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A
a job interview | rozmowa  
ws. pracy

a tad | trochę

acclaim | uznanie

according to sth | według czegoś, 
zgodnie z czymś

accordingly | stosownie, 
odpowiednio do okoliczności

achievement | osiągnięcie

act | ustawa

admonishingly | ostrzegawczo

adulthood | dorosłość

advice | porada

affair | romans

affected | dotknięty

against all (the) odds | na 
przekór wszystkiemu, wbrew 
przeciwnościom

alignment | ustawienie, położenie

alike | podobnie

alteration | zmiana

amid | wśród

amount | ilość

ancestor | przodek

ancient | starożytny

anonymity ˌænəˈnɪməti | 
anonimowość

antifreeze | odmrażacz

apart from sth | oprócz czegoś

apparently | najwidoczniej

appeal of sth | urok czegoś

approved | zatwierdzany

ardent | zagorzały

array | szereg

artificial | sztuczny

as far as X is/are concerned | jeśli 
chodzi o X

as opposed to sth | w 
przeciwieństwie do czegoś

ashes | prochy

assassination | zabójstwo, zamach

associated with sth | kojarzony z 
czymś

astute | sprytny, bystry

at all | w ogóle, wcale

at the turn of sth | na przełomie 
czegoś

athlete | sportowiec

attendance | frekwencja, obecność

attributed to sb | przypisywany 
komuś

audience | publika, publiczność

average | średnia

award | nagroda

aware of sth | świadomy czegoś

awe-stricken ˈɔːˈstrɪkən | 
zachwycony

B
bachelor | kawalerski

backwoodsman | mieszkaniec 
puszczy

balanced | zrównoważony

bargaining ˈbɑːɡənɪŋ / ˈbɑːrɡənɪŋ | 
targowanie się

barn bɑː(r)n | stodoła

bathtub | wanna

beaming | promienny, radosny

beard bɪəd / bɪrd | broda

bearded ˈbɪədɪd / ˈbɪrdɪd | z brodą

beaten | przebity, pokonany

behaviour | zachowanie

besides sth | oprócz czegoś

biopic | pot. biografia

bizarre | dziwny, dziwaczny

blinding | olśniewający

blockbuster | hit

board | zarząd

bobby | BrE pot. policjant

booking agent | osoba zajmująca 
się rezerwacjami

borough ˈbʌrə | gmina, okręg

brash | nieprzyjemny, szorstki

break | przerwa

bribe | łapówka

bribery | łapówkarstwo

brought up | wychowany

budding | obiecujący

bullet wound | rana postrzałowa

by any chance | przypadkiem

by hook or by crook |  
nie przebierając w środkach

C
cafeteria ˌkæfəˈtɪəriə / ˌkæfəˈtɪriə | 
kawiarnia

car sequence | pościg 
samochodowy

carefree | beztroski

carnal | cielesny, zmysłowy

cartoonist | rysownik

case | sprawa

catchy | chwytliwy

ceiling ˈsiːlɪŋ | sufit

celeb | pot. sławna osoba, 
celebryta

celestial | niebiański, niebieski

cereal ˈsɪəriəl / ˈsɪriəl | płatek 
zbożowy

chap | pot. facet, gość

character | postać

cheek | policzek

cheetah ˈtʃiːtə | gepard

chock full of sth | przepełniony 
czymś, pełny czegoś po brzegi

Chrismas carol | kolęda

citizen | obywatel

civil rights | prawa obywatelskie

clever | sprytny

cliché ˈkliːʃeɪ | frazes

cloudless | bezchmurny

clue | trop

clutches | szpony

coincidence | zbieżność, zbieg 
okoliczności
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collectively | zbiorczo

colonel ˈkəːn(ə)l | pułkownik

commander-in-chief | 
głównodowodzący

commencement address | mowa 
na uroczyste zakończenie (studiów)

commissioner | komisarz

commited | zaangażowany

commitment | zobowiązanie

common | powszechny 
(powszechnego użytku)

commonly | powszechnie

community | społeczność

commuting | dojeżdżanie  
(do pracy, szkoły)

