
A
ability �| zdolność

accelerator �| pedał gazu

according �to �| według

achievement �| osiągnięcie

ad �(adverstisement) �| reklama

adage �| porzekadło, przysłowie

adamant �| niewzruszony

adroit �| zręczny, zwinny

agrarian �| rolny, agrarny

although �| chociaż

amount �| ilość

annual �| coroczny

another �| kolejny

anticipation �| oczekiwanie

apart �from �| oprócz

apparently �| najwidoczniej, 
najwyraźniej

appearance �| pojawienie się

appetising �| apetyczny

approach �| podejście

array �| szereg

artificial �intelligence �| sztuczna 
inteligencja

as �cool �as �a �cucumber �| spokojny, 
opanowany

aspiring �| ambitny

at �any �time �| w każdej chwili

at �least �| przynajmniej

attitudes �| poglądy

available �| dostępny

averse �to �sth �| przeciwny czemuś

aware �of �sth �| świadomy czegoś

B
baffling �| zaskakujący, zbijający 
z tropu

beam �| wiązka, strumień

beloved �| ukochany

bevy �| stadko

birch �| brzoza

bizarre �| dziwaczny

bladder �| pęcherz

blank �stare �| obojętny wzrok

blind �| niewidomy

bloodcurling �| mrożący krew 
w żyłach

blooper �| gafa, wpadka

boiled �| gotowany ( w wodzie)

bold �| śmiały

bone �marrow �| szpik kostny

booby-trapped �| z podłożoną 
bombą

border �| granica

bottom �| dół

brake �| hamulec

browser �| wyszukiwarka

bruise �| siniak

bugged �| z założonym podsłuchem

building �block �| klocek, moduł 
konstrukcyjny

bull �headed �| uparty

burgeoning �| rosnący (np. apetyt)

C
cadaver �| zwłoki

capabilities �| możliwości, charakter

careless �| beztroski

carnivore �| mięsożerca

carpet �| dywan

CEO �(Chief �Executive �Officer) �
 �| dyrektor wykonawczy

cerebral �cortex �| kora mózgowa

childish �| dziecinny

Christmas �| Święta Bożego 
Narodzenia (Merry Chrismas! 
Wesołych Świąt!)

chump �chop �| kotlet z polędwicy 
baraniej

clutch �| sprzęgło

coated �| pokryty czymś

coincidence �| zbieg okoliczności

concoction �| mieszanina, mikstura

confusing �| dezorientujący

consign �sth �| odesłać coś, skazywać 
na coś

conspicuous �| rzucający się w oczy, 
zwracający uwagę

contemorary �| współczesny

contingency �| przypadkowość

contribution �to �sth �| wkład w coś

convention �| zjazd

COO �(Chief �Operating �Officer) �
 �| dyrektor ds.operacyjnych

cosplay �(costume �play) �| spotkania 
fanów, podczas których uczestnicy 
przebierają się za postacie z filmów, 
gier video, komiksów itp.

cramp �one’s �style �| przeszkadzać 
komuś

craving �for �sth �| pragnienie czegoś

critter �| stworzenie

crucial �| kluczowy

cunning �| przebiegły

current �| obecny

curse �| klątwa

cusp �| zetknięcie się, zbieg

D
daft �| durny, zwariowany

dart �| rzutka, strzałka

dashboard �| deska rozdzielcza

dastardly �| podły, nikczemny

debated �| omawiany

debonair �| czarujący

defence �| obrona

despair �| rozpacz

despite �sth �| pomimo czegoś

destiny �| przeznaczenie, los

device �| urządzenie

diabetes �| cukrzyca

difference �| różnica

directions �| wskazówki 
(w odpowiedzi na na pytanie 
o drogę)
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disabled �| niepełnosprawny

