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A
ability | zdolność, umiejętność

above all | przede wszystkim

abs | mięśnie brzucha

abundant in sth | obfitujący w coś

according to sth/sb | według 
czegoś/kogoś

account | relacja

accuracy | trafność

across the pond | po drugiej 
stronie oceanu

actual | rzeczywisty, prawdziwy

addictive | uzależniający

admired | podziwiany

advanced | zaawansowany

aerial | latający, powietrzny

affectionate | czuły

aftermath | następstwo

afterwards ˈɑːftəwədz | potem

Age of Reason | Okres Oświecenia

ageing | starzejący się

aim | cel

aircraft | statek powietrzny

AKA = also known as | vel, również 
znany jako

A-lister | aktor z najwyższej półki, 
najlepiej zarabiający aktor

alive | żywy

allegedly | podobno

altitude | wysokość (nad 
poziomem morza)

altogether | zupełnie, całkiem

amazing | wspaniały

America’s deep south | głębokie 
Południe USA

among | wśród

amusing | zabawny

ancestor | przodek

ancient | starożytny

ankle | kostka

annually | rocznie

annuity əˈnjuːɪti | renta (roczna)

antics | żarty, wygłupy

anxiously ˈaŋ(k)ʃəsli | 
z niepokojem, z niecierpliwością

anyway | zresztą, tak czy inaczej

apparel | ubiór

apparently | najwidoczniej

applicant | wnioskujący

application | zastosowanie

Aquarius | Wodnik

Aries ˈɛːriːz | Baran

armed | uzbrojony

array | szereg

as long as | o ile tylko

as X as it gets | tak X jak to tylko 
możliwe

astute | sprytny, przenikliwy

at least | co najmmniej

at the end of the day | wreszcie, 
w końcu

at times | czasami

attempt | próba

audience ˈɔːdɪəns | widownia

authoritative ɔːˈθɒrɪtətɪv/
ɔːˈθɒrɪteɪtɪv | autorytarny, władczy

availability | dostępność

available | dostępny

average | przeciętny, zwyczajny

award | nagroda

B
baby boomer | urodzony w okresie 
wyżu demograficznego

backdrop | tło

background | pochodzenie

bald | łysy

bank account | konto w banku

be it X or Y | czy to X czy Y

beau bəʊ | kawaler, amant

beauty product | kosmetyk

Beijing beɪˈdʒɪŋ | Pekin

belly | pot. brzuch

below freezing | poniżej zera

beneath | pod

benefit | świadczenie

biddy | pot. starucha

bird’s eye view | widok z lotu ptaka

bizarre bɪˈzɑː | dziwaczny

blockbuster | hit kasowy, wielka 
produkcja

boastful | chełpliwy

bold | śmiały, odważny

bond | więź

bone | kość

branded | markowy

breaking point | kres 
wytrzymałości

breath of fresh air brɛθ ɒv frɛʃ ɛː | 
nowość, powiew świeżości

breathing ˈbriːðɪŋ | oddychanie

brick | cegła

bride | panna młoda

brief | krótki, zwięzły

brilliance | błyskotliwość, geniusz

brilliant | błyskotliwy

Briton | Brytyjczyk

broad | szeroki

broadcast | audycja

bromance | przyjaźń, bliska więź 
między mężczyznami

broth | bulion

brother in arms | towarzysz broni

bubbly | radosny, pełen życia

bucketloads of sth | całe mnóstwo 
czegoś

built-in | wbudowany

bullet ˈbʊlɪt | nabój

bullying | zastraszanie, przemoc 
(np. w szkole)

bum | BrE pot. tyłek

business acumen | 
przedsiębiorczość

bustling | tętniący życiem

butt | pot. tyłek
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C
can’t get enough of sb/sth | nie 
móc się kimś/czymś nacieszyć, nie 
mieć kogoś/czegoś dość

Cancer | Rak

Capricorn | Koziorożec

carefree | beztroski

carry-tale | lit. plotkarz

case | sprawa, śledztwo

cast | obsada

challenge | wyzwanie

channel | kanał

chap | pot. BrE facet, chłopak

character | osobowość, persona, 
postać

charm | urok

charming | czarujący

checkout | kasa (sklepowa)

cheek bone | kość policzkowa

citizen | obywatel

claim | twierdzenie, osąd

clay | glina

clever | sprytny

clue | wskazówka

clumsy | niezdarny

coast | wybrzeże

coincidental | przypadkowy

combat | walka

comic relief | element komediowy, 
moment rozładowania napięcia

coming of age | dojrzewanie, 
nadejście pełnoletności

committed to sth | poświęcony 
czemuś

common | powszechny, potoczny

commonly | powszechnie

competitive | ambitny

compulsory | obowiązkowy

computing | informatyczny

conception | początek

concern | troska, zmartwienie

concerning sth | dotyczący czegoś

confusion | zamieszanie

considered X | uważany za X

consistent with sth | spójny, 
przystający do czegoś

constantly | ciągle, stale

contemporary | współczesny

contents | zawartość

contribution | wkład

contribution-based | oparty na 
składkach

convincing | przekonujący

cornerstone | podstawa czegoś, 
kamień węgielny

couch potato | leń, kanapowiec

counterpart | odpowiednik, 
rówieśnik

counter-terrorism | walka 
z terroryzmem

countless | niezliczony

courageous | odważny

coverage | relacja (np. w prasie, 
telewizji)

cowardly | tchórzliwy

cramp | skurcz

creature | stworzenie

crosstalk | szermierka słowna

cruel | okrutny

cuisine kwɪˈziːn | kuchnia

curiosity kjʊərɪˈɒsɪti | ciekawość

currently | obecnie

customer service | obsługa klienta

cut-glass | BrE nienaganny, 
perfekcyjny (np. akcent)

