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I. Wprowadzenie  

Słownik pojęć winiarskich jest ważnym elementem projektu, ponieważ w trakcie trwania nauki 

własnej, wykorzystując dostępne materiały np. publikacje anglojęzyczne, natykamy się na nazwy 

procesów produkcyjnych czy też części rośliny. W słowniku tłumaczone są poszczególne procesy, 

dodatkowo każde słowo zostało nagrane, aby było wiadomo jak je wymawiać.  

Na portalu projektu została umieszczona także wyszukiwarka, dzięki której każda osoba będzie 

mogła sprawdzić dane pojęcie. Dodatkowo słownik jest uzupełniony o metody ułatwiające 

zapamiętywanie wraz z przykładami.  

 

II. Metodologia zapamiętywania  

 

MNEMOTECHNIKI wspomagają zapamiętywanie w oparciu o skojarzenia oraz wyobraźnię. 

Dzięki tworzeniu obrazów, skojarzeń, przedmiotów, pomysłów, które łatwiej zapamiętać zwiększa się 

efektywność nauki i uruchamia prawa półkula mózgu.  

 

Podstawowymi zasadami tworzenia obrazów – skojarzeń są:  

• zastosowanie symboli  

• zaangażowanie zmysłów 

• zastosowanie niecodziennych kolorów i wzorów 

• zabawne i/lub nierealne przedmioty, osoby, zwierzęta 

• zastosowanie ruchu, zwiększania, zmniejszania, przesady, nieproporcjonalne wielkości 

przedmiotów/ osób 

• skojarzenia z rzeczami, które już się zna 

• skojarzenia seksualne  

 

 

Rodzaje mnemotechnik: 

AKRONIMY- słowa utworzone z pierwszych liter wyrazów wchodzących w skład całej 

grupy np. UE, USA etc. 



4 

 

 

Słownik 

AKROSTYCHY- przeciwieństwo akronimów, gdzie tworzymy zdanie ze słów których pierwsze litery 

utworzą wyraz do zapamiętania np. WINO = Wyjątkowo Intensywne Niebiańskie Odkrycie  

 

Dodatkowo – możemy tworzyć zdania z pierwszych liter wyrazów do zapamiętania w żądanej 

kolejności: zbiory, maceracja, fermentacja, dojrzewanie, butelkowanie = Zawsze mam fajne dojrzałe 

banany. 

 

RYMONIMY - krótkie rymowane wierszyki ułatwiające zapamiętywanie informacji np. – Pamiętaj 

chemiku młody, zawsze wlewaj kwas do wody.  

 

METODY ŁAŃCUCHOWE (łączenie parami)  – łączenie w wyobraźni przedmiotów z listy w kolejności: 

pierwszy z drugim, drugi z trzecim, trzeci z czwartym etc. w taki sposób, aby łatwo zapamiętać historię 

z uwagi na jej komiczny albo rozbudzające zmysły sposób opowiedzenia.  

Np. kwas octowy, fermentacja jabłkowo – mlekowa, beczka   

Mam kwaśną minę po wypiciu octu czuję, jak fermentuje mi na języku który jest w kształcie jabłka i 

dlatego nie mogę wypić mleka z drewnianej beczki.  

 

SYSTEM POKÓJ –  zapamiętujemy kolejność wyrazów, łącząc je z przedmiotami, które znajdują się w 

naszym pokoju obok siebie. Np. aldehyd, kadź, zbiornik, mączniak: łóżko + aldehyd, (obok łóżka stoi 

lampka) lampka + kadź, (dalej jest okno) okno + zbiornik, firanka + mączniak etc.  

 

SYSTEM ZACZEPIANIA – słowa haki, które służą zaczepianiu nowych informacji używając tego co już 

znamy.  

Np. rysunkowy, rymowany etc.  

