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A
abbreviated  | skrótowy

abundance əˈbʌndəns  | obfitość, 
mnogość

accessible to sb  | dostępny dla 
kogoś

accolade  | wyraz uznania, 
pochwała, tu: nagroda

according to sb/ sth  | według 
kogoś/ czegoś

account  | konto

accountant  | księgowy

accused of sth  | oskarżany o coś

achievement  | osiągnięcie

actually  | w rzeczywistości

admirer  | wielbiciel

adult  | dorosły

adult version  | wersja dla 
dorosłych

adulthood  | dorosłość

advantage  | korzyść

advice  | rada

affordable  | dostępny cenowo

afterlife  | życie po śmierci

ageing process  | proces starzenia

aimed at sb  | skierowany do kogoś

aimed at sth  | wymierzony w coś, 
mający coś na celu

aired  | wyemitowany

alas  | niestety

all of a sudden  | znienacka, nagle

allegation  | oskarżenie, zarzut

altogether  | w ogóle

alumnus (pl.alumni)  | absolwent

amount  | ilość

amusement park  | park rozrywki

and the like  | i tym podobni

announcement  | obwieszczenie, 
ogłoszenie, oznajmienie

anxiety  | niepokój

anxiously  | z obawą, z trwogą

apart from sth  | oprócz czegoś

app  | pot. aplikacja

apparently  | najwidoczniej

appetiser  | przystawka

appointed  | mianowany

apprentice  | uczeń

approach  | podejście, metoda

approximately  | około

archeologist ˌɑːkiˈɒlədʒɪst /
ˌɑːrkiˈɑːlədʒɪst  | archeolog

archrival  | arcyrywal

artificial  | sztuczny

as well as  | jak również

at first glance  | na pierwszy rzut 
oka

at hand  | pod ręką

at its peak  | u szczytu 
(popularności)

at least  | przynajmniej

at one’s disposal  | do czyjejś 
dyspozycji

at the top/at the bottom  | u góry/
na dole

at your fingertips  | łatwo dostępny

attached to sth  | przywiązany co 
czegoś, związany z czymś

attempt  | próba, usiłowanie

attitude towards sth  | nastawienie 
wobec czegoś

attributed to sb/sth  | 
przypisywany komuś/czemuś

aubergine ˈəʊbəʒiːn / ˈoʊbərʒiːn  | 
bakłażan

audition ɔːˈdɪʃn  | przesłuchanie

average  | przeciętny

awareness  | świadomość

B
background  | tło

bad egg  | pot. paskudny typ

bad tempered  | zły, w złym 
humorze

baptism  | chrzest

beef  | wołowina

beggar  | żebrak

behaviour  | zachowanie

belief  | wierzenie

believer  | wierzący, wyznawca

bill  | rachunek

biogas plant  | biogazownia

bizzare  | dziwny

blatant  | bezczelny, rażący

bloke  | pot. facet, gość

blood donor  | dawca krwi

blue-collar worker  | pracownik 
fizyczny

brain disorder  | zaburzenie pracy 
mózgu

bread and butter  | chleb 
powszedni

bright  | bystry

bucket ˈbʌkɪt  | wiadro

busily  | aktywnie

by no means  | pod żadnym 
względem

by-product  | produkt uboczny

C
capable od doing sth ˈkeɪpəbl əv 
ˈduːɪŋˈsʌmθɪŋ  | zdolny do  
z/robienia czegoś

carbon footprint  | ślad węglowy

carefree  | beztroski

cartoonist  | rysownik, 
karykaturzysta

case  | sprawa

cast  | obsada

casualty  | ofiara

cautious  | ostrożny

cell  | komórka

challenge  | wyzwanie

chap  | pot. gość, facet

charitable  | dobroczynny, 
charytatywny

charity  | organizacja dobroczynna

chief  | główny
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childish  | dziecinny