D
daft | pot. głupi

D-Day landing | lądowanie 
aliantów w Normandii

dedicated | zaangażowany, oddany

default | domyślny, jednolity

defence | obrona

degree centigrade | stopień 
Celsjusza

demanding | wymagający

demise dɪˈmʌɪz | odejście

desert | pustynia

despite sth | pomimo czegoś

despite the fact that... | pomimo 
tego, że...

detection | wykrycie

development | wynalazek, 
opracowanie

device | urządzenie

devoted | oddany

diarrhoea ˌdʌɪəˈrɪə | biegunka

digestible dʌɪˈdʒɛstɪb(ə)l | strawny, 
łatwo przyswajalny

dimension | wymiar, aspekt

dingy | obskurny

director | reżyser

disorder | nieład, bałagan

displeasure | niezadowolenie

distant | odległy

distinguished | wybitny

dose | doza, dawka

down to earth | zwyczajny, twardo 
stąpający po ziemi

downside | wada, minus

down-to-earth | zwyczajny, twardo 
stąpający po ziemi

dozens | dziesiątki

drill sergeant | instructor musztry

due to sth | z powodu czegoś

E
ease | łatwość, swoboda

economically | oszczędnie

editing | redagowanie

editor | redaktor

effective | skuteczny

effectively | faktycznie, 
w rzeczywistości

either X or X | albo X albo X
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elementary | podstawowy, 
zasadniczy

emperor | cesarz

encoded | zaszyfrowany

encouraging | motywujący, 
zachęcający

endurance | wytrzymałość

enemy | wróg

entirety ɪnˈtʌɪərəti | całość

erratic | nieodpowiedzialny, 
nieobliczalny

especially | szczególnie, zwłaszcza

essentially | w zasadzie

estate | lit. stan

eventually | w końcu

ever since | od tamtej pory

evil | zły, podły

exact | dokładny, precyzyjny

exaggeration ɪgˌzadʒəˈreɪʃ(ə)n | 
przesada

exception | wyjątek

exceptional | wyjątkowy

excessive | nadmierny

excitable | pobudliwy

excitedly | w podekscytowaniu

excitement | podekscytowanie, 
dreszczyk emocji

exercise regime | plan treningowy

exhilarating | 
zabawny,emocjonujący

existing | istniejący

expense | wydatek

experienced | doświadczony

explosive | materiał wybuchowy

extremely | bardzo

F
factor | czynnik, element

failure | porażka

fairly | całkiem

fair-minded | bezstronny

fame | sława

family tree | drzewo genealogiczne

fancy | luksusowy, kosztowny

far more | o wiele bardziej

fat | tłuszcz

favourable | korzystny

favoured | faworyzowany

feasible | realny, wykonalny

fecundity | płodność

feedback | odzew

fellow | kolega (po fachu)

figure ˈfɪgə | liczba

first and foremost | przede 
wszystkim

first-hand | z pierwszej ręki

fleet | flota

flight | lot

focus area | obszar 
zainteresowania;  obszar, na którym 
chcemy się skupić

focused | skupiony

fog | mgła

following | zwolennicy

food poisoning | zatrucie 
pokarmowe

footage | nagranie

forces | siły zbrojne

forecaster | prognosta

foreigner | obcokrajowiec

former | były

formerly | wcześniej, poprzednio

forthwith | natychmiast, 
niezwłocznie

founder | założyciel

founding father | ojciec założyciel

four-propeller | czterośmigłowy

frank | szczery

frequent | częsty

frolicking | zabawa

from the horse’s mouth | 
z pierwszej ręki

from X on | od X

frozen | zamrożony

full to the brim | wypełniony po 
brzegi

fussy | wybredny, pedantyczny

G
gap year | rok przerwy przed 
pójściem na studia

gate | brama

gear | sprzęt

geeky | dziwaczny, o wyglądzie 
kujona

Gemini ˈdʒɛmɪnʌɪ / ˈdʒɛmɪni | 
Bliźnięta

genre ˈʒɒ̃rə/ ˈ(d)ʒɒnrə | gatunek 
(literacki, muzyczny)

genuine ˈdʒɛnjʊɪn | prawdziwy

genuinely ˈdʒɛnjʊɪnli | rzeczywiście

given name | imię

glance | spojrzenie, rzut oka

gleeful | radosny

goddess | bogini

goings-on | wydarzenia, perypetie

gossip | plotka

government | rząd

gracious | uprzejmy

gradually ˈgradʒʊli/ ˈgradjʊəli | 
stopniowo

great-grandfather | pradziadek

growth | wzrost

guidance | wskazówki, porady

guilty party | winny, winowajca

gullible | naiwny, łatwowierny

H
Hall of Fame | galeria sław

handful of sth/sb | garstka kogoś, 
garść czegoś

hand-pulled | ręcznie rozciągany

handsome | przystojny

handy | przydatny

hansom cab | dorożka dwukołowa
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hapless | lit. nieszczęsny

hardly | ledwo

have the airs and graces | pysznić 
się, puszyć się

hazardous | niebezpieczny

heart-breaking | rozdzierający 
serce, dramatyczny

heat | upał, skwar

heaven ˈhɛv(ə)n | niebo

heckling | przekrzykiwanie

hiatus hʌɪˈeɪtəs | przerwa

hilarious | komiczny, zabawny

horn | róg

hot-blooded | porywczy

household name | znana osoba, 
powszechnie znane nazwisko

huge | ogromny

human | ludzki

humble | skromny, ubogi

humbleness | pokora

humbug | bzdura, oszustwo

humid | wilgotny

I
idiosyncratic | charakterystyczny, 
specyficzny

if X is anything to go by ... | jeśli 
doświadczenie X coś pokazuje, to...

