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(can’t hear) a peep  |  ani piśnie

(not) to be a bed of roses  | (nie) 
składać się wyłącznie 
z przyjemności

(to be) at the very heart of sth | 
leżeć u podstaw czegoś

(to be) based in X  | mieszkać w X

(to be) followed by sth | 
następować po czymś

(to live) in the lap of luxury | 
opływać w dostatki

‘cos = because | pot. ponieważ

a must  | konieczność

A&E = Accidents and Emergency | 
pogotowie

able  | zdolny

abode  | lit. mieszkanie, dom

abuse  | wykorzystywanie 
(seksulane)

access  | dostęp

accessible  | dostępny, przystępny

acclaim  | uznanie

accommodation  | zakwaterowanie

according to sth/sb  | według 
czegoś/kogoś

according to X  | według X

accusation  | oskarżenie, zarzut

accused of sth  | oskarżony o coś

achievement  | osiągnięcie

acid cleaning  | wytrawianie

actually  | w rzeczywistości, 
naprawdę

AD=Anno Domini  | naszej ery

additional  | dodatkowy

adjunct to sth | ˈadʒʌŋ(k)t tə 
ˈsʌmθɪŋ pomocniczy, dodatkowy 
dla czegoś

adventurous  | zuchwały, żądny 
przygód

advertised  | reklamowany

affair  | romans

affection  | uczucie

affordable  | przystępny (o cenie)

aggrieved  | poszkodowany, 
pokrzywdzony

agreement  | umowa

ailment  | dolegliwość

air-conditioned  | klimatyzowany

albeit | ɔːlˈbiːɪt aczkolwiek

allegation  | zarzut, oskarżenie

allegedly  | podobno

alliteration  | aliteracja 
(powtórzenie liter/sylab na 
początku wyrazów w wersie)

aloof  | powściągliwy, 
zdystansowany

among  | wśród

ancient  | starożytny

ankle sprain  | skręcenie kostki

annoying  | irytujący

apart from sth  | oprócz czegoś

appeal  | atrakcyjność

appropriate  | właściwy, 
odpowiedni

approximately  | około

as far as X is concerned  | jeżeli 
chodzi o X

as fit as a fiddle  | zdrów jak ryba

ascertained  | ustalony, 
zidentyfikowany

association  | stowarzyszenie

at the age of X  | w wieku X lat

atrocity  | potworność

attendee  | uczestnik

attic  | poddasze

attitude  | podejście

audience  | widownia

auxiliary verb | ɔːgˈzɪlɪəri / 
ɒgˈzɪlɪəri vəːb czasownik posiłkowy

bachelor pad | pot. kawalerka

back alley  | zaułek

backdrop  | tło

baking soda  | soda oczyszczona

banister  | poręcz

barefoot | ˈbɛəfʊt boso, na bosaka

bath  | kąpiel

bath  | terma

bathing facility  | obiekt kąpielowy

bearing  | łożysko

beforehand  | wcześniej, 
z wyprzedzeniem

beginning  | początek

behavioral  | (dotyczący) 
zachowania

believable  | wiarygodny

bell  | dzwon

below  | poniżej

bet  | zakład

bill  | rachunek

billion  | miliard

blade  | ostrze

blunt as a bag of wet mice | 
bardzo tępy

blurred | bləːd niewyraźny

boat ride  | przejażdżka łódką

body lotion  | balsam do ciała

boisterous  | hałaśliwy

bolt  | śruba, sworzeń

boudoir | ˈbuːdwɑː buduar

bound up (with sth)  | związany 
z czymś

branch  | gałąź

brand  | marka

breathtaking  | zapierający dech 
w piersiach

bridge  | most

bright  | jasny

brilliance  | błyskotliwość

broach  | przeciągacz, rozwiertak

broad  | szeroki

brooding  | zamyślony

browser | ˈbraʊzə przeglądarka

bunch  | grupa

button  | guzik, przycisk

by means of sth  | za pomocą 
czegoś

by way of …  | jeżeli chodzi o...

calf  | łydka

candle  | świeca

capable of sth  | zdolny do czegoś
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captive  | uwięziony

capturing  | przechwytywanie

carbon dioxide  | dwutlenek węgla

cardio interval  | interwałowe 
ćwiczenia kardio

carefully  | ostrożnie, rozważnie

Carol Smillie  | prezenterka 
programu o dekorowaniu wnętrz

casting  | odlewanie

catchy  | chwytliwy

celestial body | sɪˈlɛstɪəl ˈbɒdi 
ciało niebieskie

centerpiece  | centralny obiekt

chain store  | sieciówka

channel crossing  | tunel

chapter  | rozdział

character  | postać

charge  | oskarżenie

charity  | cele charytatywne

charm  | urok

checkup  | badanie kontrolne

chest  | skrzynia

chickenpox  | ospa wietrzna

childish  | dziecinny

chorea | kɒˈrɪə pląsawica

chorus | ˈkɔːrəs refren

chubby  | pulchny

circle of acquaintances  | grono 
znajomych

circular  | okrągły

cistern  | spłuczka

civil engineering  | inżynieria 
lądowa

claim  | roszczenie, skarga, 
pretensja

class text  | lektura (omawiana na 
zajęciach)

cleaning lady  | sprzątaczka

cleavage | ˈkliːvɪdʒ przedziałek, 
rowek, przestrzeń

climb | klʌɪm wspinaczka

clothing line  | kolekcja ubrań

cloudless  | bezchmurny

CO2 Sequestration  | sekwestracja 
CO2

coal bunker  | zasobnik węgla

cogwheel  | koło zębate

come X…  | kiedy przyjdzie X (np. 
zima, sierpień)