competitive | konkurencyjny

complaint | skarga

comprehensive | całościowy, 
szczegółowy

concerning sth | dotyczący czegoś

conman | kanciarz, oszust

considered | uważany

contemporary | współczesny

convenience | wygoda

convinced | przekonany

convincing | przekonujący

convoluted | skomplikowany

counterpart | odpowiednik

court | dwór

courtroom | sala sądowa

courtyard | podwórze

coverage | relacja, reportaż

craft shop | sklep w wyrobami 
rzemieślniczymi

crawling with sth | być pełnym 
czegoś

craze | moda, szał

criteria | kryteria

crucial | kluczowy

crush | pot. zadurzenie

currently | obecnie

custom | zwyczaj

custom-made | na zamówienie

D
daring | śmiały

dark-eyed | ciemnooki

dashing | szykowny, stylowy

dater | randkowicz

dawn dɔːn | świt

day in, day out | codziennie

declension | deklinacja

deed | czyn, postępek

defence | obrona

definitely | zdecydowanie

deity | bóstwo

delightful | zachwycający, 
wspaniały

demeanour dɪˈmiːnə(r) / dɪˈmiːnər | 
zachowanie, postawa, sposób bycia

demise dɪˈmaɪz | upadek

denouement ˌdeɪˈnuːmɒ̃ / 
ˌdeɪnuːˈmɑ̃ː | zakończenie, 
rozwiązanie

despite sth | po/mimo czegoś

destination | kierunek, destynacja

device | urządzenie

devoted to sth | poświęcony 
czemuś

dim-lit | słabo oświetlony

disadvantage | minus, wada

disappear | zniknięcie

disease | choroba

distinction | wyróżnienie

divine | boski

divorce | rozwód

dosh | pot. kasa, szmal, forsa

dossier | kartoteka

due to sth | z powodu czegoś

E
easily | z łatwością

efficiency ɪˈfɪʃnsi | skuteczność, 
wydajność

either…or… | albo…albo…

emphasis ˈemfəsɪs | nacisk

employee | pracownik

encounter | spotkanie

encouraging | zachęcający, 
motywujący

endearingly ɪnˈdɪərɪŋli | czule

entrepreneur ˌɒntrəprəˈnɜː(r) | 
przedsiębiorca

environmentalist | ekolog

epitome | uosobienie

escalating | nasilający się

ethereal | eteryczny, delikatny

eventually | ostatecznie

ever growing | ciągle rosnący

everyday name | powszechnie 
znana osoba

evidence | materiał dowodowy

evocative | sugestywny, działający 
na wyobraźnię

excerpt | fragment

extraordinaire | nadzwyczajny

extremely | wyjątkowo

F
factor | czynnik

fairy | bajkowy

faith | wiara

fake | fałszywy

falling | opadający

feared | siejący postrach

feat | wyczyn

feather | pióro

feature | cecha, funkcja

feisty ˈfaɪsti | z charakterem, 
zadziorny

female | kobieta

fewer | mniej

figure | postać

filling | wypełnienie, plomba

filmgoer | bywalec kin

fine | grzywna
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fixed | stały

