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A
a dime a dozen | na kopy, na pęczki

a tad | odrobinę

abroad | za granicę

accommodating | uprzejmy, 
uczynny

accomplishment | osiągnięcie, 
dokonanie

according to sb | według kogoś

achievement | osiągnięcie

acronym | akronim, skrótowiec

across the pond | po drugiej 
stronie oceanu

actually | w rzeczywistości

addicted to sth | uzależniony  
od czegoś

admission | wstęp

adult | dorosły

advanced | zaawansowany

adventurous ədˈventʃərəs | żądny 
przygód

advertising | reklama

aficionado | fan

aimed at sb | wymierzony w kogoś

aircraft | statek powietrzny

aka = also known as | znany też 
jako

allegedly | podobno

ancestor | przodek

ancient | starożytny

animosity | niechęć, uraza

annual | coroczny

annually | rocznie

apart from sth | oprócz czegoś

appaling | okropny

apparently | najwidoczniej

applied to sth | zastosowany  
do czegoś

appreciation | docenienie, uznanie

approach to sth | podejście  
do czegoś

arranged | umawiany

assumption | założenie

at a rate | w tempie

at least | przynajmniej

at the bottom | u dołu

at the top of one’s lungs | z całych 
sił, wniebogłosy

atop | na szczycie

atrocious | przerażający, potworny

attached to sth əˈtætʃt tə ˈsʌmθɪŋ 
| przyczepiony/przymocowany do 
czegoś

attainment of sth | zdobycie, 
osiągnięcie czegoś

attention lapse | moment nieuwagi

attitude | nastawienie

audience ˈɔːdiəns | publiczność

authenticity ˌɔːθenˈtɪsəti 
| autentyczność, prawdziwość

autumn ˈɔːtəm | jesień

average | przeciętny

B
ban | zakaz

bangers and mash | kiełbaski 
i tłuczone ziemniaki

battleground | pole walki, kość 
niezgody

beef | wołowina

behaviour | zachowanie

beholder | obserwator

beverage | napój

bias ˈbaɪəs | uprzedzenie

bizarre | dziwaczny, osobliwy

blatant ˈbleɪtnt | rażący, uderzający

boarding school | szkoła  
z internatem 

bodily injury insurance 
| ubezpieczenie od nieszczęśliwych 
wypadków

brainiac | mądrala

break-in | włamanie

breathtaking | zapierający dech 
w piersiach

brethren | bracia

brew time | czas zaparzania

brought up | wychowany

budding | wschodzący

buddy | pot. kumpel, kolega

bumbling | niewydarzony, 
nieudolny

bush bʊʃ | krzew

butt | cel, obiekt

by ear | ze słuchu

C
calm kɑːm | spokojny

can | puszka 

can ill afford sth | nie móc sobie 
dłużej na coś pozwolić

cancelled | unieważniony

cancer | rak

capable | zdolny

capable of doing sth ˈkeɪpəbl  
əv ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ | zdolny  
do zrobienia czegoś

cartoon | bajka, kreskówka

catchphrase | slogan

catchy | chwytliwy

causeway | droga na grobli

caution ˈkɔːʃn | ostrożność

cello | wiolonczela

chap | pot. facet

chaste | cnotliwy, niewinny

chief | główny

childhood | dzieciństwo 

chord | akord

circumstance | okoliczność

clay | gliniany

clotted | zakrzepły

Cockney | gwara używana przez 
mieszkańców wschodniego 
Londynu

cocky | pewny siebie, pyszałkowaty

common | powszechny

commonly | powszechnie
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commonplace | powszechny

competition | konkurencja

competition | zawody

complimentary | pochlebny

compostable | nadający się  
na kompost

compulsory | obowiązkowy

concerning sth | dotyczący czegoś

connected to sth | powiązany  
z czymś 

connoisseur | koneser, znawca

conscious ˈkɒnʃəs | świadomy

considerate | rozważny

consigned to sth | odesłany  
do czegoś

consolation | pociecha, 
pocieszenie

constraint | ograniczenie

container | pojemnik

contents | zawartość

contest | konkurs 

contribution | składka

convenient | wygodny

copper | miedź

countable | policzalny

countless | niezliczone

courteous ˈkɜːtiəs | grzeczny

crimped | karbowany, pofałdowany

crooked | krzywy

crucial | kluczowy, zasadniczy

crust | skórka

culprit | winowajca

custody | opieka

customer | klient

cut throat | okrutny

D
dairy | nabiałowy

damage to property | szkoda 
majątkowa

darn | cholernie

deafening | ogłuszający

deal of lifetime | interes życia

decorum | dobre maniery, 
stosowne zachowanie

defamatory | oszczerczy, szkalujący

definitely | zdecydowanie

degree | stopień (akademicki)

