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SŁOWNIK SEKSUOLOGICZNY 
69 
Pozycja seksualna, której nazwa nawiązuje do położenia 
partnerów podczas stosunku. Polega ona na wzajemnym 
jednoczesnym dawaniu i odbieraniu pieszczot oralnych 
przez oboje partnerów. 
Aborcja 
Terminacja ciąży, procedura medyczna kończąca ciążę. 
A. chirurgiczna, mechaniczna i a. farmakologiczna. 
Rośliny: czyściec ziemny, rdest ptasi, lobelia, szafran 
jesienny, mandragora (skurczy macicy); wrotycz, bagno, 
szałwia lekarska (niszczą układ nerwowy zarodka, 
poronienie); liść laurowy; koniczyna łąkowa, lebiodka 
(zmiana poziomu estrogenów) 
Abstynencja seksualna 
Oznacza nieutrzymywanie kontaktów seksualnych.  
Afrodyzjak 
Nazwa pochodzi od imienia greckiej bogini miłości – 
Afrodyty i oznacza substancję, dzięki której miałoby 
rosnąć libido (popęd płciowy) oraz możliwości seksualne 
partnerów (potencja). Jednak zdecydowana większość 
badań nie potwierdziła, jakoby te substancje faktycznie 
wykazywały takie właściwości.  
AIDS 
Ang. Acquired Immunodeficiency Syndrome. Polskim 
rozwinięciem tego skrótu jest Zespół Nabytego 
Niedoboru Odporności. Powoduje go wirus HIV, który 
niszczy zdolność organizmu do obrony przed infekcjami i 
chorobami, co może doprowadzić do śmierci. Obecnie 
leki antyretrowirusowe spowalniają rozwój wirusa, 
wydłużając w znacznym stopniu długość życia i 
podnosząc jego jakość, przez co AIDS uważa się za 
chorobę przewlekłą. Niemożliwa jest całkowita eliminacja 
HIV z organizmu.  
Akt 
Przedstawienie nagiego ciała człowieka w sztuce: 
malarstwie, rzeźbie, fotografii itd.  
Alfons 
Inaczej sutener – osoba zajmująca się sutenerstwem, 
czyli czerpaniem korzyści z prostytucji innych osób. Może 
być to połączone ze stręczycielstwem, czyli nakłanianiem 
do uprawiania prostytucji. Są to czyny karalne.  
Analny stosunek 
Stosunek seksualny, podczas którego penis lub inny 
przedmiot (wibrator, dildo) wkładany jest do odbytu 
partnera/partnerki. 
Androlog 
Lekarz zajmujący się problemami i nieprawidłowościami 
w męskim układzie płciowym, np. zaburzeniami erekcji, 
niepłodnością.  
Anorgazmia 
Niemożność przeżycia orgazmu, występuje na podłożu 
psychicznym (zbyt niskie podniecenie, zła stymulacja, 
przemęczenie), biologicznym (np. zaburzenia 
anatomiczne) oraz chorobach, takich jak: cukrzyca, 
depresja, niskie ciśnienie krwi, niedoczynność tarczycy. 
Może być wtórna lub pierwotna. 10% kobiet bez orgazmu 
Antykoncepcja awaryjna 
Antykoncepcja, którą stosuje się po ryzykownym 
stosunku seksualnym.  
Antykoncepcja 
Sposób zapobiegania ciąży. 

Anus 
Po łacinie: odbyt. Stąd seks i stosunek analny.  
Aseksualizm 
Brak odczuwania pożądania seksualnego do żadnej z 
płci. Istnieją tendencje to tego, by uznać aseksualizm za 
czwartą orientację seksualną, ponieważ twierdzi się, że 
takim się nie można stać, ale trzeba urodzić.  
Asertywność 
W psychologii termin oznaczający posiadanie i wyrażanie 
własnego zdania oraz bezpośrednie wyrażanie emocji i 
postaw w granicach nienaruszających praw ani 
psychicznego terytorium innych osób (bez zachowań 
agresywnych), a także obrona własnych praw w 
sytuacjach społecznych. Jest to umiejętność nabyta.  
BDSM  
Angielski skrót Bondage, Discipline, Domination, 
Submission, czyli wiązanie, dyscyplina, dominacja, 
uległość; w każdej chwili partner może się wycofać.  
Biseksualna orientacja 
Osobom biseksualnym atrakcyjni seksualnie wydają się 
zarówno przedstawiciele własnej płci, jak i przeciwnej. 
Blow Job 
Angielskie określenie oznaczające stosunek oralny, 
podczas którego penis jest pieszczony ustami. 
Błona dziewicza 
Mały kawałek tkanki częściowo przesłaniający wejście do 
pochwy u kobiet, które nie miały stosunków waginalnych 
(pochwowych). 
Candida 
Łacińskie określenie drożdżaków – grzybów, które często 
pasożytują na człowieku, wywołując m. in. grzybice 
pochwy czy penisa.  
Casanova 
Określenie mężczyzny, który ma wiele 
partnerek/partnerów seksualnych. Pochodzi od nazwiska 
Włocha – Giacoma Casanovy, żyjącego w XVIII wieku, 
który słynął z ogromnej liczby kochanek.  
Celibat 
Utrzymywanie abstynencji seksualnej z powodów 
religijnych.  
Chlamydia 
Bakteria powodująca chlamydiozę - ziarniniak 
weneryczny, niegonokokowe zapalenie cewki moczowej, 
śluzowo-ropne zapalenie szyjki macicy. Bakteria 
przenoszona drogą płciową - odpowiedzialna za choroby 
układu moczowo-płciowego, poronienia i stany zapalne. 
Obserwuje się czasem rodzinne występowanie tej infekcji 
u dwóch, trzech osób, zwłaszcza przy nawrocie tej 
choroby u jednej z nich, mimo przeleczenia. 
Drobnoustroje dostają się do organizmu poprzez 
uszkodzoną skórę oraz błony śluzowe, jak również na 
basenach i kąpieliskach, gdzie do zakażeń dochodzi 
bardzo często. 
Choroby weneryczne 
Choroby przenoszone drogą płciową, przy każdym 
rodzaju kontaktów seksualnych. 
Cięcie cesarskie 
Poród polegający na przecięciu skóry na brzuchu i 
wyjęciu dziecka.  
