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Streszczenie
W artykule została przedstawiona porównawcza analiza semantyczna polskich jednostek leksykalnych „transmisja” i „przekaz” oraz angielskiej „transmission” na przykładzie ich użyć w Samolubnym
genie Richarda Dawkinsa. Przedstawiona w artykule analiza określa konteksty użycia jednostki
„transmission” i wyznacza jej zakres znaczeniowy w języku angielskim, co pozwoliło na wskazanie
adekwatnych polskich znaczeń.
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Semantic analysis of Polish lexical units ‘transmisja’ and ‘przekaz’ with
English ‘transmission’ on the example of Selfish Gene by Richard Dawkins
Summary
In the article is presented semantic analysis of polish lexical items ‘transmisja’ i ‘przekaz’ in contrast
of English unit ‘transmission’. The contextual analysis of its use that allows constructing their exact
meaning concerning a practical application of this term as well as its purpose that is crucial in the
understanding of Dawkins idea of a transmission that is the primary term for memetics studies.
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Richard Dawkins przedstawia koncepcję dotyczącą zjawiska przekazu kulturowego opartego na mechanizmie dziedziczenia informacji genetycznej. Mem jako podstawowa jednostka dziedziczenia cech kulturowych odpowiada genowi jako podstawowej jednostce
dziedziczenia cech genotypowych. Autor, opisując kolejne procesy powielania materiału
genetycznego, konsekwentnie zestawia je z proponowanym modelem dziedziczności,
czyli przekazywania kultury, wykazując podobieństwa i różnice. „Przekaz kulturowy […]
może zarazem podlegać pewnej formie ewolucji. I to właśnie upodabnia go do przekazu genetycznego”1. Proponuje spojrzenie na mem jak na gen lub wirus, mając na celu
ułatwienie nam zrozumienia sedna koncepcji i niejako jednocześnie jej uzasadnienia.
Nawiązuje również do teorii ewolucji Darwina, opierając swoją teorię na niektórych jej
prawach: zmienności, dziedziczności, konkurencji czy wreszcie doboru naturalnego2.
Skomplikowana teoria przekazu kulturowego wymaga zastosowania przez autora
licznych metafor, co sprawia, że tłumaczenie tego typu tekstu staje się równie skomplikowane. Tłumacz stoi przed zadaniem nie tylko odnalezienia sensu, ale także jednoczesnego zrozumienia opisywanej teorii i metafory. Tematyka przekładanej książki
może wykraczać daleko poza posiadaną przez tłumacza wiedzę, więc zestawienie tego
typu teorii ze wspomnianymi wcześniej licznie występującymi przenośniami może
okazać się pułapką.
Chciałabym zwrócić uwagę na jedną z nieścisłości, którą można dostrzec w tłumaczeniu Marka Skonecznego. W tym celu stworzyłam dwa zestawienia terminów: „transmisja”
oraz „transmission”, korzystając z odpowiadających językowo materiałów słownikowych.
W ten sposób wykażę, jaka treść kryje się za każdym z tych terminów i na jakich płaszczyznach pojęcia te są równoważne. Warunkuje to zasadność ich zastosowania, ale także
i późniejszy sposób, w jaki zostanie odebrana i zrozumiana przez czytelnika treść.
Tab. 1. Analiza znaczeniowa terminu „transmission” (w oparciu o materiał słowników języka angielskiego)3
Field/Context
1. Radio,
television

Process
ъact of
transmitting
or state
of being
transmitted
ъthe act or
process of
passing
ъbroadcasting

What is
transmitted?
ъthe transmission of letters
news, and the
like
ъa television or
radio programme like news
(voice, picture)
ъinformation
ъcomputer data

Where?
ъfrom one
location
to one or
more other
locations
ъfrom one
place
or thing
to another

How?
ъalong telephone
lines
ъby means of radio
waves, electrical
signals, light
signals, etc.
ъfrom one person or group
to another

R. Dawkins, Samolubny gen, przeł. M. Skoneczny, Warszawa 2007.
K. Darwin, O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego czyli o utrzymaniu się doskonalszych
ras w walce o byt, przeł. Sz. Dickstein, J. Nusbaum, Warszawa 2001.
3
Zob. aneks chronologiczny, część B, definicje nr 1–44.
1
2
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2. Low

ъtransmission

ъof rights

ъfrom one
person
to another

3. Biology

ъtransmission

ъof personal
qualities
ъof the peculiar
nature or of
some character
of an organism
ъof disease, virus
ъof signals
ъof knowledge,
skills

ъfrom father
to son
ъto its
descendants
ъfrom one
person
to another
ъfrom one
nerve
to another in
the body
ъfrom one
generation
to the next

4. Physics

ъthe act or
process of
sending out
ъpassage,
passing or
being passed on
ъthe sending
ъthe process
of conveyance,
moving,
diﬀusing.

ъof light, radio
waves, an electronic signal
ъover – all
proportion
of radiant
energy or the
extent to which
a body medium
transmits light,
sound or some
other form of
energy
ъof modulated
carrier waves
ъof electromagnetic waves

ъfrom one
place
or thing
to another
ъfrom one
person
to another
ъbetween
transmitting
and receiving
stations

ъalong
telephone lines

ъthe gear,
including
the change
gear (part of
a motor-car)
ъthe gears for
changing
speed
ъclutch, gears
and drive
ъthe
transference
ъa system of
shafts,
gears,
torque
converters
– arrangement of
such parts
ъcompact,
enclosed
unit of
gears or the
like in an
automobile

ъpower from the
engine
ъof motive force
or power

ъto the live
axle of an
automobile
ъto the driving
wheels of
a motor
vehicle
ъbetween
machines or
mechanisms

ъby means of belts,
fluids, etc.

5. Mechanics
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Dodatkowo w słowniku Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English
odnaleźć można nawiązanie do: „transmission electron microscope”, „transmission line”,
„transmission loss”, „transmission print”, „the train of watch”, jako „attributes”.
Jak widzimy powyżej, angielski termin „transmission” posiada szerokie pole znaczeniowe, tworząc powiązania z wieloma dziedzinami naukowymi i elementami życia codziennego, poczynając od transmisji programu telewizyjnego czy radiowego po transmisję
różnych form energii czy sygnałów.
Jest to transmitowanie lub fakt odbytej transmisji („act of transmitting or state of being
transmitted”) programu telewizyjnego lub radiowego, informacji pod postacią dźwięku,
obrazu, sygnału, wiadomości, danych z jednego miejsca do innego lub wielu innych, tak
samo od jednej osoby do drugiej lub wielu innych osób, za pomocą fal elektromagnetycznych i przy użyciu odpowiednich urządzeń pośredniczących.
Z jednej osoby na drugą może odbywać się również transmisja praw, zdolności, cech
charakteryzujących dany organizm, chorób (wirusów)4, wiedzy, sygnałów elektrycznych
między komórkami nerwowymi. Będzie to więc wspomniane wcześniej istotne odniesienie do biologii, które zajmuje znaczące miejsce w definiowaniu pojęcia „transmission”,
a więc i uzasadnia jego użycie przez Dawkinsa.
Transmisją będziemy nazywać także proces przesyłania fal radiowych, sygnałów elektrycznych/świetlnych, różnego rodzaju energii od nadawcy do odbiorcy.
Transmisją nazywa się też urządzenie do przesyłania napędu z silnika samochodu
do kół napędowych lub między innego rodzaju maszynami czy mechanizmami.
Jest to również proces, który kolejno możemy zastąpić następującymi pojęciami: „process of […] spreading, forwarding, telecasting, dissamination, dispatching, moving, relaying, carrying, passing, sending, conveyance, shipping, diﬀusing, transference”5.
Nie podejmę w tym miejscu próby tłumaczenia każdego z tych pojęć, ponieważ wymagałoby to analizowania kolejnych możliwych konotacji, a nie jest to tematem tego
artykułu. Chciałabym w ten sposób podkreślić wielorakość możliwych zastosowań, wielokierunkowość i wielowymiarowość pojęcia „transmission” w języku angielskim.
Podane wyżej pojęcia możemy uznać więc za bliskoznaczne. Jak przekonamy się w dalszej części artykułu, analizując załączony materiał – jest ich o wiele więcej niż w języku polskim, co może też być konsekwencją istnienia wielu kontekstów znaczeniowych.
W znacznym uproszczeniu graficznym przedstawia to ryc. 1.
Pojęcie angielskie jest również dużo bardziej jednorodne w ciągu upływającego czasu.
Patrząc na chronologiczny układ haseł, każda z kolejnych definicji zawiera w sobie podobną liczbę odniesień do poprzedniej pozycji. Zmieniają się jedynie wyrażenia związane z postępem technologicznym, co znajduje również odzwierciedlenie w podawanych
Przy czym sformułowanie „transmisja praw, zdolności, cech charakteryzujących […]” nie będzie poprawnym sformułowaniem w języku polskim – zob. dalsza część artykułu.
5
The Oxford Thesaurus, Oxford 1991.
4
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przykładach użycia tego pojęcia. Takiej jednolitej struktury nie zauważymy, analizując
zestawienie chronologiczne polskich haseł „transmisja”.

