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 Niedawno ukazała się w poznańskim wydawnictwie „Sorus” praca: 
J. Wawrzyńczyk, P. Wierzchoń, 300 tysięcy polskich słów. Indeks a fronte. Jej 
forma i treść może być pewną niespodzianką dla osób interesujących się 
polskim słownictwem, polską leksykografią. Żaden z dotychczas wydanych 
słowników języka polskiego − czy to ogólnych, czy to specjalnych (jak słowniki 
ortograficzne) − nie zawiera takiej, tak dużej liczby haseł. Jednocześnie 
jednostki te wyróżniają się tym, że zostały zaczerpnięte ze szczególnego, 
unikatowego zbioru danych leksykograficznych1. Oznacza to, że każda z owych 
300 tysięcy jednostek ma swój własny, dokładny, „prywatny” adres biblio-
graficzny, zatem wszyscy zainteresowani mogą odszukać tekst, w którym dana 
jednostka została użyta, by upewnić się, że jest ona bytem realnym, a nie 
fantazmatem. 
 Nasze 300 tysięcy haseł to wybór z wyraźnie większej całości, całości 
stale rozbudowywanej (w cytowanej niżej publikacji mowa jest o zasobie pół-
milionowym). Nasza orientacja bibliograficzna obejmuje już ponad milion 
jednostek polszczyzny okresu 1773-2016.  
 Wybór 300 tysięcy ma sygnalizować właśnie skalę naszego rozeznania w 
obszarze informacji leksykograficznej − jedynie sygnalizować. Nie jest zatem 
wyborem ograniczonym apriorycznymi kryteriami. Uznaliśmy za godną uwagi 
samą sygnalizację, prezentację takiej masy danych.  
 Zdajemy sobie sprawę, że dla części osób wertujących nasz opasły tom 
obecność w nim jednostek w rodzaju polsko-angielski, polsko-radziecki 
(całych ich serii), chłop-robotnik  czy haseł o osobliwej pisowni w rodzaju 
chłop(i)sko, dezorjentacyjny będzie czymś przykrym. W takich razach 
prosimy jednak pamiętać o naszej zasadniczej perspektywie dokumentacyjnej: 
wśród miliona haseł, które jesteśmy w stanie zaczerpnąć (bez nadzwyczajnego 
trudu) z typologicznie najróżnorodniejszych tekstów okresu 1773-2016, a zatem 
także z rozmaitych słowników oraz specjalnych opracowań słownikowych, 
znajdują się i twory wskazane tutaj. Tworów tych nie możemy pomijać, 
ignorować, choć nie spełniają one kryterium elementarności nakładanego na 
tzw. leksykalne jednostki języka w nowszych opisach polszczyzny. Rygoryzmu 
tych opisów2 nie da się pogodzić z parowiekową tradycją leksykograficzną. 
Poza tym: są te opisy bardzo fragmentaryczne, co niestety nie pozwala im 
przeciwstawić się ostro owej tradycji, zdominować ją całkowicie, bezpowrotnie. 
Przeciwstawienie zwycięskie byłoby możliwe, ale po opracowaniu, wydaniu 

                                                 
1 Jego opis por. w broszurze: J. Wawrzyńczyk, Z e-brudnopisów «Słownika bibliograficznego 
języka polskiego» (Ku półmilionowemu szybkiemu rejestrowi haseł), Warszawa 2016. 
2 Por.: A. Bogusławski, T. Garnysz-Kozłowska, Addendum to Polish phraseology. An intro-
ductory issue. Addenda do frazeologii polskiej. Zeszyt wstępny, Edmonton 1979; A. Bo-
gusławski, J. Wawrzyńczyk, Polszczyzna, jaką znamy. Nowa sonda słownikowa, Warszawa 
1993; A. Bogusławski, M. Danielewiczowa, Verba polona abscondita. Sonda słownikowa III, 
Warszawa 2005. 
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i szerokim upowszechnieniu nie trzech, ale kilkuset czy jeszcze lepiej: tysiąca, 
prac w rodzaju tych wymienionych w przyp. 2. (Pisząc o buncie przeciw 
tradycji, mam jednak na myśli sprzeciw mądry, zachowanie, przejęcie z niej 
wszystkiego, co racjonalne, niepodważalne, ponadczasowe...) 
 Wśród naszych 300 tysięcy haseł jest (aż) ponad 30 tysięcy jednostek 
„gorszego sortu”; upomina się o nie jednak wciąż mocno tradycja. Dla 
rozczarowanych naszym wyborem mam jednak małą (pierwszą) kompensatę: 
1000 haseł znacznie lepszego sortu; tyle się zmieściło w niniejszej broszurce. 
Zapowiada ona wszakże znacznie obszerniejszą publikację3, która będzie 
zawierać (aż) ok. 40 000 haseł strukturalnie znacznie bliższych standardowi 
teoretycznemu, jaki propagują prace wskazane w przyp. 2. 
 