Clitoris 
Łacińskie określenie łechtaczki.  
Come out, comming out 
Proces, podczas którego osoba uświadamia innym 
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osobom ze swojego otoczenia, że jest gejem, lesbijką, 
osobą biseksualną lub trans.  
Crossdresser 
Osoba nosząca ubrania kulturowo przypisane do płci 
przeciwnej. Inaczej transwestyta, ale też Drag Queen lub 
Drag King. 
Cunnilingus 
Pieszczenie genitaliów (łechtaczki, warg sromowych, 
wejścia do pochwy) kobiety przez partnera/partnerkę 
ustami bądź językiem.  
Cyber sex 
Rodzaj kontaktu seksualnego, podczas którego partnerzy 
kontaktują się ze sobą poprzez Internet (np. na czatach 
lub poprzez komunikatory).  
Cyberprzemoc 
Ang. Cyberbullying. Nękanie za pośrednictwem 
nowoczesnych technologii informacyjnych np. poprzez 
obraźliwe SMS-y, zdjęcia umieszczane w Internecie, e-
maile itp.  
Defloracja 
Przerwanie błony dziewiczej.  
Dildo 
Zabawka seksualna o kształcie zbliżonym do penisa 
wykonana z gumy lub plastiku używana w celu 
osiągnięcia seksualnej satysfakcji.  
Dmuchana lalka 
Plastikowa zabawka erotyczna imitująca człowieka, na 
której zaznaczono szczególnie seksualne części ciała.  
Doggie style 
Nazwa pozycji seksualnych podczas seksu waginalnego 
lub analnego, podczas gdy mężczyzna wkłada penis do 
pochwy lub odbytu, znajdując się za 
partnerką/partnerem. Po polsku: pozycja „od tyłu”.  
Dogging 
Angielskie określenie podejmowania współżycia w 
miejscu publicznym z nastawieniem na bycie nakrytym 
przez przechodniów lub podglądanie osób współżyjących 
w miejscu publicznym.  
Dyskryminacja 
Niesprawiedliwie i niezgodne z polskim prawem 
zachowanie w stosunku do jakiejś osoby ze względu na 
jej wiek, płeć, wyznanie, przekonania, rasę, orientację 
seksualną, niepełnosprawność (fizyczną lub 
intelektualną) lub inne czynniki społeczne, związane np. 
z pochodzeniem społecznym czy płcią.  
Dysmorphophilia 
Seks z osoba upośledzoną umysłowo (karalne od 6 
miesięcy do lat 8). 
Dyspaurenia 
Odczuwanie bólu podczas stosunku, głównie na podłożu 
psychicznym (strach przed stosunkiem, zbyt małe 
rozluźnienie), lecz również miewa przyczyny biologiczne. 
Dyspareunia może być sytuacyjna, okresowa lub trwała. 
Dziewica / prawiczek 
Kobieta / mężczyzna, bez wcześniejszych kontaktów 
seksualnych. 
Ekshibicjonizm 
Nieakceptowany społecznie rodzaj osiągania satysfakcji 
seksualnej w trakcie pokazywania swoich genitaliów 
obcym ludziom wbrew ich woli, może się łączyć z 
masturbacją na oczach innych.  

Endokrynolog 
Lekarz zajmujący się układem hormonalnym człowieka, 
w tym hormonami płciowymi.  
Epistomia 
Nacięcie krocza kobiety podczas porodu.  
Erekcja 
Stan, w którym pod wpływem podniecenia seksualnego 
członek wypełnia się krwią, wydłuża się i powiększa 
obwód oraz wyraźnie odstaje od ciała. Inaczej wzwód.  
Erotoman gawędziarz 
Osoba, która przesadnie interesuje się seksem i ciągle o 
tym mówi bez względu na to, czy ktoś chce jej słuchać. 
Panuje stereotyp, że osoby, które się nadmiernie chwalą 
swoimi doświadczeniami, tak naprawdę je wymyślają.  
Erotyk 
Wiersz miłosny.  
Estrogeny 
Grupa żeńskich hormonów regulujących cykl 
miesiączkowy. Są one także wytwarzane przez organizm 
mężczyzny, a ich niedobór może być przyczyną 
bezpłodności. Syntetyczna forma estrogenu 
(etinyloestradiol) jest jednym ze składników złożonych 
pigułek antykoncepcyjnych.  
Fantazja erotyczna 
Myślenie o kimś, kto nam się podoba lub o jakiejś 
sytuacji, która wywołuje podniecenie seksualne. Fantazje 
erotyczne pojawiają się w okresie dojrzewania i 
towarzyszą ludziom przez całe życie. To, co sobie 
wyobrażamy, nie musi przekładać się na to, co robimy. 
Fantazje nie muszą zostać zrealizowane. Nie należy 
przerażać się tym, co sobie wyobrażamy, nie znaczy to, 
że chcielibyśmy to przeżyć w rzeczywistości (np. gwałt).  
Fellatio 
Pieszczenie genitaliów mężczyzny przez 
partnera/partnerkę ustami bądź językiem (wulg. robienie 
loda, seks oralny, kiedy penis w ustach). 
Feminizm 
Od łac. femina - "kobieta". Ruch społeczno-polityczny, 
mający na celu równouprawnienie kobiet we wszystkich 
dziedzinach aktywności ludzkiej. Istnieje wiele nurtów 
feminizmu, jednakże wszystkie oparte są na przekonaniu 
o konieczności przeciwdziałania dyskryminacji kobiet ze 
względu na ich płeć, o prawie kobiet do emancypacji, 
sprzeciwie wobec seksizmu i patriarchatu.  
Feromony 
Substancje, które przyciągają partnerów i partnerki u 
różnych zwierząt. Najlepiej udokumentowano ich 
istnienie w świecie owadów. Żadne wiarygodne badania 
nie potwierdziły, że funkcjonują one wśród ludzi.  
Fetysz 
Przedmiot lub część ciała, które są źródłem pobudzenia 
seksualnego.  
Fetyszyzm 
Fantazjowanie, pragnienia seksualne związane z 
używaniem do masturbacji lub podczas stosunku 
jakiegoś specyficznego przedmiotu.  
Fisting 
Od ang. fist – „pięść’. Aktywność seksualna polegająca 
na wkładaniu do pochwy lub odbytu ręki.  