Ryc. 1.

W świetle powyższych faktów zastosowanie tego terminu przez Dawkinsa uznaję za całkowicie uzasadnione, gdyż doskonale odzwierciedla jego myśli, a więc i treść, którą chciał
przekazać czytelnikom.
Czy można jednak powiedzieć, że przetłumaczenie angielskiego „transmission” na polskie „transmisja” jest słuszne?
Tab. 2. Analiza znaczenia terminu transmisja (na podstawie słowników języka polskiego, poprawnej polszczyzny oraz słowników wyrazów obcych)6
Dziedzina/
kontekst
1. Radio,
telewizja

6

Co jest transmitowane/
przekazywane?
Όprzesyłanie, nadawanie,
dźwięków, obrazów
w postaci audycji radiowej, telewizyjnej
ъprogramy innej stacji
ъbezpośrednia relacja,
przekaz wydarzeń, też:
przekazywanie takiej
relacji

Patrz Aneks chronologiczny część A.

Jak przebiega proces?
ъfale
elektromagnetyczne
ъprzy użyciu kabli
elektrycznych,
światłowodów, sieci
telefonicznej
ъkomputery połączone
z siecią

Źródło – Cel
ъna dużą odległość
ъodbiorcy programów radiowych/
telewizyjnych
ъprzekazywanie
do studia programów
radiowych, telewizyjnych spoza studia
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2. Elektronika

ъsygnały/informacje
dźwiękowe lub wizualne, przekształcone
w ciągi sygnałów –
transmisja danych =
teledacja
ъtransmisja on-line –
bezpośredni dostęp
do internetu

ъkomputery z dostępem do sieci

ъna dużą odległość, pomiędzy użytkownikami
sieci odbierającymi
transmisję danych

3. Mechanika

Όprzenoszenie ruchu
jednej części maszyn
na inne
ъenergia mechaniczna,
siła popędowa silnika
na inny przyrząd
ъrozdział mocy napędowej pobieranej z silnika

ъprzekładnia pasowa
(połączenie pasami
kół i wałów)
ъpędnia, szajba
ъpas = transmisja

ъurządzenia fabryki,
młyna, młockarni
ъszereg maszyn
roboczych

4. Fizjologia

ъbodźce

ъna poziomie
komórkowym

pobudzenie

Błędnie w znaczeniu przekazywania, powierzania komuś czegoś, podawania do wiadomości7:
5. Prawo

ъprawo spadku na osobę
trzecią
Όprzekazanie praw
własności

ъtestament

Analizując powyższą tabelę, zauważamy, że polski termin „transmisja” posiada jasno okreś

7

-lone odniesienia do dziedzin takich jak: radiotechnika, elektronika i mechanika. W ujęciach
z zakresu tych dziedzin odnajdujemy dokładną definicję procesu transmisji, jego mechanizmu i konsekwencji (celowości). Sygnały, informacje, dane czy energia są transmitowane, czyli
przekazywane z punktu wyjściowego, którym jest urządzenie w tym celu zaprojektowane, sterowane przez człowieka i rozdzielane między konkretnych odbiorców lub kolejne urządzenia
wymagające energii napędowej, przez fale elektromagnetyczne lub pasy transmisyjne. Czysto
techniczne ujęcie hasła wyklucza możliwość odmiennej jego interpretacji.
W podanych wyżej dziedzinach i w odniesieniu do nich możemy posługiwać się terminem „transmisja” bez obawy o popełnienie błędu użycia słowa nieadekwatnego do treści
tłumaczonego tekstu. Co więcej, możemy także uznać termin „przekaz” jako bliskoznaczny zamiennik. Tak więc:
TRANSMISJA (np. sygnału, energii) = PRZEKAZ (np. sygnału, energii)
Poza tymi trzema kontekstami znajdujemy również odniesienie do prawa i fizjologii.
W kontekście prawnym, ze względu na zasady poprawnej polszczyzny, użycie pojęcia
„transmisja” będzie błędne np. „[…] transmisja, poprawnie: przekazanie praw własności.
Transmisja, poprawnie: przekazanie uchwały zjazdu dla poszczególnych środowisk”8. Tak
więc nie „transmisja praw własności”, ale „przekazanie praw własności” itd. Znaczeniowo
Słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2002; Wielki słownik poprawnej
polszczyzny PWN, red. A. Markowskiego, Warszawa 2004; Słownik poprawnej polszczyzny PWN, oprac.
L. Drabik, E. Sobol, Warszawa 2004.
8
Słownik poprawnej polszczyzny PWN, oprac. L. Drabik, E. Sobol...
7
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termin „przekaz” wpisuje się w pole znaczeniowe terminu „transmisja”, jednakże nie może
być ono stosowane jako jego synonim.
W odniesieniu do fizjologii znajdujemy tylko dwa przykłady na czterdzieści cztery
analizowane hasła słownikowe9. Brak odniesienia do innych dziedzin biologii oznacza,
że termin nie jest ściśle powiązany znaczeniowo z biologicznym kontekstem i jego użycie
w przekładzie można poddać w wątpliwość. Jest możliwe również, ze względu na rzadko
spotykane tego typu ujęcie znaczeniowe, że zastosowanie tego terminu może zmienić
pierwotne znaczenie tłumaczonego materiału lub sprawić, że stanie się on w tym punkcie
niezrozumiały. W przypadku tłumaczenia pracy Dawkinsa, The Selfish Gene, ma to kluczowe znaczenie, ponieważ cała teoria przekazu kulturowego stworzona jest na bazie biologii
i nauk pokrewnych. „Transmisja” nie będzie tu więc terminem odpowiednim, poprawnie
charakteryzującym dane zjawisko tak, jak jest to w przypadku angielskiego „transmission”.
Należy również zaznaczyć, że znaczenie polskiego terminu zmienia się z czasem.
W części A Aneksu zamieszczone są w porządku chronologicznym definicje „transmisji”
od 1919 do 2009 roku.
W wyniku postępu technologicznego, powstawania nowego żargonu naukowego,
zwęża się pole znaczeniowe „transmisji”. Hasła są krótsze, bardziej „skondensowane”
zarówno w formie, jak i znaczeniu. W ten sposób następuje wyodrębnienie kolejnego
pojęcia, którym jest „teledacja”. Dotyczy ono transmisji „[…] informacji w postaci danych
cyfrowych, między urządzeniami do ich przetwarzania”10. Pojawienie się hasła po raz
pierwszy zaobserwowałam w 2003 roku. Jako bliskoznaczny podane są terminy: „emisja”,
„przekaz”, za antonimy uznano: „przerwanie”, „zanik sygnału”. Procesu tego nie zauważymy, analizując angielski materiał słownikowy.

Ryc. 2.
9
Słownik języka polskiego, t. 9, T–Wyf, red. W. Doroszewski, Warszawa 1967; M. Jarosz, Słownik wyrazów
obcych, Wrocław 2001.
10
Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, t. 43, Poznań 2003.
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Pierwszym wnioskiem, który należy wyróżnić, jest fakt, że tłumaczenie tekstu należy
rozpoczynać od poznania kontekstu tłumaczonego materiału. Wydaje się on oczywisty,
jest to jednak dobry punkt wyjścia do wniosków kolejnych. Dobór słownictwa, szczególnie w tekstach naukowych promujących nowe teorie i założenia (tak jak w przypadku
stosunkowo nowej „memetyki”), może działać zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść
autora. Nieodłączną ideą tłumacza będzie zachowanie neutralności wobec tematu i jego
wierne odtworzenie i udostępnienie treści innym.
W przypadku książki Dawkinsa to odniesienie do biologii wyznacza nam kryteria doboru odpowiednich pojęć, tak więc nie uznamy za trafne użycie terminu „transmisja”,
który w języku polskim odnosi się jedynie do radiotechniki, elektroniki, mechaniki, lecz
„przekaz”, odpowiadający wielowymiarowemu angielskiemu „transmission”.
ENG – PL
„transmission” = „transmisja” + „przekaz”
Należy unikać synonimizacji w celu zredukowania liczby powtórzeń. Zdaniem Milana
Kundery używanie słów najprostszych również nie jest błędem11. Dotyczy to też zastosowania terminów bliskoznacznych tłumaczeniu, chyba że sam autor uznał za słuszne
posłużyć się nimi w oryginale. Niczego takiego nie znajdziemy w książce Dawkinsa,
autor posługuje się następującymi sformułowaniami: „genetic transmission”, „cultural
transmission”, „process of transmission” i taką formę należałoby zachować: „przekaz
genetyczny”, „przekaz kulturowy”, „proces przekazywania”. Chociaż słowa Kundery skierowane były do tłumaczy literatury pięknej, możemy uznać je za słuszne także w dziedzinie tłumaczenia tekstów naukowych, w których walory estetyczne nie odgrywają aż
tak ważnej roli.
Wyżej przedstawione wnioski są konsekwencją analizy słownikowego materiału badawczego. Z pewnością w wyniku upływającego czasu i jednoczesnej ewolucji języka (czy
języków) analizowane pojęcia mogą zmienić swoje znaczenie, wyodrębnione zostaną zupełnie nowe, wypierając poprzednie. W konsekwencji teksty już napisane również nabiorą
nowego znaczenia, odkryją nowe możliwości lub przeciwnie, staną się niezrozumiałe.
Niewykluczone jest, że dzieje się to nawet teraz, przy próbach tłumaczeń tekstów sprzed
wielu lat. Chcąc je poprawnie zrozumieć, powinniśmy więc sięgać do treści oryginalnych, a korzystając z tłumaczeń, szukać kolejnych w celu ich porównania i weryfikacji.
Dopiero wtedy możemy mieć cień pewności, że pierwotny przekaz autora został przez
nas zrozumiany.

