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A
a piece of cake | bułka z masłem, 
pestka, łatwizna

abuse | nadużywanie

accusation | oskarżenie

accused of sth | oskarżony o coś

accustomed to sth 
| przyzwyczajony do czegoś

achievement | osiągnięcie

Achilles’ heel | pięta Achillesowa

actually | naprawdę

addiction to sth | uzależnienie od 
czegoś

admission | przyjęcie

admittedly | co prawda, wprawdzie

adolescence | okres dojrzewania/
dorastania

adult | dorosły

adventurous ədˈventʃərəs |  
odważny, śmiały, żądny przygód

advice | porada, rada

affordable | przystępny, dostępny

alliance əˈlaɪəns | sojusz

allure | powab, urok

alumnus | absolwent

amicable ˈæmɪkəbl | przyjazny, 
sympatyczny

amount | ilość

ancient | starożytny

annual | coroczny

annually | corocznie

apart from sth | oprócz czegoś

appealing to sb | pociągający dla 
kogoś, przemawiający do kogoś

appearance | wygląd

applied | stosowany

approach | podejście

arch-enemy | wróg numer 1, 
arcywróg

armful of sth | naręcze czegoś

arrangement | ustalenie

art storage | przechowywanie dzieł 
sztuki

as a consequence of sth | wskutek 
czegoś

associated with sth | kojarzony 
z czymś

at any cost | za wszelką cenę

at first sight | od pierwszego 
wejrzenia

at least | co najmniej 

atrocities | okropieństwa, 
potworności

attempt | próba

attendee | uczestnik

attire | strój, ubiór

audition | przesłuchanie

average | przeciętny

aware of sth | świadomy czegoś

B
back and forth | tam i z powrotem

backstage | za kulisami

backstory | tło (np. jakiejś historii)

backyard | podwórko 

baffling | zaskakujący, zbijający 
z tropu

baggy | workowaty

balmy | kojący, łagodny

bang | dokładnie 

bare infinitive beə(r) / ber |  
bezokolicznik bez słowa „to”

behaviour | zachowanie

belief | przekonanie

bell-bottoms | spodnie typu 
dzwony

beware of sth | strzeż się czegoś

blessing | błogosławieństwo

bohemian | artystyczny

bond | więź

border | granica

bothersome | kłopotliwy

bottom line | konkluzja

box office | kasa kinowa

brainbox | pot. tęga głowa

branch | gałąź

breakthrough | przełom

bricklaying | murarstwo

briefly | na krótko

brought up | wychowany

Brussels | Bruksela

bullying | prześladowanie

bursary | stypendium

buyer’s remorse | wyrzuty 
sumienia osoby, która coś zakupiła 
(np. zbyt drogo)

by and large | ogólnie rzecz 
ujmując, w sumie

by comparision | dla porównania

by heart | na pamięć

C
cancelled | odwołany

captivated | urzeczony

careless | beztroski

carriageway | jezdnia 

carried out | wykonany, 
przeprowadzony

cash desk /till/checkout | kasa

cash register | kasa

cast | obsada

castaway | rozbitek

casual wear | strój codzienny

catchphrase | slogan, powiedzonko

catchy | chwytliwy

changing room | przymierzalnia

chariot | rydwan

charity | dobroczynny, charytatywny

chick lit | pot. babska literatura

Chlorine ˈklɔːriːn | chlor

chock-full | przepełniony

circumstances | okoliczności

class divide | podział klasowy

clergy | kler, duchowieństwo
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clergyman | duchowny, pastor

clutter | zamęt, bałagan

coaching ˈkəʊtʃɪŋ / ˈkoʊtʃɪŋ 
| szkolenie, uczenie, trenowanie

commercial | komercyjny

common | powszechny, typowy

commonplace | powszechnie 
używany

community | społeczność

commuting | dojeżdżanie (do 
pracy, szkoły)

