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A
a clean break  | proste złamanie

a smidgen over X  | odrobina ponad 
X, trochę ponad X

a stone’s throw from sth  | o rzut 
kamieniem od czegoś

a tad  | trochę

a treatment plan  | plan leczenia

aboard  | na pokładzie

abrasive  | szorstki, zgryźliwy

abseil  | spuszczanie się na linie (ze 
skały, ściany wspinaczkowej)

accelerator  | pedał gazu

acclaim  | uznanie

accolade  | pochwała, wyraz 
uznania, nagroda, zaszczyt

according to sb/sth   | według 
kogoś/czegoś, zgodnie z kimś/
czymś 

acting  | aktorstwo

actually  | właściwie

advent  | wynalezienie, nastanie

advert  | reklama

affair  | romans

affectionately  | czule

affinity with sth  | upodobanie do 
czegoś

ailment  | dolegliwość, przypadłość

airbag  | poduszka powietrzna

airhead  | pot. ptasi móżdżek

airplay  | prezentowanie na antenie

aka=also known as  | vel., znany 
również jako

alas  | niestety

allegedly  | podobno

ally ˈælaɪ  | sprzymierzeniec, 
sojusznik

amateurish  | amatorski

amusement  | rozbawienie

anaesthetist  | anestezjolog

ancestral  | odziedziczony, po 
przodkach

apart from sth  | oprócz czegoś

appalled by sth əˈpɔːld baɪ 
ˈsʌmθɪŋ  | poruszony/wstrząśnięty 
czymś

apparently  | najwidoczniej

appeal  | urok, powab, czar

appealing to sb  | atrakcyjny/
pociągający/interesujący dla kogoś

appearance  | wygląd, 
powierzchowność

appendix  | wyrostek robaczkowy

aptly  | trafnie

ardous  | wyczerpujący

arguably  | prawdopodobnie

arrangement  | umowa, ugoda, 
ustalenie

as it was claimed  | jak twierdzono

aside from sth  | oprócz czegoś

at least  | przynajmniej

attendee  | uczestnik

attributed to sb  | przypisywany 
komuś

audience ˈɔːdiəns  | publika, 
widzowie, widownia

avid  | zagorzały

B
backdrop  | horyzont

ballot paper  | karta do głosowania

baptism of fire  | chrzest bojowy

barely  | zaledwie

barrel of laughs  | beczka śmiechu

bash  | pot. próba

battleaxe  | pot. hetera

beaky  | dziobaty

beguiled by sb bɪˈɡaɪld baɪ 
ˈsʌmbədi  | oczarowany/uwiedziony 
przez kogoś

beloved  | ukochany

bench  | ławka

benign  | łagodny

bespectacled  | w okularach

biopic  | pot. biografia

blacksmith  | kowal

bleakly  | ponuro, posępnie

bliss  | błogość

bloodless  | bezkrwawy

bloodline  | rodowód, pochodzenie

blossoming  | rozkwit

blurred blɜːd / blɜːrd  | niewyraźny, 
zamazany

bonnet  | maska

boomtown  | rozwijające się 
intensywnie miasto (pod względem 
populacji/gospodarki)

border  | granica

bottom  | pot. tyłek

brake  | hamulec

branch  | gałąź, odłam, część

breakthrough  | moment 
przełomowy, wybicie się

brisk  | szybki

briskly  | szybko

brooding  | posępny

bruise  | siniak

bubbling  | bulgoczący

buck-toothed  | o krzywych, 
wystających zębach

bumper  | zderzak

bustling ˈbʌslɪŋ  | tętniący życiem

busty  | biuściasty

buxom ˈbʌks(ə)m  | piersiasta

C
caged  | oklatkowany, w klatce

cameraman  | operator filmowy

cancer  | nowotwór

candid  | szczery

canteen  | stołówka

career path  | ścieżka kariery

cash-in-hand work  | praca, w 
której wynagrodzenie wypłacane 
jest pracownikowi gotówką

cast  | obsada

cause  | przyczyna

ceiling ˈsiːlɪŋ  | sufit
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centrepiece  | kluczowy element

CEO = Chief Executive 
Officer  | dyrektor generalny

character  | postać

charge  | opłata

charity  | działalność charytatywna

chatty  | gadatliwy

checkout  | kasa

cheeky  | zuchwały

chest pain  | ból w klatce piersiowej

chickenpox  | ospa wietrzna

childbirth  | poród

chilled out  | pot. wyluzowany

choppy  | zmienny, wzburzony (np. 
o falach)

