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A
a.m. = łac. ante meridiem | przed 
południem

ability | umiejętność

abroad əˈbrɔːd | zagranica

abundance | obfitość

abundance of sth əˈbʌndəns əv 
ˈsʌmθɪŋ | obfitość czegoś 

acclaim | uznanie

accompaniment | dodatek

according to sth | według czegoś, 
zgodnie z czymś

account | konto 

achievement | osiągnięcie

actually | w rzeczywistości, faktycznie

adjective ˈædʒɪktɪv | przymiotnik 

adventurous ədˈventʃərəs | żądny 
przygód

adverb | przysłówek

adversity | przeciwność losu

advisor | doradca

affordable | po przystępnej cenie 

ally ˈælaɪ | sprzymierzeniec, 
sojusznik 

alms box | skrzynka na jałmużnę

amount | ilość 

ancestor | przodek

and so on | i tak dalej

and the like | i tym podobne

annoyed | rozzłoszczony, zirytowany

annual | coroczny

anthem ˈænθəm | hymn

apart from sth | oprócz czegoś 

apparently | najwidoczniej

appearance | wygląd

appraisal əˈpreɪzl | ocena (np. 
pracownika)

approach | podejście

approval | aprobata

approximately | około, w przybliżeniu

arcading | granie w gry (na konsolę 
lub peceta) wymagające szybkiej 
koordynacji wzrokowo--ruchowej

arrangement | umowa, ustalenie 

as regards sth | jeśli chodzi o coś

assets | aktywa

at a loss for words? | brak słów? 
brak tematów?

at least | co najmniej, przynajmniej

at the appearance of sth | na 
widok czegoś 

at the bottom of sth | u stóp 
czegoś 

at the crack of dawn ət ðə kræk əv 
dɔːn | o brzasku

at the forefront of sth | na czele 
czegoś 

at the request of sb | na prośbę 
kogoś

attempt | próba 

attitude | nastawienie, postawa

audience ˈɔːdiəns | publiczność 

average | przeciętny

B
background | tło

backspin | „bączek” (obrót na plecach)

bank | brzeg 

bank holiday | dzień wolny od 
pracy, urzędowe święto

barely | zaledwie, ledwo

barge bɑːdʒ / bɑːrdʒ | barka

basin | dorzecze

beef | wołowina 

behaviour | zachowanie

bell | dzwon

big hand | duża wskazówka

bill | rachunek

bliss | (wieczne) szczęście, sielanka

blizzard | zamieć śnieżna, zadymka

bond | więź, związek

brainwave | fala mózgowa 

brand | marka 

breadwinner | żywiciel rodziny

breed | rasa

brisky | żywy, energiczny

broadcast | audycja 

brought up | wychowany 

bucket ˈbʌkɪt | wiadro

burden ˈbɜːdn / ˈbɜːrdn |  
obciążenie, ciężar

but for sth | gdyby nie 

by means of sth | za pomocą 
czegoś 

C
camel | wielbłąd

captivating | urzekający, 
zniewalający

cardinal | główny 

cart | wóz, furmanka

casual | codzienny

catchy | chwytliwy, wpadający 
w ucho, atrakcyjny

catfish | sum

cattle | bydło

chamber ˈtʃeɪmbə(r) | komnata, 
izba, sala

Chancellor of Exchequer |  
Kanclerz Skarbu (odpowiednik 
ministra finansów)

chart-topping | będący na  
czele list przebojów

chief | główny, najważniejszy

chime | dźwięk/bicie dzwonu

chimney ˈtʃɪmni | komin

chore | obowiązek

Chrismas Day | Boże Narodzenie, 
pierwszy dzień świąt

churchgoer | wierny

circumstances | okoliczności

clock face | cyferblat 

clumsy | niezdarny

coal heap | sterta węgla

coal mine | kopalnia węgla 

cocoa ˈkəʊkəʊ / ˈkoʊkoʊ | kakao
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cod | dorsz