11
Zob. J. Ugniewska, Co tracimy w przekładzie?, „Italica Wratislaviensia” 2010, nr 1. Por. M. Kundera,
Zdradzone testamenty, przeł. M. Bieńczyk, Warszawa 1993, s. 98–100.
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Aneks chronologiczny
Część A
1.

TRANSMISJA: 1. przenoszenie ruchu jednej części machin na inne jak np. przez połączenie pasami bez końca kół i wałów w kołowrotach złożonych; wał w kształcie
okrągłej sztaby żelaznej, umieszczony na łożyskach, na których obsadzone są koła
pasowe, i. zw. szajby; pas łączący motor z kołem rozpędowym. T. Hidrauliczna.
2. prawne przekazanie prawa do spadku na osobę trzecią [J. Karłowicz, A. Kryński,
W. Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego, t. 7, T–Y, Warszawa 1919].

2.

TRANSMISJA: łac. łańcuch, wał, pas, koło trybowe do przenoszenia energii na inny
przyrząd; pędnia; przesłanie; nadawanie przez stację radiofoniczną programu innej
stacji [Podręczny słownik języka polskiego, red. M. Arct, Warszawa 1939].

3.

TRANSMISJA: ł. (transmissio; od transmiterre, przesłać, przekazać) przesyłanie, przeniesienie, przekazanie; 1. W radiotechnice nadawanie wszelkiego rodzaju radiowych
sygnałów Morse’a, mowy lub muzyki; 2. Pędnia, koło do przenoszenia siły popędowej
[Encyklopedyczny słownik wyrazów obcych, red. S. Lam, Warszawa 1939].

4.

TRANSMISJA: 1. fiz. przenoszenie, przekazywanie, przesyłanie na odległość sił,
bodźców, sygnałów, dźwięków, itp. Ruchy narządów mowy wywołują wibracje fal
powietrznych, za których pośrednictwem dokonywa się transmisja głosu Dor. Fron.
47. Systemy przewodowe […] posiadają (mają) […] takie zalety jak: pewność ruchu
telekomunikacyjnego, dobrą jakość transmisji. Prz. Kolej. 11, 1949. Transmisja radiowa, telewizyjna (skrótowo: transmisja), nadawanie audycji radiowej lub telewizyjnej
spoza studia np. z teatru, z sali koncertowej itp.: Leżała w łóżku, słuchając transmisji
muzyki salonowej z Krakowa. Kurek Grypa 181. przen. Społeczną transmisją prac
naukowych prowadzonych nad polskim Odrodzeniem stała się równocześnie wielka Wystawa Odrodzenia w Muzeum Narodowym. Myśl Filoz. 1, 1954, s. 310. Jedną
z transmisji stwarzających masom pracującym możność pełnego wykorzystania ich
twórczej inicjatywy dla realizacji wskazań IX Plenum są rady narodowe. Państwo 1,
1954, s. 59. 2. techn. mechanizm przeznaczony do przekazywania energii mechanicznej silnika maszynom i urządzeniom wykonującym pewną pracę; także przekazywanie tej energii, napęd: Każda z tych parowych, gazowych maszyn zaopatrzona jest
w duże koło, zwane zamachowym, na które nałożony jest pas (transmisja) poruszający urządzenia fabryki, młyna, młockarni. Fot. Fiz. VI, 144.//SW (łac. transmissio =
przesyłka, przekazywanie) [Słownik języka polskiego, t. 9, T–Wyf, red. W. Doroszewski,
Warszawa 1967].

5.

TRANSMISJA: 1. przesyłanie, przekazywanie na odległość dźwięków, obrazów,
sygnałów za pośrednictwem fal elektromagnetycznych; T. radiowa, telewizyjna. Przekazywanie do studia programów radiowych, telewizyjnych spoza studia,
np. z sali koncertowej, z teatru, ze stadionu sportowego. 2. tech. urządzenie do rozdziału mocy napędowej pobieranej z silnika, pomiędzy szereg maszyn roboczych,
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zwykle za pośrednictwem przekładni pasowych; pędnia (łc.) [Słownik języka polskiego, t. 3, R–Ż, red. M. Szymczak, Warszawa 1981].
6.

TRANSMISJA: przekazywanie na odległość sił, sygnałów, programów RTV itd.; urządzenie do przekazywania maszynom napędu silnika (łac. transmissio – przesyłka,
przejazd; od transmittere – przesyłać, przechodzić, przekraczać) [Słownik wyrazów
obcych i zwrotów obcojęzycznych, red. W. Kopaliński, Warszawa 1985].

7.

TRANSMISJA: przekazywanie na odległość sił, sygnałów, programów RTV itd.; urządzenie do przekazywania maszynom napędu silnika (łac. transmissio – przesyłka,
przejazd; od transmittere – przesyłać, przechodzić, przekraczać) [Słownik wyrazów
obcych i zwrotów obcojęzycznych, red. W. Kopaliński, Warszawa 1989].

8.

TRANSMISJA: 1. przekazywanie, przesyłanie na odległość dźwięków, obrazów, sygnałów za pośrednictwem fal elektromagnetycznych. Transmisja radiowa, telewizyjna:
przekazywanie do studia programów radiowych lub telewizyjnych spoza studia, np.
z sali koncertowej, z teatru, ze stadionu sportowego. 2. techn. urządzenie do rozdziału
mocy napędowej pobieranej z silnika, pomiędzy szereg maszyn roboczych, zwykle
za pośrednictwem przekładni pasowych; pędnia (łc.) [Słownik języka polskiego PWN,
R–Z, Warszawa 1995].

9.

TRANSMISJA: 1. przesyłanie, przekazywanie na odległość dźwięków, obrazów, sygnałów za pośrednictwem fal elektromagnetycznych: T. radiowa, telewizyjna; przekazywanie do studia programów radiowych lub telewizyjnych spoza studia, np. z Sali
koncertowej, z teatru, ze stadionu sportowego. 2. techn. urządzenie do rozdziału
mocy napędowej pobieranej z silnika, pomiędzy szereg maszyn roboczych, zwykle
za pośrednictwem przekładni pasowych; pędnia [Słownik języka polskiego PWN, R–Z,
red. M. Szymczak, Warszawa 1995].

