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

a tad | trochę

ability | umiejętność

abolition of sth | zniesienie czegoś

abroad | za granicą

abscess ˈæbses | ropień

acclaim | oklaski, aplauz, uznanie

accolade | wyraz uznania

according to sth | zgodnie z czymś, 
według czegoś 

accordingly | zgodnie (z tym), 
odpowiednio

acid | kwas

acting commitment | zobowiązanie 
aktorskie

active voice | strona czynna

actually | w rzeczywistości, 
właściwie

ad | pot. reklama

adjective | przymiotnik

adult teeth | zęby stałe

advanced | zaawansowany

advent | nadejście

adverb | przysłówek

advert | pot. reklama

advertiser | reklamodawca

advertising | reklama

advice | rada

advocate for sth | obrońca czegoś 

affair | romans

affection | uczucie, sympatia

aforementioned | wcześniej 
wspomniany

age | wiek

aided by sth | wsparty przez coś 

ailment | dolegliwość, choroba

aircraft | statek powietrzny

alien | obcy

alignment | ustawienie (w linii)

allegedly əˈledʒɪdli | rzekomo

altar ˈɔːltə(r) | ołtarz 

alternative ɔːlˈtɜːnətɪv 
| alternatywny

amazingly | co zdumiewające

among other things | między 
innymi

anaesthetic | znieczulenie

ancestor | przodek

ancient | starożytny

annoyed | zdenerwowany

apart from sth | oprócz czegoś

appalled əˈpɔːld | zbulwersowany, 
przerażony

apparent | nie dający się ukryć

apparently | najwidoczniej

appealing to sb | atrakcyjny dla 
kogoś

appearance | występ

appointment | spotkanie, wizyta

appreciated | doceniony

appropriate | właściwy, odpowiedni

approximately əˈprɒksɪmətli 
| w przybliżeniu

arguably | prawdopodobnie, 
zapewne, możliwe

argument with sb | kłótnia, spór  
z kimś 

armband | opaska na ramię

arrangement | ustalenie

array of sth | szeroki wybór czegoś

artwork | dzieło sztuki

as far as X are concerned | jeśli 
chodzi o X

ASAP = as soon as possible 
| najszybciej jak to możliwe

asset | atut, kapitał

astonished | zdumiony

at first glance | na pierwszy rzut oka

at first sight | na pierwszy rzut oka

at least | co najmniej

at the confluence of X and Y 
| u zbiegu X i Y

at the seaside | nad morzem

attempt | próba

attention-grabbing | przykuwający 
uwagę

attitude towards sb | nastawienie, 
stosunek do kogoś 

audience | widz, odbiorca

aura ˈɔːrə | atmosfera, nastrój

auxiliary | posiłkowy

available əˈveɪləbl | dostępny

average | przeciętny

awareness | świadomość

B
baby teeth | zęby mleczne

back | plecy

back to front | tyłem naprzód

barely | ledwo, zaledwie

batter | panierka

BCE | przed naszą erą

befitting of sb | stosowny,  
pasujący do kogoś 

belonging to sb | należący do kogoś

bib | śliniak

blasphemy | bluźnierstwo

bleeding | krwawiący

bliss | szczęście

blitzed | schlany, najarany

bonfire | ognisko

boreal | północny

braces | aparat ortodontyczny

brain teaser | łamigłówka

brand | marka

brewery ˈbruːəri | browar

bristle | włosie, włókna

broke | spłukany

buildup | odkładanie się, 
kumulacja, gromadzenie się 
(czegoś)

