
kilkucentymetrowy «mierzący kilka centy-
metrów, mający kilka centymetrów, zajmujący
kilka centymetrów kwadratowych powierzch-
ni» c Kilkucentymetrowe odcinki. Kilkucentymetrowa
warstwa śniegu.

kilkudniowy 1. «trwający, istniejący kilka
dni» c Kilkudniowy urlop. Kilkudniowy pobyt w górach.
2. «mający kilka dni» c Kilkudniowy noworodek.
Kilkudniowe pisklę.
w zn. 2 m.-os. M. lm ~wi.

kilkudziesięcio- «pierwszy człon wyrazów
złożonych utworzonych od wyrażeń typu kil-
kadziesiąt dni, kilkadziesiąt lat, np. kilkudziesię-
ciodniowy, kilkudziesięcioletni»

kilkudziesięciodniowy 1. «trwający, istnie-
jący kilkadziesiąt dni» c Kilkudziesięciodniowy
wyjazd. 2. «mający kilkadziesiąt dni» c Kilku-
dziesięciodniowe dziecko.
w zn. 2 m.-os. M. lm ~wi.

kilkudziesięciokrotnie książk. przysłów. od
kilkudziesięciokrotny a) w zn. a: c Powtarzać
operację kilkudziesięciokrotnie. b) w zn. b: c Udziały
o kilkudziesięciokrotnie mniejszej wartości.

kilkudziesięciokrotny książk. a) «kilkadzie-
siąt razy powtórzony, wykonany» c Kilkudzie-
sięciokrotna próba. b) «kilkadziesiąt razy większy
lub mniejszy od czegoś» c Kilkudziesięciokrotny
wzrost zużycia tlenu przez bakterie.

kilkudziesięcioletni 1. «trwający, istniejący
kilkadziesiąt lat» c Kilkudziesięcioletnia wojna.
2. «będący w wieku kilkudziesięciu lat, mający
kilkadziesiąt lat» c Kilkudziesięcioletni mężczyzna.
Kilkudziesięcioletnie drzewo. Kilkudziesięcioletni budynek.

kilkudziesięciometrowy «mierzący kilka-
dziesiąt metrów, mający kilkadziesiąt metrów,
zajmujący kilkadziesiąt metrów kwadrato-
wych powierzchni» c Sznur kilkudziesięciometrowej
długości. Kilkudziesięciometrowa studnia. Kilkudziesięcio-
metrowa sala.

kilkudziesięcioosobowy 1. «przeznaczony
dla kilkudziesięciu osób, mogący pomieścić
kilkadziesiąt osób» c Kilkudziesięcioosobowa sala.
2. «składający się z kilkudziesięciu osób» c Kil-
kudziesięcioosobowa wycieczka.

kilkudziesięciostronicowy książk. «zawie-
rający kilkadziesiąt stronic, składający się z kil-
kudziesięciu stronic» c Kilkudziesięciostronicowy
dokument.

kilkufazowy książk. «złożony z kilku faz,
mający kilka faz» c Kilkufazowy rozwój czegoś.
Kilkufazowa praca.

kilkugłosowy muz. «rozpisany na kilka
głosów, wykonywany przez kilka głosów»
c Chór kilkugłosowy.

kilkugodzinny 1. «trwający kilka godzin»
c Kilkugodzinna dyskusja, narada, praca, podróż. Kilku-

godzinny postój. 2. «mający, żyjący kilka godzin»
c Kilkugodzinny noworodek. Kilkugodzinne pisklę.
w zn. 2 m.-os. M. lm ~nni.

kilkugroszowy «kosztujący, wynoszący kil-
ka groszy; bardzo tani» c Kilkugroszowy wydatek.

kilkuhektarowy 1. «mający kilka hektarów,
będący wielkości kilku hektarów» c Kilkuhek-
tarowe gospodarstwo, pole. 2. «posiadający kilka
hektarów gruntu» c Kilkuhektarowy rolnik.
w zn. 2 m.-os. M. lm ~wi.

kilkukrotnie książk.; zob. kilkakrotnie.
kilkukrotny książk.; zob. kilkakrotny.
kilkulatek pot. a) «dziecko mające kilka lat»

c Literatura, moda dla kilkulatków. b) «zwierzę (sa-
miec), roślina lub przedmiot mające kilka lat»
m III, DB. ~tka, N. ~tkiem; lm D. ~tków; w zn. a
lm M. te ~tki (ci ~tkowie), B.=D.; w zn. b lm M.
~tki, B.=M.

