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A
a host of sth | mnóstwo czegoś

a plethora of sth | mnóstwo czegoś 

a rush of sth | przypływ czegoś

a tad | trochę 

accommodation | zakwaterowanie 

according to sth | zgodnie z czymś, 
według czegoś 

account | konto

achievement | osiągnięcie 

actually | tak naprawdę

adage | powiedzenie

advanced | zaawansowany

advertisement | reklama

affluence | dostatek, dobrobyt

afterlife | życie po śmierci

agreement | umowa, kontrakt

aim | cel 

aka = also known as | znana też jako

alimony | alimenty

all the rage | ostatni krzyk mody

ally ˈælaɪ | sprzymierzeniec, 
sojusznik

although | chociaż 

amount of sth | ilość czegoś 

anchor ˈæŋkə(r) / ˈæŋkər | kotwica

ancient | zabytkowy, wiekowy

annual | coroczny

annually | corocznie 

anxiety æŋˈzaɪəti | niepokój 

apart from sth | oprócz czegoś 

appeal | urok

appealing to sb | pociągający dla 
kogoś

appearance | wygląd 

appearances | pozory

approximately | w przybliżeniu, 
około

arid | suchy, spieczony

arrival | przybycie 

articulate ɑːˈtɪkjuleɪt / ɑːrˈtɪkjuleɪt |  
elokwentny

artificial | sztuczny

artwork | dzieło sztuki

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

as old as hills | stary jak świat

Asian influenced | inspirowany Azją

assassinated | zamordowany 

at breakneck speed | z zawrotną 
szybkością

at least | przynajmniej 

at the expense of sb | czyimś 
kosztem

at the grassroots level | u podstaw, 
na najniższym szczeblu

athlete | sportowiec

attitude | nastawienie

attitude to sth | nastawienie 
wobec czegoś 

Aussie | pot. Australijczyk 

avalanche ˈævəlɑːnʃ / ˈævəlæntʃ |  
lawina 

awesome | wspaniały, świetny

B
backpacker | turysta podróżujący 
z plecakiem

ban on sth | zakaz czegoś 

bandicoot | jamraj, borsuk 
workowaty

barbie = barbecue | Aus pot. grill 

bargain ˈbɑːɡən / ˈbɑːrɡən | okazja 

barren | jałowy

bathtub | wanna

battle | bitwa

beef tendon puff | czipsy ze 
ścięgna wołowego 

behaviour | zachowanie 

belief | przekonanie, wierzenie

betrayal | zdrada

betrayed | zdradzony 

beyond one’s means | poza czyimiś 
możliwościami

bigwig | pot. ważniak, gruba ryba

bilge | zęza (część statku położona 
najniżej)

bizzare | dziwny, osobliwy

blatant | dobitny

blend | mieszanka

blended | zmieszany, zmiksowany

blessing | błogosławieństwo

blind | niewidomy

bliss | rozkosz

bloody | krwawy 

bold | śmiały

borough ˈbʌrə | gmina

boundary | granica

bra | stanik 

brainchild | pomysł

breath | oddech

breathing | oddychający

broadcaster ˈbrɔːdkɑːstə |  
prezenter

bucket list ˈbʌkɪt lɪst | lista rzeczy 
do zrobienia przed śmiercią

budding | dobrze się 
zapowiadający, obiecujący

burden ˈbɜːdn / ˈbɜːrdn | ciężar, 
obciążenie 

burnt out from sth | wypalony czymś

burrow ˈbʌrəʊ / ˈbɜːroʊ | nora, jama

by leaps and bounds | milowymi 
krokami, bardzo szybko

C
camel | wielbłąd

cancer | rak

captured | schwytany

carried out | przeprowadzany, 
wykonywany

cash register | kasa (sklepowa)

cassowary | kazuar

catchy | chwytliwy
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cattle | bydło

chain smoker | nałogowy palacz

challenge | wyzwanie 

character | postać

checking in | zarejestrowanie się, 
zameldowanie się

chest | klatka piersiowa 

chit-chat | pogaduszki, pogawędka

circumference səˈkʌmfərəns | obwód

claim | twierdzenie

coastline | wybrzeże, linia wybrzeża

coined | ukuty

command | stanowisko dowodzenia

commitment | oddanie 

common | powszechny 

community | społeczność 

compulsive buying disorder |  
zaburzenie polegające na 
kompulsywnym kupowaniu 

conception | poczęcie 

concern | troska

concerning sth | dotyczący czegoś 

conducted | przeprowadzony, 
wykonany

confident | pewny siebie

confidential | poufny

confused | zdezorientowany

consciousness | świadomość 

considerable kənˈsɪdərəbl |  
znaczący, znaczny

considered sth | uważany za coś 

consistently | konsekwentnie

contagious kənˈteɪdʒəs | zakaźny

contraception | antykoncepcja

contradiction | sprzeczność, 
przeciwieństwo

conundrum | zagadka

convict | skazaniec

conviction | przekonanie

convincing | przekonujący

cork | korek

counter | lada

courtesan | kurtyzana

cove | uliczka

crashing | przen. bijący, uderzający 
(o coś)