commonplace | chleb powszedni, 
codzienność

common-sense |  
zdroworozsądkowy

competition | konkurs 

competitor | zawodnik 

comprising | zawierający, 
obejmujący

condiment | przyprawa 

confused | zaskoczony

consciousness | świadomość

contest | konkurs, zawody

contribution | wkład, składka

core | rdzeń, centrum, jądro 

couch kaʊtʃ | kanapa; trener

counterpart | odpowiednik, partner

countless | niezliczone 

couple | para

courageous kəˈreɪdʒəs | odważny

court | sąd

covered in sth | pokryty/okryty 
czymś, spowity czymś 

coward | tchórz

crowd | tłum 

crowned | ukoronowany

cuisine kwɪˈziːn | kuchnia

customer | klient

D
darts player | gracz grający w rzutki 

daunting ˈdɔːntɪŋ | zniechęcający

debut ˈdeɪbjuː  | debiutancki

defunct | rozwiązany, zlikwidowany 

despite sth | po/mimo czegoś 

destination | kierunek, destynacja 

diary | pamiętnik

dirt | brud

disappointed | rozczarowany

discord | niezgoda 

discount | zniżka

disease | choroba

dish | danie

disillusioned ˌdɪsɪˈluːʒnd |  
rozczarowany 

dismay | rozczarowanie 

display | wystawa, pokaz 

distributed to sb | rozdawany 
komuś

diversity | różnorodność

divided | podzielony 

divine dɪˈvaɪn | boski

divisive | dzielący

divorce | rozwód

domesticity | obowiązki domowe, 
zacisze domowe 

doubt daʊt | wątpliwość

dove | gołąb

drawer drɔː(r) | szuflada

drizzle | kapuśniaczek, mżawka

due to sth | z powodu czegoś 

E
earnings | zarobki 

eatery | jadłodajnia 

eel iːl | węgorz

either…or… | albo…albo…

elections | wybory

embedded | osadzony

embodied | uosobiony, 
ucieleśniony, zawarty 

embryo ˈembriəʊ | embrion 

empire | imperium

employee | pracownik

endangered | zagrożony

endearment | czułość

enterprise | przedsięwzięcie

entertainment | rozrywka 

enthralled ɪnˈθrɔːld | oczarowany, 
zafascynowany

enticing | ponętny, kuszący

environment | środowisko

EP | album, pot. epka

equal to sth | równy czemuś 

euphemism ˈjuːfəmɪzəm | eufemizm

eventually | ostatecznie, w końcu

evil | zło

evolving | rozwijający się, 
ewoluujący 

exertion ɪɡˈzɜːʃn | wysiłek

expat | osoba żyjąca na obczyźnie 

explicit | jasny, bezpośredni

extent | stopień

extremely | wyjątkowo 

F
failure | porażka, niepowodzenie

fair share of sth | sprawiedliwy 
udział w czymś

faulty | wadliwy

feast | uczta

feedback | informacje zwrotne

female | kobieta

fertilisationˌfɜː(r)təlaɪˈzeɪʃ(ə)n |  
zapłodnienie

fighting | walka, walczenie 

firmly | głęboko 

fish and chips | smażona ryba 
z frytkami

fistful | garść 

flame | płomień

flock | stado 

fluently | biegle 

fluid | płynny, biegły

foetus ˈfiːtəs | płód

fog | mgła 

following | zwolennik, naśladowca

for all our sakes | dla dobra 
nas wszystkich, w interesie nas 
wszystkich

forecast | prognoza, 
przewidywanie

foreigner | obcokrajowiec

forerunner | prekursor
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former | były 

founder | założyciel

fowl faʊl | ptak

fragrance ˈfreɪɡrəns | zapach

frankly | szczerze

fully-blown | na wielką skalę

furnace | piec

furthermore | ponadto 

G
geek | maniak

gender | płci

gender reassignement | zmiana płci

gene pool | pula genów

genre ˈʒɒ̃rə  | gatunek, rodzaj

gentility | delikatność

getaway | wypad 

government | rząd

grease | tłuszcz

grip | przen. uścisk

groceries | zakupy w sklepie 
spożywczym

ground rule | ustalenie

Guinea ˈɡɪniː | Gwinea

guts | pot. jaja 

guttural ˈɡʌtərəl | gardłowy

H
handful of sth | garstka czegoś 

handglide | wykonywanie obrotów 
na jednej ręce

handstand | stanie na rękach

have done with it | pot. załatwić 
coś, zamknąć sprawę

head to head | łeb w łeb

headspin | „bańka” (obrót całego 
ciała wykonywany w oparciu tylko 
o głowę )