built in | wbudowany

buzzword | popularny zwrot

by and by | wkrótce



englishmatters.pl
69/2018

by the same token | z tych samych 
powodów

by the skin of one’s teeth | o mały 
włos, ledwie

C
cancer | rak

capability keɪpəˈbɪlɪti | możliwość

card | tektura

carefully | ostrożnie

catchy | chwytliwy

cave painting | malowidło jaskiniowe

caveman | jaskiniowiec

cavity | próchnica

CE | naszej ery

challenge | wyzwanie

charity | charytatywny

cheapskate | sknera, dusigrosz

checked out | sprawdzany, 
kontrolowany

chiefly | głównie

chomper | pot. ząb

circumcision | obrzezanie

clear | jasny

clenched | zaciśnięty

coach journey kəʊtʃ ˈdʒɜːni 
| podróż autokarem

coastal | nabrzeżny

collection | zbiór

colloquialism kəˈləʊkwiəlɪzəm 
| kolokwializm

commemorated by sth 
| upamiętniony za pomocą czegoś

common | powszechny, popularny

commonly | powszechnie 

commonplace | powszechny 

community | społeczność

competition | konkurencja

complaint kəmˈpleɪnt | skarga, 
zażalenie

concept | koncepcja

concern | troska, obawa

concerning sth | dotyczący czegoś

conflicting | sprzeczny 

conquest ˈkɒŋkwest | podbój

consensual kənˈsenʃuəl |  
za obopólną zgodą 

considered | uważany 

consolation | pocieszenie 

constantly | ciągle, stale

contemporary | współczesny

continuous | ciągły

continuously kənˈtɪnjʊəsli | ciągle

contradictory | przeciwny, sprzeczny

coordinates | współrzędne

core | podstawa

corn | kukurydza

corporal punishment | kara cielesna 

count me in | wchodzę w to, 
proszę mnie brać pod uwagę

couple | para 

course | kurs

covered in sth | pokryty czymś

cradle ˈkreɪdl | kolebka, kołyska

craft | rzemiosło

craftsperson | rzemieślnik

creation | dzieło

creative | kreatywny

creditor | wierzyciel

cross section | przekrój

crown | korona, sztuczne 
uzupełnienie zęba

cuddling | przytulanie się, tulenie

culprit ˈkʌlprɪt | winowajca

current | bieżący, aktualny

cutlery | sztućce

D
deceivable dɪˈsiːvəbl | łatwowierny

deceiving | oszukiwanie, 
wprowadzanie w błąd

deception | oszustwo, podstęp

defender | obrońca

defined | określony

definitely | zdecydowanie

deliberate | celowy

deliberately | celowo 

dentures | sztuczna szczęka

departure point | punkt wyjściowy

depiction | odmalowanie, 
przedstawienie (kogoś), obraz, 
wizerunek

design | projekt

desire towards sth | pragnienie, 
pożądanie czegoś 

despite sth | po/mimo czegoś 

deterioration | pogorszenie

detrimental | niszczący, szkodliwy

development | rozwój

diabetes ˌdaɪəˈbiːtiːz | cukrzyca

diaspora | rozproszenie, diaspora

digital | cyfrowy

direct | bezpośredni

disappointed | rozczarowany

disbelief | niedowierzanie

distorted | zniekształcony

divorce | rozwód

divorcee | rozwódka 

doctor’s appointment | wizyta 
u lekarza

domestic | domowy

draft | szkic

dreaded | budzący przerażenie

drug addiction | uzależnienie  
od narkotyków

drug/alcohol abuse | nadużywanie 
narkotyków/alkoholu

drummer | perkusista

due to sth | z powodu czegoś

due X | prosto na X

E
easternmost | najbardziej 
wysunięty na wschód

eatery | jadłodajnia
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eating disorder | zaburzenie 
związane z odżywianiem się, 
zaburzenie żywieniowe

either way | w każdym razie

either…or... | albo…albo

employment | zatrudnienie

enamel | szkliwo

enamel erosion | nadżerka szkliwa

encompassing sth | obejmujący coś

enemy | wróg

engagement | zaręczyny

enough | wystarczająco, dosyć

entertainment | rozrywka

entirely | całkowicie

entrance | wejście

era ˈɪərə | era, wiek

estimated | szacowany

etching | akwaforta, matryca  
do tworzenia odbitek

eventually | w końcu, ostatecznie

exclamation | wykrzyknienie, 
wykrzyknik

ex-miner | były górnik

expense | wydatek 

experience | doświadczenie

extraordinary | niezwykly

extreme | wyjątkowy

extremely | wyjątkowo

F
facility | udogodnienie

factual | faktyczny 

fame | sława

famous | sławny

fang | kieł

far-flung | odległy

fatally | śmiertelnie 

feat | wyczyn

featured | przedstawiony

ferry | prom

fibre ˈfaɪbə(r) | włókno

field | dziedzina

fierceness | zaciekłość

filling | plomba

fixed | ustalony, stały

fizzy | gazowany

flaw | wada, skaza

flight | lot

flooded ˈflʌdɪd | zalany, zasypany

folded | złożony

foodie | smakosz

forceful | silny, mocny

forever | w nieskończoność

former | były 

founder | założyciel

founding fathers | ojcowie 
założyciele 

freezing | mroźny

frenzied | oszalały

frequently | często

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

funny | zabawny

funny as it may sound | jakkolwiek 
śmiesznie może to brzmieć

further | dalej, dalszy 

furthermore | ponadto 

G
gem | klejnot

genre ˈʒɒ̃rə | gatunek (literacki,  
filmowy, muzyczny)