 Dorobek polskiej leksykografii jest na tyle duży, że można już wy-
odrębnić w nim hasłownikologię, badanie siatek haseł (hasłowników), w pier-
wszej kolejności hasłowników słowników ogólnych i ortograficznych.  

Hasłownikologia jest obecna w naszym «Narodowym Fotokorpusie Ję-
zyka Polskiego» (NFJP), gmachu wznoszonym przez nas od 2014 r., kilku-
segmentowym (1773-1800, 1801-1900, 1901-2000, 2001-). Na stronie interne-
towej Fotokorpusu (www.nfjp.pl) tymczasem prezentujemy wyłącznie materiały 
XX-wieczne, i to w wyborze: dziś, we wrześniu 2016 r., jest to ok. 130 tys. 
haseł, docelowo, za rok, ok. 250 tys. Hasła poniższe, jak też hasła planowanej 
publikacji 40-tysięcznej, pochodzą z zasobów danych NFJP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Współautorską, przygotowywaną wraz z Piotrem Wierzchoniem. 
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abas 
abcugowanie 
abdankowanie 
abdrukowy 
abdykacz 
abeceda 
abelkowy 
abesa 
abewiak 
abisologiczny 
abkiebryt 
ableucha 
ablucyjny 
abluz 
abluzować 
abluzowanie 
abluzunek 
abmaszerowanie 
abmaszerunek 
abociem 
aboć 
aboli 
aborygieni 
aboś 
aboż 
abrakowanie 
abrdagora 
abrenuncjacja 
abrest 
abrotyna 
abryna 
absmakowy 
aforyzować 
afrykarium  
agoriański 
ajwaj  
akebia 
alekatolicyzm 
ałtaistyczny 
aminozyna 
analfabeto-dyslektyk 
andrapodismos 
androidka 

antropocen 
antyangiogenny 
anty-antysemicki 
antyassadowy 
antyautorytaryzm  
antyekumenicznie 
antykobiecość 
antykremlowski 
antymuzealny 
antynapoleoński 
antynowotworowo 
antyorbanowski 
antyorbánowski 
antyprywatyzacyjny 
antytożsamościowy 
antytrumpowy 
aparthotel 
astygmatyzer 
atremia 
atropinizacja 
auksotrof 
autoaglutynacja 
autoalergia 
autocytoliza 
autocytotoksyna 
autofagia 
autohemotransfuzja 
autoimmunologia 
autoizolizyna 
autoplastyczny 
backflip  
balcerowiczyzm 
bańkizm 
bao 
bezemisyjny 
bezpiecki 
bezrobol 
biedapraca 
bifobia 
bismarczyca 
bitreks 
Blue Beam 
bodhisattva 



 6 

bookstagramowiczka 
bosatsu 
bredzisław 
bronkartysta  
bronkobus 
bronkobuśny 
brunatnikowy  
brunatnonasienny 
bylecostyk 
bzdurnota 
całoczłowieczeństwo 
cendrowiczanin 
chaczkar 
chazanopodobny 
chicken-bus 
chlorambucyl 
ciapaty 
condohotel 
co-ślina-do-gęby-przyniesizm 
crossminton 
cwelebryta 
cwelieton 
cyfrolub 
cyfrolubstwo 
cykler 
cyklooksygeneza 
cynglowy 
czarnonasienny 
czerwonoportki 
czterdziestopięcioipółletni 
czteroprzypadkowy 
daikon 
darknet 
dealmaker 
defamacyjny 
dekonkretyzować 
demodyktatura 
deprogramować 
dniepropiotrowski 
doburzanie 
dolmadakia 
domuś 
downmall 