heart rate | tętno, częstotliwość 
akcji serca

heartbreaking | wzruszający

heartfelt | płynący z głębi serca

height haɪt | wysokość

hell-raiser | awanturnik 

hence | stąd

heritage ˈherɪtɪdʒ | spuścizna

herring | śledź

heyday | złoty okres 

high-achiever | osoba, która wiele 
osiągnęła; człowiek sukcesu

high-brow culture | kultura wysoka

highlighting | podkreślenie

holder | posiadacz 

horse racing | wyścigi konne

humble ˈhʌmbl | pokorny

hunting | polowanie

hurdle | przeszkoda

hurricane ˈhʌrɪkən | huragan

hut | chata, chałupa

I
immense | ogromny

impartial | bezstronny, obiektywny

implied | ukryty, nie wyrażony wprost

in equal measure | w równej mierze

in order to | aby, żeby 

in terms of sth | pod względem czegoś

in the aftermath of sth |  
w następstwie czegoś 

in the background | w tle 

in the middle of nowhere |  
na końcu świata

including sb/sth | włącznie  
z kimś/czymś

income | dochód

independence | niezależność, 
niepodległość

indie | niezależny

industrial | przemysłowy

inflectional | fleksyjny

influence | wpływ 

in-laws ˈɪn lɔːz | teściowie

installed ɪnˈstɔːld | zainstalowany 

instead of sb/sth | zamiast kogoś/
czegoś

intact | nietknięty, nienaruszony

intermingled with sth |  
przemieszany z czymś 

intricate | wymyślny, zawiły, misterny

inventor | wynalazca

involved in sth | zaangażowany  
w coś 

issued | wystawiany

it’s been years | kopa lat

K
knockout | powalający

L
labourer ˈleɪbərə(r) | robotnik

lack of sth | brak czegoś 

landmark | charakterystyczny obiekt

leadership | przywództwo, 
przewodzenie

leading | wiodący

left over | pozostały

left-wing | lewicowy

legend has it that… | legenda  
głosi, że…

legitimate | prawomocny

length | długość

lifeguard | ratownik

likeable | lubiany

limestone | wapień

linking verb | czasownik łączący 

lionhearted | brawurowy 

lit with sth | oświetlony czymś 

literally | dosłownie

living permit | zezwolenie na pobyt

loser | przegrany

lovey-dovey | pot. przesłodzony

lucrative | lukratywny 
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lyrics | słowa, tekst (piosenki, 
utworu muzycznego)

M
magnificence | okazałość

major | główny, ważny

majority of sth | większość czegoś 

male | mężczyzna

markedly | wyraźnie 

martial arts ˈmɑːʃl ɑːts | sztuki walki

master | pan

maturity | dojrzałość

mayhem ˈmeɪhem | chaos, 
zamieszanie

mayor | burmistrz

medieval | średniowieczny

mediocrity | przeciętność 

mega-bucks | pot. duża kasa

menu ˈmenjuː | jadłospis, menu

merger | fuzja, połączenie

merits | zalety

middle school | szkoła średnia 

minute hand | mała wskazówka

mist | mgła 

moat | fosa

mongrel | kundel

multiplayer | przeznaczony dla 
wielu graczy

musician mjuˈzɪʃn | muzyk

must see | pozycja obowiązkowa

myriad of sth | niezliczona ilość czegoś

N
named after sb | nazwany po kimś 

narrow | wąski

nasty | okropny, obrzydliwy

neighbour | sąsiad 

neighbourgood | okolica

neither…nor… | ani…ani…

nemesis | nemezis (wróg 
niemożliwy do pokonania)

neutral ˈnjuːtrəl | neutralny

Never Never Land | Nibylandia 

nickname | ksywka 

nicknamed | przezwany

Nigerian naɪˈdʒɪəriən /  
naɪˈdʒɪriən | nigeryjski 

nightmare | koszmar

no doubt nəʊ daʊt | bez wątpienia 

nonetheless | niemniej jednak

nor | ani 

not at all | wcale nie

noteworthy | wart odnotowania

nothing to write home about |  
nic szczególnego

notoriety ˌnəʊtəˈraɪəti / 
ˌnoʊtəˈraɪəti | sława

notorious | cieszący się złą sławą

nowadays | obecnie 

null and void | nieważny, 
nieprawomocny

numerous | liczne

O
obvious ˈɒbviəs | oczywiste 

odour ˈəʊdə(r) / ˈoʊdər | zapach

on the one hand | z jednej strony

on the other hand/side | z drugiej 
strony

onerous ˈəʊnərəs / ˈɑːnərəs |  
uciążliwy

onshore | lądowy

opportunity | możliwość, szansa, 
okazja

ordinal | porządkowy

origin | pochodzenie

otherwise | w innym przypadku

outdated | zdezaktualizowany, 
przestarzały

outlook | pogląd, spojrzenie

overriding | nadrzędny 

P
pairing | para 

pane | szyba

parental | rodzicielski

peculiar | osobliwy

pejorative | pejoratywny, 
nacechowany negatywnie

perception | postrzeganie

performance | występ, wykonanie 
(np.pracy)

persuasive pəˈsweɪsɪv / 
pərˈsweɪsɪv | przekonujący

physique fɪˈziːk | postura

picturesque ˌpɪktʃəˈresk |  
malowniczy

pike | szczupak

pioneer ˌpaɪəˈnɪə(r) /  
ˌpaɪəˈnɪr | pionier

pitfall | niebezpieczeństwo, ryzyko

placid | spokojny

plain sailing | pestka, łatwizna, 
bułka z masłem

plausible ˈplɔːzəbl |  
prawdopodobny, wiarygodny

plush | kosztowny

portable | przenośny

portcullis | spuszczana krata  
(np. w bramie)