Circassian  | Czerkies

circumstance  | okoliczność

citizen  | obywatel

civic engagement  | zaangażowanie 
obywatelskie

close-knit ˌkləʊs ˈnɪt /ˌkloʊs ˈnɪt  | 
zżyty

Cloud Cuckoo Land  | pot. inna 
planeta

clumsiness  | nieporadność

coat of arms  | herb

cohort  | gromada

coined  | ukuty

command of sth  | znajomość 
czegoś

commonplace  | powszechny

compassionate  | pełen 
współczucia

compelling  | pociągający

competitive  | konkurencyjny

concernring  | dotyczący

concerned about  | zatroskany 
czymś

condescending  | protekcjonalny

consistently  | konsekwentnie

constantly  | bezustannie

contemporary  | współczesny

content  | zawartość

convenient  | dogodny, odpowiedni

cop  | pot. policjant

corporate  | korporacyjny

coup kuː  | zamach stanu

court official  | urzędnik sądowy

crank  | BrE pot. pomyleniec

crusader  | krzyżowiec

cuisine kwɪˈziːn  | kuchnia

current  | obecny

currently  | obecnie

custody  | opieka

customer  | klient

D
debt det  | dług

decaffeinated ˌdiːˈkæfɪneɪtɪd /
ˌdiːˈkæfɪneɪtɪd  | bezkofeinowy

delightful  | zachwycający

demotion  | degradacja

despite sth  | pomimo czegoś

destination  | kierunek

deterioration  | pogorszenie

device  | urządzenie

devoid of sth  | pozbawiony czegoś

devotee ˌdevəˈtiː  | wielbiciel, fan

dexterous ˈdekstrəs  | zręczny

dingbat  | pot. głupek, przygłup

dirt dɜːt / dɜːrt  | brud

disappearance  | zniknięcie

disbelief  | niedowierzanie

disciple  | uczeń

disease  | choroba, schorzenie

disposable income dɪˈspəʊzəbl 
/ dɪˈspoʊzəbl ˈɪnkʌm  | dochód 
rozporządzalny, dochód netto

dispossessed  | pozbawiony 
środków do życia

diversity  | różnorodność

divorce  | rozwód

down-to-earth  | przyziemny

draft  | szkic

drug  | narkotyk

drug addict  | narkoman

Druze  | druz

due to sth  | z powodu czegoś

dull dʌl  | głupi, tępy

dullard  | pej. cymbał, tępak

dystopian  | dystopijny

E
earl  | diuk

earnings  | zarobki

effort  | wysiłek

either…or…  | albo…albo…

elaborate  | rozbudowany

empire  | imperium

employee  | pracownik

endless  | nieskończony, 
niekończący się

Enlightenment  | Oświecenie

entertainment  | rozrywka

entire  | cały

entrepreneur ˌɒntrəprəˈnɜː(r) / 
ˌɑːntrəprəˈnɜːr  | przedsiębiorca

equal  | równy

equally  | równie

equivalent  | odpowiednik

errand  | sprawa do załatwienia

eventually  | w końcu, ostatecznie

evidence  | dowody

evidence-free  | pozbawiony 
dowodów, bezpodstawny

exaggeration  | przesada

excess  | wybryk, eksces

experienced  | doświadczony

expository  | udzielający rad, 
udzielający wyjaśnień

extraordinarily  | nadzwyczajnie

extremely  | wyjątkowo

eyewitness  | świadek

F
fabled  | słynny, sławny

fabulous  | bajecznie

factor  | czynnik

famine ˈfæmɪn  | głód

fart  | pierdnięcie

fellow  | kolega

Fertile Crescent ˈfɜːtaɪl / ˈfɜːrtl 
ˈkrez(ə)nt  | Żyzny Półksiężyc, Złoty 
Róg

fervently  | żarliwie, bardzo

fever  | gorączka

finite  | ukończony

first-hand  | z pierwszej ręki
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fist  | pięść

folk  | ludowy

follower  | zwolennik, fan

foray on sth  | pierwszy krok w 
czymś

foremost  | główny

formative years  | okres 
kształtowania się osobowości

founded  | założony

franchise  | franczyza

freelance  | niezależny

from scratch  | od zera

fuel  | paliwo

fussy  | wybredny

futile  | nieskuteczny, nadaremny

G
gender equality  | równość płci

gene dʒiːn  | gen

genuinely ˈdʒenjuɪnli  | naprawdę

GIF = Graphics Interchange 
Format  | rodzaj/format pliku 
graficznego

glimpse into sth  | rzut oka na coś, 
wgląd w coś

gobbledegook ˈɡɒbldiɡuːk / 
ˈɡɑːbldiɡuːk  | pot. bełkot

goddess  | bogini

goodwill  | dobra wola

gossip magazine  | magazyn 
plotkarski

government  | rząd

gradually  | stopniowo

graduate  | absolwent(-ka)

grey matter  | substancja 
szaragrin  | szeroki uśmiech

gross  | olbrzymi

guide  | przewodnik

H
hamster  | chomik

hang on  | poczekaj

hardship  | trudność

hashtag  | znak graficzny w 
postaci kratki używany w mediach 
społecznościowych (#)

haute couture ˌəʊt kuˈtjʊə(r) / ˌoʊt 
kuˈtʊr  | fr. luksusowe krawiectwo, 
odzież

heartthrob  | pot. idol

hey presto!  | BrE czary mary!, 
proszę bardzo!