downstream 
downstream-owy 
draft dodger 
drapichryst  
drętwus 
druidka  
dur-dom 
dwupępowinowy 
dymisjonarz 
dziadunieczek 
efesowski 
ekoarchitektura 
ekooperator 
ekosocjalizm 
ekosocjokulturowy 
ekościereczka 
ekseser 
eksord 
eksstalinowiec 
eksszambelan 
endomorfizm 
enoxaparina 
epifenomenizm 
epigalokatechina 
epigenetyzm 
epigonalny 
epigonek 
epikatechina 
epipelagial 
epirski 
episemem 
episkopijczyk 
episkopoi 
e-policja 
etykieciarz 
euroeunuch 
Eurogeddon 
eurołajdak 
euromandaryn 
europarlamentowicz 
europejs 
europierze 
europropagandysta 
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eurorosół 
eurosocjalkomunizm 
euroszaleniec 
eurourzędas 
fajnopolska 
fajowski 
fantomowiec 
farmako-eutanazja 
filoputinizm 
filutyzm 
fistulatofobia 
fluo 
fonoholizm 
forexowy 
forumowiczka 
fotomodeling 
fotorejestrator  
freerider  
Frexit 
frondalny  
frondelkowy 
frontflip 
fulldome 
fullsuspension 
fusuma 
ganga 
gejowość 
gendermarksizm 
gendermarsz 
genderomaniak 
genderowo 
genderówka 
geoinżynieria 
geremkowaty 
geta 
giedrojczyzna 
glikoproteina 
glioblastomatoza 
głównonurtowy 
gnojousty 
GozNym 
grafitówek 
grancik 

grasizm 
gromadno-życiowy 
gulenista 
hałcnowski 
hangyoku 
harcera 
harira  
hasłokracja 
hatte 
HAWT 
hejtostopowiczka 
hematoonkologia 
hematoonkologiczny 
hibachi 
hiperhipokryzja 
hodyszewski 
hołociarnia 
homodyktat 
homorodzina 
homorodzinny 
hook 
ichimoku 
infobot 
ingwista 
ingwistyka 
insekwentny 
jadłonomia 
jednowrażliwość 
jeepney 
jet-lag 
jewropejski 
judaszysta 
judeoidealizm 
kabaretnik  
kajt  
kajtowy 
kalokagacja 
kandydacica 
kapitanoza 
kartkóweczka 
katalogizm  
katocelebrycki 
kato-marxista 
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kawior-lewica 
kaya 
keiratsu 
kimchi  
kiri  
klubek 
KOD-munizm  
KOD-omicki  
KOD-omita  
kodowski 
KOD-owski 
KOD-ziarz  
konjac 
kontrfikcja  
kotatsu 
krajówka  
kr ętacyzm 
krówkowy  
krymnaszysta 
kryptoreklamować 
krysza 
ksar 
kucykowy 
kundalini  
kuretaż 
kursywiarz 
kurwiozalny  
landkiting 
laurynowy 
LeMondziarz 
leonifer 
lewakoid 
lewościek 
linarium  
Linguaphone 
litograficznie 
londyńczykowianeczka 
ludożerczyni 
lumpenendecja 
lunchbox 
łąkoznawca 
łgarstwizm 
łgizm 

łobuziaczek 
łże-owczarek 
maciupeńko 
maciupeństwo 
madleński 
madurajski 
magnificencjoeminencja 
makroskop 
maleografia 
maltuzjanistycznie 
marzeniolot 
masato 
mascarpone 
matriotyzm  
mecca-cola 
medioobrazowo 
metanowiec 
mID 
midstream 
mid-streamowy 
mielofibroza 
mięsokieszeń 
mikorzyński 
mikrochipowy  
mikropowstanie 
mikrorureczka  
mikrorurka  
mikroterroryzm  
miłoszolog 
miniczekan 
misselling 
MKultra  
monoaminooksydaza 
monomorfizm 
montmorylonit  
morfosemiczny 
motylarnia  
mucholog 
mujō 
multij ęzykowiec 
muminkowy 
murzin  
muzungu 
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nabieryzm 
naddusza 
nad-dusza 
nadindeks 
nadpapież 
na-dudka-wystrychizm 
nagabywacz 
namiędlić 
narboneński 
naruchać 
nazistan 
neokabotynizm 
neokolonializować 
neo-misjonarka 
neonaciągizm 
neoosmanizm 
neo-pseudokretynizm 
neosoulowy 
nerkozastępczo 
newage’owy 
niby-wybór 
niedonacyjny 
niedorzecze 
niefonetyczny 
niehomoseksualista 
niekonsonantalny 
niemropejski 
nienatowski 
nieprywatyzacyjność 
nieszczeryzm 
niewjezdny 
niezgubka 
nikotyński 
nimfalny  
nô 
nôgaku 
nshima 
obinutuzumab 
obselitofobia 
obumarle 
octenidyna 
odfrankowanie 
odfrankowienie 