comparison | porównanie

compassion | współczucie

compassionate kəmˈpæʃənət |  
współczujący, empatyczny

completion | ukończenie 

concrete jungle | betonowa 
dżungla 

conditional | okres warunkowy

confident | pewny

confusing | mylący

congestion | korek, zator

constant | ciągły

contemporary | współczesny

contest | konkurs, zawody

continuous kənˈtɪnjuəs | ciągły

contrary to sth | w przeciwieństwie 
do czegoś 

conundrum kəˈnʌndrəm | zagadka, 
tajemnica

convention | zjazd

conviction | przekonanie

countable ˈkaʊntəbl |policzalny

countless | niezliczone

cover | okładka

craft | rzemiosło

crowd pleaser | coś, co sprawia 
przyjemność, gratka dla tłumów

crumb krʌm | okruszek, okruch

currency | waluta

currently | obecnie

curriculum kəˈrɪkjələm | program 
nauczania

curse | przekleństwo

customer care | obsługa klienta

D
damaging | przynoszący szkodę

dame | arch. Pani

daring | śmiały

degree | stopień (akademicki)

delay | opóżnienie

deliberate | celowy

demanding | wymagający

depending on sb | polegający na 
sobie

depiction | odmalowanie, 
przedstawienie

depth | głębia

despite sth | po/mimo czegoś

destination | kierunek, destynacja

devoted | oddany, zagorzały

different kettle of fish | zupełnie 
inna sprawa, inna para kaloszy

disabled | niepełnosprawny

disaster | katastrofa

dismay | niepokój, przerażenie

dispatcher | dyspozytor

distinctive | wyróżniający

diversity | różnorodność

divorce | rozwód

doggedness ˈdɒɡɪdnəs / ˈdɔːɡɪdnəs 
| zawziętość, upór

domestic duty | obowiązek 
domowy

double | dwukrotność

doubt daʊt | wątpliwość

dozen | tuzin 

dreadfully | strasznie

dressed to kill | olśniewająco/
bardzo atrakcyjnie ubrany

dressy | wytworny, elegancki

drug | narkotyk

dubbed | nazywany, zwany 

due to sth | dzięki czemuś, 
z powodu czegoś

duration | trwanie, czas trwania

E
eagerly | chętnie

early riser | ranny ptaszek

effortless | nie wymagający 
wysiłku, lekki

emergency | sytuacja wyjątkowa

emotionally distant | oziębły, 
chłodny

emphasis | nacisk

employment | zatrudnienie, praca

engaging | wciągający

entrance exam | egzamin wstępny

environment | środowisko, 
otoczenie

equidistant ˌiːkwɪˈdɪstənt / 
ˌekwɪˈdɪstənt | znajdujący się 
w jednakowej odległości

evening wear | strój wieczorowy

eventually | ostatecznie, w końcu

evidence | dowody

evident | oczywisty

executive chairman | prezes 
wykonawczy

exhilarating ɪɡˈzɪləreɪtɪŋ |  
ekscytujący

extension | poszerzenie, 
rozszerzenie

extremely | wyjątkowo

eye opener | szok, zaskoczenie

F
factor | czynnik

faithful to sth | wierny czemuś 

familiar | bliski, znany

far-reaching | odległy 

fee | opłata 

female | płci żeńskiej

fever | gorączka
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fight | walka