high-end  | z wyższej półki

hilarious hɪˈleəriəs / hɪˈleriəs  | 
zabawny, śmieszny

home economics  | zajęcia z 
prowadzenia gospodarstwa 
domowego

household name  | powszechnie 
znana nazwa

I
identity  | tożsamość

imperialism ɪmˈpɪəriəlɪzəm / 
ɪmˈpɪriəlɪzəm  | imperializm

in favour of sth  | na rzecz czegoś

in order to  | aby, żeby

in person  | osobiście

in the limelight  | w blasku fleszy/
reflektorów

in the meantime  | w międzyczasie

in turn  | z kolei

inanimate  | nieożywiony

including sth  | włącznie z czymś

inconceivable ˌɪnkənˈsiːvəbl  | 
niewyobrażalny

inconvenience  | niedogodność

indeed  | w rzeczy samej

independence  | niepodległość

independent  | niezależny

in-depth  | dogłębny

indivisible ˌɪndɪˈvɪzəbl  | 
niepodzielny

industry contact  | kontakty 
branżowe

inextricably  | nierozerwalnie

infamous  | osławiony, niesławny

influence  | wpływ

ingredient  | składnik

inhabited  | zamieszkany

inheritance  | spadek

inherited  | dziedziczony

innocent ˈɪnəsnt  | niewinny

instant  | natychmiastowy

instead of sth  | zamiast czegoś

intact  | nietknięty, nienaruszony

invented  | wynaleziony

invention  | wynalazek

involvement in sth  | 
zaangażowanie w coś

irrelevant  | nieodpowiedni

issue  | sprawa

item  | rzecz

J
Jack the Ripper  | Kuba Rozpruwacz

Jew  | Żyd

John Q. Public  | przeciętny 
obywatel, szarak

K
kiss-and-tell  | ujawniający 
romanse (ze znaną osobą)

knowledgeable  | znający się na 
rzeczy

L
lack of  | brak czegoś

laughter ˈlɑːftə(r) / ˈlæftər  | śmiech

law lɔː  | prawo

lawyer  | prawnik

layer by layer  | warstwa po 
warstwie

lead  | główna rola

leadership  | przywództwo
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leading  | wiodący

leading up to sth  | poprzedzający 
coś

Lebanon ˈlebənən  | Liban

leftover  | pozostałość

legacy  | spuścizna

legal  | prawny

legally  | legalnie

like-minded  | podobnie myślący

loan  | pożyczka

lodging  | zakwaterowanie

loner  | samotnik

long-term  | długoterminowy

lucrative  | zyskowny, lukratywny

M
maginificent  | wspaniały, okazały

majority  | większość

manufactured ˌmænjuˈfæktʃə(r)d  | 
wyprodukowany

marvellous  | wspaniały, cudowny

mate  | pot. kumpel, brachu

mayhem ˈmeɪhem  | chaos, zamęt

meal  | posiłek

meaning  | znaczenie

meaningful  | znaczący

measured  | mierzony

media coverage  | relacja w 
mediach

medieval  | średniowieczny

Mediterranean ˌmedɪtəˈreɪniən  | 
śródziemny

memoirs ˈmemwɑː(r)s / 
ˈmemwɑːrs  | wspomnienia, 
pamiętniki

meritocratic  | merytokratyczny 
(system, w którym pozycja 
uzależniona jest od umiejętności i 
kompetencji)