Flirt 
Inaczej: zaloty. Zachowanie mające na celu erotyczną 
grę z osobą, która się nam podoba lub przekonanie jej do 
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nas. Opiera się zarówno na rozmowie, jak i na 
konkretnych gestach – różnych w różnych kulturach.  
Francuska miłość 
Seks oralny. 
Seks polegający na pieszczotach genitaliów ustami. 
Francuski pocałunek 
Pocałunek, podczas którego partnerzy mają otwarte 
usta, pieszcząc usta i język partnera/partnerki własnym 
językiem.  
Gang Bang 
Określenie seksu grupowego, w którym uczestniczy 
jedna kobieta i kilku mężczyzn.  
Gej 
Ang. gay. Określenie mężczyzny o orientacji 
homoseksualnej.  
Gender 
Angielskie określenie na płeć społeczno-kulturową, 
odróżnianą od płci biologicznej, którą determinują 
narządy płciowe (ang. sex). Gender dotyczy 
środowiskowych norm i stereotypów, które ludzie łączą z 
płciami, a także przypisywanych im ról społecznych.  
Genitalia 
Zewnętrzne organy seksualne i rozrodcze. U kobiet są 
to: pochwa, wargi sromowe (mniejsze i większe) oraz 
łechtaczka. U mężczyzn: penis i jądra.  
Gerontofilia  
Preferowanie ludzi starszych w kontaktach seksualnych.  
Ginekolog 
Lekarz specjalista od zdrowia reprodukcyjnego kobiet.  
Ginekomastia 
Sytuacja, kiedy mężczyźnie rośnie biust na skutek 
wzrostu poziomu estrogenów, a obniżeniu testosteronu.  
Głębokie gardło 
Seks polegający na jak najgłębszym włożeniu penisa do 
ust.  
Gra wstępna 
Wszelka aktywność, która ma na celu wprowadzenie 
partnera/partnerki w stan podniecenia przed stosunkiem 
seksualnym lub zamiast niego. 
Grooming 
To zjawisko polegające na tworzeniu w Internecie relacji 
między osobami dorosłymi i dziećmi w celu ich 
uwiedzenia, a następnie wykorzystania seksualnego. 
Ang. Groom. stajenny, dworzanin. 
Gwałt na randce 
Oznacza każdy wymuszony kontakt seksualny (nie tylko 
stosunek waginalny, analny czy oralny), do którego 
osoba jest zmuszana przez przyjaciela, stałego 
chłopaka/dziewczynę lub osobę, z którą się spotyka. 
Wymuszenie może mieć postać groźby, użycia siły 
fizycznej, szantażu, może być poprzedzone podaniem 
środków ograniczających świadomość np. alkoholu lub 
narkotyków. Jeżeli mówisz swojemu 
partnerowi/partnerce, że nie masz na coś ochoty, każde 
zmuszenie cię do zrobienia czegoś wbrew twojej woli jest 
gwałtem (nawet, jeżeli uprawiałeś/uprawiałaś już 
wcześniej seks z tą osobą). Do gwałtu na randce może 
dojść na imprezie, przyjęciu, w klubie lub na dyskotece, 
czy na randce w ustronnym miejscu (w domu pod 
nieobecność rodziców, na wycieczce). 
Hand Job 
Slangowe angielskie określenie czynność polegającej na 

pieszczeniu penisa za pomocą ręki, wykonywana 
podczas masturbacji lub jako gra wstępna. 
Heteroseksualna orientacja 
Osobom heteroseksualnym atrakcyjni seksualnie wydają 
się przedstawiciele płci przeciwnej.  
HIV 
Ang. Human Immunodeficiency Virus – Ludzki Wirus 
Niedoboru Odporności. Powoduje AIDS.  
Homofobia 
Irracjonalny lęk, nienawiść lub uprzedzenie do osób o 
orientacji homoseksualnej (gejów lub lesbijek). Często 
homofobami są osoby, które same nie akceptują w sobie 
pewnych skłonności homoseksualnych.  
Homoseksualna orientacja 
Dla osób homoseksualnych atrakcyjni są przedstawiciele 
tej samej płci.  
Impotencja 
Brak możliwości osiągnięcia erekcji lub wytrysku mimo 
silnego podniecenia seksualnego i satysfakcjonującej gry 
wstępnej. 
In flagranti 
Łacińskie wyrażenie „na gorącym uczynku”, używane 
często w odniesieniu do sytuacji przyłapania kogoś 
podczas seksu.  
Inicjacja seksualna 
Rozpoczęcie współżycia, pierwszy raz.  
Interseksualizm 
Hermafrodytyzm. Określenie osoby posiadającej 
wrodzone cechy płciowe męskie i żeńskie. Nazwy 
bardziej pejoratywne to: hermafrodytyzm i obojnactwo. 
Interseksualizm może mieć różne stopnie, dlatego trudno 
podać dokładne na ten temat tego, ile takich osób rodzi 
się na świecie.  
Irygacja pochwy 
Zabieg polegający na wprowadzeniu do pochwy płynu. 
Irygacje lekiem w postaci płynnej są czasem zalecane 
przez ginekologów w leczeniu np. stanów zapalnych i 
infekcji pochwy. Nie należy samodzielnie (bez zlecenia 
lekarza) wykonywać irygacji, ponieważ niszczą one 
naturalną ochronną florę bakteryjną, co sprzyjają 
rozwojowi infekcji. Irygacja pochwy wodą ani żadnym 
innym płynem po stosunku nie zmniejsza ryzyka ciąży!  
Jajniki 
Gruczoły płciowe żeńskie (odpowiedniki jąder u 
mężczyzny), wydzielają hormony płciowe i komórki 
jajowe. 
Jajowód 
Parzysty narząd łączący jajniki z macicą, dochodzi w nim 
do zapłodnienia.  
Jądro 
Męski gruczoł płciowy, wytwarzający komórki płciowe 
(plemniki) i hormony. Jądro lewe leży nieco niżej niż 
prawe.  
Kamasutra 
Traktat indyjski z początku naszej ery poświęcony 
seksualności. Dziś określa się tak poradniki zawierające 
katalog pozycji seksualnych. 
