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A
a stone’s throw from sth | dwa 
kroki od

abbreviation | skrót

ability | umiejętność, zdolność

abusive əˈbjuːsɪv | znieważający, 
obelżywy

accident | wypadek

accommodation | zakwaterowanie

accomplished | utalentowany

according to sth | według czegoś 

account | konto

accused of sth | oskarżony o coś 

accuser | oskarżyciel

ace | as

achieve sth | osiągać coś

aching | obolały

across the pond | po drugiej 
stronie oceanu

actually | w rzeczywistości, 
faktycznie

ad | pot. ogłoszenie 

addicted to sb | uzależniony  
od kogoś 

addiction | uzależnienie

adulation | schlebianie, 
uwielbienie

adult | dorosły

advert | reklama

affair | romans 

afflicted with sth | dotknięty czymś

aficionado | wielbiciel, amator

aimed at sb | skierowany do kogoś

allegedly | rzekomo, ponoć

allowed | dozwolny

although | chociaż

although | mimo że..., chociaż

amenity | udogodnienie, 
wyposażenie

amongst | wśród

ancient | starożytny

anniversary | rocznica

anxiety | niepokój, nerwowość

apparent | oczywisty, widoczny

apparently | najwidoczniej 

appeal | urok

appealing | pociągający

appearance | wygląd

application | zastosowanie

approach to sth | podejście  
do czegoś

après-ski | zajęcia po nartach

armed forces | siły zbrojne

array of sth | szereg czegoś

ashamed of sth | zawstydzony 
czymś

asset | atut

at least | przynajmniej 

at once | naraz

audience ˈɔːdiəns | publiczność

available əˈveɪləb(ə)l | dostępny

average | średni, przeciętny

avid | gorliwy, zapalony

aware of sth | świadomy czegoś 

awe-inspiring | wzbudzający 
podziw

B
backseat driver | kierowca 
siedzący na miejscu pasażera 
(pasażer w samochodzie stale 
pouczający kierowcę)

backstage | obszar za kulisami, coś 
co dzieje się w tle

based on sth | na podstawie 
czegoś 

bath | łaźnia

be aware of sb | uważaj na kogoś, 
zwracaj uwagę na kogoś

bend | zakręt

besides | poza tym

beverage | napój

binge eating bɪndʒ ˈiːtɪŋ 
| objadanie się, obżeranie się

bipolar disorder | choroba 
dwubiegunowa

birthplace | miejsce urodzenia 

blessing in disguise | szczęście 
w nieszczęściu

blind spot | martwy punkt 

bliss | szczęście, rozkosz

blizzard | zamieć

boldly | śmiało

bona fide | prawdziwy

bonnet | BrE maska

boot | BrE bagażnik 

bottleneck | korek

bowel | jelito

brand | marka

breathalyser test | test na 
obecność alkoholu we krwi

breed | rasa, rodzaj

bruise | siniak

bunk | miejsce na łóżku piętrowym

butler ˈbʌtlə | kamerdyner

by means of sth | za pomocą 
czegoś

by no means | w żadnym wypadku, 
w żaden sposób

C
cabin | chata

cameo (role) | epizodyczna rola 
odtwarzana przez znanego aktora/
aktorkę/osobistość 

campfire | ognisko

cancer | rak

case | przypadek

celebrity | sława, znana osobistość

century | wiek (100 lat)

certainly | z pewnością

certainty | pewność

chain | łańcuch

chamber | komnata

chameleon kəˈmiːliən | kameleon 

chancellor | kanclerz
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chapel | kaplica