odhierarchizować 
odhierarchizowanie 
odspołecznienie 
odwalutowanie 
ojczyźniowiec 
okołogórniczy 
opercepcja 
opozybubek 
osieczeński 
ostrzykiwać 
ostrzyknięcie 
oszukizm 
oznaczeniowo 
pakier 
pakierka 
pakierski 
pakierstwo 
palcohol 
palemonowski 
papardelle 
papierolubek 
paraolimpijka 
pareń 
parkrun  
paulownia 
pawłownia 
payroll  
pąkówka 
pedagolog 
peerelista 
peezel 
pełzalicja 
pengö 
petrażycjański 
pho 
photoshop 
piastunnictwo 
piąteczek 
piątunio 
picaro 
pierdnięcie 
pierdotwórczy 
pierdzenie 
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piesuar 
pinochetyzm 
pisowszczyzna 
pisuarowski 
platformiak 
platformistyczny 
platformologia 
pluskowisko 
pobalzerowski 
podaugustowski 
podgłupiasty 
podlicheński 
podsopoćkiński 
pokemonomaniak 
pokemonowy 
pokolędowy 
PO-komsomoł 
pokomunie 
Polexit 
polexitowy 
POlicja 
polisemantyczność 
południowoholenderski 
POmunizm 
ponadpokoleniowy 
popunkcyjny 
POsłuszeństwo 
posrać się 
POsraniec 
postdoc 
postpaństwowy 
postresortowy 
posturalny 
poślica 
POtriota  
powerkite 
powermetal 
powermetalowy 
powtarzalstwo 
pozewniczy 
pożyczkomat 
półkalka 
prawdofobia 

prawdziwkowatość 
prawdziwościowość 
prawolewacki 
praworuchokracja  
prazupa 
predeterminant 
prematematyczny 
prezbiteroi 
proeseldowski 
pro-KOD-owy 
prokościelny 
pro-PAX-owski 
propisowsko 
proporcjonalistyczny 
prouchodźczy 
przeciwkrzepnieniowy 
przeciwnowotworowo 
przedinternetowy 
przedontologiczny 
przedtermin 
przekobiecić 
przemądrzałek 
przemężczyć 
przemontowywanie 
przeróbkarz 
przeszkadzacz 
przewalutowywać 
przewała 
przychodniowy 
przychodny 
przychodziciel 
przychodztwo 
przychopać sie 
przychopanie się 
przychorować 
przychorowanie 
przychorowywać 
przychorowywanie 
przychory 
przychowanie 
przychowanie się 
przychowywać 
przychowywanie 



 11 

przychowywanie się 
przychrapy 
przychrząstna 
przychrząstnia 
przychrząstnica 
przychrzęstna 
przychrzęstny 
przychuch 
przychuchać 
przychuchanie 
przychuchiwać 
przychuchiwanie 
przychuchnąć 
przychuchnięcie 
przychutniwać 
przychutniwanie 
przychwacenie 
przychwacić 
przychwalanie 
przychwalanie się 
przychwalenie 
przychwalenie się 
przychwalić 
przychwost 
przychwytywać 
przychwytywanie 
przychwytywanie się 
przychylanie się 
przychylenie się 
przychynąć 
przychynięcie 
przychytry 
przychytrz 
przyciapnąć 
przyciapnięcie 
przyciarek 
przyciągająco 
przyciąganie się 
przyciąglejszy 
przyciągliwość 
przyciągnienie się 
przyciągnięcie się 
przycichać 