 

MAPA MYŚLI – jest to bardzo skuteczna metoda, nie tylko do nauki, ale ogólnie do zwiększania 

kreatywności w pracy. System pracy z mapą myśli aktywizuje obie półkule – lewą i prawą, poprawiając 

wydajność pamięci. Należy zacząć od narysowania na środku kartki zapisać słowo, obrysować je w 

ramce, dodać niewielki rysunek i od głównego słowa kreślić kolejne linie prowadzące do podkategorii 

itd.  

 

SŁOWA KLUCZOWE – to jedna z najskuteczniejszych mnemotechnik do nauki języków obcych. 

Polega na kojarzeniu podobnie brzmiących słów z języku ojczystym i obcym, wzbogacona o wizualne 

skojarzenia.  

 

HISTORYJKI – metoda polega na zamienianiu w zabawnych historyjkach znajomych słów z obcymi. 

Np. soil (ziemia), ageing (leżakowanie): Rolnik uprawia żyzną soil w sadzie, żeby mogły tam ageing 

spadające  jabłka.  
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III. Metoda tworzenia słówek  

 

Każde ze słówek musi posiadać własną podstronę w odpowiedniej domenie, przykładowo dla słowa 

wino-czerwone może być to slownik.wszystkoowinie.pl/wino-czerwone. 

 

Na każdej ze stron musimy zawrzeć dwa nagłówki drugiego poziomu (używając markdown ##). 

Pierwszy z nich to Definicja (używając markdown ## Definicja) poniżej niego podajemy definicję słowa. 

Definicja powinna składać się z przynajmniej dwóch zdań. Pod tym nagłówkiem możemy dodawać 

kolejne nagłówki (niższych poziomów) jeżeli definicja jest na tyle obszerna oraz zdjęcia.  

 

W przypadku zdjęć należy sprawdzić czy są objęte zastrzeżeniami do publikacji (copyrights). Zdjęcia 

należy dodać jako medium (dzięki czemu są przechowywane na serwerze). Jeżeli nie jest wiadome jak 

znaleźć zdjęcie bądź jakimi prawami jest ono objęte, należy postępować jak w tym poradniku. 

Bezpiecznie jest zawsze podawać źródło obrazu. Tyczy się to również zdjęć z własnego portfolio. 

Warto dodawać wtedy w podpisie pod zdjęciem miejsce, datę bądź okoliczność zrobienia tego zdjęcia. 

Podpis pod zdjęciem powinien być w stylu “Tekst preformatowany”. Po dodaniu zdjęcia należy też 

ustawić tekst alternatywny (jest on wyświetlany po najechaniu myszką na obraz oraz w przypadku 

problemów z wyświetlaniem obrazu w jego miejscu pojawi się ten tekst).  

 

Drugim akapitem jest Tłumaczenie. Na dzień dzisiejszy na stałe wprowadzony jest język angielski oraz 

węgierski. Tłumaczenia powinny być wypunktowane. Słowo w danym języku powinno być pogrubione, 

po dwukropku poprzedzającym nazwę języka, na przykład: 

● angielski: ethanol 

● węgierski: etanol 

 

W przyszłości bardzo prawdopodobne, że słowa te przetłumaczone będą linkiem do opisu w języku im 

odpowiadającym. 

 

W przypadku uzupełniania słownika, należy pamiętać o zasadach interpunkcji oraz zdania powinny być 

gramatycznie zrozumiałe, bez błędów ortograficznych. 

 

Poniżej został zamieszczony przykładowy kod z edytora tekstowego dla strony: 

h2>Definicja</h2> 
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Substancja znajdująca się w winie i innych napojach alkoholowych będąca jednym z alkoholi prostych. 

Spożyty w nadmiernych ilościach odpowiada przede wszystkim za stan upojenia i konsekwencje z nim 

związane. W niewielkich dawkach potrafi wpływać w sposób korzystny na kondycję organizmu i mieć 

właściwości lecznicze 

<h3>Struktura</h3> 

<a href="http://kb.xevent.kei.pl/wp-content/uploads/2017/10/Ethanol-structure.svg_.png"><img 

class="alignnone wp-image-27037 size-medium" src="http://kb.xevent.kei.pl/wp-

content/uploads/2017/10/Ethanol-structure.svg_-300x184.png" alt="Struktura alkoholu etylowego" 

width="300" height="184" /></a>. 