gifs | gify

gingivitis ˌdʒɪndʒɪˈvaɪtəs 
| zapalenie dziąseł

goal | cel

goalkeeper | bramkarz

gradually | stopniowo

grandson | wnuk

graphic designer | grafik

graphics | grafika

gratuity | gratyfikacja, napiwek 

great deal of sth | wiele czegoś

grinding | zgrzytanie zębami

groundbreaking | przełomowy

gum disease | zapalenie dziąseł

guy | pot. facet

H
half hɑːf | połowa, w połowie

hammered out | opracowany

Hampshire ˈhæmpʃər | Hampshire 
(hrabstwo w Anglii)

handful of sb | garstka kogoś

hangover | kac

harbour | port

headbanger | pot. fan  
heavy-metalu, heavymetalowiec

headgear ˈhedɡɪə(r) | zewnętrzny 
aparat ortodontyczny

headline | nagłówek (artykułu)

heart-felt | serdeczny, płynący  
z serca

heavily | poważnie, znacznie

heightened | podwyższony

hemisphere ˈhemɪsfɪə(r) | półkula

hence | stąd, dlatego

hiatus | luka, przerwa

hieroglyphics | hieroglify

hilarious | zabawny, wesoły

hitherto | dotychczas, do tej pory

honestly | szczerze 

honourable ˈɒnərəbl | czcigodny, 
honorowy, prawy

household account book 
| domowa księga rachunkowa

however | jednak

hub | centrum; węzeł 
komunikacyjny, punkt przesiadkowy

huge | ogromny

human | człowiek
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I
i.e. | to jest