illustrious | wspaniały

imaginary | wymyślony

imaginative | obdarzony 
wyobraźnią, pomysłowy

immortalised | uwieczniony

impact | wpływ

impartial | bezstronny

impeccable | perfekcyjny, bez 
zarzutu

impetuous ɪmˈpɛtjʊəs | porywczy, 
gwałtowny

impressive | robiący wrażenie

improbable | mało 
prawdopodobny

improvement | ulepszenie, 
udoskonalenie

in addition | co więcej

in fact | w rzeczywistości

in haste | w pośpiechu

in plain sight | na widoku

in succession | kolejno

in the tune of sth | w tonie, 
w rodzaju czegoś

in the works | w przygotowaniu, 
w trakcie prac

incapable of sth ɪnˈkeɪpəb(ə)l (ə)v

incarnation | wcielenie, postać

incendiary device | ładunek 
wybuchowy

income | dochód

inconsistent | niespójny

increasingly | coraz bardziej

incredible | niewiarygodny

indecisive | niezdecydowany

independent | niezależny

indispensable | niezbędny

industry | przemysł

inflamed | w stanie zapalnym

influential | wpływowy

infrequent | rzadki

initially | początkowo

injury | uraz

innocent | niewinny

instead of | zamiast

institutionalised | 
zinstytucjonalizowany, 
usankcjonowany

insurance | ubezpieczenie

integral | integralny, nieodzowny

intelligence | informacje 
(wywiadowcze)

interchangeably | zamiennie

interest rate | stopa procentowa

investigation | śledztwo

irresponsible | nieodpowiedzialny

isolation | osamotnienie

issue | wydanie

it’s fair to say that ... | można 
śmiało powiedzieć, że ...

item | produkt, przedmiot

J
joy | radość

judge | sędzia

judgement | osąd, ocena sytuacji

just off X | tuż przy X

juxtaposition | zestawienie

K
keep sb hooked | wciągać kogoś

key | kluczowy

kind-hearted | o dobrym sercu

L
lack | brak

landmark | charakterystyczny 
obiekt

latter | ten drugi

laundry | pranie

lazy Susan | taca obrotowa

leading man | odtwórca głównej 
roli

legal | prawny

legislation | ustawodawstwo

legitimate lɪˈdʒɪtɪmət | legalny, 
prawowity

Leo | Lew

level-headed | rozsądny, trzeźwo 
myślący

Libra | Waga

lieutenant lɛfˈtɛnənt | porucznik

lift | podniesienie, uniesienie

ligament | wiązadło

light-hearted | żartobliwy

literally | dosłownie

literary | literacki

lonely | samotny
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loosely | luźno, swobodnie

lucky | szczęśliwy

lucrative | dochodowy

lump sum | pełna kwota 
(wypłacana jednorazowo)

lush | luksusowy

M
main character | główny bohater

maitre d’hotel | szef sali 
restauracyjnej

major | znaczny

majority | większość

man-made | stworzony przez 
człowieka

manor house | dworek

marital union | związek małżeński

marked | wyraźny, wyróżniający się

martial art | sztuka walki

massively | niesamowicie

may/would do well to... | lepiej, 
żeby ...

measure | środek

melting pot | tygiel (kultur)

mere mɪə | zaledwie

mid-to-late thirties | przed 
czterdziestką

miming | pantomima

minced | mielony

mindfulness | uważność, 
świadomość

minority | mniejszość

miserable | nieszczęśliwy

modern world | współczesny

modern-day | współczesny

modest | skromny

monastery | klasztor

monster | potwór

mortgage ˈmɔːgɪdʒ | kredyt 
hipoteczny

motherland | ojczyzna

moustachioed məˈstɑːʃiəʊd | wąsaty

movement | ruch

must-read | obowiązkowa lektura

mutual ˈmjuːtʃʊəl | wzajemny

nappy | BrE pielucha

N
narrow-minded | ograniczony, 
o wąskich horyzontach

National Insurance | ubezpieczenie 
społeczne (w Wlk. Bryt.)