<pre>Źródło: Wikimedia Commons</pre> 

&nbsp; 

<h2>Tłumaczenie</h2> 

<ul> 

  <li>angielski: <strong>ethanol</strong></li> 

  <li>węgierski: <strong>etanol</strong></li> 

</ul> 

 

 

Poniżej jest załączony zrzut ekranu z przykładowej strony: 
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IV. Lista wybranych słów 

 

1. acetaldehyde 

2. acetic acid 

3. Acetobacter 

4. acid 

5. acid soil 

6. acidification 

7. aerate 

8. aeration 

9. aftertaste 

10. ageing 
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11. aggressive 

12. albumin 

13. alcohol 

14. alkalinity 

15. allergies 

16. amarone 

17. amelioration 

18. American oak 

19. amyl acetate 

20. anthocyanin 

21. antioxidant 

22. appellation 

23. arm 

24. aroma 

25. arresting of fermentation 

26. assemblage 

27. autoclave 

28. Bacchus 

29. back blending 

30. bacteria 

31. balance 

32. balanced wine 

33. balthazar 

34. barrel 

35. barrel inserts 

36. barrique 

37. base wine 

38. basket press 

39. bench graft 

40. bentonite 

41. biodynamic viticulture 

42. bitter 

43. black rot 

44. blending 

45. blind tasting 

46. body 

47. Bordeaux mixture 

48. Botrytis cinerea 
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49. bottle-ageing 

50. bottle fermentation 

51. bouquet 

52. brandy 

53. breathe 

54. bright 

55. brilliant 

56. Brix scale 

57. bud 

58. bulk process 

59. bung 

60. butyric acid 

61. canopy management 

62. cap 

63. capsule 

64. carbonation 

65. carbon dioxide 

66. carbonic maceration 

67. centrifuge filtration 

68. chaptalisation 

69. Charmat process 

70. clarify 

71. clone 

72. cluster 

73. C:N ratio 

74. cold climate 

75. cold fermentation 

76. cold stabilisation 

77. cooper 

78. cordon 

79. cork 

80. corked, corky 

81. cream of tartar 

82. cross 

83. crown cap 

84. crush 

85. crusher 

86. crush tank 
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87. crystals 

88. cuvaison 

89. deacidification 

90. decant 

91. densimeter 

92. destemming 

93. disgorgement 

94. distillation 

95. dosage 

96. downy mildew 

97. drain hopper 

98. dry 

99. early harvest 

100. ebulliometer 

101. egg white 

102. Eiswein 

103. enzyme 

104. espalier 

105. esterification 

106. ethanol 

107. extract 

108. fan leaf 

109. fermentation 

110. fermented on the skins 

111. filtration 

112. fining 

113. fining agent 

114. finish 

115. finishing 

116. flor 

117. foil 

118. fortified wine 

119. free-run 

120. French oak 

121. fructose 

122. fumigation 

123. geranium 

124. germinate 
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125. glucose 

126. glycerol, glycerine 

127. grafting 

128. grey rot 

129. guyot 

130. harmonious 

131. heat summation 

132. horizontal tasting 

133. hybrid 

134. hydrogen sulphide 

135. hydrogen tartrate 

136. hydrometer 

137. insecticide 

138. internodal 

139. interveinal chlorosis, interveinal yellowing 

140. iron deficiency 

141. irrigation 

142. isinglass 

143. jug wine 

144. keg 

145. Keller 

146. kosher wine 

147. label 

148. labelling information 

149. lactic acid 

150. late disgorged 

151. late harvest 

152. lead 

153. leafroll virus 

154. lees 

155. liqueur de tirage 

156. maceration 

157. malic acid 

158. malolactic fermentation 

159. maturation 

160. meniscus 

161. mercaptan 

162. meÂthode champenoise 
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163. microclimate 

