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A
a few | wiele

a host of sth | mnóstwo czegoś 

a lot | dużo, sporo

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

absent | nieobecny

accelerated | przyśpieszony

according to sth | według czegoś

ace eɪs | as, mistrz

achievement | osiągnięcie

acting | występowanie, granie 

actually | w rzeczywistości, 
faktycznie

adage | porzekadło, maksyma

adept in sth | biegły w czymś

adult | dorosły 

adulthood | dorosłość

advance | postęp

advantage ədˈvɑːntɪdʒ | korzyść

advent of sth | nadejście, nastanie 
czegoś

advice | rada

advisor | doradca

affluence | dostatek, dobrobyt

affluent | zamożny, bogaty, majętny

age-old | stary jak świat

aim | cel

aired | emitowany

allegedly | rzekomo

allure əˈlʊə(r) / əˈlʊr | powab, urok

altough | chociaż, choć

alt-right = alternative right |  
niejednorodny ruch polityczny 
obejmujący różne skrajnie 
prawicowe ideologie

amount | ilość

amusement themed park | park 
rozrywki

anger | gniew

anniversary | rocznica

answer ˈɑːnsə(r) | odpowiedź 

apart from sth | oprócz czegoś

ape | małpa (człekokształtna)

appeal | urok, czar

appreciated | ceniony

arguably | zapewne

array | (szeroki) wybór, wachlarz

artificial | sztuczny

as soon as | gdy tylko

as though | jak gdyby 

assignment | zadanie

associate | wspólnik; 
współpracownik

assualt | napad

at least | przynajmniej, co najmniej

at one’s disposal | do czyjejś 
dyspozycji

attempt | próba 

attitude towards sth | nastawienie 
wobec czegoś

audience ˈɔːdiəns | publiczność, 
widownia

available | dostępny

average | przeciętny

award | nagroda

aware of sth | świadomy czegoś

B
baboon bəˈbuːn | pawian

bar | tabliczka, batonik

barely | zaledwie, ledwo 

beet | burak

beloved | ukochany

bereavement package bɪˈriːvmənt 
ˈpækɪdʒ | pakiet związany z żałobą

betrayal | zdrada 

better still | jeszcze lepiej 

birth rate | wskaźnik narodzin

bite | ugryzienie

bizarre | dziwny, dziwaczny

blend | mieszanka

blended | wymieszany, zmiksowany

blissfully | błogo

boot | ciężki, wysoki but 

bought | czas przeszły od  
„to buy” – kupować

boundary | granica

brainchild | pomysł

branch | gałąź

break | przerwa

breakthrough | przełom

brick-and-mortar | działający 
w stałej siedzibie, nie w Internecie

bubble | bąbel, bąbelek

by and large | ogólnie rzecz  
biorąc/ujmując

C
calmness | spokój

calzone | rodzaj pizzy  
(w kształcie pieroga)

camaraderie | koleżeństwo, 
poczucie więzi koleżeńskich

camera | aparat fotograficzny

can | puszka

can’t stand sth | nie móc 
wytrzymać czegoś

capable ˈkeɪpəbl | zdolny

captor | porywacz

carbon dioxide | dwutlenek węgla

carefully | ostrożnie

case | sprawa

cast | rzucony 

caught up in sth | uwikłany w coś 

caustic | żrący

cave | jaskinia 

CEO = Chief Executive Officer |  
dyrektor generalny, dyrektor naczelny

challenge | wyzwanie

childcare facilities | udogodnienia 
związane z opieką nad dzieckiem

circumstances | okoliczności

claim to fame | powód do chwały

climbing wall ˈklaɪmɪŋ wɔːl | ściana 
wspinaczkowa
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clue kluː | wskazówka, sugestia, trop

cocoa ˈkəʊkəʊ / ˈkoʊkoʊ | kakao

code cracking | łamanie szyfrów/
kodów

coined | ukuty

colleague ˈkɒliːɡ / ˈkɑːliːɡ |  
kolega z pracy

comfortable ˈkʌmftəbl | wygodny

common | powszechny

commonly | powszechnie

community | społeczność

compared to sth | w porównaniu 
do czegoś

competitive | rywalizujący, 
konkurujący 

competitor | konkurent, rywal

completion | ukończenie

compulsary | obowiązkowy

conceived of | poczęty

concern | troska, zmartwienie

condemned | potępiany

condensed | skrócony

conducted | prowadzony

conducted over sth | prowadzony 
za pośrednictwem czegoś 

considerably | znacząco, znacznie

considered | uważany

considering sth | biorąc coś pod 
uwagę, zważywszy na coś 

conspicuously kənˈspɪkjuəsli |  
wyraźnie

contained | zawarty 

content | zawartość, treść

contribution | wkład

convinced | przekonany

counterpart | odpowiednik

countless | niezliczone

countryside | wieś

county | hrabstwo 

couple | para

coupled with sth | w połączeniu 
z czymś, w parze z czymś

courtyard | dziedziniec

covered | pokrywany

cradle | kolebka 

craze (for sth) | szał (na coś)