naughty | niesforny, niegrzeczny

nemesis | nemezis, niemożliwy do 
pokonania wróg

nest egg | pieniądze na czarną 
godzinę

nevertheless | niemniej jednak

new kid on the block | nowicjusz

newbie | nowicjusz, żółtodziób

notoriety nəʊtəˈrʌɪɪti | zła sława

notorious | cieszący się złą sławą

novel | powieść

novelty | nowinka

numerous | liczny

O
obstinate ˈɒbstɪnət | uparty

obviously | oczywiście

oddball | dziwak

of choice | preferowany, wybierany 
w pierwszej kolejności

offender | sprawca

offspring | potomstwo

on a daily basis | codziennie

on the other hand | z drugiej 
strony

one way or another | tak czy 
inaczej

onslaught | szturm

open-air | plenerowy

open-minded | otwarty

opportunity | możliwość

opposite | przeciwieństwo

ostent | lit. oznaka

otherwise | skądinąd, poza tym

outbreak | wybuch

outer space | przestrzeń kosmiczna

overcrowded | przeludniony

overly | zbyt

owner | właściciel

ozone layer | warstwa ozonowa

P
pace | tempo

paired with sth | w połączeniu 
z czymś

palate ˈpalˈt | podniebienie

pancake | naleśnik

paperwork | papierkowa robota

part | rola

particular pəˈtɪkjʊlə | konkretny

particularly | szczególnie, zwłaszcza

partly | częściowo

partner in crime | wspólnik

pear-shaped | o figurze gruszki

peculiarity pɪˌkjuːlɪˈarɪti | 
osobliwość

peer | rówieśnik

pencil work | rysunki, prace 
w ołówku

pension scheme | plan emerytalny

pensioner | emeryt

People’s Republic of China | 
Chińska Republika Ludowa

per annum | rocznie

performance | występ, 
przedstawienie

perhaps | prawdopodobnie

permanently | stale, ciągle

perplexed | zakłopotany, 
skonsternowany

persistent | wytrwały, uparty

petrol | paliwo

Pisces ˈpʌɪsiːz / ˈpɪskiːz | Ryby
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pitfall | trudność, pułapka

play | sztuka (teatralna)

playwright ˈpleɪrʌɪt | 
dramatopisarz

please-man | pochlebca

plethora ˈplɛθ(ə)rə | mnóstwo, 
szereg

plush | pot. luksusowy

pocket | kieszeń

polar | polarny

polluted | zanieczyszczony

pollution | zanieczyszczenie

pork | wieprzowina

portmanteau | zbitka słowna

portrayal | interpretacja

pound | funt (ok. 0,45kg)

precipitation | opady

pregnancy | ciąża

preserved | zachowany

prey | ofiara

pro rata | proporcjonalnie

probably | prawdopodobnie

prolific | płodny (o twórcy)

prominent | wybitny

promise | obietnica

pronouncement | oświadczenie, 
orzeczenie

property | własność

protective | opiekuńczy

proximity | bliskość

psychosomatic reflex | odruch 
psychosomatyczny

public eye | opinia publiczna

public school | BrE szkoła prywatna

publisher | wydawca

purely | zupełnie, kompletnie

purpose | cel

Q
quirky | nietypowy, dziwaczny

quote | cytat

R
range | wachlarz

rapid | szybki, gwałtowny

rapidly | szybko, gwałtownie

rarely | rzadko

rate | stawka

rat-faced | o szczurzej twarzy

raucous ̍ rɔːkəs | hałaśliwy, wrzaskliwy

rave review | entuzjastyczna recenzja

raw | surowy

rear area | tylne partie ciała

recent | niedawny

recreational | rekreacyjny

refined | wytworny

reformed | nawrócony

refreshing | orzeźwiający

regarding | dotyczący

relatively | stosunkowo

remainder | pozostałość, reszta

remaining | pozostały

remarkable | niezwykły

remote control | pilot

repeat business | stali klienci

research | badania

resource | zasób

respected | szanowany

retailer | sprzedawca

retiree rɪˌt ʌɪəˈriː | emeryt

retirement | emerytura

revenue ˈrɛvənjuː | dochód

revolutionary | rewolucjonista

rigorous | rygorystyczny

royalty | członek rodziny królewskiej

rule | reguła

ruthless | bezlitosny, bezduszny

S
sacrifice | ofiara

safety | bezpieczeństwo

Sagittarius ˌsadʒɪˈtɛːrɪəs | Strzelec

sallow | ziemisty

sandstorm | burza piaskowa

saver | oszczędzający

schedule | plan

school’s out | żegnaj szkoło

Scorpio | Skorpion

script | zapis, scenariusz

seemingly | pozornie

self styled | samozwańczy

self-assured | pewny siebie

self-confessed | samozwańczy

self-confident | pewny siebie

self-esteem | samoocena

self-improvement | 
samodoskonalenie się

sense of humour | poczucie 
humoru

sensible | rozsądny

sequined | wyszywany cekinami

set in stone | wyryty w kamieniu, 
niezmienny

səˈveɪəns | obserwacja, nadzór, 
inwigilacja

several | kilka

shadow chancellor | kanclerz 
z gabinetu cieni

shame | wstyd

short-lived | krótkotrwały

sibling | brat lub siostra

sidekick | pomocnik, pomagier

sight | wzrok

sightseeing | zwiedzanie

silk | jedwabny

since time immemorial | od 
niepamiętnych czasów

single-handedly | samodzielnie, 
w pojedynkę

six-pack | sześciopak

sizeable | spory, pokaźny

skit | parodia, skecz

slanted | skośny

slave trade | handel niewolnikami
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slender | szczupły

slight | niewielki, nieznaczny

slightly | nieco

slowly but surely | powoli lecz 
systematycznie

smelly | śmierdzący

snail | ślimak

snappy | natychmiastowy, chwytliwy

snarl | zator, korek

snazzy | odlotowy, odjazdowy

snobbish | snobistyczny

so-called | tak zwany

society | społeczeństwo, socjeta

soldier | żołnierz

solely | jedynie

solemn ˈsɒləm | poważny, uroczysty

sombre ˈsɒmbə | ponury, posępny

sortie | wypad

source | źródło

spiel ʃpiːl/spiːl | pot. gadka, żargon

sporadic | rzadki

spot | miejsce

spying | szpiegowski

square | plac

stage | scena

starry | błyskotliwy (np. kariera)

