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Estar bizco – mieć zeza
virolo (Meksyk) = bizco
Guiñar el ojo – puszczać oczko
Parpadear – mrugać
El párpado – powieka
El iris – tęczówka w oku
La pupila – źrenica
La lagaña/la legaña/la pitaña – śpioch 

w oku
Las pestañas – rzęsy
La lágrima – łza
Derramar una lágrima – uronić łzę
Lagrimear – łzawić
Llorar – płakać
(Los) cuatro ojos = persona que 

lleva/usa gafas (anteojos, lentes, 
espejuelos...)

Expresiones con ojos:
En un abrir y cerrar de ojos = en un 

plis plas, en un dos por tres, en 
un santiamén (w mgnieniu oka)

No pegar ojo = no poder dormir, 
pasar la noche en blanco/en vela 
(nie zmrużyć oka)

A ojo = na oko, al/por tanteo 
(Meksyk) = de forma aproximada, 
a ojo

Ser el ojito derecho de alguien – być 
czyimś oczkiem w głowie

Mirar de reojo – kątem oka
Los ojos son el espejo del alma – oczy 

są zwierciadłem naszej duszy

El ojo ANAT. Es un órgano de la 
vista en el ser humano y en los 
animales = oko

El ojo (agujero, abertura) = dziurka
Cerrojo de la llave = dziurka od klucza
Ojo de la aguja = agujero que tiene 

la aguja para que entre el hilo – 
ucho igły

¡Ojo! = uwaga! (advertencia, atención)
El ojal = dziurka od guzika
Los ojos de las tijeras = las tijeras 

tienen dos filos y dos ojos unidos 
por el pivote

Los agujeros del cinturón = dziurki 
w pasku

Ojos saltones – wyłupiaste
Ojos almendrados – w kształcie 

migdałów (chinos, rasgados)
Ojos separados – daleko rozstawione
Ojos hundidos – zapadnięte, głęboko 

osadzone
El párpado caído/hundido – opadająca 

powieka
Difuminar las sombras – ,,blędować”, 

rozcierać cienie do powiek
Cubrir las ojeras – przykrywać wory 

pod oczami (el corrector de ojeras)
El delineado de gato – cat eye
El delineador líquido – płynny eyeliner
Ojos que no ven, corazón que 

no siente = czego oczy nie widzą, 
tego sercu nie żal

SŁOWNICTWO
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SEMANA DE LOS OJOS

1. Nie martw się! Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal.

 

2. Wyjmij sobie śpiocha z oka.

 

3. Oczy są zwierciadłem duszy.

 

4. Muszę pomalować rzęsy.

 

5. Nakładam cień w załamaniu powieki. (poner)

 

6. Mam opadającą powiekę, jak powinnam się malować? (maquillarse)

 

7. On ma wyłupiaste oczy.
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8. Zrobił to w mgnieniu oka.

 

9. Nie zmrużyłam oka, gdyż pies sąsiadów szczekał całą noc. (ladrar)

 

10. Jest oczkiem w głowie naszej babci, zawsze jej coś kupuje i ją 
rozpieszcza. (mimar)

 

11. Ma zeza. Taki się urodził.

 

12. Puściłem mu oczko.

 

13. Nie mrugaj!

 

14. Jak patrzę na słońce, to zawsze łzawię.

 

15. Nie płacz, wszystko będzie dobrze.
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16. „Rozblędowuje” (rozcieram) cień do powiek.

 

17. Zakrywam wory pod oczami. Nakładam korektor (pod oczy).

 

18. Nie lubię robić kresek (kocie kreski na oku, cat eyes). Wyglądam 
komicznie.

 

19. Muszę sobie kupić eyeliner w płynie.

 

20. Nożyczki składają się z dwóch oczek i dwóch ostrzy. (dos filos)

 

21. Masz piękne oczy.

 

22. Nie może trafić w dziurkę od klucza. Jest pijany.

 

23. Uwaga! (wyrażenie z użyciem oka) to jest ważny aspekt tematu.
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24. Ten pasek ma dziesięć dziurek.

 

25. Nawlecz igłę (przeciągnij nić przez dziurkę od igły, enhebrar).

 

26. Przeciągnij sznurówkę przez nity (oczka od obuwia) i zawiąż 
kokardkę.

 

27. Wsypałam mąkę na oko.

 

28. I patrzył na mnie kątem oka.

 

29. Zawsze tylko jesz oczami, a później nawet połowa z talerza nie znika.

 

30. Oczy mi się zamykają, idę spać.

 

31. Mam małe, niebieskie i głęboko osadzone oczy.
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32. Kiedy bierzesz narkotyki, to powiększają ci się źrenice.

 

33. Ten cień do powiek cię postarza. (envejecer)

 

34. Spójrz mi w oczy.

 

35. Włóż okulary.

 

Notatki/zapiski:
Notas:
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