comfy = comfortable  | wygodny

common  | powszechny

comparatively  | stosunkowo

competition  | konkurs

competitive  | wyczynowy

complexity  | zawiłość

component  | podzespół

con  | wada

concept  | pojęcie

concern  | niepokój, obawa

concerning  | dotyczący

conduct  | zachowanie, etykieta

confidential  | poufny

conjunction  | spójnik

conqueror | ˈkɒŋk(ə)rə(r) 
zdobywca

considered  | uważany

construction project  | projekt 
budowlany

containing  | zawierający

contemporary  | ówczesny

contest  | konkurs

contractor  | podwykonawca

contradiction  | sprzeczność

contraption  | urządzenie, 
ustrojstwo

control  | pokrętło, przełącznik

couch potato | pot. leń, 
kanapowiec

country folk  | gmin, mieszkańcy 
wsi

county  | hrabstwo

crack  | pęknięcie

craze  | moda, szał

craze  | szaleństwo

crowd  | tłum

crowded  | zatłoczony

culvert  | przepust

cup of joe | pot. kawa

cure  | leczenie

currently  | obecnie

curtain  | zasłona

dagger | ˈdagə sztylet

dam  | zapora, tama

damages  | odszkodowanie

darling  | ukochany

daylight  | światło dzienne

dead | pot. bardzo, całkowicie

debut | ˈdeɪbjuː /ˈdeɪbuː 
debiutancki

deeply  | głęboko, niezwykle

defamation  | zniesławienie, 
znieważenie

defence  | obrona

defenceless  | bezbronny

degree  | stopień

deity  | bóstwo

delay  | opóźnienie

delectable  | wyśmienity, 
wspaniały

deliberate  | umyślny, zamierzony

delirious | dɪˈlɪrɪəs 
rozentuzjazmowany

demand  | żądanie

demanded  | wymagany

departure  | wycofanie, odejście

depending on sth  | zależnie od 
czegoś

designer  | projektant

despite sth  | pomimo czegoś

destination  | cel podróży

development  | rozwój

developmental delay  | opóźnienie 
rozwojowe

device  | urządzenie

diary  | dziennik

digital camera  | aparat cyfrowy

dignified  | dostojny, pełen 
godności
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dilute acid | dʌɪˈl(j)uːt / ˈdʌɪ l(j)uːt 
ˈasɪd kwas rozcieńczony

disappointingly  | niestety

disastrous  | fatalny, katastrofalny

disco ball  | kula dyskotekowa

discount store  | dyskont

discouraging  | zniechęcający

discovery  | odkrycie

disease  | choroba

dishwasher  | zmywarka

disorder  | zaburzenie

divine  | boski

DIY = do it yourself | 
majsterkowanie

domestic servant  | służący

door handle  | klamka

door locks  | zamek w drzwiach

double-edged sword  | miecz 
obosieczny

doubting Thomas  | osoba 
sceptyczna, niewierny Tomasz

down-to-earth  | praktyczny, 
przyziemny

drain  | dren, ściek

dripping tap  | kapiący kran

drooping  | przywiędły

drug therapy  | terapia 
farmakologiczna

drums  | perkusja

due to sth  | z powodu czegoś

dutiful  | posłuszny

duty  | obowiązek

economical  | oszczędny

edutainment = education + 
entertainment  | edurozrywka

effective  | skuteczny

elation  | (ogromna) radość

embarrassed | ɪmˈbarəst 
zakłopotany, zawstydzony

embarrassing  | żenujący

energy efficiency rating | klasa 
energetyczna

engaged  | zaręczony

engineering  | inżynieria

enlightening  | pouczający

enquiry  | dochodzenie, śledztwo

enterprise  | przedsięwzięcie

entertaining  | zabawny

environment  | środowisko, 
otoczenie

environmentally friendly | 
przyjazny środowisku

equipment  | sprzęt

erected  | wzniesiony

error  | błąd

especially  | specjalnie

especially  | szczególnie

establishment  | placówka

ethereal  | zwiewny, lekki

eventually  | ostatecznie, potem

evidence  | dowody

exaggeration | ɪgˌzadʒəˈreɪʃ(ə)n 
przesada

exception  | wyjątek

excess  | nadmierny

excessive  | nadmierny

existent  | istniejący

exonerated  | oczyszczony 
z zarzutów

expertise | ˌɛkspəːˈtiːz 
kompetencje, biegłość, wiedza

explicitly  | wprost, wyraźnie

extant  | ocalały, zachowany

extensive  | rozległy

faith  | wiara

faithful  | wierny

fame  | sława

fastener  | łącznik, element złączny

fatigue testing  | próba 
zmęczeniowa

fearfully  | ze strachem

featured  | zamieszczony

fertile | ˈfəːtʌɪl płodny

fertiliser  | nawóz

fiancé  | narzeczony

fitting  | dopasowanie, 
umocowanie

fixture  | uchwyt, osprzęt

flamboyant  | ekstrawagancki, 
krzykliwy

floppy disk  | dyskietka

fluctuating  | zmienny

following  | po czymś, 
w następstwie czegoś

footwear  | obuwie

for instance  | na przykład

former  | były, dawny

former  | dawny

former  | ten pierwszy (z dwóch 
wymienionych)

fracture  | złamanie

fragrance | ˈfreɪgr(ə)ns zapach

freedom of speech  | wolność 
słowa

freezing  | sztywnienie, drętwienie

frequency  | częstotliwość

frequented  | uczęszczany

freshness  | świeżość

friction  | tarcie

frugal  | oszczędny, skromny

frugality  | oszczędność, skromność

fully fledged  | pełnoprawny, 
z prawdziwego zdarzenia

furniture  | meble

gaff | BrE pot. dom, chata

gaffe  | gafa

gamification  | grywalizacja

gardening  | praca w ogrodzie

gate  | brama

gauge | ɡeɪdʒ przyrząd mierniczy, 
miernik

gawdy | ˈgɔːdi krzykliwy, jaskrawy

gear  | koło zębate, koło zębate 
duże

gear hobbing  | frezowanie kół 
zębatych

geezer | ˈgiːzə BrE pot. koleś, 
wapniak

germ  | zarazek
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get to do sth  | mieć okazję coś 
zrobić

getaway  | wypad, wycieczka

gig | pot. występ

gimmick  | trik, sztuczka

given name  | imię

given the fact that …  | zważywszy, 
że …

goal  | cel

goddess  | bogini

gourmet | ˈgʊəmeɪ / ˈgɔːmeɪ 
wykwintny

grammar school | BrE rodzaj 
szkoły średniej (od 11 roku życia)