10. TRANSMISJA: 1. przekazywanie na odległość obrazów, sygnałów, dźwięków: T. radiowa, telewizyjna, nadawanie audycji, wizji bezpośrednio z teatru, Sali koncertowej itp.
2. techn. P. pędnia [Mały słownik języka polskiego PWN, red. E. Sobol, Warszawa 1995].
11. TRANSMISJA: D. transmisji: Słuchać transmisji, oglądać transmisję; T. (radiowa, telewizyjna) czego ‘nadawanie audycji lub wizji i fonii spoza studia’: T. meczu, koncertu.
T. skąd ‘nadawanie audycji lub wizji i fonii ze studia (danego miasta)’: T. z Łodzi,
z Krakowa [Słownik poprawnej polszczyzny PWN, wyd. 18, red. W. Doroszewski,
Warszawa 1996].
12. TRANSMISJA: przekazywanie na odległość obrazów, sygnałów, dźwięków; T. radiowa,
telewizyjna; nadawanie audycji, wizji, bezpośrednio z teatru, sali koncertowej itp.
[Podręczny słownik języka polskiego, oprac. E. Sobol, Warszawa 1996].
13. TRANSMISJA: 1. przekazywanie na odległość za pomocą fal elektromagnetycznych,
przy użyciu kabli elektrycznych, światłowodów itp., sygnałów lub informacji dźwiękowych lub wizualnych, przekształconych w ciągi sygnałów, T. sygnałów sterujących,
T. danych. 2. przekazywanie energii mechanicznej silnika jednej lub wielu maszynom
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roboczym; urządzenie: mechanizm służący temu celowi, składający się z systemu
przekładni mechanicznych zwykle pasowych; pędnia: Jeden silnik parowy poruszał
poprzez transmisję maszyny przędzalnicze w całej fabryce (fr. z łac.) [Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996].
14. TRANSMISJA: 1. przekazywanie na odległość obrazów, sygnałów, dźwięków; T. radiowa, telewizyjna: nadawanie audycji, wizji bezpośrednio z teatru, sali koncertowej
itp. 2. Pędnia [Mały słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 1997].
15. TRANSMISJA: 1. przekazywanie na odległość (za pomocą fal elektromagnetycznych,
przy użyciu kabli elektrycznych, światłowodów itp.) sygnałów lub informacji dźwiękowych i wizualnych, przekształconych w ciągi sygnałów: Transmisja sygnałów sterujących, Transmisja danych. 2. przekazywanie energii mechanicznej silnika jednej
lub wielu maszynom roboczym; urządzenie, mechanizm służący temu celowi, składający się z systemu przekładni mechanicznych, zwykle pasowych ‘pędnia’: jeden
silnik parowy poruszał poprzez transmisję maszyny przędzalnicze w całej fabryce [Słownik współczesnego języka polskiego, t. 2, P−Żyzny, red. Zespół Wydawniczy
WILGA, Warszawa 1998].
16. TRANSMISJA: przekazywanie na odległość sił, sygnałów, programów RTV itd.; urządzenie do przekazywania maszynom napędu silnika (z łac. transmissio − przesyłka,
przejazd, od transmittere – przesyłać; przechodzić, przekraczać) [Słownik wyrazów
obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, red. W. Kopaliński, Warszawa 1999].
17. TRANSMISJA: 1. przekazywanie na odległość za pomocą fal elektromagnetycznych,
przy użyciu kabli elektrycznych, światłowodów itp., sygnałów lub informacji dźwiękowych lub wizualnych, przekształconych w ciągi sygnałów, T. sygnałów sterujących,
T. danych. 2. przekazywanie energii mechanicznej silnika jednej lub wielu maszynom
roboczym; urządzenie: mechanizm służący temu celowi, składający się z systemu
przekładni mechanicznych zwykle pasowych; pędnia: Jeden silnik parowy poruszał
poprzez transmisję maszyny przędzalnicze w całej fabryce (fr. z łac.) [Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, t. 2, P−Żyzny, Wilga, Warszawa 1999].
18. TRANSMISJA: przekazywanie na odległość sygnałów lub informacji dźwiękowych
i wizualnych przekształconych w ciągi sygnałów [Popularny słownik języka polskiego,
red. B. Dunaj, Warszawa 1999].
19. TRANSMISJA: a. przekazywanie na odległość obrazów, sygnałów, dźwięków, T. danych, T. radiowa, telewizyjna; nadawanie audycji, wizji bezpośrednio z teatru, z sali
koncertowej itp., także: ta audycja: T. meczu; przeprowadzić transmisję, przerwać
na chwilę transmisję; b. przekazywanie energii silnika innym urządzeniom [Mały
Słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 2000].
20. TRANSMISJA: 1. transmisja z jakichś wydarzeń to nadawanie audycji radiowej lub
telewizyjnej z miejsca, w którym się one dzieją: Telewizja przeprowadzi bezpośrednią transmisję z otwarcia festiwalu… transmisja meczu piłki nożnej; także audycja:
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Jutro powtórzymy transmisję obrad senatu; transmisyjny: W wozie transmisyjnym
realizator spokojnie wydawał dyspozycje kamerzystom. 2. T. sygnałów, danych itp.,
to przesyłanie ich do różnych miejsc i odbiorców: Połączenia modemowe umożliwiają błyskawiczną transmisję danych pomiędzy wszystkimi oddziałami firmy;
transmisyjny: Komputerowe programy mają możliwość zapisywania danych w kilku
standardowych formatach. 3. T. to także przekazywanie energii silnika innym urządzeniom, zwykle za pomocą specjalnych pasów, termin techniczny: […] pas transmisyjny [Inny słownik języka polskiego PWN, P–Ż, Warszawa 2000].
21. TRANSMISJA: przekazywanie na odległość sygnałów lub informacji dźwiękowych
i wizualnych przekształcanych w ciągi sygnałów [Popularny słownik języka polskiego,
red. B. Dunaj, Warszawa 2000].
22. TRANSMISJA: (łc. translatio – przeprawa, przeniesienie się) 1. przekazywanie na odległość dźwięków, obrazów, sygnałów za pośrednictwem fal elektromagnetycznych.
2. T. radiowa lub telewizyjna – nadawanie spoza studia audycji radiowej lub telewizyjnej. 3. tech. urządzenie do rozdziału mocy napędowej pobieranej z silnika, między szereg maszyn roboczych; pędnia. 4. fizjol. proces przekazywania pobudzenia
[M. Jarosz, Słownik wyrazów obcych, Wrocław 2001].
23. TRANSMISJA: transmisja radiowa, telewizyjna. T. czegoś przekazanie, przekazywanie, przesłanie, przesyłanie: Kablowa transmisja danych. T. czegoś (nie: z czegoś)
(gdy chodzi o imprezę, którą się przekazuje): Transmisja koncertu (nie: z koncertu),
Transmisja meczu (nie: z meczu). T. z czegoś (skądś) (gdy chodzi o miejsce, z którego
się przekazuje): Transmisja z sali koncertowej; Transmisja z Opola. Błędnie w zn. przekazywanie, powierzanie komuś czegoś, podawanie do wiadomości. Np. transmisja,
poprawnie: przekazywanie praw własności. Transmisja, poprawnie: przekazywanie,
uchwały zjazdu do poszczególnych środowisk [Słownik poprawnej polszczyzny PWN,
red. A. Markowski, Warszawa 2002].
24. TRANSMISJA: a. przekazywanie na odległość obrazów, sygnałów, dźwięków:
T. danych, T. radiowa, telewizyjna: nadawanie audycji bezpośrednio z teatru, sali
koncertowej itp.; także ta audycja: T. meczu. Przeprowadzić transmisję. Przerwać
na chwilę transmisję. b. przekazywanie energii silnika innym urządzeniom [Nowy
słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 2002].
25. TRANSMISJA: 1. bezpośrednia relacja z jakichś wydarzeń, przekazywana przez
telewizję lub radio; także przekazywanie takiej relacji. 2. przesyłanie na odległość
dźwięków, obrazów lub innych sygnałów za pośrednictwem fal elektromagnetycznych: transmisja danych – inaczej TELEDACJA. 3. tech. przekazywanie energii silnika
innym urządzeniom, zwykle za pomocą specjalnych pasów; transmisyjny (fr. transmission, z łac. transmissio – przekazanie) [Wielki słownik wyrazów obcych PWN, red.
M. Bańko, Warszawa 2003].
26. TRANSMISJA: z łacińskiego transmissio; 1. elektroniczny: przesyłanie na odległość

