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A
a few | wiele

abroad | za granicą 

absence | nieobecność

abuse | wyzysk

abusive | znieważający, 
pomiatający (kimś)

accolade | dowód uznania

accomplishment | dokonanie

according to sb/sth | według 
kogoś/czegoś

accounting | księgowość

achievement | osiągnięcie

actually | w rzeczywistości

ad | pot. reklama

adjusting sth | dopasowanie, 
dostosowanie

admirable ˈædmərəbl | godny 
podziwu

adventure | przygoda

adversity | przeciwności

advertising | reklama

advocate | zwolennik, obrońca

affluence | dobrobyt, dostatek

affluent | zamożny

agility əˈdʒɪləti | zręczność

aired | wy/emitowany

aisle | przejście (np. w samolocie), 
alejka (w sklepie)

all of a sudden | nagle

alluring əˈlʊərɪŋ / əˈlʊrɪŋ | ponętny

ally ˈælaɪ | sojusznik, 
sprzymierzeniec

almshouse | przytułek (dla ubogich)

amount | kwota

ancestor | przodek

ancestral home | rodowa posiadłość

ancient ˈeɪnʃənt | starożytny

angle | kąt

announcement | obwieszczenie

annoyed | zdenerwowany

annual | coroczny

annually | rocznie

app | pot. aplikacja

apparent | jasne, oczywiste

apparently | najwidoczniej

appeal | urok, powab

appearance | wygląd

approach | podejście

arousing | pobudzający, 
podniecający

array of sth | szeroki wybór czegoś 

art of seduction | sztuka uwodzenia 

ascencion | wniebowstąpienie, 
wzniesienie się

ash | popiół 

asset | atut

at an alarming pace 
| w alarmującym tempie

at first sight | na pierwszy rzut oka

at hand | pod ręką

at the bottom | na dnie

atop sth | po/nad czymś

attendeee | uczestnik

attitude towards sth | nastawienie 
względem czegoś

auctioned | zlicytowany

August ˈɔːɡəst | sierpień

autumn ˈɔːtəm | jesień

auxiliary verb | czasownik 
posiłkowy

award əˈwɔːd / əˈwɔːrd | nagroda

B
baking | pieczenie

ban on sth | zakaz czegoś

bankruptcy ˈbæŋkrʌptsi 
| bankructwo

bare | nagi, goły

bare-chested | z nagą klatką 
piersiową

being | stworzenie

beitass | drewniany dźwigar wzdłuż 
skrzydła, umożliwiający żeglowanie 
pod wiatr

belief | wierzenie

big one | pot. tysiąc dolarów

bitter | zagorzały

bizarre | dziwaczny, osobliwy

bleak | posępny, ponury

boat sealant | materiał 
uszczelniający łódź

border | granica

bosom | biust

bounty | premia, nagroda

brain teaser | łamigłówka

brand | marka 

bravery | odwaga

breadwinner | żywiciel rodziny

brick-and-mortar | stacjonarny

bride to be | przyszła panna młoda

brought to a vote | podniesiony do 
głosowania

buck | pot. dolar

burial ˈberiəl | pogrzebanie

butcher | rzeźnik 

butler ˈbʌtlə(r) | kamerdyner

by no means | w żadnym wypadku

by rail | koleją, pociągiem

C
caesarean sɪˈzeəriən / sɪˈzeriən 
| z cesarskim cięciem

calf | łydka; cielę; cielęcina

cardinal | główny

caretaker | nadzorca budynku, 
osoba opiekująca się mieszkaniem/
posiadłością

carving | rzeźba

casualty department | szpitalny 
oddział ratunkowy, izba przyjęć

catchphrase | slogan, powiedzonko

ceiling | sufit

chain | sieć 
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challenge | wyzwanie

