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A
(to take the) easy street  | iść na 
łatwiznę

absent minded  | nieuważny, 
roztargniony

abusive  | toksyczny, pełen 
przemocy

academic  | jałowy, teoretyczny

access  | dostęp

accessible  | dostępny

acclaim  | uznanie

accommodation  | zakwaterowanie

according to sth/sb  | według 
czegoś/kogoś

achievement  | osiągnięcie

acrimonious  | zajadły

actually  | tak naprawdę

addictive  | uzależniający

adjustment  | zmiana, modyfikacja

adornment  | ozdoba

adventure  | przygoda

adversary  | przeciwnik

affectionate term  | zdrobnienie

age-old  | stary jak świat

air of sth  | aura, klimat czegoś

alignment  | ustawienie

all over the world  | na całym 
świecie

ally  | sojusznik

although  | mimo że

alumnus (pl: alumni) əˈlʌmnəs (pl: 
əˈlʌmnʌi)  | absolwent

ambience ˈambɪəns  | atmosfera, 
nastrój

amendment  | poprawka

amid sth  | wśród czegoś

among  | wśród

ancestor  | przodek

ancient ˈeɪnʃ(ə)nt  | starożytny

and so forth  | i tak dalej

anger  | złość

ankle  | kostka

anniversary  | rocznica

annual  | roczny, coroczny

anticipated  | wyczekiwany

anything but  | wcale nie

apart from sth  | oprócz czegoś

apostle  | apostoł

apparently  | najwyraźniej

appellation  | nazwa, określenie

applicant  | kandydat

appropriately  | odpowiednio

approximate əˈprɒksɪmət | 
przybliżony, szacunkowy

approximately  | około

apt  | trafny

arm  | oddział

array of sth  | szereg, wachlarz 
czegoś

artificial  | sztuczny

artwork  | dzieło sztuki

as alike as two peas in a pod  | 
podobny jak dwie krople wody

as far as X is concerned  | jeżeli 
chodzi o X

asset  | atut

association  | skojarzenie

assured  | zapewniony

at first glance  | na pierwszy rzut oka

attitude  | postawa

audience  | widownia

available  | dostępny

aware  | świadomy

awareness  | świadomość

B
back up version  | kopia zapasowa

back-up  | wsparcie

banished from X  | wypleniony z X

bank  | brzeg

banned  | zabroniony

bar  | baton

bare knuckle fight  | walka na gołe 
pięści

below  | poniżej

beyond  | poza

bias ˈbʌɪəs  | uprzedzenie, 
stronniczość

bilby  | australijski wielkouch 
króliczy

bill  | ustawa

bitter  | BrE gorzkie piwo

bitter end  | gorzki koniec

blessed with sth  | obdarzony 
czymś

blip  | anomalia, wyjątek

blockbuster  | hit kasowy

blue-collar worker  | robotnik, 
pracownik fizyczny

blunder  | błąd

bonbon  | cukierek (czekoladowy)

bond  | więź

bondage ˈbɒndɪdʒ  | krępowanie 
(partnera)

bonfire  | ognisko

bookie  | bukmacher

boozer  | pot. BrE pub, bar

border  | granica

bowling lane  | tor do kręgli

box office hit  | hit kasowy

brilliant  | błyskotliwy, świetny

brocade  | brokatowy

broken home  | rozbita rodzina

budding  | przyszły, młody

bunch of sth  | masa czegoś

bustling ˈbʌs(ə)lɪŋ  | tętniący 
życiem

buttock  | pośladek

by heart  | na pamięć

C
cablecar  | kolejka linowa

calamitous  | fatalny, katastrofalny

cannabis  | marihuana
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carefree  | beztroski

catchphrase  | powiedzenie

ceasefire  | zawieszenie broni

celebrating  | świętowanie

celestial sɪˈlɛstɪəl  | niebieski

certain ˈsəːt(ə)n  | pewien, 
określony

certainly  | z pewnością

chairlift  | wyciąg krzesełkowy

challenge  | wyzwanie

challenging  | ambitny

character  | postać

charm  | urok

charming  | czarujący

childhood  | dzieciństwo

china  | porcelana

cinema goer  | widz, kinoman

citizen  | mieszkaniec;