Kazirodztwo 
Kontakty seksualne z osobami blisko spokrewnionymi, 
tzn.: rodzicami, dziadkami, dziećmi, wnukami, 
rodzeństwem oraz przysposabiającymi i 
przysposobionymi (tzn. adoptowanym dzieckiem a 
rodzicami adopcyjnymi. To także sytuacja, gdy nowy 
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partner któregoś z rodziców formalnie uzna dziecko za 
swoje – przysposobi je). Kazirodztwo jest w Polsce 
przestępstwem. 
Kleptofilia 
Sytuacja, w której bodźcem seksualnym jest kradzież.  
Koitofobia 
Lęk przed stosunkiem seksualnym.  
Kondom. Przedmiot wykonany z gumy, który nakłada się 
na członek przed kontaktami seksualnymi w celu 
uniknięcia ciąży i ochrony przed chorobami 
przenoszonymi drogą płciową. 
Koprofilia 
Sytuacja, w której bodźcem seksualnym są odchody 
własne lub partnera/partnerki.  
Kurtyzana 
Określenie eleganckiej prostytutki z wyższych sfer. 
Lateks 
Guma, z której zrobione są prezerwatywy oraz stroje 
erotyczne. 
Lesbijka 
Kobieta, dla której atrakcyjnie seksualnie są kobiety.  
LGBTQ 
L-lesbijki 
G-geje 
B-biseksualiści 
T-osoby trans: traspłciowe, transwestyci, transgender 
Q - questioning (osoby niepewne swojej orientacji lub 
niechcące się deklarować) lub queer (ogólnie osoby 
nieheteroseksualne) 
Libido 
Inaczej popęd płciowy, czyli chęć, potrzeba fizycznego 
zaspokojenia potrzeb seksualnych 
Lolita 
Tytułowa bohaterka powieści Vladimira Nabokova. W 
wieku 12 lat fascynowała dorosłego mężczyznę, który 
przedstawiał ją jako rozbudzoną seksualnie i dojrzałą do 
miłości fizycznej, czym w pewnym sensie uzasadniał 
swoją obsesję na jej punkcie. Określał ją mianem 
„nimfetki”. Stąd „nimfetka”, „lolita” i „lolitka” to bardzo 
młode dziewczyny, które wykazują zainteresowanie 
seksem.  
Lubrykant 
Substancja o konsystencji żelu stosowana w celu 
zmniejszenia siły tarcia podczas kontaktów seksualnych 
w celu uniknięcia dyskomfortu i nieprzyjemnych odczuć 
partnerów. 
Łechtaczka 
Bardzo wrażliwy kobiecy organ, nazywany czasem 
„guziczkiem” ze względu na swój wygląd. Odpowiada za 
podniecenie seksualne. Jego zewnętrzna część znajduje 
się pod fałdem skórnym przy wargach sromowych 
mniejszych. 
Łono 
Książkowe określenie dolnej części brzucha, najczęściej 
kobiety-matki, łączone z płodnością, macierzyństwem, 
ale także z seksualnością.  
Łożysko 
Narząd powstający w czasie ciąży między płodem a 
macicą. Łożysko filtruje substancje odżywcze z krwi 
matki, dla płodu pełni rolę wątroby, płuc i nerek. 
Macica 
Narząd mięśniowy w kształcie gruszki, leży pomiędzy 

pęcherzem moczowym a odbytnicą, w niej rozwija się 
płód podczas ciąży.  
Mastka 
Substancja zabezpieczająca delikatną żołądź penisa.  
Napletek 
Ruchomy fałd skóry pokrywający żołądź penisa w takcie 
spoczynku. Pod napletkiem stale wytwarzana jest 
substancja zabezpieczająca delikatną żołądź – mastka. 
Jednak nadmierne gromadzenie mastki powoduje 
nieprzyjemny zapach ze względu na rozwijające się w 
niej bakterie. Należy pamiętać o codziennej higienie i 
dokładnym myciu członka także pod napletkiem w celu 
uniknięcia infekcji, których skutkiem może być nawet 
nabyta stulejka.  Czasami dokonuje się chirurgicznych 
zabiegów usunięcia napletka z powodów zdrowotnych 
(leczenie zaawansowanej stulejki) lub religijnych. Taki 
zabieg nosi nazwę obrzezania 
Marsz Szmat, Marsz Puszczalskich 
(ang. SlutWalk) Cykl międzynarodowych protestów 
(także w PL) przeciwko uzasadnianiu lub 
usprawiedliwianiu gwałtów w oparciu o wygląd 
zgwałconych kobiet. [ubiór, zachowanie] 
Masturbacja 
Autoerotyzm Dotykanie swojego ciała w celu osiągania 
przyjemności seksualnej, inaczej onanizm (słowo 
pochodzące z Biblii, nacechowane negatywnie), 
autoerotyzm. 
Miłość platoniczna 
Uczucie lub związek z drugą osobą, którym nie 
towarzyszą kontakty fizyczne. 
Mineta 
Wulg. określenie seksu oralnego, kiedy mężczyzna 
językiem pieści organy płciowe kobiety. Lepiej mówić 
"seks oralny".  
Mizofilia 
Preferowanie brudu i nieczystości w celu podniecenia.  
Mobbing  
Polega na szykanowaniu jednostki przez grupę lub 
osobę. Oznacza terror psychiczny: zaczepianie, 
izolowanie, obmawianie, nieprzyjazne wypowiedzi i 
zachowania grupy lub osoby w stosunku do drugiej 
osoby lub grupy, mające na celu wyłącznie osoby z 
grupy koleżeńskiej. Prześladowania mogą się 
przyjmować formy od gorszego traktowania (np. nikt z 
daną osobą nie chce się spotykać po szkole), aż do 
przemocy fizycznej włącznie. Ten rodzaj przemocy ma 
charakter długofalowy. Początkiem mobbingu zwykle jest 
jakiś konflikt, na ogół mało istotny. 
Mokre sny 
Polucje. W okresie dojrzewania i później mężczyźni mają 
niekontrolowane wytryski w nocy, zwane inaczej 
polucjami. 
Molestowanie seksualne 
Każde nieakceptowane zachowanie o charakterze 
seksualnym lub odnoszące się do płci, którego celem lub 
skutkiem jest naruszenie godności, upokorzenie lub 
poniżenie. Na molestowanie seksualne mogą składać się 
elementy (przejawy) fizyczne (obmacywanie, 
obszczypywanie, poklepywanie itp.), werbalne (wulgarne 
przezwiska, dowcipy itp.) a także niewerbalne (obrazki, 
zdjęcia).  