craze | szał, szaleństwo

credentials | referencje

creepy-crawly | robal

crime rate | wskaźnik przestępczości

cruel | okrutny 

cuisine kwɪˈziːn | kuchnia 

culling programme | program 
odstrzału/selekcji

cured | wyleczony

current | obecny 

curse | przekleństwo 

custody of sb | opieka nad kimś 

cutting edge | najnowocześniejszy

D
dangling | zwisający

dark underbelly of sth | ciemna 
strona czegoś

dawn dɔːn | świt

death sentence | wyrok śmierci 

decent ˈdiːs(ə)nt | przyzwoity

deer | jeleń

degree | stopień

deliberately | celowo

delight | przysmak

delighted dɪˈlaɪtɪd | zachwycony

dependency | zależność

depending on sth | w zależności od 
czegoś 

despite sth | po/mimo czegoś 

director | reżyser

disaster | katastrofa

disease | choroba, przypadłość 

disparate | różny

doable | wykonalny, do zrobienia

drug addiction | uzależnienie  
od narkotyków

dubbed | zwany

due to sth | z powodu czegoś 

duo | duet

dust-choked | zadławiony kurzem/
pyłem

E
eager | chętny

eagerly | chętnie

earthquake | trzesięnie ziemi

eatery | jadłodajnia

ectopic | pozamaciczny

either…or… | albo…albo…

elbow | łokieć 

elected | wybrany

embankment | bulwar, nabrzeże

embryo | embrion

emperor ˈempərə(r) /  
ˈempərər | cesarz

emphasis | nacisk

enabling | umożliwiający

endeavour ɪnˈdevə(r) | próba, 
przedsięwzięcie

endurance | wytrzymałość 

enriched | wzbogacony

entrance | wejście

environment | środowisko

espionage ˈespiənɑːʒ |  
szpiegostwo, szpiegowanie

eternity | wieczność

eulogy | mowa pogrzebowa

eve | wigilia

eventually | w końcu, ostatecznie

evidence | dowód

excessive | nadmierny 

exchange | wymiana

experience | doświadczenie 

extensive | kompleksowy, 
rozbudowany

eyebrow ˈaɪbraʊ | brew
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F
factor | czynnik 

falsely | niesłusznie, fałszywie

famous | sławny 

fanciful | fantazyjny

faraway | odległy

far-fetched | odległy, naciągany

far-flung | odległy 

fear | obawa, lęk

feat | wyczyn

feature | cecha 

feritilisation | zapłodnienie 

fighter plane | myśliwiec

firework display | pokaz  
sztucznych ogni

firing squad | pluton egzekucyjny

flair | rozgłos

flick | pot. film

foetus ˈfiːtəs | płód

follower | zwolennik

foodie | pot. smakosz

forcible | mocny, silny

forescast | prognoza, przewidywanie

former | ten pierwszy, były

fox | lis

fragile ˈfrædʒaɪl / ˈfrædʒl | kruchy

franchise | seria

from all walks of life | z różnych 
warstw społecznych

frontman | lider zespołu

frugal | oszczędny

frying pan | patelnia 

fuelled by sth | napędzany czymś 

funeral ˈfjuːnərəl | pogrzeb

furthermore | ponadto

G
G’day | Aus, pot. cześć

gated | odgrodzony bramą

gateway | brama

gathered | zgromadzony

genuinely ˈdʒenjuɪnli | prawdziwie

get-together | spotkanie 
towarzyskie

get-up | pot. fantazyjny strój

given | dany

glamour | splendor

glitzy | pot. pej. efekciarski

gloom and doom | czarna rozpacz

glory | chwała

glowing | błyszczący

gluggable | przyjemny/łagodny 
w smaku 

goal | cel 

good job (that) … | całe szczęście, 
(że)...

gossip | plotka

go-to | najlepszy

gourmet | smakosz

gradually | stopniowo 

greedy | chciwy

grieving | rozpaczający

ground-breaking | przełomowy

groundhog | świstak

groundwork | baza, podstawa

grown-up | dorosły

H
handshake | uścisk (dłoni)

handy | poręczny, użyteczny

hanged | powieszony

harbour | port

harshness | surowość

headquarters | główna siedziba

hen night | wieczór panieński

heritage | dziedzictwo

high-rise | wieżowiec

highway | autostrada

hitch | przeszkoda

hole | dziura

hometown | miasto rodzinne

honeymoon period | czas/okres 
miesiąca miodowego

honouring ˈɒnə(r)ɪŋ |  
uhonorowanie 

host | gospodarz

hot potato | drażliwa kwestia

household | gospodarstwo 
domowe

housewarming party |  
parapetówka

however | jednak

hub | centrum

humble ˈhʌmbl | skromny

I
I’m up for that. | Piszę się na to.