flamboyant flamˈbɔɪənt | 
ekstrawagancki

flexible | elastyczny

flop | klapa, fiasko

focused | skoncentrowany

focused ˈfəʊkəst / ˈfoʊkəst | 
skupiony, skoncentrowany

following sth | po czymś

footloose and fancy-free | wolny 
jak ptak

former | były

formidable | potężny, wpływowy, 
znaczny

fortunately | na szczęście

founder | założyciel

franchise | franczyza

fraud frɔːd | oszustwo

freezing | mroźny

friendship | przyjaźń

funeral | pogrzeb

funny bone | pot. czułe miejsce w 
łokciu

furniture transport industry | 
przemysł transportu meblowego

furthermore | ponadto

fuzzy | niejasny, mętny

G
gaucho pants | spódnico-spodnie

geared ɡɪəd / ɡɪrd | z kołami 
zębatymi

geek | dziwak, maniak

gem | klejnot, skarb

genuinely | naprawdę

girth | tusza

gizmo | gadżet

global warming | globalne 
ocieplenie

goal | cel

gong | BrE pot. medal

good fortune | powodzenie

gown ɡaʊn | suknia, kreacja

gradually | stopniowo

graduate | absolwent

grasp of sth | uchwycenie czegoś, 
oddanie czegoś, wyrażenie czegoś

grateful for sth | wdzięczny za coś

grave | grób

gravity | powaga, znaczenie, 
dramatyzm

grown up | dorosły

gruelling | intensywny, 
wyczerpujący

H
handful of sth | garstka czegoś

handicapped | upośledzony

handsome | przystojny

hard-hearted | bezwględny, 
bezlitosny

head | pot. szef

heading | nagłówek

headline | nagłówek

headquarters | kwatera główna

heaven | niebo

hence | stąd

heritage | dziedzictwo

highs and lows | wzloty i upadki

hiking tour | piesza wycieczka

hole | dziura

holy | święty

homebody | domator

honoured ˈɒnə(r)d / ˈɑːnərd | 
uhonorowany

hook up app | aplikacja służąca 
randkowaniu

however | niemniej jednak

humble | skromny

hunting companion | towarzysz 
polowań

I
ignoble ɪɡˈnəʊbl / ɪɡˈnoʊbl | 
haniebny

implausible ɪmˈplɔːzəb(ə)l |  
nieprawdopodobny, 
nieprzekonujący

imposing | imponujący

imprisoned | uwięziony

in awe ɪn ɔː | z podziwem

in great depth | dogłębnie, bardzo 
dokładnie

in order to | aby, żeby

in recognition of sth | w uznaniu 
czegoś

in tears | zapłakany

in the countryside | na wsi

in the pipeline | w planach,  
w trakcie wdrażania (czegoś)

in the spotlight | w świetle 
reflektorów/fleszy, w centrum 
uwagi

in tribute to sb | w hołdzie komuś, 
na cześć kogoś

including sth | włącznie z czymś

incredible | niesamowity

indelible ɪnˈdeləbl | trwały, stały

indigenous ɪnˈdɪdʒənəs | rdzenny

indignity | upokorzenie

industry | przemysł

inept | nieudolny

infamous ˈɪnfəməs | niesławny, 
haniebny

infatuation | zauroczenie, 
zadurzenie się

influence on sth | wpływ na coś

ingredient | składnik

inhabitant | mieszkaniec

injury | uraz, kontuzja

inner | wewnętrzny

instance | przypadek

instead | zamiast

insult | obelga

interview | wywiad
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invented | wynaleziony

inventor | wynalazca

invincible | niezwyciężony

involved in sth | zaangażowany  
w coś

involvement | zaangażowanie

island ˈaɪlənd | wyspa

issue | sprawa

J
Jack the Ripper | Kuba Rozpruwacz

jewel ˈdʒuːəl | klejnot

judicial | sądowniczy

K
kick | kopnięcie

kind-hearted | o dobrym sercu

knight naɪt | rycerz

L
lack | brak

lackey | pej. sługus, pachołek

ladder | drabina

last, but not least | ostatni, ale nie 
mniej ważny

lavish | wystawny, pełen przepychu

law lɔː | prawo

law of averages lɔː əv ˈævərɪdʒɪz | 
rachunek średniej

law-abiding lɔː əˈbaɪdɪŋ | 
przestrzegający prawa, 
praworządny

lawyer | prawnik

layer | warstwa

leading | czołowy, główny

legacy | spuścizna

legal secretary | sekretarz prawny

lesser-known | mało znany

liar | kłamca

lighter fluid | paliwo do zapalniczek

likely | prawdopodobnie

likewise | podobnie

limerence | zauroczenie

literally | dosłownie

location | lokalizacja

looks | wygląd

loose | luźny, obluzowany (np.  
o śrubie)

loosly | luźno

M
mad | szalony

majority | większość

man hunt | obława

mantel clock | zegar kominkowy

manually | manualnie,  
przez człowieka

marvel | cud

masculinity | męski wygląd

masterpiece | arcydzieło

match | dopasowanie

matchmaker | swat

meathead | mięśniak, półgłówek

medieval | średniowieczny

mellifluous | melodyjny

mental disability | upośledzenie 
umysłowe

mere mɪə(r) / mɪr | zwykły

mesmerising | hipnotyzujący, 
fascynujący

meths | pot. denaturat

middle class | klasa średnia

midfielder | sport. pomocnik 
(zawodnik środkowego pola)

minuscule ˈmɪnəskjuːl | mały

misconduct | niewłaściwe 
zachowanie

missing | zaginiony

modern dance | taniec 
współczesny (taniec powstały na 
gruncie jazzu i klasyki, w którym 
tancerz wyraża swoje emocje)

molten | zastygły

motion | ruch

mount | mocowanie, wysięgnik

moving company | firma 
przeprowadzkowa

multifarious ˌmʌltɪˈfeəriəs 
/ ˌmʌltɪˈferiəs | różnoraki, 
różnorodny

multiple personality disorder | 
zespół mnogiej osobowości

mundane mʌnˈdeɪn | zwykły, 
zwyczajny

N
nail | gwóźdź

nearest and dearest | najbliżsi

nipper | pot. dzieciak

no wonder | nic dziwnego

Noble Box Project | Szlachetna 
Paczka

nonetheless | niemniej jednak

noticeable | zauważalny

notoriety | (zła) sława, rozgłos

notorious | o złej sławie

nowadays | obecnie

numerous | liczny

nutritionist | dietetyk

O
obstacle | przeszkoda

obvious ˈɒbviəs | oczywisty

occasional | okazjonalny

oddity | osobliwość

off | poza

off the beaten track | z dala od 
cywilizacji

offering | ofiara

officer | funkcjonariusz policji

ominously | złowieszczo

on a regular basis | regularnie

on the cheap | tanim kosztem
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on the other hand | z drugiej 
strony