delightful dɪˈlaɪtfl | zachwycający

delinquent | przestępca

demand for sth | zapotrzebowanie 
na coś

demanding sth | wymagający 
czegoś 

denomination | wyznanie

depending on sth | w zależności  
od czegoś

despite sth | po/mimo czegoś 

diced | pokrojony w kostkę

diffusion | rozprzestrzenianie się 
(np. smaku)

dignity | godność

discovery | odkrycie

discrepancy | niezgodność, 
rozbieżność

disease | choroba

disparate | odmienny, różny

distinct | różny, odmienny

distraction | rozproszenie

divergent daɪˈvɜːdʒənt / 
daɪˈvɜːrdʒənt | rozbieżny

divided into sth | podzielony na coś

division | podział

divorced | rozwiedziony

done away with | wyeliminowany

double chamber | dwukomorowy

doubt daʊt | wątpliwość 

down-on-his-luck | przeżywający 
okres niepowodzeń

dozen of sth | tuzin czegoś

dried | suszony

drummer | perkusista

drums | perkusja

dubbed | nazywany

due to sth | z powodu czegoś

E
eager | chętny

earbud | słuchawka

earnings | zarobki

ear-splitting | ogłuszający

economic output | produkcja 
gospodarcza, wynik gospodarczy

edict | zarządzenie

either | również

either…or… | albo…albo…

emphasis on sth | nacisk na coś

employed | zatrudniony 

employee | pracownik

employment | zatrudnienie

employment package | korzyści 
wynikające z zatrudnienia, pakiet 
zatrudnienia

encouragement | zachęta

English for Specific Purposes 
| język angielski dla celów 
specjalistycznych

enthralled ɪnˈθrɔːld 
| zafascynowany, urzeczony

enthralling | urzekający, 
zniewalający

environmental | dotyczący 
środowiska

environmentalist | ekolog

esteemed | szacowny, szanowany, 
poważany

eventually | ostatecznie, w końcu

evidence | dowód

excelling in sth | przodujący 
w czymś

exception | wyjątek

exclusion | wykluczenie

expanse | obszar, powierzchnia

expense | wydatek

extremely | wyjątkowo 

eyebrow ˈaɪbraʊ | brew
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F
fad | moda

fairy-tale-like | jak z bajki

faraway | odległy

fare | opłata

farewell | pożegnanie, pożegnalny

far-flung | odległy

fashionable ˈfæʃnəbl | modny

fatal ˈfeɪtl | śmiertelny

fatigue fəˈtiːɡ | zmęczenie 

feature | cecha

fee | opłata

fellow citizen | współobywatel

female | kobieta

fervent | zagorzały

fierce | zaciekły

fish and chips | ryba z frytkami

fixated on sth | zwariowany  
na punkcie czegoś

fixed | ustalony, stały

flat | mieszkanie

flat-out | po prostu, wprost

flattering | pochlebny

flattery | pochlebstwa

flawless | doskonały, bez wad

flight | lot

flock of sb | stado kogoś

flummoxed | skołowany

foible | słabostka

folk | ludowy

fragile ˈfrædʒaɪl | delikatny, kruchy

frank | szczery 

fraternal bonding | braterska więź

fraught with sth | najeżony czymś

furthermore | ponadto

G
gauze ɡɔːz | gaza

genre ˈʒɒ̃rə / ˈʒɒnrə | gatunek

Geordie | dialekt z okolic 
Newcastle

gimmicks | sztuczka, chwyt  
(np. marketingowy)