Semantyczna analiza jednostek: „transmission”, „transmisja”…

213

dźwięków, obrazów, sygnałów, za pomocą fal elektromagnetycznych: Wycelowano
jeszcze anteny nadawcze i rozpoczęła się transmisja. Połączenia: niedokończona,
przerwana, nieudana transmisja. Transmisja radiowa i telewizyjna. Transmisja meczu, koncertu. Transmisja ze studia, spoza studia. Informatyczny: transmisja on-line,
bezpośredni dostęp do Internetu użytkowników sieci, którzy daną transmisję odbierają w swoich komputerach. Automatyczna transmisja danych, przekazywanie
informacji w postaci danych cyfrowych między urządzeniami do ich przetwarzania,
teledacja. Bliskoznaczne: emisja, przekaz. Antonimy: przerwanie, zanik sygnału.
2. techniczny: przekazywanie kilku maszynom mocy napędowej pochodzącej z silnika, zazwyczaj za pomocą przekładni pasowych: transmisja mocy odbywa się bez
technicznych kłopotów. Połączenia: Płynna, wydajna transmisja. Bliskoznaczne:
przekaz, rozdział. 3. techniczny: urządzenie do rozdziału mocy napędowej pobieranej z silnika, pomiędzy szereg maszyn roboczych. Bliskoznaczne: pędnia [Praktyczny
słownik współczesnej polszczyzny, t. 43, red. H. Zgółkowa, Poznań 2003].
27. TRANSMISJA: (z fr. transmission) 1. przekazywanie, nadawanie do studia programów
radiowych lub telewizyjnych z miejsca znajdującego się poza nim, np. z sali koncertowej, z teatru, ze stadionu sportowego: Telewizja przeprowadziła bezpośrednią
transmisję z uroczystości otwarcia igrzysk olimpijskich; Transmisja radiowa, telewizyjna; Transmisja meczu piłki nożnej. Transmisja z Łodzi, z Krakowa. Oglądać transmisję. Słuchać transmisji. 2. taki program radiowy lub telewizyjny: Jutro powtórzymy
transmisję obrad sejmu. 3. techn. a. przesyłanie, przekazywanie na odległość dźwięków, obrazów, sygnałów za pośrednictwem fal elektromagnetycznych: Połączenia
modemowe umożliwiają błyskawiczną transmisję. b. urządzenie do rozdziału mocy
napędowej pobieranej z silnika pomiędzy szereg maszyn roboczych, zwykle za pośrednictwem przekładni pasowych; pędnia [Uniwersalny słownik język polskiego, red.
S. Dubisz, t. 4, T–Ż, Warszawa 2003].
28. TRANSMISJA: przekazywanie czegoś na odległość, zwłaszcza przekazywanie
do odbiorców programu radiowego lub telewizyjnego z jakiegoś odległego od studia
miejsca: Rozpoczynamy transmisję meczu piłkarskiego z Buenos Aires. Transmisja
sygnałów za pośrednictwem sieci telefonicznej, światłowodów, fal elektromagnetycznych. Szerokie pasy służyły do transmisji ruchu silnika do położnych obok obrabiarek [Słownik wyrazów obcych i trudnych, Radosław Pawelec, red. A. Markowski,
Warszawa 2003].
29. TRANSMISJA: przesyłanie na odległość dźwięków i obrazów: T. meczu, T. koncertu,
T. z Katowic, T. z Japonii [E. Polański, T. Nowak, M. Szopa, Słownik języka polskiego,
Katowice 2004].
30. TRANSMISJA: transmisja radiowa, telewizyjna; T. czegoś przekazanie, przekazywanie,
przesłanie, przesyłanie: kablowa transmisja danych. T. czegoś (nie: z czegoś) (gdy
chodzi o imprezę, którą się przekazuje): Transmisja meczu (nie: z meczu). T. z czegoś
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(skądś) (gdy chodzi o miejsce, z którego się przekazuje): Transmisja z sali koncertowej, z Opola; Błędnie w znaczeniu: przekazywanie, powierzanie komuś czegoś, podawanie do wiadomości, np. Transmisja, poprawnie: przekazywanie praw własności.
Transmisja, poprawnie: przekazywanie, uchwały zjazdu do poszczególnych środowisk
[Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2004].
31. TRANSMISJA: D. transmisji: transmisja radiowa, telewizyjna. T. czegoś przekazanie,
przekazywanie, przesłanie, przesyłanie: Kablowa transmisja danych. T. czegoś (nie:
z czegoś) (gdy chodzi o imprezę, którą się przekazuje): Transmisja meczu (nie: z meczu). T. z czegoś (skądś) (gdy chodzi o miejsce, z którego się przekazuje): Transmisja
z sali koncertowej, z Opola. Błędnie w zn. przekazywanie, powierzanie komuś czegoś,
podawanie do wiadomości. Np. transmisja, poprawnie: przekazywanie praw własności. Transmisja, poprawnie: przekazywanie, uchwały zjazdu do poszczególnych
środowisk [Słownik poprawnej polszczyzny PWN, oprac. L. Drabik, E. Sobol, Warszawa
2004].
32. TRANSMISJA: techn. przekazywanie na odległość obrazów, sygnałów, dźwięków;
T. radiowa, telewizyjna; nadawanie audycji, wizji, bezpośrednio z teatru, sali koncertowej itp. [Ilustrowany słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 2004].
33. TRANSMISJA: D. transmisji: T. radiowa, telewizyjna; T. czegoś, przekazanie, przekazywanie, przesłanie, przesyłanie: Kablowa transmisja danych. T. czegoś (nie: z czegoś) (gdy chodzi o imprezę, którą się przekazuje: Transmisja meczu (nie: z meczu).
T. czegoś (skądś) (gdy chodzi o miejsce, z którego się przekazuje) T. z sali koncertowej,
z Opola. Błędne w znaczeniu ‘przekazywanie, powierzanie komuś czegoś, podawanie do wiadomości’ np.: T. poprawnie: przekazanie praw własności; przekazywanie,
uchwały zjazdu do poszczególnych środowisk [Słownik poprawnej polszczyzny PWN,
red. A. Markowski, Warszawa 2004].
34. TRANSMISJA: przekazywanie na odległość dźwięków, obrazów – przez radio, telewizję: Transmisja radiowa, telewizyjna. Jutro odbędzie się transmisja meczu
[Z. Kurzowa, Ilustrowany słownik podstawowy języka polskiego, Kraków 2005].
35. TRANSMISJA: 1. bezpośrednia relacja z jakichś wydarzeń, przekazywana przez telewizję lub radio, też: przekazywanie takiej relacji. 2. przesyłanie na odległość dźwięków, obrazów i innych sygnałów za pośrednictwem fal elektromagnetycznych.
3. przekazywanie energii silnika innym urządzeniom [Słownik 100 tysięcy potrzebnych
słów, red. J. Bralczyk, Warszawa 2005].
36. TRANSMISJA: (z fr. transmission) 1. przekazywanie, nadawanie do studia programów
radiowych lub telewizyjnych z miejsca znajdującego się poza nim, np. z sali koncertowej, z teatru, ze stadionu sportowego: Telewizja przeprowadziła bezpośrednią
transmisję z uroczystości otwarcia igrzysk olimpijskich; Transmisja radiowa, telewizyjna; Transmisja meczu piłki nożnej. Transmisja z Łodzi, z Krakowa. Oglądać transmisję. Słuchać transmisji. 2. taki program radiowy lub telewizyjny: Jutro powtórzymy
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transmisję obrad sejmu. 3. techn. a. przesyłanie, przekazywanie na odległość dźwięków, obrazów, sygnałów za pośrednictwem fal elektromagnetycznych: Połączenia
modemowe umożliwiają błyskawiczną transmisję. b. urządzenie do rozdziału mocy
napędowej pobieranej z silnika pomiędzy szereg maszyn roboczych, zwykle za pośrednictwem przekładni pasowych; pędnia [Słownik języka polskiego PWN, red.
S. Dubisz, Warszawa 2006].
37. TRANSMISJA: a. przekazywanie na odległość obrazów, dźwięków, sygnałów: T. danych, T. radiowa, telewizyjna; nadawanie audycji, wizji, bezpośrednio z teatru, sali
koncertowej itp., także: ta audycja: T. meczu. Przeprowadzić transmisję. Przerwać
na chwilę transmisję. b. przekazywanie energii silnika innym urządzeniom [Wielki
Słownik języka polskiego, Warszawa 2006].
38. TRANSMISJA: przekazywanie czegoś na odległość, zwłaszcza przekazywanie
do odbiorców programu radiowego lub telewizyjnego z jakiegoś odległego od studia
miejsca: Rozpoczynamy transmisję meczu piłkarskiego z Buenos Aires. Transmisja
sygnałów za pośrednictwem sieci telefonicznej, światłowodów, fal elektromagnetycznych. Szerokie pasy służyły do transmisji ruchu silnika do położonych obok obrabiarek (z łac. transmissio – przesyłka, przekaz) [A. Markowski, R. Pawelec, Język polski.
Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych, Warszawa 2007].
39. TRANSMISJA: 1. bezpośrednia relacja z jakichś wydarzeń, przekazywana przez telewizję lub radio; też przekazywanie takiej relacji. 2. przesyłanie na odległość dźwięków, obrazów lub innych sygnałów za pośrednictwem fal elektromagnetycznych.
3. przekazywanie energii silnika innym urządzeniom [Słownik języka polskiego PWN,
P–Ż, red. L. Drabik, E. Sobol, Warszawa 2007].
40. TRANSMISJA: przekazywanie na odległość sił, sygnałów, programów RTV itd.; urządzenie do przekazywania maszynom napędu silnika (z łac. transmissio − przesyłka, przejazd, od transmittere – przesyłać; przechodzić, przekraczać) [W. Kopaliński,
Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 2007].
41. TRANSMISJA: 1. przekazywanie na odległość – za pomocą fal elektromagnetycznych, przy użyciu kabli elektrycznych, światłowodów itp. – sygnałów lub informacji
dźwiękowych i wizualnych, przekształconych w ciągi sygnałów: transmisja sygnałów
sterujących, danych. 2. przekazywanie energii mechanicznej silnika jednej lub wielu
maszynom roboczym; urządzenie, mechanizm służące temu celowi, składający się
z systemu przekładni mechanicznych, zwykle pasowych; pędnia: Jeden silnik parowy
poruszał poprzez transmisję maszyny przędzalnicze w całej fabryce (fr. z łac.) [Język
polski. Współczesny słownik języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 2007].
42. TRANSMISJA: 1. przekazywanie na odległość sił, sygnałów, dźwięków: T. radiowa,
telewizyjna; nadawanie audycji, wizji bezpośrednio z teatru, z sali koncertowej itp.
2. techn. p. pędnia [Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka, H. Auderska,
Z. Łempicka, Warszawa 1969].

Agata Leszczyńska

216

43. TRANSMISJA: 1. techn. przekazywanie na odległość dźwięków, obrazów, sygnałów
za pośrednictwem fal elektromagnetycznych: T. danych, sygnałów. 2. przekazywanie do studia programów radiowych, telewizyjnych z miejsca znajdującego się
poza nim: T. meczu, koncertu, T. z obrad sejmu [Wielki słownik języka polskiego,
red. E. Polański, Kraków 2008].
44. TRANSMISJA: przekazywanie na odległość sygnałów lub informacji dźwiękowych
i wizualnych przekształconych w ciągi sygnałów [J. Grzenia, Uniwersalny słownik
języka polskiego, Katowice 2009].

Część B
1.