charged | naładowany

charged with sth | odpowiedzialny 
za coś

charity | organizacja charytatywna

checkout line | kolejka do kasy

cheddar | pot. forsa, kasa

cheetah ˈtʃiːtə | gepard

chef | szef kuchni

childhood sweatheart | ukochana 
z dzieciństwa

chore tʃɔː(r) | obowiązek domowy, 
praca domowa

citizen | obywatel

closet | szafa; garderoba

coach ride | przejażdżka autokarem

coastal | nabrzeżny

cold, hard cash | gotówka

combat skills | umiejętności bojowe

common | powszechny

commonly | powszechnie

commonplace | powszechny

commotion | poruszenie

community | społeczność

compared with sb | w porównaniu 
z kimś

complaint | skarga, zażalenie

completion | ukończenie

comprehensive | całościowy, pełny, 
wszechstronny

concern | troska, zmartwienie

confidence | pewność siebie

connection | połączenie

conqueror ˈkɒŋkərə(r) | zdobywca

consisting of sth | składający się 
z czegoś

consonant | spółgłoska

consort | małżonek panującego

containing sth | zawierający coś

copious ˈkəʊpiəs / ˈkoʊpiəs | obfity

core | rdzeń, centrum

cornucopia ˌkɔːnjuˈkəʊpiə 
| obfitość, róg obfitości

corridor | korytarz

countless | niezliczone

countryside | wieś 

courtyard | podwórko

covered in sth | pokryty czymś

craving | pragnienie

crops | zboża 

crowd | tłum

cruel | okrutny

crumbs | okruszek, okruchy

cultivating | uprawa

cupboard ˈkʌbəd / ˈkʌbərd | szafka

curly | kręcony

currency | waluta

current | obecny

custom | obyczaj, zwyczaj

customer | klient 

customs official | celnik

D
daffodil | żonkil

daily | codziennie

damsel | dama

daring | śmiały

daunting ˈdɔːntɪŋ | zniechęcający

debtor | dłużnik

defeated | pokonany

definitely | zdecydowanie

degree | stopień

denounced dɪˈnaʊnst | potępiony, 
napiętnowany

depicted | przedstawiany, 
odmalowywany

depiction of sb | przedstawienie, 
odmalowanie kogoś

designated | przeznaczony

desolate | opustoszały

despite sth | po/mimo czegoś

detractor | krytyk

device | urządzenie

dining room | jadalnia

diplaying | pokazanie 

directness | bezpośredniość

disappointed | rozczarowany

dishonest | nieuczciwy

dismantling | likwidacja

disrobed | rozebrany

diverse | zróżnicowany

divided into sth | podzielony na coś

Dobby | Zgredek

doubt daʊt | wątpliwość

dough dəʊ | pot. szmal, forsa, siano

dozen | tuzin

drawing room | salon

dropped letter | opuszczona litera

dubbed | nazywany

due to sth | z powodu czegoś

duty | obowiązek

dwarfed by sth | przyćmiony przez 
coś

E
elderly | starszy

elected | wybrany

elocution | dykcja

embarrassed ɪmˈbærəst 
| zakłopotany, postawiony 
w niezręcznej sytuacji

emergence iˈmɜːdʒəns 
| wyłonienie się, pojawienie się

employer-sponsored | opłacony 
przez pracodawcę

employment opportunity 
| możliwość zatrudnienia

endeavour ɪnˈdevə(r) | staranie

endorsing sth | lansujący/
reklamujący coś 

enforced | narzucony odgórnie 

engaged to sb | zaręczona z kimś

engine house | parowozownia

entertainment | rozrywka

entrance | wejście
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envious of sth ˈenviəs əv ˈsʌmθɪŋ 
| zazdrosny o coś

establishment | placówka

esteemed | szacowny

eventually | w końcu, ostatecznie

evil | zły

exhibition ˌeksɪˈbɪʃn | wystawa

exorbitant ɪɡˈzɔːbɪtənt / 
ɪɡˈzɔːrbɪtənt | wygórowany

expat eksˈpæt | pot. osoba 
mieszkająca na obczyźnie

expense | wydatek

exposed | obnażony, odkryty

extension | rozszerzenie

extinct | wymarły

extraordinary | niezwykły

F
facility | udogodnienie

far-fetched | zbyt daleko idący

feature | cecha

fellow | pot. facet; kumpel

female | kobieta/kobiecy

fetching | atrakcyjny

feud fjuːd | spór

few | niewielu

fierce-looking | o srogim wyglądzie

fierceness | gwałtowność

fine | grzywna

firmly | mocno

foible ˈfɔɪbl | słabostka

former | dawny, były

fortunately | na szczęście, 
szczęśliwie

founded | założony

fracas | awantura, burda

framework | rama

freeloader | pot. darmozjad, 
pasożyt

fully clad | całkowicie ubrany

furniture | meble

furthermore | ponadto 

G
gap | luka

gathering | zgromadzenie

genre ˈʒɒ̃rə / ˈʒɒnrə | rodzaj, 
gatunek

gentry | szlachta

gift | prezent

glance | zerknięcie

goal | cel

gorgeous | fantastyczny, wspaniały, 
boski

gourmet | smakosz

gradually | stopniowo

grassland | łąka, step

gravestone | nagrobek, płyta 
nagrobkowa

greedy | chciwy

gregarious | towarzyski (o osobie); 
stadny (o zwierzęciu)

groceries | artykuły spożywcze

ground floor | parter

guided | z przewodnikiem

gusty | gwałtowny, porywisty

H
handful | garść

hands-on | praktyczny

handy | przydatny, poręczny

haunted ˈhɔːntɪd | nawiedzony

hazardous ˈhæzədəs | ryzykowny

headless | bezgłowy

health coverage | opieka 
zdrowotna

health insurance | ubezpieczenie 
zdrowotne

healthcare | opieka zdrowotna

heartthrob | łamacz kobiecych serc

hefty | wielki, ogromny

heir eə(r) / er | spadkobierca, 
dziedzic

hence | stąd

herbal ˈhɜːbl / ˈɜːrbl | ziołowy

herbivore | roślinożerca

hesitant | wahający się

hiccup | czkawka

hidden | ukryty

hide-and-seek | zabawa 
w chowanego

hindrance | przeszkoda

hinge | zawias

hob | określenie złośliwego goblina

hoeing ˈhəʊɪŋ /ˈhoʊɪŋ | pielenie

homeless | bezdomny

homicide ˈhɒmɪsaɪd | zabójstwo

homogenous ˌhɒməˈdʒiːniəs 
| homogeniczny, jednorodny

hornet | szerszeń

horny | wulg. napalony

horological | zegarmistrzowski, 
chronometryczny

hospital for the mentally ill 
| szpital dla umysłowo chorych

hospital stay | pobyt w szpitalu

hospitality | gościnność

house-dwelling | zamieszkujący 
dom

household | gospodarstwo 
domowe

household help | pomoc domowa

however | jednak/że

hull | kadłub 

humanlike | przypominający 
człowieka

humble ˈhʌmbl | pokorny

hunchback | garbus

I
I don’t have the faintest idea. | Nie 
mam bladego pojęcia.