pound | funt 

poverty ˈpɒvəti / ˈpɑːvərti |  
ubóstwo, bieda

predicament | kłopot, dylemat, 
trudne położenie

prenuptial priːˌnʌpʃl |  
przedmałżeński, przedślubny 

previous ˈpriːviəs | poprzedni

primary | główny, zasadniczy

Prime Minister | premier

prior to sth | przed czymś

prize pull | pula nagród

pro | zawodowiec, profesjonalista

profitable | zyskowny

progress | postęp
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prominent | wybitny 

pronunciation prəˌnʌnsiˈeɪʃn |  
wymowa 

purchase | zakup

put forward | wytoczony 

R
radio announcer | spiker radiowy

ragged | obdarty

rapidly | szybko 

rarely | rzadko

raven ˈreɪvn | kruk 

raw rɔː | surowy 

raw recruit rɔː rɪˈkruːt | osoba 
niedoświadczona

recognisable ˈrekəɡˌnaɪzəb(ə)l |  
rozpoznawalny

redeveloped | przebudowany, 
zmodernizowany

refund | zwrot 

regarded as X | uważany za X

regardless of sth | bez względu  
na coś 

rein reɪn | władanie, dyspozycja 

reindeer | renifer

related | spokrewniony, 
zaznajomiony z

release | publikacja, wypuszczenie 
na rynek

relevance | znaczenie 

remains | pozostałości, resztki

removed | usuwany 

renowned | uznawany, ceniony

renowned rɪˈnaʊnd | sławny, głośny

replaced | zastępowany 

required | wymagany 

researcher | badacz

resemblance | podobieństwo

retired | na emeryturze 

retirement | emerytura 

review | recenzja

revival | odrodzenie, rozkwit

reward | nagroda

rife with sth | pełny czegoś, 
obfitujący w coś 

rise | wzrost 

roots | korzenie, pochodzenie

row rəʊ / roʊ | rząd, szereg

rubbish | śmieci

ruling | rządzący

S
salary | pensja

salmon | łosoś 

sample | próbka 

saving account | rachunek 
oszczędnościowy

scarcely | ledwie 

schism ˈskɪzəm / ˈsɪzəm | rozłam, 
schizma

score | wynik 

scrooge skruːdʒ | skąpiec, sknera

scrutinised | kontrolowany

sense verb | czasownik 
postrzegania zmysłowego

servant | służący

shade | odcień

shoot’em up game | gra polegająca 
na strzelaniu do przeciwników, 
strzelanka

shopping spree | zakupowy szał

showdown | finał, ostateczna 
rozgrywka

shunning | wystrzeganie się, unikanie

sick | chory 

significant | znaczący

sizeable | spory

skinny | kościsty

soaked in sth | namoczony 
w czymś

sorrow | żal, smutek 

soundscape | środowisko akustyczne

sourced from sth | pozyskiwany  
z czegoś 

spade | pik (w kartach)

spare | zapasowy

spat | konflikt, kłótnia

species ˈspiːʃiːz | gatunek 

spectator | widz

spiced | pikantny

split | rozstanie

spontaneous spɒnˈteɪniəs / 
spɑːnˈteɪniəs | spontaniczny

squabble ˈskwɒbl / ˈskwɑːbl |  
kłótnia, sprzeczka

stabbed | dźgnięty (nożem)

stage | etap

stance | stanowisko

standout | wyjątkowo dobry

starling | szpak

steelworks | huta stali

stingy | skąpy

straight | wyprostowany 

stream | strumień

strength | siła

stumbling block | przeszkoda, 
trudność

subscription | prenumerata

substantially | znacząco, znacznie

suburbs ˈsʌbɜː(r)b | przedmieścia 

suffix | sufiks, przyrostek

suicide ˈsuːɪsaɪd / ˈsjuːɪsaɪd |  
samobójstwo

supplement | dodatek

susceptible to sth səˈseptəbl  
tə ˈsʌmθɪŋ | podatny na coś 

swiftly | w szybkim tempie

synonymous sɪˈnɒnɪməs |  
równoznaczny

T
tally stick | rabosz, rewasz 
(kawałek drewna z nacięciami 
symbolizującymi ważne dane)

taxed | opodatkowany 

teen/teenage | nastoletni

teenager | nastolatek 
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temptation | pokusa