mild  | łagodny

milestone  | kamień milowy

mind-boggling  | zadziwiający, 
niepojęty, niesamowity

mining industry  | przemysł 
górniczy

miraculous  | cudowny

missile ˈmɪsaɪl  | rakieta

misuse  | niewłaściwe użycie, 
nadużycie

moisturised ˈmɔɪstʃəraɪsd  | 
nawilżony

moniker  | przydomek, ksywka

mugshot  | zdjęcie do kartoteki 
policyjnej

multi-layered ˈmʌltiˈleɪə(r)d  | 
wielowarstwowy

multitude  | mnogość

mutual  | wzajemny

N
naiveté  | naiwność

namby-pamby  | pot. lelum 
polelum

namely  | a mianowicie

nearly  | prawie

nobility  | arystokracja

non-existent  | nieistniejący

noteworthy  | godny odnotowania

notice  | uwaga

novel  | powieść

nowadays  | obecnie

nuclear weapon  | broń jądrowa

numerous  | liczny

O
obvious  | oczywisty

obviously  | oczywiście

octopus  | ośmiornica

offbeat  | niekonwencjonalny

old hat  | pot. przestarzały, nie na 
czasie, niemodny

omnipresent  | wszechobecny

on the other hand  | z drugiej 
strony

ongoing  | toczący się, trwający

opportunity  | możliwość, okazja, 
sposobność

order  | rozkaz

origins  | pochodzenie

out of fashion  | niemodny

outbreak  | wybuch

outlook on sth  | pogląd na coś

outset  | początek

overcrowded with sb  | 
przepełniony kimś

overdraft  | debet

overnight  | z dnia na dzień

overwhelming  | przeważający

owing to sth  | dzięki czemuś

P
pack  | stado

parish  | parafia

part-time  | w niepełnym wymiarze 
czasu

party pooper  | pot. ponurak, 
osoba psująca dobrą zabawę/
imprezę

performance  | wykonanie

permanent  | stały

perpetrator  | sprawca

perv  | zboczeniec

petroleum  | ropa naftowa

phenomenon fəˈnɒmɪnən / 
fəˈnɑːmɪnən  | zjawisko

pillow  | poduszka

pitfall  | pułapka

placeholder phrase  | termin 
zastępczy

plain  | równina

plateau ˈplætəʊ / plæˈtoʊ  | 
płaskowyż

playhouse  | teatr

playwright  | dramaturg, 
dramatopisarz

plight plaɪt  | trudne położenie

pocket money  | kieszonkowe
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poverty  | bieda

predecessor  | poprzednik

pre-eminent  | znany

prejudice against sb  | uprzedzenie 
wobec kogoś

previous  | poprzedni, wcześniejszy

pricey  | kosztowny

principled  | z zasadami

printed  | drukowany

printer  | drukarz

printing  | drukowanie

privilege ˈprɪvəlɪdʒ  | przywilej

proceeds  | zebrany dochód

prodigious prəˈdɪdʒəs  | cudowny

pronounced  | wypowiadany, 
wymawiany

proof  | dowód

property  | nieruchomość

prophet ˈprɒfɪt / ˈprɑːfɪt  | prorok

prosthetic  | protetyczny, sztuczny

protagonist  | bohater

prudence  | ostrożność, rozwaga

purchase ˈpɜːtʃəs / ˈpɜːrtʃəs  | 
nabytek, zakup

purpose-built  | zbudowany w 
określonym celu, spełniający 
określony cel

Q
quintessentially  | typowo

quote  | cytat

R
raider  | łupieżca

rape  | gwałt

raucous  | hałaśliwy

recklessness  | lekkomyślność, 
brawura

record  | zapis

refuge  | schronienie

refugee  | uchodźca

rehearsal room  | sala prób

release  | oswobodzenie, 
uwolnienie

reliant on sb  | zależny od kogoś

reminder  | przypomnienie

rented  | wynajmowany

replacement word  | słowo 
zastepcze

reprinted  | wznawiany

research  | badanie

researcher  | badacz

riches  | bogactwo

riddle  | zagadka

riots ˈraɪəts  | zamieszki, rozruchy

rooted in sth  | zakorzeniony w 
czymś

rule  | zasada, reguła

S
sane  | zdrowy na umyśle

savvy ˈsævi  | spryt

sb has the Midas touch  | 
wszystko, czego dotknie, zamienia 
się w złoto

schedule  | grafik, plan zajęć

scholarship  | stypendium

scrupulously ˈskruːpjələsli  | 
skrupulatnie, pilnie

searchbox  | wyszukiwarka

seaside  | nadmorski

seemingly  | na pozór

self-denying  | pełen wyrzeczeń

sequel  | kontynuacja

sewing  | szycie

sexual harassment  | molestowanie 
seksualne

sexual intercourse  | stosunek 
seksualny

share  | udział

shareholder  | posiadacz/
udziałowiec

Shia  | szyita

shortage  | brak

siblings  | rodzeństwo

simultaneously ˌsɪmlˈteɪniəsli / 
ˌsaɪmlˈteɪniəsli  | jednocześnie

single-minded  | zdeterminowany, 
uparty

skillfully  | zręcznie, umiejętnie

slightly  | lekko

social anxiety  | lęk społeczny, 
społeczne zaburzenia lękowe

socially aware  | społecznie 
świadomy

solely  | wyłącznie

sparrow  | wróbel

spectacular  | widowiskowy

spent  | wydany

split  | rozłam

spoilt  | rozpuszczony

stage school  | szkoła teatralna

step by step  | krok po kroku

stuff  | pot. sprawy

subsequent  | późniejszy

subsequently ˈsʌbsɪkwəntli  |  
w następstwie, jedno po drugim, 
po sobie

successor  | następca

sulky  | nadąsany, pochmurny

Sunni  | sunnita

support  | wsparcie

surgeon ˈsɜːdʒən / ˈsɜːrdʒən  | 
chirurg

surgery  | operacja chirurgiczna

T
tabloid  | brukowiec

take care  | uważaj na siebie, 
trzymaj się

takings  | utarg, wpływy

tale  | bajka, baśń

teenager  | nastolatek

temptation for sth  | pokusa czegoś

tempting  | kuszący

testimony  | świadectwo
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the homeless  | bezdomni