characteristics | charakterystyka, 
cechy

chart | lista przebojów

chauffeur ˈʃəʊfə(r) | szofer, 
kierowca

circle | pierścień, okrąg

clime | strefa klimatyczna

cluster | skupisko

coffee addict | osoba uzależniona 
od kawy

coin | moneta

cold-heartedness | obojętność, 
nieczułość

comfy | pot. wygodny

commemorating | upamiętniający

commitment | zaangażowanie 

commodity | towar 

common | powszechny 

community | społeczność

condition | warunek

confusing | mylący

conqueror ˈkɒŋk(ə)rə | zdobywca

conspiracy | spisek

contagious kənˈteɪdʒəs | zaraźliwy

contemporary | współczesny

contest | konkurs 

contestant | zawodnik, uczestnik

cooker | kuchenka

core | kluczowy 

cosy | przytulny

cottage | chata, domek

county | hrabstwo

coupled with sth | połączony 
z czymś

craveable | pożądny

creed | kredo

crown jewel | klejnot koronny, perła

crowned | koronowany

cuisine kwɪˈziːn | kuchnia

current | obecny

customer | klient

D
daredevil | śmiałek

dashboard | deska rozdzielcza

deemed | uznany

definitely | zdecydowanie 

deliberately | celowo

delight | uciecha, rozkosz, wielka 
przyjemność

desert island ˈdezət ˈaɪlənd 
| bezludna wyspa

despite sth | po/mimo czegoś

destination | cel podróży

diameter dʌɪˈamɪtə | średnica

diarrhoea ˌdaɪəˈrɪə | rozwolnienie 

disappointed | rozczarowany

disastrous | katastrofalny

disorder | zaburzenie

disrupted | zaburzony

dissatisfaction | niezadowolenie

distance | odległość

distant | odległy

disturbing | niepokojący

divorce | rozwód 

dogsledding | jeżdżenie saniami 
z psim zaprzęgiem

dome | kopuła

doubt daʊt | wątpliwość

dreaded | przerażający

dreary | posępny

driving licence | prawo jazdy

drug | narkotyk

drummer | perkusista

due to sth | z powodu czegoś

dull | nudny

dysfunctional | dysfunkcyjny

E
eerie ˈɪəri | upiorny

embarrassed | zawstydzony

embarrassment | zawstydzenie, 
zakłopotanie, zażenowanie

emphasis | nacisk

employee | pracownik

enchanting | czarujący

endeavour ɪnˈdɛvə 
| przedsięwzięcie

enjoyable | przyjemny

enjoyment | radość, przyjemność

entertaining | zabawny

entertainment | rozrywka

entertainment industry | branża 
rozrywkowa

enthralling | frapujący

entire | cały

entrepreneur ˌɒntrəprəˈnɜː(r) 
| przedsiębiorca

environment | środowisko

eponymous | tytułowy

escort | eskorta

especially | szczególnie

espionage ˈɛspɪənɑːʒ 
| szpiegostwo

essential | kluczowy

estate car | (samochód) kombi

esteem | poważanie, szacunek

evidently | ewidentnie, widocznie

evolved | rozwinięty

exception | wyjątek

excessive | nadmierny

excursion | wycieczka

executive car | luksusowy 
samochód dla dyrektorów

exhaust ɪɡˈzɔːst | spaliny

exhilarating | rozkoszny

exoticism | egzotyka

expelled from sth | usuwany 
z czegoś

expertise ˌekspɜːˈtiːz | biegłość, 
wiedza, kompetencje, ekspertyza

extension | przedłużenie 

extensive | rozległy

exterior | elewacja
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extraordinary | nadzwyczajny, 
wyjątkowy

extremely | wyjątkowo

F
facility | obiekt

fairy ˈfeəri | wróżka

fame | sława

fare | strawa

fast lane | pas szybkiego ruchu

fatal ˈfeɪt(ə)l | śmiertelny

fate | los

female | kobieta, kobiecy

fight | walka, bójka 

finest | najlepszy

fire pit | palenisko

fireplace | kominek

firing squad | pluton egzekucyjny

flashcard | fiszka

flash-in-the-pan | jednorazowy, 
chwilowy (wyczyn, sukces)

flat tyre | przebita opona, guma, 
kapeć

flavoured | smakowy

fleet | flota

flick | pot. film 

flop | pot. fiasko 

fly-fishing | wędkarstwo muchowe

formidable | ogromny

fortress | forteca

fragile | kruchy, delikatny

frankly | szczerze

frequently | często

fridge | lodówka

frightening | straszny, przerażający

fringe | skraj, obrzeża

from all walks of life | ze 
wszystkich środowisk społecznych 
i zawodowych

furnishings | wyposażenie, 
umeblowanie

furthermore | ponadto

G
gambit | zagrywka

gear ɡɪə(r) | bieg 

gender | płeć

genre | gatunek (np. muzyczny lub 
literacki)

