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A
a score of sth | mnóstwo czegoś

a tad | trochę 

abandoned | porzucony

abroad əˈbrɔːd | za granicą

abuse | zniewaga, obraza

according to sth | według czegoś 

accordingly | odpowiednio

account | konto

accusation | oskarżenie 

accused of sth | oskarżony o coś 

accuser | oskarżyciel

achievement | osiągnięcie

across the pond | po drugiej 
stronie oceanu

adherence to sth | przestrzeganie 
czegoś

adult | dorosły 

adventurer ədˈventʃərə(r) |  
poszukiwacz przygód 

advert | reklama

advertised | reklamowany

advice on sth | rada na jakiś temat 

affectionately | czule

afterlife | życie pozagrobowe

agreed | uzgodniony

aimed at sb/sth | wymierzony 
w kogoś/coś 

airplay | czas antenowy

alluring | urzekający

altered ˈɔːltə(r)d | zmieniony

amount | ilość

An apple a day keeps the doctor 
away | Jedz codziennie jedno 
jabłko i lekarza widuj rzadko.

ancestor | przodek

announced | ogłoszony

annoying | irytujący

apart from sth | oprócz czegoś 

apparently | najwidoczniej

apparition | zjawa, duch

appealed | zaskarżony

applied | stosowany

applied to sth | za/stosowany do 
czegoś 

appointment | spotkanie

appreciated | doceniany

appropriate | odpowiedni

approximately əˈprɒksɪmətli / 
əˈprɑːksɪmətli | w przybliżeniu

archaeological ˌɑːkiəˈlɒdʒɪkl / 
ˌɑːrkiəˈlɑːdʒɪkl | archeologiczny

arguably | prawdopodobnie 

argument | kłotnia, spór

artificial | sztuczny

assault | atak 

astounding | zdumiewający

at blazing speed | z ogromną 
prędkością 

at one’s behest | na czyjś rozkaz/
prośbę 

audience ˈɔːdiəns | publiczność

austere ɒˈstɪə(r) |  
bezkompromisowy, radykalny, srogi

available | dostępny

average | przeciętny

B
backbone | kręgosłup

backdrop | tło

background | środowisko, tło

backlash | gwałtowna reakcja, 
ostry sprzeciw 

baffling | zdumiewający

banishment | banicja, wygnanie

banned | zakazany

bare | odkryty, odsłonięty, nagi

bark | szczekanie, szczeknięcie

basement | piwnica

be-all and end-all | wyrocznia, 
wszystko co najważniejsze

beans | fasola

beef | wołowina

beer holder | osoba trzymająca 
piwo

beggar | żebrak, żebraczka 

behaviour | zachowanie 

beholder | obserwator

beverage | napój

bewitched with sb/sth |  
oczarowany kimś/czymś 

bigoted | bigoteryjny, fanatyczny

bipedal | dwunożny

bite | ugryzienie

bizzare | dziwaczny

blacklisted | wciągnięty na czarną 
listę 

bond | więź, związek

bottled | butelkowany, z butelki

branch | gałąź

break up | zerwanie, rozstanie się 

bred | hodowany

brewer | firma piwowarska

broken ankle | złamana kostka 

budding | dobrze się 
zapowiadający, obiecujący

buffet ˈbʊfeɪ / ˈbʌfeɪ | bufet 

bullying | napastowanie, 
prześladowanie, znęcanie się 

bundled in with sth | oferowany  
w pakiecie z czymś

by no means | w żaden sposób 

C
caffeine ˈkæfiːn | kofeina 

capable of sth ˈkeɪpəbl əv ˈsʌmθɪŋ 
| zdolny do czegoś

caption | podpis 

captured | uchwycony

carbonated | nasycony 
dwutlenkiem węgla 

carefree | beztroski

cast | odlany

catchy | chwytliwy

cereal | płatki zbożowe
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charity | organizacja charytatywna

