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A
a different kettle of fish | inna para 
kaloszy

a fair amount | spora ilość

a few | kilka

a lot | dużo

a stone’s throw from sth 
| niedaleko od czegoś, o rzut 
kamieniem od czegoś

a tiny bit | troszeczkę 

absence | nieobecność

abused by sb | wykorzystywany 
przez kogoś 

accommodation | zakwaterowanie

accompanying | towarzyszący

accomplished | spełniony

accomplishment | dokonanie

according to sth | według czegoś

accurately | właściwie 

accusation | oskarżenie

acquisition | nabycie (czegoś), 
zakup, przejęcie czegoś

actually | w rzeczywistości, 
faktycznie

addicted to sth | uzależniony od 
czegoś 

addiction | uzależnienie (się od 
czegoś)

adjective ˈædʒɪktɪv | przymiotnik 

admirably | w sposób godny 
podziwu 

advice | rada 

aforementioned | wspomniany

aghast | przerażony, osłupiały

aired | wyemitowany

ale | gatunek piwa 

alert | ostrzeżenie, alarm

alike | podobnie 

alleged | domniemany

almond | migdał

although | chociaż

amazement | zdumienie 

amount | ilość 

animal breeding | hodowla 
zwierząt

announcement | obwieszczenie, 
ogłoszenie (czegoś)

annoyance | poirytowanie

annoyed | zdenerwowany, 
rozdrażniony, poirytowany

annually | rocznie 

apart from sth | oprócz czegoś 

apparently | najwidoczniej 

appeal | urok, powab

appearance | wizyta/pojawienie 
się znanej osoby

apprentice | praktykant/ka

approximate | przybliżony

area | obszar 

armband | pływaczek

array of sth | wachlarz czegoś 

as red as a lobster | czerwony jak 
rak, spieczony

(as) right as rain | zdrów jak ryba

ass | pot. tyłek

assumption | przypuszczenie, 
założenie

at a time | na raz 

at least | przynajmniej

at the expense of sb | kosztem 
kogoś 

attached to sth | przywiązany do 
czegoś

attending sth | uczęszczanie na coś

attitude to sth | nastawienie 
wobec czegoś

authorities | władze

average | przeciętny

awe shucks | AmE Jasny gwint!

B
bachelor’s degree | stopień 
licencjata

Balearics ˌbæliˈærᵻks | Baleary

barely | zaledwie, ledwo

barn | stodoła 

beach equipment | wyposażenie 
na plażę

bean | fasola 

bedsit | umeblowana kawalerka

beef | wołowina

benevolent bəˈnevələnt | życzliwy, 
o dobrym nastawieniu

bland blænd | mdły, nijaki

bleisure (business + pleasure) 
| połączenie pracy zawodowej  
z wypoczynkiem

blend | mieszanka

blockbuster | hit 

blood sucker | krwiopijca

bloody | krwawy; pot. cholerny

blurry ˈblɜːri | mętny, zamazany, 
niejasny

boarding school | szkoła  
z internatem 

bond | więź

border | granica 

bottom line | wynik końcowy, 
rezultat

bouncer | ochroniarz, „bramkarz” 
(pilnujący wejścia do klubu)

brand | marka

brick | cegła 

bridesmaid | druhna 

brusque | obcesowy, opryskliwy

bucket | wiadro

bungalow ˈbʌŋɡələʊ / ˈbʌŋɡəloʊ 
| dom parterowy

bus fare | oplata za przejazd 
autobusem

buzzword | modne, popularne 
powiedzienie/słowo

by theme baɪ θiːm | tematycznie 

C
cabbage | kapusta

call | telefon

calmer kɑːmə(r) | spokojniejszy
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capacity | pojemność

cardinal (number) | (liczebnik) 
główny

cargo | ładunek

case keɪs | przypadek, reguła

cauliflower | kalafior

chalet ˈʃæleɪ / ʃæˈleɪ 
| domek letniskowy, domek 
w górach/w alpejskim stylu

challenge | wyzwanie 

changing room | przebieralnia

changing table | przewijak

charge | zarzut

cheapskate | kutwa, sknera, 
skąpiec

cherished | ceniony 

chest | skrzynia 

chock full | wypełniony po brzegi

chopped | siekany

choppy | wzburzony

chunk | (spory) kawałek

chunked | podzielony

citizen | obywatel 

cleaning and maintenance 
staff | personel zajmujący 
się utrzymaniem porządku 
i konserwacją obiektów

club pass | przepustka do klubu

coast | wybrzeże 

coin | moneta

coined | ukuty

common | powszechny 

common sense | zdrowy rozsądek

commonly | powszechnie 

community | społeczność

concise | zwięzły, krótki

confident | pewny siebie (swoich 
umiejętności), doświadczony

constraint | ograniczenie 

containing | zawierający

containing sth | zawierający coś 

cook | kucharka 

cook book | książka kucharska 

cottage | chatka

counterpart | odpowiednik

counting | liczenie 

county | hrabstwo

cover | okładka

crime | przestępstwo, zbrodnia

criterion kraɪˈtɪəriən / kraɪˈtɪriən 
| kryterium

crowd | tłum

cuisine kwɪˈziːn | kuchnia 

currant | porzeczka 

currently | obecnie 

custard | krem (o konsystencji 
budyniu), słodki sos

customary | zwyczajowy, 
tradycyjny

customer | klient

D
daily | codzienny

darn | cholerny

dawn dɔːn | świt, brzask

day off | dzień wolny

decimal | ułamek dziesiętny

degree | stopień

demeanour | zachowanie, 
postawa, aparycja

denominator | mianownik 
(w matematyce)

