MAJDAN
5 dochodziì do majåtku • bogaciì siæ: DoszedÆ

do majåtku dziæki machinacjom, ale kiedy¥
noga mu siæ powinie.
6 dojadaì majåtek • przest. utrzymywaì siæ
z reszty majåtku: Dojadajå majåtek, ale o pracy nadal nie my¥lå.
7 dorabiaì siæ majåtku • wzbogacaì siæ: Tylko
wÆasnå pracå dorobiÆ siæ majåtku, nikt mu nie
pomagaÆ.
8 dzieliì majåtek • dokonywaì podziaÆu dóbr,
czyjej¥ wÆasno¥ci: Kilka dni po pogrzebie
spotkali¥my siæ w domu, ºeby sprawiedliwie
podzieliì majåtek stryja.
9 pÆaciì majåtek • wydawaì na co¥ bardzo duºo pieniædzy: Za ten samochód musiaÆe¥ chyba zapÆaciì majåtek, czy to przypadkiem nie
za duºy luksus?
10 pomnaºaì majåtek • powiækszaì zasoby finansowe, materialne: Nowy wÆa¥ciciel szybko
pomnoºyÆ majåtek firmy.
11 pozbawiaì «kogo¥» majåtku • odbieraì komu¥ wszystkie pieniådze, doprowadzaì kogo¥
do utraty caÆego dobytku: Krach na gieÆdzie
pozbawiÆ nas majåtku i musieli¥my zaczynaì
od nowa.
12 przepijaì majåtek • wydawaì pieniådze,
trwoniì posiadane dobra na hulanki, zabawy,
picie alkoholu: Po ¥mierci ojca sukcesywnie
przepijaÆ majåtek i w ciågu kilku lat straciÆ
wszystko.
13 (robiì, zbijaì) majåtek • bogaciì siæ, stawaì
siæ bogatym: ZbiÆ majåtek podczas wojny na
dostawach dla wojska. Majåtek moºna zrobiì
nawet na handlu bibelotami, trzeba tylko wiedzieì jak.
14 (rozdrapywaì, rozgrabiaì, rozkradaì) majåtek • kra¥ì dobra majåtkowe czæ¥ì po
czæ¥ci (zazw. wiele osób jednocze¥nie), tak ºe
przestajå istnieì jako caÆo¥ì: Wierzyciele bÆyskawicznie rozdrapali majåtek zakÆadu i zostaÆy tylko mury z powybijanymi szybami.
15 (rozpuszczaì, trwoniì) (majåtek, fortunæ,
pieniådze) • wydawaì pieniådze nierozwaºnie, na zbytek, przyjemno¥ci, zachcianki:
DostaÆ duºy spadek, ale szybko rozpu¥ciÆ caÆy
majåtek. WystarczyÆ mu rok od ¥mierci ojca,
ºeby roztrwoniì rodowy majåtek i pogråºyì
siæ w dÆugach.
16 ryzykowaì majåtek • podejmowaì duºe ryzyko finansowe, groºåce utratå wszystkiego,
co siæ posiada: Nie wiem, czy to dobry pomysÆ
ryzykowaì majåtek, inwestujåc w akcje gieÆdowe, kiedy zapowiada siæ recesja.
17 topiì majåtek w brzuchu • ºart. zbyt duºo
je¥ì: Gdyby¥ nie topiÆ majåtku w brzuchu,
mógÆby¥ sobie pozwoliì na ten samochód.
18 topiì w «czym¥» majåtek • wydawaì duºe
sumy pieniædzy na niekorzystne operacje finansowe a. inwestycje: W tym budynku utopili
majåtek i teraz nie mogå go odzyskaì, bo nie
ma chætnych do dzierºawienia lokali. • wzmoc.
wydawaì bardzo duºe sumy pieniædzy na jaki¥
cel: íeby ta fabryczka ruszyÆa, musiaÆem utopiì
w niej majåtek.
19 traciì majåtek • wydawaì bardzo duºo pieniædzy: Co noc traciÆ majåtek w kasynach.
