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A
ability | umiejętność, zdolność

academic | naukowiec, pracownik 
akademicki

accessible əkˈsesəbl | dostępny

according to sb | według kogoś

account | opowieść, relacja

accurate | właściwy

accurately | wiernie

ace | as

actual | rzeczywisty

actually | tak naprawdę, 
w rzeczywistości

adjacent | przylegający

adjective | przymiotnik

admirable ˈædmərəbl | godny 
podziwu

adultery | cudzołóstwo

adventurous ədˈvɛntʃ(ə)rəs | żądny 
przygód

adverb | przysłówek

after all | ostatecznie

agreeing | wyrażenie zgody

air freshener | odświeżacz 
powietrza

aisle ʌɪl | alejka

ale | piwo angielskie (rodzaj piwa 
górnej fermentacji)

alias | przydomek, alias

alike | podobnie 

all of a sudden | nagle, znienacka

all over | na całym

alongside | u boku

alternate | inny

although | mimo że, chociaż

amongst | wśród

ancient | starożytny

anecdote | anekdota

anniversary | rocznica

annual | coroczny

appealing to sb | pociągający, 
kuszący kogoś

appearances | pozory, 
powierzchowność

approach towards sth | podejście 
do czegoś

arctic | arktyczny

arguably | prawdopodobnie

army | armia

array of sth | szeroki wybór czegoś

article of clothing | aktykuł 
odzieżowy

asset | wkład

at all | w ogóle

at no time | w żadnym razie, nigdy

at peak times | w godzinach 
szczytu

atrocity | okrucieństwo

attempt | próba

attention span | okres skupienia 
uwagi

attraction | atrakcja

audience ˈɔːdiəns | publika, 
publiczność

aura | aura

author | autor

autumn ˈɔːtəm | jesień

auxiliary ɔːɡˈzɪliəri | posiłkowy

available | dostępny

average | przeciętny, średni

awkward | dziwny

B
BA = Bachelor of Arts | tytuł 
licencjata w dziedzinie nauk 
humanistycznych

back cover | tył okładki

backup | dodatkowy, wspierający

bandit | bandyta

bank holiday | święto państwowe

bargain hunter | łowca okazji

Battle of Warsaw | bitwa 
warszawska

beaming | promieniejący

bearing ˈbeərɪŋ / ˈberɪŋ | łożysko

beef | wołowina

bespoke | szyty na miarę

beware | uważać

bigwig | gruba ryba, szycha

blazing | oślepiający

blinding | oślepiający

blizzard | zamieć

blustery ˈbləstəri | porywisty

bond with sb | więź z kimś

borough ˈbəroʊ | okręg (w podziale 
adm. Nowego Jorku)

boundary | granica

braffin | BrE duże chomąto

brand | marka

breathtaking | zapierający dech 
w piersiach

brew | BrE pot. piwo, browar, 
gatunek piwa

bright | jasny

brilliant | lśniący, iskrzący się

brisk | rześki

British Isles | Wyspy Brytyjskie

bubbly | pot. szampan, bąbelki

bullet | kula

business as usual | dzień jak co 
dzień

button | guzik

C
calm | spokojny

campaign | kampania

cancer | nowotwór, rak

canine ˈkeɪˌnaɪn | psi

cash | gotówka

casually | swobodnie, spokojnie

ceiling ˈsiːlɪŋ | sufit

century | wiek

CEO = Chief Executive Officer 
| dyrektor naczelny/generalny

certain | pewien

certainly | z pewnością
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certainty ˈsɜːtnti | pewność

chair | katedra

change | reszta

changing room | przymierzalnia

character | charakter, postać

chart | lista przebojów

chivalric | rycerski

chronology krəˈnɒlədʒi 
| chronologia

circumstances | położenie

citizen | obywatel

civilian | cywil

cleaning products | środki czystości

climate | klimat

closing down sale | wyprzedaż 
z okazji likwidacji sklepu

clutch | chwyt

command | dowództwo

commitment | oddanie, 
poświęcenie

common | powszechny 

community | społeczność

completely | całkowicie

comprehensive | kompleksowy

conditional | okres warunkowy

conditions | warunki

conduit ˈkɒndjʊɪt/ˈkɒndɪt | kanał

connected with sth | związany 
z czymś

connoisseur ˌkɒn.əˈsɜː(r) | koneser, 
fan

conspicuous kənˈspɪkjuəs 
| rzucający się w oczy

containing sth | zawierający coś

contemporary | współczesny

contest | konkurs 

contestant | uczestnik 

controversy | kontrowersja

corner | róg

cosy | przytulny, komfortowy

counterintuitive | sprzeczny 
z intuicją

countless | niezliczony

cover | okładka

covers | przykrycie

crab apple | dzikie jabłko

craft | rękodzieło

craze | szał

creator | twórca

creepy | przyprawiający o gęsią 
skórkę

crime novel | powieść kryminalna

crisp | rześki

critic | krytyk

critter | pot. stwór, zwierzątko

crowded | zatłoczony

cry boy | pot. beksa

cuddle | tulenie się

cuisine kwɪˈziːn | kuchnia

culprit | winowajca

curious | ciekawy

current | obecny

currently | obecnie

custom | obyczaj, zwyczaj

customer | klient

D
dazzling | rażący

dazzlingly | oszałamiająco

deaf | głuchy

deceptive | oszukańczy, zwodniczy

decisive | zdecydowany

decline | upadek

deep down | w głębi

defence | obrona

definitely | koniecznie, 
zdecydowanie

degree | stopień (akademicki)