departure lounge dɪˈpɑːtʃə(r) / 
dɪˈpɑːrtʃər laʊndʒ | hala odlotów

depiction | odmalowanie, 
przedstawienie

desert ˈdezət / ˈdezərt | pustynia

despite sth | po/mimo czegoś 

dessert dɪˈzɜːt / dɪˈzɜːrt | deser 

destination | cel podróży, 
destynacja

detached house dɪˈtætʃt haʊs 
| jednorodzinny dom wolnostojący

detractor | krytyk, krytykant

digit ˈdɪdʒɪt | cyfra

disadvantage | minus

disappointed | rozczarowany

discord | niezgoda, waśń

discount ticket | kupon zniżkowy

dish | danie

dishwasher | zmywarka do naczyń 

dispute | spór, kłótnia

distracted | rozkojarzony, 
roztargniony

diverse | zróżnicowany

divorce | rozwód 

do it yourself | zrób to sam 
(majsterkowanie, samodzielne 
wykonywanie napraw)

doggy paddle | piesek (styl 
pływania)

domestic | krajowy

don’t mind sth | nie mieć coś 
przeciwko czemuś

dress code | zasady ubioru

driving licence | prawo jazdy

drop in the ocean | kropla 
w morzu

drug | narkotyk

drug dealer | diler narkotyków

drug mule | przemytnik 
narkotyków

drug trafficking | przemyt 
narkotyków

drug/alcohol abuse | nadużywanie 
narkotyków/alkoholu

dubious ˈdjuːbiəs / ˈduːbiəs 
| wątpliwy

due to sth | z powodu czegoś

dusk dʌsk | zmierzch, zmrok

duty | obowiązek

E
eager | chętny

economics ˌiːkəˈnɒmɪks 
| ekonomia

edible | jadalny 

effort | wysiłek

elaborately ɪˈlæbərətli | misternie, 
starannie, szczegółowo
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election | wybór 

embroiled in sth | uwikłany w coś 

emergence | pojawienie się 

empire | imperium, cesarstwo

employer | pracodawca

encased in sth | zamknięty w czymś 

endangered | zagrożony 
wyginięciem

entertainment | rozrywka

entertainment activity | czynność 
służąca rozrywce

entire | cały 

entry | wejściówka

environmental | związany ze 
środowiskiem

established | ustanowiony

esteemed | poważany

estimates | szacunki

EU recognition for sth | uznanie 
czegoś przez Unię Europejską 

eventually | ostatecznie, w końcu

exception | wyjątek

F
facet | aspekt 

faery | duszek, wróżka

faith | wiara, wyznanie

fancy | wymyślny

faraway | odległy 

fear | strach

feat | wyczyn

fertile | żyzny

fervent | zagorzały

few | niewiele, mało

fictitious fɪkˈtɪʃəs | fikcyjny 

fine | mandat, grzywna

fish and chips | ryba z frytkami

fish stomach fɪʃ ˈstʌmək | rybi 
żołądek

fist | pięść

fit | sprawny, w dobrej kondycji

flat | mieszkanie, płaski

flavourful | pełny smaku

flight | lot

flip-flops | klapki

fluffy | pulchny

flyer | ulotka

flyting | wymiana obelg

foodie | smakosz

foray | wypad, wyprawa

foreign | obcy

forlornly | ze smutkiem

former | były 

fraction | ułamek

frangipane | plumeria (rodzaj 
kwiatów)

fray | zwada

fried | smażony

full stop | kropka

further ˈfɜːðə(r) / ˈfɜːrðər | dalej, 
dalszy

furthermore | ponadto 

G
galea | cassis, galea (rodzaj hełmu)

gap | luka 

generous | hojny

getting to know | poznawanie

gherkin | korniszon

giddy goat | gapa

ginger | imbir 

glow stick | światło chemiczne, 
świecący patyczek (pojemnik 
w formie patyczka zawierający 
światło chemiczne)