identity | tożsamość

illness | choroba

imaginable ɪˈmædʒɪnəbl |  
wyobrażalny 

immortality | nieśmiertelność

immune system | system 
odpornościowy

imprint | ślad

in advance | z wyprzedzeniem

in excess of | więcej niż

in exchange | w zamian

in honour of sth ɪn ˈɒnə(r) / ˈɑːnər 
əv ˈsʌmθɪŋ | z okazji czegoś

in order to do sth | aby/żeby coś 
zrobić

in return | w zamian

in terms of sth | jeśli chodzi o coś, 
pod względem czegoś

in the instance of sth |  
w przypadku czegoś 

in the midst of sth | w środku 
czegoś

incest | kazirodztwo

including sth | włącznie z czymś 

increased | zwiększony

Independence Day | Dzień 
Niepodległości
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indicator | wskaźnik 

indigenous ɪnˈdɪdʒənəs | rdzenny 

induced | wymuszony, (sztucznie) 
wywołany

inexplicable | niewytłumaczalny

infamously | niesławnie, ze 
względu na złą sławę

influential | wpływowy

influenza | grypa

inhabitant | mieszkaniec

injured ˈɪndʒəd / ˈɪndʒərd | zraniony

inmate | więzień

inner city | podupadła część 
śródmieścia, slumsy

insider | dobrze poinformowana 
osoba (dysponująca poufnymi 
informacjami)

instead | w zamian 

instead of sth | zamiast czegoś 

interior | wnętrze

interlocutor | interlokutor, rozmówca

intermediary | pośrednik 

in-the-know | w temacie

intrinsic | wewnętrzny

invention | wynalazek

investigation | śledztwo

inward or outward bound | do lub z

irreversibly | nieodwracalnie 

island hopping | zwiedzanie wysp 

issue | sprawa, rzecz

it is little wonder (that) … | nic 
dziwnego, że…

it just goes to show | świadczyć 
o czymś

itinerary aɪˈtɪnərəri / aɪˈtɪnəreri | trasa

ivory | kość słoniowa

J
Jack the Ripper | Kuba Rozpruwacz

jail | więzienie

jewel ˈdʒuːəl | klejnot 

jovial | jowialny, wesoły

K
kick | kopnięcie

kidney ˈkɪdni | nerka

L
lack of sth | brak czegoś 

laid off | pot. wylany

landmark | zabytek

law lɔː | prawo

laypeople | laicy

leeway | pole manewru, wolna 
ręka 

leisurely ˈleʒəli / ˈliːʒərl | relaksujący

lethal | śmiercionośny 

liability | odpowiedzialność 
prawna

liberalism ˈlɪbərəlɪzəm | liberalizm

lifelike | rzeczywisty

lifespan | przeciętna długość życia 

lifted | podniesiony, wzniesiony

lingo | język, żargon

loads of sth | ogrom czegoś 

loan | pożyczka 

lofty | wzniosły

long-haul lɒŋhɔːl | daleka trasa

long-lasting | długotrwały 

long-revered | szanowany

lookout post | punkt widokowy

looks | wygląd

lukewarm | chłodny

lung lʌŋ | płuco 

lyrics | słowa, tekst piosenki

M
majority | większość 

marble | marmur 

maritime | morski 

mayhem | chaos, zamęt

meat and two veg | tradycyjny 
posiłek składający się z mięsa 
i dwóch rodzajów warzyw

memoirist | pamiętnikarz

mentioned | wspomniany 

mere | zwykły

merriment | wesołość

middle-income | o średnim 
dochodzie 

mine | kopalnia 

miscarriage | poronienie

mistress | kochanka 

mobile | telefon komórkowy

morsel | kąsek

mortality | śmiertelność, 
umieralność

multifarious ˌmʌltɪˈfeəriəs / 
ˌmʌltɪˈferiəs | zróżnicowany 

multitude | mnogość 

murky | mętny, niejasny

must | konieczność

mutual ˈmjuːtʃuəl | wzajemny

N
namely | a mianowicie

needless to say | rzecz jasna

nicknamed | o ksywce, przezwany

nonetheless | tak czy inaczej

noticeable | zauważalny

notion | pojęcie

notorious | słynny, cieszący się  
złą sławą

nowadays | obecnie 

numerous | liczny

O
observance | obchody, obrzęd

obsolescence ˌɒbsəˈlesns / 
ˌɑːbsəˈlesns | wyjście z obiegu, 
przestarzałość

obstacle | przeszkoda 
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obvious ˈɒbviəs / ˈɑːbviəs | oczywisty

oddball | dziwak

ominous | złowieszczy

on demand | na żądanie 

on no account | w żadnym 
wypadku, pod żadnym pozorem

on the grounds of sth | pod 
pretekstem czegoś 

on the other hand | z drugiej strony

onomatopoeia ˌɒnəˌmætəˈpiːə 
/ ˌɑːnəˌmætəˈpiːə | wyraz 
dźwiękonaśladowczy, onomatopeja