chart | lista przebojów 

child bearing age | wiek rozrodczy

citizen | obywatel

coastal | nadbrzeżny

collected | zebrany

common | powszechne 

community | społeczność

commuter | osoba dojeżdżająca do 
pracy 

competition | konkurencja

competitions | zawody

confused | zmylony, 
zdezorientowany

consciousness ˈkɒnʃəsnəs / 
ˈkɑːnʃəsnəs | świadomość

conspicuous kənˈspɪkjuəs 
| wyraźny

contender | zawodnik; kandydat

content | zawartość 

contribution to sth | wkład w coś 

convenient | wygodny, dogodny

convertible | kabriolet

convicted | uznany za winnego 

corpse kɔːps / kɔːrps | zwłoki

cottage | chata

countless | niezliczone 

county | hrabstwo 

coupled with sth | w parze z czymś 

courage | odwaga 

courageous kəˈreɪdʒəs | odważny

courtesy ˈkɜːtəsi / ˈkɜːrtəsi 
| grzeczność 

craft beer | piwo (kraftowe) 
produkowane w niewielkim 
browarze rzemieślniczym 

craze | szał, szaleństwo 

crowd | tłum 

crushed | zmiażdżony

cuisine kwɪˈziːn | kuchnia

culprit | sprawca, inicjator

cum | łączony z 

current | obecny, aktualny

custody | areszt

D
data | dane 

deceased | zmarły 

delay | opóźnienie

delayed | opóźniony

delivery company | firma 
dostarczająca przesyłki/firma 
transportowa

delusion | urojenie

denoting | oznaczający

despite sth | po/mimo czegoś 

discernment | roztropność

discord | niezgoda

disobedience | nieposłuszeństwo

dispute | spór, kłótnia 

dissenter | dysydent, osoba inaczej 
myśląca

distant | odległy, daleki

distinction | odznaczenie

disturbing | dokuczliwy, 
niepokojący

diverse | zróżnicowany

do’s and don’ts | nakazy i zakazy

dotted | rozsiany

dozens of sb | wiele (osób)

dread | obawa, lęk

dried up | wyszuszony

drug addict | uzależniony/a od 
narkotyków

duct tape | taśma izolacyjna

due to sth | z powodu czegoś 

duplicitous | dwulicowy, obłudny

E
earthly | ziemski

egged on | zachęcony, 
podpuszczony

eiher way | tak czy inaczej

embossed | wytłoczony, wyryty

enchanting | czarujący, 
zachwycający

enemy | wróg 

engaged | zaangażowany 

equal | równy

equipment | sprzęt, wyposażenie

erected | wzniesiony 

esteemed | poważany, szacowny

eventually ɪˈventʃuəli | w końcu, 
ostatecznie

evidence | dowód

exposed | wyeksponowany, 
odkryty

extremely | wyjątkowo 

eyelid | powieka

eye-opener | objawienie, odkrycie; 
szok

F
faced with sth | postawiony twarzą 
w twarz z czymś, skonfrontowany 
z czymś

factor | czynnik

family oriented | ukierunkowany 
na rodzinę 

fast-paced | szybki 

fateful | pamiętny

feat | wyczyn

federal | rządowy 

fellowship | wspólnota

few | niewiele, niewielu

fiercely | zaciekle 

fine | grzywna

firsthand | z pierwszej ręki

fish and chips | ryba z frytkami

fittingly enough | odpowiednio, jak 
należy, właściwie

fizzy | gazowany 

flamboyant flæmˈbɔɪənt |  
ekstrawagancki

flame | pot. miłość, ukochany/a

flame war | wymiana obraźliwych 
postów/tweetów
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flawed flɔːd | wadliwy

flea | pchła

flexibility | elastyczność, giętkość, 
zwinność

flight | lot

follower | zwolennik

following sth | po czymś

FOMO = Fear Of Missing Out |  
strach przed wykluczeniem z życia 
towarzyskiego

for the sake of sb | dla dobra kogoś 

forced | zmuszony

forcibly | skutecznie; za pomocą siły

fortunate | szczęśliwy

founded | założony

fracas | awantura, burda

frantic | gorączkowy, rozszalały 

fried | smażony

G
genre ˈʒɒ̃rə / ˈʒɒnrə | gatunek 

genuinely | naprawdę 

gigging | dawanie występów, 
koncertowanie

gimmick | sztuczka, chwyt 
(reklamowy)