goal | cel

gorgeous ˈɡɔːdʒəs / ˈɡɔːrdʒəs 
| fantastyczny, wspaniały, cudowny

gourmet ˈɡʊəmeɪ / ˈɡʊrmeɪ 
| wykwintny, wyśmienity

government | rząd

gravy | sos pieczeniowy

growth | wzrost

grudge ɡrʌdʒ | niechęć, uraza

guilt | wina

guy | pot. facet

H
handful of sth | garść czegoś, 
szereg, kilka 

hangout | ulubione miejsce 
spędzania wolnego czasu

hangover cure | lek na kaca

harbour | port

harmful | krzywdzący

hash browns | danie ze startych 
ziemniaków przypominające placki

headache | ból głowy

heaven | niebiosa, raj

heiress ˈeəres / ˈeres | dziedziczka 

hence | stąd

herb | zioło

heroine ˈherəʊɪn | bohaterka 

hiker | pieszy turysta

hiking | piesza wycieczka

hog | wieprz

holidaymaker | urlopowicz

hollowed-out | wydrążony

home improvement | ulepszenie 
domu

honest ˈɒnɪst / ˈɑːnɪst | szczery 

honesty ˈɒnəsti / ˈɑːnəsti | szczerość

hook | haczyk

hops | chmiel

hostility | wrogość

hot cross bun | słodka bułeczka 
ozdobiona na wierzchu krzyżem  
z lukru

housework | prace domowe

I
i.e. = łac. id est | to jest 

I’ve not a single bite | Nie miałem 
brania, Ryby nie brały
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ID | dokument tożsamości

illegal | nielegalny

illicit | nielegalny, zakazany

ills | bolączki 

immense | ogromny

immersed in sth | zanurzony w coś

immortal | nieśmiertelny 

impact on sth | wpływ na coś 

in a quest | w poszukiwaniu

in a row | w rzędzie

in advance | z wyprzedzeniem

in all walks of life | z różnych 
środowisk 

in amongst sth | wśród czegoś 

in excess of X | ponad/więcej niż X 

in order to | aby, żeby

in print | w druku

in reference to sth | w odniesieniu 
do czegoś 

in spite of sth | po/mimo czegoś 

in the middle of sth | w środku 
czegoś

in the short run | na krótką metę 

including sth | włącznie z czymś 

increasing | rosnący, wzrastający

indeed | w rzeczy samej

independence | niepodległość

inequality | nierówność 

influence on sth | wpływ na coś 

ingenious | pomysłowy

ingredient | składnik

inhabitant | mieszkaniec

inhabiting | zamieszkujący

injustice | niesprawiedliwość

innocent | niewinny

instead of sth | zamiast czegoś

interchanging | zamieniający się 
miejscami

interracial | międzyrasowy

intimate | intymny

intrinsic | nieodłączny

invariably | niezmiennie 

invention | wynalezienie 

involved with sth | zaangażowany 
w coś 

island ˈaɪlənd | wyspa

item | rzecz, przedmiot

J
jet lag | zmęczenie po długiej 
podróży samolotem

Jew dʒuː | Żyd 

jewellery | biżutera

job thief | złodziej miejsc pracy

joined to sth | przyłączony do 
czegoś, połączony z czymś

juicy | soczysty

K
kidney ˈkɪdni | nerka, nerkowy

L
labelled ˈleɪbld | nazwany, 
określony

lacking sth | nie posiadający czegoś 

lavatory ˈlævətri / ˈlævətɔːri 
| toaleta, ubikacja

law lɔː | prawo

layer ˈleɪə(r) / ˈleə(r) | warstwa 

leather accessories | akcesoria ze 
skóry

leftover | resztki, pozostałości 

leisure time ˈleʒə(r) / ˈliːʒər | czas 
wolny, odpoczynek

length | długość 

LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transgender) | skrótowiec 
określający lesbijki, 
homoseksualistów, osoby 
biseksualne oraz transgenderyczne

likely | prawdopodobne

lingo | żargon

linkage | powiązanie, połączenie

literally | dosłownie 

liver | wątroba

loads of sth | mnóstwo czegoś 

locker | szafka

long gone are the days when 
| dawno minęły te czasy, kiedy

low tide | odpływ

lung | płuco 

luxurious lʌɡˈʒʊəriəs / lʌɡˈʒʊriəs 
| luksusowy

M
mainly | głównie

major ˈmeɪdʒə(r) | główny

majority | większość 

malevolent məˈlevələnt 
| nieżyczliwy, niedobry

many | wiele 

mashed | tłuczony

mastering sth | operowanie czymś, 
opanowanie czegoś

masterpiece | arcydzieło 

mayhem ˈmeɪhem | chaos

mayor | burmistrz 

meaning | znaczenie

means | środki

measly | nędzne, mizerne

measurement | miara, pomiar

media outlet | środek masowego 
przekazu 

medieval ˌmediˈiːvl 
| średniowieczny

Mediterranean ˌmedɪtəˈreɪniən 
| Morze Śródziemne

mental disorder | choroba 
psychiczna

mere | zaledwie

merging of sth | łączenie czegoś

meringue məˈræŋ | beza

mess | bałagan

mild | łagodny

millennium | tysiąclecie, milenium

mind you | zwróć uwagę, miej na 
uwadze 
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minority | mniejszość 