the obvious  | oczywiste

the sky’s the limit  | wszystko jest 
możliwe

the unemployed  | bezrobotni

theme  | wątek

thingy = thingumabob  | pot. jak 
mu tam (Mr thingumabob – ten, 
jak mu tam)

three-dimensional  | trójwymiarowy

thriving  | kwitnący

throng of sb/sth  | chmara kogoś/
czegoś

tidbit  | ciekawostka

time management  | zarządzanie 
czasem

tip  | wskazówka

to abstain  | po/wstrzymywać się

to accompany sb  | towarzyszyć 
komuś

to accuse sb of sth  | oskarżać 
kogoś o coś

to achieve sth  | osiągać coś

to add up to sth  | nie dorównywać 
czemuś

to adjust to sth tu əˈdʒʌst tə 
ˈsʌmθɪŋ  | dostosować się do 
czegoś, dopasować się do czegoś

to admit that…  | przyznawać, że…

to advise sb on sth  | doradzać 
komuś w jakiejś kwestii

to affect sb  | wpływać na kogoś, 
dotykać kogoś

to agree to do sth  | zgodzić się na 
z/robienie czegoś

to alleviate sth tu əˈliːvieɪt 
ˈsʌmθɪŋ  | z/łagodzić coś

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

to amass sth  | z/gromadzić coś

to appear  | pojawiać się, wydawać 
się

to apply sth to sth  | za/stosować 
coś do czegoś

to approve of sth  | akceptować coś

to argue  | argumentować

to arise  | pojawić się

to attempt to do sth  | próbować 
coś z/robić

to attend a school  | uczęszczać do 
szkoły

to attribute sth to sb  | 
przypisywać coś komuś

to avoid sth  | unikać czegoś

to battle with sth  | zmagać się z 
czymś

to be allowed to do sth  | mieć 
zezwolenie na z/robienie czegoś

to be at your fingertips  | być w 
zasięgu (ręki)

to be awarded  | zostać 
nagrodzonym

to be booked solid  | być zajętym

to be cast in sth  | zostać 
obsadzonym w czymś

to be discharged  | zostać 
usuniętym/wydalonym

to be divided  | zostać podzielonym

to be dubbed  | zostać nazwanym

to be granted to sb  | zostać komuś 
przyznanym

to be into sth  | być w coś 
zaangażowanym

to be inclined to do sth  | skłaniać 
się do z/robienia czegoś

to be influenced by sth  | być pod 
wpływem czegoś

to be involved in sth  | być w coś 
zaangażowanym

to be keen to do sth  | chcieć coś 
zrobić, być chętnym do z/robienia 
czegoś

to be no stranger to sth  | coś jest 
komuś nieobce

to be not far behind  | nie 
odstawać, nie odbiegać

to be on tenterhooks  | siedzieć jak 
na szpilkach

to be prone to sth  | być podatnym 
na coś/skłonnym do czegoś

to be quoted  | być cytowanym

to be taken over  | zostać przejętym

to be taken up  | być zajętym

to be tied up  | być zajętym

to be touched up  | być 
obmacywanym

to be turned down  | być odrzucanym

to be unlikely to  | być mało 
prawdopodobnym

to be wet behind the ears  | przen. 
być zielonym w jakiejś dziedzinie, 
być żółtodziobem

to beat sb  | pokonać kogoś

to benefit from sth  | czerpać z 
czegoś korzyści

to boast sth  | po/chwalić się 
czymś, szczycić się czymś

to bode  | wróżyć, zapowiadać

to boil down to sth  | sprowadzać 
się do czegoś

to border sth  | graniczyć z czymś

to borrow sth tə ˈbɒrəʊ / ˈbɑːroʊ 
ˈsʌmθɪŋ  | pożyczać coś

to break into  | włamywać się do

to break out  | wybuchać

to bring sb to one’s attention  | 
zwracać na kogoś czyjąś uwagę

to brush up on sth  | podszkolić się 
w czymś

to burst  | wybuchać czymś

to cancel sth  | odwoływać coś

to carry on  | kontynuować

to cheer sb up  | rozweselić kogoś

to chip in  | dokładać coś, wtrącić 
coś

to combat sth  | zwalczać coś

to come over  | wpaść, wpadać

to come to light  | wychodzić na 
światło dzienne

to come up  | pojawić się, wypaść

to commit a crime  | popełnić 
zbrodnię

to condemn sth  | potępić coś

to confirm sth  | potwierdzać coś

to consist of sth  | składać się z 
czegoś

to constitute sth  | stanowić coś

to contain sth  | zawierać coś
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to copyright  | zastrzec prawa do 
czegoś