glimpse at sth | rzut oka na coś 

glimpse of sth | wgląd w coś 

goodness | dobro

government support | wsparcie 
rządowe

gradually | stopniowo

graduate ˈɡrædʒuət | absolwent

grisly | makabryczny

ground down into sth | zmielony 
do postaci

guard dog | pies stróżujący

guilty plea | przyznanie  
się do winy

H
habit | zwyczaj

hamlet | osada, wioska

handful of sb | garść, garstka 
kogoś, kilka (osób)

hanged | powieszony

hangover | kac

harsh | surowy

hash browns | starte smażone 
ziemniaki

haunting ˈhɔːntɪŋ | prześladujący 

haven | przystań 

headache | ból głowy

hearing aid shop | sklep 
z akcesoriami dla osób 
z problemami słuchu

hearings | przesłuchania 

heritage | spuścizna, dziedzictwo 

hidden | ukryty

high fat content | wysoka 
zawartość tłuszczu

highlight | główna atrakcja, punkt 
kulminacyjny

highway | autostrada

hilarious hɪˈleəriəs / hɪˈleriəs |  
zabawny, wesoły

hindering | utrudniający, 
powstrzymujący

hollow | dziura, jama

hop on over to sth | przeskoczmy/
przejdźmy do czegoś 

host of sth | mnóstwo czegoś 

hostility | wrogość

hotbed | centrum, ośrodek

humiliation | upokorzenie

hunting | polowanie 

I
idle ˈaɪdl | bezczynnie

Iger = Instagrammer | użytkownik 
Instagramu

impatient | niecierpliwy

imprint on sth | ślad na czymś 

imprisoned | uwięziony

improperly | niewłaściwe

in addition | ponadto, dodatkowo

in an attempt to do sth | próbując 
coś zrobić 

in comparison to sth 
| w porównaniu do czegoś/z czymś 

in favour of sth | na rzecz czegoś 

in order to | aby, żeby

in the blink of an eye | w mgnieniu 
oka

in tribute to sb | w hołdzie komuś

incentive | motywacja, zachęta, 
motywujący bodziec

including sb | włączając kogoś 

increase | wzrost 

increasingly | rosnąco

incredible | niewiarygodny

independence | niezależność

independent | niezależny 

industrial | przemysłowy

industrious ɪnˈdʌstriəs |  
uprzemysłowiony

inevitable | nieunikniony

inevitably ɪnˈevɪtəbli |  
w nieunikniony sposób

inexperienced | niedoświadczony

influence | wpływ

ingredient | składnik

inhabitant | mieszkaniec 

injured | ranny 

injury | uszkodzenie, rana

innocence | niewinność

innumerable ɪˈnjuːmərəbl / 
ɪˈnuːmərəbl | niezliczone

input | wkład

insight into sth | wgląd w coś

instead | zamiast

insult | obraza

invention | wynalazek

inventor | wynalazca

inversely | odwrotnie
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issue | sprawa

