
Spis ważnych słówek do JLPT N4 

Lista słówek N4 
LP. JAPOŃSKI ANGIELSKI POLSKI  

1 おこされる Be awake Zostać obudzonym  

2 おそく slow późno  

3 よてい plans plany  

4 …はず sb probably have plans ktoś ma prawdopodobnie 
plany, prawdopodobnie 

5 つもり plans but not sure niepewne plany, mieć 
zamiar…. 

 

6 けいけん experience doświadczenie  

7 そうだん consultation konsultacje  

8 たりない Not  enough Nie wystarczy  

9 おじゃまします “excuse me for disturbing” 
, greetings used when U enter sb’s  
Home 

przepraszam, że  
przeszkadzam 

10 しょうたい invitation zaproszenie  

11 ちこく late coming późne przybycie  

12 おたく your house Twój dom  

13 うかがう To visit odwiedzić  

14 しゅっぱつ departure wyjazd  

15 とどく to reach osiągać  

16 こんでいる crowded zatłoczony  

17 たのむ to ask sb pytać kogoś  

18 つとめる to work pracować  

19 しまう to put away, to close Odłożyć, schować  

20 つい unintentionally, unconsciously nieumyślnie, nieświadomie  

21 できるだけ as much as possible jak tylko jest to możliwie…  

22 できたら after Po / po ukończeniu  

23 なるべく as much as possible jak tylko jest to możliwie…  

24 かならず certainly z całą pewnością  

25 こうこく advert reklama, ogłoszenie  

26 おもいきって to do sth after some thinking, 
with courage 

zrobić coś po namyśle  

27 せいじか politician polityk  

28 しんぶんきしゃ reporter reporter  

29 かこまれる to be surrounded Być otaczonym  

30 うたがう to doubt wątpić  

31 しんじる to believe wierzyć  

32 しんゆう Best friend przyjaciel  

33 ひみつ secret sekret  



34 ずいぶん very bardzo  

35 計画 （けいかく）plan, project plan, projekt  

36 せいこう success sukces  

37 じっこう The effective realizacja  

38 だめになる to fail Jakaś sprawa źle się potoczyła  

39 うまくいく to manage sth skillfully Jakaś sprawa dobrze się 
potoczyła 

 

40 ひえます cool Ochłodzić się  

41 いやなてんき unpleasant weather nieprzyjemna pogoda  

42 しらせる to inform informować  

43 おどろく be surprised zaskoczony  

44 びっくり be surprised Zaskoczony  

45 よろこぶ pleased cieszyć się  

46 かなしむ be sad smutny  

47 がっかり feel disappointed czuć rozczarowanie  

48 るす be absence być nieobecnym  

49 ようやく finally w końcu  

50 まもなく Soon, shortly Wkrótce, już zaraz  

51 やっと at last w końcu  

52 やがて soon wkrótce  

53 ゆっくり slowly powoli  

54 ふそく not enough, but there is some nie wystarczająco  

55 かなり quite całkiem  

56 たりる to be sufficient być wystarczalnym  

57 おうえん cheer Wspierać, kibicować  

58 ちゅうい caution, being careful ostrożność, być uważnym  

59 あいさつ greeting pozdrowienia  

60 しけん exam egzamin  

61 おちる fail Oblać ( np. test )  

62 うける to receive iotrzymać  

63 ごうかく success sukces  

64 せいせき results wyniki  

65 かよう to go back and forth iśc tam i z powrotem  

66 ふくしゅう revision korekt, ulepszenie  

67 なんども many times wiele razy  

68 しょくよく appetite apetyt  

69 そつぎょう graduation ukończenie szkoły  

70 すすむ to advance, to make a progress postęp, robić postępy  

71 すいている empty pusty  

72 びじん beautiful person piękna osoba  

 