illegitimate ˌɪləˈdʒɪtəmət | z 
nieprawego łoża
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illuminated | oświetlony

immaculately | nienagannie

immediate | natychmiastowy

impeccable ɪmˈpekəbl 
| nienaganny, bez zarzutu

in association with sth | we 
współpracy z czymś

in comparision to sb | w 
porównaniu z kimś

in distress | w opałach

in hot water | w tarapatach

in immaculate condition 
| w nienagannym stanie

in one’s birthday suit | nagi jak go/
ją Pan Bóg stworzył

in one’s path | na czyjejś drodze

in reference to sth | w odniesieniu 
do czegoś 

in return | w zamian

in spin | w ruchu 

in the buff | w stroju Adama, nago

in the headlines | w nagłówkach 
gazet

in the raw | nagi

in the very X | w samym X

in the wee hours | AmE w 
godzinach po północy

incessant | ciągły, bezustanny

include sb | obejmować kogoś 

including sb | włącznie z kimś/
czymś

income | dochód

inconceivable | niewyobrażalny

inconsistency | niespójność

increasingly | rosnąco, wzrastająco, 
coraz bardziej

indeed | w rzeczy samej

industry | branża

infamous | niesławny

infinity | nieskończoność

influential | wpływowy

inhabitant | mieszkaniec

inhabiting | zamieszkujący (tam)

initially | początkowo

inroad | inwazja, wtargnięcie

inscription | inskrypcja, zapis

instance | przykład

instantly | natychmiast, od razu

instead | zamiast (tego)

in-store refund | zwrot pieniędzy 
w postaci kredytu/bonu na zakupy 
w danym sklepie

insurance policy | polisa 
ubezpieczeniowa

interracial | międzyrasowy

intricacy | zawiłość

intrigue ɪnˈtriːɡ | intryga

involving sth | obejmujący coś

ironing ˈaɪənɪŋ | prasowanie

irresistible to sb | nieodparcie 
pociągający dla kogoś 

issue | sprawa, kwestia, wydanie

ivory | kość słoniowa

J
Japanese ˌdʒæpəˈniːz | Japończyk, 
Japonka

jewel ˈdʒuːəl | klejnot; perełka

jeweller’s workshop | warsztat 
jubilerski

joint | połączony

jumbo pack | wielka paczka

K
kingdom | królestwo

kitchen servant | pomoc kuchenna

knight | rycerz

knock-off | tania podróbka

L
lacking in sth | pozbawiony czegoś

laggard | pot. guzdrała

landlord | właściciel ziemski

landmark | charakterystyczny obiekt

landowner | posiadacz ziemski

lap of luxury | luksus, dostatek

laundry services | usługi pralnicze

law lɔː | prawo

lax | luźny 

layer | warstwa

leather-working | prace 
związane ze skórami (oprawianie, 
garbowanie itp.)

legacy | spuścizna

legal | prawny

leopard ˈlepəd / ˈlepərd | lampart

life expectancy | średnia długość 
życia

likely | prawdopodobnie

literally | dosłownie

loan | pożyczka

loather of sth | osoba brzydząca 
się czymś, czująca wstręt do czegoś

longship | drakkar, łódź wikingów

looks | wygląd

looted | ograbiony

lusty ˈlʌsti | silny, krzepki, pełen 
wigoru

M
magnificent | wspaniały

maiden | panna

majority | większość

male | mężczyzna

mammoth | mamut

managed care | system opieki 
zdrowotnej kładący nacisk na 
prewencję i leczenie w domu

maternity leave | urlop 
macierzyński

meagre | nędzny

meaning | znaczenie

medieval ˌmediˈiːvl / ˌmiːdˈiːvl 
| średniowieczny

Mediterranean ˌmedɪtəˈreɪniən 
| Morze Śródziemne

meerkat | surykatka
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mellifluous meˈlɪfluəs / | słodki, 
melodyjny