itch(-ing) | swędzenie

J
jaw | szczęka

job advert | ogłoszenie o pracę

jolly | radosny, wesoły

journey | podróż

K
keyboard | klawiatura

L
lack of sth | brak czegoś 

lamb læm | jagnię

lasting | trwały 

lauded | wychwalany, chwalony

law lɔː | prawo 

leaflet | ulotka

legacy | spuścizna

legal penalty | odpowiedzialność 
prawna, kara

life expectancy | spodziewana/
szacowana długość życia

light-hearted | beztroski, 
niefrasobliwy

lingo | żargon

literal | dosłowny

lizard | jaszczurka 

loss | utrata

lower leg | goleń

low-key | dyskretny, spokojny

luminary | sława, znana 
i podziwiana osoba

lurid | upiorny, straszny

lyrics | tekst piosenki

M
major | główny

majority | większość

malfunction ˌmælˈfʌŋkʃn |  
niesprawność, nieprawidłowość

marble | marmurowy

maturity | dojrzałość

meaningful | znaczący

membership fee | opłata 
członkowska

messy | kłopotliwy

milestone | kamień milowy

mindful of sth | świadomy czegoś 

misdeed | postępek, występek

moniker | ksywka

morbid | ponury, makabryczny

morose məˈrəʊs / məˈroʊs |  
ponury, posępny

mould məʊld / moʊld | forma

municipal | miejski

must try | do obowiązkowego 
spróbowania

mutton | baranina

mutual ˈmjuːtʃuəl | wzajemny

N
namely | a mianowicie

nap | drzemka

nearby | pobliski

needlessly | niepotrzebne

neighbourhood | sąsiedztwo, okolica

nest | gniazdo

nevertheless | niemniej jednak

newborn | noworodek

newcomer | nowo przybyły

nightmare | koszmar

no-no | coś niedozwolonego

not to be outdone | by nie 
pozostać w tyle

notable | godny odnotowania

notorious | sławny

noughties ˈnɔːtiz | lata 2000-2009

NSFW = Not Safe For Work |  
nieodpowiednie do wyświetlania 
w miejscu pracy

numerous | liczny

O
of sorts | coś jakby 

offence | wykroczenie

offensive | obraźliwy

off-putting | zniechęcający

on the other hand | z drugiej 
strony

once in a lifetime opportunity |  
życiowa okazja

orchard | sad 

ordeal | gehenna

ostrich | struś 

outburst | spazm, atak

outcast | wyrzutek

outstanding | wybitny

owned | posiadany

P
pack | stado, grupa

painstaking | staranny

paper clip | spinacz do papieru

peculiar | osobliwy

peek into sth | wgląd w coś 

pelvis | miednica

per capita | na głowę, na osobę 

pet | zwierzę domowe

picked | zerwany

picturesque ˌpɪktʃəˈresk |  
malowniczy

pie in the sky | złudne nadzieje, 
zamki na lodzie, gruszki na wierzbie

piece of advice | rada

piety ˈpaɪəti | pobożność

pint | pinta, ok. pół litra

pitfall | pułapka

plague pleɪɡ | plaga, zaraza; dżuma
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playground | podwórko 

post | stanowisko

post mortem | łac. pośmierny 

posthumously ˈpɒstjʊməsli / 
ˈpɑːstʃəməsli | pośmiertnie 

pot-bellied | brzuchaty

practitioner | praktyk

predictable | przewidywalny 

pressure | nacisk 

prestigious preˈstɪdʒəs |  
prestiżowy

previous | poprzedni, wcześniejszy

prickling sensation | uczucie 
mrowienia

prohibition | zakaz

prolific | twórczy, produktywny

prolonged | przedłużony

properly | odpowiednio, właściwie

property | własność

psyche ˈsaɪki | dusza, psychika

pulp | miazga 

punctual ˈpʌŋktʃuəl | punktualny

punished | ukarany

Q
quirk | dziwactwo, osobliwość

quirky | dziwny

R
racism ˈreɪsɪzəm | rasizm 

rave | entuzjastyczny

realm | królestwo

reassurance | upewnienie się, 
pewność

refugee | uchodźca

refusal | odmowa

regard | szacunek

regardless of sth | bez względu na 
coś 

relative | krewny

relatively | względnie 

released | wydany, wypuszczony

relevant | istotny

reliance on sth | poleganie na 
czymś 

remark | uwaga

replete with sth | pełen czegoś 

restless | niespokojny

retailer | detalista

retirement | przejście na 
emeryturę 

reveal | ujawnienie (tajemnicy)

