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A
A Midsummer Night’s Dream  |  
„Sen nocy letniej”

a tad  | trochę

absorbed  | wchłaniany

accelerated  | przyśpieszony

acclaimed  | uznany

accompaniment  | dodatek

according to sth  | według czegoś

accuracy  | poprawność

achievement  | osiągnięcie

acid ˈæsɪd  | kwas

active voice  | strona czynna

actually  | właściwie

addiction  | uzależnienie

adult  | dorosły

advancement  | postęp

adveritising position  | praca 
związana z branżą reklamową

advertiser  | reklamodawca

advertising  | reklama

affectionate  | kochający, czuły

affirmative sentence  | zdanie 
twierdzące

affordable  | przystępny

aim  | cel

alas  | niestety

albeit ˌɔːlˈbiːɪt  | chociaż

all-male  | męski, dla mężczyzn

although  | chociaż

and so on and so forth  | i tak dalej

animal protein  | białko zwierzęce

anthem  | hymn

anxious ˈæŋkʃəs  | niespokojny

apart from sth  | oprócz czegoś

apparently  | najwidoczniej

appealing  | pociągający

appearance  | wygląd

apple pie  | szarlotka

appropriate  | odpowiedni

apt  | odpowiedni

aptitude for sth  | zdolność do 
czegoś

aptly  | trafnie

arguably  | bezsprzecznie

arranged  | umówiony

arrow  | strzała

arty  | artystyczny

as far back as X  | siegając  
czasów X

as opposed to sth  | w 
przeciwieństwie do czegoś,  
zamiast czegoś

as the saying goes…  | jak mówi 
przysłowie…

as well as  | jak również

aspiring  | początkujący; z ambicjami

assessed  | oceniany

associate  | zastępca

astonishing  | zdumiewający

at least  | co najmniej

at present  | obecnie

attempt  | próba, staranie

attitude  | nastawienie, postawa

audience  | publiczność, odbiorcy

autonomous ɔːˈtɒnəməs / 
ɔːˈtɑːnəməs  | autonomiczny

auxiliary verb ɔːɡˈzɪliəri vɜːb / 
vɜːrb  | czasownik posiłkowy

average  | przeciętny

awareness  | świadomość

B
backbencher  | szeregowy 
deputowany, zwykły poseł w 
angielskiej Izbie Gmin

ballot box  | urna wyborcza

ballot paper  | karta do głosowania

baloon debate  | debata, której 
klasycznym przykładem jest 
sytuacja, w której jej uczestnicy 
znajdują się w spadającym balonie, 
a jeden z uczestników musi 
wyskoczyć, aby uratowali się inni. 

Uczestnicy muszą odpowiednio 
argumentować, aby przekonać 
innych, że to właśnie oni mają 
pozostać w balonie, a jeden z 
uczestników musi wyskoczyć, aby 
uratowali się inni. Uczestnicy muszą 
odpowiednio argumentować ,aby 
przekonać innych, że to właśnie oni 
mają pozostać w balonie.

bar of chocolate  | tabliczka 
czekolady

bargain ˈbɑːɡən / ˈbɑːrɡən  | okazja

barley  | żyto

basmati  | gatunek ryżu

batch  | porcja

battlements  | blanki

bean  | fasola

bedfellow  | partner, 
współpracownik

beef  | wołowina

beetroot  | burak, buraczany

beguiled  | omamiony

betrayal  | zdrada

beware of sth  | strzeż się czegoś

bilingual  | bilingwalny, 
dwujęzyczny

bilingualism ˌbaɪˈlɪŋɡwəlɪzəm  |  
dwujęzyczność, bilingwalizm

bitter  | gorzki

black-eyed pea  | biała fasola  
z czarnymi plamkami

bland  | nijaki

bleached with sth  | wybielony 
czymś

blindness  | ślepota

blockbuster  | hit

blood pressure  | ciśnienie krwi

blood vessel disease  | choroba 
naczyń krwionośnych

blueberry  | czarna jagoda

board game  | gra planszowa

border  | granica

borough bʌrə  | dzielnica

boundless  | bezgraniczny

bounty  | hojność
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bran cereal  | płatki z otrębów

breakthrough  | przełom

breath breθ  | oddech

brilliant  | błyskotliwy

bumbling  | mamroczący, 
bełkoczący

buzzword  | pot. modne 
powiedzonko

C
cabinet  | gabinet

cancer  | rak

caption  | podpis (fotografii)