great-niece  | cioteczna wnuczka

grocery shopping  | zakupy 
spożywcze

groove  | rowek

grown  | dorosły

grubby | pot. brudny

G-spot  | punkt G

gusset plate  | klin, wstawka

gym  | siłownia

hack | pot. pismak

haggling  | targowanie się

hair conditioner  | odżywka do 
włosów

halftime show  | występ 
w przerwie meczu

hallmark  | cecha 
charakterystyczna

hammer  | serce dzwonu

handle  | klamka, uchwyt

harmful  | krzywdzący

hasp  | klamra, wrzeciądz, skobel

headline  | nagłówek

healing  | uzdrawianie

healthcare  | służba zdrowia

heart-warming  | podnoszący na 
duchu

heir  | spadkobierca, następca

herb  | zioło

heritage  | dziedzictwo

heroine  | bohaterka

high heels  | buty na obcasach

high street | BrE główna ulica

hilly  | pagórkowaty

hinged  | zawiasowy, przegubowy

hip  | biodro

hob  | frez ślimakowy, frez 
obwiedniowy

horse-riding  | jazda konna

household chores  | obowiązki 
domowe

housekeeper  | gosposia

huddled  | skupiony

huge  | ogromny

imagination  | wyobraźnia

immediate  | natychmiastowy

immediately  | od razu

immortality  | nieśmiertelność

impact  | wpływ

imperial unit  | jednostka 
imperialna (Brytyjski system miar)

impersonator  | aktor imitujący 
kogoś, parodysta

impressive  | robiący wrażenie

improvement  | poprawa

in addition to sth  | oprócz czegoś

in childbirth  | w połogu, przy 
porodzie

in fact  | tak naprawdę

in favour of sb  | na korzyść kogoś

in favour of sth  | na korzyść, na 
rzecz czegoś

in no time  | błyskawicznie

in one’s prime  | w kwiecie wieku

in order  | w porządku

in order to  | aby

in terms of sth  | jeżeli chodzi o…

in the pursuit of sth | ɪn ðə 
pəˈsjuːt ɒvˈsʌmθɪŋ w poszukiwaniu 
czegoś

inability  | niezdolność

inaccuracy  | nieścisłość

including  | włączając

increasingly  | coraz bardziej

incredible  | niesamowity

incredible  | niewiarygodny

indefatigable  | niezmordowany, 
niepowstrzymany

indifferent  | obojętny, przeciętny

inept  | nieudolny

inequality  | nierówność

inevitably  | nieuchronnie, 
niechybnie

infidelity  | niewierność

influence on sth  | wpływ na coś

influential  | wpływowy

initial  | początkowy, pierwotny

inner  | wewnętrzny

innocent  | niewinny

insider  | osoba dobrze 
poinformowana, wtajemniczona

insight  | wnikliwość

instead of sth  | zamiast czegoś

intended  | zamierzony

intent  | zamiar

interior  | wnętrze

interplanetary  | międzyplanetarny

interpreter  | krytyk, interpretator

inundated | ˈɪnʌndeɪtɪd zalewany

invariably  | niezmiennie

invented  | wynaleziony

invention  | wynalazek

ironing  | prasowanie

it’s not rocket science  | to żadna 
filozofia; nie trzeba być specjalistą, 
żeby…

itself  | sam w sobie

Jewish woman  | Żydówka

jig  | zacisk

joint  | złącze

joy  | radość

juvenile | ˈdʒuːvənʌɪl młodzieńczy

kerf  | przecięcie, szczelina

keyway  | rowek wpustowy

kinematics  | kinematyka
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knob  | gałka

knowledge  | wiedza

knurl  | radełko, moleta

laces  | sznurówki

landlord  | właściciel (mieszkania)

landscape painter  | pejzażysta

last but not least  | ostatni, ale nie 
mniej ważny

lasting  | trwały

Latin-inspired  | zainspirowany 
(tańcami) latynoamerykańskimi

lawyer  | prawnik

layer | ˈleɪə warstwa

lead  | ołów

lead single  | utwór promujący 
dany album

leather  | skóra

length  | długość

liaison | lɪˈeɪz(ə)n romans, 
miłostka

libel | lʌɪb(ə)l zniesławienie 
pisemne, oszczerstwo

liberating  | wyzwalający

life of its own  | własne życie

lightbulb  | żarówka

lighting  | oświetlenie

lined with sth  | wyłożony czymś

lingo | pot. język

lit by sth  | oświetlony przez coś

literally  | dosłownie

little wonder …  | nic dziwnego …

 liveliness  | żwawość

load  | obciążenie, nacisk

loan  | pożyczka

longevity | lɒnˈdʒɛvɪti 
długowieczność

long-standing  | długotrwały

loop  | pętla

luckily  | na szczęście

maintenance | ˈmeɪnt(ə)nəns 
utrzymanie

majority  | większość

male  | płci męskiej

malice | malɪs zła wola, 
premedytacja

manner  | sposób

manufacturing  | wytwarzanie

masterpiece  | arcydzieło

mate | pot. kolega, koleś

matter  | sprawa, kwestia

measles | ˈmiːz(ə)lz odra

measure  | środek

measurement  | wymiar

melting  | topienie

mere | mɪə zaledwie

mesmerising  | fascynujący, 
hipnotyzujący

meticulous | mɪˈtɪkjʊləs wnikliwy, 
szczegółowy

metric  | metryczny

mindset  | sposób myślenia, 
nastawienie

minor  | drobny, niegroźny

minor  | drugorzędny

miracle  | cud

miscalculation  | błędne wyliczenie

missus | BrE pot. żona

mod cons = modern 
conveniences | BrE wygody

modern  | współczesny

modern-art  | (dotyczący) sztuki 
współczesnej

molten  | stopiony

mood-improving  | poprawiajacy 
humor

most likely  | najprawdopodobniej

mould  | forma (odlewnicza)