opportunity | sposobność, okazja

origins | pochodzenie

ought to ˈɔːt tə | powinno 

out and about | poza domem

outbacker | mieszkaniec odludnej 
części Australii

outward | zewnętrzny

overnight | z dnia na dzień

owing to sth | dzięki czemuś

oyster | ostryga

P
pagan ˈpeɪɡən | pogański

painful | bolesny 

painting | obraz

party pooper | osoba psująca 
zabawę, sztywniak, smutas

pastime | rozrywka 

pattern | wzorzec, wzór

peculiar | osobliwy

pedestrian | pieszy, przechodzień

penalised | karany

penchant | zamiłowanie, skłonność

performance | występ

persecution | prześladowanie 

picturesque ˌpɪktʃəˈrɛsk | malowniczy

piece of advice | rada

plum centre | samo centrum

pom | Aus, slang: Angol

pork scratchigs | skwarki

porridge | owsianka

portable | przenośny 

possum | opos

poverty ˈpɒvəti | ubóstwo, bieda

prawn prɔːn | krewetka

preconception | uprzedzenie, 
z góry przyjęty osąd

pregnancy termination |  
przerwanie ciąży 

pricey | drogi, kosztowny

Prime Minister | premier

principle | zasada 

promiscuous prəˈmɪskjuəs |  
rozwiązły

psyche | psychika

psychologist saɪˈkɒlədʒɪst | psycholog

pub crawl pʌb krɔːl | rundka po 
pubach

punishment | kara

purpose ˈpɜːpəs / ˈpɜːrpəs | cel

Q
quasi-X | niby-X, pseudo-X

quest | poszukiwanie, dążenie

queue kjuː | kolejka 

quirky | dziwny

quote kwəʊt/kwoʊt | cytat

R
racing horse | koń wyścigowy

range of sth | zakres czegoś 

rape | gwałt 

raven | kruk

ravenous ˈrævənəs | wygłodniały, 
żarłoczny

recently | niedawno

recognition | uznanie 

record | nagranie

reef | rafa 

reference to sth | odniesienie do 
czegoś 

refreshments | napoje i przekąski

refugee | uchodźca 

reign reɪn | panowanie 

relative | krewny 

release | premiera, wydanie

released | wypuszczony 

relief | ulga

relief effort | akcja pomocy

remarkable rɪˈmɑːkəbl| znaczący

replacement topic | temat 
zastępczy

required | wymagany 

requirement | wymaganie, wymóg

researcher | badacz

resentment | niechęć, uraza

residence | siedziba

resilient | odporny, wytrzymały

resolved | rozwiązany

resources | zasoby, środki

restirictive | restrykcyjny

retailer | sklep detaliczny 

retirement | przejście na emeryturę

revelry | biesiada, ucztowanie, 
huczna zabawa

riddle | zagadka 

ride | przejażdżka 

rim | brzeg, wybrzeże 

rolling | przen. falujący

roo burger | burger z kangura

rooted in sth | zakorzeniony 
w czymś

route | szlak, trasa

rumour ˈruːmə(r) / ˈruːmər | plotka, 
pogłoska

ruthless | bezwględny, pozbawiony 
skrupułów

S
safety | bezpieczeństwo

sailing | żeglowanie 

sandstone | z piaskowca
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savings | oszczędności