captivating  | przykuwający uwagę, 
urzekający

carbohydrates ˌkɑːbəʊˈhaɪdreɪts / 
sˌkɑːrboʊˈhaɪdreɪts  | węglowodany

career lader  | drabina zawodowa

career path  | ścieżka zawodowa

casual  | zdawkowy

cell  | komórka

CEO = Chief Executive 
Officer  | dyrektor naczelny/
generalny

cerebral cortex  | kora mózgowa

challenge  | wyzwanie

Chancellor of the 
Exchequer  | Kanclerz Skarbu

charity concert  | koncert 
charytatywny

checked  | sprawdzany

chef  | szef kuchni

chick pea  | ciecierzyca

childhood  | dzieciństwo

childhood memories  |  
wspomnienia z dzieciństwa

chilly  | chłodny

chit-chat  | pogawędka

choir ˈkwaɪə(r) / ˈkwaɪər  | chór

cicrulation  | nakład

closet  | AmE szafa

closing credits  | napisy końcowe

clutter-free  | wolny od bałaganu

cobbled  | brukowany

colleague ˈkɒliːɡ  | kolega

community  | społeczność

competence test  | test 
kompetencji

competition  | współzawodnictwo

complaint  | skarga, narzekanie, 
zażalenie

completion  | ukończenie

compliance  | uległość

complimentary  | gratisowy

concise  | zwięzły

conditional  | okres warunkowy

conducted  | przeprowadzany

confidence  | pewność siebie

conscientiously ˌkɒnʃiˈenʃəsli / 
ˌkɑːnʃiˈenʃəsli  | uważnie

conscious  | świadomy

consciously ˈkɒnʃəsli  | świadomie

consistent  | spójny

consistently  | konsekwentnie, 
logicznie

constituency  | okręg wyborczy

constituent pieces  | czynniki 
pierwsze

contemporary  | współczesny

content  | zawartość, treść

contest  | konkurs

conversation filler  | zwrot 
podtrzymujący rozmowę

converted to sth  | przekształcony 
w coś

cooked  | ugotowany

cover  | okładka

coverage  | przerobienie

cravings  | łaknienie

cream of the crop  | elita

credible  | wiarygodny

crowd  | tłum

culture vulture ˈkʌltʃə(r) 
ˈvʌltʃə(r)  | osoba interesująca się 
kulturą i sztuką ze snobistycznych 
powodów, kulturofil

currency  | waluta

current  | obecny

curriculum kəˈrɪkjələm (pl. curricula 
– kəˈrɪkjələ)  | program nauczania

cutlery  | sztućce

D
dairy ˈdeəri / ˈderi  | nabiał

damage  | szkoda

debut ˈdeɪbjuː / ˈdebjuː  |  
debiutancki

decluttering  | „odgracanie”

defeat  | porażka, przegrana, klęska

despite sth  | pomimo czegoś

detached dɪˈtætʃt  | niezależny, 
obiektywny

device  | urządzenie

diabetes ˌdaɪəˈbiːtiːz  | cukrzyca

dignity  | godność

director  | reżyser

disastrous  | katastrofalny

disgusting dɪsˈɡʌstɪŋ  | obrzydliwy

dish  | danie

display  | pokaz

dividing X into sth  | dzielenie  
X na coś

divine  | boski

do-or-die-moment  | moment 
decydujący

dormant  | uśpiony

douchebag  | idiota, dupek

drill  | ćwiczenie oparte na 
powtarzaniu czegoś (np. zdania)

driverless  | pozbawiony kierowcy

drug abuse  | nadużywanie 
narkotyków

due to sth  | z powodu czegoś

duty  | obowiązek

E
eatery  | jadłodajnia

editor  | redaktor
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editor-in-chief  | redaktor naczelny

editorship  | stanowisko redaktora

efficient  | wydajny, skuteczny

effort  | wysiłek

either…or…  | albo…albo…

eldest  | najstarszy

election  | wybór

endearing  | uroczy

enduring ɪnˈdjʊərɪŋ / 
ɪnˈdʊrɪŋ  | trwający, trwały

enjoyable ɪnˈdʒɔɪəbl  | dający 
radość

enterprise  | przedsięwzięcie

entrepreneur ˌɒntrəprəˈnɜː(r) / 
ˌɑːntrəprəˈnɜːr  | przedsiębiorca

EP = extended play  | minialbum, 
pot. epka

essentially  | zasadniczo

estimates  | oceny, szacunki

estuary  | ujście

eventually  | ostatecznie, w końcu

evidence  | dowód

excess  | nadmiar, nadwyżka

exhausted ɪɡˈzɔːstɪd  | wyczerpany

exposition  | wystawa

extraordinary  | niezwykły

extremely  | wyjątkowo

F
facial expression  | wyraz twarzy

factor  | czynnik

family-oriented  | ukierunkowany 
na rodzinę

far-off  | odległy

fashionable ˈfæʃnəbl  | modny

fat  | tłuszcz

fault  | wina, wada

feedback  | odzew

Ferris wheel  | diabelski młyn

fettuccine  | rodzaj makaronu

figures  | statystyki

firmly  | stanowczo, jasno

first things first  | po kolei, po 
pierwsze

flashcard  | fiszka

flexible  | elastyczny

flour  | mąka

fluency  | płynność

foam  | pianka

folk fəʊk / foʊk  | pot. gość, koleś

following sth  | po czymś

font  | czcionka

for eons fər ˈiːəns  | od wieków

former  | były

fossilised ˈfɒsəlaɪsd / ˈfɑːsəlaɪsd  |  
skamieniały

founder  | założyciel

fourth-grade  | z czwartej klasy

frankly  | szczerze

freely  | swobodnie

fuel ˈfjuːəl  | paliwo

G
geek  | maniak, dziwak

generous  | hojny, szczodry

gig  | występ, koncert

goal  | cel

government  | rząd

graded reader  | publikacja 
książkowa służąca nauce j. obcych, 
z oznaczonym poziomem trudności