fitting room | przymierzalnia

flat | mieszkanie

flatlands | równiny

formerly | dawniej

foster | przybrany

founded | założony

founder | założyciel

fraction | ułamek

franchise | franczyza

frequently | często

friendship | przyjaźń

fruitful | owocny

fulfilled | spełniony

fuss | zamieszanie

G
garment | część garderoby

gawky ˈɡɔːki | niezdarny, gapowaty

gearhead | AmE entuzjasta 
techniki, miłośnik samochodów 

gender | płeć

generous | szczodry, hojny

genre ˈʒɒ̃rə / ˈʒɒnrə | gatunek, 
rodzaj

gerund | rzeczownik 
odczasownikowy

glowing | błyskotliwy

governess | guwernantka

grey matter | pot. szare komórki

grid | sieć, siatka 

groundbreaking | przełomowy

gruelling | wyczerpujący

grumpy | gburowaty

H
handbag | torebka

hang up | zahamowanie, kompleks

hard nut to crack | twardy orzech 
do zgryzienia

hard to perceive | trudny do 
przyjęcia

hardscrabble | jałowy, 
nieurodzajny

harsh | surowy

hassle | problem, kłopot

heavy drinking | pijący dużo 
alkoholu

high heels | wysokie obcasy

highlighted | podkreślony

highway | AmE autostrada

holidaymaker | urlopowicz

however | jednak/że

hub hʌb | centrum

I
illustrious | wybitny

immortal | nieśmiertelny

immortalised | upamiętniony

improved | ulepszony, usprawniony

improvement | usprawnienie, 
polepszenie

in bursts | zrywami

in exchange for sth | w zamian za 
coś

in one go | jednocześnie

in order to | aby, żeby

in search of sth | w poszukiwaniu 
czegoś 

in terms of sth | pod względem 
czegoś

in the long run | na dłuższą metę

in vogue | modny, na fali

inappropriate | niewłaściwy

inappropriately | nieodpowiednio

including sth | włącznie z czymś

increasing | rosnący, wzrastający

indeed | w rzeczy samej

indicator | wskaźnik

industry | przemysł

inevitably ɪnˈevɪtəbli 
| nieuchronnie

infamous | osławiony

infantry | piechota 

infatuation | zauroczenie

inferior | niski, niższej jakości

inhabitant | mieszkaniec

inner city | uboga część 
śródmieścia

innumerable ɪˈnjuːmərəbl / 
ɪˈnuːmərəbl | niezliczone

inseparable ɪnˈseprəbl 
| nierozłączny

interim | tymczasowy

interspersed with sth 
| przemieszany z czymś 

intricate ˈɪntrɪkət | skomplikowany, 
złożony 

invention | wynalazek

irresisistible | nieodparty

it goes without saying that… | to 
bezdyskusyjne, że…

it was likely that… | było 
prawdopodobne, że…

J
Jewish | żydowski

journalism ˈdʒɜːnəlɪzəm / 
ˈdʒɜːrnəlɪzəm | dziennikarstwo

journalistic | dziennikarski

K
keen | sumienny, skrzętny

knock on effect | efekt domina

knowledgeable ˈnɒlɪdʒəbl / 
ˈnɑːlɪdʒəbl | wnikliwy, mądry

L
laborious ləˈbɔːriəs | ciężki, 
żmudny, mozolny

lack of sth | brak czegoś

lane | pas

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

latecomer | spóźnialski

layman | laik

leading role | główna rola

length | długość

levied | nałożony

lighthouse | latarnia morska

likeable | budzący sympatię

low-key | niewyróżniający się

M
male | męski

margin | marża

marital discord | nieporozumienia 
małżeńskie, niezgoda małżeńska

mature | dojrzały

maverick | indywidualista

meaningful | wymowny

mediaeval ˌmediˈiːvl / ˌmiːdˈiːvl |  
średniowieczny

Mediterranean ˌmedɪtəˈreɪniən |  
Morze Śródziemne

mentioned | wspomniany

minuscule | malutki

mischief ˈmɪstʃɪf | psota, 
niegodziwość, kłamstwo

more…than you can shake a stick 
at | mnóstwo

mother superior | matka 
przełożona

must-have | obowiązkowy

must-see | obowiązkowy

mysteriously mɪˈstɪəriəsli 
| tajemniczo

N
namely | a mianowicie

navy | marynarka wojenna

nearly | prawie 

needlessly | niepotrzebnie

neither…nor… | ani… ani…

nightmare | koszmar

nobleman | szlachcic

notorious for sth | znany z czegoś 

novelist | powieściopisarz/
powieściopisarka

nowadays | obecnie

nucleus ˈnjuːkliəs / ˈnuːkliəs 
| rdzeń, zaczątek