164. mildew 

165. millerandage 

166. mulled wine 

167. must 

168. mutage 

169. muteÂ 

170. mycoderma 

171. naturel 

172. New World 

173. noble 

174. noble rot, noble mould 

175. non-vintage 

176. nose 

177. nouveau 

178. oak ageing 

179. oak chips 

180. Oechsle scale 

181. oenologist 

182. oenology 

183. oenophile 

184. off-dry 

185. oidium 

186. open-top tank 

187. organic 

188. organoleptic 

189. ouillage 

190. overcropped 

191. overripe 

192. oxidation 

193. oxygen 

194. passing the port 

195. passito 

196. perlant 

197. pH 

198. photosynthesis 

199. phylloxera 

200. physiological ripeness 
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201. pip 

202. polyphenolic compound 

203. pomace 

204. port 

205. potassium bitartrate 

206. potassium metabisulphite, potassium metabisulfite 

207. potential alcohol 

208. powdery mildew 

209. press 

210. primary fermentation 

211. protective juice-handling 

212. protective winemaking 

213. pruning 

214. pulp 

215. pumping over 

216. punching down 

217. racemic acid 

218. racking 

219. rape 

220. red spider mite 

221. refractometer 

222. regional wine 

223. remuage 

224. residual sugar 

225. resveratrol 

226. riddling 

227. rootstock 

228. screwcap 

229. screw press 

230. secondary fermentation 

231. sediment 

232. shoot 

233. shoot positioning 

234. shoot thinning 

235. skin contact 

236. sommelier 

237. sparkling 

238. specific gravity 
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239. spitting 

240. stabilise 

241. starter 

242. stemmer 

243. stem retention 

244. sterilise 

245. still wine 

246. straw wine 

247. structure 

248. sugaring 

249. sulphite, sulfite 

250. table wine 

251. tank method 

252. tank press 

253. tannic 

254. tannin 

255. tartar 

256. tartaric acid 

257. tartrates 

258. terroir 

259. thief 

260. tirage 

261. tireuse 

262. topping up 

263. transfer method 

264. trichloranisole, trichloroanisole 

265. ullage 

266. unbalanced 

267. unfiltered 

268. unfined 

269. vertical tasting 

270. V-graft 

271. viniculture 

272. vinification 

273. vinometer 

274. vintage 

275. vintage chart 

276. viticulture 
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277. Vitis vinifera 

278. volatile 

279. volatile acidity 

280. well-balanced 

281. whole-berry fermentation 

282. wild-fermented 

283. winegrower 

284. winemaker 

285. winemaking 

286. winery 

287. wine tasting 

288. yeast 

III. Metody ułatwiające zapamiętywanie. 

 

Metod ułatwiających zapamiętywanie (tzw. mnemotechnik) jest wiele. Wybrane zostały naszym 

zdaniem te najskuteczniejsze. Poniżej przykłady:  

 

  

American oak / əˈmerɪkən əʊk/ dąb amerykański słowo-klucz: ok 
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Notatka:  Ten amerykański DĄB jest OK do produkcji beczek. Dlaczego? Beczki z 

amerykańskiego dębu nadają winom charakterystyczny smak wanilii i cedru oraz 

smak dębu. 

 

 

barrel /ˈbærəl/ beczka słowo-klucz: bar; really - 

naprawdę 

 

Notatka:  Ta winiarnia (BAR z winem) w wielkiej BECZCE jest NAPRAWDĘ 

najlepszy. 

 

 

cask /kɑːsk/ antałek, beczułka słowo-klucz: kask; Antek 
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port / pɔː(r)t/ porto słowo-klucz: Portugal -

Portugalia 
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Notatka  PORTO to słodkie alkoholizowane wino produkowane w PORTugalii. 

 

 

 

 