globalisation ˌɡləʊbəlaɪˈzeɪʃn / 
ˌɡloʊbələˈzeɪʃn | globalizacja

goings-on | wydarzenia

gossip | plotka

government | rząd

gradually | stopniowo

greasy | tłusty

gripe | skarga

grumbles | narzekania

H
haggis | potrawa z podrobów 
baranich, zaszytych w owczym 
żołądku

handful of sth | garść czegoś

hard-pressed | przyciśnięty  
do muru

hardship | trudności

harsh | ostry

hasty | pośpieszny

haven ˈheɪvn | przystań

hazardously ˈhæzədəslɪ 
| ryzykownie

head cheese | salceson

hearing loss | utrata słuchu

heartthrob | łamacz niewieścich 
serc

heavy drinker | alkoholik

helping | porcja

hemisphere ˈhemɪsfɪə(r)| półkula

heritage ˈherɪtɪdʒ | dziedzictwo

high pressure steam engine 
| wysokociśnieniowy silnik parowy

hilarious hɪˈleəriəs / hɪˈleriəs 
| zabawny

hoity-toity | zadzierający nosa

holdout | odmowa

holy | święty

hospitality | gościnność

host | gospodarz

host of sth | mnóstwo czegoś

humble | skromny

humbleness | pokora

hummingbird | koliber

hygiene ˈhaɪdʒiːn | higiena

hyped up | nadmiernie ożywiony, 
podekscytowany; rozreklamowany

hypocrisy hɪˈpɒkrəsi / hɪˈpɑːkrəsi 
| hipokryzja

I
identity | tożsamość

illness | choroba

ill-suited for sth | nienadający się 
do czegoś, nieodpowiedni

immense | olbrzymi, ogromny

immensely | w ogromnym stopniu, 
znacznie

immersed in sth | zanurzany 
w czymś

immune to sth | odporny na coś

impact on sth | wpływ na coś

impure | nieczysty

in a nutshell | w pigułce, w skrócie

in a straightforward way | mówiąc 
wprost

in appearance | z wyglądu

in exchange | w zamian

in favour of sth | za czymś

in jeopardy ɪn ˈdʒepədi 
| w niebezpieczeństwie

in order to | aby, żeby 

in other words | innymi słowy

in situ | na miejscu

in terms of sth | pod względem 
czegoś

in turn | z kolei

inappropriately ˌɪnəˈprəʊpriətli / 
ˌɪnəˈproʊpriətli | nieodpowiednio, 
niewłaściwie

incessant | nieustający

incidentally | przypadkowo
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included | ujęty, włączony

including sth | włącznie z czymś

income | dochód

incomprehensible 
ɪnˌkɒmprɪˈhensəbl / 
ɪnˌkɑːmprɪˈhensəbl | niezrozumiały

indeed | w rzeczy samej

indigenous ɪnˈdɪdʒənəs | rdzenny

industry | przemysł, branża

influence | wpływ

infuser | zaparzacz, urządzenie 
używane do przyrządzania naparów

injury | zranienie, uszkodzenie

insomnia ɪnˈsɒmniə / ɪnˈsɑːmniə 
| bezsenność

instead | w zamian

instead of sth | zamiast czegoś

insurance policy | polisa 
ubezpieczeniowa

insurer | ubezpieczyciel

intelligible ɪnˈtelɪdʒəbl 
| zrozumiały

invention | wynalazek

it may seem like a no-brainer |  
to może wydawać się oczywiste

It’s my jam! | Uwielbiam to!,  
to moja ulubiona muzyka

J
Jack the Lad dʒæk ðə læd | młody 
cwaniak, cwaniaczek

Jack the Ripper | Kuba Rozpruwacz

jack-of-all-trades | złota rączka

janitor | woźny, dozorca

Japanese ˌdʒæpəˈniːz | japoński

jaundice ˈdʒɔːndɪs | żółtaczka

jellyfish | meduza

jeopardy | niebezpieczeństwo

jinxed | pechowy

joint custody | wspólna opieka

juggernaut ˈdʒʌɡənɔːt / ˈdʒʌɡərnɔːt 
| ślepa siła niszczycielska, 
monstrum, moloch