mould  | pleśń

mouth  | pozostawić niesmak steep

mucker | pot. kumpel

mud sticks  | łatka została 
przypięta; zła sława pozostaje

mundane | ˈmʌndeɪn / mʌnˈdeɪn 
przyziemny

narrow  | wąski

naval man  | marynarz, oficer 
marynarki

nearby  | pobliski

needle  | igła

neuromuscular condition | 
choroba nerwowo-mięśniowa

nickname  | przezwisko, 
przydomek

no wonder that…  | nic dziwnego, 
że…

not least  | zwłaszcza

not to have it any other way | 
nie chcieć o niczym innym nawet 
słyszeć

not to hold water  | nie mieć 
sensu, nie trzymać się kupy

novel  | powieść

novelist  | powieściopisarz

nowadays  | obecnie

nozzle  | dysza

numerous  | liczny

nutritional  | żywieniowy

OAP = old age pensioner | BrE 
emeryt

objective  | cel

obliged to do sth  | zobowiązany, 
aby coś zrobić

obvious  | oczywisty

obviously | ˈɒbvɪəsli oczywiście

occasionally  | czasem

occupation  | okupacja

occupied  | zajęty

octogenarian | ˌɒktə(ʊ)dʒɪˈnɛːrɪən 
osoba po osiemdziesiątce

of his own making  | własnej 
roboty

offensive  | obraźliwy

off-stage  | pozasceniczny

oily  | przetłuszczony, 
przetłuszczający się

on account of sth  | z powodu 
czegoś

on the land  | na roli

on top of that  | co więcej

one day  | pewnego dnia

opportunity  | szansa, możliwość
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order  | zamówienie

ornamental  | ozdobny

out of all recognition  | nie do 
poznania

out of this world  | nie z tego 
świata

outcome  | wynik

outdoor  | na świeżym powietrzu

oven hob | BrE płyta grzejna

overtly  | jawnie, otwarcie

owner  | właściciel

padlock  | kłódka

paint job  | malowanie

pal  | kumpel

participant  | uczestnik

particular  | konkretny

particularly  | szczególnie

passage  | fragment

pathway  | droga, przejście

patron  | mecenas

patter | pot. gadka

peak season  | szczyt sezonu

pebble  | kamyk

peer  | rówieśnik

penny pincher  | skąpiec

performance  | występ

perhaps  | być może

perjury | ˈpəːdʒ(ə)ri 
krzywoprzysięstwo

pervy = perverted  | zboczony

phenomenon  | zjawisko

physique | fɪˈziːk sylwetka

picture frame  | ramka na zdjęcia

picturesque  | malowniczy

pin  | kołek

placed  | umieszczony

platform  | peron

pleasant  | przyjemny

plethora | ˈplɛθ(ə)rə mnóstwo

plot  | wątek, historia

plumber | ˈplʌmə hydraulik

pompous  | napuszony, 
pompatyczny

posh  | ekskluzywny

posthumously  | pośmiertnie

practical end  | praktyczny cel

practitioner  | praktyk

preschool  | przedszkole

pressure  | ciśnienie

preteen  | dziecko w wieku 9-12 lat

prevalent  | powszechny, 
dominujący

prevention  | zapobieganie

principle  | zasada

prolific  | płodny, twórczy

pronunciation | prəˌnʌnsɪˈeɪʃ(ə)n 
wymowa

prop  | rekwizyt

property  | majątek

property  | właściwość

prosecution  | strona oskarżenia

provision  | postanowienie, 
warunek

puzzle  | zagadka

quaint  | kweɪnt staroświecki, 
uroczy

railway  | kolej

rare | rɛː rzadki

ratchet  | zapadka

rate  | tempo

read  | lektura

readies | ˈrɛdiz BrE pot. gotówka

recognisable  | rozpoznawalny

recognition  | uznanie

record  | nagranie, płyta

redress  | zadośćuczynienie

redundant  | rozwlekły

reference to sth  | odniesienie do 
czegoś

regency literature  | literature 
okresu regencji (1811-1820)

reign  | rządy, panowanie

reinforced  | umacniany

reinforcing  | umacnianie

related to sth  | związany z czymś

relation  | krewny

relatively  | stosunkowo

reliability  | niezawodność

rent money  | czynsz

rental  | wynajem

repetitive  | wtórny, monotonny

research  | badanie

resistance  | opór

resistance to sth  | opór stawiany 
czemuś

responsibility  | odpowiedzialność

return  | zysk, zwrot z inwestycji

reveller  | imprezowicz

rewarding  | dający satysfakcję

rod  | pręt

roller  | wałek, wałeczek 
(w łożysku)

root  | korzeń, źródło

roots  | korzenie

rotating  | obrotowy, obracający 
się

rubber ducky  | gumowa kaczuszka

rude  | niegrzeczny, gbur

safety  | bezpieczeństwo

sand  | piasek

saw | sɔː piła

sb has yet to do sth  | ktoś jeszcze 
czegoś nie zrobił

scientific  | naukowy

secured  | przymocowany

seditious | sɪˈdɪʃəs wywrotowy, 
podżegający, obrazoburczy

see eye to eye with sb  | zgadzać 
się z kimś w zupełności

seed  | nasiono

seemingly  | jak się wydaje, na 
pozór

seemingly  | pozornie

self-defence  | samoobrona

self-employed  | samozatrudniony

self-interest  | prywata, korzyść 
własna, osobiste zainteresowanie
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sense  | rozsądek

sensibility  | rozsądek

separate  | oddzielny

sequence  | układ (taneczny)

serrated  | ząbkowany

several | kilka

shaped  | w kształcie

shard  | odłamek, kawałek

shears  | nożyce

sheet  | warstwa

shipping  | wysyłka

shoemaker  | szewc

showerhead  | słuchawka prysznica, 
deszczownica

shrine  | kaplica, sanktuarium

significant  | znaczący

significantly  | znacznie

simultaneously | ˌsɪmlˈteɪnɪəsli 
równocześnie

sitting down  | na siedząco

skilful  | sprawny, zręczny

slander | slɑːndə pomówienie 
(ustne), obmowa

slave  | niewolnik

sleek  | elegancki

sliding  | ślizgający się, rozsuwany

sliding shaft  | wałek przesuwny

slotted  | szczelinowy

smoulderingly | ˈsməʊldərɪŋli 
zabójczo (przystojny)