TRANSMISSION: 1. Act of transmitting, or state of being transmitted; as, the transmission of letters, news, and the like; the transmission of rights or personal qualities
from father to son; the transmission of light waves. 2. The gear, including the change
gear and the propeller shaft of driving chain (or chains), by which the power from
the engine is transmitted to the live axle of the automobile. Sometimes any one of
these parts. 3. The train of a watch, etc. [Webster’s New International Dictionary od the
English Language, Springfield 1927].

2.

TRANSMISSION: 1. The act or process of passing sth from one person, place or thing
to another: the transmission of disease, virus; the risk of transmission. 2. The act or
process of sending out an electronic signal or message or of broadcasting a radio or
television programme: the transmission of computer data along telephone lines,
a break in transmission (=of a radio or television broadcast) due to a technical fault.
3. A radio or television message or broadcast: a live transmission from Sydney. 4. The
system in a motor vehicle by which power is passed from the engine to the wheels
[Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, ed. A.S. Hornby, copyright
Warsaw 1939].

3.

TRANSMISSION: 1. Act, operation or process of transmitting; as the transmission of
news; the transmission of rights or personal qualities from father to son; the transmission of light waves. 2. Something that is transmitted; as telegraphic transmissions.
3. The train of a watch, etc. 4. The gear including a change gear and the propeller
shaft of driving chain – or chains – by which the power from the engine is transmitted from the engine to the live axle also gearbox; sometimes, any one of these parts.
5. The over-all proportion of radiant energy transmitted. Where radiant energy homogenous with respect to wave length, passes through the plate of glass or any other
homogenous, isotropic, nondiﬀusing medium or series of such media in contact with
one another, having plane, nondiﬀusing, parallel surfaces, and emerges perpendicularly from the last surface, the transmission Is the ratio of the amount of energy thus
leaving the last surface to the amount of energy thus incident upon the first surface.
6. Passage of radio waves in the space between transmitting and receiving stations;
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also, act or process of transmitting [Webster’s New International Dictionary of the
English Language, London 1939].
4.

TRANSMISSION: passing or being passed on, as the transmission of news, disease;
the part of a motor-car which transmits power from the engine to the axle [The
Advanced Learner’s Dictionary of Current English, Oxford 1952].

5.

TRANSMISSION: 1. Act operation or process of transmitting; as the transmission
of news; the transmission of rights or personal qualities from father to son; the
transmission of light waves. 2. Sth that is transmitted, as, telegraphic transmission.
3. Horol. The train of a watch, etc. 4. Mach. The gear, including the change gear and
the propeller shaft or driving chain (or chains), by which the power is transmitted
from the engine of the automobile to a the live axle – called also gearbox. Sometimes
any one of these parts. 5. Phsics. The over-all proportion of radiant energy transmitted. Where radiant energy homogenous with respect to wave length, passes through
the plate of glass or any other homogenous, isotropic, nondiﬀusing medium or series of such media in contact with one another, having plane, nondiﬀusing, parallel
surfaces, and emerges perpendicularly from the last surface, the transmission is the
ratio of the amount of energy thus incident upon the first surface. 6. Radio. Passage
of radio waves in the space between the transmitting and receiving stations; also:
act or process of transmitting [Webster’s New International Dictionary of the English
Language, Springfield 1953].

6.

TRANSMISSION: 1. The act of transmitting or the state of being transmitted, as a telegram, radio waves etc. 2. The mechanism that transmits power form the engine to the
live axle in an automobile; specifically, the gears for changing speed [New Practical
Standard Dictionary of the English Language, ed. Ch.E. Funk, New York 1955].

7.

TRANSMISSION: noun; 1. The act of transmitting or the state of being transmitted,
as a telegram, radio waves, etc. 2. The mechanism that transmits power from the
engine to the live axle in an automobile; specifically, the gears for changing speed
[New Collage Standard Dictionary, New York 1956].

8.

TRANSMISSION: 1. The act of transmitting. 2. The state of being transmitted.
3. That which is transmitted. 4a. a device that transmits the power from the engine
of an automobile to the driving wheels and varies the speed ratios are automatically
selected and engaged, and manual transmission, in which the speed ratios are selected and engaged by hand b. the gears for changing speed [Standard Dictionary of
the English Language, New York 1963].

9.