on top of that | na dodatek

opening | otwór

opponent | przeciwnik

opportunity | sposobność, okazja

orator | mówca

ordeal | gehenna

ordinary | zwyczajny

original | pierwotny

ostrich | struś

otherwise | w przeciwnym razie

outfit | pot. ekipa

outlandish | dziwaczny, cudaczny

outstanding | wybitny

over fears | ze strachu

overblown | napuszony, 
przerysowany (o stylu)

overlooking sth | wychodzący na 
coś, z widokiem na coś

overly-friendly | przesadnie 
przyjacielski

overwhelming | nieprzeparty

P
pace | tempo

painting | obraz

pantheon ˈpænθiən / ˈpænθiɑːn | 
panteon

passé ˈpæseɪ / ˈpɑːseɪ | niemodny, 
nie na czasie

pastime | rozrywka

path | ścieżka, droga

pattern | wzór, wzorzec

peculiarity | osobliwość

pedestrian | przechodzień

penultimate | przedostatni

performance | występ

perpetrator | sprawca

petrichor | charakterystyczny 
zapach powietrza po deszczu, który 
spadł na bardzo wysuszoną ziemię

phenomenon | zjawisko

phosphene | fotyzm

picturesque ˌpɪktʃəˈrɛsk | 
malowniczy

pitch | boisko

plagued pleɪɡd | nękany, gnębiony, 
borykający się

platform | peron

playground | podwórko

plethora | mnóstwo, multum

plot | fabuła

polar opposite | całkowite 
przeciwieństwo, drugi biegun

polluter | truciciel

portmanteau pɔː(r)tˈmæntəʊ | 
kontaminacja, zbitka wyrazowa

post | stanowisko

poverty ˈpɒvəti /ˈpɑːvərti | bieda

precious ˈpreʃəs | cenny

pregnant | w ciąży

preposition | przyimek

previous | uprzedni, wcześniejszy

previous ˈpriːvɪəs | poprzedni

previously | uprzednio, wcześniej

prime | najlepszy, świetny

procrastinating | odwlekanie/
odkładanie czegoś na później

profound | głęboki

prominent | ważny

pronoun | zaimek

pronunciation | wymowa

prophet ˈprɒfɪt / ˈprɑːfɪt | prorok

provided that… | pod warunkiem, 
że…

puppet | kukiełka, marionetka

purple | fioletowy

putt off by sth | zniechęcony czymś

Q
quintessential ˌkwɪntɪˈsenʃl | 
będący kwintesencją

quirk | dziwactwo

quotable | cytowany

R
radio announcer | spiker radiowy

rafting | spływ tratwą

raid | napad

rain shower | kapuśniaczek, 
mżawka

rarity | rzadkość

ratio | stosunek

realm | królestwo

recent | niedawny

record-breaking | bijący rekordy

red-hot | szczytowy

regarded as | postrzegany jako

regarding sth | w odniesieniu do 
czegoś

regardless (of sth) | bez względu 
(na coś)

reign reɪn | panowanie

rejected | odrzucony

relatively | względnie

released | wypuszczony, 
opublikowany

renowned rɪˈnaʊnd | znany

research | badania

researcher | badacz

resentment | uraza, pogarda

resolution | rozwiązanie, rezolucja

respectively | odpowiednio

retreat | zacisze, spokojny zakątek

return flight | lot powrotny

revue rɪˈvjuː | rewia

reward | nagroda

ripe old age | sędziwy wiek

rising | wznoszący

roalty | rodzina królewska

robbery | rabunek

roof | dach

rooted in sth | zakorzeniony  
w czymś
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rotten | zepsuty