gradual ˈɡrædʒuəl  | stopniowy

gradually  | stopniowo

grape  | winogrono

grateful to sb  | wdzięczny komuś

gratuity  | napiwek

grave  | grób

greasy  | tłusty

grocery store  | warzywniak

ground-breaking  | przełomowy

growth  | wzrost

H
hanging  | powieszenie

hap  | traf, przypadek

harmful to sth  | szkodzący czemuś, 
szkodliwy dla czegoś

haste  | pośpiech

hath  | arch. mieć

haunted  | nawiedzany

head over hills  | po uszy

heart attack  | zawał

heart disease  | choroba serca

heart-warming  | wzruszający

hefty  | spory

heroin addict  | osoba uzależniona 
od heroiny

highbrow art ˈhaɪbraʊ ɑː(r)t  |  
sztuka wysoka

hold on  | poczekaj

hometown  | rodzinne miasto

howling  | świszczący

humble ˈhʌmbl  | skromny

hurdle  | przeszkoda

I
I’m famished  | pot. umieram  
z głodu

identical twins  | bliźnięta 
jednojajowe

illness  | choroba, przypadłość

impact  | wpływ

impeccable ɪmˈpekəbl  |  
nienaganny

imposing  | olśniewający, 
imponujący

in a bid to  | próbując, starając się

in abundance ɪn əˈbʌndəns  |  
obficie, wiele

in excess of  | więcej niż

in favour of sth  | na rzecz czegoś

in order to  | aby, żeby

in search of sth  | w poszukiwaniu 
czegoś
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in terms of sth  | pod względem 
czegoś

in the realm of  | w przedziale,  
w granicach

in turn  | z kolei

inability  | niezdolność

incarnation  | wcielenie

including sb/sth  | włącznie z kimś/
czymś

income  | dochód

inconvenience  | niedogodność

increased  | podwyższony

indedible  | niejadalny

independent  | niezależny

indirect question  | pytanie 
pośrednie

indispensable ˌɪndɪˈspensəbl  |  
niezbędny

individual  | osobny, pojedynczy

industry  | przemysł

infamously  | niechlubnie

infinite  | nieskończony

inflammation  | zapalenie

ingredient  | składnik

instant  | moment

instead of sth  | zamiast czegoś

insulin resistance  | odporność  
na insulinę

insult  | obelga

intake  | dawka

interlocutor  | rozmówca, 
interlokutor

involvement  | zaangażowanie

island ˈaɪlənd  | wyspa

it’s a pity  | jaka szkoda

it’s no wonder that…  | nic 
dziwnego, że…

itinerary aɪˈtɪnərəri  | trasa podróży, 
plan zwiedzania

J
jar dʒɑː(r)  | słoik

jewellery  | biżuteria

K
kidney damage ˈkɪdni 
ˈdæmɪdʒ  | uszkodzenie nerek

kiss my arse!  | pocałuj mnie  
w tyłek!

L
lack of sth  | brak czegoś

laid back  | wycofany, 
introwertyczny

larger than life  | przejaskrawiony, 
niezwykły

layout  | układ

left wing  | lewicowy

left-leaning  | skłaniający się ku 
lewicy

leftovers  | pozostałości, resztki

legal  | prawny

length leŋθ  | długość

lentils  | soczewica

less  | mniej

letting go  | odpuszczanie

level of awareness  | poziom 
świadomości

lexical item  | wyraz, zwrot, 
jednostka leksykalna

liberally  | swobodnie, bez 
ograniczeń

life expectancy  | średnia długość 
życia

lifespan  | długość życia

lingo  | pot. język, gadka

linked to sth  | powiązany z czymś

listening for gist  | ćwiczenie 
rozumienia ze słuchu mające na 
celu zrozumienie ogólnej idei

literally  | dosłownie

live laɪv  | na żywo

liver  | wątroba

living arrangements  | warunki 
mieszkaniowe

loads  | duże ilości

longing  | pragnienie, tęsknota

long-term  | długoterminowy

lumberjack  | drwal

luminary  | wybitny

lungs  | płuca

lyrics  | słowa (piosenki)

M
made up of sb  | składający się z 
kogoś

magnet ˈmæɡnət  | magnes

mainly  | głównie

major  | główny

majority  | większość

male  | mężczyzna

malt  | słodowy

managing editor  | redaktor 
prowadzący

marble  | marmurowy

marvel  | cudo

mashed  | tłuczony, purée

masterplan  | zasadniczy/generalny 
plan

mayor meə(r) / ˈmeɪər  | burmistrz

medieval  | średniowieczny

memorisation  | uczenie się na pamięć

merit  | zasługa

meritocracy  | merytokracja 
(system, w którym nagradza się za 
osiągnięcia)

military  | wojskowy

modality  | modalność

modesty  | skromność

moniker  | przydomek

mother tongue ˈmʌðə(r) /  
ˈmʌðər tʌŋ  | język ojczysty

mouth-watering  | apetyczny

Much Ado About Nothing  |  
„Wiele hałasu o nic”