menu ˈmenjuː | jadłospis, menu

mere | zwykły, sam, zaledwie

milestone | kamień milowy

millenium | tysiąclecie

milling | mielenie

mine | kopalnia

mirrored | z lustrami

mischievous ˈmɪstʃɪvəs | złośliwy, 
psotny

misleading | mylący, 
wprowadzający w błąd

monastery ˈmɒnəstri | klasztor 

moneylender | pożyczkodawca

monk | mnich, zakonnik

moolah | pot. kasa, forsa

moor mɔː(r) / mʊə(r) | wrzosowisko

must-see | coś, co trzeba zobaczyć

muttering | mamrotanie

myriad ˈmɪriəd | niezliczona ilość

N
naked | nagi

nascent | rodzący się, powstający

net | sieć

network | sieć

nevertheless | niemniej jednak, 
jednakże

no wonder | nic dziwnego

noble | szlachetny, szlechecki

no-brainer | łatwizna, pestka

non-literate | nie umiejący pisać  
i czytać 

Norse | nordycki

not mince your words | nie 
przebierać w słowach, nie owijać 
w bawełnę

notoriety ˌnəʊtəˈraɪəti | zła sława

notoriously | ciągle, notorycznie

novel | powieść

novelist | powieściopisarz/
powieściopisarka

nudity | nagość

numerous | liczne

nun | zakonnica, siostra zakonna

nutritious njuˈtrɪʃəs | odżywczy 

O
obese əʊˈbiːs / oʊˈbiːs | otyły

obituary | nekrolog

obsolete | przestarzały

obvious ˈɒbviəs | oczywisty

obviously ˈɒbviəsli | oczywiście

odd | dziwny, osobliwy

offended | obrażony

offensive | obraźliwy 

on average | przeciętnie

on horseback | na koniach

on the other hand | z drugiej strony

on-and-off | od czasu do czasu, 
nieregularnie

one-fourth | jedna czwarta

onsite | dostępny na miejscu

origin | pochodzenie 

originally | początkowo

out of fear | ze strachu/obawy

outrageous aʊtˈreɪdʒəs 
| szokujący; skandaliczny

outside | na zewnątrz, po 
zewnętrznej stronie

overflowed with sth | przelewający 
się od czegoś

overwhelming ˌəʊvəˈwelmɪŋ / 
ˌoʊvərˈwelmɪŋ | przeważający

owned | posiadany

P
pachyderm | zwierzę gruboskórne

parting | pożegnanie, rozstanie; 
przedziałek 

passé | nie na czasie, nie na fali

passive voice | strona bierna

payment | zapłata

payroll | lista płac

pedestrian | pieszy

penniless | bez grosza przy duszy

per se | jako taki

permanent | stały

petrified by sth | przerażony czymś

phallic | falliczny

pharmaceutical ˌfɑːməˈsuːtɪkl / 
ˌfɑːməˈsjuːtɪkl | farmaceutyczny

physician | internista

plastering | tynkowanie

pleased | zadowolony

plumber | hydraulik 

plundering | plądrowanie 

pneumonia | zapalenie płuc

pocket | kieszeń

polka dot | kropka, groszek

poster | plakat

pottery | garncarstwo 

prearranged | wcześniej ustalony/
zaplanowany

precedent | poprzednik

prescription drug | lek na receptę

prevalence | przewaga 

priest | ksiądz 

primary | główny

prison sentence | wyrok więzienia

prize | nagroda

procarboxypeptidase 
| prokarboksypeptydaza (enzym 
trawienny)

proficiency | biegłość

profoundly | dogłębnie

prolific | płodny

prominent | wybitny

prominently | znacznie, bardzo 

pronunciation prəˌnʌnsiˈeɪʃn 
| wymowa

proof | dowód
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psychedelic ˌsaɪkəˈdelɪk 
| psychodeliczny