rough rʌf | trudny

round | obchód

rousing | porywający

royalty | członkowie rodziny 
królewskiej

S
sandstone | piaskowiec

sanity | zdrowie psychiczne

saviour | wybawca

scar | blizna

scaterred | rozsypane

scheme skiːm | schemat

scorer | zdobywca goli

scoundrel | łajdak, kanalia

scratch | zadrapanie

scuba diving | nurkowanie  
z akwalungiem

seafood | owoce morza

search engine | wyszukiwarka

seductive | kuszący, uwodzicielski

seedy | podejrzany

sensual | zmysłowy

serendipity | szczęśliwy traf

shift | przesunięcie, zmiana

shoemaker | szewc

shopping excursion | wypad  
na zakupy

shrine | świątynia

significant | znaczący

significantly | znacząco

sign-up process | proces/
procedura rejestracji

similar | podobny

sketchy | niejasny

skirt | spódnica

skirt dance | rodzaj tańca typowy 
dla burleski i wodewilu, w którym 
tancerka wykonuje liczne manewry 
spódnicą

slot | szczelina

small-time | drugorzędny

snapshot | pot. fotka

soil-transmitted | przenoszony 
przez kontakt z glebą

songwriter | kompozytor piosenek

sonorous | dźwięczny

soothing | kojący

sophisticated | wyrafinowany

sordid | ohydny, wstrętny, 
nieetyczny

species | gatunek

speeding | pędzący

spin | obrót

spiritual | duchowy

spotless | nieskazitelnie czysty

stadium ˈsteɪdiəm | stadion

stain on sth | plama na czymś

starlet | gwiazdeczka

starry | gwiaździsty

stiff | sztywny

stomping ground | ulubione 
miejsce

straightaway | od razu

striker | napastnik

string | grono

stunning | zachwycający

subsequently | następnie

subtle ˈsʌtl | delikatny, subtelny

successor | następca

succinct | zwięzły, konkretny

superb suːˈpɜːb / sjuːˈpɜːb | 
doskonały

superior | lepszy

supporting | drugoplanowy, 
wspieranie

supportive | wspierający

suthernmost | najdalej wysunięty 
na południe

swiftly | prędko

swollen | opuchnięty

synonymous sɪˈnɒnɪməs/
sɪˈnɑːnɪməs | równoznaczny

syzygy | syzygium, syzygia, 
połączenie

15-strong | 15-osobowy

T
take your time | nie śpiesz się

takings | wpływy

tantalising | kuszący

tax | podatek

tax evasion | uchylanie się od 
płacenia podatków

teenage | nastoletni

temple | świątynia

tender | czuły

tenure ˈtenjə(r) / ˈtenjər | kadencja

term | kadencja

the adventurous ði ədˈventʃərəs | 
śmiałkowie

the annals of history | annały 
historii

the force | policja, siły (policji)

the late | zmarły

the name of the game | pot. to 
co najważniejsze; drugie imię, 
zasadnicza sprawa

the silver screen | ekran kinowy

thee ðiː = you | ty

theft | kradzież

therefore | dlatego, z tego powodu

threat | zagrożenie

through sth | po/przez coś

through trial and error | na drodze 
prób i błędów

time and time again | 
wielokrotnie, wiele razy

time management | zarządzanie 
czasem

time waster | coś, co marnuje 
czas; czynność, która jest 
marnotrawstwem czasu

to abound with sth | obfitować w 
coś

to accompany sb | towarzyszyć 
komuś
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to achieve sth | osiągać coś

to adjust | dostosować/
przystosować się

to advise sb to do sth | doradzać 
komuś zrobienie czegoś

to affect sb with sth | wywierać 
czymś wpływ na kogoś

to afford sth | móc sobie na coś 
pozwolić (finansowo)