genuine | prawdziwy

genus | rodzaj

getaway | miejsce wypoczynku

ghost | duch

given | biorąc pod uwagę

glacier | lodowiec

glimpse of sth | rzut oka na coś

glove compartment | schowek (np. 
na rękawiczki) z przodu samochodu

government | rząd

gradually | stopniowo 

graduating | ukończenie szkoły

grave | grób

gross | rażący

grounds | tereny

growth | wzrost

guard | strażnik

guile | przebiegłość

guillotine | gilotyna

guilty | winny

H
half hɑːf | pół

hanging | powieszenie

haven | schronienie, przystań

headache | ból głowy

head-on | czołowy

head-to-head | łeb w łeb

heated | podgrzewany

heck | co tam, niech tam

heightened ˈhaɪtnd 
| zintensyfikowany, wzmocniony, 
spotęgowany

hence | stąd też

Her Majesty | Jej Królewska Mość

herbs | zioła

hidden | ukryty

home brewing | parzenie kawy  
w domu

homewrecker | osoba, która 
rozbija rodzinę lub związek

honesty ˈɒnəsti | szczerość

host | gospodarz

hot tub | wanna z jacuzzi

hotspot | popularne miejsce

household | gospodarstwo 
domowe

I
I’ll eat my hat | dam sobie rękę 
uciąć, niech mnie kule biją

I’m guilty as charged | przyznaję 
się bez bicia, jestem winny

immaturity | niedojrzałość

impairment | upośledzenie

impending | nadciągający, 
nieuchronnie zbliżający się

impenetrability | nieprzystępność

imposing | imponujący

impression | wrażenie

imprisonment | kara więzienia

impurity | nieczystość

in a bid to | szukając, aby, w celu

in dire straits | w tarapatach

in due course | w swoim czasie

in no time | błyskawicznie

in order to | aby, żeby, w celu 

in spite of sth | po/mimo czegoś 

in the blink of an eye | w 
okamgnieniu

in the buff | nago, w stroju Adama

in the lap of luxury | w luksusie,  
w zbytku

in the pipeline | w przygotowaniu

in the same vein | w podobnym 
klimacie, na podobnej zasadzie

in truth | tak naprawdę
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in turn | w zamian

in turns | na zmianę

inadequacy ɪnˈædɪkwəsi 
| nieścisłość, niedociągnięcie

incest ˈɪnsest | kazirodztwo

incidentally | notabene

including | w tym

including sth | włącznie z czymś 

incompatibility ˌɪnkəmˌpætəˈbɪləti 
| niekompatybliność, niezgodność; 
rozbieżność

incredible | niewiarygodny

incredulity | niedowierzanie

indeed | rzeczywiście

indelible | niezatarty

independent from sth | niezależny 
od czegoś

indicator | kierunkowskaz

industrial | przemysłowy

inescapable ɪnɪˈskeɪpəb(ə)l 
| nieunikniony

inextricably ɪnˈɛkstrɪkəbli 
| nierozerwalnie

infamous | niesławny

infertility | bezpłodność, jałowość

injection | zastrzyk

inner | wewnętrzny

insanity | niepoczytalność, obłęd

insight | wnikliwość, przenikliwość

insolvency | niewypłacalność

insomnia ɪnˈsɒmniə / ɪnˈsɑːmniə 
| bezsenność

instalment | rata

instead | zamiast

insult | obelga, obraza

intact | nietknięty

interchangeable ˌɪntəˈtʃeɪndʒəbl 
| wymienny

interestingly | co ciekawe

internal combustion engine | silnik 
o spalaniu wewnętrznym, silnik 
spalinowy

interplay | wzajemne 
oddziaływanie na siebie

interviewer | osoba 
przeprowadzająca wywiad

invention | wynalezienie 

irrespective of sth | bez względu 
na coś

it’s unlikely (that) … | jest 
wątpliwe, aby ...

itch ɪtʃ | swędzenie

itinerary | plan podróży

J
jail | więzienie

jaw-dropping ˈdʒɔː drɒpɪ 
| oszałamiający

jellyfish | meduza

jewel | klejnot 

jewel ˈdʒuːəl | klejnot

journalistic | dziennikarski

junction | BrE skrzyżowanie

K
kidney | nerka

kilt-clad | ubrany w kilt

L
label | etykieta

lack of sth | brak czegoś

laid-back | rozluźniony

lapse | błąd

lass | BrE młoda dziewczyna

laxative | środek przeczyszczający

lead | główny

leaning against sth | opierający się 
o coś 

life expectancy | oczekiwana 
długość życia

light-hearted | beztroski, radosny

literally | dosłownie

liver | wątroba

lodge | chata

log-burning | opalany drewnem

long haul hɔːl | długa droga/podróż

lorry | ciężarówka

ludicrously ˈluːdɪkrəsli 
| absurdalnie, śmiesznie

lung lʌŋ | płuco

lurid | straszny

luxuriously lʌɡˈʒʊərɪəsli 
| luksusowo

M
maglev | kolej magnetyczna

major | główny 

majority | większość

male | męski, mężczyzna

male | mężczyzna, płci męskiej

malnourished | niedożywiony

manoeuvre məˈnuːvə(r) | manewr 

marooned | pozostawiony sam 
sobie

me neither mi ˈnaɪðə(r) | ja też nie 

medicine | lekarstwo

medieval | średniowieczny

menace ˈmenəs | zagrożenie

menagerie məˈnadʒ(ə)ri 
| menażeria

meritoriousˌmɛrɪˈtɔːrɪəs 
| zasługujący na wyróżnienie

meticulously məˈtɪkjələsli 
| skrupulatnie

mint | mennica

misery | niedola

misspelled | źle zapisany

mist of seduction | uwodzicielska 
mgiełka/opar

moat | fosa

moniker | przydomek

monk | mnich

mortality rate | wskaźnik 
śmiertelności

mortgage ˈmɔːɡɪdʒ | kredyt 
hipoteczny

motorway | autostrada
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mountain hike | górska piesza 
wędrówka