starship | statek kosmiczny

state pension | emerytura 
państwowa

steadily | stale, nieprzerwanie

stick | patyk

stomach | brzuch

street urchin | urwis, ulicznik

streitˈfɔːwədnəs | bezpośredniość

strength | siła

strike | atak

stroke of luck | uśmiech losu

stubby | krótki

studious | pilny

stunning | olśniewający

suave swɑːv | układny, gładki 
w obyciu

subdivision | podgrupa

sugar coated | glazurowany

supporting cast | role drugoplanowe

supporting character | postać 
drugoplanowa

surprisingly | co zaskakujące

suspect | podejrzany

suspense | napięcie

T
takeoff | start (samolotu)

tale | opowieść

tank top | koszulka na ramiączkach

tape | taśma

Taurus ˈtɔːrəs | Byk

tə meɪk ən əˈkweɪnt(ə)ns wɪθ 
ˈsʌmbədi | zawierać z kimś 
znajomość

temperamental | kapryśny, 
chimeryczny

thankful | wdzięczny

the authorities | władze

the Big Apple | Nowy Jork

The Forbidden City | Zakazane 
Miasto

the Great Wall | Wielki Mur

the Imperial Palace | Pałac Cesarski

the length and breadth of X | jak X 
długi i szeroki

the long arm of the law | długie 
ramię sprawiedliwości

the other side of the coin | druga 
strona medalu

the other way round | na odwrót

the pot | pula

the run up to sth | okres 
poprzedzający coś

the suburbs | przedmieścia

the Tube | BrE pot. metro

therefore | a zatem

thickness | grubość

thigh θʌɪ | udo

thoughtful | troskliwy

thrown | rzucany

thus | w ten sposób

time-delay fuse | opóźniony zapłon

timid | nieśmiały

tip | wskazówka

to abound in sth | być pełnym 
czegoś, obfitować w coś

to access sth | mieć dostęp do 
czegoś

to accumulate sth | z/gromadzić coś

to achieve sth | osiągać coś

to admire sb/sth | podziwiać kogoś/
coś

to admit sth | przyznawać się do 
czegoś

to allow sb to do sth | pozwalać 
komuś na z/robienie czegoś

to amount to X | wynosić X

to appear in X | pojawiać się w X

to apply to sth | ubiegać się 
o przyjęcie do czegoś

to assist sb | pomagać komuś

to associate sth with sth | kojarzyć 
coś z czymś

to assume sth | przybierać (np. imię, 
pseudonim)

to attempt sth | próbować czegoś

to attend sth | uczęszczać do czegoś

to audition for sth | brać udział 
w przesłuchaniu do czegoś

to avoid sth | unikać czegoś

to await sth/sb | czekać na coś/
kogoś

to baulk at sth | wzdragać się przed 
czymś

to be (of) use to sb | być przydatnym 
dla kogoś

to be a different kettle of fish | to 
inna para kaloszy

to be a hoot | boki zrywać

to be a matter of time | być kwestią 
czasu
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to be aimed at sb | być 
adresowanym do kogoś

to be allowed to do sth | móc, mieć 
prawo coś zrobić

to be anything but X | być 
wszystkim, tylko nie X; nie być 
zupełnie X

to be at a low ebb | przeżywać 
kryzys

to be at the heart of sth | być 
szczególnie ważnym, podporą czegoś

to be compelled to do sth | być 
zmuszonym do zrobienia czegoś

to be dedicated to sth | być czemuś 
poświęconym

to be discriminated against sth | być 
dyskryminowanym ze względu na coś

to be down to sth | być 
spowodowanym czymś

to be due to sth | być czymś 
spowodowanym

to be enamoured with sth | być 
czymś oczarowanym

to be engaged in sth | brać w czymś 
udział

to be entitled to sth | być do czegoś 
uprawnionym

to be equipped with sth | być 
wyposażonym w coś

to be fitted with sth | być w coś 
wyposażonym

to be food for thought | dawać  do 
myślenia

to be honoured with/by sth | być 
czymś uhonorowanym

to be in its heyday | przeżywać 
rozkwit

to be in place | istnieć, 
funkcjonować

to be in the limelight | znajdować 
się w blasku jupiterów

to be involved in sth | być 
zaangażowanym w coś

to be judged | być ocenianym

to be obsessed by sth | mieć obsesję 
na punkcie czegoś

to be permitted to do sth | móc, 
mieć pozwolenie, aby coś zrobić

to be phased out | zostać 
wycofanym, zostać zniesionym

to be right up one’s street | pot. być 
(w sam raz) dla kogoś

to be rooted in sth | być w czymś 
zakorzenionym

to be situated in X | być położonym 
w X

to be sought by sb | być 
poszukiwanym przez kogoś, 
popularnym wśród X

to be taken aback by sth | być czymś 
zaskoczonym

to be the brains of sth | 
być mózgiem czegoś (np. 
przedsięwzięcia)

to be to do sth | mieć coś zrobić

to be topped with sth | być 
przykrytym czymś

to be up to sb | zależeć od kogoś

to be/feel confident doing sth | czuć 
się pewnie robiąc coś

to bind sth | związywać coś

to bite one’s nails | obgryzać 
paznokcie

to boast | chwalić się

to bother sb | przeszkadzać komuś

to breach | naruszać coś (np. 
przepisy)

to break down sth | rozwikływać 
coś, rozkładać na czynniki pierwsze

to bring sth to attention of sb | 
zwracać kogoś uwagę na coś

to bring sth to life | ożywiać coś, 
tchnąć w coś (nowe) życie

to broadcast sth | transmitować coś

to broaden sth | poszerzać coś

to build a name for oneself | 
wyrobić sobie markę

to burp | bekać

to bury oneself in sth | być czymś 
pochłoniętym

to cajole sb into doing sth tə 
kəˈdʒəʊl ˈsʌmbədi ˈɪntə ˈduːɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ | nakłonić  kogoś 
pochlebstwami do zrobienia czegoś