pulling out | wycofanie się

purchase ˈpɜːtʃəs / ˈpɜːrtʃəs 
| nabytek, zakup

Q
quadrangle ˈkwɒdræŋɡl  
| czworobok, czworokąt

quagmire | bagno; tarapaty

quid | pot. funt

quite | dość

R
raid on sth | najazd na coś 

rainbow | tęcza

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

rebellious rɪˈbeljəs | buntowniczy

reboot | film/serial podejmujący 
tematykę wcześniej emitowanego 
filmu/serialu

recording | zapis/y

rectangle | prostokąt

regarded as… | postrzegany jako…, 
uważany za…

reign reɪn | panowanie 

reigning | panujący

relatively | względnie

reluctant | niechętny

reminiscent of sth 
| przypominający coś

remorse | wyrzut sumienia

remote | odległy

reportedly | podobno, rzekomo

research | badania

revenue | przychód

rhinocerose | nosorożec

riddle-filled | pełny zagadek

riled | rozdrażniony, poirytowany

rival ˈraɪvl | rywal

root cause | podstawowa przyczyna

rotten | zepsuty, zgniły

roughly | mniej więcej, z grubsza

runic | runiczny

S
safety | bezpieczeństwo

sailing ship | żaglowiec

salary increase | wzrost pensji

savage | dzikus

scantily-clad | skąpo odziany

scarce | nikły, znikomy

scare | panika, popłoch, trwoga

scary | przerażający

scattered throughout sth 
| rozproszony/porozrzucany gdzieś

scene siːn | scena, miejsce

scenery ˈsiːnəri | sceneria, 
krajobraz

schadenfreude | radość z cudzego 
nieszczęścia

scheme skiːm | program, system

scholar | naukowiec, badacz

scores of sth | wiele czegoś

scrimping | ograniczanie 
wydatków, zaciskanie pasa

seal fat | tłuszcz foczy

seized siːzd | przejęty

self-confessed | zdeklarowany

selfish | samolubny

semi-nude | półnagi

semi-retirement | częściowe 
przejście na emeryturę

series ˈsɪəriːz / ˈsɪriːz | serial

set up | ustanowiony

setting | nastawianie

settings | otoczenie

settlement | osada

sewing ˈsəʊɪŋ / ˈsoʊɪŋ | szycie 

shallow | płytki

shared with sb | współ/dzielony z 
kimś

shelter | schronienie

shopkeeper | właściciel sklepu

shoreline | przybrzeżny, linii 
brzegowej

shot down | storpedowany

sight saɪt | widok

similar in appearance to sb/sth 
| podobny pod względem wyglądu 
do kogoś/czegoś

similarity | podobieństwo

skyrocketing | wygórowany, bardzo 
wysoki

slave | niewolnik 

sleigh | sanie

sloop | słup, jednomasztowy jacht

smoked | wędzony

smuggler | przemytnik

smuggling | przemyt

soaring | strzelisty, wysoki

sophisticated | wyrafinowany

sorely | bardzo

source | źródło

spanning sth | obejmujący coś

spearheaded by sb | zainicjowany 
przez kogoś

species ˈspiːʃiːz | gatunek

spokeswoman | rzeczniczka

sprite | duszek, chochlik

staff | personel, pracownicy

staggering | oszałamiający

stand-in | zastępca

stark | ostry

stark n aked | kompletnie nagi

starlet | gwiazdeczka

statue ˈstætʃuː | posąg

stay-at-home | domator

steady | stały

steeped in sth | zanurzony w czymś

store greeter | osoba witająca 
klientów w sklepie

strapped for sth | cierpiący na brak 
czegoś

strength | siła



englishmatters.pl
66/2017

strictness | surowość; rygor

stunning | szokujący

subject | podmiot

subsidised | dotowany

sub-standard | poniżej normy, 
gorszej jakości (niż standardowa)

subtlety | subtelność 

supercalifragilisticexpialidocious 
| pot. wspaniały, cudowny 
(dziecinne wyrażanie określające 
akceptację zaczerpnięte z Mary 
Poppins)

superfluous suːˈpɜːfluəs / 
sjuːˈpɜːfluəs | zbędny, niepotrzebny

supplies | zaopatrzenie, prowiant, 
zapasy

support for sth | wsparcie dla 
czegoś

surname | nazwisko

surprisingly | zdumiewająco, 
zaskakująco

surrounded by sth | otoczony przez 
coś

surrounding | otaczający

swashbuckling | zawadiacki

swayed to sth | przekonany do 
czegoś

sword | miecz

sworn | zaciekły

T
tantalising | kuszący, nęcący

tasty | pyszny

tax | podatek

tax break | ulga podatkowa

tedious | uciążliwy, nudny

tension | napięcie

the disabled | niepełnosprawni

the elderly | starsi ludzie

the fairer sex | płeć piękna

the latter | ten drugi (z dwóch 
wymienionych)

the middle ages | średniowiecze

the royals | członkowie rodziny 
królewskiej

the unemployed | bezrobotni

thorny | drażliwy

though | jednak

thrifty | oszczędny

thriving | kwitnący

throughout sth | w czymś

tied | związany

timeframe | ramy czasowe

to abandon sb/sth | porzucać 
kogoś/coś

to achieve sth | osiągnąć coś

to alleviate sth | obniżyć coś

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

to allude to sth | napomknąć  
o czymś, robić aluzje 

to announce that… | obwieszczać/
oznajmiać, że…

to appear | wyglądać, wydawać się

to apply for sth | składać podanie 
o coś

to apply sth | stosować coś 

to argue that… | przekonywać, że…

to arise | pojawiać się

to attempt to do sth | próbować 
coś zrobić

to avoid sth | uniknąć czegoś

to backfire | obracać się przeciwko 
(komuś/czemuś), mieć skutek 
odwrotny do zamierzonego

to bang sb over sth | pot. walnąć, 
huknąć kogoś w coś 

to be aimed at sb | być 
skierowanym do kogoś

to be buried | zostać pochowanym

to be entitled to sth | być 
upoważnionym do czegoś

to be favoured over sth | być 
faworyzowanym w stosunku do 
czegoś

to be held | odbywać się

to be in admiration of sth 
| podziwiać coś

to be in dire straits | być 
w tarapatach, w trudnym położeniu

to be included into sth | być 
włączanym w coś

to be left out of sth | być 
wykluczonym z czegoś

to be littered with sth | być czymś 
zaśmieconym

to be on the rise | wzrastać 

to be overcharged for sth | mieć za 
dużo policzone za coś

to be persuaded into sth | dać się 
do czegoś przekonać

to be relieved | odczuwać ulgę

to be the order of the day | być na 
porządku dziennym

to be widowed | owdowieć 

to become apparent | stać się 
oczywistym

to betray sb | zdradzać kogoś

to blame sb | obwiniać/winić kogoś

to blend sth with sth | mieszać coś 
z czymś 

to blow money on sth | wydawać 
na coś dużo pieniędzy

to bludgeon sb tə ˈblʌdʒən 
ˈsʌmbədi | s/tłuc kogoś 

to boast sth | szczycić się czymś

to book sth | zarezerwować coś

to border on sth | graniczyć 
z czymś

to borrow sth tə ˈbɒrəʊ ˈsʌmθɪŋ 
| pożyczać coś od kogoś

to brace oneself | przygotować się 
(na coś)

to bring home the bacon tə brɪŋ 
həʊm / hoʊm ðə ˈbeɪkən | pot. 
zarabiać na chleb