degree Celsius | stopień Celsjusza

delicious | pyszny

delight | wielka przyjemność, 
rozkosz

demand | popyt

department store | dom towarowy

departure point | punkt wyjścia

depiction | przedstawienie

deportee | osoba deportowana

despite sth | pomimo czegoś

destination | miejsce/cel podróży

devastating | niszczycielski

dim | przyćmiony

dimmed | przyćmiony, przygaszony

discontent | niezadowolenie

discount | rabat

dish | danie

display case | gablota

display window | witryna 
sklepowa

dissertation | praca dyplomowa

distant | oddalony

distinction | wyróżnienie

distraction | rozproszenie uwagi 

dizzying | zawrotny

done deal | załatwiona sprawa

dotted with sth | upstrzony czymś 

dove dəʊv | gołąb

dozen ˈdʌz(ə)n | tuzin

drastically | drastycznie

dreamlike | nierealny, magiczny

driven by sth | napędzany czymś

drug | narkotyk

due to sth | z powodu czegoś

dull | przytłumiony

dynasty | dynastia

E
eagle | orzeł

eclectic | eklektyczny

effective | skuteczny, wydajny

effort | wysiłek

effortless | pozbawiony wysiłku

egg carton | wytłoczka na jajka

either…or… | albo…albo…

elected | wybrany
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eloquently | dobitnie

elsewhere | gdzie indziej

embrace | uścisk

emphasis ˈemfəsɪs | nacisk

empire | imperium

employee | pracownik

end of season sale | wyprzedaż 
posezonowa

enemy | wróg

entertainment | rozrywka

enthusiast | entuzjasta, amator

entire | cały

entrance | wejście

entrepreneur ˌɒntrəprəˈnɜː(r) / 
ˌɑːntrəprəˈnɜːr | przedsiębiorca

epic poem | poemat

escalator | ruchome schody

estimated | szacunkowy

eventually | w końcu, ostatecznie

evil | zło

exception | wyjątek

exceptional | wyjątkowy

excessively | nadmiernie

exile ˈɛksʌɪl | wygnanie

existing | dotychczasowy

exotic | egzotyczny

expertise ˌekspɜːˈtiːz / ˌekspɜːrˈtiːz 
| (fachowa) wiedza, kompetencje

expertly | w sposób ekspercki

exposed | ujawniony

expression | wyrażenie

extravaganza | widowisko

eye-catching | zwracający/
przykuwający uwagę

F
failure ˈfeɪljə | porażka

faint | słaby

fair | targ

fair bit | sporo

famous | słynny, znany

fault | wina

feast | uczta

feature | cecha

feeble | słaby, nikły

feel-good | pot. wywołujący dobre 
samopoczucie

ferry | prom

festive | uroczysty

fete | feta

fictional | fikcyjny

figure | liczba, dane, postać

fine | w porządku

first and foremost | przede 
wszystkim, po pierwsze

flagship store | flagowy sklep

flair for sth | dar/talent do czegoś

flat | mieszkanie

flattened | zrównany z ziemią

flight | lot

flip | przekręcenie (strony)

for instance | na przykład

for once | choć raz 

forcefully | silnie

forecast | prognoza pogody

forefinger | palec wskazujący

foreign | zagraniczny

forlorn | opuszczony

founder | założyciel

free-range | z wolnego wybiegu

frigid | zimny, mroźny

frolicking | dokazywanie, 
swawolenie

(from) rags-to-riches | od pucybuta 
do milionera

frosty | mroźny

furthermore | ponadto

G
gallant | szarmancki

gem | skarb; klejnot

gender bias | uprzedzenie wobec 
innej płci

general | generał

genre ˈʒɒ̃rə / ˈʒɒnrə | gatunek

glaring | jaskrawy

glass | BrE lustro, szklany, ze szkła

glitzy | efekciarski, na pokaz

gourmet ˈɡʊəmeɪ / ˈɡʊrmeɪ 
| smakosz

government | rząd

gradually | stopniowo

gratification | gratyfikacja, nagroda

grim | ponury

groceries | produkty spożywcze

growth | wzrost

guardian | opiekun

guide | przewodnik

gulag | gułag

gurning | strojenie min

gust | poryw

H
haberdashery ˌhæbəˈdæʃəri / 
ˈhæbərdæʃəri | pasmanteria

handbag | torebka damska

handy | przydatny

happiness | szczęście

hardback | sztywna oprawa

hardly ever | rzadko kiedy

harsh | ostry

hazard | ryzyko

hazardous ˈhazədəs 
| niebezpieczny

heartbreak | zawód miłosny

heart-wrenching | chwytający za 
serce

heat | ciepło

held | organizowany

hence | stąd też

here you go | proszę bardzo

heteronym | heteronim
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hidden | ukryty

hideous ˈhɪdiəs | paskudny, 
szkaradny, okropny

high-end | najwyższej jakości

highlight | główna atrakcja

historian | historyk

holiday season | okres świąt

honorary | honorowy

honour | honor, wyróżnienie

hope | nadzieja

horse collar | chomąto

hosted | prowadzony

hostile | wrogi

however | jednak

hug | uścisk

humble ˈhʌmbl | prosty, skromny

hurt | zraniony

hypothetically ˌhaɪpəˈθetɪkli 
| hipotetycznie 

I
I'm reminded of… | Przypomina mi 
się...