to counter sth  | odpierać coś

to cover sth  | pokryć coś

to crop up  | wypadać, wyskoczyć

to cross sth  | przekraczać coś

to deal with sb/sth  | mieć do 
czynienia z kimś/czymś

to death  | na śmierć

to declare sth  | ogłosić coś

to denote sb/sth  | oznaczać 
kogoś/coś

to deny sth  | zaprzeczać czemuś

to devote sth to sb  | poświęcać 
coś komuś

to differ from X to Y  | różnić się od 
X do Y

to dislocate sth  | zwichnąć sobie 
coś

to dissapear  | znikać

to distinguish sth form sth  | 
odróżnić coś od czegoś

to do one’s best  | dawać z siebie 
wszystko

to do the bonding  | tworzyć więź

to draw sb  | przyciągać kogoś

to dye sth  | farbować coś

to earn sth  | zarabiać coś

to eclipse sth  | przewyższać coś

to editorialise  | przedstawiać 
własną opinię

to embody sth  | uosabiać coś

to empower sb  | wzmacniać 
pozycję kogoś

to enable sb to do sth  | umożliwiać 
komuś z/robienie czegoś

to encounter sth  | natknąć się na 
coś

to enjoy sth  | cieszyć się czymś

to enrol at X  | zapisywać się gdzieś

to ensure that…  | zapewnić/
zagwarantować, że…

to evolve  | ewoluować

to exert control over sth  | 
sprawować kontrolę nad czymś, 
nadzorować coś

to exhibit sth  | przedstawiać, 
pokazywać coś

to experience sth  | doświadczać 
czegoś

to fake sth  | sfałszować coś

to fancy doing sth  | mieć ochotę 
na zrobienie czegoś

to feed sb  | karmić, żywić kogoś

to feel like doing sth  | mieć 
ochotę na zrobienie czegoś

to feel valued  | czuć się 
docenionym

to fit sth  | pasować do czegoś

to flat out  | pot. prosto z mostu, 
wprost

to focus on sth  | koncentrować się 
na czymś

to get ahead of sth  | dostać się na 
czoło/przód czegoś

to get betrothed  | zaręczać się

to get blottoed  | pot. zalać się w 
trupa

to get in the habit  | przyzwyczaić się

to get inebriated  | upić się

to get involved in sth  | 
zaangażować się w coś

to get mislabelled  | być 
niewłaściwie nazywanym

to get the hint  | zrozumieć, 
załapać

to get together  | spotkać się

to get up  | wstawać

to go on to sth  | przejść do czegoś, 
przerzucić się na coś

to go the extra mile  | dokładać 
wszelkich starań

to gratify sb  | wynagradzać kogoś

to grow up  | wzrastać, dorastać

to handle sth  | załatwiać coś, 
radzić sobie z czymś

to have bad press  | mieć złą opinię

to have many strings to one’s bow 
tə həv ˈmeni strɪŋs tu wʌnz baʊ  | 
mieć wiele talentów/zdolności

to highlight sth  | podkreślać coś

to hit the bottle  | pot. chlać

to hunt out sb  | wyszukiwać kogoś

to improve sth  | polepszyć coś

to include sb/sth  | obejmować 
kogoś/coś

to invent sth  | wynaleźć, wymyślić 
coś

to investigate  | przeprowadzać 
dochodzenie, prowadzić śledztwo

to join sth  | wstąpić do czegoś, 
zapisać się do czegoś

to jot down sth  | za/notować coś

to judge sb  | oceniać kogoś, 
osądzać kogoś

to keep sb on the edge of one’s 
seat  | trzymać kogoś w napięciu

to keep track of sth  | kontrolować 
coś

to lack sth  | nie posiadać czegoś

to land sb a dream job  | 
zapewnić/zagwarantować komuś 
wymarzoną pracę

to launch sth tə lɔːntʃ ˈsʌmθɪŋ  | 
wypuścić coś na rynek

to lay down sth tə leɪ daʊn 
ˈsʌmθɪŋ  | nakładać coś

to lead to sth  | prowadzić do czegoś

to leak  | wyciekać

to leave off  | przestać, zaprzestać

to look up sth  | sprawdzać coś (np. 
w słowniku)