scary | straszny

schedule ˈskedʒuːl / ˈʃedʒuːl | grafik

scholar | uczony, naukowiec

screen | ekran

seamlessly | tu: gładko, łatwo

search for sth | poszukiwanie 
czegoś 

second-to-none | najlepszy 

secretly | potajemnie 

secular | świecki 

self-esteem | poczucie własnej 
wartości

selfish | samolubny 

sermon | kazanie 

sexual intercourse | stosunek 
seksualny 

shadow | cień

shamelessly | bezwstydnie 

shape | kształt 

shindig | pot. balanga

shopper | zakupowicz

shortage | brak, niedobór

siblings | rodzeństwo

sight | widok

sights | atrakcje turystyczne, widok

sightseeing | zwiedzanie 

snorkelling | nurkowanie z rurką

social butterfly | towarzyska 
osoba, dusza towarzystwa

soiree ˈswɑːreɪ / swɑːˈreɪ |  
wieczorek, wieczór, wieczorne 
przyjęcie

somber | poważny 

sophisticated | wyrafinowany, 
obyty w świecie

sorcerer | czarodziej

speaker | mówca

spiritual | duchowy

sprawling sprɔːlɪŋ | rozproszony, 
rozsiany

spy | szpieg 

squid ink | atrament z kałamarnicy

stage name | sceniczne imię/
pseudonim

staggering | zdumiewający, 
oszałamiający

stampede stæmˈpiːd | masowy pęd

stance | stanowisko

staple | podstawa

state | państwo

stationery ˈsteɪʃənri/ˈsteɪʃəneri |  
artykuły biurowe/piśmienne

statue ˈstætʃuː | statua

stay | pobyt 

stopover | przystanek

straddling | przerzucony nad 

straightforward | prosty

stretch | pas 

strict | surowy

stuffed full of sth | pełen czegoś 

stunning | zdumiewający

subaquatic | podwodny

subconsciousness ˌsʌbˈkɒnʃəsnəs / 
ˌsʌbˈkɑːnʃəsnəs | podświadomość 

substantial | znaczny

suicide ˈsuːɪsaɪd / ˈsjuːɪsaɪd |  
samobójstwo 

suitable | odpowiedni 

sunrise | wschód słońca

sunset | zachód słońca

superficial | powierzchowny

support for sth | poparcie dla 
czegoś 

supporter | zwolennik 

surface ˈsɜːfɪs | powierzchnia

surplus | nadmiar, nadwyżka 

suspicion səˈspɪʃn | podejrzenie 

swish | pot. luksusowy, elegancki

T
taste | gust

tattoo təˈtuː / tæˈtuː | tatuaż 

tax cut | obniżka podatku 

telly | pot. telewizja

temporarily | tymczasowo

tens of sth | dziesiątki czegoś

thankful for sth | wdzięczny za coś 

Thanksgiving Day | Święto 
Dziękczynienia

the House (of Commons) | Izba 
Gmin

the latter | ten drugi 
(z wymienionych)

the Praetorian Guard | straż 
pretoriańska 

the wealthy | zamożni

thought of sth | myśl o czymś

thriving | kwitnący

throughout | cały czas

throughout the course of sth |  
w ciągu czegoś

to abandon sb | opuścić kogoś 

to abound | obfitować

to abuse sth | nadużywać czegoś 

to accomplish sth | dokonać czegoś 

to accuse sb of sth | oskarżać 
kogoś o coś

to adjust | dostosować się, 
przystosować się

to admit | przyznawać 

to advise sb to do sth | doradzać 
komuś z/robienie czegoś 

to affect sb | dotknąć kogoś, 
wpłynąć na kogoś 

to agree to do sth | zgodzić się na 
zrobienie czegoś 

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

to appreciate sth | doceniać coś, 
być za coś wdzięcznym

to argue over sth | kłócić się o coś

to argue that… | argumentować, że…

to assert | utrzymywać, twierdzić

to augment sth tu ɔːɡˈment |  
powiększyć/zwiększyć coś

to avoid sth | unikać czegoś 

to avoid sth like the plague tu 
əˈvɔɪd ˈsʌmθɪŋ laɪk ðə pleɪɡ |  
unikać czegoś jak ognia 
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to back sb | popierać kogoś 

to back up sth | poprzeć coś

to base sth on/around sb | skupiać 
się wokół kogoś

to be about to do sth | być o krok 
od z/robienia czegoś 

to be allowed to do sth | otrzymać 
zgodę na z/robienie czegoś 

to be at stake | być zagrożonym

to be aware of sth | być 
świadomym czegoś 

to be charged with sth | zostać 
oskarżonym o coś 

to be considered | być uważanym

to be deprived of sth | zostać 
pozbawionym czegoś 

to be derived from sth | pochodzić 
od czegoś 

to be familiar with sth | być 
z czymś zaznajomionym

to be focused on sth | być 
skoncentrowanym na czymś 

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

to be given over to sb | zostać 
komuś przekazanym

to be held on X | być obchodzonym 
w X 

to be in one’s infancy | być 
w początkowej fazie rozwoju, 
w powijakach

to be located in X | być położonym 
w X

to be out of place | odstawać 

to be overshadowed by sth 
| zostać przyćmionym przez coś 

to be packed to the rafters | być 
wypełnionym po brzegi

to be plain sailing | pójść jak po 
maśle 

to be set aside | być ustanowionym 

to be set in sth | rozgrywać się 
(o akcji utworu)

to be subject to sth | być 
poddanym czemuś 

to be the life of the party | być 
duszą towarzystwa

to be the talk of the town | być na 
ustach wszystkich

to be up to par | być na 
oczekiwanym poziomie

to be violent towards sb | używać 
wobec kogoś przemocy 

to be worlds apart | być całkowicie 
odmiennym/różnym od siebie, 
całkowicie się różnić