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Molestowanie 
Zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie 
godności albo poniżenie, upokorzenie.  
Monogamia 
Posiadanie jednego partnera seksualnego/jednej 
partnerki.  
Nadżerka 
Zmiana nabłonka na szyjce macicy - na szyjce macicy 
prawidłowe, zdrowe komórki zastępowane są przez 
komórki nietypowe dla tej części narządów rozrodczych. 
Nadżerka nie jest chorobą przenoszoną drogą płciową! 
Nie można się nią zarazić oraz nie jest niebezpieczna dla 
partnerów seksualnych kobiety mającej nadżerkę. 
Narratofilia 
Podniecenie seksualne wywołuje samo mówienie o 
seksie.  
Nasieniowody 
Przewody, którymi plemniki przedostają się z jąder do 
cewki moczowej.  
Nekrofilia 
Seks z osobą zmarłą, bodziec seksualny stanowią 
ludzkie zwłoki.  
Niepłodność 
Diagnozuje się wtedy, gdy po 2 latach współżycia bez 
zabezpieczenia nie dochodzi do poczęcia.  
Nimfomania 
Określenie oznaczające stan, w którym nadmiernie silny 
popęd seksualny u kobiet powoduje chorobliwe dążenie 
do odbywania stosunków płciowych. Stąd – nimfomanka. 
U mężczyzn nazywa się to satyriasis. 
Obciąganie 
Wulgarne określenie seksu oralnego, kiedy wkłada się do 
ust penisa i stymuluje go językiem. Lepiej mówić "seks 
oralny". 
Obrzezanie 
Zabieg usunięcia napletka z powodów religijnych, 
higienicznych lub w celu wyleczenia stulejki. 
Ocieractwo 
Fantazje lub zachowania seksualne związane z 
anonimowym dotykaniem lub ocieraniem się o 
nieznajomych w miejscach publicznych. Inaczej: 
froteryzm.  
Oglądactwo 
Nawracajaca lub trwała tendencja do podglądania osób 
w czasie ich kontaktów seksualnych lub zachowań 
intymnych, jak np. rozbieranie się. Inaczej: voyeryzm.  
Orgazm 
Silne przyjemne odczucie, które może nastąpić w 
momencie najwyższego podniecenia seksualnego. 
Orgia 
Impreza, której uczestnicy uprawiają seks grupowy. 
Owulacja 
Uwolnienie w każdym miesiącu komórki jajowej, która 
dojrzewa i przesuwa się jajowodem do macicy. W ciągu 
24 godzin jest gotowa do zapłodnienia. Jeżeli nie 
zostanie zapłodniona, ścianki macicy się złuszczają i 
komórka zostaje wydalona razem z krwią miesięczną.  
Palcówka 
Wulgarne określenie czynności polegającej na 
pieszczeniu okolic pochwy, łechtaczki i odbytu za 
pomocą palców, wykonywana podczas masturbacji lub 
jako gra wstępna. Lepiej mówić "pieszczoty palcami".  

Parafilia 
Dawniej: zboczenie seksualne.  
Pedofilia 
Czerpanie przyjemności seksualnej z kontaktów z 
dziećmi. W polskim prawie za pedofilów uważa się osoby 
mające kontakty seksualne z osobami poniżej 15. roku 
życia.  
Petting 
Ang. "pet" - pieścić. Oznacza pieszczoty z 
partnerem/partnerką. Jest on formą aktywności 
seksualnej mającą na celu osiąganie orgazmu ze 
świadomym pominięciem stosunku seksualnego. Petting 
jest często traktowany jako naturalny element intymności 
prowadzącej do inicjacji seksualnej w przyszłości.  
Penis 
Męski organ rozrodczy i seksualny zbudowany z tkanki 
gąbczastej, która wypełnia się krwią w chwili podniecenia 
seksualnego lub podekscytowania, powodując erekcję. 
Stalking 
Złośliwe i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie 
się czy prześladowanie zagrażające czyjemuś 
bezpieczeństwu. 
Miesiączka 
Inaczej: okres, krwawienie miesięczne. Krew 
wydobywająca się z pochwy. Świadczy o tym, że w cyklu 
nie doszło do zapłodnienia komórki jajowej i ciąży.  
Pigułka antykoncepcyjna 
Doustny środek antykoncepcyjny, który zawiera sztuczne 
hormony i blokuje płodność kobiety. 
Pigułka gwałtu 
GHB, nazywana jest też narkotykiem dyskotekowym, 
„koktajl gwałtu”, „pigułka gwałtu”. To kwas 
gammahydroksymasłowy. Jest bezbarwny, nie ma 
zapachu ani smaku. Dobrze rozpuszcza się w wodzie, 
sokach, piwie, drinkach. Narkotyk zaczyna działać po 15-
30 minutach. Osoba, która go przyjęła, na 3 do 6 godzin 
traci świadomość. GHB trudno wykryć. We krwi 
pozostaje 8 godzin, w moczu 12. 
Pissing 
Od ang. piss – „sikać”. Czerpanie przyjemności w 
kontakcie z moczem podczas aktywności seksualnej. 
Może objawiać się oddawaniem moczu na 
partnera/partnerkę.  
Płeć biologiczna 
Ang. sex. Termin ten odnosi się do różnic anatomicznych 
między kobietami a mężczyznami. Różnice te obejmują 
funkcje reprodukcyjne, hormonalne i anatomiczne - 
zdeterminowane biologicznie i niezależne od czynników 
społecznych. 
Płód 
O płodzie mówimy od około 3 miesiąca do końca ciąży. 
Stadium to polega na udoskonalaniu i rozwoju 
istniejących już struktur i narządów człowieka. 
PMS 
Ang. premenstrual syndrome – zespół napięcia 
przedmiesiączkowego. Zespół dolegliwości, które mogą 
odczuwać kobiety przed krwawieniem.  
Pochwa 
Elastyczny przewód mięśniowy łączący macicę z 
przedsionkiem pochwy, ma zazwyczaj 6-8 cm długości i 
może się rozciągać. 
Spełnia trzy podstawowe funkcje:  
1. jest drogą odpływu krwi menstruacyjnej,  
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2. jest narządem, do którego wkłada się penis w celu 
wprowadzenia nasienia,  
3. w czasie porodu wychodzi poprzez nią dziecko.  