terrific | fantastyczny

the affectionate | (ci) czuli, 
uczuciowi

theme | wątek 

therapeutic ˌθerəˈpjuːtɪk |  
terapeutyczny 

thick | BrE pot. tępy

thin | chudy

thorn | cierń, kolec

thriving | kwitnący

tightening | zacieśnianie się, 
umacnianie się 

tip | wskazówka 

to a drum beat | w rytm  
dźwięków perkusji

to acquire sth | nabyć coś,  
uzyskać coś 

to add up | dodawać, sumować 

to adhere to sth | przystawać  
do czegoś, być zgodnym z czymś 

to admit | przyznać 

to agree to sth | zgodzić się na coś 

to aim to do sth | mieć na celu  
z/robienie czegoś 

to allow for sth | umożliwić coś 

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

to annoy sb | złościć kogoś, 
irytować kogoś 

to appear | pojawić się 

to approve sth | zatwierdzać coś

to argue | argumentować, kłócić 
się, wykłócać, spierać się

to arise | wyłonić się, zaistnieć 

to ask sb out | zaprosić kogoś na 
randkę 

to attempt to do sth | próbować 
coś zrobić 

to attract sb | przyciągnąć kogoś 

to attribute sth | przypisywać coś 

to avoid sth | unikać czegoś 

to back up sb | popierać kogoś 

to bang sth | walnąć czymś

to battle it out | grać 

to be credited for sth |  
być uznawanym za bycie 
odpowiedzialnym za coś

to be gone forever | odejść  
na zawsze, przepadać

to be immersed in sth | być 
w czymś zanurzonym

to be included in sth | zostać 
zaliczonym do czegoś

to be into sth | interesować się 
czymś; pasjonować się czymś 

to be made redundant | zostać 
zwolnionym

to be relegated to sth | być 
oddelegowanym do czegoś 

to be rife with sth | być pełnym 
czegoś 

to be snowed in | być zasypanym 
śniegiem

to be spoilt for choice | mieć zbyt 
wiele możliwości wyboru

to be turned on | być włączanym

to be up for grabs | być do wzięcia/
zgarnięcia 

to behold | podziwiać 

to belt out sth | pot. wyśpiewywać 
coś 

to blare | ryczeć 

to blow over | minąć, ucichnąć

to board a plane | wsiadać do 
samolotu

to borrow sth tə ˈbɒrəʊ / ˈbɑːroʊ 
ˈsʌmθɪŋ | pożyczać coś 

to bother tə ˈbɒðə(r) / ˈbɑːðər |  
kłopotać się, przejmować się

to break a record | pobić rekord 

to break down | zepsuć się 

to break up | zrywać ze sobą 

to bring home the bacon | pot. 
zarabiać na chleb

to bring sb along | przyprowadzić 
kogoś ze sobą 

to broach sth | poruszać coś (np. 
temat)

to broaden sth | poszerzać coś 

to calm down | uspokajać się 

to care to (do sth) | przejmować 
się czymś

to carry on | kontynuować

to cast a spell on sb | rzucić na 
kogoś urok, zauroczyć kogoś 

to cause sb to do sth |  
spowodować, że ktoś coś robi

to charge an arm and a leg | słono 
policzyć (np. za jakąś usługę)

to chat about sth | gawędzić 
o czymś 

to check out | wymeldować się 

to cheer oneself up | rozweselić 
się, poprawić sobie nastrój

to claim that… | twierdzić, że…

to clear up | rozpogodzić się 

to collapse | upadać 

to come about sth | stawać się 

to come across sth | natknąć się 
na coś 

to come in handy | być użytecznym

to come into existence | zaistnieć, 
powstać 

to come over | wpadać z wizytą 

to come up with sth | wyjść 
z czymś, wystąpić z czymś, 
zaproponować coś 

to compare sb to sth |  
porównywać kogoś do czegoś 

to compete with sb |  
współzawodniczyć z kimś, 
konkurować z kimś 

to complete up sth | sfinalizować/
ukończyć coś 

to concern sth | dotyczyć czegoś

to confirm sth | potwierdzać coś 

to conjure up sth | przywoływać 
coś (np. obraz, skojarzenie)

to conserve sth | zachować coś,  
tu też: chronić coś 

to contain sth | zawierać coś, 
obejmować coś

to cool down | ochłodzić się 

to cover sth | dotyczyć czegoś, 
opowiadać o czymś 

to cut off sth | odcinać coś 
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to dance away sth | przetańczyć 
coś, wytańczyć coś 

to date back to X | sięgać (czasów) X

to decay | psuć się 

to defeat sb | pokonać kogoś 

to defend sb/sth | bronić kogoś/
czegoś

to define oneself | określać siebie

to delve into sth | zagłębiać się w coś

to denominate sth | określać, 
oznaczać, opisywać coś 

to dig | kopać

to disagree about sth | nie zgadzać 
się w jakiejś kwestii

to disappear | znikać 

to dispel sth | rozwiewać coś (np. 
pogląd)