kilkulatka pot. a) «dziewczynka mająca kilka
lat» b) «zwierzę (samica), roślina lub przedmiot
mające kilka lat»
ż III, CMs. ~tce; D. ~tek.

kilkulatki pot. «dzieci różnej płci mające po
kilka lat»
blp os. II, D. ~ków.

kilkuletni 1. «obejmujący okres kilku lat,
trwający kilka lat» c Kilkuletni pobyt w obcym kraju.
Kilkuletnia nauka, praca. 2. «będący w wieku kilku
lat, mający kilka lat» c Kilkuletni chłopiec. Kilkuletnie
drzewo.

kilkumetrowy «mierzący kilka metrów, ma-
jący kilka metrów, zajmujący kilka metrów
kwadratowych powierzchni» c Kilkumetrowa dłu-
gość, szerokość, wysokość czegoś. Kilkumetrowe pomiesz-
czenie. Kilkumetrowy odcinek drogi. Kilkumetrowy odstęp.

kilkumiesięczny 1. «obejmujący okres kilku
miesięcy, trwający kilka miesięcy» c Kilku-
miesięczna podróż. Kilkumiesięczny termin spłacania kre-
dytu. 2. «mający, żyjący kilka miesięcy» c Kilku-
miesięczne niemowlę. Kilkumiesięczne szczenię.
w zn. 2 m.-os. M. lm ~ni.

kilkumilimetrowy «mający kilka milimetrów»
c Kilkumetrowa warstwa preparatu. Kilkumetrowe nacięcia.

kilkumilionowy «przymiotnik odliczebniko-
wy» 1. «będący ostatnim elementem zbioru
wielkości kilku milionów» c Kilkumilionowy oby-
watel miasta. 2. «będący jedną z kilku milionów
części, na które można coś podzielić» 3. «liczą-
cy kilka milionów jednostek» c Kilkumilionowy
tłum. 4. «mający wartość kilku milionów» c Kil-
kumilionowa pożyczka. Kilkumilionowe straty.

kilkuminutowy 1. «trwający kilka minut»
c Kilkuminutowy odpoczynek. Kilkuminutowa przerwa.
2. «mający, żyjący kilka minut» c Kilkuminutowy
noworodek.
w zn. 2 m.-os. M. lm ~wi.
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kilkumorgowy pot. a) «mający kilka mórg,
będący wielkości kilku mórg» c Kilkumorgowe
gospodarstwo. Kilkumorgowy ogród. b) «posiadający
kilka mórg gruntu» c Kilkumorgowy gospodarz.
w zn. b m.-os. M. lm ~wi.

kilkunasto- «pierwszy człon wyrazów zło-
żonych utworzonych od wyrażeń typu kilka-
naście dni, kilkanaście pięter, np. kilkunastodniowy,
kilkunastopiętrowy»

kilkunastodniowy 1. «obejmujący okres kil-
kunastu dni, trwający kilkanaście dni» c Kil-
kunastodniowy pobyt. Kilkunastodniowa wycieczka.
2. «mający, żyjący kilkanaście dni» c Kilkunas-
todniowy noworodek. Kilkunastodniowy źrebak.
w zn. 2 m.-os. lm. M ~wi.

kilkunastogodzinny 1. «trwający kilkanaście
godzin» c Kilkunastogodzinny lot. Kilkunastogodzinna
jazda, przerwa. 2. «mający, żyjący kilkanaście
godzin» c Kilkunastogodzinny szczeniak.
w zn. 2 m.-os. M. lm ~nni.

kilkunastohektarowy 1. «mający kilkanaście
hektarów, będący wielkości kilkunastu hek-
tarów» c Kilkunastohektarowe gospodarstwo. 2. «po-
siadający kilkanaście hektarów gruntu» c Kil-
kunastohektarowi rolnicy.
w zn. 2 m.-os. M. lm ~wi.

kilkunastokrotnie książk. przysłów. od kil-
kunastokrotny (zwykle w zn. a, c) a) w zn. a:
c Przepisy o VAT zmieniano kilkunastokrotnie. b) w
zn. c: c Cena giełdowa akcji przewyższyła kilkunasto-
krotnie ich cenę emisyjną.

kilkunastokrotny książk. a) «powtarzający
się, powtórzony kilkanaście razy» c Kilkunasto-
krotny wyjazd za granicę. b) «taki, który zdobył,
osiągnął coś kilkanaście razy» c Kilkunastokrotny
zdobywca pucharu. c) «kilkanaście razy większy
lub mniejszy od czegoś» c Kilkunastokrotne zwięk-
szenie plonów.
w zn. b m.-os. M. lm ~ni.