multi-purpose | o wielu 
zastosowaniach

musician mjuːˈzɪʃ(ə)n | muzyk

N
neglected | zaniedbany, 
zlekceważony

neighbouring | sąsiedni

neither…nor… | ani…ani..

network | sieć

nevertheless | niemniej jednak

next to sb | obok kogoś 

no-gimmicks | bez sztuczek

nonetheless | niemniej jednak, 
jednakże 

Northern Lights | zorza polarna

not at all | absolutnie nie

no-thrills | bez dreszczy ekscytacji

notoriously | ciągle

nowadays | obecnie

nutrition njuˈtrɪʃn | odżywianie

O
oasis | oaza

observer | widz, obserwator

obvious | oczywisty

occasionally | czasem

offensive | obraźliwy

on a regular basis | regularnie

on average | przeciętnie 

on display | na wystawie

on display | wystawiony,  
na wystawie

on the other hand | z drugiej 
strony

on the site | na miejscu

onset | początek

opportunity | sposobność, okazja

opulent | pełen przepychu

ordered | zorganizowany, 
uporządkowany

organic compound | składnik 
organiczny

originally | pierwotnie

outer | zewnętrzny

outline | zarys

outlook | pogląd, spojrzenie

overdose | przedawkowanie

overview | przegląd

owner | właściciel

P
palatial | wspaniały, imponujący

particularly | szczególnie

passive smoking | bierne palenie

pedestrian | pieszy

pedestrian crossing | przejście  
dla pieszych

peer | rówieśnik

performer | artysta, wykonawca

performing arts | sztuki sceniczne/
widowiskowe

perseverance | wytrwałość

petrol station attendant 
| pracownik stacji benzynowej

phased out | wycofywany

pièce de résistance | najcenniejszy 
okaz ze zbioru

pile-up | karambol

pioneer | pionier

plausible ˈplɔːzəbl | przekonująco, 
wiarygodnie

playground | plac zabaw

plenty of sth | mnóstwo czegoś

poisoned | zatruty

polar bear | niedźwiedź polarny

poppy | mak

posh | wytworny, ekskluzywny

post | posterunek

pound | funt

poverty ˈpɒvəti | ubóstwo, bieda

prediction | przewidywanie

predominantly | głównie

preferable ˈprefrəbl | preferowany

premature | przedwczesny

premises | teren

prescription drug | lek na receptę

pressure | presja

prestigious | prestiżowy

price tag | cena

prison | więzienie

privacy | prywatność

probability | prawdopodobieństwo

progress | postęp

prohibited | zabroniony, zakazany

proper | właściwy

properly | właściwie

psychedelic ˌsʌɪkəˈdiːlɪk 
| psychodeliczny

puberty ˈpjuːbəti | dojrzewanie, 
okres dojrzewanie płciowego

punishment | kara

purely | czysto

purposeless ˈpɜːpəsləs | bezcelowy 

Q
queue | kolejka 

R
rage | wściekłość

raven | kruk

readiness | gotowość

rear-view mirror | lusterko 
wsteczne

reasonable | w rozsądnej cenie

recent | niedawny

reckless | nieostrożne, lekkomyślne

recovery | wyzdrowienie

refined | wyrafinowany
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reflecting on sth 
| odzwierciedlający, 
przedstawiający coś