Pochwica 
Odruchowy, mimowolny skurcz mięśni uniemożliwiający 
wprowadzenie do pochwy członka, palca lub jakiegoś 
przedmiotu.  
Podwójna penetracja 
Nazwa pozycji seksualnej podczas seksu grupowego, 
podczas której penisy dwóch partnerów znajdują się w 
pochwie i odbycie. 
Pornografia 
Przedstawianie zachowań seksualnych lub nagości w 
celu wywołania u odbiorcy podniecenia seksualnego. 
Dotyczy wszystkich środków przekazu – obrazu, 
dźwięku, pokazów na żywo. W Polsce jest legalna, lecz 
karalne jest jej produkowanie lub rozpowszechnianie z 
udziałem osób poniżej 18. roku życia, zmuszanie do niej, 
stosowanie przemocy, a także seks z udziałem zwierząt 
(karalne 6msc-8lat). 
Pozycja misjonarska 
Pozycja podczas stosunku seksualnego, podczas której 
mężczyzna leży pomiędzy udami kobiety. 
Prawa człowieka 
Zespół praw i wolności, które przysługują każdemu 
człowiekowi bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, 
przekonania polityczne, pochodzenie narodowe i 
społeczne, majątek itp. Prawa człowieka są prawami o 
charakterze moralnym, zbiorem postulatów 
domagających się poszanowania wartości 
najcenniejszych dla człowieka, takich jak życie, godność, 
wolność, swobodny rozwój.  
Prawa seksualne 
Zespół praw i wolności, należących do praw człowieka 
poświęconych ludzkiej seksualności. Należą do nich 
m.in. prawo do wolności kontaktów seksualnych, 
przyjemności, równości, informacji.  
Prawiczek 
Mężczyzna, który nie posiada doświadczenia 
seksualnego. 
Preejakulat 
To płyn produkowany przez prostatę mężczyzny i 
wydzielający się z członka, gdy mężczyzna jest 
podniecony, np. w czasie stosunku, jeszcze przed 
wytryskiem. Niejako przygotowuje on cewkę moczową na 
wytrysk nasienia (oczyszcza ją z bakterii, zapewnia 
większą ruchliwość plemników). 
Prezerwatywa 
Środek antykoncepcyjny dla mężczyzn (femidom dla 
kobiet) z lateksu lub gumy zakładany na członka przed 
stosunkiem płciowym. Typowa, smakowa, karbowana, ze 
środkiem plemnikobójczym. 
Priapizm 
Bolesny długotrwały wzwód członka bez podniecenia 
seksualnego. Trwa kilka godzin od stymulacji seksualnej, 
choć nie musi być z nią związany. Nie ustępuje po 
osiągnięciu orgazmu, wytrysku. Kiedy utrzymuje się 
więcej niż 12 godzin, grozi to impotencją.  
Pro-ana 
Skrót łacińskiego „pro anorexia”, czyli za anoreksją. 
Obsesyjne dążenie do bycia chudym, które utożsamiane 
jest z poczuciem szczęścia i spełnienia. Uznawanie 
choroby (anoreksja, bulimia) za styl życia. Osoby 

związane z tym ruchem często nazywają siebie 
"motylkami". 
Proktolog 
Lekarz zajmujący się problemami jelita grubego, 
odbytnicy i odbytu. 
Prostata 
Gruczoł krokowy męski.  
Prostytucja 
Czerpanie korzyści materialnych z relacji seksualnych. W 
Polsce prostytucja nie przestępstwem (paradoksalnie 
jednak nie można legalnie czerpać z własnej prostytucji 
dochodów), jednak zakazane jest zmuszanie kogoś do 
prostytucji (czyli stręczycielstwo) oraz czerpanie korzyści 
finansowych lub rzeczowych z prostytucji innych osób 
(czyli sutenerstwo).  
Przemoc 
Wykorzystanie swojej przewagi nad drugim człowiekiem 
(fizycznej, emocjonalnej, społecznej, duchowej).  
Rodzaje przemocy: 
1) fizyczna - każde zachowanie agresywne związane z 
naruszeniem nietykalności cielesnej, które powoduje ból i 
cierpienie. 
2) psychiczna - każde zachowanie, którego celem jest 
umniejszanie poczucia własnej wartości ofiary, 
wzbudzanie w ofierze strachu oraz pozbawienie jej 
poczucia bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem. 
3) seksualna - każde zachowanie, mające na celu 
zmuszenie ofiary do podjęcia niechcianych zachowań o 
charakterze seksualnym lub zdeprecjonowanie jej 
seksualności.  
4) ekonomiczna - każde zachowanie, którego celem jest 
uzależnienie ekonomiczne ofiary od sprawcy.  
Przyczyny niepłodności 
-męskiej: zapalenie jąder (np. świnka), uszkodzenie 
jąder, różnego rodzaju zaburzenia ejakulatu (np. mała 
liczba plemników, czy ich nieruchliwość), choroby 
przenoszone drogą płciową, uzależnienia (np. alkohol, 
kokaina), przegrzanie jąder, obcisłe ubrania, otyłość, 
cukrzyca, choroby tarczycy. 
-żeńskiej: zaburzenia owulacji, zapalenie jajników, 
zabiegi usunięcia ciąży, powikłania po stosowaniu 
wkładki wewnątrzmacicznej, choroby przenoszone drogą 
płciową, otyłość, cukrzyca, choroby tarczycy.  
PSA 
Badanie mężczyzny, mające na celu sprawdzenie czy 
nie ma nowotworu w gruczole krokowym, polega na 
pobraniu krwi.  
Punkt G 
Jego pełna nazwa to punkt Grafenberga. Jest to 
fragment pochwy umiejscowiony na jej przedniej ścianie 
w odległości kilku centymetrów od wejścia. 
Charakteryzuje się lekką wypukłością. U części kobiet 
jego stymulacja jest szczególnie podniecająca i daje 
przyjemność seksualną. 
Queer 
Ang. dziwny, niezwykły. Słowo to ma różne znaczenia. 