• przestawaì byì wÆa¥cicielem majåtku: Po
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checkich straciÆo majåtek i przeniosÆo siæ do
miast.
20 wydawaì na «co¥» majåtek • wzmoc. pÆaciì
duºe sumy pieniædzy za co¥, na jaki¥ cel: WydaÆem majåtek na lekarzy, ale wreszcie jestem
zdrowy.

MAJDAN
1 caÆy majdan • posp. czyje¥ wszystkie rzeczy,
dobytek: ZÆóº na razie caÆy majdan w gabinecie, a jutro urzådzimy ci pokój.
2 rozÆoºyì siæ [z] caÆym majdanem • posp.
ustawiì siæ, ulokowaì siæ ze wszystkimi swoimi rzeczami: Sprzedawca rozÆoºyÆ siæ z caÆym
majdanem przy wej¥ciu na dworzec i policja
kazaÆa mu to zwinåì. Przyjechali do nas i bezceremonialnie rozÆoºyli siæ caÆym majdanem
w pokoju na górze.
3 (zwijaì, zbieraì) majdan • posp. pakowaì
siæ, zabieraì swoje rzeczy, dobytek: Jutro wyjeºdºamy, zwijaj majdan. • posp. koñczyì jakå¥ dziaÆalno¥ì: Towar siæ koñczy, liczymy
utarg i zwijamy majdan.
MAJESTAT
1 obraza majestatu • uchybienie szacunkowi
naleºnemu wysokiemu urzædowi, wysokiemu
urzædnikowi, wÆadcy: Dziennikarza, który nazwaÆ prezydenta idiotå, oskarºono o obrazæ
majestatu. • iron. przesadna reakcja na krytykæ: Twoja siostra kaºdå uwagæ na swój temat
traktuje jak obrazæ majestatu.
2 ukazywaì [siæ] w caÆym majestacie • ksiåºk.
ukazywaì w caÆej okazaÆo¥ci, wspaniaÆo¥ci,
powadze: Podczas koronacji rodzina królewska ukazaÆa siæ w caÆym majestacie. • ºart. Na
tym zdjæciu widaì naszå rodzinæ w caÆym majestacie, z rodzicami na czele.
3 urågaì (majestatowi, powadze) (¥mierci,
sakramentu, ºycia itp.) • dzien. wzmoc. postæpowaì w raºåcej sprzeczno¥ci z dostojeñstwem, powagå czego¥: Tak zÆe warunki
w naszym prosektorium wræcz urågajå majestatowi ¥mierci. Te ich u¥mieszki urågajå majestatowi sakramentu maÆºeñstwa.

MAKSYMA
dzie) umilkli; zaczæli zachowywaì siæ bardzo
cicho; zachowujå siæ cicho, milczå (por. cisza: cisza, jakby anioÆ...): Kiedy podniósÆ dÆoñ
do góry, zrobiÆo siæ cicho jak makiem zasiaÆ.
W sali egzaminacyjnej ma byì cisza jak makiem zasiaÆ. • daw. cicho, pusto; bezwietrznie:
Cisza byÆa, jakby makiem posypaÆ, nawet li¥ì
siæ nie odwróciÆ na ja¥niejszå stronæ.
2 «co¥» (rozbiÆo, rozleciaÆo, rozpadÆo, stÆukÆo,
strzaskaÆo itp.) siæ (w, na) drobny mak
• wzmoc. zepsuÆo siæ caÆkowicie, zostaÆo
zniszczone: RzuciÆ w nich krzesÆem, które
strzaskaÆo siæ na drobny mak. • rozpadÆo siæ
na maÆe kawaÆki: Tego wazonu juº siæ nie da
skleiì, rozbiÆ siæ w drobny mak.
3 drobny jak (mak, ziarnko maku) • ksiåºk.
bardzo maÆy, o niewielkich rozmiarach: Elementy mechanizmu zegarowego så drobne jak
ziarnka maku.