Multiple Sclerosis  | stwardnienie 
rozsiane

music chart  | muzyczna lista 
przebojów

must-see  | obowiązkowy
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N
napkin  | serwetka

necessity is the mother of 
invention  | potrzeba matką 
wynalazków

neeps and tatties  | tradycyjna 
szkocka przystawka (ziemniaki 
i purée z rzepy) podawana do 
potrawy haggis

neither  | ani

never-ending  | niekończący się

nibble  | gryz, kąsek

nightmare  | koszmar

no matter  | bez względu na

no wonder that…  | nic dziwnego, 
że…

non-existent  | nieistniejący

northern  | północny

not to mention  | nie wspominając o,  
nie mówiąc już o

novel  | powieść

nowadays  | obecnie

numerous ˈnjuːmərəs   | liczny

nutrient  | składnik odżywczy

nutritionist  | dietetyk

O
obesity əʊˈbiːsəti   | otyłość

odd  | osobliwy

of sorts  | nietypowy, coś jakby

of the utmost 
importance  | najwyższej wagi

officious  | nad/gorliwy

offspring  | potomstwo

oil  | oliwa

on a daily basis  | codziennie

on a leash  | na smyczy

on a regular basis  | regularnie

on a triannual basis  | co trzy lata

on average  | przeciętnie

on the go  | w biegu, w ruchu

on the house  | na koszt restauracji

opportunity  | sposobność, okazja, 
możliwość

originally  | pierwotnie

outing  | wypad, wycieczka

outlook  | punkt widzenia, pogląd

out-of-the-box  | kreatywny, 
niekonwencjonalny

outstanding  | wybitny

overcooked  | rozgotowany

overloaded  | przeładowany

overnight  | z dnia na dzień

overwhelmed  | przytłoczony

overworked  | przepracowany, 
przeciążony

owner  | właściciel

P
page boy hairstyle  | uczesanie na 
pazia

palm  | dłoń

pancreas ˈpæŋkriəs  | trzustka

participant  | uczestnik

passive voice  | strona bierna

pasta  | makaron

pastime  | rozrywka

path  | ścieżka, droga

pea  | groch

pear peə(r) / per  | gruszka

penny-pincher  | sknera, dusigrosz

pensioner  | emeryt/emerytka

pepper  | pieprz

performance  | występ

PhD = Doctor of Philosophy  |  
doktorat, doktor

physically  | fizycznie

picturesque ˌpɪktʃəˈresk  | malowniczy

piece of advice on sth  | rada, 
wskazówka na jakiś temat

pineapple  | ananas

playground  | podwórko, plac zabaw

pleasure centre  | ośrodek przyjemności

plenty  | mnóstwo

plum  | śliwka

poached  | gotowany

podcast  | podkast, publikacja 
dźwiękowa lub filmowa w Internecie

poll  | ankieta, sondaż

pomegranate  | granat

practice makes perfect  | ćwiczenie 
czyni mistrza

predecessor  | poprzednik

preposition  | przyimek

prestigious preˈstɪdʒəs  | prestiżowy

prevalent  | przeważający

previous  | poprzedni, uprzedni, 
wcześniejszy

previously ˈpriːviəsli  | uprzednio

price tag  | metka z ceną

primary school  | szkoła podstawowa

Prime Minister  | premier

principle  | zasada

processed  | przetworzony

proficiency  | biegłość

prominent  | wybitny

pronunciation  | wymowa

proper  | właściwy

prospect  | perspektywa

protocol  | protokół, zbiór zasad 
etykiety

publisher  | wydawca

publishing skills  | umiejętności/
zdolności wydawnicze

pure  | czysty

putrid ˈpjuːtrɪd  | zepsuty

Q
questioned  | podważany, 
kwestionowany

R
radiating  | emanujący

rarely  | rzadko
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raspberry  | malinowy

razor clam  | okładniczka (rodzaj 
mięczaków o długiej muszli)

Reactive Oxygen Species  |  
reaktywne formy tlenu

readership  | grono czytelników

realm  | królestwo

rebellious  | buntowniczy

reception  | odbiór, przyjęcie

record holder  | rekordzista

red tape  | pot. biurokracja

refined  | przetworzony

reign  | panowanie, rządy

reign reɪn  | panowanie

related to sth  | powiązany, 
związany z czymś

released  | opublikowany

reluctant rɪˈlʌktənt  | niechętny

reptile  | gad

request  | prośba

required  | wymagany

researcher  | badacz

resourceful  | zaradny, 
przedsiębiorczy

respectively  | odpowiednio,  
w wymienionej kolejności

restricted to sth  | ograniczony  
do czegoś

restriction  | ograniczenie

results  | wyniki

resurgence rɪˈsɜːdʒəns / 
rɪˈsɜːrdʒəns  | odrodzenie się

reward  | nagroda

ride  | przejażdżka

ripe old age  | podeszły wiek

Rome was not built in a day  | nie 
od razu Kraków zbudowano

rote learning  | nauka pamięciowa 
(zapamiętywanie przez 
powtarzanie)

rugged  | obszarpany

ruler  | władca

S
salt sɔːlt / sɒlt  | sól

sandstone  | z piaskowca

savoury ˈseɪvəri  | smakowity, 
słony, pikantny

savvy ˈsævi  | pomysłowy, łebski

scrumptious ˈskrʌmpʃəs  |  
przepyszny

sea trout  | pstrąg morski

seat of power  | siedziba władzy

secondary school  | szkoła średnia

seconds/a second 
helping  | dokładka

senile  | starczy, zniedołężniały

septuagenerian 
ˌseptjuədʒəˈneəriən  | osoba  
w wieku między 70. a 79. rokiem 
życia