to captivate sb | oczarowywać kogoś

to captivate sb with sth | urzekać 
kogoś czymś

to carry out sth | przeprowadzać coś

to cast sb | obsadzać kogoś (w roli)

to catch sb redhanded | łapać kogoś 
na gorącym uczynku

to catch up with sb/sth | dogonić 
kogoś/coś

to celebrate sth | świętować coś

to cement sth | zapewniać coś, 
przypieczętować coś

to check sth out | pot. sprawdzić coś

to chide sb for sth | zarzucać coś 
komuś

to chuckle | chichotać

to claim sth | twierdzić coś

to claim that... | twierdzić, że...

to climb sth tə klʌɪm ˈsʌmθɪŋ| 
wspinać się na coś

to coin a phrase | ukuć, wymyślić 
wyrażenie

to combine sth | łączyć coś

to come out | wychodzić

to come to an end | kończyć się

to commemorate sth | upamiętniać 
coś

to compare sth | porównywać coś

to complain about sth | narzekać na 
coś

to conjure sth up | wyczarowywać 
coś

to consider sth/sb X | uważać coś/
kogoś za X

to construct sth | budować coś

to contribute to sth | przyczyniać się 
do czegoś

to convince sb | przekonywać kogoś

to cope with sth | radzić sobie 
z czymś

to crack sth (a code) | złamać (szyfr)

to crash | rozbijać się

to credit with sth | przypisywać 
komuś coś

to customise sth | dopasowywać dla 
potrzeb klienta
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to date back to X | sięgać do X

to deal with sth | radzić sobie 
z czymś

to debunk sth | obalać coś (np. mit, 
stereotyp)

to decipher sth | rozszyfrowywać coś

to deduce sth | wy/dedukować coś

to deliver sth | dostarczać coś

to depend on sth | zależeć od czegoś

to design sth | opracowywać coś

to desire sth | mieć na coś ochotę

to develop sth | opracowywać, 
wymyślać coś

to discover sth | odkrywać coś

to divide sth | dzielić coś

to do a good job | dobrze się 
spisywać

to do the legwork | robić czarną 
robotę, wykonywać pracę 
wymagającą zachodu

to doff sth | lit. zdejmować coś

to drag oneself out to sth | wlec się 
do czegoś

to draw on sth | korzystać z czegoś

to draw the line at sth | ograniczać 
się do czegoś

to dream sth up | wymyślać coś

to dub sth | nazywać coś

to dwell in X | zamieszkiwać X

to emit sth | wydawać (np. dźwięk)

to enable sth | umożliwiać coś

to encounter sth | napotykać na coś

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

to end up | kończyć

to endorse sth | reklamować, 
firmować swoim nazwiskiem

to enjoy sth | cieszyć się czymś, lubić 
coś

to enter X | wejść do X

to equalise at X | zrównać się do X

to escalate | wzrastać

to establish sth | zakładać coś

to examine sth | badać coś

to exemplify sth/sb | uosabiać, być 
świetnym przykładem czegoś/kogoś

to experience sth | doświadczać 
czegoś

to express sth | wyrażać coś

to extrapolate sth | wnioskować coś

to fail to do sth | nie robić czegoś

to fall under sb’s spell | być kimś 
oczarowanym

to fit into sth | mieścić się w coś

to fit sth | pasować do czegoś

to fly away | odlatywać

to follow in sb’s footsteps | iść 
w czyjeś ślady

to forewarn sb | ostrzegać kogoś 
zawczasu

to forgive sb for sth | wybaczać 
komuś coś

to fulfil sth | spełniać coś

to gain sth | zdobywać coś

to garner attention | wzbudzać 
zainteresowanie

to gather sth | zbierać coś

to get around X | poruszać się po X

to get in on sth | dostawać się do 
czegoś, angażować się w coś

to get off to a good start | dobrze 
coś zaczynać

to get sb for sb | zawołać (komuś) 
kogoś

to give birth tə ɡɪv bəːθ | rodzić

to give it to sb | oddawać komuś 
sprawiedliwość, przyznawać coś

to give oneself up | poddawać się

to go a long way in doing sth | 
bardzo w czymś pomagać

to go from rags to riches | robić 
karierę od pucybuta do milionera

to go out of one’s way to do sth | 
zrobić wszystko w czyjejś mocy

to grant sth | przyznawać coś

to guide sb through sth | prowadzić 
kogoś przez coś

to hang on | po/czekać

to hang on sb’s every word | spijać 
komuś słowa z ust

to have a (good) dress sense | 
ubierać się z gustem

to have a go at sth | próbować 
czegoś, próbować swoich sił w czymś

to have a knack for sth | mieć dryg 
do robienia czegoś

to have a limp | utykać, kuleć

to have a look at sth | przyglądać się 
czemuś, spojrzeć na coś

to have a skeleton in the cupboard | 
BrE mieć coś do ukrycia

to have a sweet tooth | lubić 
słodycze

to have sth at one’s disposal|mieć 
coś do dyspozycji

to have sth in common | mieć coś 
wspólnego

to have sth in mind | mieć coś na 
myśli

to have sth on | mieć plany

to have the upper hand | mieć 
przewagę

to have to do with sth | mieć coś 
wspólnego z czymś

to have/get one’s come-uppance | 
pot.dostawać za swoje

to head sth | być na czele czegoś

to head to X | wybierać się do X

to hit the big time | dojść na szczyt 
popularności

to hit the gym | iść na siłownię

to hold off sth | powstrzymywać coś

to hold sth | odbywać coś, 
przeprowadzać coś

to identify oneself | przedstawiać się

to impress sb | imponować komuś, 
robić na kimś wrażenie

to improve sth | poprawiać coś

to include sth | uwzględniać coś

to increase | wzrastać

to indulge in sth | pozwalać sobie na 
coś

to indulge sth | pofolgować czemuś, 
dogadzać czemuś
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to inherit sth | o/dziedziczyć coś