4 drobny (mak, maczek) • bardzo maÆe litery:
Trudno odczytaì ten drobny maczek. • maÆe
krople deszczu, mºawka: Deszcz padÆ drobnym maczkiem, ale nieprzerwanie, wiæc cali
przemokli¥my.
5 pisaì maczkiem • pisaì bardzo maÆymi literami: Bez okularów nie przeczytam tego, co napisali maczkiem na samym koñcu umowy.
6 (rozbiì, stÆuc, strzaskaì itp.) «co¥» (w, na)
drobny mak • wzmoc. zniszczyì co¥ caÆkowicie: RozbiÆ nasz samochód w drobny mak, niewiele brakowaÆo, a sam by zginåÆ. • zniszczyì
co¥, powodujåc rozpad na maÆe kawaÆki: Zobaczywszy swoje odbicie, ze zÆo¥ciå strzaskaÆa
lustro na drobny mak.
7 szukaì «czego¥» w korcu maku • bÆæd. szukaì bez nadziei na odnalezienie; szukaì igÆy
w stogu siana: (SzukaÆem takiego pracownika
w korcu maku i nie znalazÆem).
8 (upijaì, zalewaì) siæ w drobny (mak, maczek) • posp. odurzyì siæ alkoholem do nieprzytomno¥ci: ZalaÆ siæ w drobny mak i nie
pamiætaÆ, co siæ potem dziaÆo.
9 znaleªì «kogo¥, co¥» w korcu maku • bÆæd.
z trudem odszukaì, znaleªì kogo¥, co¥; znaleªì igÆæ w stogu siana: (Takiego wspaniaÆego
przyjaciela znalazÆe¥ chyba w korcu maku).
10 (znaleªì, wyszukaì, dobraì) siæ [jak] w korcu maku • lm. bardzo dobrze siæ dobraì, byì
podobnymi do siebie: Uwaºam, ºe nasi synowie dobrali siæ w korcu maku, popatrz, jak siæ
Æadnie razem bawiå. To zgrana para, dobrali
siæ w korcu maku.

MAJSTROWAò
majstrowaì (przy, w) «czym¥» • iron. nieudolnie wykonywaì jakå¥ czynno¥ì, wymagajåcå
odpowiedniej wiedzy, umiejætno¥ci, rozwagi:
Nie majstruj przy komputerze, bo znowu co¥
zepsujesz. W tych przepisach majstrowaÆa poprzednia komisja sejmowa, dlatego så do niMAKSIMUM
czego.
1 «co¥» osiåga maksimum • ma najwyºszå
moºliwå warto¥ì: Temperatura w piecu osiågMAJTKI
(laì, sikaì) w majtki • posp. bezwiednie od- næÆa maksimum, wyºszej nie daÆo siæ uzyskaì.
dawaì mocz, nie zdejmujåc bielizny: Dla ma- 2 «kto¥» osiåga maksimum • dzien. zdobywa,
Æego musisz kupiì pieluchy, bo jeszcze leje osiåga wszystko co moºliwe: Je¥li chodzi
w majtki. • posp. byì maÆym dzieckiem: Robi- o zarobki, to w tej firmie osiågnåÆ juº maksiÆem takie rzeczy, kiedy ty jeszcze sikaÆa¥ mum, wiæc zaczåÆ szukaì innej.
w majtki. • posp. byì bardzo rozbawionym,
roz¥mieszonym: ZaczåÆ robiì z siebie takiego MAKSYMA
bÆazna, ºe wszyscy sikali¥my w majtki.
1 maksyma ºyciowa • ksiåºk. najwaºniejsza zasada, my¥l przewodnia, zgodnie z którå kto¥
postæpuje: Jego maksymå ºyciowå byÆo nie
MAK
szkodziì innym.
1 (cicho, cisza) (jak, jakby) makiem (zasiaÆ,
siaÆ, posiaÆ, zasuÆ, posypaÆ, zasypaÆ) • (lu- 2 (mådra, zdrowa) maksyma • zasada, my¥l