crime | przestępstwo, zbrodnia

Croatia krəʊˈeɪʃə / kroʊˈeɪʃə |  
Chorwacja

cross with sth | rozgniewany czymś

current | obecny, aktualny

currently | obecnie 

curriculum kəˈrɪkjələm | program 
nauczania

curse kɜːs / kɜːrs | klątwa, 
przekleństwo 

customer | klient

D
dago | pot. makaroniarz

darts | gra w rzutki

data | dane

day-to-day | codzienny

deaf | głuchy

death | śmierć 

dedicated | oddany, zaangażowany

deeply | głęboko

definitely | zdecydowanie

deliberately | celowo, z rozmysłem

demand for sth | zapotrzebowanie 
na coś, popyt na coś

demanding | wymagający

deplorable dɪˈplɔːrəbl | żałosny, 
godny pożałowania

deriving from sth | pochodzący  
od czegoś 

desk | biurko

Desperate Housewives | „Gotowe 
na wszystko”

devoted dɪˈvəʊtɪd | poświęcony

digestible daɪˈdʒestəbl | strawny

digital | cyfrowy, wirtualny

diplaying | okazywanie

disastrous | katastrofalny

discontented | niezadowolony, 
rozgoryczony

discount | zniżka

disingenuous ˌdɪsɪnˈdʒenjuəs |  
nieszczery

disparaging | ubliżający, 
uwłaczający

disparate | odmienny, różny

displeasure | niezadowolenie

distinction | wyróżnienie

diverse | zróżnicowany

doesn’t cut it | nie satysfakcjonuje, 
nie zadowala

doodles | bazgroły, gryzmoły

downright | wprost, otwarcie

downside | minus

drawbridge ˈdrɔːbrɪdʒ | most 
zwodzony

drawer | szuflada

dread | lęk, obawa, trwoga, strach

dubbed | nazywany

due to sth | z powodu czegoś 

dungeon ˈdʌndʒən | loch, ciemnica

during sth ˈdjʊərɪŋ / ˈdʊrɪŋ sth |  
podczas czegoś

E
eager to do sth | chętny  
do z/robienia czegoś 

earthquake | trzęsienie ziemi

easily | łatwo

easily deceived | dający się łatwo 
oszukać 

either…or… | albo…albo…

emphasis ˈemfəsɪs | nacisk

employee | pracownik

employment | zatrudnienie

enchanting | urzekający 

enclosed space | zamknięta/
ograniczona przestrzeń

encouraged | zachęcany

enemy | wróg

engineer ˌendʒɪˈnɪə(r) | inżynier
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engineering bent | zamiłowania 
techniczne/inżynieryjne 

enlightenment | oświecenie

enough | dosyć, wystarczająco

enrolled in sth | przyjęty do czegoś

entertainment | rozrywka

equally | równie

equipment | wyposażenie

escape | ucieczka

espionage ˈespiənɑːʒ | szpiegostwo

essential | kluczowy, zasadniczy

establishment | ustanowienie

esteemed | poważany, szanowany

ethnic minority | mniejszość etniczna

ethos ˈiːθɒs / ˈiːθɑːs | etos

event | wydarzenie

eventually | w końcu, ostatecznie

evidence | dowód, dowody

evolving | rozwijający się, 
ewoluujący

exacerbated | pogorszony, 
zaostrzony

exchange | wymiana (zdań)

excitement | podekscytowanie 

expanded | poszerzony 

expression | wyrażenie

extended | przedłużony

extensive | obszerny

extraordinary | nadzwyczajny

extremely | wyjątkowo

F
facility | udogodnienie

failure | porażka, niepowodzenie

fair share of sth | dużo czegoś

fake | podróbka

farfetched | wybiegający 
w przyszłość

fashionable ˈfæʃnəbl | modny

fast-running | szybki

fear | lęk, obawa, strach

feature | cecha, element, opcja

feedback | informacja zwrotna

female | płci żeńskiej

ferry | prom

fickle | zmienny

fried-chicken | pieczony kurczak

fight | walka, spór

firearms | broń palna

first hand | z pierwszej ręki

fizzy | gazowany

flight | lot 

focus | skupienie

fog | mgła 

folks | pot. ludzie

foreign ˈfɒrən / ˈfɔːrən | obcy

fork | widelec

former | były 

forthcoming | nadchodzący

founder | założycial

frankly speaking | szczerze mówiąc

fraud | oszustwo

friendship | przyjaźń

from birth to death | od narodzin 
do śmierci

frozen | zamarznięty, zamrożony

frustrated frʌˈstreɪtɪd / ˈfrʌstreɪtɪd |  
sfrustrowany

furnishings | umeblowanie 

furniture | meble

further ˈfɜːðə(r) / ˈfɜːrðər | dalej 

G
gain | zysk, korzyść

gallows | szubienica

galore | obfitość 

garlic | czosnek

gem | klejnot 

gently | delikatnie

genuine ˈdʒenjuɪn | prawdziwy

geocoin | geomoneta

giant ˈdʒaɪənt | gigant

glamorous | pełen blichtru

glimpse at sth | rzut oka na coś

goal | cel 

gold-chain | złoty łańcuch

gold-teeth | o złotych zębach

gorgeous ˈɡɔːdʒəs / ˈɡɔːrdʒəs |  
fantastyczny, wspaniały

gourmet meal | wyśmienite/
delikatesowe danie

government | rząd

gradually | stopniowo

graduate | absolwent

granted | gwarantowane

grasp of sth | władanie czymś

Great Vowel Shift ɡreɪt ˈvaʊəl ʃɪft |  
wielka przesuwka samogłoskowa 
(zmiana w wymowie języka)