to be/get released from X | zostać 
zwolnionym z X

to blame sb for sth | winić kogoś 
za coś 

to blossom | kwitnąć

to blow sb a kiss | posłać komuś 
pocałunek 

to bother sb | trapić kogoś 

to broach sth tə brəʊtʃ / broʊtʃ 
ˈsʌmθɪŋ | poruszyć coś

to burn up the dance floor | szaleć 
na parkiecie, dużo tańczyć

to call for sb to do sth | wzywać 
kogoś, nawoływać kogoś do z/
robienia czegoś 

to carry on sth | kontynuować coś

to carry sth out | wykonać coś 

to cater to sth | zaspokajać coś

to cease | przestawać

to chill out | z/relaksować się 

to claim that… | twierdzić, że…

to come down | rozgrywać się

to come in | występować 

to come in handy | być 
pożytecznym

to come over | wpadać, wpaść

to come to an end | dobiegać 
końca

to come to fruition tə kʌm tə fruˈɪʃn |  
urzeczywistnić się, spełnić się 

to come true | urzeczywistnić się, 
spełnić się 

to commission sth | zlecić coś 

to compile sth | kompilować coś

to contend that… | utrzymywać,  
s/twierdzić, że…

to count sth | liczyć coś 

to deal with sth | radzić sobie 
z czymś

to decriminalise sth |  
zalegalizować coś 

to delve into sth | zagłębiać się w coś

to demand sth | żądać czegoś, 
domagać się czegoś 

to deserve sth | zasługiwać na coś 

to deter sb from doing sth |  
powstrzymywać/odstraszać/
zniechęcać kogoś od z/robienia 
czegoś 

to diplay sth | pokazywać coś 

to disappear | znikać 

to discover sth | odkrywać coś

to distract sb’s attention from sth |  
odciągnąć czyjąś uwagę od czegoś 

to divorce sb | rozwieść się z kimś 

to drag sb back to somewhere |  
zaciągnąć kogoś z powrotem gdzieś

to drop sth | upuszczać coś

to dump sth into sth | tu: wrzucać 
coś w coś

to earmark | przeznaczać (coś na coś)

to earn | zarabiać 

to eavesdrop tə ˈiːvzdrɒp / 
ˈiːvzdrɑːp | podsłuchiwać

to embezzle ɪmˈbezl |  
defraudować, sprzeniewierzyć 

to emerge | wyłaniać się

to emit sth | wydalać coś 

to emulate sb | imitować, 
naśladować kogoś 

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

to enumerate sth | wyliczać coś 

to equate to sth | równać się 
czemuś

to establish sth | zakładać coś, 
ustanawiać coś 

to evolve | ewoluować, rozwijać się

to exceed sth | przekraczać coś 

to exchange sth | wymieniać się 
czymś

to execute sb | dokonywać 
egzekucji kogoś 
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to exile sb tu ˈeksaɪl / ˈeɡzaɪl 
ˈsʌmbədi | skazać kogoś na wygnanie

to expire | wygasać 

to fancy sth | mieć ochotę na coś

to fashion sth | modelować, 
kształtować coś 

to fast forward to sth |  
przeskakiwać do czegoś

to favour sb | działać na czyjąś 
korzyść

to feature | pojawiać się gdzieś

to fiddle with sth | majsterkować, 
grzebać przy czymś 

to fight | walczyć 

to fit in | pasować 

to flock to X | udawać się gdzieś 
tłumnie

to flourish tə ˈflʌrɪʃ / ˈflɜːrɪʃ |  
kwitnąć, zakwitać, rozkwitać 

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

to gain sth | zdobyć coś, osiągnąć 
coś

to garner sth | zdobywać, osiągać 
coś

to get away from sth | uciec od 
czegoś, uniknąć czegoś 

to get down to sth | zabrać się za 
coś 

to get fired | pot. zostać wylanym/
zwolnionym

to get in on the act | wkraczać do 
akcji, zaangażować się w coś

to get naked | rozbierać się 

to get turned on | pot. nakręcać 
się, napalać się (to turn sth on 
– włączać coś)

to give up | poddawać się 

to go on shopping spree | poddać 
się szałowi zakupów, iść zaszaleć 
w sklepach

to go walkabout | pot. znikać

to gorge yourself with sth |  
opychać się czymś 

to govern | rządzić 

to grow up | dorastać 

to hail from X | pochodzić z X 

to hand sb over to somewhere |  
przekazać kogoś gdzieś

to hang out with sb | wypadać gdzieś 
z kimś, włóczyć się gdzieś z kimś

to harness sth | okiełznać, ujarzmić 
coś 

to haunt sb | nawiedzać kogoś 

to have a great record for sth |  
tu: mieć 

to have a whale of time | świetnie 
się bawić

to have sb over | gościć kogoś  
u siebie

to head to X | zmierzać do X

to hear sth on the grapevine 
tə hɪə(r) / hɪr ˈsʌmθɪŋ ɒn ðə 
ˈɡreɪpvaɪn | dowiedzieć się czegoś 
pocztą pantoflową

to hide | ukryć się 

to highlight sth | podkreślać coś 

to hit the spot | trafić w dziesiątkę, 
tu: dobrze przygotowywać (np. 
jedzenie, picie)