server  | AmE kelner

set  | umiejscowiony

severe  | surowy, dotkliwy

shaped by sb  | ukształtowany  
przez kogoś

shift  | zmiana, przesunięcie

shopper  | klient

shore  | wybrzeże, brzeg

shortcomings  | wady, 
niedoskonałości

sickly  | mdły

sideshow  | atrakcja

sight  | widok

sightseeing  | zwiedzanie

silverware  | zastawa stołowa

simulation ˌsɪmjuˈleɪʃn  | symulacja 
(np. scenek z życia codziennego)

simultaneously ˌsɪmlˈteɪniəsli /
ˌsaɪmlˈteɪniəsli  | równocześnie

Singaporean ˌsɪŋəˈpɔːriən  |  
singapurski, z Singapuru

single  | dla jednej osoby

single mother  | samotna matka

skill  | umiejętność

slashing  | ostre cięcie/ograniczenie

snack  | przekąska

so as to…  | po to, aby…

soft skills  | umiejętności miękkie

sought  | poszukiwany

sour ˈsaʊə(r) / ˈsaʊər  | kwaśny

southern  | południowy

sparkling  | gazowany

species ˈspiːʃiːz  | gatunek

spectacle  | widowisko

spoonful  | łyżka

spotted  | zauważony, dostrzeżony

sq.ft = square feet  | stopa 
kwadratowa (jedn. miary)

staircase  | klatka schodowa

stand  | stojak, stoisko

standout  | wyróżniający się

stand-up  | występ rozrywkowy 
jednego komika

starter  | przystawka

state-of-the-art  | nowoczesny

statue  | pomnik

staunch  | zagorzały

still  | niegazowany

stirring  | poruszający

stock market  | giełda

stodgy  | zapychający

stomach  | żołądek

stored away  | przechowywany, 
magazynowany

streaming  | oparty na podziale na 
grupy

streamlined  | o nowoczesnej linii, 
opływowy

strengths and weaknesses  | mocne 
i słabe strony

stress  | akcent

stubble  | zarost

stuff stʌf  | rzeczy

stuffed  | pełny

stunning  | zdumiewający

subsequently ˈsʌbsɪkwəntli  |  
w następstwie

successor  | następca
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supporter  | zwolennik

supposedly  | rzekomo

surroundings  | otoczenie

swede  | brukiew

sweetener  | słodzik

syntax  | składnia

T
table cloth  | obrus

tantalising  | kuszący

taste buds  | kubki smakowe

tasteless  | bez smaku

taster menu ˈteɪstə(r) ˈmenjuː  |  
degustacja potraw, menu degustacyjne

tax  | podatek

teaspoon  | łyżeczka

tech-savvy tekˈsævi  | obeznany  
z techniką

TED talks  | prezentacje wygłaszane 
na konferencjach organizacji TED

teenager  | nastolatek

tempered  | umiarkowany

tent  | namiot

terms of endearment  | czułe 
słówka/określenia

the Big Apple  | pot. Nowy York

the ladder of success  | drabina 
sukcesu

The Tempest  | „Burza”

thee  | arch. ty

thoroughfare  | droga, arteria

though  | choć

through sth  | poprzez coś

tightly  | mocno

till  | aż do

tip  | wskazówka

to account for X percent  |  
stanowić X procent

to achieve sth  | osiągać coś

to acquire sth  | nabyć coś

to adjust to sth  | dostosować się 
do czegoś

to admit (that...)  | przyznawać (że)

to advise sb to do sth  | doradzić 
komuś zrobienie czegoś

to affect sb  | wpływać na kogoś

to aim at sth  | dążyć do czegoś

to allow sb to do sth  | pozwalać 
komuś na zrobienie czegoś

to appear  | pojawiać się

to assess sb/sth  | oceniać kogoś/coś

to associate sth with sth  | kojarzyć 
coś z czymś

to attempt to do sth  | próbować/
starać się coś zrobić

to attend a course  | uczęszczać na 
kurs

to attend X  | uczęszczać do X

to avoid sb/sth  | unikać kogoś/
czegoś

to bake  | piec (ciasta)

to be a dab hand at doing sth  | być 
świetnym w robieniu czegoś

to be abundant in X  | obfitować w X

to be broken down to sth  | zostać 
rozłożonym na coś

to be convinced to sth  | zostać do 
czegoś przekonanym

to be done to a turn  | być idealnym

to be dotted around  | być 
rozrzuconym wokół

to be guided  | zostać 
oprowadzonym

to be hatched  | wykluć się

to be in a rut  | popaść w rutynę

to be in charge (of sth)  |  
odpowiadać (za coś)

to be in for a treat  | mieć niezły ubaw

to be in one’s prime  | być w 
kwiecie wieku, być w pełni sił

to be into sth  | pasjonować się 
czymś, być czymś zainteresowanym

to be involved with sth  | być w coś 
zaangażowanym

to be moreish  | pot. pycha, palce 
lizać

to be nothing short of  | być 
czystym/prawdziwym czymś (np. 
cudem/oszustwem)