to lose one’s marbles  | oszaleć, 
stracić rozum

to lower sth  | obniżać coś, 
zmniejszać coś

to make an appointment  | 
umawiać się na spotkanie/wizytę

to make one’s name  | rozsławić 
kogoś

to make sth a breeze  | sprawiać, 
że coś jest pestką

to make the television appearance  |  
występować w telewizji

to manage  | poradzić sobie

to master sth  | opanować coś do 
perfekcji
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to mature  | dojrzewać

to max out on sth  | wykorzystać 
coś maksymalnie, osiągnąć limit 
czegoś

to mean sth  | mieć coś na myśli

to mint sth  | bić, wybijać coś

to mirror sth  | odzwierciedlać coś

to move away from sth  | odejść 
od czegoś, odciąć się

to name and shame sb  | nazwać 
po imieniu i potępić/zawstydzić 
kogoś

to obtain sth  | otrzymywać coś

to oppose sth  | przeciwstawiać się 
czemuś

to overlook sb  | przeoczyć kogoś

to owe sth to sb  | być komuś coś 
dłużnym/winnym

to own the last word on  | mieć 
ostatnie słowo

to pale  | blednąć

to pant  | dyszeć

to party with sb  | imprezować z kimś

to pass wind  | puszczać wiatry/bąka

to pay back  | spłacać, oddawać

to pay heed to sth  | po/słuchać 
czegoś, zwracać uwagę na coś

to pencil sb in  | zapisywać kogoś 
(np. do lekarza)

to perceive sb  | postrzegać kogoś

to pluck (sb) from obscurity  | 
wybić się, nagle stać się sławnym

to point out that…  | wskazywać, 
że…

to ponder  | zastanowić się

to pour sth tə pɔː(r) / pɔːrˈsʌmθɪŋ  | 
wylewać coś, nalewać coś

to presume that…  | zakładać, że…

to provide sb with sth  | dostarczać 
komuś czegoś

to quit sth  | porzucić coś, 
zrezygnować z czegoś

to raise one’s spirits tə reɪz wʌnz 
ˈspɪrɪts  | poprawić czyjś nastrój

to raise sth  | zebrać coś

to raze sth to the ground  | 
zrównać coś z ziemią

to reach (for) sth  | sięgać (po) coś

to realise  | zdać sobie sprawę

to rebel against sth  | buntować się 
przeciw czemuś

to reckon with sb  | liczyć się z kimś

to reconcile with sb  | po/godzić 
się z kimś

to refer to sb/sth  | odnosić się do 
kogoś/czegoś

to refer to sth  | odnosić się do czegoś

to reflect sth  | odzwierciedlać coś

to refresh sth  | odświeżyć coś

to regain sth  | odzyskać coś

to regret sth  | żałować czegoś

to reign tə reɪn  | królować

to rely on sth  | polegać na czymś

to remain  | po/zostawać

to remedy sth  | rozwiązać coś

to renege on sth tə rɪˈniːɡ / rɪˈneɪɡ 
ɒn ˈsʌmθɪŋ  | nie dotrzymywać 
czegoś

to replace sb  | zastępować kogoś

to repost  | powielić post

to reschedule tə ˌriːˈʃedjuːl /
ˌriːˈskedʒuːl  | przełożyć spotkanie

to result in sth  | skutkować czymś

to rule sth  | rządzić czymś

to satiate sth  | zaspokajać coś

to scribble down sth  |  
za/notować, za/pisać coś

to secure sth  | zapewnić sobie coś

to seek  | szukać

to seem  | wydawać się

to set sb up for life  | ustawić kogoś 
(finansowo) na całe życie

to shape sth  | kształtować coś

to share sth  | dzielić się czymś

to shatter sales records  | pobić 
rekordy sprzedaży

to shoplift sth  | kraść coś ze sklepu

to show up late  | spóźniać się

to showcase sth  | p/okazać coś

to sign sth  | podpisać coś

to snub sth  | lekceważyć coś

to soar  | poszybować, wznieść się

to spark  | wybuchać

to speak highly of sb  | wyrażać się 
pochlebnie o kimś, chwalić kogoś

to splash sth across sth  | umieścić 
coś w miejscu, gdzie będzie łatwo 
dostrzeżone