chutzpah ˈxʊtspə /ˈhʊtspə  | tupet

cited  | cytowany

citizen  | obywatel

civil rights movement  | ruch na 
rzecz praw obywatelskich

claim to fame  | przepustka do 
sławy

clue  | wskazówka

clutch klʌtʃ  | sprzęgło

coastal  | nabrzeżny

cold  | przeziębienie

comedienne  | aktorka komediowa

common  | powszechny, popularny

commonplace  | powszechna 
praktyka

community  | społeczność

comparision with sb  | porównanie 
do kogoś

competition  | zawody

concrete  | betonowy

conquered  | podbity, zdobyty

considered  | uważany za

consistent  | spójny

constantly  | ciągle

contemporary  | współczesny

content  | zadowolony

contentious 
kənˈtenʃəs  | kontrowersyjny

contest  | konkurs

contraception  | antykoncepcja

contradiction  | sprzeciw

cough kɒf / kɔːf  | kaszel

councillor ˈkaʊnsələ(r) / 
ˈkaʊnsələr  | do/radca

counter-offer  | kontroferta

counterpart  | odpowiednik

countless  | niezliczony

country estate  | posiadłość wiejska

county  | hrabstwo

couple  | para

courage  | odwaga

coveted kʌvətɪd  | upragniony

craze  | szał, szaleństwo

cricket bat  | kij do krykieta

crutches  | kule

cunning  | spryt, przebiegłość

currency  | waluta

currently  | obecnie

D
dashboard  | deska rozdzielcza

dashing  | elegancki

dashing  | szykowny

debut ˈdebjuː /deɪˈbjuː  |  
debiutancki

decree  | dekret

deed  | czyn

defeat  | porażka

degree  | stopień akademicki

deliberately  | celowo

delightful  | wspaniały, 
zachwycający

denial  | zaprzeczenie, wyparcie się

denizen  | mieszkaniec

desert  | pustynia

despite sth  | pomimo czegoś

destination  | kierunek, destynacja

detriment  | zepsucie, pogorszenie

device  | narzędzie

die-hard  | zagorzały

dignity  | godność

discovered  | odkryty

dislocated  | zwichnięty

displayed  | p/okazany, ujawniony

diverse daɪˈvɜːs / 
daɪˈvɜːrs  | zróżnicowany

diversity  | różnorodność

divide  | podział

door handle  | klamka

dotted  | rozsiany

driver’s seat  | siedzienie/miejsce 
kierowcy

drug  | narkotyk

drummer  | perkusista

dubious ˈdjuːbiəs / ˈduːbiəs  |  
wątpliwy

due to sth  | z powodu czegoś

dug up  | wykopywany, 
wydobywany

dull  | nudny

Dutch  | holenderski

dutiful  | posłuszny

duty  | obowiązek

E
earl  | hrabia

editor  | redaktor

effort  | wysiłek

either…or…  | albo…albo…

elderly  | starszy

electrocution  | porażenie prądem 
elektrycznym

elocution  | dykcja, wymowa

embarassing  | wstydliwy

emperor  | cesarz

endearing  | ujmujący, uroczy

endemic to sth  | typowy dla czegoś

entangled in sth  | uwikłany w coś

entirely  | całkowicie
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entrepreneurial ˌɒntrəprəˈnɜːriəl /
ˌɑːntrəprəˈnɜːriəl | przedsiębiorczy, 
przedsiębiorczości

environment  | środowisko

epitome  | uosobienie, symbol

eponymous ɪˈpɒnɪməs / 
ɪˈpɑːnɪməs  | tytułowy

erected  | wzniesiony

established  | założony

establishment  | założenie, 
ustanowienie

estimated  | szacowany

etymology  | etymologia, 
pochodzenie

eventually  | ostatecznie, w końcu

evidence  | dowód

exasperated  | zrozpaczony

exception  | wyjątek

excitingly  | ekscytująco

excruciatingly  | potwornie, 
koszmarnie

exhaust pipe ɪɡˈzɔːst paɪp  | rura 
wydechowa

exhaustion ɪɡˈzɔːstʃ(ə)n  |  
wyczerpanie

expanse  | przestrzeń, obszar

exposure  | ekspozycja, prezentacja

extensive  | rozległy, szeroki

extraordinary  | niezwykły

extremely  | wyjątkowo, bardzo

F
failed  | nieudany

far-flung  | odległy, oddalony

fear  | strach

feathered  | opierzony

featuring  | z udziałem

femur ˈfiːmə(r) / ˈfiːmər  | kość 
udowa

ferry  | prom

fertile  | żyzny, urodzajny

fertility  | płodność

feud  | spór

feuding fjuːdɪŋ  | bojowniczy, 
kłótliwy

film set  | plan filmowy

filmgoer  | widz kinowy

first-timer  | pot. początkujący

flirtatious flɜːˈteɪʃəs  | kokieteryjny

flooded  | zalany

fog lamp  | światło przeciwmgielne

folly  | głupota

food scraps  | resztki jedzenia

footage  | materiał (filmowy)

for the purpose of doing sth  |  
w celu zrobienia czegoś

former  | były

founding  | założenie

freedom  | wolność

frenzy  | szaleństwo, szał

fresh off  | zaraz po

frilly  | z falbankami

fringe festival  | festiwal sztuki 
alternatywnej

from all walks of life  | z różnych 
klas społecznych, z różnych 
środowisk

fuel gauge ˈfjuːəl ɡeɪdʒ  | wskaźnik 
paliwa

fulfilment  | spełnienie

fur trade  | handel futrami

furthermore  | ponadto

G
gameshow  | teleturniej

gap year  | rok przerwy (w nauce)

gateway  | brama, wejście

gear stick  | dźwignia zmiany 
biegów

gem  | klejnot, perła

genderless  | neutralny, nie 
wskazujący na płeć

genre ˈʒɒ̃rə / ˈʒɑːnrə  | gatunek

gentle  | łagodny

Geordie  | osoba pochodząca z 
okolic Newcastle

giddy  | roztrzepany

gifted  | utalentowany

giggle  | pot. żart, zgrywa

giggly  | chichoczący

gilded  | pozłacany

glacier  | lodowiec

glittering  | błyszczący

glove compartment  | schowek

gluttonous ˈɡlʌtənəs  | żarłoczny, 
łakomy

gluttony ˈɡlʌtəni  | łakomstwo

Gold Rush  | Gorączka Złota

good will  | dobra wola

goolie  | pot. BrE jajka, jądra

gorgeous  | przepiękny

gourmet food ˈɡʊəmeɪ /  
ˈɡʊrmeɪ fuːd  | jedzenie najlepszej 
jakości

government body  | instytucja 
rządowa

graced with sth  | pobłogosławiony 
czymś

greengrocer’s  | warzywniak

grille  | maskownica, atrapa 
chłodnicy

guest appearance  | występ 
gościnny

guise  | przebranie

gulf  | zatoka

gunslinger  | rewolwerowiec

H
habit  | nawyk, zwyczaj

hackneyed ˈhaknɪd  | banalny, 
oklepany

handbrake  | hamulec ręczny

handful  | garstka

handsome  | przystojny

hanky pocket  | mała kieszonka na 
piersi 

hardback  | w sztywnej/twardej 
oprawie

hardcore  | zagorzały
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hardly  | ledwo