ice skates | łyżwy

icky | pot. nieprzyjemny, wstrętny

illuminated | oświetlony

immediate | bezpośredni

impact | siła uderzenia

impact on sth | wpływ na coś

in exchange | w zamian

in fact | w rzeczywistości

in full swing | w pełni

in overdrive | na nadbiegu

in particular | w szczególności

in the meantime | w międzyczasie

in the spotlight | w świetle fleszy/
reflektorów, w centrum uwagi

in tow ɪn təʊ / toʊ | na doczepkę, 
w towarzystwie, z kimś

in wonder | w zachwycie

inaccessibility ˌɪnækˌsesəˈbɪləti 
| nieprzystępność, niedostępność

incarnation | wcielenie, uosobienie

including sb/sth | włącznie z kimś/
czymś

increasingly | coraz większy, coraz 
bardziej

indeed | w rzeczy samej

independence | niepodległość

inevitable ɪnˈevɪtəbl | nieodzowny, 
nieunikniony

infinitive | bezokolicznik

inflatable | nadmuchiwany

inflated | zwiększony

influential | wpływowy

infrequent | rzadki

ingredient | składnik

inner most | najgłębszy

ins nad outs | szczegóły, 
szczegółowe informacje, tajniki

inside | wewnątrz

insincere | nieszczery

instant | natychmiastowy

instead | zamiast

intellectual property rights | prawa 
własności intelektualnej

interiors | wnętrza

introduction | wstęp

invaluable ɪnˈvæljuəbl 
| nieoceniony

inventor | wynalazca

inversion | szyk przestawny, 
inwersja

inverted | odwrócony

irresponsibly ˌɪrɪˈspɒnsəbli / 
ˌɪrɪˈspɑːnsəbli | nieodpowiedzialnie

irritated | podrażniony

island ˈaɪlənd | wyspa

isle | wyspa

it is hard to disagree | trudno się 
nie zgodzić

item | artykuł, rzecz

J
jaw-dropping ˈdʒɔːˌdrɒp.ɪŋ 
| oszałamiający

jeweller ˈdʒuːələ(r) | jubiler

jewellery ˈdʒuːəlri | biżuteria

JFK | lotnisko Johna F. Kennedy’ego 
w Nowym Jorku

journey | podróż

just in time | w samą porę

K
kaput | pot. zepsuty

key to sth | klucz do czegoś

kingdom | królewstwo

kiss | pocałunek

L
label | metka

lack of sth | brak czegoś

LaGuardia | port lotniczy Nowy 
Jork-LaGuardia

larger picture | szersza 
perspektywa

last but not least | ostatnie, ale nie 
mniej ważne

leadership | dowództwo

leading role | główna rola 

legacy | spuścizna

lettuce | sałata

level | poziom

light bulb | żarówka

likely | prawdopodobnie

lingo | pot. żargon

linguistic | językowy, lingwistyczny

linked to sth | związany z czymś

lips | usta

liquid | płyn

literary | literacki

little did I know | nie wiedziałem, 
nie zdawałem sobie sprawy
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lively | pełen życia