moniker | nazwa, ksywka

moolah | pot. kasa, forsa, szmal

mouth-watering | powodujący, że 
ślinka cieknie

MP = Member of Parliament 
| członek parlamentu, poseł, 
posłanka

multidimensional 
| wielowymiarowy

multitude | mnogość

murder suspect | podejrzany 
o morderstwo 

N
narrow | wąski

neat | schludny

neighbourhoods | sąsiedztwo

nevertheless | niemniej jednak

newcomer | nowo przybyły

nickname | ksywka, przezwisko

no wonder | nic dziwnego

noticeable | znaczący, zauważalny

novel | powieść

nowadays | obecnie

numerous | liczne 

nutmeg | gałka muszkatołowa

nutritionist | dietetyk

O
oatmeal | owsianka, mąka owsiana

obligatory əˈblɪɡətri / əˈblɪɡətɔːri 
| obowiązkowy

obstacle | przeszkoda 

obvious ˈɒbviəs / ˈɑːbviəs 
| oczywisty

off the hook | zwolniony 
z obowiązku

on average | przeciętnie

on the contrary | (wręcz) 
przeciwnie

on the other hand | z drugiej 
strony

on top of all that | na domiar 
wszystkiego

one’s cup of tea | czyjaś bajka; coś, 
co ktoś lubi

one-quarter | jedna czwarta

onion ˈʌnjən | cebula

opportunity | sposobność

ordinal (number) | (liczebnik) 
porządkowy

origin | pochodzenie

originating | pochodzący

origins | pochodzenie

outcome | wynik, rezultat

outside | na zewnątrz

outstanding | wybitny

oven ˈʌvn | piekarnik 

overboard | za burtę 

overlooking | z widokiem na

overpriced | zbyt drogi, 
w wygórowanej cenie

overwhelmingly | w przeważającej 
części

owner | właściciel 

P
paddle | wiosło

pain in the neck | udręka, ktoś 
upierdliwy

pal | pot. kumpel

partly | częściowo 

party | strona (np. konfliktu)

pastry cake | ciastko tortowe

pepper | pieprz 

performance | występ

perk | gratyfikacja, benefit

perm pɜːm / pɜːrm | trwała

permanently | na stałe, na zawsze

perplexing | zdumiewający

phenomenon fəˈnɒmɪnən / 
fəˈnɑːmɪnən | zjawisko

physical | fizyczny

pickled | marynowany

pint | pinta (miara objętości cieczy, 
ok. 0,5 litra)

plague pleɪɡ | dżuma

plot (line) | wątek

plum pudding | pudding śliwkowy

pork fat | tłuszcz wieprzowy

potato crust | skórka ziemniaczana

prearranged | umówiony, 
zaplanowany

precious ˈpreʃəs | cenny, 
wartościowy

prejudice ˈpredʒudɪs | uprzedzenie 

press release | komunikat prasowy

prestigious preˈstɪdʒəs 
| prestiżowy

prior to sth | przed czymś

privilege | przywilej

profitable ˈprɒfɪtəbl / ˈprɑːfɪtəbl 
| zyskowny

pronunciation | wymowa

property | własność 

Q
quantity | ilość 

quarrel | kłótnia

quasi-X | niby-X

R
raisin ˈreɪzn | rodzynka

raising | podniesienie

raspberry ˈrɑːzbəri / ˈræzberi 
| malina

ratings | notowanie 

real estate developer | deweloper 
nieruchomości

re-cap | streszczenie

recipe | przepis 

relatively | względnie

remark | uwaga
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remarkable rɪˈmɑːkəbl / rɪˈmɑːrkəbl 
| godny uwagi; niezwykły

rent | wynajem

rented | wynajęty, wypożyczony

required | wymagany

research rɪˈsɜːtʃ | badania 

resort | kurort

respectively | odpowiednio

review | przegląd, recenzja

revulsion | niesmak, odraza, wstręt

river bank | brzeg rzeki

road crew rəʊd / roʊd kruː 
| roadie, osoba która jeździ w trasy 
koncertowe danego wykonawcy 
wykonując prace związane 
z obsługą techniczną trasy

root vegetable | warzywa 
korzeniowe

rough | chropowaty

rover crossing | przejście przez 
rzekę 

rub a dub | łubu dubu 

S
saffron | szafran 

sailing | żeglowanie, żeglarstwo

sample | próbka

sandcastle | zamek z pisaku

sausage | kiełbasa

scene | scena, sceneria, arena

scenery ˈsiːnəri | sceneria

score | partytura

scrumptious | przepyszny

scuba diving | nurkowanie  
z akwalungiem

search for sth | poszukiwanie 
czegoś 

seashell | muszla

seasoned with sth | przyprawiony 
czymś 

seaweed | wodorosty

sensationalised senˈseɪʃənəlaɪzd 
| budzący sensacje

set | zestaw

severe | poważny

shack | szopa, chata

shape | kształt

shape-shifter | istota 
zmiennokształtna 

sheen | promieniejący

shelter | schronienie

sightseeing | zwiedzanie

siginificant | znaczący, znaczny

silky | jedwabisty

similarity | podobieństwo

similarly | podobnie

simmered | gotowany na wolnym 
ogniu

single-seater | jednoosobowy

sinister | złowieszczy

sink | zlew

sinker | ciężarek (obciążający żyłkę 
w wędce)