disarray �| zamęt, chaos

disguised �as �| przebrany za

dish �| potrawa, danie

disorderly �| nieuporządkowany

dissident �| dysydencki

distinction �| rozróżnienie

distinctive �| wyróżniający

disturbances �| zamieszki

dodgy �| podejrzany, szemrany

doggy �| piesek

donor �| dawca

dormant �| uśpiony

dough �| ciasto

drained �| odsączony, 
odprowadzony

driving �force �| siła napędowa

dumpling �| klucha, kluska

dust �| proszek, pył

duty �| obowiązek

E
effigy �| podobizna

elderly �| starszy

embarrassment �| zażenowanie, 
zakłopotanie

employee �| pracownik

enemy �| wróg

energy-efficient �| energooszczędny

enraged �| rozwścieczony

entertaining �| rozrywkowy

entrepreneur �| przedsiębiorca

envy �| zazdrość, zawiść

equally �| w równym stopniu

equipped �with �sth �| wyposażony 
w coś

espionage �| szpiegostwo, wywiad

eventually �| w końcu, ostatecznie

extracted �from �sb/sth �| pobrany 
od kogoś/czegoś

extraordinary �| niezwykly, 
nadzwyczajny

F
fancy �| wyszukany, wymyślny

fandom �| społeczność fanów

fatal �error �| błąd krytyczny

featured �| przedstawiony

fertilized �| zapłodniony

film �buff �| zapalony kinoman

fine �line �| bliski związek, cienka 
granica

finesse �| finezja

fingerprint �| odcisk palca

firearms �| broń palna

fisticuffs �| bijatyka na pięści

flip �side �| druga strona

foetal �| płodowy

footnote �in �history �| relikt 
przeszłości

fore-brain �| przodomózgowie

former �| były

framework �| rama, struktura

fretful �| strapiony, zaniepokojony, 
drażliwy

frightfully �| potwornie

fulfilled �| spełniony

full-time �| pełnoetatowy

fussy �| wybredy, grymaśny

G
gas �guzzler �| pożeracz paliwa

gas �guzzler �| pożeracz paliwa

gathered �| zgromadzony, skupiony

gear �stick �| dźwignia zmiany 
biegów

gender �| płeć

gene �| gen

general-purpose �| o ogólnym 
zastosowaniu

genre �| gatunek (np. literacki)

ghoul �| upiór

gibberish �| nonsensowny, bzdurny

gizmo �| gadżet

glider �| szybowiec

glittering �| błyskotliwy

glorious �| uroczy

glove �compartment �| schowek 
w samochodzie

goat �| koza

gossip �| plotki

graduation �| ukończenie studiów

grain �| ziarnko odrobina

greedy �| łapczywy, zachłanny

greywater �| zużyta woda 
(np. z urządzeń kuchennych 
i łazienkowych)

groundbreaking �| przełomowy

guts �| pot. wnętrzności, kiszki

H
habitat �| środowisko, siedlisko

hang �up �| pot. zahamowanie

haughty �| wyniosły

heir �| następca tronu

high �roller �| hazardzista, ryzykant

hindrance �| przeszkoda

housing �| mieszkania, budynki 
mieszkalne

hovercraft �| poduszkowiec

hugely �| w dużym stopniu

humility �| pokora

I
if �you’re �born �to �hang, �you �won’t �
drown �| co ma wisieć, nie utonie

illiterate �| niepiśmienny

immaculate �| nieskazitelny, 
nienaganny

immersed �| zagłębiony, zanurzony

impairment �| upośledzenie
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impeccable �| bez zarzutu, 
nienaganny

in �a �haphazard �way �| na chybił trafił

in �a �jumbled �manner �| bezładnie, 
chaotycznie

in �a �nutshell �| krótko mówiąc

in �homage �to �sb/sth �| w hołdzie 
komuś/czemuś

in �its �infancy �| w powijakach

in �spite �of �sth �| mimo czegoś

in �the �know �| dobrze 
poinformowany

inability �| niezdolność

inaudible �| niesłyszalny

incredibly �| niewiarygodnie

indicator �stalk �| przełącznik 
(np. kierunkowskazu)

indomitable �| niezłomny, 
nieustraszony

industry �| przemysł, branża

infant �| niemowlę, małe dziecko

influential �| wpływowy

infra-red �| podczerwony

ingenious �| pomysłowy

injured �| ranny

injury �| uraz, obrażenie

inseparable �| nieodłączny

instead �of �sth �| zamiast czegoś

intact �| nietknięty, nienaruszony

intermediate �| średnio 
zaawansowany

invaluable �| nieoceniony

iron �| żelazny

it �was �a �close �call �| mało brakowało

it’s �feasible �to �do �sth �| istnieje 
możliwość zrobienia czegoś

it’s �rare �| rzadko

item �| rzecz

J
jolly �good �egg �| poczciwiec, 
pozytywny charakter

juicy �| soczysty

K
keypad �| klawiatura

kit �| zestaw (np. pierwszej pomocy)