load | obciążenie, przepływ

lobster | homar

local | lokalny mieszkaniec

location | lokalizacja

loo roll luː rəʊl | pot. papier 
toaletowy

loose | luźny

lousy | kiepski

lovely | uroczy

Lunar New Year | Księżycowy 
Nowy Rok

luxurious lʌɡˈʒʊəriəs / lʌɡˈʒʊriəs 
| luksusowy

luxury ˈlʌkʃəri | luksus

M
MA = Master of Arts | tytuł 
magistra w dziedzinie nauk 
humanistycznych

madam | pani

magical | magiczny

mainly | głównie

major | główny

majority | większość

mall | AmE centrum handlowe

market | targ

martyrology | martyrologia

massive | ogromny

master | mistrz

Master’s studies | studia 
magisterskie

mature məˈtʃʊə(r) / məˈtʃʊr 
| dojrzały

meaning | znaczenie

meanwhile | tymczasem

measure | miara

meat pie | pasztecik mięsny

medium | średni rozmiar

melancholy | melancholijny

memorial | tablica pamiątkowa

menorah | menora

merchandise | towar

merely | zaledwie 

meticulous mɪˈtɪkjʊləs 
| drobiazgowy, staranny

metropolis | metropolia

minority | mniejszość

mirror | lustro

mismatched | niedopasowany

missile ˈmɪsaɪl / ˈmɪsl | pocisk

mistake | błąd

modern | współczesny

modern-day | współczesny

modest | skromny

moreover | ponadto

most of all | przede wszystkim

mouth-watering | sprawiający, że 
ślinka cieknie; apetyczny

mug | kubek

multiple | wielokrotność

must-have | który trzeba mieć

must-see | pot. coś, co należy 
koniecznie zobaczyć

must-visit | do obowiązkowego 
odwiedzenia; który trzeba 
obowiązkowo odwiedzić

muted | przygaszony

my lips are sealed | będę milczeć 
jak grób

Myanmar | Mjanma, Birma

myth | mit

myth-making | tworzenie mitów

N
nappy | pielucha

narrative | relacja, narracja

native | rodowity

neither do I | ja również nie

nevertheless | niemniej jednak

nippy | chłodny, rześki

no gain without pain | bez pracy 
nie ma kołaczy

nom de plume | pseudonim 
literacki 

nonetheless | niemniej jednak, 
jednakże

Norway | Norwegia

not once | przenigdy

noteworthy | godny uwagi

notion | pogląd

notorious for sth | znany z czegoś

novel | powieść

novelist | powieściopisarz

nuance | niuans

numerous | liczne

O
obscure | niejasny

obstacle | przeszkoda

obvious ˈɒbviəs / ˈɑːbviəs 
| oczywiste

occupied | okupowany

odyssey | odyseja

of a nationalist bent | o 
przekonaniach nacjonalistycznych

on sale | na wyprzedaży

on the contrary | przeciwnie

on the grounds of sth | na terenie 
czegoś

on the one hand | z jednej strony

on the other hand | z drugiej 
strony

one-off | jednorazowy, 
jednorazowo uczestniczący w 
programie

onward | naprzód

opposite | przeciwny

order | porządek

Order of the White Eagle | Order 
Orła Białego

organic | ekologiczny

ounce aʊns | uncja (28 gramów)

outcome | wynik, rezultat

outright | wprost

outside | na zewnątrz
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outstanding | wybitny

outward | zewnętrzny

over and done with sth | z głowy

overlooked | pomijany

owing to sth | dzięki czemuś

owner | właściciel

P
paragraph | akapit

past tense | czas przeszły

peculiar | osobliwy

pedestrian | pieszy

pen name | pseudonim literacki 

perfectly | doskonale

performing arts | sztuki sceniczne

perhaps | być może

personalised | osobisty

pet store | sklep ze zwierzętami

PhD thesis | praca doktorska

philologist | filolog

phrasal verb | czasownik frazowy

picturesque | malowniczy

picturesque ˌpɪktʃəˈrɛsk 
| malowniczy

pint | duże piwo, ok. pół litra

pint BrE | pinta (miara objętości 
cieczy równa 568 ml)