to dispose of sth | pozbywać się 
czegoś 

to distinguish sth from sth |  
odróżnić coś od czegoś 

to dive | nurkować

to downgrade sth | umniejszać, 
pomniejszać coś 

to draw (the) battle lines |  
dokonać rozłamu 

to drift apart | oddalać się od siebie

to drop by | wpaść

to drop in | wpadać z wizytą 

to drop off sb | podrzucić kogoś 

to drop out of sth | rzucać coś, 
rezygnować z czegoś 

to earn | zarabiać 

to eat out | jeść na mieście 

to eclipse sth by X | przyćmiewać coś

to embrace sth | obejmować coś 

to emerge | wyłaniać się 

to emphasise sth | podkreślać coś 

to emphasise that… | podkreślić, że…

to enable sb to do sth | umożliwiać 
komuś zrobienie czegoś 

to encounter sth | spotykać/
napotykać coś

to encourage sb to do sth | za- 
chęcać kogoś do z/robienia czegoś

to end up | skończyć się 

to enjoy sth | cieszyć się czymś

to enrich oneself | wzbogacić się 

to erupt with laughter |  
wybuchnąć śmiechem

to establish sth | ustanawiać coś 

to estimate | szacować, oceniać 

to evolve | rozwijać się, ewoluować 

to expect | oczekiwać 

to experience sth | doświadczać 
czegoś 

to express oneself through sth |  
wyrażać się po/przez coś 

to face sth | zwracać się (twarzą) 
ku czemuś 

to fall out | rozstać się 

to fall over | przewracać się, 
potykać się

to fancy doing sth | mieć ochotę 
na zrobienie czegoś 

to feel for sb | współczuć komuś 

to fight | walczyć 

to find out | dowiadywać się 

to fish for sth | łowić coś, szukać 
czegoś 

to fit in | dopasować się, wpasować

to float | unosić się (na wodzie, 
w powietrzu), pływać, dryfować

to focus on sth | koncentrować się 
na czymś

to gab about sth | pot. paplać, 
gadać o czymś 

to get a little dry | być odrobinę 
przestarzałym/nudnym

to get by | radzić sobie finansowo

to get carried away | dać się 
ponieść (np. emocjom)

to get hitched | pot. wziąć ślub

to get lost | z/gubić się 

to get on sth | wsiadać w coś 

to get on with sb | dobrze się 
z kimś dogadywać, mieć z kimś 
dobre stosunki

to get out of sth | wyjść z czegoś, 
opuścić coś

to get outside | wyjść na dwór 

to get used to sth | przyzwyczajać 
się do czegoś 

to give up sth | po/rzucić coś, 
zerwać z czymś

to go down well | być dobrze 
przyjmowanym 

to go off | dzwonić, uruchamiać się

to go on to sth | przejść do czegoś 

to go out | paść

to go out with sb | chodzić z kimś 

to grow apart | oddalać się od 
siebie 

to grow up | dorastać 

to hail from X | pochodzić z X

to have a keen ear | mieć 
wyostrzony/wyczulony słuch

to have a word with sb | zamienić 
z kimś słowo

to have nothing to do with sth |  
nie mieć nic wspólnego z czymś

to head off sth | wyprzedzić coś 

to heat up sth | podgrzać coś 

to hide behind sth | ukrywać  
się za czymś 

to highlight sth | podkreślić, 
uwydatnić coś 

to hit it off with sb | złapać z kimś 
dobry kontakt, szybko nawiązać 
z kimś przyjaźń 

to hit the big screens | wejść  
na ekrany kin

to hold no formal weight | nie 
mieć żadnej mocy prawnej

to hop | skakać, podskakiwać 

to host sb | gościć kogoś 

to imply that… | implikować/
sugerować, że…

to include sb/sth | obejmować 
kogoś/coś

to indicate that | wskazywać, że…

to insist | nalegać 

to involve sth | obejmować coś 

to judge sth | oceniać coś 

to keep mum | pot. nie puścić  
pary z ust 
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to keep tabs on sb | mieć na kogoś 
oko, nie spuszczać kogoś z oka