kitted �out �with �sth �| zaopatrzony 
w coś, wyposażony w coś 

L
lab �= �laboratory �| laboratorium

leak �| przeciek

leather �trim �| skórzane 
wykończenie

leather-clad �| ubrany w skórę

lighter �| zapalniczka

lightweight �| lekki

likelihood �| prawdopodobieństwo

limb �| kończyna

limp �| słaby

lit �| zapalony, rozniecony

liver �| wątroba

M
maiden �| dziewica

maimed �| okaleczony

manufacturer �| producent, 
wytwórca

marksman �| strzelec

Master’s �Degree �| stopień 
magistra

mate �| pot. stary!, kumpel

memorable �| pamiętny

millenium �| tysiąclecie

mine �| kopalnia

mischievous �| psotny, złośliwy

misnomer �| niewłaściwa 
nazwa

missile �| pocisk

morbid �| makabryczny

more �than �you �can �shake �a �stick �
at �| pot. tyle, aż głowa boli; 
zatrzęsienie czegoś

more �trouble �than �it’s �worth �
 �| więcej zachodu niż to jest warte

moulded �| uformowany

multi-layered �| wielowarstwowy

mundane �| przyziemny, 
prozaiczny

N
nasty �| paskudny

needle �| igła

neighbour �| sąsiad

nemesis �| nemezis

news �feed �| kanały internetowe 
np. RSS , ATOM

no �matter �how �slim �the �chances �
 �| bez względu na to jak nikłe są 
szanse

nonetheless �| niemniej jednak

noticeable �| godny uwagi

noticeable �| zauważalny

O
obesity �| otyłość

offspring �| potomstwo, potomek

on �either �side �| po obu stronach

on �the �breadline �| na granicy 
ubóstwa

on �the �one �hand �| z jednej strony

on �the �other �hand �| z drugiej 
strony

on �the �threshold �of �sth �| u progu 
czegoś

one-plot �| jednowątkowy

onsite �| miejscowy, lokalny

orphanage �| sierociniec

out �of �despair �| z rozpaczy

outstanding �| wybitny

P
particularly �| szczególnie

paternity �leave �| urlop tacierzyński
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patty �| AmE hamburger

pellet �| kulka śrutu

peppermint �| miętówka

perhaps �| być może

peril �| niebezpieczeństwo

PhD �(Doctor �of �Philosophy) �
 �| stopień doktora

photovoltaic �| fotowoltaiczny 
(przekształcający światło w energię 
elektryczną)

plain �| po prostu

plethora �| bogactwo czegoś, 
nadmiar czegoś

plotting �| spiskowanie

pocket �| kieszeń

pretentious �| pretensjonalny

previous �| poprzedni

primary �school �| szkoła 
podstawowa

principle �| zasada

privilege �| przywilej

promptly �| rychło, szybko

prop �| rekwizyt

properly �| jak należy, stosownie

proud �| dumny

provider �| dostarczyciel

puffed �| bufiasty

punctuation �| interpunkcja

pure �| czysty, klarowny

pursuit �| zajęcie, pasja

Q
quotation �marks �| cudzysłów

R
raised �| wychowany

range �| zakres

range �of �| asortyment, wybór 
czegoś

ration �| przydział, racja 
(np. żywnościowa)