harm  | krzywda

headache  | ból głowy

headrest  | zagłówek

heart disease  | choroba serca

heat stroke  | udar cieplny

hedonistic  | hedonistyczny

hereditary  | dziedziczny, 
dziedziczony

hesitation  | wahanie

highlight  | główna atrakcja

hit and miss  | nierówny

holder  | osoba zajmująca jakieś 
stanowisko

homestead ˈhəʊmsted  | domostwo

honourable mention ˈɒnərəbl /
ˈɑːnərəbl ˈmenʃ(ə)n  | wyróżnienie

horn  | klakson

horrific  | straszny, okropny

hot spring  | gorące źródło

household name  | osoba 
światowej sławy

household pet  | zwierzę domowe

housewife  | gospodyni domowa

however  | niemniej jednak

hubcap  | kołpak

humbly ˈhʌmbli  | pokornie, uniżenie

hurt  | krzywda, ból

hypochondriac ˌhaɪpəˌkɒnˈdraɪəkl /
haɪpəˌkɑːnˈdraɪəkl | hipochondryk

I
ignition  | stacyjka

immense  | rozległy

immortal  | nieśmiertelny

impact on sth  | wpływ na coś

improvement  | polepszenie, 
usprawnienie

in a nutshell  | w pigułce

in a span of  | w przeciągu

in favour of sth  | na rzecz czegoś

in homage to sb ɪn ˈhɒmɪdʒ tə 
sʌmbədi  | w hołdzie komuś

in order to  | aby

in origin  | z pochodzenia

in particular  | zwłaszcza

in return  | w zamian

in the back of beyond  | przen. 
gdzieś na końcu świata

in the limelight  | w świetle 
reflektorów

in the suburbs  | na przedmieściach

in the vicinity  | w sąsiedztwie

inappropriate  | niewłaściwy

including sb/sth  | włącznie  
z kimś/czymś

income  | dochód

incorporated  | wcielony, włączony

indeed  | w rzeczy samej

indelible ɪnˈdeləb(ə)l  | niezatarty

independence  | niepodległość

indicator  | kierunkowskaz, migacz

indigestion  | niestrawność

inevitable  | nieunikniony

inevitably  | nieuchronnie

infidelity  | niewierność

influence  | wpływ

influential  | wpływowy

influx  | napływ

inhabitant  | mieszkaniec

inn  | gospoda

inner  | wewnętrzny

instead of sth  | zamiast czegoś

intrinsic  | wewnętrzny

involved in sth  | zaangażowany  
w coś

island ˈaɪlənd  | wyspa

issue  | sprawa, zagadnienie

it takes two to tango  | do tanga 
trzeba dwojga

item  | rzecz

J
jaundiced ˈdʒɔːndɪst  | pełen żółci

jaunt dʒɔːnt  | wycieczka, wypad

jewel ˈdʒuːəl  | klejnot

jolly-hockey sticks  | pot. BrE 
(o kobiecie z wyższych sfer) 
rozentuzjazmowana

K
Kia Ora  | witaj!, cześć! (powitanie 
w języku maoryskim)

knitting pattern  | wzór do robienia 
na drutach

knockabout comedy  | rodzaj 
komedii, która charakteryzuje się 
dużą dynamiką ruchu

L
labour opportunity  | możliwość 
podjęcia pracy

ladder ˈlædə(r) / ˈlædər  | drabina

land deal  | umowa dotycząca ziemi

landlord  | właściciel, gospodarz

landmark  | przełomowy

landscape  | krajobraz

last but not least  | ostatnie, ale nie 
mniej ważne

lawyer  | prawnik

lead role  | główna rola

leaping  | skaczący

lecherous ˈletʃərəs  | lubieżny

legal rights  | oficjalne prawa

legal standing  | wartość prawna, 
stan prawny

lifetime 
commitment  | zobowiązanie na 
całe życie

likewise  | podobnie

literally  | dosłownie

live laɪv  | na żywo

looks  | wygląd
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lore  | tradycja

lower back  | krzyż, dolna część pleców

lung lʌŋ  | płuco

lured by sth  | zwabiony czymś

M
maid  | pokojówka

major  | większy

majority  | większość

malapropism  | malapropizm, 
przejęzyczenie się

mankind  | gatunek ludzki

manor  | rezydencja, posiadłość

marital  | w małżeństwie,  
małżeński

marital relation  | relacja małżeńska

marvel  | cudo

massive  | rozległy

matriarch  | matrona

median  | średni, przeciętny

meekly  | potulnie

mélange  | mieszanka, melanż

merchandise  | towar

mercy  | litość

merit  | zasługa

middle-aged  | w wieku średnim

minor case  | łagodny  
przypadek

missionary efforts  | działania 
misyjne

mistakenly  | błędnie, mylnie

misuse  | niewłaściwe użycie

moniker  | imię, ksywka,  
przydomek

monotonous məˈnɒtənəs / 
məˈnɑːtənəs  | monotonny

moreover  | ponadto

much to the disgust of sb  
mʌtʃ tə ðə dɪsˈɡʌst əv ˈsʌmbədi  |  
ku zgorszeniu kogoś

multiple sclerosis  | stwardnienie 
rozsiane

mumps  | świnka

mumsy  | mamusiowaty, niemodny

mutual ˈmjuːtʃuəl  | wzajemny

myriad  | bezlik, mnóstwo

N
native  | rodzimy

nausea ˈnɔːziə / ˈnɔːsiə  | nudności

net wealth  | majątek (netto)

nevertheless  | niemniej jednak

newborn  | noworodek

nightclub bouncer  | ochroniarz/
„bramkarz” klubu nocnego

no matter sth  | bez względu na coś

nonetheless  | mimo wszystko

Norse men  | Wikingowie, 
Skandynawowie

noteworthy  | wart odnotowania

notorious  | sławny

notoriously  | stale

novel  | powieść

number plate  | tablica 
rejestracyjna

numerous ˈnjuːmərəs / 
ˈnuːmərəs  | liczny

nurse  | pielęgniarka

O
observational stand-up  | stand-up 
oparty na obserwacji prawdziwych 
wydarzeń/życia codziennego