to kick back | pot. wyluzować się 

to laugh at sb | śmiać się z kogoś 

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

to lead to sth | prowadzić do czegoś

to lean over onto sth | przechylać 
się na coś 

to leave sth | opuszczać coś 

to leave sth up to sb | pozostawić 
coś w czyjejś gestii, zdawać się na 
kogoś 

to let sb down | zawieść kogoś 

to let up | odpuszczać 

to litter sth | zaśmiecać coś 

to live off of sth | żyć z czegoś 

to live up to sb’s expectactions |  
spełniać oczekiwania kogoś

to liven up sth | ożywić coś 

to load up sth | załadowywać coś 

to look after sb | za/opiekować się 
kimś 

to look for sth | szukać czegoś 

to look forward to sth | wyglądać 
czegoś, wyczekiwać na coś 

to look up sth | sprawdzić coś 

to lose out to sb | przegrać z kimś 

to lower down | spowalniać 

to make up | schodzić się 

to make up sth | stworzyć coś, 
stanowić coś

to manage | po/radzić sobie 

to master sth | opanować coś 

to mean sth | znaczyć coś, 
oznaczać coś 

to merge sth | łączyć coś 

to mirror sb | być 
odzwierciedleniem kogoś 

to move out | wyprowadzać się 

to occur | wydarzyć się, stać się 

to offend sb | obrażać kogoś 

to order sth | porządkować coś 

to originate from X | pochodzić z X

to outdo sb | prześcignąć kogoś 

to overlook sth | z widokiem na coś

to oversee sth | nadzorować coś 

to own sth | posiadać coś 

to pale in significance to sth |  
blednąć/tracić na znaczeniu  
w porównaniu z czymś 

to pay attention to sth | zwracać 
na coś uwagę 

to pay off | popłacać, opłacać się 

to pick up on sth | podłapywać 
coś, uczyć się czegoś 

to pick up sb | odbierać kogoś 

to pinpoint sth | wskazywać coś 

to pitch in | zabrać się energicznie 
do pracy

to plug in sth | podłączyć coś 

to pool sth | zebrać coś,  
z/gromadzić coś 

to predict sth | przewidywać coś 

to prevent | powstrzymywać

to process sth | przetwarzać coś 

to progress | robić postępy

to propel sb toward sth | po/
pychać kogoś ku czemuś

to provide sth | dostarczać czegoś 

to put sth to the test | wystawiać 
coś na próbę 

to put your money where your 
mouth is | popierać słowa czynami

to puzzle sb | zaskakiwać, 
zdumiewać kogoś 

to quote sth | cytować coś 

to rage around sth | toczyć się 
wokół czegoś 

to reach rock bottom | spaść na dno

to rear its ugly head | dawać 
o sobie znać

to recall sth | przypomnieć sobie coś

to recognise sth | uznawać coś 

to record figures | zapisywać dane

to refer to sth | odnosić się do czegoś

to reflect sth | odzwierciedlać coś

to reject sth | odrzucać coś 

to remain | pozostawać

to remind sb of sth | przypominać 
komuś o czymś 

to require sth | wymagać czegoś 

to retain sth | zachować coś 

to revolve around sth | obracać  
się wokół czegoś 

to rewind sth | przewijać coś 

to rise from the ashes | powstać  
z popiołów

to roadmap sth | wyznaczyć coś 

to rotate | obracać/kręcić się, 
wirować

to rumble on | po/brzmiewać 
reperkusjami

to run into sb | wpaść na kogoś, 
spotkać kogoś przypadkiem

to rush to sb | po/śpieszyć do kogoś

to scoop sth | zgarnąć coś 

to scoot | pot. szybko iść, jechać, 
gnać

to seek sth | szukać czegoś 

to seek to do sth | usiłować coś 
zrobić

to seem | wydawać się 

to set one’s sight upon sth | skupić 
na czymś uwagę

to set out | wyruszać, wychodzić 

to set sth aside | odłożyć/odstawić 
coś na bok 

to set up sth | zakładać coś 

to settle down | osiadać, uspokajać 
się, wyciszać się

to settle sth | rozstrzygnąć coś

to shake off sth | pozbywać się 
czegoś 

to share | dzielić 

to shout up | krzyczeć

to signify sth | oznaczać coś, 
znaczyć coś 

to smell | wąchać, pachnieć

to soak up sth | napawać się 
czymś, chłonąć coś 

to spend up | spędzać 

to spin round sth | kręcić się dookoła
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to split sth | po/dzielić coś 

to splurge | pot. szastać 
pieniędzmi, przepuszczać pieniądze

to spurn sth | odrzucać, odtrącać 
coś, wzgardzać czymś 

to stand for sth | oznaczać coś 

to start off | rozpocząć się 

to stop off | zatrzymać się 

to stores sth | przechowywać coś 

to struggle | zmagać się 

to strut your stuff | pot. wyginać 
się, tańczyć (na pokaz) 