I’m all ears | zamieniam się w słuch

icon | ikona, symbol

idle ˈaɪdl | leniwy

ill | chory

ill-fated | nieszczęsny

impeccable | nienaganny,  
bez zarzutu

impeccable ɪmˈpekəbl 
| nieskazitelny

improvement | udoskonalenie

in order to | aby, żeby

in sight | w zasięgu wzroku,  
na widoku

in the middle of sth | na środku 
czegoś

in the spotlight | w centrum uwagi

incision | nacięcie

including sb/sth | włącznie  
z kimś/z czymś

inconceivable ˌɪnkənˈsiːvəbl 
| niewyobrażalny,  
nie do pomyślenia

inconspicuous | niepozorny

indecent | nieprzyzwoity

indeed | rzeczywiście

indeed | w rzeczy samej

indicator | wskaźnik

inevitable ɪnˈevɪtəbl | nieunikniony

infancy | dzieciństwo

inflammation | zapalenie

influence on sth | wpływ na coś

influx | napływ

ingenious ɪnˈdʒiːniəs | pomysłowy

inglorious ɪnˈɡlɔːriəs | niechlubny

instantly | natychmiast

instead | zamiast, w zamian

instead of sth | zamiast czegoś 

insulting | obraźliwy

internationally recognised 
| o światowej sławie

intrusion | wtrącanie się 

invention | wynalazek

inventive | pomysłowy, twórczy

inventor | wynalazca

involved in sth | zaangażowany w coś 

in-your-face | agresywny, rażący

J
Japanese ˌdʒæpəˈniːz | japoński

jaw dʒɔː | szczęka

jumper | sweter

K
kernel | sedno, istota; ziarno

key | kluczowy

kisser | pot. pysk

L
labour ˈleɪbə(r) | praca 

lack of sth | brak czegoś

lap | kolana 

late | zmarły

latitude | szerokość geograficzna

lawyer ˈlɔːjə(r) | prawnik

layer | warstwa

layout | kompozycja, opracowanie 
graficzne, układ

lead | wiodący, główny

leaflet | ulotka

left luggage | bagaż oddany  
na przechowanie

leg | odcinek

legacy | spuścizna

lettering | dodawanie napisów, 
ozdabianie inskrypcją

level headed | zrównoważony

limelight | światło reflektorów, 
centrum uwagiб blask jupiterów

line-up | obsada, skład

literally | dosłownie

loads of sth | mnóstwo czegoś

loneliness | samotność

longitude | długość geograficzna

long-lasting | długotrwały

loop | pętla

lousy | kiepski, nędzny

low tide | odpływ

M
mainly | głównie

mainstay | podstawa

majority | większość

maleficent | złośliwy

management | zarządzanie

maritime | morski

marked | oznaczony, zaznaczony

marketer | specjalista  
od marketingu

massage ˈmæsɑːʒ | masaż

masterpiece | dzieło

matching sth | pasujący do czegoś

meaning | znaczenie

means of transport | środek 
transportu

medieval ˌmediˈiːvl 
| średniowieczny

Mediterranean ˌmedɪtəˈreɪniən 
| śródziemnomorski

memorable ˈmɛm(ə)rəb(ə)l 
| zapadający w pamięć

milliner | kapelusznik

minor | pomniejszy 

misconception | błędne mniemanie

mixed race | mieszanego 
pochodzenia

modern | współczesny

molar | ząb trzonowy

momentum | rozpęd, impet

monastery ˈmɒnəstri | klasztor 

moniker | ksywka

moreover | ponadto
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mortal | śmiertelny

motorway | autostrada

movable | ruchomy

movie industry | przemysł/branża 
filmowa

mutual | wzajemny 

N
nail factory | fabryka gwoździ 

naked | nagi 

nascent | rodzący się, powstający

nasty | paskudny

neither…nor… | ani...ani…

nevertheless | niemniej jednak

nickname | przydomek, ksywka

nitrous oxide ˌnaɪtrəs ˈɒksaɪd 
| podtlenek azotu

noble | szlachetny

no-brainer | łatwizna, pestka

nonetheless | niemniej jednak

not only…but also… | nie tylko…
lecz także…

notable | wart odnotowania, 
godny uwagi, wybitny

novel | nowatorski

novelist | powieściopisarka/
powieściopisarz

numb nʌm | drętwy

numerous ˈnjuːm(ə)rəs | liczny

nursery | żłobek

O
objet d’art | dzieło sztuki

obscene | nieprzyzwoity, 
obsceniczny

odd | osobliwy, dziwny

off the peg | gotowy

on a more jocular note | w bardziej 
żartobliwym tonie

on the other hand | z drugiej strony

on top of that | na dodatek

opportunity | sposobność, okazja

order | kolejność, rozkaz, nakaz

origin | pochodzenie

otherwise | coś innego

otherwise | w przeciwnym razie

outgoings | wydatki

outing | wypad, wycieczka

outside | na zewnątrz, zewnętrzny

outside sth | poza czymś

overbite | wada zgryzu polegająca 
na nadmiernym wysunięciu 
górnego łuku zębowego

overlap | nakładanie się, 
zachodzenie na siebie

overly | nadmiernie

overseer | nadzorca

overt | wyraźny

owing to sth | z powodu czegoś, 
dzięki czemuś

owned by sb | posiadany  
przez kogoś

P
page | strona

painful | bolesny

paint | farba

pale | blady

parental advisory | nadzór 
rodzicielski

particularity | niezwykłość, 
wyjątkowość, szczególny charakter

passive voice | strona bierna

pasture | pastwisko

path | ścieżka (np. kariery)

pay rise | podwyżka

pearly white | pot. o zębach, perełka

peculiar | osobliwy

peephole | otwór

peninsula pəˈnɪnsjələ | półwysep

penultimate | przedostatni 

perceived | postrzegany

perhaps | być może

periodontist | paradontolog

peripheral | peryferyjny

pernicious pəˈnɪʃəs | szkodliwy

perpetual | wieczny

physical folder | tradycyjna teczka 
(papierowa)