pleasure | przyjemność

policy | polityka

Polish-Soviet war | wojna polsko- 
-bolszewicka

pool | basen

population | populacja

post-communist era | epoka 
postkomunistyczna

pound | funt

pout | nadąsana mina

pre-adolescent | w okresie przed 
dojrzewaniem, późnodziecięcy

precipitation | opad

preference | preferencja

pre-history | prehistoria

presence | obecność

present (tense) | czas teraźniejszy

prestigious prɛˈstɪdʒəs 
| prestiżowy

previously | poprzednio

prince | książę

printing | nadruk

probably | prawdopodobnie

proclivity | skłonność, tendencja

prodigy | geniusz, wyjątkowy talent

prolific | płodny

promenade | promenada

pronunciation | wymowa

proper | właściwy; taki, jak 
powinien być

properly | właściwie, odpowiednio, 
dobrze

proud | dumny

pseudonym ˈsuːdənɪm / ˈsjuːdənɪm 
| pseudonim, ksywka

puddle | kałuża

pure pjʊə(r) / pjʊr | czysty

purpose ˈpɜːpəs / ˈpɜːrpəs | cel, 
zamiar

Q
quality | cecha

quiet | cichy

R
radiator | grzejnik

raised | wychowywany

rarely | rzadko 

reaction | reakcja

reasonable | rozsądne

recently | niedawno

reception | przyjęcie

recipe | przepis

record | rekordowy

recurring | powracający

red-carpet treatment | specjalne 
traktowanie, traktowanie po 
królewsku

reflection | odbicie, przemyślenie

regarded as | postrzegany jako

rekindled | ożywiony

relationship | związek

remark | uwaga

remarkable rɪˈmɑːkəbl / rɪˈmɑːrkəbl 
| znaczący

reputation | reputacja

resources | zasoby

retail | sprzedaż detaliczna, 
detaliczny

retelling | nowa wersja opowieści

rhubarb | rabarbar

ride | przejażdżka

ridiculously rɪˈdɪkjələsli 
| śmiesznie, idiotycznie

rifle | strzelba

right up to sth | aż do czegoś

rink | lodowisko

rise | powstanie

row | rząd

royalties | tantiemy

rudimental | podstawowy

runner-up | osoba będąca druga 
na mecie

rural | wiejski

S
safeguard | ochrona, 
zabezpieczenie

sample | próbka

savage | dziko

savoury | wytrawny

saying | powiedzenie

scholar | uczony

scholarly | pilny, erudyta

score of sth | wiele czegoś

screen | ekran



englishmatters.pl
67/2017

seasonal | sezonowy

seconds | towar wybrakowany lub 
towar drugiego gatunku

seldom | rzadko

self-improvement 
| samodoskonalenie

selfish | samolubny

self-worth | poczucie własnej 
wartości

selling space | przestrzeń 
sprzedażowa

series | seria

set of pipes | donośny/
nadzwyczajny głos

severe | ciężki

shelter | schronienie

shop assistant | ekspedient

shopkeeper | sklepikarz

shortcut | skrót

significant | istotny, najważniejszy

significant | znaczący

similar | podobny

single | singiel

skis | narty

skyline | panorama

slightly | nieco

slush | breja

smallpox | czarna ospa

snow fall | opad śniegu

snowflake | płatek śniegu

snowstorm | śnieżyca

snowy | zaśnieżony

so would I | ja również

so-called | tak zwany

society | społeczeństwo

solidarity | solidarność

sophisticated | wyszukany

sorrow ˈsɒrəʊ | smutek

sorrows | udręki, cierpienia

soul | dusza

sourness | cierpkość, kwaśność

Southern drawl | akcent 
południowych stanów USA

spectrum | spektrum

spilt | rozlany

spin doctor | spec od PR, 
specjalista od wpływania na opinię 
publiczną

sprawling | rozciągnięty, rozległy

spread across sth 
| rozprzestrzeniony, rozciągnięty, 
rozmieszczony na czymś

squeeze | uściśnięcie

staff | załoga

stalk | łodyga

star-struck | zafascynowany 
sławnymi ludźmi

starting point | punkt wyjścia

state | państwo

statistically | statystycznie

Statue of Liberty | Statua Wolności

stock | asortyment, zapas

stock exchange | giełda papierów 
wartościowych

stone’s throw away from sth 
| bardzo blisko, tuż obok czegoś

storm system | układ burzowy

stout | stout, ciemne piwo górnej 
fermentacji

strand | pasmo

stroll | spacer

subdued səbˈdjuːd | łagodny, 
przygaszony

subject | podmiot, temat

subtlety | subtelność

subway | AmE metro

successfully | z sukcesem

sunset | zachód słońca

superb | znakomity

surface | powierzchnia

surface ˈsəːfɪs | powierzchnia

sweltering | duszny, parny

sword sɔːd / sɔːrd | miecz

syllable | sylaba

T
taken over by sb | przejęty przez 
kogoś

taken up | zajęty

tangible | namacalny

target audience | docelowy 
odbiorca

tear | łza

tear-jerker | wyciskacz łez

technically inclined | o umyśle 
ścisłym

tempting | kuszący

tenner BrE | pot. dycha

term of endearment | czułe słówko

that being said | to powiedziawszy

that’s it | to wszystko

the Big Apple | pot. Wielkie Jabłko, 
Nowy Jork

the Brits | Brytyjczycy

the elements | żywioł, zła pogoda

the Oder River | Odra

the real deal | pot. prawdziwy

theme | motyw przewodni

there’s always sunshine after the 
rain | po burzy przychodzi słońce

therefore | dlatego, z tego 
powodu, zatem

this is the case | tak jest

thought | myśl

throughout | w całym, wszędzie

thumb θʌm | kciuk 

tidal surge | fala przypływu

tiled | wykładany kafelkami

timeless | ponadczasowy

to abound | być w obfitości, 
występować licznie

to accept sb/sth | przyjmować 
akceptować  kogoś/coś

to accumulate | gromadzić się

to acknowledge sth | uznawać coś

to act as sth | pełnić funkcję czegoś



englishmatters.pl
67/2017

to adjust to sth | dostosowywać 
się do czegoś

to admire sb | podziwiać kogoś

to admit that… | przyznawać, że…

to advance | awansować

to afford sth | móc pozwolić sobie 
na coś finansowo

to alter sth tʊ ˈɔːltə ˈsʌmθɪŋ 
| zmieniać coś

to amble | przechadzać się

to analyse sth | analizować coś

to answer sth tə ˈɑːnsə(r) / ˈænsər 
ˈsʌmθɪŋ | odpowiedzieć na coś

to appear | wydawać się

to apply for sth | złożyć wniosek  
o coś

to appreciate sth | doceniać coś

to argue | dowodzić, utrzymywać

to attempt to do sth | próbować 
coś zrobić

to attend sth | uczestniczyć 
w czymś

to avoid sth | unikać czegoś

to award sb | nagradzać kogoś

to ban sth | zakazać czegoś 

to bare sth | obnażać coś

to bawl tə bɔːl | ryczeć

to be abuzz with sth | wrzeć/
huczeć od czegoś

to be against sth | być 
w sprzeczności z czymś

to be at stake | być do stracenia

to be bursting with sth | pękać 
w szwach od czegoś

to be central to sth | mieć 
kluczowe znaczenie dla czegoś

to be determined to do sth | być 