nuisance ˈnjuːsns / ˈnuːsns 
| utrapienie, uciążliwość

numerous | liczne

nun | siostra zakonna

O
obvious ˈɒbviəs / ˈɑːbviəs 
| oczywisty

occupation | zawód

off the rack | w standardowym 
rozmiarze; nie szyty na miarę

oil rig | platforma wiertnicza

on the other hand | z drugiej 
strony

onset | początek 

on-the-go | w trakcie robienia 
czegoś

out and out | całkowity, absolutny

out of breath | zadyszany, zdyszany

outfit | strój

outskirts | przedmieścia 

overpriced | zbyt drogi

overshadowed | przyćmiony

overwhelming ˌəʊvəˈwelmɪŋ / 
ˌoʊvərˈwelmɪŋ | przytłaczający 

P
pace | tempo

painless | bezbolesny

paraplegic | paraplegik, osoba 
sparaliżowana

parsonage | plebania, probostwo

pass | przełęcz

past participle | imiesłów czasu 
przeszłego

pattern | wzór

paved | utwardzony, 
wybetonowany

pedestrianised pəˈdestriənaɪzd 
| przystosowany dla pieszych

penny-pincher | dusigrosz

performance | występ

performer | wykonawca

periodic table | tablica okresowa/
Mendelejewa

pharmacy | apteka

photo shoot | sesja zdjęciowa

piece of cake | bułka z masłem, 
pestka, łatwizna

plant | zakład przemysłowy, 
fabryka

plate | talerz

plentiful | liczny

plethora of sth | obfitość czegoś, 
mnóstwo czegoś

postgraduate | podyplomowy

predecessor | poprzednik 

prematurely ˌpreməˈtʃʊəli / 
ˌpriːməˈtʃʊrli | przedwcześnie

preposition | przyimek

prequel | historia o wydarzeniach 
poprzedzających akcję dzieła, do 
którego nawiązują

prevalent | przeważający

previous | uprzedni, wcześniejszy

previously | wcześniej, uprzednio

price bracket | przedział cenowy

priority | priorytet

prisoner | więzień

progressive | postępowy

prominent | ważny

promptly | szybko, natychmiast

pronounced | wymawiany

pronunciation | wymowa

proper | właściwy, odpowiedni

property | posiadłość
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pros and cons | zalety i wady, za 
i przeciw

pseudo ˈsuːdəʊ / ˈsjuːdəʊ 
| pseudonim

pumps | baleriny

punchline | puenta, pointa

purchase ˈpɜːtʃəs / ˈpɜːrtʃəs | zakup, 
nabytek

purportedly pəˈpɔːtɪdli / 
pərˈpɔːrtɪdli | jakoby, rzekomo

pursuits | przedsięwzięcie, zajęcie

pushy | arogancki, nachalny

Q
quadriplegia | tetraplegia (paraliż 
czterokończynowy)

quaint | uroczy

quality | jakość

quantity ˈkwɒntəti / ˈkwɑːntəti 
| ilość

queue | kolejka

R
rated | oceniany

ravishing | zachwycający, piękny

raw material rɔː məˈtɪəriəl / 
məˈtɪriə | surowiec

reasonable ˈriːznəbl | rozsądny

re-boot | film podejmujący wątek 
z wcześniejszego filmu/ów danej 
serii, ale opowiadający nową 
historię

receipt rɪˈsiːt | paragon

recognisable ˈrekəɡnaɪzəbl / 
ˈrekəɡˌnaɪzəb(ə)l | rozpoznawalny

reference | odniesienie

refund | zwrot pieniędzy

regret | żal

rejected | odrzucony

released | wy/emitowany

remark | uwaga

remarkable | niezwykły, godny 
odnotowania/uwagi

remote | odległy

rerun | wznowienie

researcher | badacz, osoba 
zbierająca informacje

resort | kurort

retail price | cena detaliczna

reviewer | recenzent

riddle | zagadka

rip-off | zdzierstwo

rise | wzrost (popularności)

rite of passage raɪt əv ˈpæsɪdʒ 
| rytuał przejścia

rolling | falujący

rural | wiejski

S
salary | pensja

sales clerk | sprzedawca

saucy ˈsɔːsi | soczysty

saying | powiedzenie 

scant | znikomy

schedule ˈskedʒuːl / ˈʃedʒuːl | plan, 
harmonogram

scholar | uczony, naukowiec

scrutiny | analiza, kontrola

sculptor | rzeźbiarz

seamlessly | gładko, płynnie

self-awareness | samoświadomość

self-confidence | pewność siebie

sensitivity | wrażliwość

sequel | kontynuacja

set up | założony

setting | sceneria

shaded | zacieniony

shift | zmiana, przesunięcie

shirt sleeve | rękaw koszuli

shopping spree | zakupowe 
szaleństwo, szał zakupów

shortage of sth | niedobór czegoś

sibling | rodzeństwo (brat, siostra)