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

to amass sth | zdobyć coś

to amend sth | z/rekompensować 
coś, naprawić coś

to appear | pojawiać się

to apprehend sb | ujmować, łapać 
kogoś

to aspire to do sth | dążyć do 
zrobienia czegoś

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

to attend a course | uczestniczyć w 
kursie

to audition tʊ ɔːˈdɪʃ(ə)n | brać 
udział w przesłuchaniu

to avoid sth | unikać czegoś

to award sb | nagrodzić kogoś

to ban sth | zabraniać czegoś

to be ashamed of sb | wstydzić się 
kogoś

to be at play | wchodzić w grę

to be at the forefront of sth | być 
na czele czegoś

to be caught red handed | zostać 
złapanym na gorącym uczynku

to be concerned about sth | 
troszczyć się o coś

to be dubbed | być nazywanym

to be due to sth | wynikać z czegoś

to be endowed with sth | być 
obdarzonym czymś

to be etched in sb’s mind | wryć 
się w czyjąś pamięć

to be fond of sb | być do kogoś 
przywiązanym

to be here to stay | zadomawiać 
się na dobre

to be in charge of sth | być za coś 
odpowiedzialnym

to be integral to sth | być 
nieodzownym, odgrywać w czymś 
kluczową rolę

to be involved in sth | być w coś 
zaangażowanym

to be located in X | mieścić się w X

to be maligned for sth | zostać za 
coś oczernionym/oszkalowanym

to be on full display | prezentować 
się w pełnej okazałości

to be raised | wychować się

to be redirected | zostać 
przekierowanym

to be registered | być 
zarejestrowanym

to be renowned for sth | być 
znanym z czegoś

to be seared in sb’s mind | zapisać 
się komuś w pamięci

to be synonymous with sth | być 
synonimem czegoś

to be unlikely | być mało 
prawdopodobnym

to be up and down | obfitować we 
wzloty i upadki

to bear sth | nosić coś, mieć coś

to beat sth | pokonać coś

to belt out sth | śpiewać coś na 
całe gardło

to blaze a trail | przetrzeć szlaki

to blossom | rozkwitać

to boast sth | szczycić się czymś

to bolster sth | podnosić jakość 
czegoś, ulepszać coś

to boost sth | zwiększać/napędzać/
stymulować coś

to bother sb | przeszkadzać komuś, 
drażnić kogoś

to break a record | pobić rekord

to bring out sth | wydobyć coś, 
podkreślać coś, uwypuklić coś, 
rozbudzać coś

to bring together | łączyć, zrzeszać

to capture sth | uchwycić coś

to carry on sth | kontynuować

to catch up | nadrabiać coś

to catch up with sb | doganiać 
kogoś, dorównywać komuś

to charge a subscription | pobierać 
opłatę

to cheat on sb | oszukiwać kogoś

to chop wood | rąbać drzewo

to collect sth | zbierać coś

to come across sb | natknąć się na 
kogoś, spotykać kogoś, wpadać na 
kogoś

to come across sth | natknąć się 
na coś

to come in handy | być użytecznym

to come into being | powstać, 
zaistnieć

to come to mind | przychodzić do 
głowy

to come up | wypaść

to command sb | rozkazywać 
komuś

to commemorate sth/sb | 
upamiętniać kogoś, coś

to compare sb to sth | 
przyrównywać kogoś do czegoś, 
porównywać kogoś z czymś

to compile sth | zbierać coś, 
tworzyć coś

to conceal sth | ukryć coś

to consider doing sth | rozważyć 
zrobienie czegoś

to constitute sth | stanowić coś

to contain sth | zawierać coś

to contribute to sth | przyczynić się 
do czegoś

to cross the line | przesadzić, 
przekroczyć granicę

to cut corner | iść na łatwiznę, 
pójść na skróty

to damage sth | za/szkodzić 
czemuś

to date sb | spotykać się z kimś, 
chodzić z kimś na randki

to delegate sth to sb | zlecać coś 
komuś

to depart | odejść, odjechać
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to depict sth | obrazować coś, 
opisywać coś

to detect sth | wykryć coś

to dig sth | wy/kopać coś

to distinguish oneself | wyróżniać 
się

to disturb | przeszkadzać

to don sth | nosić coś, 
przywdziewać coś

to dream up sth | wyśnić, 
wymyślać coś

to dub sb | nazwać kogoś

to earn | zarabiać

to elevate sb | wynieść kogoś

to emerge | okazywać się, 
wychodzić na jaw

to emphasise sth tu ˈemfəsaɪz 
ˈsʌmθɪŋ | podkreślić coś, kłaść na 
coś nacisk

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

to enforce sth | wprowadzać w 
życie, wy/egzekwować coś

to excel at sth tu ɪkˈsel ət ˈsʌmθɪŋ | 
być świetnym w czymś

to fail | nie powieść się

to fall in love with sb | zakochać 
się w kimś

to feature in sth | zagrać w czymś

to flee | uciekać

to flock | udawać się tłumnie

to flock to X | napływać do X

to follow the lead of sb | podążać 
za czyimś przykładem

to gather sth | gromadzić coś

to get down on it | no dawaj!