revenant | zjawa

review | recenzja

ribbon | wstęga, wstążka

riot | zamieszki, rozruchy

riveting | ciekawy, intrygujący

roar | ryk

roast | pieczony

row raʊ | kłótnia

ruling | rozporządzenie

rural | wiejski 

S
sauce sɔːs | sos

sausage ˈsɒsɪdʒ | kiełbaska

saying | powiedzenie

scared stiff | zesztywniały ze 
strachu

scent | zapach, woń

schedule | grafik, plan

scrapbook | album

screen | ekran

scrumpy | mocny cydr

seamstress | szwaczka

seasick | mający chorobę morską 

secondary school | szkoła średnia

seductive | uwodzicielski

seemingly | pozornie

seizure ˈsiːʒə(r) | przejęcie

self-sufficiency |  
samowystarczalność

sentenced to sth | skazany na coś 

set up | założony

settled | założony

settler | osadnik 

shade | cień, odcień

sheepdog | pies pasterski

shift | zmiana

shin splints | ból piszczeli

shining example | modelowy 
przykład

shiny | błyszczący, lśniący

shoegazing | podgatunek 
alternatywnego rocka

short sleeve | krótki rękawek

shortage of sb | brak kogoś 

shutterbug | entuzjasta fotografii

siblings | rodzeństwo 

simultaneously ˌsɪmlˈteɪniəsli / 
ˌsaɪmlˈteɪniəsli | jednocześnie

sinful | grzeszny 

sizeable | spory

slave | niewolnik 

sleepy | senny

slightly | lekko

slit | szpara, dziura

soil | gleba, ziemia

solace | pociecha, pocieszenie, ulga

sorely | bardzo

span | okres 

sparring | sprzeczający się (ze 
sobą)

spearheaded by sb | pod czyimś 
przewodnictwem 

species | gatunek

spender | osoba wydająca 
pieniądze, konsument

spine | kręgosłup

spooky | straszny, upiorny

spread | rozprzestrzenianie się 

spurred on | zdopingowany, 
wzmocniony
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stage name | sceniczna ksywka

standout | wybitny

stark | ostry

straightforward | bezpośredni

strict | ścisły

struggle | walka 

succinct | zwięzły, treściwy

suit yourself | rób jak uważasz, rób 
co chcesz

sullen | posępny, ponury

sultry | zmysłowy

supporter | zwolennik

suspect | podejrzany

swiftly | szybko, prędko

T
taken up | zajmowany

tally | zestawienie 

tankard | metalowy kufel 
z pokrywką 

teenage | nastoletni

tender | delikatny, kruchy

terraced house | szeregowiec

the name of the game | to, co jest 
najważniejsze; sedno sprawy

thinly-veiled | ledwie ukryty

threat | groźba, zagrożenie

throat cancer | rak gardła 

throwback to sth | powrót do 
czegoś 

tightly | mocno

tinned | z puszki

tipple | pot. trunek, napój 
alkoholowy

TMW = that moment when | ta 
chwila, gdy…

to abide by sth | kierować się 
czymś 

to abound | obfitować, 
występować w dużej ilości

to abstain from doing sth |  
powstrzymać się od z/robienia 
czegoś 

to acquiesce tu ˌækwiˈes | zgadzać 
się

to add fuel to the fire | dolewać 
oliwy do ognia

to adjust sth | dostosowywać coś 

to admit that | przyznawać, że… 

to advocate for sth | popierać, 
wspierać coś

to afflict sb | dręczyć kogoś

to afford sth | móc sobie na coś 
pozwolić 

to aid sth | pomagać w czymś, 
wspierać coś 

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

to amass sth | z/gromadzić coś 

to appear | pojawiać się 

to approach sth | podejść do 
czegoś 

to argue | argumentować, 
twierdzić

to attempt sth | próbować czegoś 

to attend sth | uczęszczać do 
czegoś 

to avoid doing sth | unikać  
z/robienia czegoś

to avoid sth | unikać czegoś 

to bar sth | zakazać czegoś 

to be a world apart | być całkowicie 
odmiennym/różnym 

to be flattering on sb | podkreślać 
czyjeś atuty

to be held | odbywać się 

to be held legally liable for 
sth | zostać pociągniętym do 
odpowiedzialności prawnej za coś 