realm �| królestwo, państwo

realm �| sfera

rear �view �mirror �| lusterko 
wsteczne

rearward �| do tyłu

recently �| ostatnio

recognizable �| rozpoznawalny

recognized �| znany

regardless �of �sth �| bez względu na 
coś

release �| wejście na ekrany

reluctant �| niechętny

remarkably �| nadzwyczajnie

renewable �| odnawialny

replete �| pełny

research �| badanie

resolution �| rozwiązanie

respectively �| odpowiednio, 
w kolejności

revenue �| dochód

ricin �| rycyna

rifle �| strzelba

rogue �| łajdak, łobuz, nicpoń

ruler �| władca, rządzący

S
sated �| zaspokojony

scaffold �| rusztowanie; kościec

scarring �| okalecznie

scary �| przerażający

scheming �| knucie intryg

school �mate �| szkolny kolega

scientific �| naukowy

scientist �| naukowiec

seduced �| uwiedziony

self-sacrifice �| samopoświęcenie

serene �| spokojny

shaken, �not �stirred �| wstrząśnięte, 
nie zmieszane

share �| udział

shenanigans �| wybryki

showiness �| popisywanie się

shutter �| migawka

similar �| podobny

similar �to �sb/sth �| podobny do 
kogoś/czegoś

sleeve �| rękaw

slightly �| lekko

slip �up �| potknięcie

snazzy �| odlotowy

socially-inclusive �| łączący różne 
warstwy społeczne

solution �| rozwiązanie

spark �| iskra

speciec �| gatunek

spinal �cord �| rdzeń kręgowy

spy �| szpieg

stately �| wspaniały, okazały

steering �wheel �| kierownica

stem �cells �| komórki macierzyste

sticker �| naklejka, nalepka

stride �| postęp

striking �| uderzający

stub �| koniec, kikut

stumbling �block �| przeszkoda, 
kłoda pod nogi, utrudnienie

suave �| wytworny

substantial �| istotny, poważny

subtitled �| z napisami

such �as �| taki/e jak

suitable �| odpowiedni

superior �to �sth �| lepszy od czegoś

supplied �with �| wyposażony w

surgeon �| chirurg

surroundings �| otoczenie

sustainable �| przyjazny dla 
środowiska; zrównoważony 
(np. rozwój)

T
tantalizingly �| zwodniczo

tantamount �to �sth �| równoznaczny 
z czymś
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tapping �| zakładanie podsłuchu

tension �| napięcie

tenure �| urzędowanie, kadencja

thankful �to �sb �| wdzięczny 
komuś

the �former �| ten pierwszy, ci 
pierwsi (z dwóch wymienionych 
osób/grup)

the �incurable �| nieuleczalnie 
chorzy

the �latter �| ten drugi, ci drudzy 
(z dwóch wymienionych osób/ 
grup)

there’s �(always) �more �than �one �
way �to �skin �a �cat �| cel można 
osiągnąć różnymi sposobami

therefore �| dlatego

though �| jednak

threat �| zagrożenie

thrilling �| ekscytujący

throughout �| w całym

tissue �| tkanka

to �advocate �sth �| wspierać coś, 
popierać coś

to �air �sth �| wy/emitować coś

to �allow �sb �to �do �sth �| pozwolić 
komuś na zrobienie czegoś

to �anticipate �sth �| przewidywać 
coś, prognozować coś 

to �appear �| pojawiać się

to �approach �sth �| podejść do 
czegoś

to �assume �sth �| zakładać coś

to �attempt �to �do �sth �| próbować 
coś zrobić, usiłować coś zrobić 

to �babble �| paplać, bełkotać

to �be �a �dab �hand �at �sth �| mieć 
złote ręce do czegoś

to �be �a �perfect �match �| idealnie 
pasować

to �be �at �home �with �sth �| dobrze się 
orientować (w temacie)