to bring in sth | wwieźć coś, wnieść 
coś

to bring sb to one’s knees | rzucić 
kogoś na kolana, pokonać

to bring up sth | podnosić, 
poruszać coś (jakąś kwestię)

to brush sth under the carpet 
| zamiatać coś pod dywan

to bump into sb | wpaść na kogoś
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to burst with sth | kipieć czymś 

to call it a day | pot. zakończyć 
pracę

to cast sth | zarzucić coś

to cause a stir | wywoływać 
poruszenie

to charge sb | pobrać od kogoś 
opłatę

to chop sth | rąbać coś

to chow down on sth | wcinać, 
szamać coś, zajadać się czymś 

to claim that… | twierdzić, że…

to combine sth and sth | łączyć coś 
z czymś

to come across as sth | wydawać 
się, okazać się, sprawiać wrażenie

to come across sb | natknąć się na 
kogoś, spotkać kogoś 

to compete | współzawodniczyć

to complete sth | ukończyć coś

to condemn sth | potępiać coś

to conjure up sth tə ˈkʌndʒə(r) ʌp 
ˈsʌmθɪŋ | przywoływać coś

to connect with sb | połączyć, 
złączyć się z kimś

to conquer sth tə ˈkɒŋkə(r) / 
ˈkɑːŋkər ˈsʌmθɪŋ | podbijać coś

to consider sth | rozważać, brać 
coś pod uwagę

to contribute to sth | przyczynić się 
do czegoś 

to count on sth | liczyć na coś

to couple sb | połączyć/sparować 
kogoś

to curtail sth tə kɜːˈteɪl / kɜːrˈteɪl 
ˈsʌmθɪŋ | redukować, ograniczać 
coś

to defend oneself against sb 
| obronić się przed kimś 

to defend sb/sth | bronić kogoś/coś

to denounce sth tə dɪˈnaʊns 
ˈsʌmθɪŋ | potępiać coś 

to depend | zależeć

to depict sth | przedstawiać coś

to despair | rozpaczać

to develop | rozwijać się

to die out | wymierać, wyginąć

to differ | różnić się

to dine out | jeść na mieście

to direct sb to sth | kierować kogoś 
do czegoś

to disgust sb with sth | budzić w 
kimś odrazę z powodu czegoś

to display sth | pokazywać, 
prezentować coś 

to disrobe | rozebrać się

to distract from sth | odciągać od 
czegoś uwagę, rozpraszać 

to do the rounds | krążyć

to draw a firestorm of 
controversy tə drɔː ə ˈfaɪəstɔːm 
/ ˈfaɪərstɔːrm əv ˈkɒntrəvɜːsi / 
kənˈtrɒvəsi | wywoływać poważne 
kontrowersje

to draw one’s attention 
| przyciągać czyjąś uwagę

to dwindle | zmniejszać/kurczyć się

to eat humble pie tu iːt ˈhʌmbl paɪ 
| pokajać się

to embolden sb | ośmielać kogoś

to employ sb | zatrudniać kogoś 

to establish sb as sb | ustanowić 
kogoś kimś 

to establish sth | ustanowić coś

to excel in sth | wyróżniać się w 
czymś, odnieść sukces w czymś

to exchange sth | wymieniać się 
czymś

to expect | oczekiwać

to experience sth | doświadczać 
czegoś

to face away from sth | być 
odwróconym tyłem do czegoś 

to facilitate sth | ułatwić coś

to fail | nie powieść się

to fall in love | zakochać się

to fall into disrepair | popaść w 
ruinę

to fall into trouble | popadać w 
tarapaty

to fall on hard times | przechodzić 
ciężki okres, mieć mało pieniędzy

to fasten sth | przymocowywać 
coś, przytwierdzać coś

to feature | eksponować 

to feature in sth | występować w 
czymś

to feature sth | ukazywać, 
przedstawiać

to fetch sth | być wartym coś, 
przynosić coś (zysk)

to focus on sth | skupiać się, 
koncentrować na czymś

to foot the bill | uregulować 
rachunek

to force sb to do sth | zmuszać 
kogoś do z/robienia czegoś

to foresee sth | przewidzieć coś

to fork over X | zapłacić ponad X, 
szarpnąć się na ponad X

to foster sth | wzmacniać coś

to gain a foothold | zaczepić się na 
rynku 

to garner sth | zdobyć coś 

to get down to business | zabierać 
się do roboty

to get in on the act | wkroczyć do 
akcji 

to get married | pobierać się

to get out of hand | wymykać się 
spod kontroli

to get ripped off | pot. zostać 
oskubanym (z pieniędzy)

to get sth across | przekazać coś

to get the sack | pot. zostać 
zwolnionym, wylanym z pracy

to give birth | rodzić

to give sb limelight | skierować na 
kogoś uwagę

to give up | poddawać się

to gnaw | gryźć, obgryzać; dręczyć, 
nękać 

to go berserk on sb | wściekać się 
na kogoś 

to go for a song | pójść za bezcen, 
zostać bardzo tanio sprzedanym

to grant sb sth | zagwarantować 
komuś coś
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to grant sth to sb | gwarantować 
coś komuś

