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Norsk 

 

Polsk 
A  

angrep atak 

angripe atakować 

Atlanterhavet Ocean Atlantycki 

avlinger plony 

avstand odległość 

B  

beundre podziwiać 

beundring podziw 

blodig krwawy 

bomull bawełna 

borgerkrig wojna domowa 

bytte wymienić, zamienić 

bønner fasola 

D  

Det karibiske hav Morze Karaibskie 

demning zapora wodna 

drepe zabić 

dyrke uprawiać (np. pole), czcić (np. boga) 

E  

edelstein kamień szlachetny 

ekspedisjon wyprawa, ekspedycja 

elfenbein kość słoniowa 

engelskmann Anglik 

erobre podbić, zdobyć 

erobrer zdobywca 

erobring podbój 

etterkommere potomkowie 

eventyrlysten żądny przygód 
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F  

fangenskap niewola 

fastland stały ląd 

festning twierdza 

fiende wróg 

fiendtlig wrogi 

fjellkjede łańcuch górski 

flåte flota 

forbud zakaz 

forfedre przodkowie 

fortjeneste zysk 

frakte transportować 

franskmann Francuz 

fremmed obcy 

fyrste książę 

følger następstwa 

G  

gevær karabin 

gissel zakładnik 

grisk zachłanny 

grusom okrutny 

gud bóg 

gull złoto 

H  

handelsrute trasa handlowa 

hav morze, ocean 

havn port 

helt bohater 

herre pan 

herske panować 

hovedstad stolica 

høvding wódz 

hær armia 

I  

Ildlandet Ziemia Ognista 

Inder Hindus, mieszkaniec Indii 

Indiahavet Ocean Indyjski 

indianer Indianin 

innbygger mieszkaniec 

ingefær imbir 

innfødt tubylec 

inntekter dochody, zarobki 
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J  

jeger myśliwy 

jage bort wypędzić, wygonić 

jord ziemia 

jordbruk rolnictwo 

jordomseiling podróż morska dookoła świata 

K  

kamp walka 

Kanariøyene Wyspy Kanaryjskie 

kanel cynamon 

kanon armata 

Kapp det gode håp Przylądek Dobrej Nadzieji 

keiser cesarz 

kikkert luneta 

Kina Chiny 

kjempe walczyć 

kjøpmann kupiec 

kostbar kosztowny 

krig wojna 

krigsfange jeniec wojenny 

kristendom chrześcijaństwo 

krutt proch 

krydder przyprawy 

kunst sztuka 

kvele udusić 

kyst wybrzeże 

kølle pałka, kij 

L  

lama lama 

lanse lanca 

laste ładować 

lønnsom opłacalny 

M  

Magellanstredet Cieśnina Magellana 

mais kukurydza 

mannskap załoga 

Mellom-Amerika Ameryka Środkowa 

mektig potężny 

Mexicogolfen Zatoka Meksykańska 

Middelahavet Morze Śródziemne 

Midtøsten Bliski Wschód 

motstand opór  
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N  

nederlender Holender 

nellik goździk 

nord północ 

Nord-Amerika Ameryka Północna 

O  

ofre ofiarować, złożyć w ofierze 

ombord na pokładzie 

område obszar 

oppdage odkryć 

oppdagelse odkrycie 

oppdagelsesreise wyprawa badawcza 

oppdagelsesreisende podróżnik, odkrywca 

oppfinnelse wynalazek 

opprør bunt 

overfart przeprawa 

overta przejąć 

P  

plantasje plantacja 

plyndre plądrować, grabić 

porselen porcelana 

portugiser Portugalczyk 

R  

redskap narzędzie 

respekt szacunek 

rik bogaty 

rike królestwo 

rikdom bogactwo 

rustning zbroja 

røver rozbójnik 

S  

samfunn społeczeństwo 

seile żeglować 

seire zwyciężyć 

silke jedwab 

sjø morze 

sjøfarer żeglarz 

sjøvei droga morska 

skip statek 

slave niewolnik 

slaveri niewolnictwo 

slå seg ned osiąść  
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smitte zarazić 

smugle przemycać 

soldat żołnierz 

spanjol Hiszpan 

stamme plemię 

Stillehavet Ocean Spokojny 

stormakt mocarstwo 

strede cieśnina 

støtte wspierać, wsparcie 

sukkerrør trzcina cukrowa 

sverd miecz 

sykdom choroba 

sølv srebro 

sør południe 

Sør-Amerika Ameryka Południowa 

T  

tempel świątynia 

tobakk tytoń 

tvinge zmuszać 

tøy tkanina 

U  

uhyre potwór 

ukjent nieznany 

utmattet wykończony 

utnytte wykorzystać 

utrydde wybić, wyplenić 

uvæpnet nieuzbrojony 

V  

vare towar 

verden świat 

verdifull wartościowy 

vest zachód 

våpen broń 

Ø  

ødelegge zniszczyć 

øst wschód 

øy wyspa 

Å  

åker pole 
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