civil society  | społeczeństwo 
obywatelskie

clause klɔːz  | zdanie składowe

close at hand  | pod ręką

closed in  | zamknięty

cobbled  | brukowany

cocoa bean  | ziarno kakaowca

coherence  | spójność

coin  | moneta

commandment  | przykazanie

commitment  | zaangażowanie

common  | powszechny

commonplace  | powszechny

community  | społeczność

complex  | skomplikowany, złożony

concerning sth  | dotyczący czegoś

concoction  | mikstura

connection  | związek

consistency  | konsystencja

consistently  | stale, nieprzerwanie 
systematycznie

constant  | stały, ciągły

constituent  | składnik

consumption  | spożywanie

contempt  | pogarda, lekceważenie

contender  | kandydat

contest  | konkurs

convinced  | przekonany

corner  | zakątek

cornerstone  | kamień węgielny

cotton  | bawełna

counselling psychologist  | 
psycholog-terapeuta

counter  | lada, kasa

coupling  | związek

courtier  | dworzanin

courtly  | uprzejmy, dworski

cover ˈkʌvə  | okładka

craftsman  | rzemieślnik

cruise  | rejs

cuddly  | milusi

cuisine kwɪˈziːn  | kuchnia

curiosity  | osobliwość, 
ciekawostka; ciekawość

currency  | waluta

currently  | obecnie

custom  | zwyczaj

cycling path  | ścieżka rowerowa

D
daily grind ˈdeɪli ɡrʌɪnd  | 
codzienna harówka, codzienny 
młyn

date  | randka

day-to-day  | codzienny

dead easy  | bardzo łatwy, małe 
piwo

deal  | umowa

debt dɛt  | dług

dedicated  | oddany

deep-set  | głęboko zakorzeniony

degree-awarding  | przyznający 
stopnie naukowe

delicacy  | przysmak

delicious dɪˈlɪʃəs  | pyszny

demand  | popyt

desire  | pragnienie, chęć

device  | urządzenie

digital  | cyfrowy

diplomatic post  | placówka 
dyplomatyczna

disastrous  | katastrofalny

disdain  | pogarda

disgusting  | obrzydliwy

display window  | wystawa, 
witryna

distant  | odległy

disturbed  | zaniepokojony

diverse dʌɪˈvəːs /ˈdʌɪvəːs  | 
różnorodny

diversity  | różnorodność

dizzying  | oszałamiający

dorm  | dom studencki, akademik

double-edged sword  | obosieczny 
miecz

doubtless  | niewątpliwie

downing  | zestrzelenie

down-under  | pot. w Australli, 
Nowej Zelandii

due to sth  | z powodu czegoś

dusty  | zakurzony

E
eagerly  | chętnie

eagerness  | chęć, zapał

ecclesiastical  | duchowny, 
kościelny

educational institution  | placówka 
oświatowa

effectively  | faktycznie, w 
rzeczywistości; skutecznie

elevated  | podniosły, ambitny

embassy  | ambasada

emergency  | nagły wypadek

emerging  | początkujący

empire  | imperium

enchanted  | oczarowany
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engagement  | zaangażowanie

enormous  | ogromny

entertaining ɛntəˈteɪnɪŋ  | 
rozrywkowy

entire  | cały

entirely  | całkowicie

entitled  | pod tytułem

entrance  | wejście

entrepreneurship 
ˌɒntrəprəˈnəːʃɪp  | 
przedsiębiorczość

environment  | otoczenie

equally  | w równym stopniu

equipment  | sprzęt

especially ɪˈspɛʃ(ə)li  | szczególnie

essential  | niezbędny

evident  | oczywisty

evil  | zło; zły

exasperation  | irytacja, złość

excellent  | wspaniały

executive  | dyrektor, pracownik 
szczebla kierowniczego

experience  | wrażenie, 
doświadczenie

expertise  | wiedza lub umiejętność 
specjalistyczna

exposed  | obnażony, odsłonięty

external  | zewnętrzny

F
facility  | obiekt

factor  | czynnik

fame  | sława

famine ˈfamɪn  | głód

fast-paced  | szybki, o szybkim 
tempie

feast day  | święto

feature ˈfiːtʃə  | cecha

feel  | nastrój, atmosfera

feisty  | zadziorny

fella  | pot. BrE facet, chłopak

festivity  | obchody, uroczystość

few and far between  | rzadko, 
nieczęsto

figure  | postać, osobistość

film franchise  | seria filmowa

fine  | grzywna

finest  | najlepszy

first-hand  | z pierwszej ręki

foible  | dziwactwo

food fair  | targ żywności, targi 
spożywcze

foreign affairs  | sprawy 
zagraniczne

foreign policy  | polityka 
zagraniczna

foreign service ˈfɒrɪn ˈsəːvɪs  | 
służba dyplomatyczna

forgetful  | zapominalski, 
roztrzepany

formative years  | lata 
kształtowania osobowości

formula  | równanie

fortunate  | szczęśliwy

founded  | założony

frequently  | często

frigid  | chłodny, zimny

from the word go  | pot. od 
samego początku

furthermore  | co więcej

G
gamble  | ryzykowny plan

gaze  | wzrok, spojrzenie

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

genuine ˈdʒɛnjʊɪn  | prawdziwy, 
szczery

gig  | pot. koncert

giggling  | chichoczący

glorious  | wspaniały

glowingly  | entuzjastycznie, w 
samych superlatywach

goal  | cel

granted  | przyznany

gratitude  | wdzięczność

gravitas  | powaga

grocery shop  | sklep spożywczy

ground  | teren

groundbreaking  | przełomowy

guided tour ˈɡʌɪdɪd tʊə  | 
wycieczka z przewodnikiem

gust gʌst  | podmuch, poryw 
(wiatru)