refuge | schronienie

regal | królewski

regimen ˈredʒɪmən | dieta, reżim

reign reɪn | panowanie

reindeer | renifer

relative | względny

relatively | stosunkowo, względnie

released | wyemitowany

relevant | znaczący

reluctance | niechęć

remarkably | o dziwo

remedy | remedium, lekarstwo

repository | skarbnica

resort | kurort

restorative | wzmacniający, 
odnawiający

resurgence | odrodzenie, renesans

retired | emerytowany

retreat | ustronie, zacisze

road rage | agresywne zachowanie 
kierowców na drodze

roadworthy | sprawny

rotting | psucie się

roundabout | rondo 

round-up | podsumowanie

royal | królewski

S
sacred | święty

saviour | zbawiciel

scarlet-socked | ubrany  
w szkarłatne skarpety

scenario səˈnɑːriəʊ | scenariusz

scheduled | zaplanowany

schizophrenia ˌskɪtsəˈfriːniə 
| schizofrenia

science | nauka

scientific | naukowy

scientifically ˌsaɪənˈtɪfɪkli 
| naukowo

seal | foka

secure | bezpieczny

self-esteem | samoocena

self-induced | sprowadzony  
na samego siebie, samodzielnie 
wywołany

selling point | zaleta, cecha 
nakłaniająca do zakupu

sentry | wartownik

service | służba

set in sth | umiejscowiony w czymś

severe | poważny

shallow | płytki, powierzchowny

shapeshifter | istota 
zmiennokształtna

shining example | wzór

shrinkage | zmniejszanie się, 
kurczenie się

side effect | efekt uboczny

sight sʌɪt | widok

simultaneously ˌsɪmlˈteɪniəsli 
| jednocześnie

sit-up | przysiad

skinny | kościsty

skyline | panorama

sleeping bag | śpiwór

slightly | lekko

slope | stok

slouch slaʊtʃ | niedołęga

snowmobiling | jazda na skuterze 
śnieżnym

snowshoeing | wyprawa 
z rakietami śnieżnymi

snowstorm | śnieżyca

socially conscious ˈsəʊʃ(ə)li ˈkɒnʃəs 
| świadomy społecznie

solvent abuse | odurzanie się 
chemikaliami, wąchanie kleju

sombre | ponury

soothing | kojący

soul | dusza

spacious | przestronny

spades | pik

spelling | pisownia; literowanie

splendid | znakomity

spotted | dostrzeżony, zauważony

spread of sth | rozprzestrzenienie 
się czegoś

spy | szpieg

squarely | bezpośrednio

squeaky clean | wypucowany

staggering | oszałamiający

stardom | gwiazdorstwo, status 
gwiazdy

staunch stɑːn(t)ʃ | zagorzały

steam bath | łaźnia parowa

steel-framed | o stalowej 
konstrukcji 

steering wheel | kierownica

sting | ukłucie, ukąszenie

stove | piec

strictness | rygor, surowość

stunning | zachwycający

subject | poddany

submarine | łódź podwodna

subtitle | napisy

suburbs ˈsʌbɜːbz | przedmieścia

subzero | poniżej zera

successive | kolejny

suffering | cierpienie

suicide ˈsuːɪsaɪd | samobójstwo

suitable ˈsuːtəbl / ˈsjuːtəbl 
| odpowiedni

supposedly | prawdopodobnie

surly | nieuprzejmy

surrounding | otaczający

sustenance | wyżywienie

svelte | szczupły 

swanky | pot. elegancki

T
tax fee | opłata podatkowa

T-boned | pot. uderzony w bok
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teenager | nastolatek

tempting | kuszący

testicle ˈtestɪkl | jądro

the former | ten pierwszy (przy 
wyliczeniu)

the latter | ten drugi (z dwóch 
wymienionych)

the length and breadth of sth 
| wzdłuż i wszerz czegoś

thespian | aktorski

though X may be | jakkolwiek X 
może się wydawać

thought | myśl

thrill seeker | poszukiwacz wrażeń

thriving | kwitnący

throne | tron

timber | drewno, belka drewniana

tissue | tkanka

to abide by sth | obstawać przy 
czymś

to accuse sb of sth | oskarżać 
kogoś o coś 

to achieve sth | osiągać coś 

to admit sth | przyznać coś 

to affect sb | dotknąć kogoś, 
wpłynąć na kogoś

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

to appear | pojawić się 

to appear | wydawać się

to appreciate sth | doceniać/cenić 
coś

to ascend tə əˈsɛnd | wstępować 

to attempt sth | próbować czegoś 

to attend sth | uczestniczyć 
w czymś

to attest to sth | poświadczyć coś

to audition tu ɔːˈdɪʃn | brać udział 
w przesłuchaniu

to avoid sth | unikać czegoś

to be all the rage | być modnym

to be at one’s fingertips | być na 
wyciągnięcie ręki

to be attached to sth | być do 
czegoś przymocowanym, być 
przywiązanym do czegoś