zdeterminowanym, aby coś zrobić

to be down in the dumps | pot. 
być w dołku

to be famous for sth | być z czegoś 
słynnym

to be feeling down | być 
przygnębionym

to be forced to do sth | być 
zmuszonym do zrobienia czegoś

to be in luck | mieć szczęście

to be in the cards for sb | być 
komuś pisanym

to be located | znajdować się 
gdzieś

to be made up of sth | składać się 
z czegoś

to be no object | nie grać roli

to be no stranger to sth | być 
z czymś obeznanym

to be one’s cup of tea | być czyjąś 
bajką

to be over | być skończonym

to be reduced to tears | zalewać 
się łzami

to be tucked away | być 
schowanym

(to be) in charge of sth | być 
odpowiedzialnym za coś, dowodzić 
czymś

to beam | emanować, 
promieniować

to belt sth out | pot. wyśpiewywać 
coś

to bemoan sth | lamentować nad 
czymś

to bounce off | odbijać się

to brace for sth | przygotować się 
na coś

to brave sth | stawiać czoło czemuś

to break into a sweat | pocić się

to break up | zrywać

to bundle up | ubrać się ciepło, 
otulić się

to captivate sb | zachwycić/
zauroczyć kogoś

to capture sb | schwytać kogoś

to cascade | spływać kaskadą

to catch a glimpse of sth 
| dostrzegać coś

to celebrate sth | świętować coś

to chronicle sth | pisać kronikę 
czegoś, uwieczniać coś

to claim | twierdzić, utrzymywać

to claim that… | twierdzić, że…

to collect sth | gromadzić coś

to combine sth | łączyć coś

to come as no surprise | nie być 
zaskoczeniem

to come to terms with sth 
| pogodzić się z czymś

to compete for sth | rywalizować 
o coś

to complete sth | ukończyć coś

to conceal sth | ukrywać coś 

to concentrate on sth 
| koncentrować się na czymś

to conduct sth | przeprowadzać 
coś 

to confuse sth with sth | mylić coś 
z czymś

to conjure up sth | przywoływać 
coś 

to consider sth | rozważać coś, 
brać coś pod uwagę

to consist of sth | składać się  
z czegoś 

to cope with sth | radzić sobie  
z czymś 

to cram into sth | tłoczyć się gdzieś

to croon sth | za/nucić coś, 
zaśpiewać coś półgłosem

to cry out | wykrzyknąć

to cut through sth | przecinać coś

to date | do dnia dzisiejszego,  
do dziś

to deal with sth | mieć do 
czynienia z czymś

to decipher sth | rozszyfrowywać 
coś

to delight sb | zachwycić kogoś

to delve into sth | zagłębiać się  
w coś

to demonstrate sth | wykazywać 
coś

to deny sth | zaprzeczać czemuś

to depend on sth | zależeć  
od czegoś

to depict sth | przedstawiać coś

to describe sth | opisywać coś

to design sth | projektować coś
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to deter sb/sth | odstraszać kogoś/
coś

to develop sth | opracowywać, 
rozwijać coś

to disagree | nie zgadzać się

to disclose sth | ujawniać coś

to display sth | pokazywać coś

to distort sth | wykrzywiać coś 

to dodge sth | unikać czegoś

to downplay sth | bagatelizować 
coś

to draw the attention of sb 
| przyciągnąć czyjąś uwagę

to drift apart | oddalać się  
od siebie

to drop sth | opuszczać coś

to dub sth | nazywać coś

to dump sth | zrzucać coś

to edit sth | redagować coś

to emphasise sth | podkreślać coś, 
kłaść nacisk na coś

to encourage sb to do sth 
| zachęcać kogoś do zrobienia 
czegoś

to end up | skończyć (gdzieś)

to evoke sth | wywoływać coś

to evolve into sth | rozwinąć się, 
ewoluować w coś 

to exert impact | wywierać wpływ

to exhibit sth | wystawiać coś

to experiment | eksperymentować

to expose sth | eksponować/
odsłaniać coś

to face sth | stać przed czymś, 
zwrócić się twarzą do czegoś

to fall ill | zachorować

to fall into one’s lap | wpaść komuś 
w ręce (o okazji, sposobności), 
nadarzyć się

to fancy sth | BrE pot. mieć na coś 
ochotę

to favour sth | faworyzować coś

to fend for oneself | być zdanym 
na siebie

to find sth | znajdować coś

to fit | pasować

to focus on sth | skupiać się  
na czymś

to follow sth | śledzić coś

to forget sth | zapominać o czymś

to forgive | wybaczać

to freshen up sth | odświeżać coś

to frown upon sth | patrzeć krzywo 
na coś 

to gain sth | zyskiwać coś

to gaze | spoglądać

to get one’s hands on sth 
| dostawać coś w swoje ręce

to get one’s way | stawiać  
na swoim

to get out of sth | wydostawać się 
skądś

to get rid of sth | pozbywać się 
czegoś

to get sth out of sth | wydostawać 
coś skądś

to get to do sth | mieć okazję coś 
robić

to get up close and personal with 
sb | zapoznać się bliżej

to give a fuck | wulg. interesować 
się , obchodzić

to give back | oddawać

to give sb chills | powodować 
u kogoś dreszcze/ekscytację

to glow | świecić

to go beyond sth | wykraczać  
poza coś

to go blind | oślepnąć

to go down as X | zostać 
zapamiętanym jako X

to go out of business 
| bankrutować, zwinąć interes

to go through sth | przechodzić 
przez coś

to grab sth | łapać coś

to graduate from sth | ukończyć 
coś 

to grant sb permission to do sth 
| udzielić komuś pozwolenia na  
z/robienie czegoś 

to grip sb | opanowywać kogoś 
(strach, panika)

to grow complacent with sth 
| spocząć na laurach

to hail sth as sth | obwołać coś 
jako coś

to handle sth | obsługiwać coś

to happen | dziać się

to headline sth | być główną 
gwiazdą czegoś

to highlight sth | podkreślać coś

to hit one snag too many 
| napotkać o jedną przeszkodę  
za dużo

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

to hop aboard of sth | wskoczyć  
na pokład czegoś

to hop around sth | przemieszczać 
się po czymś, przenosić się

to howl tə haʊl | wyć

to hunker down | przycupnąć, 
zainstalować się

to hurt sb | zranić kogoś

to ice skate | jeździć na łyżwach

to ignore sth | ignorować coś

to impose sth | narzucać coś

to improve sth | polepszać, 
usprawniać coś 

to include sth | obejmować, 
znajdować się wśród czegoś

to influence sth | wpływać na coś 

to intend to do sth | mieć zamiar 
coś zrobić

to introduce sth | wprowadzać coś

to invent sth | odnaleźć coś, 
wymyślić coś

to involve sth | dotyczyć czegoś

to keep a straight face 
| zachowywać powagę

to keep in mind sth | pamiętać 
o czymś

to kiss and make up | godzić się

to kiss up to sb | podlizywać się 
komuś

to lace up sth | sznurować coś
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to last | trwać