H
habit  | zwyczaj

hall of residence  | akademik

handiwork  | rękodzieło

hand-picked  | wyselekcjonowany, 
własnoręcznie wybrany

hands-on  | praktyczny

handy  | praktyczny, podatny

harvest  | żniwa

hazy  | mglisty, niejasny

head of state  | głowa państwa

headphones  | słuchawki

heel  | pięta

heir ɛː  | spadkobierca, następca

helmet  | kask

hemp  | konopie siewne

hence  | stąd też

heritage  | tradycja, dziedzictwo

high pitched  | wysoki, przeraźliwy

home maker  | gospodyni domowa

host  | mnóstwo

hub  | centrum

huge  | ogromny

hunched over sth  | pochylony nad 
czymś

I
ill-starred  | lit. nieszczęsny, 
pechowy

immortal  | nieśmiertelny
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imperative  | konieczność

implementation  | wdrażanie

imposing  | imponujący

impressed  | pod wrażeniem

in addition  | ponadto, co więcej

in case of sth  | w razie, na 
wypadek czegoś

in fact  | tak naprawdę, właściwie

in rage  | w szale, z wściekłości

in the first place  | w ogóle, po 
pierwsze

in the heart of sth  | w sercu/
centrum czegoś

incarnation  | wcielenie

incorporated into sth  | włączony 
do czegoś

increasing  | rosnący

incredible  | niewiarygodny, 
wspaniały

incredibly  | niesamowicie

independent  | niezależny

independently  | niezależnie

inevitable  | nieunikniony

inevitably  | co nieuniknione

inexperienced  | niedoświadczony

infant  | niemowlę, małe dziecko

inferior to sth/sb  | gorszy od 
czegoś/kogoś

influential  | wpływowy

inheritance  | dziedzictwo

iniquity ɪˈnɪkwɪti  | nieprawość, 
niegodziwość

innermost  | najskrytszy

innocent  | niewinny

instalment  | część

interior  | wnętrze

interjection  | wykrzyknik, okrzyk

intervening  | leżący pomiędzy 
czymś, ubiegły

intoxicating  | odurzający

intrusion  | naruszenie

irresistible  | pociągający

irrespective of sth  | niezależnie od 
czegoś

resort  | kurort, ośrodek 
wypoczynkowy

issue  | wydanie

it is alleged that…  | utrzymuje się, 
że…

it’s a pity that…  | szkoda, że…

it’s likely that…  | jest 
prawdopodobne, że…

J
jar dʒɑː  | słój

jet-setter  | osoba znana i bogata

jibe ʤʌɪb  | kpina, żart

journalism  | dziennikarstwo

journey ˈdʒəːni  | podróż

justification  | uzasadnienie

K
key  | kluczowy

keyboard  | klawiatura

knowledge  | wiedza

L
lack  | brak

landlord  | właściciel

landmark  | doniosły, ważny

last but not least  | ostatni, ale nie 
mniej ważny

league table  | BrE ranking

lecturer  | wykładowca

ledger ˈlɛdʒə  | księga główna

legal tender  | prawny środek 
płatniczy

lid  | pokrywka

life saver  | wybawienie

likely  | prawdopodobny

location  | lokalizacja

lock  | zamek

locked-away  | zamknięty

longitudinal study  
ˌlɒŋɡɪˈtjuːdɪn(ə)l /  
ˌlɒn(d)ʒɪˈtjuːdɪn(ə)l ˈstʌdi   
| badanie podłużne

luckless  | nieszczęsny

lumberjack  | drwal

lunatic  | szalony

luxury ˈlʌkʃ(ə)ri  | luksus

M
main square  | główny plac

major ˈmeɪdʒə  | główny, większy; 
jeden z najważniejszych

mandate  | mandat

manner  | sposób

martyrdom  | męczeństwo

marvellous  | cudowny, wspaniały

masterpiece  | arcydzieło

means  | środek

medieval ˌmɛdɪˈiːv(ə)l  | 
średniowieczny

member  | członek

memorable  | zapadający w 
pamięć

merely  | zaledwie

meticulously mɪˈtɪkjʊləsli  | 
dokładnie, skrzętnie

middle ages  | średniowiecze

midlife crisis  | kryzys wieku 
średniego

mind  | umysł

minor  | mały, drobny

minority  | mniejszość

mitt  | pot. łapa, łapsko

mod-cons = modern 
conveniences  | BrE wygody

modern  | nowoczesny, 
współczesny

modest  | skromny

monastic settlement  | osada 
monastyczna/ przyklasztorna

morning sickness  | poranne 
nudności
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most likely  | najprawdopodobniej