growing | rosnący

gruesome | straszny

gullible ˈɡʌləbl | naiwny, łatwowierny

gun ownership | posiadanie broni

gunpowder | proch strzelniczy

H
hammock | hamak

handed out | wręczany

handful | garść, garstka

handgun | krótka broń palna

handheld | ręczny

handy | poręczny, użyteczny

hate speech | mowa nienawiści

head-on | bezpośrednio, 
z determinacją

headquarters | główna siedziba

health care costs | koszty opieki 
zdrowotnej

health care package | pakiet 
zdrowotny/opieki zdrowotnej

heaven | niebiosa, niebo

height | wysokość

herein | tu
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hidden | ukryty 

highs and lows | wzloty i upadki

hindrance | przeszkoda

hint | wskazówka, rada

hospitably | gościnnie

host | gospodarz

host of sth | mnóstwo czegoś

household name | powszechnie 
znane nazwisko

housing sth | mieszczący w sobie coś

however | jednak/że

HR = Human Resources | zasoby 
ludzkie

human flesh | ludzkie mięso

hurtful | raniący

I
I wouldn’t trust you an inch. | Nie 
zaufałbym/zaufałabym tobie ani 
trochę/w ogóle.

I’ve had it up to here. | Nie zniosę 
tego więcej.

identity theft | kradzież danych 
osobowych

illness | choroba

illuminated | rozświetlony

immediate | natychmiastowy

immersed in sth | zanurzony 
w czymś 

immersion | zanurzenie (się)

impact on sth | wpływ na coś 

impropriety | niestosowność

improvement | usprawnienie

in a rage | wściekły

in one go | za jednym razem 

in order to | aby, żeby

in situ ɪn ˈsɪtjuː | na miejscu

in size | pod względem rozmiaru

in terms of sth | pod względem 
czegoś

in the immediate aftermath of sth |  
natychmiast po czymś

incentive | motywacja, bodziec, 
czynnik motywacyjny

including | w tym

increased | podwyższony

indeed | w rzeczy samej

individual | jednostka

industrial | przemysłowy

industry | przemysł, branża

inevitably | nieuchronnie

influential | wpływowy

influenza | grypa

inhabited | zasiedlony, zamieszkały

injury | uszkodzenie, uraz, kontuzja

inland | wgłąb

innocently | niewinnie 

inside sth | wewnątrz czegoś, 
w czymś 

insurance plan | plan ubezpieczeniowy

intern | więzień

internal | wewnętrzny, wewnątrz

interrogated | pytany

interviewee ˌɪntəvjuːˈiː | ankietowany

introduced | wprowadzany

invading | atakujący, najeżdżający

invention | wynalazek

inventor | wynalazca

invited | zaproszony

irksome | denerwujący, męczący

issue | kwestia

it comes as no suprise that… | nie 
jest niespodzianką, że…

it stands to reason | jest 
zrozumiałe 

it’s no wonder | nic dziwnego

J
jeopardised ˈdʒepədaɪzd |  
w niebezpieczeństwie, zagrożony, 
narażony na szwank

joke | kawał, dowcip, żart

journalism ˈdʒɜːnəlɪzəm / 
ˈdʒɜːrnəlɪzəm | dziennikarstwo

journalist | dziennikarz

journey | podróż

jousting | walka konna na kopie

K
keen | chętny

knight naɪt | rycerz 

knowledge | wiedza

L
laggard | guzdrała

landmark | charakterystyczny 
obiekt

language proficiency | biegłość 
w posługiwaniu się językiem

lawyer ˈlɔːjə(r) / ˈlɔːjər | prawnik 

layer ˈleɪə(r) / ˈleə(r) | warstwa 

leading | wiodący

leather | skóra

lecture | wykład

leisure | rozrywka

leisurely ˈleʒəli / ˈliːʒərli | rozrywkowy

let out | wypuszczony

life-size | naturalnej wielkości 

likewise | podobnie

lines | kwestie

lofty | szczytny, wzniosły

loser | niedorajda

low tide | odpływ

low-down on sth | najważniejsze 
informacje na temat czegoś

lumberjack | drwal

M
mainly | głównie

mainstream | główny nurt, 
dominujący trend

major | główny

majority | większość



englishmatters.pl
64/2017

malaise | marazm, apatia, niemoc

malicious məˈlɪʃəs | złośliwy

manacles | kajdany

manor ˈmænə(r) | dwór 
z majątkiem ziemskim

manufacturer | wytwórca

market | rynek

marriage | mariaż, połączenie

marsh | bagno, moczary

mastery | opanowanie

match made in heaven |  
idealna para

mate | pot. kolega, kumpel

meant to | przeznaczony do

medical care | opieka medyczna

medical cover | ubezpieczenie 
medyczne

medieval | średniowieczny

menacing | groźny

misconduct | niewłaściwe 
zachowanie, złe prowadzenie się

miserable | nieszczęśliwy

moaning | wyjący, zawodzący

moat | fosa

mobile device | urządzenie mobilne

mock prison | imitacja więzienia

modern | współczesny

monkey | małpa

monotonous məˈnɒtənəs / 
məˈnɑːtənəs | monotonny 

moor | wrzosowisko

moped | skuter, motorower

moreover | ponadto

motte-and-bailey | rezydencja 
rycerska typu motte, gródek 
stożkowy z podgrodziem