to be based on sth | opierać się na 
czymś

to be bound to do sth | na pewno 
coś zrobić

to be committed to sth | być 
zaangażowanym w coś

to be content with sth | być 
z czegoś zadowolonym

to be driven to do sth | zostać 
doprowadzonym do zrobienia 
czegoś

to be equipped with sth | być 
w coś wyposażonym

to be fed up with sth | mieć czegoś 
dosyć

to be in charge | stać na czele, 
dowodzić

to be in denial | zaprzeczać, nie 
przyjmować do wiadomości

to be in stark contrast with sth 
| być w wyraźniej sprzeczności 
z czymś

to be lined with sth | być czymś 
wyłożonym

to be named after sb | zostać 
nazwanym po kimś 

to be on hand | być pod ręką

to be on the increase | wzrastać

to be out of the woods | mieć 
najgorsze za sobą, wychodzić  
na prostą

to be pregnant with sb | zajść 
w ciążę z kimś 

to be rife | szerzyć się

to be supposed to do sth | mieć 
coś zrobić

to be valued | być wycenianym

(to be) worlds apart | nie mieć  
ze sobą nic wspólnego 

to befall sb | spotykać kogoś, 
przydarzać się komuś

to behead sb | ścinać kogoś

to blend sth | łączyć coś

to blow one’s mind | pot. 
wywierać na kimś ogromne 
wrażenie, zaskoczyć kogoś

to boast sth | szczycić się czymś

to boost sth | podnosić coś

to bother | zawracać sobie głowę, 
trudzić się 

to break apart | rozpaść się 

to break free | wydostawać się, 
uwalniać się

to break into | włamywać się 

to buzz-in | nacisnąć przycisk

to campaign against sth 
| prowadzić kampanię przeciwko 
czemuś

to capture sb | chwytać kogoś

to carve out sth | drążyć coś

to cast alongside sb | zostać 
obsadzonym obok kogoś

to catch on | chwycić  
(np. o trendzie)

to cater to sb | adresować swoją 
ofertę do kogoś

to cease tə siːs | ustawać

to chant | recytować, monotonnie 
śpiewać

to chat about sth | gawędzić 
o czymś 

to choke | dusić się

to churn out sth tə tʃɜːn aʊt 
ˈsʌmθɪŋ | naprodukować/ 
natworzyć coś 

to claim sth | utrzymywać, 
twierdzić

to claim that… | twierdzić, że…

to combat sth | walczyć z czymś

to combine sth with sth | łączyć 
coś z czymś

to come across sth | napotykać coś

to come and go | pojawiać się 
i znikać

to come in all shapes and sizes 
| przybierać najróżniejsze formy

to compete | współzawodniczyć

to concern sth | dotyczyć czegoś
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to conclude sth | stwierdzać coś, 
dochodzić do wniosku

to conclude that… | dochodzić do 
wniosku, że…

to confer | naradzać się

to confuse sth | mylić coś

to contest sth | zakwestionować 
coś 

to contribute | wnosić w coś swój 
wkład

to contribute to sth | przyczyniać 
się do czegoś

to convince sb | przekonywać 
kogoś 

to cool off | ochłonąć

to cover sth | omawiać, 
relacjonować coś

to crash | rozbijać się

to credit sb with sth | przypisywać 
komuś coś 

to crush sth | miażdżyć coś

to customise sth | dostosowywać 
do potrzeb klienta 

to dabble | parać się czymś 
(amatorsko)

to decline | spadać, zmniejszać się

to deliver sth | dostarczać coś 

to deny sth | uniemożliwiać 
czemuś coś

to depend on sb | zależeć od kogoś 

to depict sth | odmalowywać, 
przedstawiać coś

to detest sb | nie cierpieć kogoś 

to diminish | zmniejszać się

to dissipate | zmniejszać się

to diversify sth | urozmaicać coś 

to divert sth on to sth 
| przekierowywać coś gdzieś 

to draw sth | ciągnąć coś

to earn sth | zarabiać coś

to emcee | być mistrzem ceremonii

to emerge | wychodzić na jaw

to emphasise sth | podkreślać coś

to endanger sb | zagrażać komuś 

to enjoy sth | lubić coś

to enroll sb in sth | zapisać kogoś 
do czegoś 

to enthuse | zachwycać się

to erect sth | wznosić coś

to estimate sth | szacować coś

to exacerbate tu ɪɡˈzæsəbeɪt 
| pogarszać coś, nasilać się

to examine sth | badać coś

to exceed sth tu ɪkˈsiːd ˈsʌmθɪŋ 
| przekraczać coś 

to execute sb | stracić kogoś, 
wykonać egzekucję

to expand | rozrastać się

to expect sth | spodziewać się 
czegoś

to experience sth | przeżywać coś

to explore sth | zwiedzać, 
obchodzić, odkrywać coś

to exude sth tʊ ɪɡˈzjuːd ˈsʌmθɪŋ 
| emanować czymś

to face ridicule from sb tə feɪs 
ˈrɪdɪkjuːl frəm ˈsʌmbədi | być 
ośmieszanym przez kogoś