to be on the rise  | wzrastać

to be peckish  | mieć ochotę coś 
przekąsić, mieć ochotę na małe 
conieco

to be poles apart  | krańcowo się 
różnić

to be promoted to sb  | dostać 
awans na kogoś

to be reckoned with  | z którą 
należy się liczyć

to be sacked  | pot. zostać wylanym

to be united in doing sth  | być 
zgodnym co do czegoś

to be viewed as X  | być 
postrzeganym jako X

to bear fruit  | przynosić owoce

to bear in mind  | mieć na uwadze

to become addicted to sth  | stać 
się uzależnionym od czegoś

to behold sth  | obejrzeć coś, 
zobaczyć coś

to bite into sth  | wgryzać się w coś

to blame sb  | winić kogoś

to bloom  | rozkwitać, rozwijać się

to blot one’s copybook  | BrE pot. 
dać plamę

to boast  | szczycić się

to boil  | gotować (w wodzie)

to bother sb tə ˈbɒðə(r) / ˈbɑːðər 
ˈsʌmbədi  | nurtować/dręczyć kogoś

to bring about sth  | doprowadzać 
do czegoś

to bring people together  | łączyć 
ludzi, zbliżać ludzi

to broaden sth tə ˈbrɔːdn 
ˈsʌmθɪŋ  | poszerzyć coś

to cancel sth  | odwoływać coś

to canoodle tə kəˈnuːd(ə)l  |  
migdalić się

to catch up (with sb)  | nadrabiać 
czas (z kimś)

to cater to sb  | zadowalać kogoś

to cause sth  | powodować coś
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to chow down  | AmE pot. żuć, 
przeżuwać

to claim that…  | twierdzić, że…

to clear up sth  | wyjaśnić coś

to climb tə klaɪm  | wspinać się

to collect one’s thoughts  | zebrać 
myśli

to combat sth  | zwalczać coś

to come across sth  | natknąć się na 
coś, spotkać się z czymś

to come to a halt  | zatrzymać się, 
stanąć

to come upon sth  | natknąć się na 
coś

to commemorate sth  |  
upamiętniać coś

to compare (sth with sth)  |  
porównywać (coś z czymś)

to compliment sth  | wpływać 
pozytywnie na coś

to consist in sth  | polegać na czymś

to contain sth  | zawierać coś

to contradict sth  | pozostawać  
w sprzeczności z czymś

to contribute to sth  | przyczyniać 
się do czegoś

to convey sth  | przekazywać coś

to cover sth  | obejmować coś

to crack sth  | rozgryźć coś

to cut down on sth  | ograniczyć coś

to cut out sth  | wyeliminować coś

to cut ties with sth  | zerwać więzi 
z czymś

to dabble  | eksperymentować

to dare  | odważyć się, ośmielić się

to depend on sth  | zależeć od czegoś

to depict sth  | przedstawiać coś

to detect sth  | wykrywać coś

to determine sth  | określać, 
determinować coś

to dig in  | slang: zaczynać (posiłek)