pictorial | obrazkowy

piece of advice | rada

pity | współczucie

plaque plæk | kamień nazębny

plenty of sth | mnóstwo czegoś

plethora of sth | mnóstwo czegoś

plot | wątek

possibly | prawdopodobnie

poster | plakat

poster child | dziecko z plakatu, 
twarz z reklamy, idealny przykład

powerful | potężny, wpływowy

praised for sth | wychwalany/
chwalony za coś

preferred | preferowany

pregnant | w ciąży

prejudice ˈpredʒudɪs | uprzedzenie

presentation | prezentacja

preventative measure | środek 
zapobiegawczy

previous | poprzedni

principle | zasada

printing press | prasa drukarska

profession | profesja, zawód

professional | profesjonalista

profitable ˈprɒfɪtəbl / ˈprɑːfɪtəbl 
| zyskowny 

profligacy ˈprɒflɪɡəsi | rozrzutność

profound | głęboki

prominent | wybitny

prominently | bardzo, w dużym 
stopniu

prosperity | powodzenie, 
pomyślność; dobra koniunktura

publicly | publicznie 

pulled out | wyciągnięty, wyrwany

purchase | zakup 
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purpose | cel

pursuit | pogoń

purview | zasięg, zakres, obszar

Q
quarter | ćwierć

R
railway | linia kolejowa, kolej

range | szereg

rape victim | ofiara gwałtu

realm | królestwo

reason | powód

recognisable | rozpoznawalny

recognised | uznany, ceniony

red blood cell | czerwona krwinka

redemption | wybawienie, 
zbawienie

reference to sth | odniesienie  
do czegoś

regarding sth | dotyczący czegoś 

reign reɪn | panowanie

rejected | odrzucony

related | odnośny, powiązany

relative | krewny

release | wydanie

released | wyemitowany

remarkable | godny odnotowania, 
wart uwagi

remarkable rɪˈmɑːkəbl | niezwykły, 
godny uwagi

remedy | środek zaradczy, lekarstwo

renaissance rɪˈneɪsns | renesans, 
odrodzenie

renowned rɪˈnaʊnd | słynny, sławny

representation | przedstawienie, 
reprezentacja, odpowiednik

researcher | badacz

resolution | postanowienie 

retainer | aparat na zęby

retaliation | odwet

revealed | ujawniony

rhythm ˈrɪðəm | rytm

riff | krótka melodia, motyw 
otwierający utwór i powtarzający 
się w jego trakcie