TRANSMISSION: 1a. the act or process of transmitting b. the state of being transmitted. 2. Something transmitted such as a voice or message. 3.a. an automotive
assembly of gears and associated parts by which power is transmitted from the engine to a driving axle b. a system of gears. 4. Radio: the sending of modulated carrier
waves from a transmitter; a broadcasting. (Latin transmissio, from transmissus) [The
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American Heritage Dictionary of the English language, ed. W. Morris, Boston 1973].
10. TRANSMISSION: noun; 1. Transmitting or being transmitted: the T. of the news/
disease/radio or TV programme. 2. Clutch, gears and drive which transmit power
from the engine to (usu) the rear axle (of a motor-vehicle) [Oxford Advanced Learner’s
Dictionary of Current English, L–Z, eds. A.S. Hornby, A.P. Cowie, Oxford 1974].
11. TRANSMISSION: 1. An act, process, or instance of transmitting something. 2. The
passage of radio waves in the space between transmitting and receiving station; also:
the act or process of transmitting by radio or television. 3. An assembly of parts including the speed-changing gears and the propeller shaft by which power is transmitted
from the automobile engine to the live axle. 4. Something transmitted (latin: transmission, from transmitter ‘to transmit’ [Webster’s School Dictionary, Springfield 1980].
12. TRANSMISSION: 1. Transmitting or being transmitted: the T. of news/disease/a radio or TV programme. 2. Clutch, gears and drive which transmit power from engine
to the rear axle of a motor vehicle [A.S. Hornby, A.P. Cowie, Oxford Advanced Learner’s
Dictionary of Current English, Oxford, reprinted in Poland by PWN, Warszawa 1981].
13. TRANSMISSION: 1a. The act or process of transmitting; b. the state of being transmitted. 2. Something transmitted as a voice or message. 3a. An automotive assembly
of gears and associated parts by which power is transmitted from the engine to the
driving axle; b. a system of gears. 4. The sending of modulated carrier waves from
a transmitter [The American Heritage Dictionary Second College Edition, Boston, copyright 1982].
14. TRANSMISSION: 1. Transmitting, being transmitted. 2. A broadcast. 3. The gear
by which power is transmitted from engine to axle in a motor vehicle [The Oxford
Paperback Dictionary, ed. J.M. Hawkins, Oxford 1984].
15. TRANSMISSION: 1. Transmitting or being transmitted: the T. of news/disease/a radio or TV programme. 2. Clutch, gears and drive which transmit power from engine
to the rear axle of a motor vehicle [A.S. Hornby, A.P. Cowie, Oxford Advanced Learner’s
Dictionary of Current English, Oxford, reprinted in Poland by PWN, Warszawa 1988].
16. TRANSMISSION: (transmissions) 1. The transmission of something involves passing it or sending it to a diﬀerent place or person: […] the transmission of diseases,
[…] data transmission. 2. The transmission of television or radio programmes is the
broadcasting of them: […] a unique film record that was destroyed after transmission. 3. A transmission is a broadcast: Millions would have heard that transmission
[Essential English Dictionary, London–Glasgow 1988].
17. TRANSISSION: the process of transmitting or being transmitted: that which is transmitted: a programme, message, etc., sent out by radio, etc.: the system of interdependent parts in a motor vehicle, by which power is transferred from the engine
to the wheels [Chambers English Dictionary, eds. C. Schwarz, G. Davidson, A. Seaton,
V. Tebbit, Edinburgh 1988].
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18. TRANSMISSION: 1a. a transmitting or being transmitted b. something transmitted.
2. The part of a motor vehicle, machine, etc. that transmits power from the engine
to the driven members, as the wheels, by means of belts, fluids, gears, etc. 3. The
passage of radio waves through space between the transmitting station and the receiving station [Webster’s New Worls Dictionary of American English, eds. V. Neufeldt,
D.B. Guralnik, New York 1988].
19. TRANSMISSION: 1. The act or process of transmitting. 2. Sth that is transmitted.
3. The extent to which a body r medium transmits light, sound, or some other
form of energy. 4. The transference of motive force or power. 5. A system of shafts,
gears, torque converters, etc. that transmits the power esp. arrangement of such
parts that transmits the power of the engine to the driving wheels of a motor vehicle.
6. The act or process of sending a message, picture or other information from one
location to one or more other locations by means of radio waves, electrical signals,
light signals, etc. 7. A radio or television broadcast [Collins Dictionary of the English
Language, ed. P. Hanks, Glasgow 1989].
20. TRANSMISSION: a. the action of transmitting or fact of being transmitted, conveyance from one person or place to another, transference. 1611 FLORIO, transmission, a transmission. 1626 BACON Sylva §2 in the experiment of transmission of the
Seawater into the Pits, the Water riseth, but in the experiment of the transmission of
the Water through the Vessels, it falleth. 1759 JOHNSON IDLER No. 68 2 Alphabetical
writing made … the transmission of events more easy and certain. 1802-3 tr. One link
in the transmission of the Homeric poems; b. conveyance or passage through a medium, as of light, heat, sound, etc. spec. Radio and Television; also, a series of electric
signals or electromagnetic waves transmitted, a broadcast. 1704 NEWTON Optics
(1721) 238 Their Reflection or Transmission depends on the constitution of the Air
and Water behind the Glass. 1815 J.SMITH Panorama Sci. Art.I 7 Which greatly retards
the transmission of the heat. 1834 Mrs. SOMERVILE Connex. Phys. Sc. XVII 147 The
transmission of sound as well as light is impeded in passing through the atmosphere
of variable density. 1881 SIR W. ARMSTRONG in Nature 8 Sept. 449/I to force the transmission of the heat from thee fire to the water in the boiler. 1907 Rep. Brit. Assoc. Adv.
Sci. 731 To determinate how many oscillations… take place to in a certain wireless
transmission. 1921 Wireless World IX 52/2 In Surrey and Kent the transmission was
easily read. 1923 Radio Times 5 Oct. 15/2 Transmission from London of Dance Music by
Savoy Orpheans. 1929 [see television transmission s. v. TELEVISION 3a] 1959 Viewpoint
July I0 A few days before transmission the final camera script will be typed. 1962 A.
Nisbett Technique Sound Studio v. 99 We have … wide range hi-fi demanding not
only high-quality transmissions but also a wide dynamic rage. 1966 Listener II Aug.
204/2 The Black and White Minstrel Show … has just completed eighty-five transmissions. 1977 Rep. Comm. Future of Broadcasting (Cmnd. 6753) ii. 8 The Government…
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has to regulate the strength of the transmission to prevent interference with other stations. c. biol. The transmitting of the peculiar nature, or of some character, of an
organism to its descendants; hereditary conveyance. 1871 Darwin Desc. Man II. Xvii
II.297 Equal transmission of ornamental characters both sexes. 1880 E. R. LANKESTER
Degener. 13 An organism … inherits, that is to say, is born with-the peculiarities of
its parents; this is known as Transmission 1890 Sc. Gossip XXVI. 66 Questions of protective resemblance and hereditary transmission. d. mech. Transference of motive
force from one place to another; concr. A device for eﬀecting this; spec. short for
transmission-gear (see-e). 1906 Daily Chron. 28 June 2/7 There are four large and
eleven smaller electric motors driving the transmissions. Ibid. Improvements in devices
for preventing accidents with transmissions. 1911 WEBSTER, Transmission … Horol.
The train of a watch, etc. e. attrib. transmission electron microscope, an electron
microscope in which electrons are detected after they pass through the specimen;
spec. one in which all parts of the image are formed at the same time; so transmission electron microscope; transmission-gear, mechanism for transmitting the power
of an engine; etc.; transmission line, a conductor or a set of conductors designed
to carry electricity (esp. to large scale) or electromagnetic waves with minimum
loss and distortion; also transf. transmission loss, dissipation of electrical or acoustic power during its passage from one point to another, transmission print (see
quot. 1960). 1833 BREWSTER Nat. Magic ix.210 The sound will be partly reflected …
and the direction of the transmission wave changed. 1894 Prospect. Tramway Motor
Co. 2 A transmission gear giving a wide range of continuously varying speed and
inversely varying tractive eﬀort. 1894 Daily News 3 Nov. 5/3 A large proportion of the
sailors paid odd there have gladly availed themselves of the transmission scheme.
1901 Scaﬀolding (ed. J. Black) 60 The endeavour to dispense with transmission gear
between motor and machine constitutes to-day a recognised principle of construction [in cranes] 1906 Westm. Gaz. 22 Jan 8/I The electricity will be conveyed at high
pressure to a central spot on the transmission lines 1908 Ibid. 14 Nov. 14/2 Double
universal joints to maintain true alignment between the power- and transmission
-shafts 1922 GLAZEBROOK Dict. Appl. Physics II. 862/I The problem of finding the
transmission loss due to a piece of apparatus inserted in … a telephone line is a problem of finding out how to current entering the receiving side is altered by the inserted
or bridged apparatus 1934 Discovery Dec. 348/I It has become common … practice
to restrict the term ‘wave guide’ to devices employing a single hollow conductor, and
to reserve the term ‘transmission line’ to devices employing to conductors 1960 O.
SKILBECK ABC of Film TV 137 Transmission Print, positive copy of the film intended
for T. V. showings. 1968 Jrnl. Electron Microscopy XVII. 164/I Experimental procedures
to determinate the direction and the sign of the Burgers vector … of a dislocation by
means of transmission electron microscopy are described 1969 Jrnl. Ultrastructure
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Res. XXVII. 403 The resolution of the scanning instrument is an order of magnitude
less than that of present transmission electron microscopes 1970 New Scientist 15 Oct.
(suppl.) 13/I The basic elements in microwave circuits are always some form of transmission lines. 1971 Sci. Amer. Apr. 26 The transmission electron microscope is analogous to a conventional light microscope 1971 Ibid. Sept. 235/I (Advt.), This … guide is…
suited for use as an optical transmission line, carrying laser beams in any direction
it is bent 1972[see scanning electron microscope s. v. scanning vbl. Sb. 4]. 1974 Encycl.
Brit. Macropedia XII. 137/2 Recently, scanning instruments have been used for transmission electron microscopy, with the advantage over the conventional transmission
instrument that very low magnification … may be used 1975 D. G. FINK Electronics
Engineers’ Handbk. XVIII. 67 The transmission loss [of a radio circuit] is usually express
in decibels 1976 Broadcast 29 Nov. 18/2 Once ‘shot’ of the film has to be ‘processed’ …
A transmission print is achieved several generations later [The Oxford English dictionary, eds. J.A. Simpson, E.S.C. Weiner, Oxford 1989].
21. TRANSMISSION: 1. The act of transmitting or state of being transmitted: the transmission of disease. 2. Sth broadcast on television, radio, etc.: We interrupt our normal
transmission to bring you a special news flash. 3. The parts of vehicle thet carry power
form he engine to the wheels [Longman Dictionary of Contemporary English, London,
Reprinted in Poland by PWN, Warszawa 1989].
22. TRANSMISSION: 1. The act of transmitting or state of being transmitted: the transmission of disease. 2. Sth broadcast on television, radio, etc.: We interrupt our normal
transmission to bring you a special news flash. 3. The parts of vehicle thet carry power
form he engine to the wheels [Longman Dictionary of Contemporary English, London,
Reprinted in Poland by PWN, Warszawa 1990].
23. TRANSMISSION: a transmitting or being transmitted; sth transmitted; esp. a radio
or TV program; the passage of radio waves in the space between the transmitting
and receiving stations; the mechanism (e.g. clutch, gearbox, transmission shaft) by
which power is transmitted from the engine to the axle of a car etc. [The New Lexicon
Webster’s Dictionary of the English Language, New York 1990].
24. TRANSMISSION: [L transmission- transmission, fr. transmissus, pp. of transmisttere
to transmit] (1611) 1. An act, process or instance of transmitting … of a nerve impulse
across a synapse. 2. The passage of radio waves in the space between transmitting
and receiving stations, also the act or process of transmitting by radio or television.
3. An assembly of parts including speed-changing gears and the propeller shaft by
which the power is transmitted from an automobile engine to a live axle; also: the
speed-changing gears in such assembly. 4: something that is transmitted … message
[Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary, Springfield 1991].
25. TRANSMISSION: noun; 1. Transfer, transference, transferal, transferring, conveyance,
carrying, moving, movement, transportation, transport, transporting, forwarding,
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shipping, shipment, sending, transmittal, transmitting, dispatch or despatch, dispatching, or despatching: We were unable to arrange for the transmission of the paper
in time for the meeting. 2. Broadcast, broadcasting, sending, telecasting, dissemination, communication: Transmission of the new programmes begins next year [The
Oxford Thesaurus, ed. L. Urdang, Oxford 1991].
26. TRANSMISSION/transmissions: 1. The transmission of something involves passing it
or sending it to a diﬀerent place or person. Wearing a condom during sex prevents the
transmission of AIDS … data transmission. 2. The transmission of television or radio
programmes is the broadcasting of them. … a unique film record that was destroyed
after transmission. 3. A transmission is a broadcast. Millions would have heard that
transmission. 4. The transmission on a car or other vehicle is the system fo gears and
shafts by which the power of engine reaches and turns the wheels. It was billed as the
world’s most advanced transmission because of its electronics controls [BBC English
Dictionary, London 1992].
27. TRANSMISSION: 1. An act, process or instance of transmitting: as a. the overall
proportion of radiant energy homogenous with respect wavelength that is transmitted
perpendicularly through a substance bounded by the plane nondiﬀusing parallel
surfaces (as a plate of glass or other homogenous, isotropic, nondiﬀusing medium or
series of such media in contact with one another) and that is the ratio of the amount
of energy emerging from the last surface to the amount incident upon the first with
the diﬀerence between this to amounts resulting from losses of radiant energy due
to reflection at the surfaces and absorptance and scattering within the medium –
called also attenuation factor b. the passage of radio waves in the space between
transmitting and receiving stations; also: the act or process of transmitting by radio
or television. 2. The gear including the change gear and the propeller shaft of driving
chain by which the power is transmitted from the engine of an automobile to the live
axle- called also gearbox [Webster’s Third New International Dictionary of the English
Language Unabridged, vol. 3, S–Z, Chicago 1993].
28. TRANSMISSION: 1. The act or process of transmitting. 2. The fact of being transmitted. 3. Something that is transmitted. 4a. transference of force between machines or
mechanisms, often with changes of torque and speed b. a compact, enclosed unit of
gears or the like for this purpose, as in an automobile. 5. The broadcasting of electromagnetic waves from one location to another, as from a transmitter to a receiver.
6. Physics. Transmittance, a sending across’ Syn.: transfer, passage, passing, conveyance [Random House Unabridged Dictionary, ed. S.B. Flexner, New York 1993].
29. TRANSMISSION: the act of transmitting, something transmitted; a system using
gears, etc., to transfer power form an engine to a moving part, esp wheels of a vehicle;
a radio or television broadcast [Webster’s Universal Dictionary and Thesaurus, New
Lanark 1993].