kilkunastolatek pot. a) «chłopiec mający
kilkanaście lat» c Literatura, moda dla kilkunastolat-
ków. b) «zwierzę (samiec), roślina lub przedmiot
mające kilkanaście lat»
m III, DB. ~tka, N. ~tkiem; D. ~tków; w zn. a lm
M. te ~tki (ci ~tkowie), B.=D.; w zn. b lm M.
~tki, B.=M.

kilkunastolatka pot. a) «dziewczyna mająca
kilkanaście lat» b) «zwierzę (samica), roślina
lub przedmiot mające kilkanaście lat»
ż III, CMs. ~tce; lm D. ~tek.

kilkunastolatki pot. «osoby różnej płci ma-
jące po kilkanaście lat»
blp os. II, D. ~ków.

kilkunastoletni 1. «obejmujący okres kilku-
nastu lat, trwający kilkanaście lat» c Kilkunas-
toletnie starania, wysiłki. Kilkunastoletnia praca. 2. «bę-

dący w wieku kilkunastu lat, mający kilkanaś-
cie lat» c Kilkunastoletni chłopiec. Kilkunastoletnie
drzewa.

kilkunastometrowy «mierzący kilkanaście
metrów, mający kilkanaście metrów, zajmujący
kilkanaście metrów kwadratowych powierzch-
ni» c Kilkunastometrowa warstwa lodu. Kilkunasto-
metrowy posąg. Kilkunastometrowa łazienka.

kilkunastominutowy 1. «trwający kilkanaś-
cie minut» c Kilkunastominutowy postój. Kilkunasto-
minutowa przerwa. 2. «mający, żyjący kilkanaście
minut» c Kilkunastominutowy chłopiec.
w zn. 2 m.-os. M. lm ~wi.

kilkunastoosobowy 1. «przeznaczony dla
kilkunastu osób, mogący pomieścić kilkanaście
osób» c Kilkunastoosobowa sala. 2. «składający się
z kilkunastu osób» c Kilkunastoosobowa delegacja.

kilkunastopiętrowy «złożony z kilkunastu
pięter, liczący kilkanaście pięter» c Kilkunasto-
piętrowy dom, gmach.

kilkunastostopniowy 1. «mający kilkanaście
stopni» c Kilkunastostopniowe schody. 2. «wyno-
szący, mierzący kilkanaście stopni» c Kilkunas-
tostopniowy mróz. Kilkunastostopniowe różnice temperatur.

kilkunastostronicowy książk. «złożony z kil-
kunastu stronic, zawierający kilkanaście stro-
nic» c Kilkunastostronicowa broszura, rozprawa. Kil-
kunastostronicowe wypracowanie. Kilkunastostronicowy
artykuł.

kilkunastostronowy «złożony z kilkunastu
stron, zawierający kilkanaście stron» c Kil-
kunastostronowa rozprawa. Kilkunastostronowe opraco-
wanie.

kilkunastotomowy książk. «złożony z kil-
kunastu tomów, zawarty w kilkunastu to-
mach» c Kilkunastotomowa encyklopedia.

kilkunastotysięczny «przymiotnik odliczeb-
nikowy» 1. «będący ostatnim elementem zbio-
ru wielkości kilkunastu tysięcy» c Kilkunasto-
tysięczny mieszkaniec miasta. 2. «będący jedną z kil-
kunastu tysięcy części, na które można coś
podzielić» 3. «liczący kilkanaście tysięcy jed-
nostek» c Kilkunastotysięczny tłum. Kilkunastotysięczne
miasto. 4. «mający wartość kilkunastu tysięcy»
c Kilkunastotysięczny wydatek, dług. Kilkunastotysięczne
wynagrodzenie. 5. «przeznaczony dla kilkunastu
tysięcy, mogący pomieścić kilkanaście tysięcy»
c Kilkunastotysięczna hala, widownia.
w zn. 1 m.-os. M. lm ~ni.

kilkunastowierszowy 1. «składający się z kil-
kunastu wierszy, zawierający kilkanaście wier-
szy – linijek tekstu» c Kilkunastowierszowa notatka
w gazecie. Kilkunastowierszowy tekst. 2. «składający
się z kilkunastu wierszy, zawierający kilkanaście
wierszy – utworów poetyckich» c Kilkunasto-
wierszowy tomik poezji.
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