occupant  | mieszkaniec

occupational  | związany z 
wykonywanym zajęciem

oh-so  | bardzo, niezwykle

old flame  | stara miłość

one-liner  | powiedzonko,  
krótki żart

ongoing  | trwający, ciągły

ordinary  | zwykły, zwyczajny, szary

outbreak  | wybuch

outcome  | wynik, rezultat

output  | dorobek

outstanding  | wybitny

overseas  | za granicą

overweight  | z nadwagą

overwhelming  | przeważający, 
przytłaczający

P
panellist  | uczestnik dyskusji

parish  | parafialny

parishioner  | parafianin

participant  | uczestnik

particularly  | szczególnie, zwłaszcza

partner in crime  | wspólnik, 
towarzysz

party anthem  | motyw przewodni 
imprezy/przyjęcia

patronage  | protekcja; patronat

PC= politically correct  | poprawne 
politycznie

pencilled in  | zaaranżowany, 
przeznaczony

penny-pincher  | dusigrosz, sknera

per se  | samo w sobie

performance  | występ

period drama  | film kostiumowy

period of transition  | okres 
przejściowy

petrol cap  | zakrętka wlewu paliwa

phenomenon fəˈnɒmɪnən / 
fəˈnɑːmɪnən  | zjawisko

phone case  | etui do telefonów

pickle  | korniszon, marynata

picturesque  | malowniczy

pill  | pigułka

pint-sized  | mały, niepokaźny

placed  | umieszczony

plaque plɑːk / plæk  | tablica

plaster  | gips

play  | sztuka (teatralna)

playwright  | dramatopisarz

pleasing  | przyjemny



englishmatters.pl
55/2015

Colorful
MEDIA

plentiful  | obfity

pneumonia njuːˈməʊniə /
nuːˈmoʊniə  | zapalenie płuc

pointless  | bezcelowy

polished  | wytrawny, 
pierwszorzędny

porcelain ˈpɔːsəlɪn / 
ˈpɔːrsəlɪn  | porcelanowy

posh  | elegancki, wytworny

poster  | plakat

potent  | silny

power broker  | szara eminencja

praised  | wychwalany

praiseworthy  | chwalebny

preacher  | kaznodzieja

predator  | drapieżnik

prejudice  | uprzedzenie

prepping for sth  | przygotowanie 
do czegoś (np. do operacji)

prescription  | recepta

pretentious  | pretensjonalny

previous  | poprzedni, wcześniejszy

priceless  | bezcenny

pride of sth  | duma z czegoś

Prime Minister  | premier

print  | wydruk

print run  | nakład

prior to sth  | wcześniej od czegoś

pristine  | dziewiczy

prodigiously prəˈdɪdʒəsli  |  
kolosalnie, ogromnie

prominent  | wybitny, ważny

propensity  | skłonność, inklinacja

proper  | poprawny

properly  | poprawnie

property price  | cena 
nieruchomości

prophet ˈprɒfɪt / ˈprɑːfɪt  | prorok

prospector  | poszukiwacz  
(złota/ropy)

prostate cancer  | rak prostaty

proving that  | udowadniając, że

psyche ˈsaɪki  | psychika, 
umysłowość

psychiatry saɪˈkaɪətri  | psychiatria

pulse-pounding  | przyśpieszający 
bicie serca

purchase ˈpɜːtʃəs / 
ˈpɜːrtʃəs  | nabycie, zakup

purchased  | nabyty, zakupiony

puritanical  | purytański

purpose  | cel

putsch  | pucz

Q
quarrel  | kłótnia

quill pen  | pióro (gęsie) do pisania

quintessential  | typowy

R
rail network  | sieć kolejowa

rainfall  | opady deszczu

range  | szereg

rarely  | rzadko

rash  | wysypka

reachable  | osiągalny

real estate  | nieruchomość

reaped from sth  | uzyskany z 
czegoś

rear window  | tylna szyba

rearview mirror ˈrɪə(r) vjuː 
ˈmɪrə(r)  | lusterko wsteczne

recipe ˈrɛsɪpi  | przepis

reclusive  | samotniczy

recognisable  | rozpoznawalny

recorded  | zapisany, utrwalony

recovery  | umożliwić szybkie 
wyzdrowienie

registered partnership  |  
zarejestrowany związek partnerski

reign  | panowanie

rejection of sth  | odrzucenie 
czegoś

relative  | krewny

relatively  | stosunkowo, dosyć, 
względnie

released  | opublikowany

remote  | odległy

renowned rɪˈnaʊnd  | znany

resplendent  | olśniewający

restraining order  | zakaz zbliżania się

revelation  | ujawnienie

revered  | szacowny

reversal  | odwrócenie

rhythm  | rytm, struktura rytmiczna

ripe for sth  | doskonały do czegoś

rogue  | łobuz

roll call  | lista wykonawców, 
artystów

Roman Empire  | Imperium Rzymskie

rookie  | pot. nowicjusz

rotund  | pulchny

routine  | program

rugged  | surowy

rule over sth  | władanie czymś, 
rządzenie czymś

ruler  | władca

rumour ˈruːmə(r) / ˈruːmər  | plotka

rural  | wiejski

ruse  | podstęp

S
salmon  | łosoś

salt sɔːlt / sɒlt  | sól

sample  | próbka

sand dune  | wydma piaskowa

sb  | podejmować działania prawne 
przeciwko komuś

scene siːn  | scena

school mistress  | dyrektorka

scriptwriter  | scenarzysta

scuba diving  | nurkowanie

seizure ˈsiːʒə(r) / ˈsiːʒər  | przejęcie

seldom  | rzadko
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sell-out  | sukces kasowy