size | rozmiar 

sizeable ˈsaɪzəbl | sporych 
rozmiarów

skyscraper | drapacz chmur, 
wieżowiec

slice of bread | kawałek, kromka 
chleba

slightly | lekko

smooth | gładki

smuggling | przemyt 

snacking item | przekąska, coś do 
przegryzienia

socialite | bywalec, lew salonowy

soil | ziemia, gleba

southern | południowy

spade | łopatka

spare | zapasowy

speaker | głośnik

species | gatunek

spelling | pisownia

spicy | pikantny

spoiler | informacja lub artykuł 
zdradzający zakończenie filmu lub 
książki

sponge cake | biszkopt

spot | miejsce

spotlight | uwaga, blask 
reflektorów

spouse | małżonek, małżonka

squabble | kłótnia, spór

square metre | metr kwadratowy

staggering | oszałamiający

stale | czerstwy

staple | podstawowe pożywienie 

state-of-the-art 
| najnowocześniejszy

steadily | trwale 

steep | stromy

sticky | lepki

stony | kamienisty

strawberry | truskawka

stroke | styl pływania

stuffed with sth | nadziewany 
czymś

stunting sth | hamowanie/
spowalnianie wzrostu czegoś

subjective | subiektywny 

subplot | wątek poboczny

substitute | substytut, zastępnik

subtle ˈsʌtl | subtelny, delikatny

subtlety | subtelność

suitcase | walizka

sunset | zachód słońca

super-accurate | super dokładny

superb suːˈpɜːb / sjuːˈpɜːb 
| doskonały, znakomity, 
pierwszorzędny

supporter | zwolennik

survey ˈsɜːveɪ / ˈsɜːrveɪ | ankieta, 
sondaż, badanie

survival | przetrwanie 

susceptible to sth səˈseptəbl tə 
ˈsʌmθɪŋ | wrażliwy na coś 

sweeping | ogromny
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swimming length | długość basenu 
(w odniesieniu do przepłyniętej 
długości)

T
take-away | na wynos 

tan | opalenizna

tandoor | rodzaj pieca z gliny 
używany w Indiach, Pakistanie 
i części Bliskiego Wschodu

tea seller | sprzedawca herbaty

theme tune | motyw muzyczny

theme θiːm | temat, motyw 
przewodni

There’s plenty more fish in the sea 
| Świat nie kończy się na tym

though | jednak

threat | zagrożenie, groźba

three-quarters | trzy czwarte

tiff | kłótnia

tight taɪt | mocny, silny

to a lesser extent | w mniejszym 
stopniu

to accomplish sth | zrealizować, 
ukończyć coś; osiągać coś 

to achieve sth | osiągnąć coś

to acquire sth | nabywać coś

to address sth to sb | kierować coś 
do kogoś

to advertise sth | reklamować coś 

to agree (with sb) | zgadzać się  
(z kimś)

to aid sth | wspomóc coś, 
zintensyfikować coś 

to allow sb to do sth | pozwolić 
komuś na zrobienie czegoś 

to alter sth | zmienić, 
zmodyfikować coś 

to announce sth | ogłosić coś 

to appear | pojawiać się 

to approve of sth | aprobować coś, 
popierać coś

to argue | kłócić się, spierać 

to attain sth | osiągnąć coś 

to attend sth | uczęszczać do 
czegoś 

to attract sth | przyciągać coś

to avoid sb/sth | unikać kogoś/
czegoś

to be an advocate for sb 
| wstawiać się za kimś, popierać 
kogoś

to be bitter about sth | być 
rozgoryczonym z powodu czegoś 

to be bound to do sth | być 
zobligowanym do zrobienia czegoś 

to be drained of sth | zostać 
pozbawionym czegoś (przez 
wyssanie)