righteous ˈraɪtʃəs | prawy, cnotliwy

road layout | układ dróg

road sign | znak drogowy

Romans | Rzymianie

root canal | kanałowe leczenie zęba

rubber band | gumka recepturka

S
sailor | żeglarz

scene siːn | scena

scribe | skryba

sculpture ˈskʌlptʃə | rzeźba

seamless | bez zakłóceń, jednolity

seaside resort | nadmorski kurort

secluded | ustronny, odosobniony

seeker | poszukiwacz

self-confessed | zdeklarowany

serenity | łagodność, spokój, 
pogoda ducha

serenity | spokój

set of false teeth | sztuczna szczęka

settlement | osada

shameless | bezwstydny

shape | kształt

sheer | szczery, czysty

shipping | przewóz, transport morski

shop till you drop | kupować  
do upadłego

sickbag | torebka na wymiociny

sickness | choroba, dolegliwość

sight | wzrok

significant | znaczący

silk weaver | tkacz jedwabiu 

silly | niemądry, dziecinny

similarity | podobieństwo

sin | grzech 

sizeable | spory, pokaźny

skiing | jazda na nartach

skilled | wykwalifikowany

slave | niewolnik 

slaveholder | posiadacz/właściciel 
niewolników

slavery | niewolnictwo

slight | lekki

small screen | pot. telewizja

smooth | gładki

snuff | tabaka

social media platform | platforma 
społecznościowa

software | oprogramowanie

soldier | żołnierz

soundtrack | ścieżka dźwiękowa

specific | konkretny

squeaky-clean | czysty jak łza, 
nieskazitelny

stalked stɔːkt | prześladowany

staunch stɔːntʃ | zagorzały

stick | kijek

straight | prosty 

strictly | ściśle 

strictly speaking | ściślej mówiąc, 
mówiąc dokładniej

striker | napastnik

subject | temat

subsequent | późniejszy

subtle ˈsʌtl | subtelny, delikatny

successful | odnoszący sukcesy

sunshine | światło słoneczne

supporter | zwolennik

supposedly | przypuszczalnie

surgeon | chirurg

surrounded by sth | otoczony  
przez coś 

suspect | podejrzany

synonymously sɪˈnɒnɪməsli 
| równoznacznie



englishmatters.pl
69/2018

T
technology tɛkˈnɒlədʒi 
| technologia

teens | lata nastoletnie 

the present day | dzisiejsze czasy

the public | ludzie, opinia publiczna

the world over | na całym świecie

therefore | dlatego, z tego powodu

thickened | stwardniały, pogrubiony

though | jednak

thrift | oszczędność, gospodarność 

throaty | chrapliwy, gardłowy

through | poprzez

throughout | przez

tip-top | doskonały, znakomity

to accomplish sth | ukończyć coś

to achieve sth | osiągać coś

to administer sth | zaaplikować coś

to admit sth | przyznać coś

to adopt sth | przyjmować coś

to advocate sth | popierać coś 

to afford sth | móc sobie na coś 
finansowo pozwolić

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

to announce sth | ogłosić coś 

to appear | wyglądać, wydawać się

to argue that… | twierdzić, że…

to arrange sth | umówić coś 

to avoid sth | unikać czegoś 

to be afforded sth | mieć coś 
zapewnione/zaoferowane

to be around | istnieć

to be ascribed to sb | być komuś 
przypisywanym

to be bestowed sth | zostać czymś 
obdarzonym 

to be bound to do sth | musieć  
coś z/robić

to be engaged tə bi ɪnˈɡeɪdʒd |  
być zaręczonym

to be entitled to do sth | być 
upoważnionym do z/robienia 
czegoś 

to be made reduntant | zostać 
zredukowanym/wyeliminowanym 

to be mocked by sb | być 
wyszydzanym przez kogoś, być 
obiektem czyichś kpin/żartów

to be no stranger to sth | być  
z czymś obeznanym

to be poised to do sth | być 
gotowym do czegoś, być 
przygotowanym na coś

to be responsible for sth | być 
odpowiedzialnym za coś

to be responsible for sth | być  
za coś odpowiedzialnym

to be tasked with sth | mieć zadanie

to bear children | rodzić dzieci 

to bear sth in mind tə beə(r) 
ˈsʌmθɪŋ ɪn maɪnd | mieć coś  
na uwadze

to beat the crowds | uniknąć 
tłumów 

to become apparent | stać się 
oczywistym

to become operative | zacząć 
funkcjonować

to belie | dawać mylne 
wyobrażenie

to bite down | zagryźć

to boil down to sth | sprowadzać 
się do czegoś

to brainstorm sth | wymyślić coś 
w rezultacie burzy mózgów

to brush | szczotkować, czyścić zęby

to carry on sth | kontynuować coś

to catch on | chwycić, stać się 
popularnym

to cause offence to sb | obrażać 
kogoś 

to chew | żuć, przeżuwać

to cite sb | cytować, podawać 
kogoś

to claim that… | twierdzić, że…

to coin sth | ukuć coś 

to come to light | wychodzić  
na światło dzienne

to come under fire | być pod 
ostrzałem, być krytykowanym

to commission sth | zamawiać coś

to communicate | komunikować

to concoct sth | wymyślać coś

to conjugate sth | odmienić coś 

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

to consider sth | rozważać coś

to constitute sth | stanowić coś 

to contribute to sth | przyczyniać 
się do czegoś 

to convey sth | przekazywać coś

to cope with sth | radzić sobie  
z czymś 

to cross sth | przeciąć coś

to cross the border | przekraczać 
granicę

to darken | ciemnieć

to date sb | chodzić z kimś na randki

to defeat sb | pokonać kogoś

to delve into sth | zanurzyć się 
w czymś

to demonstrate sth | demon-
strować coś, prezentować coś

to deny sth | zaprzeczać czemuś 

to depart from sth | wyruszyć 
skądś, odpłynąć skądś

to develop sth | opracować/
stworzyć  coś

to display sth | demonstrować, 
prezentować

to distinguish sth from sth 
| wyróżnić coś na tle czegoś

to draw attention tə drɔː əˈtenʃn 
| przyciągać uwagę

to draw from sth tə drɔː frəm 
ˈsʌmθɪŋ | czerpać skądś

to drill | wiercić

to emphasise sth | podkreślić coś, 
wyróżnić coś

to encompass sth | obejmować coś

to establish sth | ustanowić coś

to evolve | rozwijać się
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to excel in sth | wyróżniać się  
w czymś, być w czymś bardzo 
dobrym