sensitive  | delikatny

sensual  | związany ze zmysłami

serendipitous  | szczęśliwy, 
fortunny

servant  | służący

set  | plan filmowy

set in  | umiejscowiony, osadzony w

set up  | założony

settler  | osadnik

sharpishly  | prędko, szybko

sheer  | czysty

shift  | zmiana

shivers  | dreszcze

shooting  | ostry

shopkeeper  | właściel sklepu

shrewd  | bystry, przebiegły

sibling  | brat lub siostra

sight saɪt  | widok

sightseeing opportunities  |  
możliwości zwiedzania

significant  | znaczący

sin  | grzech

sinking  | zatonięcie

ski resort  | kurort narciarski

skirmish  | utarczka, starcie

skydive  | skok ze spadochronem

slapstick comedy  | komedia 
sytuacyjna (rodzaj komedii, 
której przerysowani bohaterowie 
przeżywają groteskowe przygody)

slightly  | nieznacznie

sling  | temblak

smash hit  | wielki hit

smouldering  | uwodzicielski

snatched up  | zgarnięty

snow-capped  | pokryty śniegiem

snowfall  | opad śniegu

soap  | telenowela, opera mydlana

soldier  | żołnierz

sole  | jedyny

solid  | trwały

sore throat  | ból gardła

spanning over X square km  |  
rozciągający się na ponad X km 
kwadratowych

sparsely populated  | o niskiej 
gęstości zaludnienia

species ˈspiːʃiːz  | gatunek

speechless  | niemy

sprained  | zwichnięty

squabble ˈskwɒbl / 
ˈskwɑːbl  | sprzeczka

square kilometre  | kilometr 
kwadratowy

squatting  | biwakowanie na dziko

staff  | pracownik, kadra

stage name  | sceniczny przydomek

staid  | stateczny, tradycyjny

staple diet  | podstawa, 
podstawowa dawka

stardom  | sława

star-studded  | pełen doborowej 
obsady

statehood  | państwowość

staunch stɔːntʃ  | zagorzały

steady  | stały

steal  | okazja

steering wheel  | kierownica

stiches  | szwy

stoat stəʊt / stoʊt  | gronostaj

stone-carvings  | rzeźby w kamieniu

stowaway ˈstəʊəweɪ / 
ˈstoʊəweɪ  | pasażer na gapę

straight  | heteroseksualny

strait  | cieśnina

stress  | akcent

stretch of land  | skrawek lądu

stretching from sth to 
sth  | rozciągający się od czegoś  
do czegoś

stroke  | udar

stuffed  | najedzony, napchany

suite swiːt  | suita

sunroof  | szyberdach

support  | wsparcie

supporter  | zwolennik

Supreme Court  | Sąd Najwyższy

surface ˈsəːfɪs  | powierzchnia

surge sɜːdʒ / sɜːrdʒ  | nagły 
przypływ, wyłonienie się, 
pojawienie się

surgeon  | chirurg

surgery  | zabieg chirurgiczny

surname  | nazwisko

survey ˈsɜːveɪ / ˈsɜːrveɪ  | ankieta, 
sondaż

survival  | przetrwanie

swollen  | spuchnięty, opuchnięty

sympathetically  | ze współczuciem

T
tails  | frak

target audience  | grupa docelowa

teachings  | nauki

tear teə(r) / ter  | łza

tearaway  | pot. narwaniec

teaspoon  | łyżeczka

tenured ˈtenjəd / ˈtenjərd  | stały

the fairer sex  | płeć piękna

the Kiwis  | pot. Nowozelandczycy

the latter  | ten drugi

the locals  | miejscowi

the press’s darling  | ulubieniec 
mediów

theme  | motyw

thrifty  | oszczędny

thrill-seeker  | poszukiwacz 
mocnych wrażeń

thriving  | kwitnący, dobrze 
prosperujący

thus  | tak oto, tak więc

tide  | fala

tied to sth  | związany z czymś, 
odnoszący się do czegoś

to abandon sth  | porzucać coś

to accompany sth  | towarzyszyć 
czemuś
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to act  | grać, występować

to act as sth  | pełnić rolę czegoś, 
funkcjonować jako coś

to act out sth  | odgrywać coś

to add up to X  | równać się X

to ad-lib  | improwizować

to admit that...  | przyznawać, że...

to advance  | postępować naprzód

to advocate for sth  | popierać coś, 
być zwolennikiem czegoś

to agree with sth  | zgadzać się  
z czymś

to ail  | doskwierać, dokuczać 

to put sb on the fast-track to 
recovery | umożliwić szybkie 
wyzdrowienie

to allow sb to do sth  | umożliwiać 
komuś zrobienie czegoś, pozwalać 
komuś z/robić coś

to amount to  | wynosić

to appear  | pojawiać się

to appraise sb  | ocenić/oszacować 
kogoś (czyjś stan)