to get ripped off | przen. dać się 
oskubać

to get sth right | dobrze coś ująć

to give away sth | oddawać coś

to glance at sth | zerknąć na coś

to glide over sth | prześlizgnąć się

to go hand in hand | iść ręka w 
rękę

to go on to do sth | przejść do 
zrobienia czegoś

to go the whole hog | iść na całość

to grant sth to sb | przyznać coś 
komuś

to gross | przynosić dochód brutto

to harken back to sth | cofać się do 
czegoś, sięgać do czegoś

to have a firm grasp on sth | 
doskonale się w czymś orientować

to have some booze | napić się

to hesitate | wahać się

to hire sb/ sth | zatrudnić kogoś/ 
wynajmować coś

to hold one’s own against sb | 
bronić się przed kimś

to hold true | być prawdziwym

to hone in on sth | żerować na 
czymś

to impress sb | robić na kimś 
wrażenie

to include sth | obejmować coś

to incorporate sth | włączać coś

to indulge one’s senses tu ɪnˈdʌldʒ 
wʌnz sensiz | cieszyć/rozpieszczać 
zmysły

to insert sth | wkładać coś

to interrogate sb | przesłuchiwać 
kogoś

to investigate sth | prowadzić 
śledztwo w jakiejś sprawie

to involve sth | obejmować coś

to join sth | dołączyć do czegoś, 
zapisać się na coś, wstępować  
do czegoś

to jump on the bandwagon | 
małpować, naśladować (trendy)

to kick off with sth | rozpoczynać 
się od czegoś

to knock sb unconscious | ogłuszyć 
kogoś

to lack in sth | nie posiadać czegoś, 
być pozbawionym czegoś

to lack sth | nie mieć czegoś

to launch sth | rozpoczynać coś

to lead sb | przewodzić komuś

to lead to sth | prowadzić do 
czegoś

to leak | wyciekać

to look for sth | szukać czegoś

to make a fuss | awanturować się

to make a name for oneself | 
rozsławić się, zasłynąć

to make an appearance | wystąpić

to make headlines | trafić na 
nagłówki gazet

to match sth | pasować do czegoś

to mean | mieć coś na myśli

to measure sth | z/mierzyć coś

to melt sth | rozpuścić coś

to move across sth | 
przeprowadzać się na drugi koniec 
czegoś

to name sb/sth after sth/sb | 
nazwać kogoś/coś na cześć czegoś/
kogoś

to nickname sb | przezywać kogoś, 
nadawać komuś przydomek

to note that… | zauważać, że…

to obey sth tu əˈbeɪ ˈsʌmθɪŋ | być 
czemuś posłusznym, przestrzegać 
czegoś

to obtain sth | uzyskać coś

to ooze sth tu uːz ˈsʌmθɪŋ | 
emanować czymś

to outlive | przeżyć, żyć dłużej

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

to part | rozstać się

to pass | przechodzić

to perform sth | wykonywać coś

to persist | utrzymywać się

to pick up sth | brać coś, podnosić 
coś

to pinpoint sth | wskazać coś

to portray sb as sb | przedstawiać 
kogoś jako kogoś

to pose for sb | pozować dla kogoś

to pray | modlić się

to prevent sb from doing sth | 
powstrzymać kogoś od z/robienia 
czegoś
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to prevent sth | zapobiec czemuś

to proclaim sth | ogłosić coś

to protect sb | chronić kogoś

to provide sth for sb | dostarczać 
komuś czegoś

to pull it off | dokonać czegoś

to put forward sth | przedstawiać 
coś, wysuwać coś

to put off sth | odkładać coś, 
odwlekać coś

to put on airs and graces | pej. 
pysznić się, puszyć się

to queue up tə kjuː ʌp | czekać w 
kolejce

to quit | zrezygnować, podać się do 
dymisji

to recap | podsumować

to reckon | przyznawać, uważać, 
sądzić

to refer to sth | odnosić się do 
czegoś

to refuse to do sth | odmówić  
z/robienia czegoś

to relocate | przenieść się

to rely on sth | polegać na czymś

to remain | po/zostawać

to remind sb of sth | przypominać 
komuś o czymś

to report sth to sb | zgłaszać coś 
komuś

to require sth | wymagać czegoś

to resort to sth | uciekać się do 
czegoś, sięgać po coś

to return | powracać

to revive interest in sth | wzbudzić 
zainteresowanie czymś, ożywić 
zainteresowanie czymś

to rise to prominence | osiągnąć 
znaczącą pozycję

to rub sth | pocierać coś

to run sth | prowadzić coś

to rush in | śpieszyć się

to seek sth | szukać czegoś

to seem | wydawać się

to serenade | zaśpiewać serenadę

to set the heather on fire | 
dokonywać wielkich czynów

to set up sth | ustanowić, zakładać, 
tworzyć coś

to shake | kręcić przecząco (głową)