to supply sb | dostarczać kogoś 

to support sb | wspierać kogoś 

to support sth with sth |  
podpierać/podtrzymywać coś  
za pomocą czegoś 

to sweep sb off sb’s feet |  
spowodować, że ktoś się zakocha

to switch off sth | wyłączać coś 

to take a stroll | przejść się 

to take a leap of faith | brać coś na 
wiarę 

to take advantage of sth |  
s/korzystać z czegoś 

to take after sb | przypominać 
kogoś, być do kogoś podobnym

to take caution | być ostrożnym 

to take in sth | przyswajać coś

to take off | startować 

to take on sth | podejmować się 
czegoś 

to take out sth | wyciągać coś, 
wypłacać coś 

to take place | odbywać się 

to take sth by storm | zawojować 
coś, wziąć coś przebojem, podbić coś

to take sth for granted | uznawać/
uważać coś za oczywiste

to take sth into account | brać coś 
pod uwagę 

to take sth with a pinch of salt |  
przyjmować coś z przymrużeniem oka

to think outside the box | myśleć 
kreatywnie/twórczo

to throw away sth | wyrzucać coś 

to throw oneself in the air | wyrzu- 
cać się, wyskakiwać w powietrze

to top up sth | dolewać do czegoś, 
uzupełniać coś

to touch on sth | poruszać coś, 
dotyczyć czegoś 

to tour sth | objeżdżać coś 

to trade off sth | wymieniać coś 
(na coś)

to transmit sth | przenosić coś, 
przekazywać coś 

to tune sth out | wyciszyć coś, 
zagłuszyć coś

to turn on sth | włączać coś 

to turn out | okazać się 

to turn sb down | odrzucać kogoś 

to turn sth down | ściszać coś 

to turn up | pojawiać się, schodzić się

to underestimate sth | nie 
doceniać czegoś 

to unplug sth | odłączyć coś od prądu

to urge sb to do sth | nakłaniać 
kogoś do z/robienia czegoś

to urinate | oddawać mocz

to vote | głosować 

to warm up | ocieplać się 

to waste sth | marnować coś 

to weigh tə weɪ | ważyć 

to win sb over with sth | zdobyć 
kogoś czymś 

to wind up | skończyć (gdzieś/jako…)

to withdraw sth tə wɪðˈdrɔː / 
wɪθˈdrɔː ˈsʌmθɪŋ | wypłacać coś, 
pobierać coś 

to wonder | zastanawiać się 

to wonder about sth | zastanawiać 
się nad czymś 

to work out sth | popracować nad 
czymś, rozgryźć coś

tongue tʌŋ | język 

tough tʌf | trudny, ciężki

tournament ˈtʊənəmənt / 
ˈtʊrnəmənt | turniej, rozgrywka

tradesman | handlarz

travail | harówka

treasure trove | skarbnica

treaty | traktat 

triangle | trójkąt

trout | pstrąg

truck driver | kierowca ciężarówki

trust | zaufanie 

tumultuous tjuːˈmʌltʃuəs | burzliwy

tune | melodia

turkey ˈtɜːki / ˈtɜːrki | indyk

turnout | frekwencja

tutor | korepetytor/ka, prywatny/a 
nauczyciel/nauczycielka

twosome | para

U
ultimately ˈʌltɪmətli | w końcu, 
ostatecznie

uncertainty ʌnˈsɜːtnti /  
ʌnˈsɜːrtnti | niepewność 

uncountable | niepoliczalny

underwater | podwodny

undoubtedly ʌnˈdaʊtɪdli | bez 
wątpienia, niewątpliwie

unfortunately ʌnˈfɔːtʃənətli |  
niestety, na nieszczęście 

uniform | ujednolicony, taki sam

untranslatable ˌʌntrænsˈleɪtəbl |  
nieprzetłumaczalny

unwilling | niechętny

up and coming | obecni  
i nadchodzący 

upper body | górna część ciała

upside down | do góry nogami 

upwards of X | ponad X

urban ˈɜːbən / ˈɜːrbən | miejski

V
valid | ważny

variety of sth | różnorodność czegoś

vein | żyła

venue | miejsce spotkań
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vetoed viːˈtəʊd | zawetowany

violence | przemoc

visa waver | opłata za wizę

W
wage-earner | żywiciel rodziny

waltz wɔːls / wɔːlts | walc

weather | pogoda

weather forecast | prognoza pogody

weight weɪt | waga 

well-crafted | dobrze wykonany, 
dopracowany

well-preserved | zachowany  
w dobrym stanie

well-versed | o dużej wiedzy

whereas | podczas gdy, natomiast

whether | czy 

wing clipping | przycinanie skrzydeł

withdrawal wɪðˈdrɔːəl / wɪθˈdrɔːəl |  
wyjście, wycofanie się

within the city’s borders |  
w granicach miasta

worshipper | wyznawca

worth sth | wart/y czegoś 

woven ˈwəʊvn / ˈwoʊvn | wpleciony

Y
you can bet your bottom dollar... |  
murowane..., możesz być pewien...

youth juːθ | młodość