to disagree with sth  | nie zgadzać 
się z czymś

to discard sth  | odrzucić coś, 
wyeliminować coś

to discover sb  | odkryć kogoś

to doubt tə daʊt  | wątpić

to drop below zero  | spadać 
poniżej zera

to drown tə draʊn  | utonąć

to dwindle  | zmniejszyć się

to eat out  | jeść na mieście/ 
poza domem

to emphasise sth  | podkreślać coś

to enable sb to do sth  | umożliwić 
komuś zrobienie czegoś

to enchant sb  | oczarowywać 
kogoś

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

to endear onself to sb  | zaskarbić 
sobie sympatię kogoś

to enjoy sth  | cieszyć się czymś

to entail sth  | pociągać za sobą coś

to equip sth with sth  | wyposażyć 
coś w coś

to evaluate sth  | oceniać coś

to face each other  | być naprzeciw 
siebie

to face up to sth  | zmierzyć się z 
czymś

to facilitate sth  | ułatwiać coś

to fall  | spadać, obniżać się

to fall in love with sth  | zakochać 
się w czymś

to favour sth  | sprzyjać czemuś

to flow into sth  | wpływać do 
czegoś

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

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

to force sb to do sth  | zmusić kogoś 
do zrobienia czegoś

to fry  | smażyć

to gain sth  | zdobywać coś, 
uzyskiwać coś

to get a laugh  | pośmiać się

to get sth out of the way  | pozbyć 
się czegoś

to give in to the 
temptation  | poddawać się pokusie

to go down well with sb  | przypaść 
komuś do gustu, zostać dobrze 
przyjętym

to hail from X  | pochodzić z X

to hamper sth  | spowalniać coś

to hang out with sb  | spędzać czas 
z kimś

to have a chit-chat  | po/gawędzić, 
pogadać

to have a sweet tooth  | lubić 
słodycze

to hide one’s gayness in 
the closet  | ukrywać swój 
homoseksualizm

to highlight sth  | podkreślać, 
uwypuklać coś

to hit a slump  | być w sytuacji 
kryzysowej

to hit the newsstands  | pojawić się 
w sprzedaży

to hit the streets  | wyjechać na 
ulice

to hold on to sth  | trzymać coś

to hold one’s breath  |  
wstrzymywać oddech

to hold sb in one’s arms  | trzymać 
kogoś w ramionach

to hug sb  | przytulić kogoś

to implement sth  | wprowadzać 
coś w życie

to improve sth  | polepszyć coś

to inch one’s way into sth  |  
utorować sobie drogę do czegoś

to include sb/sth  | obejmować, 
włączać kogoś/coś

to increase sth  | zwiększać coś, 
podnosić coś

to increase to X  | wzrosnąć do X

to indulge in sth  | uraczyć się 
czymś

to insult sb tʊ ɪnˈsʌlt ˈsʌmbədi  |  
obrażać kogoś

to interfere in sth  | ingerować w coś

to introduce sb to 
sth  | wprowadzić kogoś w coś
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to involve sth  | zakładać coś

to join together  | jednoczyć się

to lead  | prowadzić, wieść

to lead sb to (do) sth  | do/
prowadzić kogoś do (zrobienia) 
czegoś

to lead sb to sth  | po/prowadzić 
kogoś do czegoś

to lead to sth  | doprowadzić do 
czegoś

to loathe sb/sth tə ləʊð ˈsʌmbədi/
ˈsʌmθɪŋ  | nienawidzić, nie cierpieć 
kogoś

to lose sth  | tracić coś

to make a call to sth  | wzywać, 
nawoływać do czegoś

to make a few bob  | pot., przen. 
zarobić parę groszy

to make it up to sb  |  
zrekompensować coś komuś

to make sure  | upewniać się

to make up for sth  | nadrabiać coś, 
rekompensować coś

to make up sth  | tworzyć coś

to make use of sth  | wykorzystać 
coś, użyć czegoś

to matter  | mieć znaczenie

to mean  | oznaczać

to measure sth  | mierzyć coś

to measure up  | dorównać

to mull over sth  | zastanawiać się 
nad czymś

to namecheck sb  | wymieniać 
kogoś z imienia i nazwiska

to notice sth  | zauważać coś

to occur  | występować, pojawiać 
się

to opt to do sth  | opowiadać się za 
zrobieniem czegoś

to ought to be  | powinna być

to outdo oneself  | przejść samego 
siebie

to outshine sth  | przyćmić coś

to pass an exam  | zdawać egzamin

to pass away  | odejść, umrzeć

to pass sth  | podawać coś

to pay a compliment  |  
komplementować, chwalić

to pay attention to sth  | zwracać 
na coś uwagę

to pay homage to sb tə peɪ 
ˈhɒmɪdʒ tə ˈsʌmbədi  | oddawać 
komuś hołd

to pay off  | popłacać, opłacać się

to pinpoint sth  | wskazać coś

to piss  | wulg. sikać

to play host to sb  | gościć kogoś, 
udzielać komuś gościny

to plod along  | przen. brnąć z 
mozołem do przodu

to postpone sth  | przełożyć coś

to predict sth  | przewidywać coś

to pressure sb  | wywierać na kogoś 
nacisk

to proclaim that…  | ogłosić, że…

to prove sth  | udowadniać coś

to provide sth  | dostarczać czegoś

to purchase sth tə ˈpɜːtʃəs / ˈpɜːrtʃəs 
ˈsʌmθɪŋ  | za/kupić coś, nabyć coś

to pursue sth tə pəˈsjuː ˈsʌmθɪŋ  |  
podążać za czymś

to push the limits of 
sth  | przesuwać granice czegoś

to put emphasis on sth  | kłaść 
nacisk na coś

to put hairs on one’s chest  | pot. 
dawać kopa (o alkoholu)

to put sth away  | odłożyć coś

to put sth in limbo  | pozostawiać 
coś w stanie zawieszenia

to raise one’s eyebrows  | wywołać 
zdziwienie/poruszenie

to raise sb  | wychować kogoś

to raise sth  | podnosić coś

to reaffirm  | umacniać, 
potwierdzać

to recommend  | zalecać

to redefine sth  | zdefiniować coś 
na nowo/ponownie

to regard sth as sth  | postrzegać 
coś jako coś

to relate to sb  | odnosić się do 
kogoś

to release sth  | uwalniać coś

to release sth  | wydać/
opublikować coś

to release sth  | wypuszczać coś (na 
rynek)

to remain  | pozostawać

to remain to be seen  | to się okaże

to remove sth  | usunąć coś

to replace sb  | zastąpić kogoś

to replace sth with 
sth  | zastępować coś czymś

to result in sth  | skutkować czymś

to roast  | piec, smażyć (mięsa)

to sample sth  | skosztować, 
spróbować czegoś

to save face  | zachować twarz

to savour sth tə ˈseɪvə(r)ˈsʌmθɪŋ  |  
delektować się/rozkoszować się 
czymś

to scale  | wspinać się, wdrapywać 
się

to season  | przyprawiać

to seek sth  | szukać czegoś, 
poszukiwać czegoś

to seek to do sth  | zmierzać do 
zrobienia czegoś

to seem  | wydawać się

to set (one’s) priorities 
tə set (wʌnz) praɪˈɒrətiz / 
praɪˈɔːrətiz  | ustalać (swoje) 
priorytety