sociable  | towarzyski

soil  | ziemia

solar cooker  | kuchenka na energię 
słoneczną

solar system  | układ słoneczny

solution  | rozwiązanie

somewhat  | nieco

sophisticated  | skomplikowany, 
wyszukany

soul  | dusza

source  | źródło

spade  | szpadel

spare  | prosty, oszczędny

specific  | konkretny

specific language impairment  
| specyficzne zaburzenie językowe

specification  | specyfikacja

specified  | określony

spick and span  | mucha nie siada, 
nieskazitelnie czysty

spore  | zarodnik

spot  | miejsce

sprawling  | rozległy (np. miasto, 
metropolia)

spring-loaded  | na sprężynach

stamina  | siła, wigor

stardust  | gwiezdny pył

starry  | gwiaździsty

state school  | szkoła publiczna

state-owned  | państwowy

steam-producing  | wytwarzający 
parę

steel  | stal, ze stali, stalowy

step ladder | stɛp ˈladə drabina

sth  | stapiać coś z czymś; zakończyć 
coś, położyć czemuś kres

stiletto | stɪˈlɛtəʊ szpilka (but)

strengthening  | wzmacnianie

stroll  | spacer

structural engineering  | inżynieria 
budowlana

stuff | pot. rzeczy

stunning  | olśniewający

sturdy | ˈstəːdi mocnej budowy

sub-category  | podkategoria

substantiated  | poparty dowodami

suitable  | odpowiedni

sunlight  | światło słoneczne

Super Bowl  | finał futbolu 
amerykańskiego

superfluous | suːˈpəːflʊəs 
zbyteczny, niepotrzebny

superior  | wyróżniający się

supper  | kolacja

supple  | gibki

supposedly  | ponoć, podobno

surely  | z pewnością

surprisingly  | co zaskakujące

swanky | pot. elegancki

take sth seriously  | brać coś na 
poważnie

tale  | historia, opowieść

tatty  | sfatygowany, zużyty

temple  | świątynia

tenant  | lokator

tenuous  | słaby, naciągany

terrace  | taras

the elderly  | osoby starsze

the former  | (ten) pierwszy

the Iron Age  | epoka żelaza

the latter  | (ten) drugi

the root of all evil  | źródło 
wszelkiego zła

the unimaginable  | to co 
niewyobrażalne

theme tune  | motyw przewodni, 
muzyka z czołówki

there’s no smoke without fire  | nie 
ma dymu bez ognia

therefore  | więc

thermal spring  | źródło wody 
termalnej

thin  | cienki

thrift  | oszczędność

tied  | związany

tile  | płytka

time will tell if …  | czas pokaże czy 
...

tiredness  | zmęczenie

to accumulate sth  | gromadzić coś

to achieve a goal  | osiągnąć cel

to adapt sth  | dopasować coś

to admire sb/sth  | podziwiać kogoś/
coś

to admit sth  | przyznać się do 
czegoś

to adopt sth  | przyjąć coś (np. 
zwyczaje, styl życia)
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to affect sth/sb  | dotykać czegoś/
kogoś

to allow sb/sth to do sth | 
umożliwiać (komuś/czemuś) 
zrobienie czegoś

to alternate sth  | zmieniać coś, 
robić coś naprzemiennie

to an X extent  | do X stopnia

to appear  | wydawać się

to apply sth  | stosować coś

to appreciate sth  | doceniać coś

to arrive at X  | dotrzeć, dojść do X

to attract sth/sb  | przyciągać coś/
kogoś

to attribute sth to sth  | przypisywać 
coś czemuś

to avoid sth/sb  | unikać czegoś/
kogoś

to ban sth  | zakazywać czegoś

to bathe | tə beɪð kąpać się

to be associated with sth  | być 
kojarzonym z czymś

to be at risk of sth  | być narażonym 
na coś

to be awarded  | zostać 
nagrodzonym

to be bitten by X bug | pot. połknąć 
bakcyla

to be born out of sth  | brać się 
z czegoś

to be capable of sth  | być zdolnym 
do czegoś

to be engaged in sth  | zajmować się 
czymś

to be famed for sth  | słynąć z czegoś

to be filled with sth  | być 
wypełnionym czymś

to be in a state of flux  | ciągle się 
zmieniać

to be in close proximity  | znajdować 
się blisko siebie

to be in place  | istnieć

to be keen to do sth  | być chętnym 
do czegoś

to be on one’s mind  | chodzić 
komuś po głowie

to be out and about  | być 
aktywnym

to be out of shape  | być nie 
w formie

to be over the moon  | nie posiadać 
się ze szczęścia

to be owed to sb  | zawdzięczać coś 
komuś

to be regarded as X  | być uważanym 
za X

to be revered for sth  | być za coś 
podziwianym

to be set in X  | być położonym w X

to be short of sth  | brakować czegoś

to be short of sth  | brakować czegoś

to be sick and tired of sth  | mieć 
czegoś serdecznie dosyć

to be stimulated by sth  | być 
pobudzanym przez coś

to be surrounded by sth/sb  | być 
otoczonym przez coś/ kogoś

to be swarming with sth  | roić się 
od czegoś

to be the envy of sb  | być obiektem 
czyjejś zazdrości

to be well versed in sth  | znać się 
na czymś

to be within one’s reach  | być 
w zasięgu (czyjejś) ręki

to bear sth  | nosić coś (np. imię)

to bear sth in mind  | pamiętać 
o czymś, mieć coś na uwadze

to befriend sb  | zaprzyjaźnić się 
z kimś

to behave  | zachowywać się

to benefit from sth  | skorzystać 
z czegoś

to bloom  | rozkwitać

to blow (money) on sth  | przepuścić 
(pieniądze) na coś

to brew sth | tə bruː ˈsʌmθɪŋ parzyć 
coś (np. kawę)