sight | widok 

sinuously ˈsɪnjuəsli | kręto

sky high | bardzo wysoki, 
wygórowany

sleepless | bezsenny

sluggish | niemrawy

slump slʌmp | kryzys 
(ekonomiczny)

smart-casual | codzienny

snazzy | pot. odlotowy, odjazdowy, 
ekstra

snippet | urywek (rozmowy), 
kawałek

snugly | wygodnie

solitary | samotny, odosobniony

spectacular | robiący wrażenie

spy | szpieg, szpiegowski

stable | stajnia

stacks of sth | pot. fura, masa, góry 
czegoś 

stew stjuː / stuː | gulasz

stickler | pedant, służbista

stir stɜː(r) / stɜːr | poruszenie

store credit | karta zakupowa 
(wydawana zamiast zwrotu 
pieniędzy)

stove | piekarnik

straw strɔː | słoma

stretch | pas, odcinek

strictly | ściśle

stuff | rzeczy

stunning | zachwycający

suburbia | dzielnice mieszkalne na 
obrzeżach miast, przedmieścia

sufficient | wystarczający

suffix | przyrostek

suited | dopasowany

suitor | starający się (o rękę 
kobiety), pretendent

supervillain | superłotr

surreptitiously ˌsʌrəpˈtɪʃəsli / 
ˌsɜːrəpˈtɪʃəsli | sekretnie, skrycie

sustainability səˌsteɪnəˈbɪləti 
| zrównoważony rozwój
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sweatshop | zakład wyzyskujący 
siłę roboczą

swiftly | prędko, szybko, sprawnie

synthesised ˈsɪnθəsaɪzd 
| zsyntetyzowany

T
tag | metka, przywieszka

tailor-made for sth | dostosowany 
do czegoś

tarmac | asfalt

teenager | nastolatek

tenant | lokator, najemca

tension | napięcie

terra firma | stały ląd

textile manufacture | fabryka 
wyrobów włókienniczych

the latter | ten drugi (z dwóch 
wymienionych)

the likes | tacy jak

the well off | zamożni, bogaci

the well-to-do | zamożni ludzie

theme | wątek

thirst | pragnienie

thoroughfare | pot. arteria, główna 
ulica

time and again | ciągle, w kółko

time frames | ramy czasowe

to achieve sth | osiągnąć coś

to acknowledge that… tu əkˈnɒlɪdʒ 
/ əkˈnɑːlɪdʒ ðæt… | przyznać, że…

to admit | przyznawać

to advocate for sth | opowiadać się 
za czymś

to afford sth | móc sobie na coś 
pozwolić

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

to analyse sth tu ˈænəlaɪz ˈsʌmθɪŋ 
| prze/analizować coś

to announce sth | ogłaszać coś

to appear | pojawiać się, wydawać 
się

to apply | składać podanie, 
aplikować

to apply sth to sth | stosować coś 
do czegoś 

to apply to sth | stosować się do 
czegoś, znajdować zastosowanie 
w przypadku czegoś

to approach | zbliżać się 

to argue for sth | opowiadać się za 
czymś

to attempt sth | próbować czegoś

to attend sth | uczęszczać do 
czegoś

to avoid sth | unikać czegoś

to be ahead of sth | wyprzedzać 
coś

to be all the rage | być na topie

to be at odds with sth | nie 
zgadzać się z czymś, nie pasować 
do czegoś

to be at one’s peak | być u szczytu 
(sławy)