to split sth  | dzielić coś

to spread sth  | rozpowszechniać 
coś, rozprzestrzeniać coś

to spurn sth tə spɜːn / spɜːrn 
ˈsʌmθɪŋ  | odrzucać coś

to stage sth  | wystawić coś na 
scenie

to stay on the straight and 
narrow  | nie zejść na manowce

to stick to sth  | trzymać się czegoś

to strangle sb  | u/dusić kogoś

to struggle with sth  | zmagać się z 
czymś, borykać się z czymś

to suffer from sth  | cierpieć na coś

to suit sb  | pasować, odpowiadać 
komuś

to supply sth  | dostarczać czegoś

to tackle sth  | uporać się z czymś

to take a peek  | zerknąć

to take over sth  | opanowywać, 
przejmować coś

to take part in sth  | wziąć w czymś 
udział

to take sb off guard  | zaskoczyć kogoś

to take sth by storm  | podbijać coś

to take the case forward  | 
posunąć sprawę do przodu

to take to sb  | uciekać się do kogoś

to throw sth  | rzucić czymś

to tout sth  | narzucać coś

to trace sth  | prze/śledzić coś

to trade blows  | wymieniać ciosy

to trail sb  | zostawać w tyle 
względem kogoś
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to tread the boards  | grać w 
teatrze, występować na scenie 
teatralnej

to try sth out (on sth)  | poddawać 
coś próbie, przetestować coś, 
sprawdzać zasadność czegoś

to tune in  | podłączać się, oglądać 
coś

to turn off sb  | zniechęcić kogoś

to turn out  | okazać się

to uncover sth  | odkryć coś

to underestimate sth  | nie docenić 
czegoś

to undergo sth  | przechodzić przez 
coś

to unfold  | rozwijać się

to upload sth  | umieścić coś na 
stronie internetowej

to vary  | różnić się

to venture into sth tə ˈventʃə(r) / 
ˈventʃər ˈɪntəˈsʌmθɪŋ  | wyruszyć 
gdzieś

to vex sb  | złościć kogoś

to vote for sth  | głosować na coś

to wake up  | budzić się

to waste sth  | marnować coś

to witness sth  | doświadczać czegoś

to work out sth  | wykombinować, 
wymyślić coś

to write sth down  | zapisywać coś, 
notować coś

toll  | liczba

tomb tuːm  | nagrobek

tormented  | dręczony, nawiedzany

torso  | tors

tremendously  | ogromnie

triple  | potrójny

troubled  | zmartwiony, 
zaniepokojony

trouble-free  | bezproblemowy

troublemaker  | osoba sprawiająca 
kłopoty

Turkey ˈtɜːki / ˈtɜːrki  | Turcja

turmoil ˈtɜːmɔɪl / ˈtɜːrmɔɪl  | 
wrzawa, zawierucha, niepokój

TV footage  | telewizyjny materiał 
filmowy

twins  | bliźnięta

typeface  | krój pisma, krój czcionki

U
umpteen  | pot. ileś tam, iks razy, 
setki (razy)

unanimous juˈnænɪməs  | 
jednomyślny, jednogłośny

unassuming  | skromny

unbearable ʌnˈbeərəbl / 
ʌnˈberəbl  | nie do zniesienia

underground  | podziemny

unemployment  | bezrobocie

unexpectedly  | nieoczekiwanie

unfaithful to sth  | niewierny czemuś

unforeseen  | nieprzewidziany

unfulfilled  | niespełniony

unless  | chyba że

unreliable ˌʌnrɪˈlaɪəbl  | niegodny 
zaufania, niesolidny; taki, na 
którym nie można polegać

unworthy of sth  | niewart czegoś

up-and-coming  | wschodzący

upbringings  | wychowanie

urgent ˈɜːdʒənt / ˈɜːrdʒənt  | pilny

user-friendly  | przyjazny dla 
użytkownika

V
variation  | odmiana, wariacja

varied  | zróżnicowany

variety  | różnorodność

various  | różny

vast  | rozległy

vehemently  | stanowczo

violation of human rights  | 
łamanie praw człowieka

virtually  | w zasadzie

voluptuous vəˈlʌptʃuəs  | ponętny, 
zmysłowy

voter  | głosujący

W
warning  | ostrzeżenie

well-bred  | dobrze wychowany

whatchamacallit ˈwɒtʃəməˌkɔːlɪt = 
what you may call it  | pot. jak to 
się nazywa?, ten jak mu tam

wheeler-dealer  | pot. kombinator

when hell freezes over  | gdy 
piekło zamarznie

when it comes to sth  | jeśli chodzi 
o coś

whether  | czy

whey weɪ  | serwatka

whilst  | podczas gdy

widening  | poszerzający

widespread  | szeroko 
rozpowszechniony

willing to do sth  | chętny do  
z/robienia czegoś

with no strings attached wɪð nəʊ 
ˈstrɪŋzəˈtætʃt  | bez zobowiązań

worth doing sth  | wart zrobienia 
czegoś

worth sth  | wart czegoś

would-be  | niedoszły

wunderkind  | cudowne dziecko

Y
you bet!  | zdecydowanie tak!, 
masz to jak w banku

you’re done  | załatwione, 
zrobione, skończone

youth juːθ  | młodzież, młodzi ludzie

Z
zucchini  | cukinia