to fail | nie powieść się, nie udać 
się

to fall victim to sth | padać ofiarą 
czegoś

to feature sth | przedstawiać coś

to feel pleased with oneself | czuć 
się/być zadowolonym z siebie

to fit together | pasować do siebie

to fixate on sth | mieć obsesję  
na punkcie czegoś

to flock to sth | przybywać gdzieś 
tłumnie

to focus on sth | skupiać/
koncentrować się na czymś 

to force sth | zmuszać coś

to gain sth | zyskiwać coś

to get clamped | mieć założoną 
blokadę na koło

to get pulled over | zostać 
zatrzymanym

to give birth to sb | urodzić kogoś 

to give up on sth | z/rezygnować 
z czegoś

to go beyond sth | wykraczać poza 
coś

to go out | wyjść

to go the way of the dodo 
| wyginąć

to grace sth | ozdabiać coś

to graduate from sth | ukończyć 
coś

to hail sth | okrzyknąć coś

to halt | zatrzymywać się

to handle | obsługiwać 

to hang oneself | wieszać się

to haunt tə hɔːnt | straszyć, 
nawiedzać 

to have one’s share of sth | mieć 
swój udział w czymś

to have sth down pat | nauczyć się 
czegoś na pamięć, opanować coś 
do perfekcji

to hit the brakes | zahamować 
z piskiem opon 

to hold true | pozostawać 
prawdziwym

to host sth | gościć coś

to house sth | mieścić coś 

to house sth/sb | być domem  
dla czegoś/kogoś

to hunt | polować

to impress sb | robić na kimś 
wrażenie

to imprison sb | osadzać kogoś  
w więzieniu

to improve | udoskonalać

to improve sth | ulepszać coś 

to include sth | obejmować coś 

to incorporate sth | włączać coś

to indicate that… | wskazywać, że…

to induce sth | wywołać coś

to interrupt sb | przerywać komuś

to invade sth/sb | najeżdżać coś/
kogoś

to join sth | dołączyć do czegoś 

to jump a red light | przejechać  
na czerwonym świetle

to kick back | pot. wyluzować się
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to laugh at sth | śmiać się z czegoś 

to launch sth tə lɔːntʃ ˈsʌmθɪŋ 
| wypuścić coś

to lead sb into sth | prowadzić 
kogoś do czegoś/ku czemuś

to lift one’s spirits | podnosić 
kogoś na duchu

to lock sth | zamykać coś na klucz

to lure sb into sth | wabić kogoś do 
czegoś

to mention sth | wspominać coś

to mould sth tə məʊld ˈsʌmθɪŋ 
| dopasowywać coś

to occur | występować

to one’s credit | swoją drogą,  
na czyjąś korzyść

to opt for sth | wybierać coś

to originate | mieć swój początek

to overdose sth | przedawkować 
coś 

to overheat | przegrzewać się 

to overtake sb | wyprzedzić kogoś 

to pamper oneself | rozpieszczać 
się

to pay a visit to sth | odwiedzić coś 

to pay attention to sth | zwracać 
na coś uwagę

to pee on sb | sikać na kogoś 

to perish | ginąć

to pick sth up | odbierać coś 

to pit sb against sb | wystawiać 
kogoś do walki przeciwko komuś

to plague sb tə pleɪɡ ˈsʌmbədi 
| dotykać kogoś

to play second fiddle | grać rolę 
drugoplanową

to play with fire | igrać z ogniem

to ponder about sth | zastanawiać 
się nad czymś 

to pop up | pojawiać się, 
wyskakiwać

to post sth | wskazywać coś 

to pour down on sb tə pɔː(r) daʊn 
ɒn ˈsʌmbədi | lać się na kogoś 
strumieniami

to predict sth | przewidzieć coś

to prevent sb from sth 
| powstrzymywać kogoś od czegoś

to prevent sth from (happening) 
| powstrzymywać coś, zapobiegać 
czemuś

to proclaim sth | ogłosić/obwieścić 
coś 

to promote sth | promować coś

to prosper | funkcjonować, działać 

to prove | okazywać się

to prove to be sth | okazywać się 
czymś

to provide sth | zapewniać coś

to pull off | zatrzymywać się 
(z boku drogi)

to put a strain on sb | obciążać 
kogoś

to put sth under strain | obciążać 
coś

to rake in sth | zgarniać coś

to reach out to sb | zwrócić się 
z prośbą o pomoc do kogoś

to realise | zdawać sobie sprawę

to recall | przypominać sobie

to record sth | nagrywać coś 

to refer to sth | odnosić się do 
czegoś

to reflect sth | odzwierciedlać coś 

to refuse sth | odmawiać czegoś

to regard sth as sth | postrzegać 
coś jako coś

to reign tə reɪn | panować (to rain 
| padać)