to laugh | śmiać się

to lay eggs | znosić jajka

to lead to sth | prowadzić do czegoś

to leave sb/sth | zostawiać coś/
kogoś

to let sb down | zawodzić kogoś

to level sth | zrównać coś z ziemią

to loathe sth tə ləʊð / loʊð ˈsʌmθɪŋ 
| nie cierpieć czegoś

to lock yourself away | chować się

to look into sth | przyglądać się 
czemuś

to lose out | stracić szansę na coś

to lower sth | obniżać coś

to make a face | krzywić się

to make out | AmE pot. obściskiwać 
się

to make progress | robić postępy

to make sense | mieć sens

to make the most of sth | czerpać 
z czegoś garściami

to make up | godzić się

to mark sth | zaznaczać coś

to marvel at sth | podziwiać coś

to matter | mieć znaczenie

to mean sth | oznaczać coś

to measure sth | mierzyć coś

to mirror sth | odzwierciedlać coś, 
odbijać coś

to mock sb | przedrzeźniać kogoś, 
drwić/kpić z kogoś

to mushroom | szybko się rozrastać

to name just a few | wymieniając 
tylko kilka, wspominając tylko 
niektóre

to neck | obcałowywać się

to notice sth | zauważać coś

to observe sth | obchodzić coś

to offend sb | obrażać kogoś

to offer sth | oferować coś, pozwalać 
na coś

to pass on sth | przegapić coś, 
pominąć coś

to pay a visit | składać wizytę, 
odwiedzać

to pay attention to sth | zwracać na 
coś uwagę, przywiązywać do czegoś 
wagę

to pay lip service to sth | składać 
gołosłowne deklaracje

to peak | wskoczyć

to peck | dawać całusa

to perceive sth | dostrzegać coś

to perform | grać coś, wystawiać coś

to perform a gig | dać koncert, 
wystąpić

to permeate sth tə ˈpɜːmieɪt / 
ˈpɜːrmieɪt ˈsʌmθɪŋ | przenikać coś 

to place in sth | umieszczać kogoś 
gdzieś

to plague sb tə pleɪɡ ˈsʌmbədi 
| nękać/trapić kogoś

to plummet tə ˈplʌmɪt | gwałtownie 
spadać

to point to sth | wskazać coś

to precede sth tə prɪˈsiːd ˈsʌmθɪŋ 
| poprzedzać coś 

to predict sth | przewidywać coś

to preserve sth | zachować coś 

to prove | okazywać się

to prove sth | udowadniać coś

to provide sth | dostarczać coś

to pucker up | układać usta do 
pocałunku

to pull sth apart | rozrywać coś

to purchase sth tə ˈpɜːtʃəs / ˈpɜːrtʃəs 
ˈsʌmθɪŋ | nabyć coś

to pursue sth | podążać za czymś, 
realizować coś

to put bread on the table | zarobić 
na życie

to put the blame for sth on sth 
| obwiniać coś za coś, przypisywać 
czemuś winę za coś

to put up sth | ustawiać

to raise sb | wychowywać kogoś

to raise sb tə reɪz ˈsʌmbədi 
| wychowywać kogoś

to range | obejmować

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

to ravage sth | spustoszyć, zniszczyć 
coś

to reach | osiągać

to recommend sth | polecać coś

to reconcile | pojednać się

to record sth | nagrywać coś

to reflect on sth | zastanawiać się 
nad czymś

to reject sth | odrzucać coś

to relate to sth | odnosić się  
do czegoś

to release sth | wydawać coś

to release sth | wypuszczać coś

to relocate | przenieść się

to remake sth to sth 
| dostosowywać coś do czegoś, 
przerabiać coś pod kątem czegoś

to replace sth with sth | zastąpić coś 
czymś 

to represent | przedstawiać coś

to resist sth | opierać się czemuś

to resort to sth | uciekać się  
do czegoś

to retail at X£ | kosztować w 
sprzedaży detalicznej X funtów

to retune sth into sth | dostroić, 
dostosować coś do czegoś

to return | powracać

to reveal sth | ujawniać coś

to revise sth | poprawiać, korygować 
coś

to ridicule sth | kpić z czegoś

to rise | wzrastać

to run out of sth | kończyć/
wyczerpywać się

to seek sth | poszukiwać czegoś

to seem | wydawać się

to sell off | rozprzedawać coś

to sell out | wyprzedawać (się)

to send sth back | odsyłać coś

to serve up sth | serwować coś

to settle | osiedlać się
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to settle down | osiedlać się

to shed tears | ronić łzy

to shoulder sth | przyjmować coś  
na siebie

to show off sth | pochwalić się 
czymś, popisać się czymś

to skyrocket | gwałtownie wzrastać 

to skyrocket | podskakiwać, szybko 
rosnąć

to slash sth | obcinać coś (np. ceny)

to smooch | migdalić się

to snarl | warczeć

to snivel | pochlipywać

to sob | łkać

to spend big | wydać dużą ilość 
pieniędzy

to spin a yarn tə spɪn ə jɑːn | snuć 
opowieść

to splash one’s cash on sth | pot. 
szastać pieniędzmi, wydawać 
pieniądze na coś

to state sth | stwierdzać coś

to steal the show | ściągnąć na 
siebie całą uwagę, przyćmić całą 
resztę

to step away from sth | odchodzić/
odstępować od czegoś

to strike sb | spaść na kogoś 
(o nieszczęściu)

to strike the right note | uderzyć 
w odpowiedni ton/odpowiednią 
strunę, odnieść sukces