to set one’s goal on sth  | powziąć 
sobie coś za cel

to set oneself a goal  | wyznaczać 
sobie cel

to set sb back X  | kosztować kogoś 
X

to set up sth  | ustanowić coś

to settle a bill  | u/regulować 
rachunek

to shake sth to its foundations  |  
zachwiać czymś w posadach

to shave  | golić się

to shop till you drop  | robić zakupy 
do upadłego



englishmatters.pl
57/2016

Colorful
MEDIA

to showcase sth  | pokazać coś, 
wyeksponować coś

to simplify sth  | uprościć coś

to skyrocket  | wy/strzelić w górę

to slip through  | prześlizgnąć się

to slow down  | zwolnić

to sound  | brzmieć

to spend sth  | wydawać coś

to stand out  | wyróżniać się

to stand the test of time  | przetrwać 
próbę czasu

to start proceedings  | rozpocząć 
starania

to stew tə stjuː / stuː  | dusić

to stop sb in one’s tracks  |  
zatrzymać kogoś w jego planach

to strike a balance between sth and 
sth  | znaleźć równowagę między 
czymś a czymś

to stroll  | spacerować, przechadzać się

to support sb  | wspierać kogoś

to surpass sth tə səˈpɑːs / sʌmθɪŋ  |  
przekroczyć coś

to swallow  | połykać

to take a break  | z/robić sobie 
przerwę

to take a gander at sth  | rzucić na 
coś okiem

to take a peek at sth  | zerkać na coś

to take care of sb  | zadbać o kogoś

to take over sth  | przejąć coś

to take part in sth  | brać w czymś udział

to take place  | odbywać się

to take up a seat  | objąć stanowisko

to take up sth  | podejmować coś 
(np. wyzwanie)

to throw one’s hat in the ring  |  
stanąć do boju, wziąć udział w walce

to tip  | dawać napiwek

to top it all  | przebijać wszystko

to toy with sth  | majstrować przy 
czymś, bawić się czymś

to trigger sth  | wywoływać coś

to turn over a new leaf  | rozpocząć 
nowy rozdział w życiu

to turn over sth  | przewracać coś

to turn sth around  | odmieniać, 
zmieniać coś

to turn to sb  | zwracać się do kogoś

to undergo training in 
sth  | przechodzić szkolenie 
dotyczące czegoś

to upset sb  | niepokoić kogoś

to utter sth  | ukuć coś

to voice one’s opinion  | wyrażać 
swoją opinię

to vote against sth  | głosować 
przeciwko czemuś

to warn sb about sth  | przestrzegać 
kogoś przed czymś

to weaken sth  | osłabiać coś

to widen sth  | poszerzać coś

to win (by) a landslide victory  |  
zwyciężyć przytłaczającą ilością 
głosów, odnieść spektakularne 
zwycięstwo

to win critical acclaim  | zdobyć 
uznanie krytyków

to wrap up  | otulić się, ubrać się 
ciepło

to write sth down  | zapisać coś, 
spisać coś

tongue tʌŋ  | język

toothpick  | wykałaczka

tortoise  | żółw

trailblazer  | pionier

transmitter  | przekaźnik

trap  | pułapka

travail  | mozół, trud

treated  | leczony

trials and tribulations  | zgryzoty

tuition tjuˈɪʃn  | korepetycje

tumour ˈtjuːmə(r) / ˈtuːmər  | guz

tutor  | korepetytor

U
unappetising  | odbierający apetyt

undercooked  | niedogotowany

understatement  |  
niedopowiedzenie

undoubtedly  | bez wątpienia

unemployed  | bezrobotny

unfortunately  | niestety

unheedy  | nieprzemyślany

uniform  | ujednolicony, 
zunifikowany

unlike  | inaczej niż

unnamed  | anonimowy, 
niewymieniony z nazwiska

unsettled  | niepewny

unsolved  | nierozwiązany

unveiled  | odsłonięty

upmarket  | z górnej półki

urban ˈɜːbən / ˈɜːrbən  | miejski

utterance ˈʌtərəns  | wypowiedź

V
variety  | szereg, różnorodność

veal viːl  | cielęcina

vegetable  | warzywny

venison loin  | polędwica z dziczyzny

via  | po/przez

viewing platform  | platforma 
widokowa

vile vaɪl  | haniebny, nikczemny

vinegar  | ocet

visual artist  | artysta wizualny 
(fotograf, plastyk, malarz, rzeźbiarz)

vital  | kluczowy, zasadniczy

volunteer  | ochotnik

W
wake-up call  | pobudka

walkway  | aleja

wearer  | użytkownik

wee dram  | mały kieliszeczek whisky

well being  | dobre samopoczucie

western  | zachodni
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whether  | czy

whilst  | podczas gdy

whipped cream  | bita śmietana

whole corn  | kukurydziany produkt

whole grains  | pełnoziarniste 
produkty

wholewheat  | razowy

widespread  | szeroko 
rozpowszechniony

willingly  | z własnej woli, chętnie

wining and dining  | ucztowanie, 
biesiadowanie

withdrawal wɪðˈdrɔːəl  | wycofanie

Y
yard  | podwórko

you cannot be trusted  |  
nie można ci ufać

youngster  | młodzik, młoda 
dziewczyna, młody chłopak

yummy  | pyszny