to house sb | być miejscem 
przebywania

to include sth | obejmować coś 

to indulge in sth | pozwalać sobie 
na coś, dogadzać sobie czymś 

to inherit sth | odziedziczyć coś

to intervene in doing sth |  
ingerować w robienie czegoś 

to invent sth | wynajdywać coś, 
wymyślać coś 

to join sb | dołączyć do kogoś 

to keep pace with sb |  
dotrzymywać komuś kroku

to keep up with the Joneses | nie 
być gorszym od sąsiadów

to kick sth | kopnąć (w) coś 

to kick the bucket | pot. umrzeć, 
kopnąć w kalendarz

to kidnap sb | porwać kogoś 

to kill two birds with one stone |  
upiec dwie pieczenie na jednym 
ogniu

to knock over sb | znokautować 
kogoś 

to launch sth tə ˈlɔːntʃ sʌmθɪŋ |  
rozpoczynać coś

to lead to sth | prowadzić do czegoś

to let off some steam |  
odreagować, odprężyć się,  
rozluźnić się 

to let your hair down | wyluzować, 
rozluźnić się, odprężyć się

to live it up | żyć na całego, używać 
życia

to look for sth | szukać czegoś 

to look into sth | zająć się 
czymś, badać sprawę, prowadzić 
dochodzenie

to lower sth | obniżyć coś 

to maintain that… | utrzymywać, że…

to make sth count | nadawać 
czemuś znaczenie; sprawiać, że coś 
ma znaczenie

to make the grade | być 
wystarczająco dobrym, stanąć na 
wysokości zadania 

to marry sb | wyjść za kogoś za mąż

to mock | przedrzeźniać, drwić, 
parodiować

to morph sth into sth | przemienić 
coś w coś 

to move up to sth | przechodzić do 
czegoś

to notice sth | dostrzec/zauważyć coś

to occur | dziać się 

to one’s heart content | ile dusza 
zapragnie

to order sth | zamawiać coś

to overcome sth | przezwyciężać coś

to overestimate sth |  
wyolbrzymiać coś 

to paint the town red | zaszaleć na 
mieście

to partake in sth | brać udział w 
czymś

to party | bawić się, imprezować

to pass away | odejść, umrzeć 

to pave the way for sth | przetrzeć 
szlaki czemuś, utorować czemuś 
drogę 

to pay sth back | spłacić coś 
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to perform sth | wykonywać coś 

to perish | zniknąć 

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

to play host to sb/sth | gościć 
kogoś/coś

to poison sb/sth | otruć kogoś/
zatruć coś 

to portray sth | przedstawiać coś

to pose a threat to sth | stwarzać 
zagrożenie dla czegoś 

to predict sth | przewidywać coś 

to preserve sth | zachować coś 

to progress | postępować, upływać

to prolong sth | przedłużyć coś 

to prove | okazywać się 

to provide sb with sth | dostarczać 
komuś czegoś 

to purchase sth tə ˈpɜːtʃəs/ ˈpɜːrtʃəs 
ˈsʌmθɪŋ | nabywać coś, kupować coś 

to push the envelope | być 
nowatorskim, przekraczać granice

to put an end to sth | położyć 
czemuś kres, zakończyć coś 

to put one’s money where one’s 
mouth is | przekuć słowa w czyn, 
zrobić tak jak się zapowiedziało

to put off sth | odkładać na później

to queue tə kjuː | stać w kolejce

to raise sth | podnieść coś 

to range from X to Y | obejmować 
od X do Y

to reach for sth | sięgnąć po coś 

to realise | uświadomić sobie, zdać 
sobie sprawę

to recognise sth | rozpoznawać coś 

to recover | dochodzić do siebie, 
wydobrzeć

to reference sth | odwoływać się 
do czegoś

to refuse sb | odmówić komuś 

to regain sth | odzyskać coś 

to remain | pozostawać gdzieś

to resemble sb | przypominać kogoś

to resolve to do sth | postanawiać 
coś z/robić

to rest on one’s laurels | spocząć 
na laurach

to result from sth | wynikać 
z czegoś, być skutkiem czegoś 

to result in sth | skutkować czymś 

to reveal sth | ujawnić coś 

to revolve around sth | kręcić się 
wokół czegoś 

to roll out | rozwijać się

to safeguard sth | chronić coś 

to satiate one’s appetite tə ˈseɪʃieɪt 
wʌnz ˈæpɪtaɪt | zaspokoić czyjś apetyt

to savour sth tə ˈseɪvə(r) / ˈseɪvər 
ˈsʌmθɪŋ | skosztować/spróbować 
czegoś

to score sth | zdobywać coś 

to secure sth | zapewnić (np. miejsce)

to seem | wydawać się 

to sentence sb | skazywać kogoś 

to set sb back X | kosztować kogoś X

to settle | osiedlać się

to shed light on sth | rzucać na coś 
światło 

to shed sth | pozbyć się czegoś

to shift from sth towards sth |  
przestawić się z czegoś na coś 

to shoot sth | kręcić (film)