Much Ado About Nothing |  
„Wiele hałasu o nic”

multiple | liczne

must-do | obowiązkowy do 
odwiedzenia

mysteriously | w tajemniczy sposób

N
namely | a mianowicie

nasty | paskudny, obrzydliwy

nearly | prawie

neighbour | sąsiad

neighbourhood | sąsiedztwo, okolica

netball | gra podobna do koszykówki

Netherlands | Holandia

network | sieć

new-fangled | nowomodny, wymyślny

nightmare | koszmar

No trouble! | Żadnych kłopotów!

nobleman | szlachcic 

notorious | osławiony

numerous | liczne

O
obligatory | obowiązkowy

obtained | uzyskany

oddball | dziwny, nietypowy

of late | ostatnio

on an on-going basis | na bieżąco

on average | zazwyczaj, przeciętnie

on the order of sb | na rozkaz kogoś

on the other hand | z drugiej strony

on top of that | na dodatek, poza tym

on-demand | na życzenie

onsite | dostępny na miejscu

opinion poll | badanie opinii 
publicznej

opportunity | sposobność

opposing | przeciwstawny

ordeal ɔːˈdiːl / ˈɔːdiːl | męka, 
gehenna, epidemia

ordinary | przeciętny, zwyczajny

orienteering | bieg na orientację

out of X | z X

outlook | poglądy

overthrow | obalenie (np. rządu)

own | własny

owned by sb | posiadany przez kogoś

owner | posiadacz, właściciel

P
pace | tempo

participant | uczestnik

particularly | zwłaszcza, szczególnie 

patiently | cierpliwe

payment | płaca, wynagrodzenie

pea | groszek 

peculiarity | osobliwość

peer-graded | oceniany przez 
rówieśników/współuczestników

peer-to-peer | oparty na 
połączeniach między pojedynczymi 
użytkownikami

peninsula pəˈnɪnsjʊlə | półwysep

peppered with sth | upstrzony czymś

performance | występ

perilous | niebezpieczny 

perk | dodatkowa korzyść, dodatek 
do wynagrodzenia, dodatkowe 
uposażenie

pertinent to sth | istotny w czymś

petrified | przerażony

phenomenon fəˈnɒmɪnən / 
fəˈnɑːmɪnən | zjawisko

pile of sth | stos czegoś 

plain sailing | bułka z masłem, 
pestka, łatwizna

plotter | spiskowiec, konspirator

portcullis | spuszczana krata

possibility | możliwość

praised for sth | chwalony za coś

precious ˈpreʃəs | cenny

predominantly | przeważająco, 
w przeważającej mierze

premise | przesłanka, założenie

prescription drug | lek na receptę

pressure | napięcie, presja

primacy | prymat, pierszeństwo
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primary school | szkoła 
podstawowa

prime minister | premier

prior to sth ˈpraɪə(r) tə ˈsʌmθɪŋ |  
zanim

pristine | nienaruszony

proficient | biegły

prolonged | przedłużony

prominent | wybitny

prongs | zęby (widelca)