Określa się za jego pomocą np. wszystkie osoby 
nieheteroseksualne, czyli zarówno homoseksualne, 
biseksualne, ale także np. aseksualne. Może też 
zastępować termin LGBTQ. Dla niektórych jest 
nacechowane pejoratywnie. Z drugiej strony w nauce 
określa się tak dziedzinę badań nad zachowaniami 
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innymi niż heteronormatywne (queer studies). To 
dziedzina coraz bardziej popularna na uniwersytetach.  
Rape-aXe 
Urządzenie wynalezione w 2005 r. w RPA przez Sonnet 
Ehlers, przypomina prezerwatywę dla kobiet, ale od 
środka wyposażone w bardzo ostre kolce, które wbijają 
się w penisa, podczas gwałtu pochwowego.  
Rimming 
Potoczne określenie stymulacji odbytu za pomocą języka 
i ust. Inaczej: anilingus (seks oralny i analny). To 
niebezpieczny rodzaj pieszczot, bo można się zakazić 
wieloma chorobami, w tym żółtaczką i HIV. 
Sadomasochizm 
Preferowanie aktywności seksualnej, w której dochodzi 
do zniewolenia, upokorzenia, zadawania bólu.  
Seks grecki 
Inaczej: seks analny. 
Seks grupowy 
Określenie aktywności seksualnej, w której bierze udział 
więcej niż dwie osoby. 
Seks hiszpański 
Seks, podczas którego penis umieszczany jest pomiędzy 
piersiami partnerki. 
Seks niemiecki 
Seks z elementami sadomasochizmu. 
Seks przez ubranie 
Wykonywanie przez ubranych partnerów ruchów 
imitujących ruchy frykcyjne (czyli tych wykonywanych 
podczas stosunku seksualnego): ocieranie się, silne 
przytulanie, jednak bez wkładania penisa do pochwy czy 
odbytu. 
Seks turecki 
Zachowanie seksualne, podczas którego partnerzy 
masturbują się i jednocześnie obserwują wzajemnie 
swoje reakcje.  
Seks włoski 
Seks, podczas którego członek wprowadzany jest pod 
pachę partnera/partnerki. 
Seksizm 
Przekonanie o biologicznej, intelektualnej, moralnej 
wyższości jednej płci nad drugą lub o istnieniu innych 
przyczyn, dla których jedna płeć miałaby być uznana za 
lepszą od drugiej. Przekonanie o wynikającej z tej 
wyższości słuszności lepszego traktowania jednej z płci; 
dyskryminacja osób danej płci wynikająca z przekonania 
o różnej wartości przedstawicieli/przedstawicielek 
różnych płci.  
Seksoholizm 
Uzależnienie od czynności seksualnych. Leczy się je tak 
samo jak inne uzależnienia.  
Seksuolog 
Połączenie lekarza i terapeuty, zajmuje się wszystkimi 
sferami związanymi z ludzką seksualnością, zarówno z 
funkcjonowaniem układu płciowego, jak i emocjami i 
psychiką. 
Sex shop 
Sklep, w którym można kupić artykuły związane z życiem 
seksualnym: bieliznę, stroje, gadżety, prezerwatywy i 
lubrykanty, filmy i magazyny pornograficzne, gry itd.  
Sexting 
To wysyłanie nagich zdjęć przez telefon komórkowy. 
Często wymyka się spod kontroli, a zdjęcia rozsyłane są 
do obcych ludzi przez MMS-y i Internet. 

Sodomia 
Biblijne określenie nieakceptowanych stosunków 
seksualnych. W polskim prawie nazywa się tak obecnie 
zoofilię, czyli kontakty seksualne ze zwierzętami. 
Sperma 
Ejakulat, płynna wydzielina zawierająca plemniki, 
wytrysk. Ma barwę bliską kolorowi mleka. Z ciekawostek: 
łyżeczka spermy zawiera 5 kalorii, 60% dziennej 
witaminy C i cynku a średnia ilość spermy produkowanej 
w ciągu całego życia wynosi 53 litry. Spermina 
(krystalizuje), kasztanowy zapach. 
Spermicydy 
Preparaty zabijające plemniki. Najpopularniejszym z nich 
jest nonoxynol-9, na prezerwatywach.  
Sponsoring 
Odmiana prostytucji – posiadanie jednego lub niewielu 
stałych partnerów seksualnych w zamian za korzyści 
materialne.  
Spuścić się 
Wulgarne określenie wytrysku spemy z penisa. Lepiej 
mówić "mieć wytrysk".  
Srom 
Zewnętrzne narządy płciowe kobiety: wzgórek łonowy, 
wargi mniejsze i większe, wejście do pochwy, łechtaczka. 
Inaczej: vulva.  
Stalking 
Uporczywe nękanie; powtarzane przez napastnika 
działania, powodujące strach i poczucie utraty 
bezpieczeństwa u ofiary. 
STDs 
Ang. Sexually Transmitted Diseases - choroby 
przenoszone drogą płciową.  
Stereotyp 
Konstrukcja myślowa zawierająca uproszczony i czysto 
emocjonalnie nacechowany obraz rzeczywistości, 
przyjęty przez jednostkę w wyniku własnych obserwacji, 
poglądów innych osób czy wzorców przekazywanych 
przez społeczeństwo. Stereotypy mogą być negatywne, 
neutralne lub pozytywne, chociaż najczęściej spotykamy 
się z wyobrażeniami negatywnymi. Stereotypy często 
oparte są na niepewnej lub fałszywej wiedzy o świecie, 
utrwalonej przed tradycję i ciężko podlegającej zmianom.  
Stosunek przerywany 
Stosunek, podczas którego przed wytryskiem mężczyzna 
wyciąga penisa z pochwy. Czasami wymieniany wśród 
metod antykoncepcyjnych, nie jest jednak skuteczny, 
ponieważ wcześniej w sposób niekontrolowany z członka 
wydziela się preejakulat, w którym mogą znajdować się 
plemniki. Stosunek przerywany nie zabezpiecza przed 
chorobami przenoszonymi drogą płciową. 
Strefy erogenne 
Obszary ciała, które reagują na dotyk podnieceniem 
seksualnym. Najsilniejszymi strefami erogennymi są 
genitalia i ich okolice, ale u różnych osób pieszczenie 
różnych części ciała może wywoływać podniecenie np. 
karku lub piersi.  
Stręczycielstwo 
Nakłanianie do prostytucji. To czyn karalny.  