Semantyczna analiza jednostek: „transmission”, „transmisja”…

223

30. TRANSMISSION: [L transmission-, transmission, fr. transmissus] 1. An act, process or
instance of transmitting as a: the overall proportion of radiant energy homogenous with
respect to wavelength that is transmitted perpendicularly through a substance bounded by plane nondiﬀusing parallel surfaces (as a plate of glass or other homogeneous
isotropic nondiﬀusing medium or series of such media in contact with one another)
and that is the ratio of the amount of energy emerging from the last surface to the amount incident upon the first with the diﬀerence between two amounts resulting from
losses of radiant energy due to reflection at the surfaces and absorptance and scattering
within the medium – called also attenuation factor – compare with transmittance.
b. the passage of radio waves in the space with transmitting and receiving stations; also
the act or process of transmitting by radio or television. 2: the gear including the change
gear and the propeller shaft or driving chain by which power is transmitted from the
engine of the an automobile to the live axle – called also gearbox. 3: the train of a watch.
4: something that is transmitted: message (the machine record telegraphic). – transmission bands, dynamometer, eﬃciency, grating, level, line, loss, rope, shaft [Webster’s
Third New International Dictionary of the English language unabridged, vol. 3, S–Z;
Britannica World Language Dictionary, ed. Ph.B. Gove, Springfield 1993].
31. TRANSMISSION: 1. An act or the process of transmitting or the state of being transmitted. 2. Something that is transmitted, especially a radio or TV broadcast. 3. The
system of parts in a motor vehicle that transfers power from the engine to the wheels
[Chambers 21st Century Dictionary, ed. M. Robinson, Edinburgh 1996].
32. TRANSMISSION: 1. The act of transmitting or state of being transmitted: the transmission of disease. 2. Sth broadcast on television, radio, etc.: We interrupt our normal transmission to bring you a special news flash. 3. The parts of vehicle thet carry
power form he engine to the wheels [Longman Dictionary of English Language and
Culture, England 1998].
33. TRANSMISSION: 1. Sending electricity or electromagnetic waves: the transmission
of the signal was hampered by the storm/ the storm interfered with the transmission
of electrical power. 2. Transmitted electricity or radio waves: a larger transmitter improved the daily radio transmissions/ a storm ended the transmission. 3. The part
of a motor vehicle that passes energy from the engine to one of the axles: I asked
the mechanic to check my car’s transmission/ my truck’s transmission failed when
I was on the freeway [NTC’s American English Learners Dictionary, ed. R.A. Spears,
Lincolnwood 1998].
34. TRANSMISSION: 1. The act or process of transmitting or the state of being transmitted. 2. Sth as a voice or message, that is transmitted. 3a. an automotive assembly of
gears and associated parts by which power is transmitted from the engine to a drive
shaft b. a system of gears. 4. Passage of modulated carrier waves from a transmitter
[Webster’s II Dictionary, Boston, New York 1999].
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35. TRANSMISSION: 1. The process of broadcasting radio or television programmes, or
a television or radio programme. 2. The system of gears in a car: automatic transmission. 3. The process of sending or passing sth from one place, person etc. to another:
the transmission of diseases [Longman Active Study Dictionary, ed. D. Summers,
Edinburgh 2000].
36. TRANSMISSION: noun 1. The act or an instance of transmitting; 2. Something,
e.g. a message or television programme, that is transmitted; 3a. the passage of
radio waves between transmitting and receiving stations; b. the act or process of
transmitting by radio or television; 4a. an assembly of parts including the clutch,
speed-changing gears, and the propeller shaft by which the power it transmitted
from a motor vehicle engine to an axle; b. an assembly transmitting moving power
on bicycle [The new penguin English dictionary, ed. R. Allen, London 2000].
37. TRANSMISSION: 1a. the act or process of transmitting; b. the fact of being transmitted. 2. Something such as a message, that is transmitted. 3. An automotive assembly
including gears that transmit power from the engine to a diving axle. 4. The sending
of information from a transmitter [The American Heritage College Dictionary, Boston–
New York, cop. 2000].
38. TRANSMISSION: noun, formal; 1. The act or process of passing sth from one person
or place or think to another: the transmission of the disease, virus, the risk of the
transmission; 2. The act or process of sending out an electronic signal or message or
of broadcasting a radio or television programme: the transmission of computer data
along telephone lines, a break in transmission (= of a radio or television broadcast)
due to a technical fault; 3. A radio or television message or broadcast: a live transmission form Sydney; 4. The system in a motor vehicle by which the power is passed from
the engine to the wheels [Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English,
A.S. Hornby, Oxford 2000].
39. TRANSMISSION: noun; 1. (the transmission of the equipment) transmittal,
transmittance, conveyance, carriage, transport, shipment, dispatch, sending.
Opposite: reception. 2. (the transmission of disease) transfer, transferral, transference,
spreading, dissemination, diﬀusion, passing on, communication, broadcasting,
relaying. 3. (a radio transmission) broadcast, programme, show, signal [The new
penguin thesaurus, eds. R. Fergusson, M. Manser, D. Pickering, London 2000].
40. TRANSMISSION: 1. The part of vehicle that takes power from the engine to the
wheels: an automatic transmission. 2. The process of sending out electronics signals
such a radio or television signals, or a signal sent out in this way: New telephone
lines allow faster data transmission by fax or modem. 2a. a radio or television programme. 3. The process of sending power or energy from one place to another: electricity transmission lines. 3a. the process in which signals are sent from one nerve
to another in the body: the transmission of stimuli from the brain to the pituitary
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gland. 4. A process by which the disease spreads from one person to another: doctors are working to prevent the transmission of the virus 4a. the process in which
information is spread from one person or group to another: the illegal transmission
of secret government information [Macmillan English Dictionary for Advanced
Learners, Oxford 2002].
41. TRANSMISSION: 1. The transmission of something involves passing or sending it
to a diﬀerent place or person… the fax machine or other forms of electronic data
transmission. 2. The transmission of television or radio programmes is the broadcasting of them. 3. A transmission is a television or radio broadcast. 4. A vehicle’s
transmission is the system of gears by which power from the engine reaches and
turns the wheels [New Student’s Dictionary, C. Cobuild, reprint, Warszawa 2003].
42. TRANSMISSION: 1. The transmission of something involves passing or sending it
to a diﬀerent place or person… the fax machine or other forms of electronic data
transmission. 2. The transmission of television or radio programmes is the broadcasting of them. 3. A transmission is a television or radio broadcast. 4. A vehicle’s
transmission is the system of gears by which power from the engine reaches and
turns the wheels [New Student’s Dictionary, reprint, Warszawa 2006].
43. TRANSMISSION: 1a. (noncount) the act or process of sending electrical signals
to a radio, television, computer etc.: The equipment is used for the transmission
of television signals; data transmission b. (count) something (such as a message or
broadcast) that is transmitted to a radio, television etc.: a fax transmission; We’re
receiving a live transmission from the scene of the accident. 2. (noncount) the act or
process by which something is spread or passed from one person or thing to another;
the transmission of disease, the transmission of knowledge from one generation
to the next. 3. The part of a vehicle that uses the power produced by the engine
to turn the wheels (count): My car has manual transmission; (noncount): This car
comes with automatic transmission [Merriam-Webster’s Advanced Learner’s English
Dictionary, Springfield 2008].
44. TRANSMISSION: 1. the trasmission of something is the passing or sending of to a different person or place (heterosexual contact is responsible for the bulk of HIV transmission; … the transmission of knowledge or skills); 2. transmission of television or
radio programmes is the broadcasting of them; 3. A transmission is a broadcast;
4. The transmission on a car or other vehicle is the system of gears and shafts by which
the power from the engine reaches and turns the wheels (the car was fitted with automatic transmission; … a four – speed manual transmission) [Advanced Dictionary
of English, Glasgow 2009].
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