to reject sth | odrzucać coś

to rejuvenate | odmładzać

to release sth | opublikować/
wyemitować coś, wydać coś 

to relish sth | cieszyć się czymś

to remain | pozostawać

to remove sth | usuwać coś

to re-oxygenate | dotleniać

to reveal sth to sb | ujawniać coś 
komuś 

to revise sth | robić powtórkę 
z czegoś 

to rouse sth | pobudzać, ożywiać

to run ouf of sth | wyczerpać się  
(o produkcie), nie posiadać czegoś 

to scare sb away | odstraszać 
kogoś

to scratch sth | drapać coś

to secure sth | zabezpieczać coś

to seek to | dążyć do czegoś

to seek to do sth | usiłować coś 
zrobić

to seem | wydawać się 

to set off | wyruszać

to settle for sth | zadowalać się 
czymś

to shed light on sth | rzucić światło 
na coś, wyjaśnić coś 

to shorten | skracać

to show off with sth | popisać się 
czymś, zaszpanować 

to shuttle | kursować tam 
i z powrotem

to sit by idly | siedzieć bezczynnie, 
z założonymi rękami

to skid | wpaść w poślizg

to skid off | wpadać w poślizg  
i wypadać (z drogi)

to skimp on sth | oszczędzać na 
czymś

to sound a horn | trąbić 

to split | rozstać się 

to stand for sth | oznaczać coś

to stick to sth | trzymać się czegoś 

to suck it up | pot. radzić sobie 
z czymś

to surround sth | otaczać coś

to survive | przetrwać

to take a toll on sth | odcisnąć 
swoję piętno na czymś

to take advantage of sth 
| korzystać z czegoś

to take over sth | zajmować coś

to take place | mieć miejsce

to take the cake | AmE wprawiać 
w osłupienie, przechodzić ludzkie 
pojęcie
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to take up sth | podejmować się 
czegoś 

to tarnish sth | szargać coś

to tend to do sth | mieć tendencję 
do czegoś

to throw out sth | wyrzucać coś

to toboggan | zjeżdżać na sankach

to top sth | być na szczycie czegoś 

to toss sth | rzucać czymś

to tour sth | być na tournee

to tout sth | zachwalać coś

to turn sour tə təːn saʊə | nie 
powieść się, psuć się

to undergo botched laser surgery 
| przejść nieudany laserowy zabieg 
chirurgiczny

to underscore sth | podkreślać coś

to venture afield | zapuszczać się 
gdzieś

to voice sth | wyrażać coś

to vote for sb | głosować na kogoś

to wind up | skończyć, wylądować

to work out sth | rozpracować coś, 
rozgryźć coś

top-notch | z najwyższej półki

topping | dodatek

tow-away | odnoszący się do 
obszaru, w którym pojazdy są 
odholowywane

tranquility traŋˈkwɪlɪti | spokój

trash | śmieci, tandeta

treasury | skarbiec

trial | proces

tricky | trudny

trumpeter | trębacz

tucked away | ukryty

tumultuous | burzliwy

tune | pot. piosenka

turbulent | burzliwy

turret | wieżyczka

two-faced | dwulicowy

U
ultimately | ostatecznie

unbearable ʌnˈbɛːrəb(ə)l | nie do 
zniesienia

uncomfortable | niewygodny

uncommon | rzadki

underwear | bielizna 

underweight | mający niedowagę, 
z niedowagą

undoubtedly | niewątpliwie

unfortunately ʌnˈfɔːtʃənətli | niestety

upcoming | najbliższy 

utterance ˈʌtərəns | wypowiedź

V
variable ˈveəriəbl | zmienny  
(np. czynnik)

variety | różnorodność

various | różny

vastly | w dużej mierze

vehicle ˈviːəkl | pojazd

venerable | szacowny, czcigodny

versatility | wszechstronność

victim | ofiara

virgin | dziewica

virtually | praktycznie,  w zasadzie

visible ˈvɪzəbl | widoczny

vomit | wymiociny

vomit induction | wywoływanie 
wymiotów

W
wailing | zawodzący

warder | strażnik więzienny

weakened | osłabiony

weight weɪt | waga

wet | mokry 

when it comes to X | jeżeli chodzi 
o X

widow | wdowa

windscreen | wycieraczka 

wing mirror | lusterko boczne

wisdom | mądrość

with a twist | nietypowy, 
z niespodzianką

withdrawal wɪðˈdrɔːəl | wycofanie 
się

wits | zdolności, inteligencja

workout | trening, ćwiczenia

workshop | warsztat

worth | wart

X
X and Y alike | zarówno X jak i Y