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

to be in trouble | mieć kłopoty

to be kept under wraps | być 
trzymanym w tajemnicy

to be likened to sth | być równym 
czemuś

to be old hat | być niemodnym

to be on the verge of doing sth 
| być o krok od zrobienia czegoś 

to be up-to-date | być na bieżąco

to board sth | wsiadać do czegoś 

to boast sth | szczycić się czymś 

to break out | wybuchać 

to burst into the spotlight | znaleźć 
się w blasku fleszy/w centrum 
uwagi

to bypass sth | omijać coś 

to cast a spell on sb | rzucać na 
kogoś urok

to chat about sth | pot. gadać/
paplać o czymś 

to cherish sth | czcić, hołubić coś 

to cleanse oneself of sth | oczyścić 
się z czegoś 

to climb | wspinać się 

to coerce sth | wymusić coś 

to collect sth | gromadzić, zbierać 
coś 

to come across sth | natknąć się 
na coś 

to come out with sb | wychodzić 
z kimś 

to come to one’s senses |  
opamiętać się

to commemorate sth | upamiętnić 
coś 

to complain of sth | narzekać na 
coś 

to contort sth | wykręcać coś 

to contribute to sth | przyczynić się 
do czegoś 

to count | liczyć

to creep back into sth | wracać do 
czegoś 

to cross sth | przechodzić przez coś 

to cross the line | przesadzić, 
przegiąć

to cuddle sb | przytulać się do 
kogoś, tulić kogoś 

to damage sth | uszkodzić coś 

to defend sb | bronić kogoś 

to deliver sth | dostarczać coś

to deny sth | zaprzeczać czemuś 

to detect sth | wykrywać coś
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to detest sb/sth | nienawidzić 
kogoś/coś

to die for sth | umierać za coś

to dip one’s feet in sth |  
spróbować czegoś nowego

to disappear | znikać

to discontinue | przerywać, 
zaprzestać 

to display sb | prezentować kogoś 

to dissolve | zanikać 

to dissolve sth | rozwiązać coś 

to do well for oneself | dobrze 
sobie radzić 

to double sth | podwoić coś

to draw attention tə drɔː əˈtenʃn |  
przyciągać uwagę 

to draw sb out into sth | wywabiać 
kogoś dokądś 

to dub sth | nazwać coś 

to earmark | przeznaczyć, oznaczyć 

to embarrass sb tu ɪmˈbærəs 
ˈsʌmbədi | zawstydzić kogoś, 
wprawić kogoś w zakłopotanie

to embrace sth | obejmować coś 

to emerge | wyłonić się 

to emphasise sth | podkreślić coś

to enable sb to do sth | umożliwiać 
komuś zrobienie czegoś

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

to enhance sth | polepszyć coś 

to enrich sth | wzbogacić coś 

to envisage sth | przewidywać coś, 
wyobrażać sobie coś

to evolve | rozwinąć się, 
ewoluować 

to exhibit sth | prezentować coś 

to experience sth | doświadczać 
czegoś 

to expose sb to sth | wystawiać 
kogoś na coś 

to face sth | z/mierzyć się z czymś, 
stawać z czymś twarzą w twarz

to fade | blednąć 

to fail | nie powieść się, nie udać 
się 

to fine sb | ukarać kogoś grzywną 

to finish off sb | wykończyć kogoś, 
zabić 

to flock to somwhere | udawać się 
tłumnie gdzieś

to focus on sth | skupiać się/
koncentrować się na czymś 

to fold sth in half | złożyć coś na pół

to fulfil sth | wypełniać/spełniać coś

to gather pace | nabierać tempa 

to get in on the act | zaangażować 
się w coś (ciekawego)

to get in touch with sb |  
s/kontaktować się z kimś

to get into sth | zabierać się za coś, 
zaczynać coś 

to get lost in thoughts | pogrążyć 
się w myślach (to get lost | zgubić 
się)

to get out of hand | wymykać się 
spod kontroli

to get sb booted from sth |  
wykluczyć kogoś z czegoś, wykopać 
kogoś z czegoś 

to get sb fired | pot. spowodować, 
że ktoś wyleci z pracy

to go wonky | pot. chwiać się, być 
niestabilnym

to grab sth | u/chwycić coś 

to grace sth | zaszczycić coś (swoją 
obecnością)

to graduate from sth | ukończyć coś

to grant sth to sb | przyznawać coś 
komuś 

to grow up | dorastać 

to have a point | mieć rację 

to have a blast | świetnie się bawić 

to have a trick up one’s sleeve |  
mieć coś w zanadrzu (sekretny plan 
etc.)