to excel tə ɪkˈsɛl / ɛkˈsɛl 
| wyróżniać się, przechodzić 
samego siebie

to expand | rozwijać się, poszerzać 
działalność

to experience sth | doświadczać 
czegoś

to express sth | wyrażać coś

to extend | rozciągać się

to face sth | zmierzyć się z czymś, 
stawić czemuś czoła

to facilitate sth | ułatwiać coś

to fall out | wypadać

to find out | dowiedzieć się

to floss | czyścić nicią dentystyczną

to follow suit | iść za przykładem

to follow the instructions 
| wykonywać instrukcje

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

to found sth | założyć coś

to frequent sth | uczęszczać gdzieś, 
przychodzić gdzieś

to gargle | płukać gardło

to garner sth | zgarniać coś

to get into trouble | pakować  
się w kłopoty 

to get roped into sth | zostać 
wciągniętym w coś 

to get sth removed | mieć coś 
usuwane

to give rise to sth | dać czemuś 
początek

to go off topic | zbaczać z tematu 

to go on | trwać

to go public with sth | ogłosić coś 
publicznie 

to grab the attention of sb 
| zwrócić czyjąś uwagę

to grit one’s teeth | zaciskać zęby

to grow out of sth | wyrosnąć 
z czegoś

to guess sth | zgadywać coś

to handle | zdzierżyć, udźwignąć

to hang onto sth | zatrzymywać coś 

to harass sb | prześladować, 
napastować kogoś 

to head somewhere | zmierzać 
dokądś

to head X | zmierzać na X

to headline sth | być główną 
atrakcją czegoś

to hit it big | dojść na szczyt 
popularności, zasłynąć

to hit the road | wy/ruszyć w trasę

to hold hands with sb | trzymać się 
za ręce z kimś

to host sth | gościć coś, być 
gospodarzem czegoś

to hug sb tə hʌɡ ˈsʌmbədi 
| przytulać kogoś 

to hurt | boleć

to include sth | obejmować coś

to increase sth | zwiększyć coś 

to indicate sth | wskazywać coś

to inject sth | wstrzyknąć coś

to inquire about sth | zapytać 
o coś

to invent sth | wynaleźć coś

to invert sth | odwrócić coś

to involve sth | zawierać coś, 
obejmować coś

to jot down sth | za/notować coś

to keep forgetting sth | ciagle 
o czymś zapominać

to last | trwać

to lay off sth | odstawić coś, dać 
sobie z czymś spokój

to lead through sth | prowadzić 
przez coś

to lead to sth | prowadzić do czegoś

to liberate sb | wyzwolić kogoś

to lift one’s spirits | podnieść 
kogoś na duchu

to look after sth | dbać o coś 

to make sth possible | umożliwiać 
coś

to make up sth | wymyślać coś

to match | pasować do siebie

to mature tə məˈtʃʊə(r) | dojrzeć, 
wydorośleć

to meld sth with sth | mieszać/
łączyć coś z czymś

to morph sth into sth 
| przekształcić coś w coś

to offend sb | obrażać kogoś 

to organise sth | organizować coś

to ought to | powinno się

to own sb | posiadać kogoś 

to pale into insignificance |  
s/tracić znaczenie

to paste sth | wklejać coś

to pay attention to sth | zwracać 
na coś uwagę

to please sb | sprawiać komuś 
przyjemność

to present an opportunity for sth 
| stanowić okazję do czegoś

to prevent sth | zapobiegać czemuś

to prevent sth from doing sth 
| powstrzymać coś od z/robienia 
czegoś

to protect sth | chronic coś 

to raise sth tə reɪz ˈsʌmθɪŋ 
| podnosić poziom czegoś 

to range from sth to sth 
| obejmować zakresem od…do

to recognise sth | rozpoznawać coś

to refer to sb/sth | odnosić się  
do kogoś/czegoś

to refuse | odmówić

to reinforce sth | wzmocnić coś 

to release sth | wydać coś

to remain | pozostawać

to repeat | powtarzać się

to replace sth with sth 
| zastępować coś czymś

to represent sth | reprezentować 
coś

to revere sth | czcić coś

to revolutionise sth 
| rewolucjonizować coś

to revolve around sth | kręcić się 
wokół czegoś
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to rinse sth | wypłukać coś