przycichnienie 
przyciec 
przycieczenie 
przycieczka 
przyciekać 
przyciekanie 
przycieknąć 
przycieknięcie 
przyciemka 
przyciemnianie się 
przyciemnienie się 
przyciemno 
przycieniać 
przycienianie 
przycienienie 
przycieniować 
przycieniowanie 
przycienki 
przycienko 
przycieńczenie 
przycieńczyć 
przyciepło 
przyciepły 
przycieranie 
przycierpienie 
przycierpki 
przycierpko 
przyciesać 
przyciesanie 
przyciesie 
przyciesywać 
przyciesywanie 
przycieszka 
przycieśniać 
przycieśnianie 
przycieśnić 
przycieśnienie 
przyciężać 
przyciężanie 
przyciężenie 
przyciężyć 
przyciorbać się 
przyciorbanie się 
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przyciorek 
przyciosanie 
przyciosywać 
przycirek 
przyciskanie się 
przycisze 
przyciśnienie 
przyciśnienie się 
przyciśnięcie się 
przyciuk 
przyciuknąć 
przyciukni ęcie 
przyciułać 
przyciułanie 
przyciupły 
przycłapanie 
przycłapanie się 
przycłapić 
przycłapienie 
przycobić 
przycobienie 
przycuchać 
przycuchanie 
przycuchanie się 
przycuchnąć 
przycuchnięcie 
przycuchnięcie się 
przycukrować 
przycukrowanie 
przycukrzenie 
przycukrzyć 
przycumowanie 
przycupać 
przycupanie 
przycupienie 
przycupkać 
przycupkanie 
przycupkować 
przycupkowanie 
przycupły 
przycupnięty 
przycwałowanie 
przyczaić 

przyczajać 
przyczajanie 
przyczajanie się 
przyczajenie 
przyczak 
przyczapiać 
przyczapianie 
przyczapić 
przyczapienie 
przyczarować 
przyczarowanie 
przyczasie 
przyczasteń 
przyczastnica 
przyczastnik 
przyczaszna 
przyczasznia 
przyczaszny 
przyczatek 
przycząszczać 
przycząszczanie 
przyczekać 
przyczekanie 
przyczekiwać 
przyczekiwanie 
przyczepiać 
przyczepianie się 
przyczepienie się 
przyczepina 
przyczepkowy 
przyczepnąć 
przyczerniejszy 
przyczernienie 
przyczerń 
przyczerńszy 
przyczerstwieć 
przyczerstwienie 
przyczerwieńszy 
przyczesanie się 
przyczesywać 
przyczesywanie 
przyczesywanie się 
przyczęstszy 
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przyczęszczać 
przyczęszczanie 
przyczłapanie 
przyczłapanie się 
przyczłapić 
przyczłapienie 
przyczołganie się 
przyczołgiwać się 
przyczołgiwanie się 
przyczołgnięcie się 
przyczubaty 
przyczyneczka 
przyczyniacz 
przyczyniać 
przyczynianie 
przyczynianie się 
przyczynicielka 
przyczynienie się 
przyczynka 
przyczynowatość 
przyczynowaty 
przyczyńca 
przyczyść 
przyczytać 
przyczytanie 
przyczytywać 
przyczytywanie 
przyć 
przyćmienie się 
przyćmiewanie się 
przyćpić 
przyćpienie 
przyćpienie się 
przyćpować 
przyćpowanie 
przyćwiczać 
przyćwiczanie 
przyćwiczenie 
przyćwiczyć 
przyćwiekowanie 
przydacznia 
przydajać 
przydajanie 

przydajnie 
przydajny 
przydalej 
przydalszem 
przydalszy 
przydan 
przydaneczek 
przydaneczka 
przydanek 
przydaniec 
przydany 
przydański 
przydarcie 
przydarć 
przydarniować 
przydarniowanie 
przydarnować 
przydarnowanie 
przydarzać się 
przydarzanie się 
przydarzenie się 
przydrożenie 
przydrożnie 
przydroższy 
przydróżnić 
przydróżnienie 
przydrukować 
przydrukowanie 
przydrutowanie 
przydru żenie4 
publisia 
pumptrack  
puściuteńko 
pyridamol  
pytajdziura 
quasirodzinny 
quatrocentysta 
racingowy 
reaganowiec 
replikant  