to invent sth | wymyślić coś

to involve sth | wymagać czegoś

to justify sth | uzasadniać coś

to keep a record of sth | mieć zapis 
czegoś

to keep on doing sth | dalej coś robić

to keep sth handy | mieć/trzymać 
coś pod ręką

to keep sth up | kontynuować coś

to knock about | przewijać się 
gdzieś, walać się gdzieś

to launch sth | rozpoczynać, 
podejmować coś

to launch sth | wystrzelić coś

to lead sth | prowadzić coś

to lead to sth | sprawiać coś, 
powodować coś

to let sb down | zawodzić kogoś

to let sb know sth | dać komuś 
o czymś znać, poinformować kogoś 
o czymś

to limp | kuleć, utykać

to look for sth | szukać czegoś

to look into sth | patrzeć na coś

to look up to sb | podziwiać kogoś

to lower sth | opuszczać coś

to make a name for oneself | 
zyskiwać reputację, stać się sławnym

to make an acquaintance with sb

to make sure that... | upewniać się, 
że...

to make use of sth | wykorzystywać 
coś

to manage to do sth | być w stanie 
coś zrobić

to manifest oneself in sth | objawiać 
się czymś

to market sth | sprzedawać coś, 
wprowadzać coś na rynek

to master sth | opanowywać coś

to match sth | pasować do czegoś

to measure sth | mierzyć coś

to mention sth | wspominać coś

to mingle with sb | rozmawiać 
z kimś, obracać się wśród np. grupy

to mistake sb for sb | mylić kogoś 
z kimś, brać kogoś za kogoś

to mumble | mamrotać

to name and shame sb | BrE 
publicznie kogoś zawstydzać

to neglect sth | zaniedbywać coś, 
pomijać coś

to notice sth | zauważać coś

to occur | zdarzać się

to offset sth | rekompensować coś

to order sth | zamówić, zlecić coś

to outweigh sth | brać górę nad 
czymś

to overestimate sth | zbyt wysoko 
szacować coś

to overturn sth | wywracać, 
opróżniać (zawartość)

to owe sth to sb/sth | zawdzięczać 
coś komuś/czemuś

to pass sth by | przechodzić obok 
czegoś

to peer into sth | wpatrywać się 
w coś

to pen sth | na/pisać coś

to perceive sth | postrzegać coś

to perform sth | wykonywać coś

to pick sb up | odbierać kogoś, 
przyjeżdżać po kogoś

to play one’s part in sth | mieć 
w czymś swój udział

to plunge into sth | zagłębiać się 
w coś

to pop gum | strzelać z gumy do 
żucia

to pop up | pot. pojawiać się (nagle)

to pose for sth | pozować do czegoś

to praise sb for sth | chwalić kogoś 
za coś

to praise sth | chwalić coś

to present sth | przedstawiać coś

to prove oneself right | udowadniać 
swoje racje

to prove sth | udowadniać coś

to provide sth | zapewniać coś

to purchase sth tə ˈpəːtʃɪs ˈsʌmθɪŋ | 
kupować coś

to push sth back | odsuwać coś, 
przesuwać coś

to put sth back | odkładać coś, 
wkładać coś z powrotem

to put sth to use | wykorzystywać 
coś

to reach out to sb | docierać do 
kogoś

to receive sth | otrzymywać coś

to reckon with sb | liczyć się z kimś

to re-enact sth | odtwarzać, 
odgrywać coś (np. scenę)

to refer to sth | odnosić się do 
czegoś

to reflect sth | odzwierciedlać coś

to release sth | wypuszczać coś na 
rynek

to rely on sth | polegać na czymś

to remain | pozostawać

to remove sth | usuwać, eliminować 
coś

to replace sth | zastępować coś

to rescue sb/sth | ratować kogoś/coś

to resent sb | żywić do kogoś urazę

to resist sth | opierać się czemuś

to respond to sth/sb | odpowiadać 
na coś/ komuś

to result in sth | kończyć się czymś, 
powodować coś

to reveal sth | ujawniać coś

to roll out sth | wprowadzać, 
uruchamiać coś

to rule sth | rządzić czymś

to rule the roost | pot. rządzić czymś

to run for one’s life | uciekać 
w popłochu, brać nogi za pas

to run out of sth | wyczerpywać się, 
kończyć się

to sched sth | zrzucać coś (np. 
nadwagę)

to scoff at sth | drwić z czegoś

to scrawl sth (out) | bazgrolić coś

to seem | wydawać się
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to serve sb for sth | służyć komuś do 
czegoś

to set sth up | zakładać coś

to sew sth up | dominować coś, 
mieć coś w kieszeni

to sift through sth | przeszukiwać 
coś

to skewer sth tə ˈskjuːə ˈsʌmθɪŋ | 
nadziewać coś na coś

to slice sth | kroić coś na plasterki

to slip sb’s mind | wylecieć komuś 
z głowy

to slither | pełzać

to smash sth | rozbijać coś

to snort | parskać (np. śmiechem)