to approach sb  | zbliżać się  
do kogoś

to arrange sth  | planować coś, 
tworzyć coś

to assert  | upewnić się

to attach sth  | dodawać coś

to attend  | uczęszczać

to attract sb  | przyciągać kogoś

to banter  | przekomarzać się

to battle with sth  | walczyć z czymś,  
stoczyć z czymś bitwę/walkę

to be afoot  | szykować się, 
nadchodzić

to be aired  | zostać 
wyemitowanym

to be as fit as a fiddle  | być 
zdrowym jak ryba

to be awarded sth  | być 
nagrodzonym czymś

to be aware of sth  | być czegoś 
świadomym

to be based on sth  | opierać się na 
czymś

to be beyond one’s reach  | być 
poza zasięgiem kogoś

to be confined to sth  | ograniczać 
się do czegoś

to be descended from  | pochodzić od

to be desperate for sth  |  
rozpaczliwie potrzebować czegoś

to be granted sth  | mieć coś 
przyznane

to be hailed for sth  | być 
wychwalanym za coś

to be in the ascendancy  | mieć 
przewagę

to be in the running for sth  | mieć 
szansę na coś

to be involved with sth  | być 
zaangażowanym w coś, działać  
w czymś

to be likely  | być 
prawdopodobnym, że

to be overweight  | mieć nadwagę

to be passed on by sb to sb  | być 
przekazywanym przez kogoś komuś

to be physically abusive  | stosować 
przemoc fizyczną

to be pipped to/at the post by sb  |  
przegrać z kimś o włos

to be pregnant  | być w ciąży

to be prevalent  | przeważać

to be pulled down  | zostać 
zburzonym

to be pushed for time  | mieć mało 
czasu

to be put forward  | zostać 
zaproponowanym/zasugerowanym

to be related to sth  | być 
powiązanym z czymś

to be reunited with sb  | być 
ponownie z kimś

to be sandwiched in between 
sth  | być wciśniętym pomiędzy coś

to be taken down  | zostać 
usuniętym/zlikwidowanym

to be taken out  | zostać wydanym/
wystawionym

to be the in-thing  | być na czasie, 
być popularnym

to be underway  | być w toku, 
trwać

to be up front with sb  | być z kimś 
szczerym

to bear a child  | urodzić dziecko

to belong to sth  | należeć  
do czegoś

to bicker  | sprzeczać się

to bleed  | krwawić

to bodyboard down sth  | zjeżdżać 
po czymś na desce surfingowej  
(w pozycji leżącej lub na kolanach)

to boo off sb  | wygwizdywać kogoś

to break all records  | pobić 
wszelkie rekordy

to bring about sth  | powodować coś

to bring out sth  | wydać coś

to bring rewards  | wynagradzać

to bring sth to a fever pitch  |  
doprowadzać do punktu wrzenia

to bulge at the seams  | pękać  
w szwach

to calm sb down  | uspokajać kogoś

to capture the heart of sb  | urzec 
kogoś, chwycić kogoś za serce

to capture the imagination of sb  |  
pobudzać czyjąś wyobraźnię

to carry on  | kontynuować

to carry sth  | nieść coś

to cast sb  | obsadzać kogoś  
w jakiejś roli

to cement one’s status as sth  |  
umocnić swoją pozycję jako coś

to clap eyes on sb  | utkwić w kimś 
wzrok

to come into existence  | zacząć 
funkcjonować

to come into play  | pojawiać się

to come out of sth  | wynikać  
z czegoś

to come true  | urzeczywistniać się

to commemorate sth  |  
upamiętniać coś

to complain about sth  | narzekać 
na coś

to confine sb  | ograniczać kogoś
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to consider sth  | rozważyć coś, 
uwzględnić coś

to consist in sth  | polegać na czymś

to contend  | spierać się

to count sth  | po/liczyć coś

to cover sth  | pokrywać/
obejmować coś

to crawl  | iść na czworakach

to critical acclaim  | ku uznaniu 
krytyków

to cultivate sth  | pielęgnować coś

to cut down  | ograniczać,  
z/redukować

to cut down on sth  | ograniczać coś

to cut loss  | z/minimalizować straty

to deal a blow to someone  |  
wymierzyć komuś cios

to deal with sth  | radzić sobie  
z czymś

to decipher sth  | rozszyfrować coś

to decline  | odmawiać

to decreed  | wydać dekret

to deem that...  | uważać/sądzić, że...

to deliver sth  | wygłaszać coś

to delve into sth  | zanurzyć się w coś

to depict sth  | przedstawiać coś

to derive from sth  | pochodzić od 
czegoś, wywodzić się od czegoś

to dig up dirt on sth  | wygrzebywać 
brudy na jakiś temat

to disagree with sb  | nie zgadzać 
się z kimś

to disallow sb from doing 
sth  | zabraniać komuś robienia 
czegoś

to dissociate from sth  | odciąć się 
od czegoś

to dive  | nurkować

to diverge from sth  | odróżniać się/
odbiegać od czegoś

to divorce  | rozwieść się

to do the trick  | działać

to donate sth  | darować coś

to double sth  | podwoić coś

to down tools  | zaprzestać pracy

to dread sth  | bać/obawiać się 
czegoś

to drive sb mad  | doprowadzać 
kogoś do szaleństwa

to dub sth  | nazwać coś

to echo sth tu ˈekəʊ / ˈekoʊ 
ˈsʌmθɪŋ  | powtórzyć coś

to embark on sth  | zacząć coś

to embody sth  | uosabiać coś, 
symbolizować coś

to emerge  | pojawiać się, wyłaniać się

to emphasise sth  | podkreślić coś

to emulate sb  | naśladować kogoś

to enable sb to do sth  | pozwalać 
komuś na zrobienie czegoś, 
umożliwiać komuś zrobienie czegoś