to head for sth | zmierzać do czegoś

to head sth | przewodzić czemuś 

to head towards sth | zmierzać do 
czegoś/ku czemuś 

to heed sth | uważać/baczyć/
zwracać uwagę na coś

to hesitate | wahać się 

to hint that... | wskazywać, że... 

to hold one’s own | trzymać się 
swojego stylu

to hold oneself to sth | trzymać się 
czegoś 

to host sth | być gospodarzem 
czegoś 

to hunt sb | polować na kogoś 

to incite sth | wszczynać coś 

to include sb/sth | uwzględnić 
kogoś/coś

to include sth | obejmować/
włączać coś

to increase sth | zwiększać coś 

to injure oneself | zrobić sobie 
krzywdę

to instigate sth | inicjować coś 

to interfere | ingerować

to interrupt | przerywać

to involve sth | obejmować coś, 
dotyczyć czegoś

to issue sth | wystosować coś, 
wydać coś 

to itch | swędzieć

to jeopardise sth tə ˈdʒepədaɪz 
ˈsʌmθɪŋ | narażać coś na szwank, 
zagrażać czemuś 

to join sth | dołączyć do czegoś 

to joke | żartować 

to launch oneself | rzucić się, 
skoczyć 

to lay off sth | odstawić coś, dać 
sobie z czymś spokój

to lead to sth | prowadzić do 
czegoś 

to loathe | nienawidzieć

to look for sth | szukać czegoś 

to look forward to sth |  
wyczekiwać czegoś

to lure in sb tə lʊə(r) / ljʊə(r) ɪn 
ˈsʌmbədi | pociągać, kusić, nęcić 
kogoś 

to make up | zejść się 
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to match sb’s expectations |  
spełniać czyjeś oczekiwania 

to mention sb/sth | wspomnieć 
kogoś/coś

to merge with sth | połączyć się 
z czymś 

to mute sth | zablokować coś (na 
swoim koncie)