motion picture  | film

motley crew  | zbieranina

mutual  | wzajemny

N
namesake  | imiennik

national debt ˈnaʃ(ə)n(ə)l dɛt  | 
dług publiczny

nature or nurture  | kultura czy 
natura

nephew  | bratanek, siostrzeniec

nigh on X nʌɪ ɒn  | lit. prawie, 
blisko X

no matter  | bez względu na

no mean feat  | nie lada wyczyn

noble  | szacowny, szlachetny

noise cancelling  | wyciszający

notable  | godny uwagi

noun  | rzeczownik

novel  | powieść

novelty  | nowość

numerous  | liczny

O
objective  | cel

observant  | spostrzegawczy

observed  | przestrzegany

obvious ˈɒbvɪəs  | oczywisty

of lowly birth  | niskiego urodzenia

of the day  | ówczesny

officer  | urzędnik

offspring  | dziecko, potomstwo

omnipresent  | wszechobecny

on a daily basis  | codziennie

on a regular basis  | regularnie

on demand  | na żądanie

on second thoughts  | BrE po 
namyśle

on the basis of sth  | na podstawie 
czegoś

on the other hand | z drugiej  
strony

ongoing  | trwający

opinionated  | uparty, zawzięty

opportunity  | okazja, możliwość

or else  | albo, w innym razie

oral  | ustny

ordinary  | zwyczajny

origin  | źródło

originally  | pierwotnie

outcome  | wynik

outright  | wprost, kategorycznie

outstanding  | wyjątkowy

overseas  | za granicą, zagraniczny

overview  | przegląd

P
pagan  | pogański

painful  | bolesny

pariah  | parias

part  | rola

participant  | uczestnik

particularly  | szczególnie

passage  | fragment

pedestrian  | pieszy

peek  | rzut oka

peppered with sth  | usiany  
czymś

perceived as sb/sth  | postrzegany 
jako ktoś/ coś

performance  | występ

perhaps  | zapewne; być może

period  | okres

personal details  | dane osobowe

personality  | osobowość, 
charakter

picture-postcard  | przepiękny, jak 
z obrazka

picturesque ˌpɪktʃəˈrɛsk | 
malowniczy

pier pɪə  | molo, przystań

pinch  | szczypta

pint  | BrE pinta, duże piwo

pivotal  | kluczowy, zasadniczy

plague pleɪg  | zaraza

plain sailing  | łatwizna, bułka z 
masłem

pocket guide ˈpɒkɪt ɡʌɪd  | 
kieszonkowy przewodnik

poison pen  | złośliwy, oszczerczy 
(list, artykuł)

policy  | polityka

policy maker  | decydent

poll  | ankieta

pope  | papież

populace ˈpɒpjʊləs  | ludność

porous  | porowaty;

portrayed  | przedstawiany

possession  | posiadanie

post-war  | powojenny

powder  | proszek

prayer  | modlitwa

pregnancy  | ciąża

previous  | poprzedni

previously  | wcześniej

priceless  | bezcenny

pricey  | kosztowny

primogeniture ˌprʌɪmə(ʊ)
ˈdʒɛnɪtʃə  | prawo pierworództwa

prison ball  | kula z łańcuchem, 
więzienna kula do nogi

privacy  | prywatność

proficiency  | biegłość

prosperous  | dostatni

provost  | BrE rektor

pumped up  | nakręcony, 
zmotywowany

pyre  | stos

Q
quarter  | dzielnica

questionable  | niejasny



www.em.colorfulmedia.pl
50/2015

Colorful
MEDIA

quip  | dowcipna uwaga

quotation  | cytat

R
rack  | stojak

rain suit  | kombinezon 
przeciwdeszczowy

range  | szereg, zakres

recent  | niedawny

recipe ˈrɛsɪpi  | przepis

recognized as sth/sb  | uważany za 
coś/ kogoś

reflection  | odbicie

rejoinder  | replika

related to sth  | związany z czymś

relative  | krewny

relatively  | stosunkowo

relevant  | istotny

relic  | relikt, pozostałość

remaining  | pozostały

remarkable  | niezwykły

remembrance  | upamiętnienie

remote  | odległy, zdystansowany

renown  | uznanie, renoma

required  | wymagany

requirement  | wymaganie

researcher  | badacz

resident  | mieszkaniec

resource  | zasób

restricted  | ograniczony

ride  | przejażdżka

roving  | wędrowny

royal family  | rodzina królewska

ruby  | rubin

run-up to sth | okres poprzedzający coś

rural  | wiejski

S
sable  | kary, czarny

safety  | bezpieczeństwo

saying  | powiedzenie

scant  | ograniczony, znikomy

scathing ˈskeɪðɪŋ  | zjadliwy, 
jadowity

schedule ˈʃɛdjuːl/ˈskɛdjuːl  | grafik

scholar ˈskɒlə  | uczony, badacz

screen  | ekran

sculpted  | wyrzeźbiony

seat of learning  | ośrodek 
naukowy

Second Coming  | Dzień Pański, 
Drugie Przyjście

seldom  | rzadko

self-aware  | samokrytyczny

sensational  | goniący za sensacją

sensual  | zmysłowy

separated  | oddzielony

setting  | sceneria

several  | kilka

severe  | ciężki, ostry

shadowy  | ciemny, mętny

sibling  | brat lub siostra

sidewalk  | chodnik

significant  | istotny

silence  | cisza

sleek-backed  | o błyszczącej sierści

slightly  | odrobinę, nieco

snotty  | zadzierający nosa

sobriquet  ˈsəʊbrɪkeɪ | lit. 
przydomek

so-called  | tak zwany

social ladder  | drabina społeczna

social media  | media 
społecznościowe

social network  | portal 
społecznościowy

social scene  | życie towarzyskie

society  | społeczeństwo

solstice ˈsɒlstɪs  | przesilenie

solution  | rozwiązanie

somewhat  | nieco

soul  | dusza

specific  | konkretny

spectacularly  | spektakularnie

spirit  | duch

split  | rozstanie

spot  | miejsce

square one  | punkt wyjścia

staff  | kadra

statue  | posąg

steeplejack  | robotnik wykonujący 
prace wysokościowe

sticky  | kleisty

sticky notes  | karteczki 
samoprzylepne

stiffly  | chłodno, z dystansem

sting in the tail  | przykra 
niespodzianka, łyżka dziegciu

straight-forward  | prosty

stringently  | ściśle

struggling  | zmagający się

student exchange  | wymiana 
studencka

stuffed  | wypchany

stutter  | jąkanie się

subject  | temat

subject matter  | temat, przedmiot 
czegoś

subsequent  | kolejny, dalszy

sufficient  | wystarczający

suitable ˈsuːtəb(ə)l  | odpowiedni

supportive  | pomocny, oddany

surely  | z pewnością

surrogate  | przybrany (np. syn, 
córka)

surroundings  | otoczenie

sweaty ˈswɛti  | spocony

swift  | szybki

T
take on sth  | podejmować się 
czegoś

target  | docelowy
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target readers  | docelowa grupa 
czytelników

taste  | (dobry) smak

temple  | świątynia

tempting  | kuszący, nęcący

tenement (house)  | kamienica

tennis court  | kort tenisowy

the clever money is on sb/sth  | 
dobrze poinformowane źródła 
mówią o kimś/czymś, że... mówi się o 
kimś/czymś, że...