to grapple with sth | zmagać się 
z czymś

to grasp sth | u/chwycić coś

to grip sb | schwytać kogoś, 
zawładnąć kimś

to grow fond of sth | przywiązywać 
się do czegoś, polubić coś

to have a knack for sth | pot. mieć 
w czymś wprawę, mieć do czegoś 
dryg (w odniesieniu do czegoś 
negatywnego np. działania komuś 
na nerwy)

to have money to burn | pot. mieć 
forsy jak lodu

to have the balls | pot. mieć jaja, 
mieć odwagę

to head somwhere | zmierzać 
dokądś

to highlight sth | podkreślać, 
uwydatniać coś

to hint at sth | robić aluzję do 
czegoś 

to hire sb | zatrudniać kogoś 

to hold a torch for sb | żywić do 
kogoś uczucie

to hold on to sth | trzymać się 
czegoś

to hone sth | u/doskonalić coś, 
doprowadzić coś do perfekcji

to host sb | gościć kogoś

to host sth | być gospodarzem 
czegoś

to impact sth | wpływać na coś

to implore sb | błagać kogoś 

to include sth | obejmować coś

to incorporate sth | zawierać coś, 
łączyć coś 

to incur tə ɪnˈkɜː(r) | ponosić

to indicate that… | wskazywać na 
to, że… 

to influence sth | mieć wpływ/
wpływać na coś

to inherit sth | dziedziczyć coś 

to interact with sb | wchodzić w 
relację/interakcję z kimś

to intervene tu ˌɪntəˈviːn / 
ˌɪntərˈviːn | interweniować 

to involve sth | obejmować coś

to keep sth out of the hands of sb 
| ochronić coś przed kimś

to kick sth up a notch | pot. 
podkręcić coś 

to kill sth off | wybić coś

to land a job | zostać zatrudnionym

to launch sth tə lɔːntʃ ˈsʌmθɪŋ 
| wypuścić coś 

to lead sb through sth | wieść/
prowadzić kogoś przez coś

to lead sb to sth | prowadzić kogoś 
do czegoś

to leave | odchodzić

to lend a hand | pomagać

to lend sb sth | pożyczać coś komuś

to live on a shoestring | żyć od 
pierwszego do pierwszego, ledwo 
wiązać koniec z końcem

to maintain sth | utrzymywać coś

to make a name for oneself 
| wyrabiać sobie reputację 

to make a killing | pot. zarobić 
kupę kasy/siana

to make advances to sb | zalecać 
się do kogoś 

to make ends meet | wiązać koniec 
z końcem

to make it to the end | dotrwać do 
końca

to manage sth | zarządzać czymś 

to mandate sth | nakazywać coś

to mature tə məˈtʃʊə(r) | dojrzeć

to melt sth | rozpuszczać coś

to merge into sth | zlewać się, 
łączyć się w coś

to mingle with sb | obracać się w 
czyimś towarzystwie

to mull sth | rozważać coś

to name sth | nazwać coś

to objectify sb | uprzedmiotawiać 
kogoś 

to obtain sth | uzyskać, otrzymać coś

to order sth | zamawiać coś

to partake in sth | brać udział w 
czymś 

to participate in sth | uczestniczyć 
w czymś

to pass sth | przekazywać coś 

to pave the way for sth | przetrzeć 
szlak/utorować drogę czemuś

to pay through the nose | pot. 
zapłacić jak za zboże, przepłacać

to perform sth | wykonywać coś

to pick up the bill | uregulować 
rachunek

to picture sth | wyobrazić sobie coś

to point to sth | wskazywać na coś 

to pour sth over sth | nalewać coś, 
przelewać coś nad czymś 

to predate sth | poprzedzać coś

to print sth | wy/drukować coś 

to proclaim oneself sb | mianować 
się kimś

to pronounce sth | wymawiać coś

to prove to be | okazać się 

to provide sth | dostarczać czegoś

to punish sb | karać kogoś

to pursue sth | podążać za czymś

to put a stop to sth | powstrzymać 
coś

to put your foot in your mouth 
| popełnić gafę

to quip | żartować

to raise sth | podnosić coś 

to realise | zdać sobie sprawę

to recall sb/sth | przypominać 
sobie kogoś/coś

to recite sth | recytować, 
deklamować coś

to recognise sth as sth | uznawać 
coś za coś

to reflect sth | odzwierciedlać coś

to reign tə reɪn | panować

to reimburse sb tə ˌriːɪmˈbɜːs / 
ˌriːɪmˈbɜːrs ˈsʌmbədi | zwracać 
komuś koszty

to reject sb | odrzucać kogoś
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to release sth | opublikować coś, 
wypuścić coś na rynek