to rock | kołysać się

to sail | żeglować

to score sth | zdobyć coś

to seek sth | szukać czegoś

to seem | wydawać się

to set foot in X | wylądować gdzieś

to set up sth | zaaranżować, 
umówić coś 

to shoot sb | zastrzelić kogoś

to shout | krzyczeć

to shy away from sth | unikać czegoś 

to slip back in time | cofnąć się 
w czasie

to split | rozstawać się 

to spoon with sb | leżeć z kimś  
„na łyżeczkę”

to spring up | pojawiać się jak 
grzyby po deszczu

to stand to reason | brzmieć logicznie

to star in sth | występować w czymś

to stir sth up | mącić, mieszać  
w czymś, powodować problemy

to store sth | przechowywać coś

to straighten sth | wy/prostować 
coś

to stretch | rozciągać się

to succeed | odnosić sukces

to suggest sth | sugerować coś

to suit sth | pasować do czegoś

to support sb | popierać, wspierać 
kogoś 

to suspend sb | zawiesić kogoś

to sustain sth | utrzymać/
zachować coś 

to swell in size | zwiększyć się

to swirl tə swɜːl | przepłukać

to take a gander at sth | zerknąć 
na coś

to take a hiatus tə teɪk ə haɪˈeɪtəs 
| zrobić sobie przerwę

to target sth | celować w coś

to throw in the towel | zakończyć 
działalność, poddać się

to thrust sb into sth | rzucać kogoś 
w coś

to tie the knot to sb | pot. poślubić 
kogoś 

to transit from sth to sth 
| przechodzić z czegoś na coś

to translate sth into sth 
| przekładać coś na coś

to transmit sth | przekazywać coś

to turn down sth | odrzucić coś

to turn out | okazywać się

to turn sb into sb | zmienić kogoś 
w kogoś 

to undergo sth | przechodzić przez 
coś, zostać czemuś poddanym 

to unfold | rozwijać się (o fabule)

to veer towards sth | skręcać 
w kierunku czegoś

to vomit | wymiotować

to warrant sth | gwarantować coś

to wipe sth with sth | wytrzeć coś 
czymś

to withstand sth | wytrzymać coś, 
być odpornym na coś 

to write down sth | za/pisać,  
za/notować coś 

tooth decay | próchnica

toothache | ból zęba

torrent of sth | przen. potok czegoś

tossed around | rzucony

trace | ślad

trading | handlowy

transmission | przekazywanie

trickster | spryciarz

trite | banalny, oklepany

troops | wojska

tune | melodia

typo ˈtaɪpəʊ | literówka

U
ultimately ˈʌltɪmətli | w końcu, 
ostatecznie

unavoidably ˌʌnəˈvɔɪdəbli 
| niechybnie, nieuchronnie

unbelievable ˌʌnbɪˈliːvəbl 
| niewiarygodny

uncomfortable ʌnˈkʌmftəbl 
| niezręcznie

undeniably ˌʌndɪˈnaɪəbli 
| niezaprzeczalnie

underbite | wada zgryzu 
polegająca na nadmiernym 
cofnięciu się dolnego łuku 
zębowego

understandable ʌndəˈstandəbl 
| zrozumiały

undertone | podtekst

underwhelming | byle jaki

unexpectedly | nieoczekiwanie 

unfortunately | niestety 

university | uniwersytet

upside down | do góry nogami

V
variety | różnorodność

variety of sth | różnorodność 
czegoś

various | różny

veneer vəˈnɪə(r) | licówka

veritable ˈverɪtəbl | prawdziwy

versus | kontra, przeciw/ko

victim | ofiara

viewer | odbiorca, widz

visual | wizualny

W
wages | zarobki

wannabe | pozer

wear | zużycie

wedding | ślub

wedding proposal | oświadczyny

whatever | jakikolwiek

whereas | podczas gdy

wisdom teeth | zęby mądrości

within reason | w granicach 
rozsądku
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without sth | bez czegoś

wizard | czarodziej

wonky | krzywy; chwiejny

wool | wełna

wrongdoing | krzywda, zło

X
X-ray | rentgen