the fairer sex  | płeć piękna

the implication is that…  | z tego 
wynika, że…

the latter  | ten drugi

the powers-that-be  | władza, osoby 
sprawujące władzę

the reverse  | odwrotnie, 
odwrotność

the world over  | na całym świecie

therefore  | a zatem

threat  | zagrożenie

thumping ˈθʌmpɪŋ  | grzmiący, 
dudniący

tie  | więź

timekeeper  | chronometr, 
czasomierz

tin  | cyna

tinderbox  | beczka prochu, 
niebezpieczna (posada)

tiny  | malutki

tiresome  | męczący

to abolish sth  | znosić coś (np. 
przepis)

to achieve sth  | osiągać coś

to acquire sth  | nabywać coś

to add to sth  | dodawać, przyczyniać 
się do czegoś

to address sth  | zajmować się czymś

to admire sth  | podziwiać coś

to admit that…  | przyznawać się do 
czegoś; 

to adopt sth  | przyjmować coś

to advise sb  | doradzać komuś

to affect sth  | wpływać na coś

to afford sth  | móc sobie na coś 
pozwolić, mieć na coś pieniądze

to alert sb  | alarmować kogoś

to allow sb to do sth  | pozwalać 
komuś na coś, umożliwiać komuś coś

to allow sth  | pozwalać na coś

to amplify sth  | wzmacniać coś

to an extent  | do pewnego stopnia

to announce sth  | ogłaszać coś

to appear  | pojawiać się

to argue that…  | dowodzić; 
utrzymywać, że...

to aspire to do sth  | dążyć do czegoś

to aspire to sth  | aspirować do 
czegoś

to attract sth/sb  | przyciągać coś/
kogoś

to attribute sth to sth  | przypisywać 
coś czemuś

to avoid sth  | unikać czegoś

to battle it out  | rozstrzygnąć coś

to be a tight fit  | być ciasnym

to be acquainted with sb/sth tə biː 
əˈkweɪntɪd wɪð ˈsʌmθɪŋ/ˈsʌmbədi  | 
być zaznajomionym z kimś/ czymś; 
znać kogoś/coś

to be all Greek to sb  | to dla kogoś 
chińszczyzna

to be all the rage  | być ostatnim 
krzykiem mody

to be attached to sth  | być 
przymocowanym do czegoś

to be bestowed with sth  | być 
czymś obdarzonym

to be considered X  | być uważanym 
za X

to be devoted to sth  | być 
poświęconym czemuś

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

to be held in X  | odbywać się w X

to be humiliated by sth  | być czymś 
zawstydzonym, upokorzonym

to be in favor of sth  | popierać coś

to be in stark contrast to sth  | 
wyraźnie się od czegoś różnić

to be named after sb  | nadawać 
komuś imię po kimś

to be of blue blood  | mieć błękitną 
krew, być arystokratą

to be on one’s way  | być w drodze

to be on tenterhooks  | siedzieć jak 
na szpilkach

to be partial to sth  | pot. mieć 
słabość do czegoś

to be passionate about sth  | 
pasjonować się czymś

to be pleased with sth  | być 
zadowolonym z czegoś

to be populated by sb  | zaludniony 
przez kogoś

to be prosecuted for sth  | być 
ściganym (sądownie) za coś

to be reflected in sth  | odbijać się w 
czymś, odzwierciedlać coś

to be related to sb  | być z kimś 
spokrewnionym

to be spiced up with sth  | być czymś 
przyprawionym, oprawionym

to be struck by sth  | być pod 
wrażeniem czegoś

to be stuffed with sth  | być czymś 
nadziewanym

to be taken aback  | być 
zaskoczonym

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

to bend sth  | naginać coś

to benefit sth  | przynosić korzyści

to beset sb tə bɪˈsɛt ˈsʌmbədi  | 
dręczyć, dotykać kogoś

to blame sth/sb  | winić coś/kogoś

to blow out sth  | zdmuchiwać coś

to boast sth  | szczycić się czymś

to brave sth  | stawiać czoła czemuś, 
zmagać się z czymś

to break up with sb  | zrywać z kimś

to broaden sth  | poszerzać coś

to bypass sb  | pomijać kogoś

to carry out sth  | prowadzić coś
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to carry sth  | nosić coś

to cause a stir  | wywoływać 
poruszenie

to celebrate sth  | świętować coś

to chance upon sth/sb  | wpaść na 
coś/kogoś

to check in  | meldować się (np. w 
hotelu)

to circumvent sth tə səːkəmˈvɛnt 
ˈsʌmθɪŋ  | obchodzić coś

to claim that…  | twierdzić, że...