to struggle with sth | zmagać się 
z czymś

to strum | brzdąkać

to stumble upon sth | natknąć się 
przypadkiem na coś

to submit sth | dostarczyć coś 

to succumb to sth tə səˈkʌm tə 
ˈsʌmθɪŋ | poddawać się czemuś, 
ulegać czemuś

to suffer from sth | cierpieć na coś/  
z powodu czegoś 

to suggest sth | sugerować coś

to suit sth | pasować do czegoś

to support sth | popierać coś

to sustain sth | podtrzymywać, 
wspierać coś

to sympathise with sb tə ˈsɪmpəθaɪz 
wɪð ˈsʌmbədi | współczuć komuś

to take a look at sth | przyglądać się 
czemuś

to take credit for sth | przypisywać 
coś sobie

to take exception to sth 
| kwestionować coś

to take hold of sth | obejmować coś

to take off | wystartować

to take on | przyjmować coś

to take sth at face value | brać coś 
za dobrą monetę

to take sth for granted | brać/
uznawać coś za pewnik

to take sth into account | brać coś 
pod uwagę

to take up sth | zajmować coś

to thrust sth over sth | narzucić/
włożyć coś na coś 

to tire of doing sth | zmęczyć się 
robieniem czegoś

to top up on sth | uzupełniać coś

to touch on sth | poruszać coś

to trade with sb | handlować z kimś

to try sth on | przymierzać coś

to turn a blind eye | przymykać  
na coś oko

to turn into sth | zamieniać się w coś

to turn on the waterworks | zalewać 
się łzami

to turn out | okazywać się

to uncover sth | odkrywać, odsłaniać 
coś

to underline sth | podkreślać coś

to underscore sth | podkreślać coś

to unearth sth | wydobywać coś  
na światło dzienne

to unfold | rozwijać się

to unveil sth | odkrywać coś

to update sth | aktualizować coś

to urge sb tə ɜːdʒ / ɜːrdʒ ˈsʌmbədi 
| zaganiać, popychać kogoś

to verify sth | weryfikować coś

to view sth as sth | postrzegać coś 
jako coś 

to wail | płakać, lamentować

to walk around | przechadzać się

to walk away from sb | odchodzić 
od kogoś

to weave sth into sth tə wiːv ˈsʌmθɪŋ 
ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ | wplatać coś w coś

to weigh sth | ważyć coś

to whimper | kwilić, łkać

to whine | jęczeć

to withdraw from sth tə wɪðˈdrɔː 
frəm ˈsʌmθɪŋ | wycofywać się 
z czegoś

toiletries | kosmetyki

toned down | stonowany

topic | temat

total | łączny

tough tʌf | trudny

toward X | w stosunku do X

towering | strzelisty, górujący

townsfolk | mieszkańcy miasta/
miasteczka

trading | handlowy

trail | szlak

translator | tłumacz

trophy | nagroda, trofeum

tune | piosenka

two-faced | dwulicowy

typically | zazwyczaj

U
unassuming | skromny

under no circumstances | pod 
żadnym pozorem

undergraduate | student na studiach 
licencjackich

undergraduate studies | studia  
I stopnia

unique | wyjątkowy

universe | uniwersum, wszechświat



englishmatters.pl
67/2017

unlike sth | w przeciwieństwie  
do czegoś

unrivalled ʌnˈraɪvld | niezrównany, 
bezkonkurencyjny

unsung | niedoceniany

upmarket | ekskluzywny

up-to-date | aktualny

upturned | zadarty 

urban ˈɜːbən / ˈɜːrbən | miejski

urge ˈəːdʒ | pragnienie

usable ˈjuːzəb(ə)l | nadający się  
do użytku

useless | bezużyteczny

usual | zwykle

utopia juːˈtəʊpiə / juːˈtoʊpiə | utopia

V
various | różny

vibrant | pełen energii

vice | występek; zły nawyk; wada, 
defekt

vicious ˈvɪʃəs | złośliwy

victory | zwycięstwo

virtually | praktycznie 

virtuous ˈvɜːtʃuəs / ˈvɜːrtʃuəs | prawy, 
praworządny

visible | widoczny

vivid | jaskrawy, żywy

voice | głos

volume | tom

W
walkway | chodnik, pasaż

ware | wyrób

warehouse | magazyn

waste | strata 

weakness | słabość

weight weɪt | waga

weighted ˈweɪtɪd | wzmocniony

weighty ˈweɪti | ciężki, ogromny

well into the night | do późnych 
godzin nocnych

westward | zachodni

wet | wilgotny

What’s the damage? | pot. Ile to 
będzie razem?

when it comes to X | jeżeli chodzi 
o X

when the mercury drops | kiedy robi 
się zimniej, kiedy spada temperatura

wherever | gdziekolwiek

whether | czy

while | podczas 

whilst | podczas gdy

white-out | śnieżyca

wholly | w pełni

wilted | zwiędły

window shopping | oglądanie witryn 
sklepowych

wintertime | zima

wise | mądry

wonderland | cudowna kraina

word of mouth | przekaz ustny

work | utwór

working class district | dzielnica 
klasy robotniczej

world-renowned | światowej sławy

worth sth | wart czegoś

would rather | wolałbym

X
X-infused | natchniony/inspirowany 
czymś

Y
yard | jard (0,9 metra)

youth | młodość 

Yuletide | okres świąt Bożego 
Narodzenia