to be down on one’s luck | nie 
mieć szczęścia

to be hard pressed (to do sth) 
| mieć trudności ze zrobieniem 
czegoś

to be in charge of sth | być 
odpowiedzialnym za coś

to be into sth | interesować/ 
pasjonować/fascynować się czymś

to be involved in sth | być w coś 
zaangażowanym

to be on the go | być bardzo 
zajętym

to be out of luck | nie mieć 
szczęścia

to be short of sth | nie mieć 
wystarczająco dużo czegoś, mieć 
czegoś zbyt mało

to bear sth in mind tə beə(r) 
ˈsʌmθɪŋ ɪn maɪnd | mieć coś na 
uwadze

to belong to sb/sth | przy/należeć 
do kogoś/czegoś, mieć swoje 
miejsce

to blend sth | łączyć coś 

to boast sth | szczycić się czymś 

to borrow sth tə ˈbɒrəʊ / ˈbɑːroʊ 
ˈsʌmθɪŋ | pożyczyć coś

to bring sb together | łączyć kogoś 

to bring sth to the limelight 
| zapewnić rozgłos, przyciągać do 
czegoś uwagę

to buckle up | zapinać się, zapinać 
(np. pasy w samochodzie)

to bury one’s head in the sand 
| chować głowę w piasek

to carry on | kontynuować

to catch up with sb/sth | dogonić 
kogoś, dorównać komuś

to charge | policzyć, zainkasować, 
pobrać opłatę

to circumvent sth tə ˌsɜːkəmˈvent / 
ˌsɜːrkəmˈvent ˈsʌmθɪŋ | p/omijać, 
obchodzić coś

to clutter | zaśmiecać

to collect sth | zebrać coś

to come across as sb | wychodzić 
na kogoś, brzmieć jak ktoś

to come at a cost | wiązać się 
z kosztem

to come into being | powstać, 
zaistnieć 

to come up blank | zostawać 
z niczym

to commit sth to memory 
| nauczyć się czegoś na pamięć, 
zapamiętać coś

to commute | dojeżdżać (np. do 
pracy, szkoły)

to comprise sth | składać się 
z czegoś, obejmować coś

to confess sth | wyznawać coś

to confuse sth with sth | mylić coś 
z czymś

to consist of sth | składać się z 
czegoś 

to constitute sb | stanowić kogoś, 
tworzyć kogoś

to cost sb an arm and a leg 
| kosztować krocie

to cut sb off from sb | odcinać 
kogoś od kogoś



englishmatters.pl
61/2016

to cut your coat according to your 
cloth | tak krawiec kraje, jak mu 
materiału staje