to socialise | utrzymywać kontakty 
towarzyskie

to span | rozciągać się

to sport sth | paradować z czymś

to sprain sth | skręcić coś

to spruce sth up | odświeżyć coś

to stand at X | wynosić X

to start out as X | zaczynać (np. 
karierę) jako X

to state sth | twierdzić coś

to steal the show | przyćmić kogoś

to steer sth | nawigować czymś

to storm sth | podbijać coś

to straddle sth | być na granicy 
czegoś

to strain sth | nadwyrężać coś

to strengthen sth | wzmacniać coś

to stretch sth | rozciągać coś

to struggle | mieć kłopoty, trudności

to stutter | jąkać się

to subject to sth | podlegać czemuś

to summon sb | wezwać kogoś

to swap sth | zamienić coś, zrobić 
zamianę

to tackle sth | zajmować się czymś

to take a look at sth | przyglądać się 
czemuś

to take a message | zanotować 
wiadomość

to take matters into one’s own 
hands | brać sprawy w swoje ręce

to take one’s chance | próbować 
szczęścia, ryzykować

to take one’s time to do sth | 
poświęcać swój czas, aby coś zrobić

to take part in sth | brać w czymś 
udział

to take pride in sth | szczycić się 
czymś

to take pride of place | zajmować 
zaszczytne miejsce

to take sth to the limit | robić coś do 
granicy wytrzymałości

to take the plunge | zdobyć się na 
stanowczy krok, rzucić się na głęboką 
wodę

to take the trouble to do sth | 
pofatygować się, zadać sobie trud

to taste sth | smakować coś

to tone up sth | nabrać formy, 
wyrobić mięśnie

to touch on sth | poruszać coś  
(np. temat, kwestię)

to trap sb | usidlać kogoś, złapać 
kogoś

to trawl sth | przetrząsać coś

to trigger sth | powodować, 
sprawiać coś

to trust sb | ufać komuś

to turn sth into sth | zmieniać coś 
w coś

to uncover sth | odkrywać coś, 
ujawniać coś

to upload sth | zamieszczać coś

to value sth | cenić coś

to verify sth | sprawdzać coś

to violate sth | łamać, gwałcić (np. 
prawo, normy)

to voice sb | podkładać głos pod 
kogoś

to wander around | spacerować, 
przechadzać się

to whom | do której, którego

to wish to do sth | życzyć sobie coś 
robić

to wonder tə ˈwʌndə | zastanawiać 
się

to wrap sth | owijać coś

tongue tʌŋ | język

tongue-in-cheek | żartobliwy, 
ironiczny

too bad | szkoda

tour of duty | okres służby

trace | ślad

trade | zawód, fach

trade hub | węzeł handlowy

trademark | charakterystyczny, 
wyróżniający

traffic | ruch uliczny

trait | cecha

tray | taca

treadmill | bieżnia

treasure ˈtrˈˈˈ | skarb

tribe | plemię

trim | szczupły

troupe truːp | trupa

tumbling | spadający (gwałtownie)

tummy | pot. brzuszek

U
ugly | brzydki

unattainable | nieosiągalny

uncontrollable | nieopanowany

undeclared war | cicha wojna

undoubtedly | niewątpliwie

unfathomable ʌnˈfað(ə)məb(ə)l | 
niezgłębiony

unfettered | nieograniczony

unforgettable | niezapomniany

unfortunately ʌnˈfɔːtʃ(ə)nətli| 
niestety

uninspiring | nieciekawy, sztampowy

unmanned | bezzałogowy

unpredictable | nieprzewidywalny

unstable | niezrównoważony

upbeat | optymistyczny
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upper-class | klasa wyższa

utmost | najwyższy, największy

V
vain | próżny

varied | zróżnicowany, różnorodny

variety | różnorodność

various | różny, różnorodny

vehicle | pojazd

via | poprzez, za pośrednictwem

vicious ˈvɪʃəs | podły, złośliwy

viewer | widz

vigilante ˌvɪdʒɪˈlanti | samozwańczy 
bohater

vindictive | mściwy

viral video | film, który nagle staje 
się hitem w sieci

Virgo | Panna

visibility | widoczność

visionary | wizjoner

vivid | barwny, kolorowy

vocabulary | słownictwo

W
wage | płaca, zarobki

wanna = want to (do sth ) | AmE 
pot. chcieć coś zrobić

warfare | wojna, sztuka wojenna

warlike | wojenny, militarny

wax | wosk

waxwork | figura woskowa

wealth wɛlθ | bogactwo

wealthy | zamożny

weapon ˈwɛp(ə)n | broń

webcam | kamera internetowa

well before | dużo wcześniej

well-oriented | dobrze zorientowany

whenever | kiedykolwiek, kiedy tylko

whereby | w którym, według 
którego

whichever | którykolwiek

whilst | podczas gdy

whispering | szepczący, cichy

widely | szeroko, powszechnie

willpower | siła woli, determinacja

wonder | cud

wooden | drewniany

wordsmith | mistrz pióra; ktoś, kto 
doskonale posługuje się słowem

workout | trening

World Heritage Site | miejsce 
wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa

worrying | niepokojący

worth noting | wart zauważenia

worthy | godny uwagi

would rather do sth | woleć coś 
zrobić

wound | rana

X
X to come | nadchodzący X

Y
yet | niemniej jednak

youngster | młody chłopak/
dziewczyna

youth | młodość


