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Słowniczek techniczny polsko-angielsko-portugalski 

Technik informatyk 

Polska nazwa  Angielska Portugalska  

Płyta główna  motherboard   placa-mãe  

Jednostka Centralna CPU CPU 

Obudowa Komputera case caixa do computador 

Magistrala bus ônibus 

System operacyjny operating system sistema operational 

Arkusz kalkulacyjny spreadsheet falha du calculo 

baza danych database base de dados 

schemat blokowy flowchart fluxograma 

Język niskiego poziomu low-level language linguagem de programação de 
baixo nível 

Edytor Tekstu word processor editor de testa 

Nieprzewodzący non-conductive não condutor 

Załącznik attachment anexo 

@ at at 

 zasilanie power supply  fornecimento de energia 

syczeć hiss assobiar 
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komórka cell cela 

porozrzucane scrambled mexido 

sprzęt komputerowy hardware hardware 

dane dane dados 

pierwiastek root raiz 

układ layout disposição 

ścieżka path caminho 

gniazda rozszerzeń expansion slot slot de expansão 

język znaczników markup language linguagens de markup 

sieć lokalna local area network rede local 

sieć network rede 

ocena stanu zewnętrznego external evaluation avaliacao externa 

gniazdo socket tomada 

wiatrak fan ventilador 

oprogramowanie software  software 

urządzenia peryferyjne peripherals periféricos 

przetwarzanie processing processamento 

szablon template modela 
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wyszukiwarka search engine ferramenta de busca 

porażenie schock choque electrica 

węzeł sieci node nó 

radiator heat sink dissipador de energia 
térmica 

kopiuj/wklej copy/paste copiar/grudar 

buczeć hum zumbido 

przeglądarka web browser navegador 

bezprzewodowy wireless sem fio 

potęga power poder 

plik file arquiro 

Dostęp access acesso 

zapytanie do bazy danych query quesito 

sieć szkieletowa backbone backbone  

stacja robocza workstation estação de trabalho 

suma kontrolna check sum soma de verificação 

szyfrowany encrypted criptar 

kopia zapasowa backup cópia de segurança 
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Technik elektronik 
 
 

Polski Angielski Portugalski 

przyciągać attract atrair 

odpychać repel rebater 

magnes magnet ímã 

pole magnetyczne magnetic field campo magnético 

biegun pole poste 

montować assemble montar 

zmienna variable variável 

pętla zamknięta close loop circuito fechado 

przetwarzać process processo 

częstotliwość frequency freqüência 

wzmacniacz amplifier freqüência 

sygnał cyfrowy digital signal digital sinalização 

masa mass massa 

drut wire fio de metal 
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zwarcie short curto-circuito 

obwód circuit circuito 

ładunek elektryczny electrical charge cargas eléctricas 

elektryczność electricity   electricidade 

biegunowość polarity polaridade 

natężenie current tendência 

kondensator capacitor condensador 

cewka coil bobina 

przewodzić conduct conduta 

napięcie voltage voltagem 

karta graficzna graphic card Cartão gráfico 

częstotliwość graniczna cut off frequency nehuma freqüência está 
cortada.  

pole elektryczne electric field campo elétrico 

ciśnienie pressure pressão 

rozmontować disassemble desmontar 

uziemienie ground terreno 

wtyczka plug tomada 
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przewód pod napięciem live wire energético 

rozłączyć disconnect desligar 

śrubokręt screwdriver chave de 
parafusos 

miernik meter marcador 

osłona case caixa 

skrętka twisted cable cabos de par trançado. 

kabel koncentryczny coaxial cable cabo coaxial 

światłowód fiber optic cable fibra-ótica 

izolator insulator isolante 

tabela prawdy truth table tabela verdade. 

prąd stały direct current corrente direta 

prąd zmienny alternating current corrente alternada 

 

 