to rely on sb | polegać na kimś

to rely on sth | polegać na czymś

to remain sth | pozostawać czymś

to replace sth with sth | zastępować 
coś czymś

to require sth | wymagać czegoś

to resemble sb/sth | przypominać 
kogoś/coś

to restore sth | doprowadzić coś do 
dawnego stanu, przywrócić

to retire | przechodzić na emeryturę

to return from somewhere | wrócić 
skądś

to reveal sth | ujawniać coś

to right a wrong | naprawić 
wyrządzone zło

to rise | wzrastać

to rocket past X $ | skoczyć w górę o 
ok. X $

to rule sth | panować, rządzić czymś

to sail | żeglować 

to sample sth | s/próbować czegoś

to save up for sth | oszczędzać na coś

to secure sth | zapewnić coś

to seek sth | szukać czegoś

to seem | wydawać się 

to send shockwaves across sth 
| zszokować, zaskoczyć coś 

to set about sth | zacząć, rozpocząć 
coś

to set out to do sth | postanowić coś 
zrobić

to set sb back X | kosztować kogoś X

to settle for sth | zadowolić się czymś

to shed light on sth | rzucać na coś 
światło

to show off sth | za/prezentować coś 

to showcase sb | zaprezentować kogoś

to shun sth | unikać/wystrzegać się 
czegoś

to smooch with sb | pot. migdalić/
pieścić się z kimś 

to solve sth | rozwiązać coś

to sophisticate sth | udoskonalać coś

to spend money like water | szastać 
pieniędzmi

to splurge tə splɜːdʒ / splɜːrdʒ | pot. 
przepuszczać (pieniądze)

to spread oneself | rozprzestrzenić 
się 

to spread through sth 
| rozprzestrzeniać się po/na czymś

to star | przedstawiać, występować

to stay hidden | pozostawać w 
ukryciu

to step into sth | wstępować do 
czegoś, wchodzić do czegoś

to struggle | zmagać się (z czymś)

to tackle sth | rozwiązać coś

to take over sth | przejąć coś 

to take place | mieć miejsce

to take shape | nabierać kształtu

to take sth by storm | podbijać coś

to take sth off | zdejmować, ściągać 
coś

to take sth upon oneself | wziąć coś 
na siebie 

to take the biscuit | pot. BrE 
wprawiać w osłupienie 

to throw money around | szastać 
pieniędzmi

to tick | odhaczyć ptaszkiem

to toy with sth | bawić się czymś, 
eksperymentować z czymś

to translate to sth | przekładać się 
na coś

to tread | stąpać

to try one’s hand at sth |  
podejmować próby w zakresie czegoś

to tune in | włączyć (odbiornik TV)

to turn sth down | odrzucić coś 

to turn to sth | zwrócić się ku czemuś

to undergo sth | przejść coś

to unpeel sth | odkrywać coś 

to up one’s game | podbić stawkę 

to utter sth | wypowiedzieć coś 

to wane | słabnąć, zanikać

to warm to sth | polubić coś, 
zainteresować się czymś

to waste/squander sth | marnować 
coś

to wind up | skończyć 

tomb | grób, grobowiec

toned | opalony

trader | handlarz

trading | do handlu

trading card | karta z obrazkiem 
tematycznym (dla kolekcjonerów)

trailblazing ˈtreɪlbleɪzɪŋ | pionierski

trainer | but sportowy

tranquil ˈtræŋkwɪl | spokojny

trap | pułapka

treat | smakołyk

treatment | leczenie

triangle ˈtraɪæŋɡl | trójkąt

troops | wojska

truckload | ładunek

trust | zaufanie

tusk | kieł

TV commercial | reklama telewizyjna

U
unavailable ˌʌnəˈveɪləbl 
| niedostępny

unaware of sth | nieświadomy 
czegoś

undergarment | bielizna 

underlined | podkreślony

underlying | ukryty, podstawowy

underwear | bielizna

undoubtedly ʌnˈdaʊtɪdli 
| niewątpliwie 

unfeasible ʌnˈfiːzəbl | niewykonalny

unfortunately | niestety

unique juˈniːk | jedyny w swoim 
rodzaju, unikatowy

unlike sb/sth | w odróżnieniu od 
kogoś/czegoś

unscrupulous ʌnˈskruːpjələs 
| bezwględny
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unsustainable ˌʌnsəˈsteɪnəbl 
| nietrwały, niezrównoważony

until ənˈtɪl | aż

unveiler | osoba, która coś odsłania 
(np. płytę pamiątkową podczas 
uroczystości)

unwelcome | niemile widziany

V
value | wartość 

variety | różnorodność

va-va-voom | sexy

vendor | sprzedawca

verbally | werbalnie, słownie

village | wioska, wieś

villager | mieszkaniec wsi

villain | łotr, czarny charakter

virtually | praktycznie

voluntary ˈvɒləntri / ˈvɑːlənteri 
| ochotniczy, dobrowolny

vowel | samogłoska

W
wage compensation | rekompensata 
płacowa

waiter | kelner

warfare | działania wojenne

watermill | młyn wodny

weak | słaby

wealth | bogactwo

wealthy | zamożny, bogaty

weapon | broń

weaving ˈwiːvɪŋ | tkanie, tkactwo 

well-off | dobrze sytuowany, 
zamożny

well-to-do | zamożny, dobrze 
sytuowany

whereas | podczas gdy

whether | czy

whey-preserved | zakonserwowany 
przy użyciu serwatki

widespread | szeroko 
rozpowszechniony

wig | peruka

winding ˈwaɪndɪŋ | nakręcanie

win-win | sytuacja, w której obydwie 
strony zyskują/wygrywają

wisely | mądrze

within easy reach | łatwo dostępny

within sth | w obrębie czegoś,  
w ciągu czegoś

worth sth | wart/y czegoś

wrecked rekt | zatopiony

Y
yearning | pragnienie, żądza

yolk | żółtko