to be fed up of sth | mieć czegoś 
dość

to be fond of sth | być 
przywiązanym do czegoś, lubić coś 

to be for/against sth | być za/
przeciwko czemuś

to be inclined to do sth | mieć 
ochotę coś zrobić 

to be influenced by sth | być pod 
wpływem czegoś 

to be likely | być prawdopodobnym

to be put forward | zostać 
przedstawionym

to be split up | zostać 
rozdzielonym/podzielonym

to be subject to sth | być czemuś 
poddanym, podlegać czemuś 

to be way off | mijać się z prawdą

to be wet behind the ears | mieć 
mleko pod nosem

(to be) like shooting fish in a barrel 
| łatwizna, pestka

to bear sth | nosić coś 

to bear sth in mind | mieć coś na 
uwadze

to beat about the bush | mówić 
ogródkami

to beat about the bush | owijać 
w bawełnę, mówić ogródkami

to become addicted to sth 
| stawać się uzależnionym od 
czegoś

to beg sb | błagać kogoś

to blend with sth | mieszać się 
z czymś

to board sth | wsiąść na statek

to boast sth | szczycić się czymś, 
być dumnym z czegoś

to book sth | rezerwować coś

to bring sth into the spotlight 
| skierować na coś uwagę 

to broach sth | poruszyć coś 

to browse the shops | rozglądać 
się po sklepach

to cancel sth | odwołać coś 

to capsize | wywrócić się do góry 
dnem

to cater to sth | zaspokajać coś, 
dogadzać czemuś

to cause sth | s/powodować coś 

to champion sb | opowiadać się za 
kimś 

to clash | gryźć się, nie pasować do 
siebie 

to collect sth | odbierać coś 

to collocate | łączyć się 

to combat sth | zwalczać coś 

to combine sth and sth | łączyć coś 
z czymś

to come to be | zaistnieć, powstać 

to complain | narzekać 

to conquer sth tə ˈkɒŋkə(r) ˈsʌmθɪŋ 
| podbić coś 

to consist in sth | polegać na czymś

to consist of sth | składać się 
z czegoś 

to converge to sth | łączyć się, 
zbiegać (prowadząc do czegoś)

to convert to sth | przejść na coś 

to convince sb | przekonać kogoś 

to count on sth | liczyć na coś

to cover sth | pokrywać, 
obejmować coś

to crash onto sth | uderzać w coś

to curl | poruszać się

to cut across sth | przecinać coś

to dabble in sth | interesować się 
czymś, parać się czymś 
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to decline | zmniejszać się 

to defy sth | przecistawiać się 
czemuś 

to describe sth | opisywać coś 

to despair | rozpaczać 

to destroy sth | niszczyć coś 

to deteriorate | pogarszać się 

to differentiate between sth and 
sth | rozróżnić między czymś 
a czymś 

to disguise oneself as sb tə 
dɪsˈɡaɪz wʌnˈself əz ˈsʌmbədi 
| przebrać się za kogoś 

to dive (into sth) | dawać nura  
(w coś)

to divide sth | dzielić coś 

to do a number on sb | wykręcić 
komuś numer

to do away with sth | likwidować 
coś 

to do one’s best | dać z siebie 
wszystko

to do one’s hair tə də ˈwʌnz heə(r) 
| czesać się 

to do one’s teeth | myć zęby

to do oneself a favour | oddawać 
sobie przysługę 

to do over | odnawiać, przerabiać 

to do the cooking | gotować 

to do the washing up | prać 

to draw a line in the sand 
| wyznaczyć granicę, 
zademonstrować twarde 
stanowisko

to drop out of favour | wypaść 
z łask, stać się niepopularnym 

to drop sth | upuścić coś

to earn | zarabiać 

to eavesdrop on sth 
| podsłuchiwać coś 

to emerge (from sth) | wyłonić się 
(z czegoś)

to emphasise sth | podkreślić coś

to endorse sb | udzielać komuś 
poparcia

to erect sth tu ɪˈrekt ˈsʌmθɪŋ 
| wznosić coś 

to express sth | wyrażać coś 

to extend sth | poszerzyć coś

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

to face with sth | stanąć twarzą 
w twarz z czymś

to fall asleep | zasnąć

to fall for sth | dać się nabrać na 
coś

to fall in love | zakochiwać się 

to fall off sth | spaść z czegoś 

to favour sth | sprzyjać czemuś 

to faze sb | speszyć kogoś, zbić 
z tropu 

to fear sth | obawiać się czegoś

to feast on sth | zajadać się czymś  

to feel confidence in sth | poczuć 
się pewnie w czymś (w jakiej 
dziedzinie)

to feel like a fish out of water 
| czuć się jak ryba wyciągnięta 
z wody

to feel out of one’s depth | być 
niepewnym czegoś

to feel short on patience | być 
zniecierpliwionym 

to fight for sth | walczyć o coś 

to fit into sth | pasować do czegoś 

to flock | ściągać, nadciągać 
tłumnie

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

to follow in sb’s footsteps 
| podążać śladami kogoś

to frighten sb | przerazić/
przestraszyć kogoś

to frown on sth tə fraʊn ɒn ˈsʌmθɪŋ 
| nie być z czegoś zadowolonym

to gain respect | zdobywać 
szacunek

to gain sth | zdobywać, uzyskiwać 
coś 

to garner respect | zdobywać 
szacunek

to gather pace | nabierać tempa

to gaze at sth | wpatrywać się 
w coś

to get easy | upraszczać się, stawać 
się prostszym

to get hooked on sth | uzależnić się 
od czegoś

to get in the way of sth | wejść 
czemuś w drogę 

to get one’s feet wet | stawiać 
pierwsze kroki w czymś, uczyć się 
czegoś

to get out of sth | wydostawać się 
z czegoś 

to get ready | przygotowywać się 

to get rest | odpocząć

to get sunburnt | poparzyć się, ulec 
poparzeniu słonecznemu

to get thrown into the fray | dać 
się wciągnąć w spór

to give sb a boost | dodać komuś 
skrzydeł

to go down | zachodzić

to go down sth | zjechać (po) 
czymś

to go from strength to strength 
| rosnąć w siłę, wzrastać

to go through the ceiling tə ɡəʊ 
θruː ðə ˈsiːlɪŋ | wzrastać w szybkim 
tempie

to gorge (oneself) on sth 
| obżerać/objadać się czymś 

to grab headlines | pojawiać się 
w nagłówkach gazet

to grace sth | zaszczycić coś 

to hand out sth | wręczać coś

to harden sth | zatykać coś 

to harm sb | krzywdzić kogoś 

to have the guts | pot. być 
odważnym

to head to sth | zmierzać ku 
czemuś/do czegoś

to head towards sth | zmierzać 
w kierunku czegoś

to highlight sth | podkreślać coś 

to hit the town | wyjść na miasto

to hunt for sth | polować na coś, 
poszukiwać czegoś

to incite sth | wszcząć coś 

to include sth | obejmować coś
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to increase | rosnąć, wzrastać 