to nurse sb | opiekować się kimś 

to obstruct sth | zablokować coś 

to occur | dziać się, mieć miejsce

to overlook sth | przeoczyć coś

to participate in sth | uczestniczyć 
w czymś 

to pass away | odejść, umrzeć 

to pass by | mijać 

to peek at sth | zerknąć na coś 

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

to perpetuate sth | utrwalać, 
kontynuować coś 

to pinpoint sth | wskazać coś 

to point sth out | wskazywać coś 

to predict sth | przewidzieć coś 

to press one’s buttons | przen. 
nastąpić komuś na odcisk

to prevent sth | zapobiegać czemuś 

to prove sth | udowadniać coś 

to provide sth | dostarczać czegoś 

to pull up | zatrzymać się 

to put aside sth | odłożyć coś na 
bok, zapomnieć o czymś

to put one’s best foot forward |  
zaprezentować się od jak najlepszej 
strony

to rage | wrzeć 

to raise sth | podnosić coś, 
wywoływać coś

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

to recover | dochodzić do siebie

to reek of sth | śmierdzieć, 
cuchnąć czymś

to refrain from doing sth |  
powstrzymać się od robienia czegoś 

to refuse | odmawiać 

to refute sth | zaprzeczać czemuś 

to reinvent sth | odkrywać coś na 
nowo

to rejoice | cieszyć się, radować

to relate to sb | odnosić się do 
kogoś 

to release sb | wypuścić kogoś, 
oswobodzić kogoś 

to release sth | opublikować, wy/
emitować, wypuścić na rynek coś 

to rely on sth | polegać na czymś, 
zależeć od czegoś 

to remain | po/zostawać 

to repeal sth | uchylać/
unieważniać coś 

to request sb | prosić kogoś 

to reveal sth | ujawniać coś 

to reward sth | nagradzać coś 

to roam | włóczyć się, wałęsać się 
po czymś 

to rock sb | wstrząsnąć kimś 

to run empty | pustoszeć

to run rampant | roz/panoszyć się, 
rozszaleć 

to rush | pośpieszyć, popędzić

to scuba dive | nurkować ze 
sprzętem

to seek sth | poszukiwać czegoś 

to seem | wydawać się 

to seize sth | u/chwycić coś

to send shockwave | spowodować 
falę uderzeniową, wywołać szok

to set off | wyruszać

to set sth apart | wyróżniać coś 

to set up sth | założyć coś, 
otworzyć coś 

to settle down | osiadać, osiedlić 
się 

to share sth with sb | dzielić coś 
z kimś 

to shed light on sth | rzucać na coś 
światło

to shun sth | unikać czegoś

to soak up sth | wchłaniać coś 

to spam sth | zaśmiecać coś 

to spare | za/oszczędzić

to spiral of control | wymknąć się 
spod kontroli

to spur sb to do sth | zachęcić 
kogoś do z/robienia czegoś, 
przyśpieszyć/ponaglić czyjeś 
działanie w jakiejś kwestii

to stand the test of time |  
przetrwać próbę czasu

to stand up for sth | wstawiać się 
za czymś, działać w obronie czegoś 

to stay put | pozostać na miejscu, 
nie ruszać się z miejsca

to stretch from sth to sth |  
rozciągać się od czegoś do czegoś 

to support sth | wspierać, popierać 
coś 

to swear | przeklinać

to take after sb | przypominać 
kogoś

to take its toll | zebrać żniwo

to take over sth | przejąć coś 

to take up the baton | przejmować 
pałeczkę 

to turn heads | wzbudzać 
zainteresowanie

to unplug from sth | odłączyć się, 
odciąć się od czegoś 

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

to vote | głosować

to weigh tə weɪ | ważyć 

to wiggle | poruszać (czymś/się) na 
boki

to wind sb up | zdenerwować 
kogoś 

to witness sth | być świadkiem 
czegoś, doświadczać czegoś 

to wonder tə ˈwʌndə(r) |  
zastanawiać się 

tongue-in-cheek | żartobliwy, 
ironiczny

torrent | strumień

tough guy tʌf ɡaɪ | twardziel

trial | proces

tricky | trudny
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ubiquitous | wszechobecny

unfortunately | niestety 

unless | chyba, że 

unlikely | nieprawdopodobne

unprecedented | bezprecedensowy

unthinkable ʌnˈθɪŋkəbl | nie do 
pomyślenia 

unwelcome | niemile widziany

up to snuff | pot. zadowalający, 
wystarczająco dobry

upset | zmartwiony

urban ˈɜːbən / ˈɜːrbən | miejski

urge ɜːdʒ / ɜːrdʒ | pragnienie

variety | różnorodność

vehicle ˈviːəkl / ˈviːhɪkl | pojazd

venture | przedsięwzięcie

verbal | słowny 

via sth | za pomocą czegoś 

victim | ofiara 

viewer | widz 

vilified | poniżany, szkalowany

village ˈvɪlɪdʒ | wioska

violent | gwałtowny 

viral | bardzo szybko 
rozprzestrzeniający się w sieci

virtually | dosłownie

warm-up | rozgrzewka

waste of time | strata czasu 

wealth | bogactwo 

weight weɪt | waga, ciężar

wicked ˈwɪkɪd | zły 

witch | wiedźma

withdrawal | wycofanie

woe wəʊ / woʊ | niedoskonałość, 
ułomność

womb wuːm | macica, łono

world of different | ogromna różnica

worth sth | wart czegoś 

worthy of sth | wart czegoś, 
zasługujący na coś

youth juːθ | młodość

youthful ˈjuːθfl | młodzieńczy