juvenile ˈdʒuːvənaɪl / ˈdʒuːvənl 
| młodociany

K
kernel of truth | ziarno prawdy

L
labourer | robotnik

lack of sth | brak czegoś

lark | skowronek

law lɔː | prawo

lawyer | prawnik

learning disability | zaburzenie 
uczenia się, problem  
z przyswajaniem wiedzy

leisure | wypoczynek

liability insurance ˌlaɪəˈbɪləti 
ɪnˈʃʊərəns | odpowiedzialność 
cywilna

lingering | długotrwały, uporczywy

lingering | utrzymujący się

lingo | pot. żargon, język

live laɪv | grany na żywo

liver | wątroba

lizard | jaszczurka

long-lasting | długotrwały 

lousy | kiepski

M
major | główny

majority | większość

majority of sth | większość czegoś

mammal | ssak 

meaning | znaczenie

merrily | wesoło

millennium | tysiąclecie

mining | górnictwo

misogynistic | mizoginiczny,  
wrogi kobietom

mod | subkultura modsów 
charakterystyczna dla Wielkiej 
Brytanii lat 60.

monastery | klasztor

monk | mnich

monthly | miesięcznie

moody | humorzasty

mortgage ˈmɔːɡɪdʒ / ˈmɔːrɡɪdʒ 
| kredyt hipoteczny

mosque mɒsk/mɑːsk | meczet

mug mʌɡ | kubek

mundane | przyziemny

muslim ˈmʊzlɪm/ˈmʌzlɪm 
| muzułmański

mutually | wzajemnie, nawzajem

myriad of sth | niezliczona ilość 
czegoś

N
neighbour | sąsiad

neighbouring | sąsiadujący

neither…nor… | ani…ani…

nestled | umiejscowiony

neurotic njʊəˈrɒtɪk / nʊˈrɑːtɪk 
| neurotyczny

nevertheless | niemniej jednak

no girls allowed | żadnych kobiet, 
kobietom wstęp wzbroniony

nocturnal | nocny

nonetheless | tak czy inaczaj

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

nothing short of sb | niczym,  
po prostu

noticeable ˈnəʊtɪsəbl | zauważalny

notorious for sth | znany z czegoś

numerous ˈnjuːmərəs | liczne

nuptials | uroczystości ślubne

O
obvious | oczywisty
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occurring əˈkɜː(r) ɪŋ | mający 
miejsce

off fleek | kiepski

omnipresent | wszechobecny

on average | przeciętnie 

on fleek | idealny, perfekcyjny

on one’s part | ze strony kogoś

on the contrary | przeciwnie

on the one hand | z jednej strony

on the other hand | z drugiej 
strony

onion ˈʌnjən | cebula

open-minded | otwarty

order | zamówienie

origins | początki, pochodzenie

otherwise | w przeciwnym 
wypadku

out of left field | pot. nie z tej ziemi

out-of-date | przestarzały

outrage | oburzenie

outstanding | wyróżniający się

overrated | przeceniony

overt | wyraźny, jawny

overwhelming | przeważający

owl aʊl | sowa

owner | właściciel

P
pale | blady

pastime | rozrywka

pastry | ciasto

pasty | pasztecik

peak | szczyt

perceived as sb | postrzegany jako 
ktoś 

perched on sth | osadzony  
na czymś

performance | występ

permeable ˈpɜːmiəbl / ˈpɜːrmiəbl 
| przepuszczalny

petrified | przerażony

phenomenon fəˈnɒmɪnən / 
fəˈnɑːmɪnən | zjawisko

physical violence | przemoc 
fizyczna

picked | zrywany

pilchard | sardynka

pill | tabletka

pint | około pół litra piwa,  
duże piwo

pitfall | pułapka

policyholder | ubezpieczony, 
posiadacz polisy

politeness | grzeczność

populous ˈpɒpjələs / ˈpɑːpjələs 
| liczny, zaludniony

porous | porowaty

portable speaker | przenośny 
głośnik

posh | wytworny, z wyższych sfer

preconception | z góry przyjęta 
opinia, uprzedzenie

preventable prɪˈventəbl | możliwy 
do uniknięcia

primary school | szkoła 
podstawowa

principal | dyrektor 

prior to X | przed X

prodigy | wyjątkowy talent, geniusz

profusely | wylewnie

prolific | obfity

prolonged exposure | przedłużone 
poddawanie się (czemuś)/
wystawienie na (coś)