to indicate sth | wskazywać coś

to influence sth | wpływać na coś, 
mieć na coś wpływ

to insist that… | nalegać na to, 
żeby…

to interact | wchodzić w interakcję 

to intertwine tu ˌɪntəˈtwaɪn / 
ˌɪntərˈtwaɪn | przeplatać się 

to introduce sb | przedstawiać 
kogoś 

to involve sth | obejmować coś

to jingle | brzęczeć, pobrzękiwać 

to jump in at the deep end 
| rzucać (kogoś/się) na głęboką 
wodę, zaryzykować

to keep away from sb | trzymać się 
od kogoś z daleka

to lack sth | nie mieć czegoś

to laugh | śmiać się 

to lay sth tə leɪ ˈsʌmθɪŋ | kłaść, 
położyć coś

to lead sb | prowadzić kogoś 

to lead to sth | do/prowadzić do 
czegoś 

to lean | opierać się o coś

to lie | kłamać, leżeć

to lie in store for sb | szykować się, 
czekać na kogoś (w przyszłości)

to lie on sth tə laɪ ɒn ˈsʌmθɪŋ 
| leżeć na czymś

to look at sb | patrzeć na kogoś

to look out for sth | wypatrywać 
czegoś

to lure sb tə lʊə(r) / ljʊə(r) ˈsʌmbədi 
| wabić, kusić kogoś

to make a complaint | składać 
skargę/zażalenie

to make a decision | podejmować 
decyzję 

to make a fortune | zbić fortunę

to make a mess of sth | robić 
w czymś bałagan

to make a scene | robić sceny, 
urządzać awanturę 

to make a slip up | pomylić się 

to make a splash | odnieść sukces

to make an appointment | umówić 
się na wizytę 

to make for sth | powodować coś, 
przyczyniać się do czegoś 

to make money | zarabiać 
pieniądze

to make time | znaleźć czas 

to make up one’s mind |  
z/decydować się 

to make up sth | stanowić coś 

to make) a scene | pot. robić sceny

to make) progress | (robić) postępy

to manage to do sth | po/radzić 
sobie ze zrobieniem czegoś 

to melt | topić się, rozpuszczać się

to mention sth | wspominać 
o czymś

to mimick sth | naśladować, 
parodiować coś 

to miss out on sth | przegapić coś

to mix sth and sth | mieszać coś 
z czymś

to need a break from sth 
| potrzebować przerwy od czegoś

to obtain sth | uzyskiwać coś

to order for sth | nakazać coś 

to overcome sth | przezwyciężać 
coś

to overshadow sth | przyćmiewać 
coś 

to owe sth to sb | zawdzięczać coś 
komuś 

to party | bawić się, imprezować

to pat tə pæt | klepnąć

to pay attention to sth | zwracać 
uwagę na coś

to permeate sth tə ˈpɜːmieɪt / 
ˈpɜːrmieɪt ˈsʌmθɪŋ | przenikać, 
wypełniać coś 

to peruse sth tə pəˈruːz ˈsʌmθɪŋ 
| przeglądać coś 

to pervade sth | przenikać coś 

to pick up a bargain tə pɪk ʌp ə 
ˈbɑːɡən / ˈbɑːrɡən | trafić na okazję

to pine for sth | bardzo za czymś 
tęsknić

to point out that… | wskazywać na 
to, że…

to poke sth out of sth | wystawiać/
wynurzać coś z czegoś 

to progress | postępować, rozwijać 
się 

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

to prove | okazać się 

to pump | pompować, ćwiczyć

to put sth in jeopardy tə pʊt 
ˈsʌmθɪŋ ɪn ˈdʒepədi / ˈdʒepərdi 
| narażać coś na niebezpieczeństwo

to rage on | trwać, toczyć się 

to raise one’s eyebrows tə reɪz 
ˈwʌnz ˈaɪbraʊz | zdumieć się 

to realise | zdawać sobie sprawę 

to reassure sb | zapewnić kogoś

to recharge one’s batteries 
| naładować baterie, nabrać energii

to recover (from sth) | dochodzić 
do siebie (po czymś)