to clean up  | pot. zbijać na czymś 
forsę

to co-create sth  | współtworzyć coś

to coin sth  | ukuć (np. powiedzenie)

to come across as X  | sprawiać 
wrażenie, wydawać się X

to come into being  | powstać, wejść 
w życie

to come into existence  | 
powstawać, rodzić się

to come to the mind  | przychodzić 
na myśl

to commemorate sth  | upamiętniać 
coś

to commend sb  | chwalić kogoś, 
wyrażać uznanie kogoś

to confirm sth  | potwierdzać coś

to consist of sth  | składać się z 
czegoś

to construct sth  | tworzyć, budować 
coś

to contribute to sth  | przyczyniać się 
do czegoś

to contribute to sth  | przyczyniać się 
do czegoś

to convince sb  | przekonywać kogoś

to cooperate with sb  | 
współpracować z kimś

to count on sth  | liczyć na coś

to covet sth  | pożądać coś

to credit sb as sth  | przypisywać 
komuś coś

to crown sb  | koronować kogoś

to damn sth  | potępiać coś

to deal with sth  | zajmować się 
czymś

to deny  | wypierać coś, zaprzeczać 
czemuś

to depict sth  | przedstawiać coś

to derive sth  | wywodzić się od 
czegoś

to derive sth from sth  | pochodzić 
od czegoś

to determine sth  | określać coś

to develop  | rozwijać się

to develop sth  | opracowywać coś; 
rozwijać coś

to differ from sth  | różnić się od 
czegoś

to dip sth/sb  | zanurzać coś/kogoś

to direct sth  | reżyserować coś

to dispense with sth  | obywać się 
bez czegoś, dawać sobie z czymś 
spokój

to displace sb  | wypierać kogoś

to display sth  | wyświetlać coś

to distract sb  | rozpraszać kogoś

to do one’s best  | robić wszystko co 
w czyjejś mocy

to do the trick  | załatwiać sprawę

to down sth  | pot. wypijać coś

to draw sb/sth from X  | przyciągać 
kogoś/ coś z X

to drive sth/sb away  | odpędzać 
coś/kogoś

to drown tə draʊn  | utonąć

to electrify sb  | elektryzować kogoś

to empower sb  | dawać komuś 
władzę, wzmacniać czyjąś pozycję

to enable sb to do sth  | umożliwiać 
komuś zrobienie czegoś

to encounter sb  | spotykać kogoś, 
trafiać na kogoś

to end up  | znajdować się gdzieś 
(przez przypadek); kończyć się

to enhance sth  | poprawiać coś

to enhance sth  | wzmacniać, 
poprawiać coś

to enjoy sth  | cieszyć się czymś, 
korzystać z czegoś; lubić coś

to enrich  | wzbogacać

to enroll in sth  | przyjmować, 
rekrutować do czegoś

to ensure that …  | zapewniać, że…

to enter sth  | wchodzić do czegoś

to entertain sb  | bawić kogoś

to equip sb with sth  | wyposażać 
kogoś w coś

to escape from sth  | uciekać od 
czegoś

to estimate sth  | szacować coś

to exacerbate sth  | pogarszać coś

to exceed sth tu ɪkˈsiːd/ɛkˈsiːd 
ˈsʌmθɪŋ  | przekraczać coś, 
przewyższać coś

to exclaim sth  | wykrzyknąć coś

to expand sth  | rozszerzać coś

to experience sth  | przeżyć, poczuć 
coś

to extend to sth  | obejmować coś, 
rozciągać się na coś

to face sth  | mierzyć się z czymś

to facilitate sth  | ułatwiać coś

to fade  | zanikać

to fall into sth  | należeć do czegoś 
(np. kategorii)

to fall out with sb  | kłócić się z kimś

to favour sb  | faworyzować kogoś

to feature sth  | przedstawiać, 
ukazywać coś

to feel tempted  | mieć na coś 
ochotę, czuć pokusę

to fend for oneself  | radzić sobie 
samemu

to fend off sth  | odpierać atak 
czegoś

to fill in sth  | wypełniać coś

to fit in  | wpisywać się w coś

to flow  | przepływać

to focus on sth  | skupiać się na 
czymś

to follow sth  | podążać za czymś

to foretell sth  | przepowiadać coś

to form sth  | formować coś
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to foster sth  | promować, rozwijać 
coś

to foster sth  | rozwijać, wspierać coś

to garner sth  | zbierać coś

to gather  | gromadzić się

to get along with sb  | mieć z kimś 
dobre stosunki

to get by  | utrzymać się

to get high  | brać narkotyki, złapać 
fazę

to get the impression  | odnosić 
wrażenie

to get through to sb  | docierać do 
kogoś

to get to know sb/sth  | poznawać 
kogoś/coś

to get together  | zbierać, gromadzić 
się gdzieś

to give sth some thought  | 
zastanawiać się nad czymś

to give the game away  | wszystko 
zdradzać

to go about doing sth  | zabierać się 
do czegoś

to go back to X  | wrócić do X

to go for sth  | pot. BrE wybierać coś

to go on  | dziać się

to go with sth  | zgadzać się na coś

to grab sth  | chwytać coś

to grow into sth  | wyrastać na coś, 
przeradzać się w coś

to grow up  | dorastać

to hand sth to sb  | wręczać coś 
komuś

to handle oneself  | zachowywać się

to happen to do sth  | robić coś 
mimochodem, przypadkiem

to hark back to sth  | wracać do 
czegoś

to have a field day  | mieć używanie

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

to have access to sth  | mieć dostęp 
do czegoś

to have advantage over sb  | mieć 
nad kimś przewagę

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

to have sth under one’s belt  | mieć 
w czymś doświadczenie

to hazard a guess  | zaryzykować 
stwierdzenie

to highlight sth  | zaznaczać, 
zakreślać coś

to hire sth  | wynajmować coś

to holler sth  | wy/krzyknąć coś

to hug sb  | przytulać kogoś

to hurt sth  | szkodzić, razić (oczy)