                                                 
4 Celowo tak dużo przykładów z nagłoso-
wym przy-, takie są rezerwy. 
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retrodermalny  
ROTFL  
sadurszczyzna 
sageuk 
salonizacja 
sałot 
samnolencja 
samołusk 
santhara 
sasa 
schererowski 
sebum 
secik 
sekretorium 
serbinowski 
serionim 
setup 
shasei 
shimenawa 
shôji 
siedmiornica 
siora 
sistiemowiec 
sitwus 
skutecznościowy 
słowiszcze 
snowbike 
snowkiter 
snowkiting 
socjoideonim 
socjonim 
sołżenicynolog 
sorosowy 
speclinia 
specparagraf 
speeder 
speleonim 
speleonimia 
sru 
staniszkizm 
startupowy 
stomatologizacja 
stomijny 

stratfordczyk 
stratfordzki 
sulfazyna 
Superak 
superdentysta 
superdraństwo 
superekologiczny 
superjumbo 
superrelacja 
supersylwetka 
supertraktat 
supertrik  
superwpływowy 
susuki 
suwerennista 
symbolicznieć 
szablorogi 
szachrajsko 
szafiarka 
szatniarski 
szczudlarz 
szczyrkowski 
szlacheckorewolucyjny 
szpęgawski 
sztajngut 
sztajngutowy 
ŚDM-owy 
ślepczy 
środkowosierpniowy 
świeżynka 
świętolipski  
tabacki 
tachymetrycznie 
tailwhip  
tainari-kuguri  
tajihn  
tarczyński 
tarencki 
targetoza 
targowiczaneczka 
targowiczątko 
tarta 
Tefał(sz)en 
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tiklopidyna  
tinderowy 
TIR-man 
tivilny  
tobwa 
tonfa 
torturant  
totaliberalny 
trader 
transpsychiczny 
trójstolica  
trumpizm 
trzechrodzajowy 
trzydniówkowy  
turboniepokorny  
tuskomorny 
tweetup 
twitterowy 
typoplakat 
ubogotyraminowy 
udawaizm-kogo-innego 
ukrutka  
upstream 
upstream-owy 
USOSowy 
ustecki 
uwałowanie 
VAWT 
videomagnetyczny 
wąsewski 
wernyhorzenie 
wewnątrzprawicowy  
wiatrakolog 
wiązło 
wiązobrzost 
wiązownica 
wiceministerka 
wichrowanie 
wichtyn 
wichtyzyt 
wicyna 
widełek 
wideoanaliza 

widerholungblok 
widerker 
widermach 
widłowatość 
widmomierz 
widmoznawstwo 
widza 
wiecnica 
wiejacz 
wiejadło 
wiejadło 
wiejak 
wiejałka 
wiejarka 
wiejatka 
wiejucha 
wieleraz 
wielkoleń 
wielkopłatowiec 
wielkoziarnisty 
wielobokowanie 
wielogranny 
wielokątowanie 
wieloklub 
wieloliściasty 
wieloplan 
wielopłetwie 
wielopokładowiec 
wielopozycyjnie 
wieloprąd 
wieloprądnica 
wieloprądny 
wieloprowadnicowy 
wieloprzedziałowy 
wielopunkt 
wieloraz 
wielorybowiec 
wielosacharyda 
wieloskokowy 
wielośmigowy 
wielośrub 
wielowęgielnia 
wielowęgieł 
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wielowiosłówka 
wielowrot 
wielowyraz 
wielożyła 
wielożyn 
wienerz 
wieprzyniec 
wiercarnia 
wiercieć 
wiercisko 
wierciśrodek 
wierszomierz 
wiertaczka 
wiertaczysko 
wiertać 
wiertadło 
wiertak 
wiertanie 
wiertarnia 
wiertlisko 
wierzbołoza 
wierzchołkowanie 
wieszalnia 
wieszarek 
wietrzacz 
wietrzak 
wing-commandor 
wkurwia ć się 
wodzyk 
wokoło-teatralny 

wolnorynkizm  
wódkowstręt 
w-pole-wyprowadzaizm 
wrongful birth 
współgermanista 
wszechniemoc 
wszystkofil 
wujaś 
wunderkindek 
zabiegacz 
zabłocczyzna 
zachodnioflamandzki 
zającokrólik  
zakrzykiwacz  
zaściankowiec 
zawiatrakowanie 
zawraco-głowizm 
zeaksantyna 
zeedonk 
zerojedynkowość 
ześpiewać 
zgłoszeniówka 
zgórski 
ziemniakowszczyzna 
złotopociągowy 
zombowaty 
zrazikowatość 
zreizować 
zrepozycjonować 

 