to bridge a gap in sth  | wypełnić 
lukę w czymś

to bring sb to book  | ukarać kogoś, 
kazać się komuś tłumaczyć

to bring the attention of sb | 
zwrócić czyjąś uwagę

to build sth up  | gromadzić coś

to burn sth  | spalać coś

to burnish  | polerować coś

to by accompanied by sth/sb | 
towarzyszyć czemuś/komuś

to carry sth out  | przeprowadzać 
coś

to cast sb as sb  | obsadzać kogoś 
w roli kogoś

to catch up (with sb)  | dogonić 
kogoś, dorównać komuś

to claim that...  | twierdzić, że…

to collapse  | zawalić się, runąć

to collect sth  | zbierać coś

to combat sth  | zwalczać coś

to come across sth  | trafiać na coś

to come down to sth  | sprowadzać 
się do czegoś

to come round | BrE odwiedzić 
(kogoś), wpaść (do kogoś)

to come to a head  | pójść na noże, 
osiągnąć punkt kulminacyjny

to come up with sth  | wymyślić coś, 
wystarać się o coś

to comprehend sth  | rozumieć coś, 
pojmować coś

to conclude  | zakończyć, 
podsumować

to conduct sth  | prowadzić coś (np. 
badanie)

to constitute sth  | stanowić coś

to contain sth  | zawierać coś

to contract sth  | zarazić się czymś

to convince sb to do sth  | przekonać 
kogoś do zrobienia czegoś

to cool  | chłodzić (się)

to cost peanuts  | kosztować grosze

to cover sth  | obejmować coś

to cover up sth  | przykryć coś

to crack  | pęknąć

to crown sb  | koronować kogoś

to customise sth  | dopasować coś 
(do indywidualnych potrzeb)
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to cut down on sth  | ograniczyć coś

to damage sth  | narazić na szwank, 
zaszkodzić czemuś

to date  | do tej pory

to date from X  | pochodzić od X, 
datować się od X

to dazzle sb  | olśnić kogoś

to decipher sth  | rozszyfrować coś

to decrease sth  | zmniejszyć coś

to delegate sth  | zlecać coś komuś

to derive from sth  | pochodzić od 
czegoś

to descend from sth/sb  | wywodzić 
się od czegoś/kogoś

to determine sth  | określać coś

to develop sth  | opracować coś, 
rozwijać coś

to differ from sb/sth  | różnić się od 
kogoś/czegoś

to disobey  | być nieposłusznym

to ditch sth | pot. rzucić coś

to divulge sth  | wyjawiać, ujawniać 
coś

to do away with sth  | pozbyć się 
czegoś

to do sth/sb justice  | oddawać 
coś, oddawać czemuś/komuś 
sprawiedliwość

to do your best  | postarać się, dać 
z siebie wszystko

to double-click  | kliknąć dwukrotnie

to drain sth  | osuszyć coś

to draw a conclusion  | wyciągnąć 
wniosek

to draw on sth  | korzystać z czegoś

to dress up in sth  | przebierać się 
w coś

to drop out of (school)  | rzucać 
(szkołę)

to earn sth  | zarabiać coś

to ease off  | osłabnąć, ustępować

to economise  | oszczędzać

to eliminate sth  | pozbyć się czegoś

to encompass  | obejmować

to encounter sb  | spotkać kogoś

to encourage sb  | zachęcać kogoś

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

to endure sth  | znosić coś

to enhance sth | tu ɪnˈhɑːns 
ˈsʌmθɪŋ zwiększyć, poprawiać coś

to enjoy sth  | cieszyć się czymś, 
korzystać z czegoś, czerpać z czegoś 
przyjemność

to enquire (about) sth  | pytać o coś

to ensnare sb | tu ɪnˈsnɛː / ɛn ˈsnɛː 
ˈsʌmbədi usidlić kogoś

to ensure that …  | upewniać się, 
że...; zagwaranotować

to entertain sb with sth  | zabawiać 
kogoś czymś

to entice sb | tu ɪnˈtʌɪs ˈsʌmbədi 
kusić kogoś

to establish sth  | założyć coś

to estimate sth  | szacować coś

to exceed  | przewyższać, 
przekraczać

to exceed sth  | przekraczać, 
przewyższać coś

to expand  | rozwijać się, rozszerzyć 
się

to explore sth  | badać coś

to face sth  | mierzyć się z czymś

to fail  | nie udawać się

to fall in love with sb/sth  | zakochać 
się w kimś/czymś 

to fall into disrepair  | popadać 
w ruinę

to fasten with sth  | wiązać, zapinać 
za pomocą czegoś

to feature sth  | ukazywać coś

to feed into sth  | trafiać do czegoś

to file a case  | wnieść sprawę do 
sądu

to fit sth  | zamontować coś

to fling about  | rzucać się, miotać 
się

to flow into sth  | wpływać do 
czegoś

to focus on sth  | skupić się na 
czymś, koncentrować się na czymś

to follow in the footsteps of sb | 
pójść w czyjeś ślady

to form  | tworzyć

to fulfil one’s dreams  | spełnić 
czyjeś marzenia

to fuse sth with

to gain momentum  | nabrać 
rozmachu/rozpędu

to gain sth  | zdobywać coś

to get active  | stać się aktywnym

to get at sth  | dostać się do czegoś

to get away with sth  | uniknąć 
czegoś (np. kary)

to get down to the nitty gritty | 
przejść do konkretów

to get injured  | doznać urazu

to get off scot free  | wymigiwać się 
od kary

to get out of one’s hair  | dać komuś 
spokój

to get out of X  | wydostać się skądś

to get poorly  | rozchorować się

to get rid of sth  | pozbywać się 
czegoś

to get sth back  | odzyskać coś

to get sth started  | zaczynać coś

to get up and down sth  | wchodzić 
i schodzić z czegoś

to give precedence to sb/
sth  | przyznać komuś/czemuś 
pierwszeństwo

to give sb a bell | BrE pot. 
zadzwonić do kogoś

to give up doing sth  | zrezygnować 
z robienia czegoś

to go around the barn at high 
noon  | owijać w bawełnę

to go crazy  | zwariować

to go for sth  | zdecydować się na 
coś

to go further  | pójść o krok dalej

to go into service  | wejść do użytku

to go into the red  | być na minusie

to go without saying  | być 
oczywistym
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to grace sth  | uświetniać coś