to immerse oneself in sth  | 
zagłębiać się w coś

to impact sth  | wpływać na coś

to impart sth  | przekazywać coś

to improve sth  | poprawiać coś

to include sth  | obejmować coś

to indicate sth  | wskazywać coś

to indulge in sth  | pozwalać sobie 
na coś

to infer that…  | wywnioskować, że…

to initiate sth  | zapoczątkować coś

to inscribe sth  | wpisywać coś

to intern  | odbywać staż

to introduce sb to sb/sth  | 
zapoznawać kogoś z kimś/czymś

to keep it in the family  | zachować 
coś w rodzinie

to keep sb at arm’s length  | trzymać 
kogoś na dystans

to keep track of sth  | być z czymś na 
bieżąco

to keep up with sth  | nadążać za 
czymś

to kick in  | zacząć działać, pojawić 
się

to line up  | ustawiać się w kolejce

to line up with sth  | układać się, 
ustawiać się (np. na wysokości, 
szerokości czegoś)

to live through sth  | przeżywać coś

to look around  | rozglądać się

to look back at sth  | patrzeć się, 
spoglądać w przeszłość

to look for sth |szukać czegoś

to look forward to sth  | nie móc się 
czegoś doczekać

to look through sth  | przeglądać coś

to lure sb tə l(j)ʊə ˈsʌmbədi  | 
przyciągać kogoś

to lurk  | czaić się

to maintain sth  | utrzymywać coś

to make an appearance  | pojawiać 
się

to make up sth  | stanowić coś

to manifest oneself  | przejawiać się

to manufacture sth  | produkować 
coś

to measure sth tə ˈmɛʒə ˈsʌmθɪŋ  | 
mierzyć coś

to meet sb’s expectations  | spełniać 
czyjeś oczekiwania

to memorise sth  | zapamiętywać 
coś

to mention sth  | wspominać o 
czymś

to mention sth  | wymieniać, 
wspominać coś

to merge with sth  | połączyć się z 
czymś

to mint sth (coin)  | bić coś (np. 
monetę)

to mirror sth  | odbijać coś

to notice sth  | zauważać coś

to obtain sth  | nabywać coś

to opt for sth  | wybierać coś

to originate from sth  | pochodzić od 
czegoś

to overshadow sth  | przyćmiewać 
coś

to owe sth  | być komuś winnym, 
dłużnym

to pack up  | pakować się

to pass sth to sb  | przekazywać coś 
komuś

to pay off  | opłacać się

to perceive sth  | postrzegać coś

to pick sth  | wybierać coś
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to pierce sth  | przeszywać, przebijać 
coś

to pinpoint sth  | dokładnie coś 
wskazywać

to place importance on sth  | 
przywiązywać wagę do czegoś, kłaść 
nacisk na coś

to place sth  | umieszczać coś

to plan ahead  | robić plany na 
przyszłość

to plant sth  | sadzić coś

to play second fiddle  | grać drugie 
skrzypce

to pop in/ into sth  | wpadać do 
czegoś

to post sth  | zamieszczać, 
publikować coś

to pound tə paʊnd  | kołatać

to precede sth/sb tə prɪˈsiːd 
ˈsʌmθɪŋ/ˈsʌmbədi  | poprzedzać coś/
kogoś

to predict sth  | przewidywać coś

to press sth  | wyciskać coś

to procreate  | płodzić (potomków)

to promote sb  | awansować kogoś

to prove  | okazywać się

to prove to do sth  | okazać się

to provide sth  | zapewniać coś

to pursue sth  | podążać za czymś

to put on sth  | zakładać coś

to put sth down to sth  | 
przypisywać coś czemuś

to put sth to the test  | wystawiać 
coś na próbę

to realise sth  | uświadamiać coś 
sobie

to reconcile  | godzić się

to record sth  | nagrywać coś

to recreate sth  | odtwarzać coś

to refrain from sth  | 
powstrzymywać się od czegoś

to refuse sth  | odmawiać czegoś

to reinforce sth tə riːɪnˈfɔːs 
ˈsʌmθɪŋ  | wzmocnić coś

to release sth  | publikować coś

to rely on sth  | polegać na czymś

to remain  | pozostawać

to remark sth  | zauważać coś

to remind (sb about sth)  | 
przypominać (komuś o czymś)

to remove sth  | usuwać coś

to rent sth  | wypożyczać coś

to report sth  | donosić o czymś

to require sth  | wymagać czegoś

to resist sth  | powstrzymywać się 
przed czymś

to resolve sth  | rozwiązywać coś

to resound  | rozbrzmiewać

to respond to sth  | odpowiadać na 
coś, reagować na coś

to retrieve sth  | wydobywać coś

to revise for sth  | powtarzać do 
czegoś (np. do egzaminu)