to slide into debt | zadłużyć się 

to slip into sth | wślizgiwać się w coś

to snatch sth | chwytać coś 

to splash out on sth | szastać 
pieniędzmi, szarpnąć się finansowo 
na coś

to spot sth | dostrzec, dotrzegać, 
zauważyć coś 

to spread sth | rozpowszechniać 
coś, roznosić coś

to spurn sth | odrzucać coś 

to star in sth | występować w czymś

to stick around | zostać, zostawać 

to store sth | przechowywać coś, 
magazynować coś 

to stretch to X | rozciągać się do X

to struggle | zmagać się, walczyć 

to suffer from sth | cierpieć na coś 

to suit sb | odpowiadać/pasować 
komuś 

to support sb | wspierać kogoś 

to surrender to sb | poddać się 
komuś 

to survive | przetrwać

to suspect sth | podejrzewać coś 

to sweep to victory | wygrać bez 
najmniejszego trudu

to take a day off | wziąć dzień wolny

to take a peek at sth | zerknąć na coś

to take a stroll | przespacerować się

to take away sth | odbierać coś 

to take charge of sth | zarządzać 
czymś 

to take full advantage of sth |  
w pełni z czegoś skorzystać

to take off (the clothes) |  
zdejmować (ubrania)

to take on sth | mierzyć się 
z czymś, stawiać czemuś czoła

to take place | mieć miejsce, 
odbywać się

to tan | opalić się 

to teem with sth | tętnić czymś

to throw a bash | urządzać imprezę

to tick sth off (the list) | odhaczyć 
coś na liście 

to top X | przewyższyć/przebić X

to touch on sth | poruszać coś 

to turn around | odwrócić się

to turn into sth | zmieniać się w coś

to turn over sth to sb | oddać coś 
komuś 

to underestimate sth | nie 
doceniać czegoś 

to undertake sth | przedsięwziąć 
coś, podjąć coś 

to unwind | odprężyć się, rozluźnić się

to upload sth to sth | załadować 
coś do czegoś

to upset sb | denerwować kogoś

to vary | różnić się
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to warrant sth | dawać podstawy 
do czegoś 

to wine and dine sb | gościć kogoś/
podejmować kogoś wystawnie

to work out | ćwiczyć 

to wrap one’s head around sth |  
dobrze coś zrozumieć 

toe təʊ / toʊ | palec u nogi

toilet bowl | muszla klozetowa

toolbox | skrzynka z narzędziami, 
przybornik

tough tʌf | twardy

tough crowd | trudna publika

town hall | ratusz

traitor | zdrajca

trapped | uwięziony, w pułapce

treacle | melasa 

treason | zdrada

trip | wycieczka

troops | wojska

trough trɒf / trɔːf | koryto, żłób

tube | BrE pot. metro

tucker | Aus, slang: żarcie

tune | melodia

turkey | indyk 

turning point | punkt zwrotny 

tweak | usprawnienie, ulepszenie 

tycoon | potentat 

typewriter | maszyna do pisania

U
ubiquitous juːˈbɪkwɪtəs |  
wszechobecny

ultimately | w końcu

unabashed | niepohamowany

unable to do sth | niezdolny  
do z/robienia czegoś 

unanimously juˈnænɪməsli |  
jednomyślnie, jednogłośnie

unbearably ʌnˈbeərəbli / ʌnˈberəbli |  
nie do wytrzymania, nieznośnie 

uncommon | niesamowity, 
nietuzinkowy

undeniably ˌʌndɪˈnaɪəbli |  
niezaprzeczalnie 

under what circumstances |  
w jakich okolicznościach

undoubtedly ʌnˈdaʊtɪdli |  
niewątpliwie

unemployment ˌʌnɪmˈplɔɪmənt |  
bezrobocie

unless | chyba że

unsolved | niewyjaśniony, 
nierozwiązany

unspoiled | nietknięty, dziewiczy

updated | aktualizowany

upmarket | bogaty, ekskluzywny

upside-down | do góry nogami, wspak

usage | użycie, użytkowanie

USSR | ZSRR

V
valuable | cenny

variety | różnorodność, wybór

vascular disease ˈvæskjələ(r) 
/ ˈvæskjələr dɪˈziːz | choroba 
naczyniowa

verdant | zielony

vessel | okręt

vibe | nastrój, atmosfera

vicious circle ˈvɪʃəs | błędne koło

vineyard ˈvɪnjəd / ˈvɪnjərd |  
winnica 

violence | przemoc

vital | kluczowy

vivacious vɪˈveɪʃəs | pełen życia

vote | głos 

voter | wyborca

W
waiter | kelner

wallflower | osoba podpierająca 
ściany na imprezach/zabawach

warfaring | wojenny

warrior | wojownik

wasted | zmarnowany

wealthy | zamożny

weird | dziwaczny

werewolf | wilkołak

whale | wieloryb

whether | czy 

whilst | podczas gdy

whopping | ogromny

widespread | rozpowszechniony 

wildlife | fauna

wisely | roztropnie, rozsądnie 

with one’s top off | bez koszulki

witty | błyskotliwy, dowcipny

worth sth | wart/y czegoś

Y
yet | ale, niemniej jednak

youth juːθ | młodość 

youthful ˈjuːθfl | młodzieńczy