to encounter sb/sth  | napotkać, 
spotkać kogoś/coś

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

to end up  | kończyć na czymś

to enforce sth  | umocnić/ 
wzmocnić coś

to examine sb  | z/badać kogoś

to expand sth  | poszerzać coś

to experience sth  | doświadczać 
czegoś

to explore sth  | zgłębiać coś

to fall apart  | rozpadać się

to fall in love  | zakochać się

to fall into categories  | dzielić się 
na kategorie

to fear sth  | obawiać się czegoś

to feature sb  | przedstwiać kogoś

to feel flush  | czuć się jak bogacz

to flock to somewhere  | tłumnie 
gdzieś podążać

to follow suit  | iść za przykładem

to foster sth  | sprzyjać czemuś

to fuel sth  | napędzać coś

to gain international 
acclaim  | zdobyć międzynarodowe 
uznanie

to gain sth  | zdobywać coś

to garner sth  | zebrać coś

to get injections  | dostawać 
zastrzyki

to get mixed up with sb  | popaść  
w konflikt z kimś

to get one’s first 
break  | debiutować

to give sb a hard time  | dopiekać 
komuś

to give up sth  | oddać coś

to go on to do sth  | przejść do 
robienia czegoś

to go out  | wychodzić na miasto

to go viral  | stać się popularnym

to gross  | zarabiać

to grouch ɡraʊtʃ  | zrzędzić

to hail from X  | pochodzić z X

to hand in sth  | oddawać coś

to hand over sth to sb  |  
przekazywać coś komuś

to have a bit of an edge to 
sth  | być trochę lepszym od czegoś

to have a glance at sth  | rzucić na 
coś okiem

to have nothing to do with sb  | nie 
mieć nic wspólnego z kimś

to head  | zmierzać

to heal sb  | leczyć kogoś

to heckle at sb  | zakrzykiwać kogoś

to highlight sth  | podkreślać coś

to improve sth  | polepszać coś, 
ulepszać coś

to incinerate sth  | palić coś

to include sth  | obejmować coś

to influence sth  | wpływać na coś

to injure sth  | zranić się w coś

to insinuate sth  | insynuować coś

to introduce sth/sb  | wprowadzać 
coś/kogoś

to invent sth  | wynaleźć coś

to join a conversation  | włączyć się 
w rozmowę

to join sb  | przyłączać się do kogoś

to judge sb  | osądzać kogoś
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to kick the habit  | zerwać  
z nałogiem

to knit nɪt  | szydełkować

to lack (in) sth  | nie mieć czegoś

to lampoon sb  | ośmieszać kogoś

to lay the foundation for 
sth  | położyć podwaliny pod coś

to lead to sth  | prowadzić do czegoś

to leap  | skoczyć

to let oneself  | pozwolić sobie

to like things buttered both 
sides  | być homoseksualistą

to link sth  | łączyć coś

to look after oneself  | dbać o siebie

to look after sth  | troszczyć się o coś

to look for sth  | szukać czegoś

to lose track of sth  | gubić się  
w czymś

to make a foray into 
sth  | spróbować swoich sił w czymś

to make headlines  | pojawiać się na 
pierwszych stronach gazet

to make up for with sth  | nadrabiać 
czymś

to make waves  | robić zamieszanie, 
wywoływać poruszenie

to map out sth  | planować coś

to mark sth  | oznaczyć coś

to marvel at sth  | zachwycić się 
czymś

to mate  | krzyżować się

to mean to do sth  | zamierzać coś 
zrobić

to mellow  | mięknąć, łagodnieć

to milk sth for all its 
worth  | maksymalnie coś 
wykorzystać, czerpać z czegoś 
korzyści

to mirror sth  | odzwierciedlać coś

to move to X  | przeprowadzać się 
do X

to nab sth  | pot. chapnąć, zwinąć

to near sth  | zbliżać się do czegoś

to neglect sth  | zaniedbywać coś

to nurture sth  | odżywiać/karmić coś

to obtain sth  | uzyskiwać coś, 
dostawać coś

to occupy sth  | zajmować coś

to occur  | mieć miejsce, 
następować, zdarzać się

to open the flood gates of sth  | dać 
czemuś początek

to originate from sth  | pochodzić  
od czegoś

to pass a law  | uchwalić prawo

to pass a ruling on sth  | wydać 
orzeczenie na jakiś temat

to pave the way for sth  | przetrzeć 
szlaki dla czegoś, torować czemuś 
drogę

to pay off  | popłacać, opłacić się

to persist with sth  | nalegać na coś, 
upierać się przy czymś, obstawać 
przy czymś

to pigeonhole sb tə ˈpɪdʒɪnhəʊl 
/ ˈpɪdʒɪnhoʊl ˈsʌmbədi  | za/
szufladkować kogoś

to play second fiddle to sb  | grać 
drugie skrzypce

to please  | życzyć sobie

to pluck up the courage  | zbierać się 
na odwagę

to ponder on sth  | rozważyć coś, 
zastanowić się nad czymś

to pop over  | pot. wyskoczyć

to prevail  | wygrywać

to prove sth  | udowadniać coś

to prove victorious  | okazać się 
zwycięzcą

to provide sth  | dostarczać czegoś

to provide vocals  | użyczyć głosu

to pump out sth  | produkować coś, 
tryskać czymś

to put sth up for sale  | wystawiać 
coś na sprzedaż

to rake in sth  | pot. zgarniać coś

to rank  | stawiać w rankingu

to reap sth  | zebrać, zbierać coś

to rear sth  | hodować coś

to receive sth  | otrzymywać coś

to reckon that...  | uważać, że..

to recommend sth  | zalecać coś

to recover  | wy/zdrowieć

to reflect sth  | odzwierciedlać coś

to refuse to do sth  | odmówić 
zrobienia czegoś

to reign reɪn  | królować

to relate to sb  | odnosić się do kogoś

to rely on sb/sth  | polegać na kimś/
czymś

to remain  | po/zostawać

to rename sth  | nadać czemuś nową 
nazwę

to request sb  | poprosić kogoś

to resemble sth  | przypominać coś, 
przywodzić coś na myśl

to retain sth  | zachować coś

to retire  | przechodzić na emeryturę

to retreat to sth  | wycofywać się do 
czegoś

to reveal sth  | ujawniać coś

to revolve around sth  | kręcić się 
wokół czegoś

to rise to prominence  | osiągnąć 
znaczącą pozycję, dojść do sławy

to rocket  | wystrzelić, awansować

to rub  | wcierać

to rub shoulders with sb  | ocieplać  
z kimś stosunki

to rule sth  | rządzić czymś

to run round  | pojawić się

to scoop up sth  | zgarnąć coś

to secure sth for sb  | zabezpieczyć 
coś dla kogoś

to seek sb  | szukać kogoś, zabiegać 
o kogoś

to seem  | wydawać się

to send shock waves  | wywołać 
silną reakcję/szok

to set one’s eyes on sth  | utkwić 
wzrok w czymś

to set out  | postanowić coś

to set up camp  | rozbijać obóz

to share sth  | współ/dzielić coś

to showcase sth  | ujawniać coś
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to shun the limelight  | unikać 
blasku reflektorów