to ride sth out  | przetrwać coś

to rule the roost  | pot. rządzić

to run amok  | dostawać szału

to seek sth  | szukać czegoś

to seek to do sth  | próbować coś 
zrobić

to seem  | wydawać się

to separate sth from sth  | oddzielić 
coś od czegoś

to set  | zachodzić (np. o słońcu, 
księżycu)

to set the tone  | nadawać ton

to settle down  | ustatkować się

to showcase sth  | promować coś

to shuffle around  | pot. powłóczyć 
nogami

to sign up for sth  | zapisywać się na 
coś

to sink  | zatonąć (np. statek)

to slip one’s mind  | umykać komuś, 
zapominać o czymś

to spill the beans  | pot. wyjawiać 
sekrety

to spot sb  | dostrzegać, zauważać 
kogoś

to spread  | rozchodzić się

to start out  | zaczynać się

to stay away from sth  | trzymać się 
z daleka od czegoś

to stem from sth  | pochodzić od 
czegoś; wynikać z czegoś

to stick sth  | przyklejać coś

to store sth  | przechowywać coś

to strengthen sth  | wzmacniać coś

to stretch out to X  | ciągnąć się, 
rozciągać się do X

to strike sb  | uderzać kogoś, rzucać 
się w oczy

to strive for sth  | dążyć do czegoś

to strut one’s stuff  | pot. pokazywać 
się, zabłysnąć

to suffer from sth  | cierpieć na coś

to suit sb  | pasować komuś

to summarise sth  | podsumowywać 
coś

to support sb  | wspierać kogoś

to surpass sth tə səˈpɑːs ˈsʌmθɪŋ  | 
prześcigać coś

to sustain sth  | zachowywać coś

to switch off  | wyłączać się

to tackle sth  | stawiać czoło czemuś

to tag on sth  | dodawać, przyczepiać 
coś

to take a bite of sth  | próbować, 
kosztować czegoś

to take a look at sth  | przyjrzeć się 
czemuś

to take a twist  | przybierać 
nieoczekiwany obrót

to take advantage of sth  | korzystać 
z czegość

to take great pride in sth  | czerpać z 
czegoś dumę

to take part in sth  | uczestniczyć w 
czymś

to take sth into account  | wziąć coś 
pod uwagę

to tend to do sth  | na ogół coś robić

to throw a party  | organizować 
przyjęcie, imprezę

to tie the knot tə tʌɪ ðə nɒt  | 
pobierać się
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to top sth  | znajdować się na 
szczycie (np. rankingu)

to toss sth  | rzucać czymś

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

to translate sth  | tłumaczyć coś

to try on sth  | przymierzać coś

to turn out  | okazywać się

to turn to sth  | sięgać po coś, 
zwracać się do czegoś

to turn your hand to sth  | zabierać 
się do robienia czegoś

to underscore sth  | podkreślać coś

to unlock sth  | uwalniać coś

to verify sth  | sprawdzać coś

to walk down sth  | iść (wzdłuż) 
czegoś

to wane  | maleć

to weigh  | ważyć

to weigh sth  | rozważać coś

to wonder  | zastanawiać się

tough  | trudny

trait  | cecha

transition to sth  | przejście do 
czegoś

tricky  | trudny, kłopotliwy

truly  | naprawdę

trump card  | atut

trustful  | ufny

U
ubiquitous juːˈbɪkwɪtəs  | 
wszechobecny

ultimately ˈʌltɪmətli  | ostatecznie, 
w końcu

undergraduate  | student studiów 
1 stopnia

unhindered  | niczym 
nieograniczony, nieskrępowany

unlike sb/sth  | w przeciwieństwie 
do kogoś/czegoś

unpleasant  | nieprzyjemny

unquestionably  | niewątpliwie

untimely  | przedwczesny

upbringing  | wychowanie

V
valued  | ceniony

various  | różny

vast  | przepastny; ogromny

vehicle ˈviːɪk(ə)l  | pojazd

velvety  | aksamitny

venture  | przedsięwzięcie

vestige ˈvɛstɪdʒ  | pozostałość, ślad

vibrant  | tętniący życiem

viewpoint  | punkt widzenia

virginal  | niewinny, dziewiczy

virtually  | w zasadzie

visitor  | gość, zwiedzający

voice  | głos

vulnerable  | narażony

W
walking route  | trasa ruchu 
pieszego, trasa piesza

warring  | walczący ze sobą

wealth  | bogactwo

weary ˈwɪəri  | zmęczony, znużony

weed  | trawka

welcoming  | serdeczny

when it comes to X  | jeżeli chodzi 
o X

when it comes to…  | jeżeli chodzi 
o…

whereas  | podczas, gdy

whirring  | brzęczący

wide range of sth  | szeroki wachlarz 
czegoś

wired  | zaprogramowany

with hand on heart  | z ręką na sercu

within  | w, pośród

woe wəʊ  | niedola

wonderful  | wspaniały

workforce  | siła robocza

worksheet  | zestaw ćwiczeń

worth  | wart

X
X at large  | na/w całym X

X themed  | z nutą X

Y
year in year out | rok w rok