pronunciation prəˌnʌnsiˈeɪʃn |  
wymowa

property crime | zawłaszczenie

provider | dostawca

proximity | bliskość

purely | czysto

puzzle | zagadka, łamigłówka

Q
quarter | jedna czwarta

quartered | poćwiartowany 

quirky | dziwny, dziwaczny, osobliwy

R
rag-stone | twardy wapień,  
twardy piaskowiec

raider | najeźdźca

rainforest | las deszczowy

rampart | wał/mur obronny

ranging from X to Y | obejmujący 
zakresem od X do Y

rapist | gwałciciel

rarely | rzadko

rating | ocena

reach | zasięg

readily | łatwo

real estate agent | agent 
nieruchomości

realm relm | królestwo

recognisable ˈrekəɡnaɪzəbl |  
charakterystyczny, rozpoznawalny

rectangular | prostokątny

reflecting sth | odbijający coś 

regal | królewski 

regarded as sb | uważany za kogoś

regarding sth | odnośnie do czegoś 

rehearsal rɪˈhɜːsl / rɪˈhɜːrsl | próba 

related to sth | odnoszący się do 
czegoś 

relative | względny

relatively | względnie

religious minority | mniejszość 
religijna

remark | uwaga

replete with sth | pełen czegoś

resolution | rozdzielczość

resource | źródło

respectively | odpowiednio

respondent | ankietowany

retail company | firma zajmująca 
się sprzedażą detaliczną

review | recenzja

revulsion | wstręt

riddle | zagadka 

ridiculous rɪˈdɪkjələs | zabawne, 
śmieszne, idiotyczne

rife with sth | pełen czegoś

robbery | rabunek, kradzież

room | pokój

roots | korzenie

roughly ˈrʌfli | mniej więcej, z grubsza

rounders | gra podobna do palanta

rowing | wioślarstwo

rude | niegrzeczny

rugged | nierówny, poszarpany

ruler | rządzący, władca

rumour ˈruːmə(r) | plotka, pogłoska

ruthless ˈruːθləs | bezwzględny 

S
salary | wynagrodzenie, pensja

salvation | zbawienie

sample | próbka

savings scheme ˈseɪvɪŋs skiːm |  
plan oszczędnościowy, system 
oszczędzania

saw | piła 

scapegoat | kozioł ofiarny

scare | strach, trwoga

scared | przerażony

scary | straszny

scene siːn | scena

scientist | naukowiec

scorn | pogarda, lekceważenie

scuffle | szamotanina, przepychanka

search engine sɜːtʃ / sɜːrtʃ ˈendʒɪn |  
wyszukiwarka

secondary school | szkoła średnia

secure | stabilny, pewny, bezpieczny

seething with anger siːðɪŋ wɪð 
ˈæŋɡə(r) | kipiący/gotujący się ze 
złości

self-esteem | samoocena

semi-conscious | półprzytomny

sense of accomplishment |  
poczucie spełnienia

sensible ˈsensəbl | rozsądny

set | umiejscowiony

set up | założony

severe | surowy

share price | cena akcji, cena udziału

sharply | ostro, gwałtownie

shift | przesunięcie, zmiana

shopkeeper | właściciel sklepu

sick leave | chorobowe, L4

siege machine siːdʒ məˈʃiːn |  
maszyna oblężnicza

sight | widok

sighting | sytuacja, w której coś 
jest widziane; dostrzeżenie czegoś, 
zobaczenie

sightseer ˈsaɪtsɪə(r) | turysta

siginificantly | znacząco

simultaneous ˌsɪmlˈteɪniəs / 
ˌsaɪmlˈteɪniəs | jednoczesny

site | strona internetowa
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sizeable ˈsaɪzəbl | znaczny, znaczący

skill-set | zestaw umiejętności

skyrocketing | zawrotny, 
oszałamiający

slightly | lekko

smoke | dym

snack | przekąska

soft drink | napój bezalkoholowy

software | oprogramowanie

solely | jedynie, tylko i wyłącznie

solid | o stałej konsystencji

soul | dusza

spade | obraź. czarnuch

sparkling | błyszczący

spectacular | widowiskowy

spectre | zjawa, widmo

spelling | pisownia; literowanie

spending | spędzenie

spine-tingling | przejmujący

spiritual | duchowy

split amongst X | podzielony 
między X

spoon | łyżka

spotter | obserwator 

staff | zespół

staged | wystawiany

staggering | oszałamiający

staircase | schody, klatka schodowa

standard-bearer | przywódca, lider, 
orędownik

staple | podstawa

state school | szkoła państwowa

state-run | państwowy

steadily | miarowo, równomiernie

stealth | przebiegłość

steep | stromy

stirring | palący

stored-program |  
z oprogramowaniem

stunning | zapierający dech 
w piersiach

subtle ˈsʌtl | subtelny, delikatny

suburban səˈbɜːbən / səˈbɜːrbən |  
mieszkający na przedmieściach

subversion | propaganda 
wywrotowa

suddenly | nagle, znienacka

suicide | samobójstwo

support | wsparcie

supporter | zwolennik

supportive | wspierający, oddany

supremacist | rasista

surgical | chirurgiczny

surrounding | otaczający

survey ˈsɜːveɪ / ˈsɜːrveɪ | ankieta

T
tagline | hasło przewodnie, slogan

take away | danie na wynos

targeted | na celowniku

teamwork | praca zespołowa

technology tekˈnɒlədʒi / 
tekˈnɑːlədʒi | technologia

tech-savvy ˈteksævi | obyty 
z techniką

teenager | nastolatek

tense | napięty

terrifying | przerażający, straszny

the former | to pierwsze (z dwóch 
wymienionych)

