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Słownik zawiera około 14 500 tysiąca polskich i angielskich haseł z dziedzi-
ny telekomunikacji i informatyki. Słownictwo ogólne, takie jak nazwy kolorów 
czy pospolite czasowniki, zostało celowo pominięte, podobnie jak terminologia  
o znaczeniu wyłącznie historycznym, np. dotycząca kart dziurkowanych. Do mi-
nimum ograniczyłem liczbę skrótowców: choć są one popularne w technicznej 
angielszczyźnie, to większość z nich cieszy się życiem bardzo krótko. A przy 
tym zasada ich tłumaczenia jest dosyć banalna: jeśli dany akronim jest napraw-
dę rozpowszechniony i jest urobiony od nazwy własnej, poprzedza się go tylko 
polskim rzeczownikiem, który ułatwia odmianę w języku polskim (np. protokół 
TCP/IP). Jeśli zaś jest to twór jednorazowy, należy go w tłumaczeniu rozwijać  
i tłumaczyć rozwinięcie (przy czym kolejne wystąpienia można skracać do jed-
nego lub dwóch wyrazów, jeśli kontekst jest jasny).

Z podobnych względów zrezygnowałem z zamieszczania wszelkich możli-
wych kombinacji wyrazów hasłowych, ograniczając się do podania jedynie paru 
przykładów; jeśli tłumaczenie terminu nie nastręcza żadnych kłopotów i polega 
na zestawieniu przymiotnika i rzeczownika, było ono pomijane. Nie zamiesz-
czałem także par czasowników w aspekcie dokonanym i niedokonanym, lecz 
wyłącznie niedokonanym (z wyjątkiem czasowników, których praktycznie nie 
używa się w takiej formie, np. „poniechać” – poprawna gramatycznie forma 
„poniechiwać” nie jest w powszechnym użyciu). Mam nadzieję, że dzięki takim 
założeniom powstał słownik naprawdę podręczny – taki, który mieści się jesz-
cze w dłoni, a jednak pozostaje treściwy.

Hasła opatrzone są komentarzami wskazującymi na sposób użycia  
i poprawność; w haśle podstawowym podaje się też synonimy, do których odsy-
łają hasła synonimiczne.

Nie roszczę sobie prawa do rozstrzygania wszelkich sporów o poprawność 
ani synonimiczność terminów technicznych; terminologia techniczna ma to do 
siebie, że można ją ustalać stosunkowo dowolnie, byle tylko była jednoznaczna, 
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konsekwentna i zrozumiała. W odniesieniu do pewnych ograniczonych dziedzin 
celowe może być odróżnienie między „zadaniem” a „pracą”, między „type”  
a „enter”, choć na pierwszy rzut oka to synonimy, ale synonimy tylko w najczęst-
szym użyciu. W słowniku za tożsame znaczeniowo uznawałem terminy używane 
często zamiennie (np. „palmtop” i „PDA” czy „laptop” i „notebook”). Zastrze-
gam, że zawsze można wprowadzić dodatkowe rozróżnienia, tworząc ściślejszą 
siatkę pojęć.

Nieco mniejsza dowolność dotyczy poprawności językowej, ale i tu pozostaje 
pewne pole do racjonalnej dyskusji. Skrócone uzasadnienia, dlaczego określony 
odpowiednik kwalifikowałem jako niepoprawny, znajdują się w tabelarycznym 
dodatku do słownika „Niepoprawne formy polskie”.
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