to deal with sth | zmierzyć się 
z czymś

to defy sth | przeciwstawiać się 
czemuś

to deserve sth | zasługiwać na coś

to destroy sth | zniszczyć coś

to differ | różnić się 

to dig | kopać

to disappoint | rozczarowywać 

to dish sth | serwować coś

to dispell one’s doubts | rozwiać 
wątpliwości kogoś

to dodge sth | uniknąć czegoś, 
zrobić unik

to drum | grać na perkusji

to elude sth | pominąć coś, 
uniknąć czegoś

to emerge | wyłaniać się

to encounter sb/sth | spotkać 
kogoś/coś 

to ensure sth | gwarantować coś

to ensure that… | gwarantować, 
że…

to entertain sb | zabawiać kogoś

to entrance sb | urzekać kogoś

to equate sth with sth 
| utożsamiać coś z czymś

to establish oneself | wyrobić 
sobie pozycję

to evolve | ewoluować, rozwijać się 

to experience sth | doświadczyć 
czegoś, przejść przez coś

to fade | wyblaknąć, spłowieć

to fail | nie radzić sobie, ponosić 
porażki

to fall apart | rozpaść się

to feature sb | przedstawiać kogoś

to feed sth | karmić coś

to feel homesick for sth | tęsknić 
za czymś

to find out sth | dowiadywać się o 
czymś 

to fit | pasować

to fit in | pasować

to flaunt sth tə flɔːnt ˈsʌmθɪŋ 
| obnosić się z czymś 

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

to force sb apart | rozdzielać kogoś

to further sth tə ˈfɜːðə(r) / ˈfɜːrðər 
ˈsʌmθɪŋ | posuwać coś do przodu

to gain sth | zdobyć coś, osiągnąć 
coś

to gather | gromadzić się

to get in | dostać się

to get one’s skates on | pośpieszyć 
się

to get ready to do sth | zabierać się 
za z/robienie czegoś

to get stuck | utknąć

to give sb a rundown on sth 
| przedstawiać podsumowanie na 
temat czegoś 

to go bananas | pot. wściekać się

to graduate from sth | ukończyć 
coś, zostać absolwentem czegoś

to gross | zarabiać, osiągnąć 
wpływy kasowe

to grow up | dorastać

to grumble about sth | gderać, 
narzekać na coś

to head out to somewhere 
| zmierzać dokądś

to hedge one’s bets | asekurować 
się, zabezpieczać się

to hit the headlines | trafiać na 
pierwsze strony gazet

to hit the road | wyruszać 
w podróż

to hold back on sth | wstrzymać się 
z czymś

to host sb/sth | gościć kogoś/coś

to immerse oneself in sth 
| zagłębiać się w coś

to include sth | obejmować coś 

to indicate that.. | wskazywać, że…

to influence sb/sth | wpłynąć na 
kogoś/coś

to inquire about sth | dopytywać 
o coś

to intertwine tu ˌɪntəˈtwaɪn / 
ˌɪntərˈtwaɪn | przeplatać się, wiązać 
się ze sobą

to invent sth | wynaleźć coś

to involve sth | obejmować coś

to join in sth | przyłączyć się do 
czegoś

to join sth | łączyć coś 

to launch sth tə lɔːntʃ ˈsʌmθɪŋ 
| rozpocząć coś, zapoczątkować coś

to lead sb to do sth | doprowadzić 
kogoś do z/robienia czegoś

to lead to sth | prowadzić do 
czegoś

to lean towards sth | skłaniać się 
ku czemuś

to link sth | łączyć coś 

to look after sb | opiekować się 
kimś

to look around | rozglądać się

to look for sth | szukać czegoś

to lug sb | pot. taszczyć, wlec kogoś 

to make it to the moon | wyruszyć 
na księżyc

to make reference to sth 
| odwoływać się do czegoś

to make the upper reaches 
| plasować się na górnych 
pozycjach/najwyższych miejscach

to manage sth | radzić sobie 
z czymś

to master sth | opanować coś

to match sth | pasować do czegoś

to meander | wić się 

to mention sb | wspominać kogoś

to misuse sth | niewłaściwie czegoś 
używać

to mix sth | mieszać coś, mylić

to obtain sth | uzyskać coś 

to opt for sth | wybierać coś, 
optować za czymś

to ought to | powinno się

to own sth | posiadać coś
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to pardon sb | wybaczyć komuś, 
ułaskawić kogoś

to pass away | odejść, umrzeć

to pass up sth | pomijać coś

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

to pay dividends | procentować

to pay homage tə peɪ ˈhɒmɪdʒ / 
ˈhɑːmɪdʒ | składać hołd

to pay tribute to sb | oddawać 
komuś hołd

to perceive sth as sth | postrzegać 
coś jako coś

to permit sth | zezwolić na coś

to pick up sth | wybrać coś 

to place an emphasis on sth 
| położyć nacisk na coś

to point sth | wskazywać coś

to precede sth | poprzedzać coś

to prompt sth | spowodować coś, 
wywoływać coś

to provide sth | dostarczać czegoś, 
oferować coś

to pursue sth | kontynuować coś

to push up sth | spowodować 
wzrost czegoś

to raise a family | założyć rodzinę

to raise sth tə reɪz ˈsʌmθɪŋ 
| podnieść coś 

to reach out to sb | wychodzić 
komuś naprzeciw

to record sth | zapisywać coś, 
utrwalać coś

to refer to sth | odnosić się do 
czegoś

to relate to sth | utożsamiać się 
z czymś

to release sth | wypuszczać coś (na 
rynek)