the latter | ten drugi 

themed θiːmd | tematyczny

thigh θaɪ | udo

though | chociaż, jednak/że

thought | myśl

thought up | wymyślony

threat | groźba

through sth | poprzez coś

tidal | pływowy

tied to sth | związany, powiązany 
z czymś

tin can | puszka

tin mine | kopalnia cyny 

tinged with sth | lekko zabarwiony 
czymś

to abhor sth | czuć odrazę, żywić 
wstręt do czegoś

to abound | obfitować

to achieve sth | osiągnąć coś 

to add sth to sth | dodawać  
coś do czegoś 

to adjust sth to sth | dostosować 
coś do czegoś 

to admit | przyznawać

to adore doing sth | uwielbiać  
coś robić 

to advocate sth | popierać coś

to agitate sb | poruszać kogoś, 
powodować czyjeś wzburzenie

to agree | zgadzać się 

to aid sth | wesprzeć coś, sprzyjać 
czemuś 

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

to amend sth | ulepszyć coś 

to annoy sb | drażnić, 
denerwować, irytować kogoś

to appal/appall sb tu əˈpɔːl 
ˈsʌmbədi | przerażać kogoś, 
zatrwożyć kogoś

to appear | pojawić się 

to appreciate sth | docenić coś 

to argue about sth | kłócić się, 
spierać się o coś

to assert that… | twierdzić/
utrzymywać, że…

to attain sth | zdobywać coś

to attend sth | uczęszczać na coś, 
brać udział w czymś

to ban sth | zakazać czegoś

to be aged between X and Y years 
old | być w wieku od X do Y

to be allowed to do sth | mieć 
pozwolenie na z/robienie czegoś

to be biased against sb | być 
uprzedzonym do kogoś 

to be epitomised | być 
uosobionym, przejawiać się

to be familiar with sth | być 
zaznajomionym z czymś
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to be fed up with sth | mieć  
czegoś dość

to be likely to | być 
prawdopodobnym

to be of great assistance to sb |  
być dla kogoś wielką pomocą

to be out of line | zachowywać 
się nieodpowiednio, być nie na 
miejscu/nie do przyjęcia

to be razed | zostać zburzonym

to be rife with sth | być pełnym 
czegoś 

to be sick and tired of sth | mieć 
czegoś dość

to be supplemented with sth |  
być uzupełnionym czymś

to be unlikely | być mało 
prawdopodobnym

(to be) under siege | być 
oblężonym, być pod oblężeniem

to bear sth in mind | mieć  
coś na uwadze

to bemoan sth | opłakiwać coś

to bend | wyginać

to benefit from sth | korzystać 
z czegoś 

to bestow sth upon sth | obdarzyć 
coś czymś 

to beware of sth | wystrzegać się 
czegoś

to blossom | rozkwitać, kwitnąć

to boast (about) sth | szczycić się, 
chwalić się czymś

to boost sth | wspierać coś

to breach sth | kruszyć coś 

to bring about sth | przynosić coś, 
powodować coś

to bring in sth | wprowadzać, 
wnosić coś

to broadcast | nadawać, emitować

to buy into it | kupować to

to calm down tə kɑːm daʊn |  
uspokoić się 

to care about sb | dbać o kogoś, 
troszczyć się

to carry out sth | przeprowadzić, 
zrealizować coś

to catch on | za/łapać, chwycić, 
przyjąć się (o trendzie)

to catch one’s fancy | być 
interesującym dla kogoś

to cater for sth | odpowiadać  
na coś

to challenge sb | rzucać komuś 
wyzwanie

to cheat sb | oszukać kogoś

to cherish sth | cenić sobie coś

to claim that… | twierdzić, że…

to combine sth with sth | łączyć 
coś z czymś 

to come across sth | natknąć się 
na coś

to come in handy | być użytecznym

to come up with sth | wymyślić coś

to complain about sth | narzekać 
na coś

to comprise sth | składać się 
z czegoś, obejmować coś 

to concern sth | dotyczyć czegoś

to conduct sth | przeprowadzić coś

to consider sth | rozważyć coś 

to constitute sth | stanowić coś

to contain sth | zawierać coś 

to contribute to sth | mieć w coś 
wkład, przyczyniać się do czegoś

to crave sth | po/żądać czegoś

to cross sth | przekraczać coś

to dare | ośmielić się

to demand sth | wymagać czegoś

to demean sb | poniżać/znieważać 
kogoś

to denote sth | oznaczać coś

to depend on sth | zależeć od czegoś

to determine sth | określić coś, 
zdecydować o czymś

to detest sth | nie cierpieć czegoś 

to differ from sb | różnić się od kogoś

to discover sth | odkryć coś

to distinguish sb from sb |  
odróżnić kogoś od kogoś

to dread sth | drżeć przed czymś, 
obawiać się czegoś

to dress up | przebierać się 

to dunk | wsadzić piłkę do kosza

to earn sth | zarabiać coś

to employ sb | zatrudniać kogoś

to employ sth | stosować coś

to enable sb to do sth | umożliwiać 
komuś z/robienie czegoś 

to encounter sth | spotykać się 
z czymś 

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

to engage sb | angażować, 
zatrudniać kogoś 

to enjoy sth | cieszyć się czymś 

to ensure sth | zapewnić (sobie) coś

to entertain sb | bawić kogoś, 
dostarczać komuś rozrywki

to envisage sth | wyobrażać sobie 
coś, przewidywać coś

to escape from sth | uciec 
z czegoś/od czegoś 

to establish sth | ustanowić coś

to exorcise sth | pozbyć się czegoś 

to expand | poszerzać, rozszerzać

to face sth | z/mierzyć się z czymś, 
stawiać czoła czemuś

to facilitate sth | ułatwiać coś

to fall | spadać

to fall victim to sth | padać ofiarą 
czegoś

to feel relieved | czuć ulgę 

to fill sb with sth | napełniać  
kogoś czymś

to find fault with sth | doszukiwać 
się winy w czymś

to find out sth | dowiedzieć się 
czegoś

to fire sb | zwalniać kogoś

to flip out | wściec się, stracić  
nad sobą kontrolę

to flock | gromadzić się

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

to follow sth | podążać za czymś 

to found sth | założyć coś 
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to gain ground | zyskiwać na 
popularności