to refuse to do sth | odmawiać 
zrobienia czegoś 

to rehydrate | nawodnić się

to reiterate sth | powtórzyć coś 

to rely on sth | polegać na czymś

to require sth | wymagać czegoś

to resemble sth | przypominać coś

to result in sth | skutkować czymś 

to reveal sth | ujawnić coś 

to rub shoulders with sb | obracać 
się w towarzystwie kogoś

to sample sth | próbować czegoś

to seek sth | szukać czegoś 

to seem | wydawać się 

to sell sth | sprzedawać coś

to set one’s sights on sth 
| upatrzyć sobie coś, wyznaczyć 
sobie cel,  wytyczyć coś

to set sb apart | wyróżniać kogoś 

to set sb back | dużo kogoś 
kosztować
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to shape sth | ukształtować coś 

to sip sth | sączyć coś, popijać coś 
małymi łyczkami

to sit on the board | zasiadać 
w zarządzie

to spell doom for sth | zwiastować 
zgubę czegoś

to spin sth | obracać, kręcić czymś

to splash out on sth | pot. szastać 
pieniędzmi, wykosztowywać się na 
coś, wydawać na coś dużo pieniędzy

to split | rozstawać się 

to spread into sth | rozprzestrzeniać 
się w czymś, obejmować coś

to stand up for sth | stawać 
w obronie czegoś 

to step down from one’s position 
| zrezygnować z pełnionej funkcji

to stretch | rozciągać się 

to strike a chord tə straɪk ə kɔːd / 
kɔːrd | poruszyć czułą strunę 

to struggle to do sth | zmagać się by 
coś zrobić 

to suit sb’s palate | odpowiadać 
czyjemuś podniebieniu

to support sth | popierać, wspierać 
coś 

to surpass sth | przewyższać coś

to suspect | podejrzewać 

to swim upstream | płynąć pod prąd

to take a dip | wziąć szybką kąpiel

to take a peek | zajrzeć, zerknąć na 

to take a shower | brać prysznic

to take care of sb | zajmować się, 
opiekować się kimś

to take place | mieć miejsce, 
odbywać się 

to take the bait tə teɪk ðə beɪt 
| połykać haczyk, dać się podpuścić

to tax sb | nakładać na kogoś podatki

to thrust sb into the spotlight 
| pchnąć kogoś w centrum uwagi

to tip sth into sth | wysypać coś do 
czegoś 

to top sth off | zakończyć coś 

to top up sth | uzupełnić coś, 
poprawić coś

to tout sth | nagłaśniać, reklamować 
coś 

to track down sb | tropić kogoś 

to trip sb up | zbijać kogoś z tropu

to turn on the waterworks | zalać 
się łzami

to turn to sth | zwracać się ku 
czemuś 

to underscore sth | podkreślić coś 

to unfold | rozwijać się, rozgrywać 
się 

to venture away from sth 
| zaryzykować odejście od czegoś

to view sb as sb | postrzegać kogoś 
jako kogoś 

to voice sth | wyrazić coś 

to vote for sb | głosować na kogoś 

to vow tə vaʊ | nawoływać 

to walk on the runway | chodzić po 
wybiegu

to waste sth | marnować coś 

to weigh tə weɪ | ważyć 

toad | ropucha

tongue tʌŋ | język

too much of a stretch | zbyt trudne

top board | górna platforma

topped with sth | pokryty czymś

tough tʌf | ciężki, trudny

trade | handel

trading stocks | obrót akcjami, 
kupno i sprzedaż akcji

treat | smakołyk

triangular | trójkątny

tricky | trudny, podchwytliwy

try dive | próbne nurkowanie

tune | melodia

turmeric | kurkuma, szafran indyjski

two-pronged | z dwoma bolcami

U
undercurrent | podwodny prąd, 
ukryty nurt

underground resistance group 
| podziemny ruch oporu

undertone | podtekst 

unemployment rate | wskaźnik 
bezrobocia

unfeasible ʌnˈfiːzəbl | niewykonalny

unimaginative ˌʌnɪˈmædʒɪnətɪv 
| nieciekawy, nudny

until ənˈtɪl | aż do

useless | bezużyteczny

V
varied | zróżnicowany

vehemently ˈviːəməntli 
| gwałtownie, ostro

venue ˈvenjuː | miejsce (np. 
koncertu)

verbiage | wodolejstwo

versus | kontra

via | po/przez

viewer | widz 

vineyard | winnica

violence | przemoc, brutalność

violent | gwałtowny, pełen przemocy

vow | nawoływanie 

vulnerability ˌvʌlnərəˈbɪləti 
| podatność

W
waitress | kelnerka 

wardrobe ˈwɔːdrəʊb / ˈwɔːrdroʊb 
| szafa

water related | powiązany z wodą

water slide | zjeżdżalnia na basenie

watered-down | mdły, nijaki

well-spoken | nienagannie się 
wysławiający

werewolf | wilkołak
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when it comes to… | jeśli chodzi o…

willpower | siła woli

windbreak | parawan (chroniący 
przed wiatrem)

with ease wɪð / wɪθ iːz | z łatwością 

with regards to sb | w odniesieniu 
do kogoś 

with unease | z niepokojem

womaniser | kobieciarz

wonder | cudo

woolly | wełniany

worm | robak