to grow in momentum  | nabrać 
rozmachu

to grow older  | starzeć się

to grow sth  | uprawiać coś, 
hodować coś

to grow up  | dorastać

to guide sb  | prowadzić kogoś

to guide sth  | prowadzić coś

to harness sth  | wykorzystać coś

to have a butcher’s | tə həv ə 
ˈbʊtʃə(r)z BrE pot. zajrzeć gdzieś

to have a look at sth  | przyjrzeć się 
czemuś

to have a tendency to do sth  | mieć 
zwyczaj robienia czegoś

to have a word  | zamienić dwa słowa

to have green fingers | BrE mieć 
rękę do roślin

to have money to burn | pot. mieć 
forsy jak lodu

to have pots of money | BrE pot. 
mieć mnóstwo pieniedzy

to have sth in common (with sth/
sb)  | mieć coś wspólnego z kimś/
czymś

to have sth in common  | mieć coś 
wspólnego

to have the wool pulled over one’s 
eyes  | dać sobie mydlić oczy

to highlight sth  | podkreślić coś

to hire sb  | zatrudniać kogoś

to hold a certain appeal  | być 
atrakcyjnym

to hold sb accountable for sth | 
czynić kogoś odpowiedzialnym za coś

to hold sth against sth  | trzymać coś 
na wypadek czegoś

to imply sth  | sugerować coś

to improve sth  | poprawiać coś, 
ulepszyć coś

to improvise sth  | improwizować 
coś

to include sb/sth  | obejmować 
kogoś/coś

to inflict sth on sb  | zadawać komuś 
coś (np. ból)

to influence sth  | wpływać na coś

to inject sth  | wstrzykiwać coś

to insist on sth  | nalegać na coś

to intend to do sth  | zamierzać coś 
zrobić

to investigate sth  | badać coś

to involve sth  | dotyczyć czegoś

to judge sb  | osądzać kogoś

to keep oneself to oneself  | trzymać 
się na uboczu

to lay the groundwork for sth | 
położyć fundamenty pod coś, 
stworzyć podstawy dla czegoś

to leave a bitter taste in the

to leave sb cold  | nie wywrzeć na 
kimś wrażenia

to lessen sth  | łagodzić coś

to liberate sb/sth  | wyzwolić kogoś/
coś, oswobodzić kogoś/coś

to license sb  | nadawać komuś 
licencję

to look for sb/sth  | szukać kogoś/
czegoś

to look in the pink  | tryskać 
zdrowiem, być w świetnej formie

to make an appearance  | pojawiać 
się

to make matters worse  | na domiar 
złego

to make one’s mind up | 
zdecydować się

to make sb familiar with | 
zaznajomić kogoś z czymś

to make use of sth  | korzystać 
z czegoś

to man sth  | obsługiwać coś

to manifest itself  | ujawniać się, 
objawiać się

to mean well  | chcieć dobrze, mieć 
dobre intencje

to meet the requirements | 
spełniać wymagania

to melt off sth  | wytopić coś

to memorise  | nauczyć się na 
pamięć, zapamiętać

to mention sth/sb  | wymienić coś/
kogoś

to mislead sb  | wprowadzać kogoś 
w błąd

to move in  | wprowadzić się

to mushroom  | rosnąć jak grzyby po 
deszczu

to name sth/sb after sb  | nazywać 
coś/ kogoś po kimś

to nickname sb/sth  | nadawać 
komuś/ czemuś przezwisko

to occasion sth  | spowodować coś

to outline sth  | przedstawiać coś 
(w skrócie)

to overexert oneself | tu əʊv(ə)
rɪgˈzəːt / əʊv(ə) rɛk ˈzəːt ˌwʌnˈself 
przemęczyć się

to paper over sth  | zatapetować coś

to pass away  | umrzeć

to pass the test of time  | zdać 
próbę czasu

to pave the way for sth  | utorować 
drogę czemuś

to pay through the nose for sth | 
pot. przepłacać za coś

to pay up front  | płacić z góry

to perform  | występować

to perform sth  | wykonywać coś

to permit sth  | pozwalać na coś

to pick up sb/sth  | odebrać kogoś/
coś

to polish sth  | polerować coś

to possess sth  | mieć coś

to pour sth  | w/lać coś

to predict sth  | przewidzieć coś

to prevail  | zwyciężyć, wziąć górę

to profit from sth  | odnieść korzyść 
z czegoś

to protect sb/sth  | chronić kogoś/
coś

to prove sth  | udowadniać coś

to purchase sth | tə ˈpəːtʃɪs ˈsʌmθɪŋ 
nabywać coś, kupować coś

to pursue sth/sb | tə pəˈsjuː 
ˈsʌmbədi /ˈsʌmθɪŋ podążać za 
czymś/kimś

to put sth into sth  | wkładać coś 
(np. wysiłek, pieniądze) w coś
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to rack sth up | pot. wywindować, 
podnieść (np. cenę)

to range from X to Y  | obejmować 
zasięgiem od X do Y

to reach sth  | osiągnąć coś

to realise sth  | uświadomić (sobie) 
coś, zdawać sobie z czegoś sprawę

to receive sth  | otrzymywać coś

to recognise sth  | rozpoznawać coś

to reconcile  | po/godzić się

to recover (from sth)  | dojść do 
siebie (np. po chorobie, wypadku)

to reduce sth  | ograniczyć coś, 
zmniejszyć coś

to refer to sth  | odnosić się do 
czegoś

to refurbish sth  | odnawiać coś

to regard sb/sth as sth  | uważać 
kogoś/coś za coś

to reject sth/sb  | odrzucić coś/ kogoś

to release sth | tə rɪˈliːs ˈsʌmθɪŋ 
wydać coś (np. album, film)