to garner sth | zgarniać coś

to gather pace | nabierać tempa 

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

to get involved | być zaangażowanym

to get lost | z/gubić się 

to get nasty | robić się paskudnym

to get out | wydostawać się

to get sb to do sth | skłaniać kogoś 
do z/robienia czegoś 

to go hand in hand with sth | iść 
ramię w ramię

to go on and on | ciągnąć się

to gossip | plotkować 

to grab sth | chwycić, zabrać coś 

to grant sb sth | gwarantować 
komuś coś

to grip sb | s/chwytać kogoś

to grip sth | ściskać coś 

to gripe | narzekać

to grow | rosnąć, wzrastać

to hail from X | pochodzić z X

to happen | dziać się 

to haul in tə hɔːl ɪn | zarabiać coś, 
wyciągać

to have a little nap | zdrzemnąć 
się, uciąć sobie krótką drzemkę

to have many strings to one’s bow 
tə həv ˈmeni strɪŋs tu wʌnz baʊ |  
mieć wiele talentów

to have some say | mieć coś  
do powiedzenia

to head off to sth | zmierzać  
do czegoś

to hit sb | uderzyć kogoś

to host | gościć

to hover | wahać się

to imprison oneself | uwięzić się 

to improve oneself | podnosić swój 
poziom, rozwijać się

to improve sth | polepszać, 
ulepszać coś

to include sb/sth | obejmować/
włączać kogoś/coś

to increase | wzrastać, rosnąć

to indicate that… | wskazywać, że…

to insist on sth | nalegać na coś

to involve doing sth | obejmować/
zakładać zrobienie czegoś

to join sth to sth | dołączyć  
coś do czegoś

to join sth together with sth |  
połączyć coś 

to jump-start sth | uruchomić coś

to keep out sb | nie wpuszczać 
kogoś, trzymać kogoś z daleka

to keep sth hidden | trzymać coś 
w ukryciu, ukrywać coś

to label sth sth | nazwać, określić 
coś jako coś

to launch sth tə lɔːntʃ ˈsʌmθɪŋ |  
wypuścić coś (na rynek)

to leap into sth | w/skoczyć w coś

to leave sth up to sb | pozostawiać 
coś komuś (decyzję)

to loathe sb tə ləʊð ˈsʌmbədi |  
nienawidzić kogoś

to look for sth | szukać czegoś 

to maintain | utrzymywać

to make headlines | trafiać na 
pierwsze strony gazet

to make one’s dreams come true |  
urzeczywistniać marzenia

to matter sth | znaczyć coś

to mean sth | oznaczać, znaczyć coś

to melt | rozpuszczać się

to miss out on sth | stracić okazję 
do czegoś

to mix sth | mieszać coś 

to move around sth | poruszać się 
po czymś 

to notice sb | zauważyć kogoś 

to occur tu əˈkɜː(r) | dziać się 

to offend sb | obrażać kogoś

to order sth | nakazać coś,  
rozkazać coś 

to order sth | zamawiać coś 

to originate from X | pochodzić z X

to overthrow sb | obalać kogoś

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

to own sth | posiadać coś

to perform | występować, dawać 
przedstawienia

to permit sb to do sth | pozwolić 
komuś na coś

to pick up sth | zabierać coś, 
odbierać coś 

to plague sb tə pleɪɡ ˈsʌmbədi |  
nękać kogoś

to pop up | pojawiać się

to precede sb tə prɪˈsiːd ˈsʌmbədi |  
poprzedzać kogoś 

to preserve sth | konserwować/
zachować coś

to pretend | udawać

to prevail | przeważać

to prevent sth | zapobiegać czemuś

to prey on sth | polować na coś 

to prise sth | wyważyć, podważyć coś

to progress | postępować, rozwijać 
się, toczyć się dalej

to provide (sb) with sth |  
dostarczać (komuś) coś

to provide sth | dostarczać czegoś 

to put a great deal into sth |  
przykładać dużą wagę do czegoś 

to put sb on edge | doprowadzać 
na skraj załamania nerwowego

to race each other | ścigać się 

to rank the highest | zajmować 
najwyższą pozycję

to rear one’s ugly head | (znowu) 
dawać o sobie znać

to receive fanfare | otrzymywać 
fanfary

to refer to sth | odnosić się do czegoś

to rehearse | ćwiczyć 

to rejoice in sth | cieszyć się czymś

to relish in sth | rozkoszować się 
czymś, delektować się czymś

to remove sth | usuwać coś 
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to replace sth | zastępować coś 

to require sth | wymagać czegoś 

to resist sth | opierać się czemuś 

to resort to sth | uciekać się do czegoś

to reveal sth | odkrywać/ujawniać coś

to revolve around sth | kręcić się 
wokół czegoś

to reward sb | wynagradzać kogoś

to rise | wzrastać

to run into sb | wpaść na kogoś

to scoout around | poruszać się

to search for sth | szukać czegoś 

to seek revenge | szukać zemsty

to seek sth | szukać czegoś

to seem | wyglądać, wydawać się

to send sb reeling | sprawić, że pod 
kimś nogi się uginają

to set sb back X | kosztować kogoś X

to set up sth | zakładać coś

to settle for sth | zadowolić się czymś

to shape sth | u/kształtować coś

to share sth | dzielić się czymś 

to shift gear tə ʃɪft ɡɪə(r) / ɡɪr |  
przestawić się

to shortlist sth | umieścić coś na 
krótkiej liście (np. finalistów, słów 
roku itp.)