to shed | zgubić, rzucać

to shed light on sth | rzucać na coś 
światło

to shell out | pot. wydać

to shine | błyszczeć, świecić

to show off | zaprezentować się

to showcase sb | promować kogoś, 
prezentować kogoś

to showcase sth | pokazywać coś, 
prezentować coś

to slide sth into sth | wsunąć coś 
w coś

to slow | zwalniać

to solve sth | rozwiązywać coś

to spur sb on to do sth | zachęcać 
kogoś do z/robienia czegoś

to stand aside | odstąpić, zrobić 
przejście, usunąć się (z drogi)

to stand out (for sth) | wyróżniać 
się (z powodu czegoś)

to star in X | wystąpić/grać główną 
rolę w X

to station | stacjonować

to step back | cofać się

to step into the breach | 
przejmować czyjeś obowiązki, 
przejmować pałeczkę

to step on sth | nadepnąć na coś

to stretch to X | sięgać X

to struggle (to do sth) | walczyć, 
zmagać się (by coś zrobić)

to strut one’s stuff | pot. zabłysnąć, 
zaszpanować

to strut tə strʌt | dumnie kroczyć

to surrender to sth | poddać się 
czemuś

to surround sb | otaczać kogoś

to sweep the board(s) | zgarniać 
wszystkie nagrody, zgarniać 
wszystko

to taint sth | s/plamić coś

to take a gander at sth | przyjrzeć 
się czemuś

to take a liking to sth | polubić coś

to take a stroll | przejść się, 
przespacerować

to take advantage of sth | 
skorzystać z czegoś, wykorzystać 
coś

to take sth by storm | zdobyć coś 
przebojem, zawojować coś

to take the bull by the horns | 
brać/wziąć byka za rogi

to take up sth | podejmować się 
czegoś, zainteresować się czymś

to tap | stukać, pukać, uderzać

to target sth | obrać sobie coś za 
cel

to tear sth up tə teə(r) / ter ˈsʌmθɪŋ 
ʌp | podrzeć coś, zniszczyć coś

to think for oneself | myśleć 
samodzielnie

to think sth over | przemyśleć coś

to thumb through sth tə θʌm θruː 
ˈsʌmθɪŋ | prze/kartkować coś, 
przewracać coś

to tip the scales | przechylić/
przeważyć szalę

to track sth | śledzić coś

to treat sth | traktować coś

to uncover sth | odkrywać coś

to upstage sb | przewyższyć kogoś

to waft sth tə wɒft / wɑːft ˈsʌmθɪŋ | 
tu: unosić coś, zanosić coś w 
powiewie/w podmuchu

to warn sb | ostrzegać kogoś

to wipe one’s hands of sth | 
oczyścić się z czegoś

to witness sth | być świadkiem 
czegoś

to wonder | zastanawiać się

to worship sth | czcić coś

to yearn tu jɜːn / jɜːrn | pożądać

to-do list | lista zadań

toilet seat | klapa od sedesu

tongue tʌŋ | język

tool box | skrzynka na narzędzia
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top hat | cylinder

topsy-turvy | postawiony na 
głowie, pełen perypetii

tough tʌf | trudny

track record | lista osiągnięć

trade | handel

traffic | ruch

trail blazing | pionierski

tricky | trudny

trinity | trójca

tryst with sb | schadzka z kimś

tummy | pot. brzuch

tune | melodia

U
ultimately | ostatecznie, w końcu

unassuming | skromny, prosty

undeniable | niezaprzeczalny

underprivileged | pozbawiony 
przywilejów

underworld | półświatek

undisputed | bezdyskusyjny, 
niekwestionowany

unemployed | bezrobotny

unforgettable | niezapomniany

unjust | niesprawiedliwy

unmanly | niemęski

unstable | niestabilny, niepewny

unstoppable | nie do 
powstrzymania/pokonania

upper-class | pochodzący z wyższej 
klasy (społecznej)

urban ˈɜː(r)bən | miejski

urgent ˈɜːdʒənt / ˈɜːrdʒənt | pilny

useless | bezużyteczny

V
variety | różnorodność, szereg

various | różny

vendor | sprzedawca

venerable | szacowny

volleyball | siatkówka

volunteer | ochotnik

W
wedding | wesele

weird | dziwny

well-meaning | o dobrych 
intencjach

whatever | cokolwiek

whereas | podczas gdy

whopping | ogromny, gigantyczny

widespread | szeroko 
rozpowszechniony

wondrous ˈwʌndrəs | cudowny, 
niesamowity

word stress | akcent wyrazowy

worth sth | wart/y czegoś

wrongdoing | naganne 
postępowanie, wykroczenie, 
przestępstwo

Y
yet | niemniej jednak

young gun | młody wilk

Z
zip code search feature | narzędzie 
do wyszukiwania na podstawie 
kodu pocztowego