to �be �at �risk �| być zagrożonym

to �be �attached �to �sb/sth �| być 
przywiązanym do kogoś/czegoś

to �be �divided �into �sth �| być 
podzielonym na coś

to �be �doomed �to �sth �| być 
skazanym na coś

to �be �involved �in �sth �| być w coś 
zaangażowanym

to �be �on �a �par �with �sb/sth �| stać na 
równi z kimś/czymś

to �be �unable �to �do �sth �| nie być 
w stanie czegoś zrobić 

to �bear �a �resemblance �to �sb/sth �
 �| być podobnym do kogoś/czegoś

to �blame �sb �for �sth �| winić kogoś 
za coś

to �bloom �| kwitnąć, rozkwitać

to �blow �sth �up �| wysadzić coś

to �break �up �with �sb �| zerwać z kimś

to �bring �sb �to �tears �| doprowadzać 
kogoś do łez

to �brush �sb �aside �| zignorować, 
odsuwać na bok

to �bustle �| krzątać się

to �catch �up �with �sb/sth �| doganiać 
kogoś/coś

to �cherish �sth �| cenić coś, 
pielęgnować coś

to �choke �on �sth �| zadławić się 
czymś

to �chop �sth �down �| ściąć coś

to �come �to �terms �with �sth �
 �| pogodzić się z czymś

to �commit �suicide �| popełnić 
samobójstwo

to �commute �| dojeżdżać do pracy

to �compete �| rywalizować, 
konkurować

to �consist �of �sth �| składać się 
z czegoś

to �constitute �sth �| stanowić coś

to �contain �sth �| zawierać coś

to �convert �into �sth �| przekształcić 
w coś, przerobić w coś 

to �dabble �| chlupać

to �date �| do dziś

to �dawdle �| obijać się

to �defend �sth �| bronić czegoś

to �depart �this �life �| zejść z tego 
padołu

to �depict �sb/sth �| odmalowywać 
kogoś/coś, przedstawiać kogoś/ 
coś 

to �devote �sth �to �sth �| poświęcić coś 
na zrobienie czegoś

to �distort �sth �| wypaczać coś, 
zdeformować coś

to �divide �sth �| podzielić coś

to �do �justice �to �sth �| dorównywać 
czemuś

to �don �sth �| przywdziewać coś

to �draw �| czerpać

to �earn �sb �criticism �| przysporzyć 
komuś krytyki

to �eat �one’s �heart �out �| zżerać 
z zazdrości

to �encourage �sb �to �do �sth �
 �| zachęcać kogoś do zrobienia 
czegoś

to �enhance �sth �| polepszyć coś, 
usprawnić coś 

to �ensure �| zapewniać/
zagwarantować, że

to �envisage �sb/sth �| wyobrazić 
sobie kogoś/coś

to �expect �sb/sth �| oczekiwać 
kogoś/czegoś

to �fall �into �a �trap �| wpaść 
w pułapkę

to �fall �on �deaf �ears �| trafiać 
w próżnię

to �feature �sth �| zamieszczać coś, 
przedstawiać coś

to �fetch �sth �| przynieść (kwotę)

to �find �out �sth �| dowiedzieć się 
o czymś, odkryć coś 

to �fluff �one’s �lines �| pot. sypnąć się

to �flush �sth �| spłukiwać coś

to �focus �on �sb/sth �| koncentrować 
się na kimś/czymś, skupiać się na 
kimś/czymś

to �fulfil �sth �| spełnić coś (np. 
marzenia)

to �gather �sth �| gromadzić coś

to �get �away �with �sth �| uchodzić na 
sucho
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to �get �into �a �flat �| wpadać w panikę

to �get �to �grips �with �sth �| zmierzyć 
się z czymś

to �give �sb �a �break �| pot. odpuścić 
komuś, dać komuś spokój

to �go �out �with �sth �| odchodzić 
z czymś

to �hail �sb �as �sb �| obwoływać kogoś 
kimś

to �harvest �| zbierać plony

to �have �a �hand �in �sth �| być 
zaangażowanym w coś

to �have �sb �on �| dokuczać komuś, 
drażnić się z kimś

to �immerse �sth �in �sth �| zanurzać 
coś w czymś

to �indicate �sth �| świadczyć 
o czymś

to �intend �to �do �sth �| zamierzać coś 
zrobić

to �join �sth �| dołączyć do czegoś

to �kick �off �| pot. rozpoczynać się

to �land �sb �sth �| pot. załapać się na 
coś

to �lead �to �sth �| do/prowadzić do 
czegoś

to �leave �sb/sth �in �its �wake �
 �| pozostawiać coś/kogoś za sobą

to �leave �sb/sth �to �their �own �
devices �| pozostawiać kogoś/coś 
samemu sobie

to �lodge �in �sth �| utkwić w czymś

to �make �sth �out �| rozszyfrować coś, 
rozgryzać coś 

to �manage �to �do �sth �| dać radę coś 
zrobić, poradzić sobie z czymś

to �mark �sth �| wyznaczyć coś

to �marry �sb �| brać ślub z kimś

to �master �sth �| udoskonalić coś

to �multiply �| namnażać się

to �obtain �sth �| uzyskiwać coś

to �occur �| występować, zdarzyć się

to �outperform �sb �| przewyższać 
kogoś

to �overcome �sth �| przezwyciężać coś

to �overthrow �sb �| obalić kogoś

to �perplex �sb �| wprawić kogoś 
w zakłopotanie

to �predict �sth �| przewidzieć coś

to �pronounce �sth �| wymawiać coś

to �prove �sth �| udowadniać coś

to �provide �sth �| zapewniać coś

to �pull �the �trigger �| pociągnąć za 
spust

to �pull �up �on �sth �| obsztorcować 
za coś 

to �pursue �sth �| wykonywać coś

to �put �sb �off �| zniechęcić kogoś do

to �put/stick �one’s �head �above �the �
parapet �| przen. pot. wychylić się, 
podjąć ryzyko