to remain | po/zostawać 

to remove sth | usuwać coś 

to resemble sb/sth | przypominać 
kogoś/coś

to resist sth | oprzeć się czemuś 

to rhyme tə raɪm | rymować się 

to rip sb off | oskubać kogoś

to rue sth tə ruː ˈsʌmθɪŋ 
| pożałować czegoś

to save embarassment 
| zaoszczędzić sobie wstydu

to save up for sth | oszczędzać na 
coś

to search for sth | szukać czegoś

to seem | wydawać się

to set out sth | przedstawiać coś 

to set sb back around X 
| kosztować kogoś ok. X 

to share sth | dzielić się czymś

to shop around | rozejrzeć się, 
pokręcić się po sklepach, zrobić 
rozeznanie

to shout out | wykrzykiwać

to showcase sth | ukazywać coś, 
eksponować coś 

to shy away from sth | cofać 
się przed czymś, unikać czegoś, 
wystrzegać się czegoś

to sketch oneself | szkicować 
siebie

to sneak in | wślizgnąć się, 
prześlizgnąć się

to stand out | wyróżniać się

to star | występować

to stick to sth | trzymać się czegoś

to struggle with sth | zmagać się 
z czymś

to succeed in doing sth | odnieść 
sukces w robieniu czegoś

to succumb to sth tə səˈkʌm tə 
ˈsʌmθɪŋ | poddawać się czemuś, 
ulegać czemuś

to support oneself | utrzymywać 
się, zarabiać na siebie

to support sth | wspierać coś

to surpass sth | przekraczać coś, 
przewyższać coś 

to take a stroll | przejść się

to take one’s order | przyjmować 
czyjeś zamówienie

to take over sth | zapanować nad 
czymś, przejąć coś (we władanie)

to take place | odbywać się

to take steps | podejmować kroki

to thrive | rozwijać się

to throw caution to the wind tə 
θrəʊ ˈkɔːʃn tə ðə wɪnd | ryzykować, 
podejmować ryzyko

to trace sth | prze/śledzić coś

to trump sth with sth | prześcigać, 
przebijać coś czymś

to try sth on | przymierzyć coś

to turn a blind eye to sth 
| przymykać oko na coś

to turn away from sth | odwrócić 
się od czegoś

to turn one’s hand to sth 
| zajmować się czymś

to turn out | okazać się

to turn up | pojawić się

to vouch for sth tə vaʊtʃ fə(r ) 
ˈsʌmθɪŋ | ręczyć za coś

to warn | ostrzegać, przestrzegać

to waste sth | marnować coś

to what extent | w jakim stopniu

to witness sth | być świadkiem 
czegoś, obserwować coś

toll road | płatna droga, płatna 
autostrada

top notch | pierwszorzędny

torment | udręka, męka

tough tʌf | trudny

townsfolk | miejscowa ludność

tracked down | wyśledzony

trainers | buty sportowe

trapped in sth | uwięziony w czymś

treasure | skarb

troublesome | problemowy, 
przysparzający kłopotów

tuition tjuˈɪʃn / tuˈɪʃn | nauczanie

twist | zwrot (akcji)

typing | pisanie na maszynie

U
unable | niezdolny

unadorned | nieozdobiony
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uncomfortable ʌnˈkʌmftəbl / 
ʌnˈkʌmfətəbl | niekomfortowo, 
niezręcznie

undeniable ˌʌndɪˈnaɪəbl 
| niezaprzeczalny

(to be) under the spotlight | być 
w centrum uwagi

unfortunate | pechowy

unfortunately | niestety

unnecessary/needless 
| niepotrzebny

unpleasant | nieprzyjemny

untamed | dziewiczy

untimely | przedwczesny

unused | niewykorzystany

up till now | do chwili obecnej

upholstery | tapicerka

urban ˈɜːbən / ˈɜːrbən | miejski

usage | zastosowanie, użycie

utmost | najwyższy

V
vast | ogromny

vehicle ˈviːəkl / ˈviːhɪkl | pojazd 

venture | przedsięwzięcie

visible | widoczny

vocal | wokalny, wokal

voted | wybrany w głosowaniu

W
wage | pensja

waste | strata

wealthy | zamożny

weather | pogoda

what a steal | co za okazja

what goes around comes around 
| historia lubi się powtarzać 

wisdom | mądrość

witty | błyskotliwy

workmanship | jakość wykonania, 
wykończenie

worth sth | wart/y czegoś

woven into sth | wkomponowany 
w coś

Y
youth of today juːθ əv təˈdeɪ 
| dzisiejsza młodzież