to sip a dram  | pot. wychylić 
kieliszeczek

to split sth  | dzielić coś

to spread up  | rozprzestrzeniać się

to stand up for oneself  | bronić się

to star  | grać główną rolę, 
występować

to start off  | zaczynać

to stay tuned  | pozostać przed 
ekranem

to steal the limelight  | uzyskać 
rozgłos

to stick to sth  | przylgnąć do czegoś

to stir emotions  | budzić emocje

to strike  | uderzać

to strut around  | przechadzać się

to sue sb  | pozwać kogoś do sądu

to suffer  | u/cierpieć

to suffer persecution  | cierpieć 
prześladowania

to suit sb  | odpowiadać komu, 
pasować komuś

to sweat  | pocić się

to switch lanes  | zmieniać pasy  
(na drodze)

to tackle sth  | zajmować się czymś

to tail off  | z/maleć

to take a back seat  | być na 
dalszym planie, stać z boku

to take it easy  | wyluzować

to take no prisoners  | być 
bezlitosnym

to take on sth  | przyjmować coś

to take on the world  | podbijać 
świat

to take one’s blood 
pressure  | zmierzyć ciśnienie

to take out a legal action against 
sb  | podejmować działania prawne 
przeciwko komuś

to take over sth  | przejąć coś  
(w posiadanie)

to take part in sth  | brać w czymś 
udział

to take place  | odbywać się, mieć 
miejsce

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

to take sth on  | podejmować się 
czegoś

to take up sth  | podejmować coś, 
zaczynać coś

to teeter on the brink of 
sth  | znajdować się na krawędzi 
czegoś

to tempt away sb  | odciągać  
kogoś

to thrive  | rozwijać się

to tickle one’s fancy  | podobać się 
komuś, interesować kogoś

to top it all off  | na domiar 
wszystkiego

to trade sth with sb  | handlować 
czymś z kimś

to tread the boards  | występować 
w teatrze

to trigger off sth  | wyzwalać coś

to turn back the tide  | zawrócić 
bieg wydarzeń

to turn on (a channel)  | włączyć 
kanał telewizyjny

to twist an ankle  | skręcić kostkę

to typify sth  | uosabiać coś

to undertake sth  | podjąć coś, 
przedsięwziąć coś

to unveil sth  | odsłonić/odkryć coś

to vary  | różnić się

to volunteer  | zgłaszać się na 
ochotnika

to weaken  | osłabiać

to whet one’s appetite for 
sth  | zaostrzyć czyjś apetyt na coś

to wobble  | drżeć, trząść się

to woo sb tə ˈwuː 
ˈsʌmbədi  | uwodzić kogoś

to work out  | pot. wypalić

to work out  | udawać się

to wreak havoc on sth  | siać 
spustoszenie w czymś

tonsils  | migdałki

totty  | pej. niezła sztuka z  
wyższych sfer

tough cookie  | twardziel

tourer  | artysta jeżdżący  
w trasy

trading hub  | centrum handlu

tranquil ˈtræŋkwɪl  | spokojny

treaty  | traktat

trials and tribulations  | zgryzoty

trust  | zaufanie

turn  | zwrot

typecast  | obsadzony

tyre ˈtaɪə(r) / ˈtaɪər  | opona

U
ulcer ˈʌlsə(r) / ˈʌlsər  | wrzód

unbeatable  | atrakcyjny, nie  
do przebicia

unbridled 
ʌnˈbraɪdld  | nieokiełznany

uncovering  | odkrycie

under one’s belt  | na swoim  
koncie

undertaking  | przedsięwzięcie

unemployed  | bezrobotny

unforgiving  | bezlitosny, 
bezwględny

unfortunately  | niestety

unimpeded ˌʌnɪmˈpiːdɪd  | nie  
do powstrzymania, nieokiełznany

uninhabited  | niezamieszkany

unique  | jedyny w swoim  
rodzaju

unmitigated  | niezaspokojony

unquestionably  | bezdyskusyjnie

unruly ʌnˈruːli  | nieposłuszny

up to that point  | do tamtego 
momentu

upbringing  | wychowanie

upcoming  | nadchodzący

ups and downs  | wzloty i upadki
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V
vague  | niejasny

value  | wartość

varied  | zróżnicowany

vein  | żyła

versatile  | wszechstronny

vice  | wada, słabość,  
przywara

viewed  | postrzegany

viewer  | widz

vineyard ˈvɪnjəd /ˈvɪnjərd  | winnica

violence  | przemoc

violent  | gwałtowny, brutalny

vote on sth  | głosowanie w jakiejś 
sprawie

voyage ˈvɔɪɪdʒ  | podróż

W
waste  | strata

we are in for a treat  | czeka nas 
uczta

weasel  | łasica

weight weɪt  | waga

what a relief  | co za ulga

What does the future hold?  |  
Co przyniesie przyszłość?

wheelchair  | wózek inwalidzki

whether on X or Y  | czy to z powodu 
X czy Y

whilst  | podczas gdy

white-knuckle  | budzący trwogę, 
mrożący krew w żyłach

white-water rafting  | spływ górskimi 
potokami

wide ranging  | o szerokim  
zakresie

widely known  | powszechnie  
znany

wide-ranging  | o szerokim zasięgu

wifey  | żonka

windscreen wiper  | wycieraczka 
(przedniej szyby)

wing mirror  | lusterko boczne

wingless  | nielotny

wistful  | smutny

witch  | wiedźma, czarownica

witty  | dowcipny

wizard  | czarodziej

wizardry  | magia, czary

wonder  | cudo

wooden  | drewniany, drętwy

worth  | wartość

worth  | warty

wry rʌɪ  | lekko drwiący, 
ironiczny

WWI  | pierwsza wojna światowa

X
X is followed by Y  | Y następuje po X

X upon Y  | coś za czymś

Z
zone zəʊn/zoʊn  | strefa

zorbing  | staczanie się/spływanie ze 
zbocza/rzeką w nadmuchiwanej kuli 
 
 