to shun sth | unikać, trzymać się 
z dala od czegoś

to sign up for sth | zapisać się na coś

to sling | przerzucać

to solve sth | rozwiązać coś 

to spice up sth | przyprawiać coś 

to splash the cash | pot. trwonić 
pieniądze, szastać pieniędzmi

to spread sth | rozpowszechniać coś 

to startle sb | straszyć kogoś, 
napawać kogoś obawą/lękiem

to stay up-to-date | być na bieżąco

to stem from sth | wynikać z czegoś

to stick out | wysuwać się na 
prowadzenie

to stoop to sth | zniżać się do czegoś

to store sth | przechowywać coś

to stretch | rozciągać się

to strive to do sth | dążyć  
do z/robienia czegoś

to struggle with sth | zmagać się 
z czymś 

to suit sb | odpowiadać, pasować 
komuś

to surrender to sb | poddać się 
komuś 

to take a look at sth | przyjrzeć się 
czemuś

to take place | mieć miejsce

to take sth into account | brać coś 
pod uwagę 

to take the lead | przejąć 
prowadzenie

to team up | sprzymierzyć się, 
połączyć siły

to thrive on sth | rozwijać się, 
rozkwitać na gruncie czegoś/ czerpać 
z czegoś korzyść 

to tune in to sth | podłączyć  
się do czegoś

to turn on sb | zwracać się przeciwko 
komuś, skoczyć na kogoś, (za)
atakować kogoś (słownie)

to turn sour | nie powieść się

to turn sth into sth | zmieniać/
przekształcać/przeistaczać coś w coś 

to turn sth off | wyłączyć coś

to underestimate sth | nie docenić 
czegoś

to undergo surgery | zostać 
poddanym operacji chirurgicznej

to unite | łączyć, jednoczyć

to upload sth | wysyłać/zgrać/
przesyłać coś

to weigh on sth | ciążyć na czymś

to wipe out sth | z/likwidować coś

torture chamber | sala/komnata tortur

tough | trudny

trait | cecha

trapped in sth | uwięziony w czymś 

treasure | skarb 

trinket | błyskotka

troublemaker | mąciciel, osoba 
szukająca okazji do awantury

turned sth | zmieniony w coś

tutelage ˈtjuːtəlɪdʒ / ˈtuːtəlɪdʒ |  
nauczanie

tutorial tjuːˈtɔːriəl / tuːˈtɔːriəl |  
instruktaż (krok po kroku jak coś 
zrobić)

tyrant ˈtaɪrənt | tyran, despota

U
uncommon | rzadko spotykany

undeservedly ˌʌndɪˈzɜːvɪdli |  
niezasłużenie

unfortunate | nieszczęsny

unfortunately | niestety

unfounded | pozbawiony podstaw

unless | chyba, że 

unpleasant | niemiły

unquestionable ʌnˈkwestʃənəbl |  
niekwestionowany

unsettling | niepokojący

until | aż (do)

until the cows come home |  
w nieskończoność, wulg. do  
usranej śmierci

urban | miejski

utensil juːˈtensl | przyrząd

V
valuable | cenny, wartościowy

value | wartość

variety | różnorodność

vengeful ˈvendʒfl | mściwy

venue ˈvenjuː | miejsce (np. 
koncertu, spotkania)

viewpoint | punkt widzenia

vigilant ˈvɪdʒɪlənt | czujny

violence | przemoc

violent | gwałtowny

vitriolic | zjadliwy, pełen jadu

vocabulary | słownictwo
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vocational | zawodowy

voter | wyborca

W
wage | płaca, tygodniówka

waning | zanikający, ubywający

wave | fala

wealth | bogactwo

wealthy | zamożny, bogaty

well paid | dobrze płatny

well-off | majętny

when it comes to sth | jeśli  
chodzi o coś

whether | czy

wholly | w pełni

wisdom | mądrość

within X months | w ciągu X miesięcy

without sth | bez czegoś 

wizard | czarnoksiężnik 

wop | obraź. Włoch, italianiec

work leave | urlop

workforce | siła robocza, potencjał 
ludzki, pracownicy, zasoby ludzkie

workshop | warsztat

world wɜːld / wɜːrld | świat

worry | zmartwienie

worth one’s salt | z prawdziwego 
zdarzenia

worth sth | wart/y czegoś

wrapped around sb | owinięty  
wokół kogoś 

X
xenophobia ˌzenəˈfəʊbiə /
ˌzenəˈfoʊbiə | ksenofobia, niechęć 
do lub/i starch przed ludźmi z innych 
krajów

X-storey | X-piętrowy

Y
You can bet on that. | Możesz być 
tego pewny.

youth juːθ | młodzież