Stulejka 
Schorzenie polegające na braku możliwości całkowitego 
odprowadzenia napletka z żołędzi penisa podczas 
erekcji. Może być wrodzona lub nabyta na skutek 
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przebytych stanów zapalnych bądź niewystarczającej 
higieny.  
Swingersi 
Osoby, które w parach wymieniają się partnerami 
seksualnymi.  
Tampon 
Bawełniany „korek”, który kobiety wkładają do pochwy, 
żeby nie zabrudzić ubrania krwią miesięczną. Stosując 
tampony, można bez obaw pływać, np. na basenach. 
Testosteron 
Tzw. „męski” hormon. Mają go także kobiety, choć w o 
wiele mniejszej ilości. Jest odpowiedzialny m. in. za 
męskie cechy płciowe i podniecenie seksualne oraz 
popęd płciowy. 
Transfobia 
Irracjonalny lęk, nienawiść lub uprzedzenie do osób 
trans: transwestytów, transseksualistów, transgender. Na 
całym świecie takie osoby są mordowane, gwałcone i 
bite z powodu nietolerancji.  
Transwestyta 
Osoba ubierająca się w ubrania przypisane kulturowo 
płci przeciwnej, inaczej crossdresser 
Transseksualista/Transseksualistka 
Osoba, która zmienia lub zmieniła płeć za pomocą 
przyjmowania hormonów i/lub operacji chirurgicznych.  
Transgender 
Termin oznaczający osoby, które nie identyfikują się w 
pełni ze swoją płcią biologiczną. Mogą one chcieć 
sytuować się poza podziałem na dwie płcie lub określać 
się zarówno jako kobieta i mężczyzna lub stanowić 
trzecią osobną płeć. Ich orientacja seksualna nie 
odgrywa tutaj roli. 
Transwestytyzm fetyszystyczny 
Zakładanie ubrań przypisanych kulturowo płci przeciwnej 
w celu wywołania podniecenia seksualnego.  
Triolizm  
Inaczej: trójkąt. Uprawianie seksu w trzy osoby.  
Trymestr 
Określenie 3 miesięcy podczas ciąży.  
Uprzedzenie 
Rodzaj postawy polegającej na odrzucaniu czegoś lub 
kogoś bez racjonalnych przesłanek. 
Urolog 
Lekarz zajmujący się problemami związanymi z układem 
moczowo-płciowym u mężczyzn i moczowym u kobiet. 
Uryna 
Inaczej mocz. 
Vulva 
Łacińska nazwa sromu, czyli zewnętrznych narządów 
płciowych kobiety. 
Poronienie 
Samoistne zakończenie ciąży i wydalenie płodu z 
organizmu kobiety.  
Wagina 
Łacińska nazwa pochwy. 
Wargi sromowe mniejsze 
Dwa podłużne fałdy skóry, które na górze tworzą tzw. 
napletek łechtaczki. Często wystają poza w. sromowe 
większe. 
Wargi sromowe większe 
Dwa podłużne owłosione fałdy skóry, które zakrywają i 
chronią ukryte pod nimi narządy (wargi sromowe 
mniejsze, ujście pochwy i cewki moczowej). W miarę 

narastania podniecenia seksualnego następuje 
przekrwienie oraz rozsunięcie warg na boki.  
Wazektomia 
Przycięcie nasieniowodów, żeby niemożliwe było 
dostawanie się plemników do spermy. Nieodwracalna 
metoda antykoncepcyjna, niedostępna w Polsce.  
Wenerolog 
Lekarz zajmujący się chorobami przenoszonymi drogą 
płciową. Często można spotkać lekarzy, którzy zajmują 
się wenerologią i dermatologią jednocześnie. 
Wędzidełko 
Niewielki paseczek skóry na spodniej stronie żołędzi 
łączący ją z napletkiem.  
Wibrator 
Urządzenie elektryczne służące do osiągania 
przyjemności seksualnej poprzez drgania.  
Wkładki higieniczne 
Są cieńsze od podpasek i służą do tego, by wydzieliny z 
pochwy nie brudziły bielizny. 
Wytrysk 
Ejakulacja. Uwolnienie spermy z penisa, czemu 
towarzyszy orgazm. 
Wzgórek łonowy (Wenus, Wenery) 
U kobiet skupienie tkanki tłuszczowej, która ku dołowi 
przechodzi w wargi sromowe większe. Jest porośnięty 
przez włosy łonowe.  
Zagnieżdżenie 
Umieszczenie się zapłodnionej komórki jajowej w macicy. 
Ma miejsce 10 do 14 dni po zapłodnieniu. Z medycznego 
punktu widzenia dopiero wtedy można mówić o ciąży. 
Inaczej: implantacja. 
Zapłodnienie 
Połączenie się komórki jajowej z plemnikiem. Ma miejsce 
w jajowodzie. Nie jest odczuwane przez kobietę. 
Zarodek, embrion 
O zarodku w czasie ciąży mówimy od momentu 
zagnieżdżenia się zapłodnionej komórki jajowej do 
pojawienia się wszystkich głównych układów 
wewnętrznych. Do 10 tygodnia ciąży.  
Zbrodnia nienawiści 
Akt przemocy wobec określonych grup społecznych, np. 
kobiet, Afroamerykanów, osób trans, osób o określonych 
poglądach politycznych czy religijnych.  
Zdrowie reprodukcyjne 
Stan dobrego samopoczucia we wszystkich sprawach 
związanych z układem rozrodczym, czyli np. 
dojrzewaniem, kontaktami seksualnymi, ciążą i porodem. 
Prowadzenie satysfakcjonującego i bezpiecznego życia 
seksualnego, swoboda decydowania czy, kiedy i ile chce 
się mieć dzieci, brak dyskryminacji ze względu na płeć 
czy orientację seksualną. 
Zgwałcenie 
Zmuszenie drugiej osoby do czynności seksualnej. 
Zgwałcenie kazirodcze, na randce, małżeńskie, 
więzienne, wojenne, zbiorowe. 99,15% gwałcicieli to 
mężczyźni. 
Znęcanie się 
Tyranizowane z intencją skrzywdzenia drugiej osoby.  
Zoofilia 
Seks z udziałem zwierząt (karalny). 
Żigolak  
Określenie mężczyzny czerpiącego korzyści materialne z 
relacji seksualnych.  