to remain  | pozostawać

to remove sth  | zredukować, usunąć 
coś

to replace sth  | wymienić coś

to resemble sth/sb  | przypominać 
coś/ kogoś

to retain sth  | zatrzymywać coś

to reveal sth  | wyjawiać, ujawniać 
coś, okazywać się

to rock  | kołysać się

to root sth out  | wykorzeniać coś

to run down sth  | być położonym 
wzdłuż czegoś

to say nothing of sth  | nie 
wspominając już o czymś

to sculpt sth  | wy/rzeźbić

to see to sth  | zająć się czymś

to seek sth  | poszukiwać czegoś

to seek to do sth  | starać się coś 
zrobić

to seem  | wydawać się

to seep from sth  | sączyć się 
z czegoś

to set out to do sth  | mieć na celu 
zrobienie czegoś, postanowić zrobić 
coś

to set sth working  | wprawiać coś 
w ruch, uruchamiać coś

to shatter  | roztrzaskać się

to shift sth  | zmieniać coś

to shift the weight  | przenieść 
ciężar ciała

to shine  | świecić, błyszczeć

to sing along to sth  | śpiewać do 
czegoś

to slave away  | tyrać, harować

to slug it out | pot. załatwić 
porachunki

to solve sth  | rozwiązać coś

to spend a penny | BrE lit. pójść za 
potrzebą

to splash around in sth  | pluskać się 
gdzieś

to spoil sth  | zepsuć coś

to spread  | rozprzestrzeniać się

to spread like wildfire  | iść 
jak burza, rozchodzić się lotem 
błyskawicy

to sprinkle  | posypać, rozsiać

to state  | twierdzić

to stay in shape  | być w formie

to step in  | wkroczyć

to strengthen sth  | wzmacniać coś

to strip sth off  | zedrzeć coś

to struggle to do sth  | mieć 
trudności z robieniem czegoś

to succeed  | odnieść sukces

to supervise sth/sb  | nadzorować 
coś/kogoś

to surround sth  | otaczać coś

to swap sth for sth  | wymienić coś 
na coś

to swivel sth | tə ˈswɪv(ə)l ˈsʌmθɪŋ 
kołysać czymś

to take a look at sth  | przyjrzeć się 
czemuś

to take advantage of sth | 
wykorzystywać coś

to take care of sth  | zajmować się 
czymś

to take on sth  | podejmować się 
czegoś

to take part (in sth)  | brać w czymś 
udział

to take place  | odbywać się

to take sb to court  | pozwać kogoś 
do sądu

to take sth by storm  | podbić coś, 
wziąć coś szturmem

to take sth into account  | brać coś 
pod uwagę

to target sb  | kierować coś do kogoś

to temper sth  | hartować coś

to tick all one’s boxes  | spełniać 
wszystkie czyjeś wymagania

to tidy sth  | sprzątać coś

to trace one’s roots to sth  | mieć 
swoje początki, korzenie w czymś

to try your hand at sth  | próbować 
swoich sił w czymś

to turn a hand to sth  | wziąć się do 
robienia czegoś

to turn back time  | cofnąć się 
w czasie

to turn into sth/sb  | zamienić się 
w coś/kogoś

to turn one’s hand to sth  | zabierać 
się za coś

to turn out to be…  | okazywać się, 
że…

to turn sth off  | wyłączyć coś

to undergo sth  | poddawać się 
czemuś, przechodzić coś

to undergo sth  | przechodzić coś

to uphold sth  | stać na straży czegoś

to utilise sth  | wykorzystać coś

to wash away sth  | wypłukać coś

to watch oneself  | uważać na siebie

to weld sth  | spawać coś

to while away  | spędzać, umilać 
(czas)

to work one’s fingers to the bone | 
urabiać sobie ręce po łokcie
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to write sth down  | zapisać, 
zanotować

toilet seat  | deska sedesowa

toning stick  | ciężarek (wypełniony 
piaskiem)

top of the range  | najwyższej klasy

touch-screen  | dotykowy

trademark  | cecha 
charakterystyczna

transferring  | przetransportowanie

treadmill  | bieżnia

treasure  | skarb

treatment  | leczenie

triangular  | trójkątny

tricky  | trudny, kłopotliwy

tried  | osądzony

troublesome  | nieznośny, 
przysparzający kłopotów

trowel  | łopatka ogrodnicza

truthfulness  | prawdziwość

tumble dryer  | suszarka

unassuming  | skromny

undeniable | ʌndɪˈnʌɪəb(ə)l 
niezaprzeczalny

underground  | podziemny

understatement | 
niedopowiedzenie

unfortunately  | niestety

unintelligible  | niezrozumiały

unintentionally  | przypadkowo

unique | juːˈniːk wyjątkowy

unique  | wyjątkowy

uniqueness  | wyjątkowość

unnecessary  | niepotrzebny

unsurpassed  | niedościgniony

upbeat  | optymistyczny

upheld  | utrzymany w mocy, 
podtrzymany

ups and downs  | wzloty i upadki

valuable  | cenny

variety | vəˈrʌɪəti różnorodność, 
szereg

various  | różny

vast  | ogromny, bezkresny, rozległy

via | ˈvʌɪə za pośrednictwem czegoś

vicious circle  | błędne koło

vinegar  | ocet

virile | ˈvɪrʌɪl męski

vitality  | witalność

voluptuous | vəˈlʌptjʊəs zmysłowy, 
ponętny

wardrobe | ˈwɔːdrəʊb szafa, 
garderoba

wash down  | mycie

watering can  | konewka

watertight  | wodoodporny

wealth  | bogactwo

wearability  | zdatność do noszenia

weird  | dziwny

well-prepared  | dobrze 
przygotowany

well-to-do  | zamożny

what’s the deal with X ? | pot. O co 
chodzi z X?

whatever  | cokolwiek

wherever  | gdziekolwiek

white goods  | produkty AGD

whole year round  | przez cały rok

wide boy | BrE pot. cwaniak, krętacz

wide range of (people)  | bardzo 
różni (ludzie)

wig  | peruka

wiring  | okablowanie, instalacje 
elektryczne

wisely  | rozważnie

wit  | dowcip

with impunity  | bezkarnie

wizard  | czarodziej

wordy  | rozwlekły

workout  | trening

workpiece  | przedmiot obrabiany

world-heritage site  | miejsce 
wpisane na listę światowego 
dziedzictwa

world-recognised  | znany na całym 
świecie

X and X alike  | zarówno X jak i X

X is likely to …  | X prawdopodobnie 
…

X on top  | plus X

zone  | strefa