to �raise �an �issue �| podnosić 
kwestię

to �raise �sth �| podnosić coś

to �range �from �X �to �Y �| mieć zakres 
od X do Y

to �recognise �sb/sth �| rozpoznawać 
kogoś/coś

to �regenerate �sth �| odtworzyć coś, 
odradzać

to �remove �sth �| usunąć coś

to �replace �sth �| zastępować coś, 
wymieniać coś

to �resort �to �sth �| uciec się

to �revolve �around �sth �| obracać się 
wokół czegoś

to �sate �sth �| zaspokajać (np. apetyt)

to �seem �| wydawać się

to �sense �sth �| wyczuwać coś

to �shape �sb/sth �| kształtować 
kogoś/coś

to �sip �sth �| sączyć coś (np. wino)

to �sketch �sth �out �| nakreślić coś

to �sort �sth �out �| rozwiązać coś (np. 
problem)

to �span �from �X �to �Y �| obejmować 
zakresem od X do Y

to �spark �sth �| wzbudzać coś

to �spread �| rozprzestrzeniać się

to �startle �sb/sth �| zaskakiwać 
kogoś/coś

to �storm �sth �| brać coś szturmem, 
nacierać na coś

to �strike �sb �down �| zaskoczyć kogoś

to �struggle �with �sth �| zmagać się z 
czymś

to �succeed �in �sth �| odnieść sukces 
w czymś

to �take �a �shot �at �sb �| strzelić do 
kogoś

to �take �ages �| zabrać dużo czasu

to �take �notes �| robić notatki

to �take �part �in �sth �| brać w czymś 
udział

to �take �place �| mieć miejsce, dziać 
się

to �take �pride �in �sth �| szczycić się 
czymś, być dumnym z czegoś

to �tap �into �sth �| sięgać po coś

to �tend �to �do �sth �| przejawiać 
tendencję do czegoś 

to �trigger �sth �| wyzwalać coś, 
wywoływać coś, powodować coś 

to �turn �into �sth �| zamieniać się 
w coś

to �turn �out �| okazać się

to �turn �sth �down �| odrzucać coś

to �undergo �sth �| zaznać czegoś, 
przejść przez coś 

to �undertake �sth �| podejmować się 
czegoś

to �utilize �sth �| wykorzystywać coś

to �witness �sth �| być świadkiem 
czegoś

to �woo �sb �| zabiegać o czyjeś względy

tough �| trudny, ciężki

tuberculosis �| gruźlica

twist �| zaskakujący zwrot akcji

two-seater �| pojazd dwumiejscowy

U
umbilical �cord �| pępowina

under �the �rule �of �sb �| pod czyimś 
panowaniem

unfaithful �| niewierny
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unpleasant �| nieprzyjemny

untidy �| nieporządny, niedbały

until �| aż do

untouched �| nienaruszony

uproar �| zamieszki, rozruchy

V
value �| wartość

variety �of �sth �| różnorodność czegoś, 
rozmaitość czegoś

veil �| zasłona

villain �| łajdak, łotr

visionary �| wizjonerski

visually �impaired �| z zaburzeniami 
percepcji wzrokowej

vivid �| żywy, bujny

voice-over �| głos lektora

vowel �| samogłoska

wearable �| przeznaczony do 
noszenia

W
weird �| dziwny, dziwaczny

werewolf �| wilkołak

whatever �| obojętnie jaki

wheelchair �| wózek inwalidzki

when �it �comes �to �| jeśli chodzi o

whether �| czy

whilst �| podczas gdy

windpipe �| tchawica

wire �wheel �| koła z drucianymi 
szprychami

with �ease �| z łatwością, łatwo

with �the �aid �of �sb/sth �| z pomocą 
kogoś/czegoś

worth �| wart, warty

wound �| rana

wounded �| ranny

Y
youngster �| młody chłopak/młoda 
dziewczyna

Z
zeal �| entuzjazm, zapał