prominent | wybitny

promptly | bezzwłocznie, 
natychmiast

purchased by sb | nabyty przez 
kogoś

putter | pot. gracz w golfa

Q
quaint | dziwaczny, osobliwy

quaint | niezwykły; uroczy

quantity | ilość

quarterly | kwartalnie

queue kjuː | kolejka

quirk kwɜːk / kwɜːrk | dziwactwo

R
range of sth | zakres czegoś

realm relm | kraina 

rebellious rɪˈbeljəs | buntowniczy

reference to sb | odniesienie  
do kogoś

refined | dystyngowany

refined | wytworny

regarding sb | względem kogoś

regarding sth | dotyczący czegoś

regardless of sth | bez względu  
na coś

regrettably | niestety

rejected | odrzucany

relative | krewny

relatively | względnie

remark | uwaga

remarkably | niezwykle, bardzo

replete with sth | pełen czegoś

resentful | pełen urazy

reserved | zdystansowany

resistant to sth | opierający się 
czemuś

restrained | powściągliwy

retirement | emerytura

ridicule | kpiny, szyderstwo

ridiculed for sth | wyśmiany za coś

rousing | ekscytujący

rousing | pobudzający

run-of-the-mill | przeciętny

ruthless | bezwzględny

ruthlessness | bezwzględność, 
okrucieństwo, bezlitosność

S
sample | próbka
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savoury | smaczny

scheme skiːm | program, system

scone | rożek

scores of sth | mnóstwo czegoś

scrawled on sth | nabazgrany  
na czymś

secondary school | szkoła średnia

self-deprecation | pomniejszanie 
własnych zasług

self-inflicted | zadany samemu 
sobie, spowodowany przez siebie 
samego

settlement | osada, miejsce

settler | osadnik

shepherd’s pie | potrawa 
z mielonego mięsa i ziemniaków

shift | zmiana

shipwreck | wrak statku

shrewd ʃruːd | obrotny

shrine | świątynia, miejsce kultu

shrunken | skurczony, zmniejszony

signature | podpis

sincerity sɪnˈserəti | szczerość

single-handedly | w pojedynkę, 
samemu, na własną rękę

slapstick comedy | komedia 
slapstikowa

sliced | krojony

smug | nadmiernie zadowolony 
z siebie, próżny

snack | przekąska

soothing | kojący, uspokajający

spectator | widz

spire | iglica

split over | podzielony

staple | zszywka

Star Spangled Banner | flaga 
państwowa USA

star-studded | pełen gwiazd, 
z gwiazdorską obsadą

state health care | państwowa 
opieka zdrowotna

state healthcare entitlement 
| upoważnienie do korzystania  
z państwowej opieki zdrowotnej

sticking point | kwestia sporna

stinging | parzący

storm in a tea cup | burza 
w szklance wody

strict | surowy

strictly | ściśle 

string instrument | instrument 
strunowy

stunning | zdumiewający, 
zachwycający

subject to change | podlegający 
zmianie

substantially | istotnie, zasadniczo

sultry ˈsʌltri | zmysłowy

sun-drenched | zalany słońcem, 
słoneczny

support | wsparcie 

T
taken over | przejęty

tea merchant | sprzedawca 
herbaty

tea pot | dzbanek na herbatę

tea supplier | dostawca herbaty

teenage | nastoletni

teenager | nastolatek

teenybopper | pot. małolata, 
nastolatka

telly | pot. telewizja

tenet | zasada, doktryna

tentacle | macka

the former | pierwszy z dwóch 
wymienionych

the latter | drugi z dwóch 
wymienionych

(the plain) wacky | pot. (po prostu) 
odjechane, zwariowane

the powers that be | będący 
u władzy, władza

the stars and stripes | flaga 
państwowa USA

theft | kradzież

therefore | dlatego, z tego powodu

thread | nić

timetable | rozkład dnia 

tin mining | wydobywanie cyny

titbit | smaczny/łakomy kąsek

to accuse sb of sth | oskarżać 
kogoś o coś

to achieve sth | osiągnąć coś

to acquire sth | nabywać coś

to add insult to injury | dolewać 
oliwy do ognia

to adjust sth | dostosować coś 

to affect sth | mieć wpływ na coś

to afford sth | móc sobie na coś 
pozwolić

to aim at sth | mieć coś na celu

to annoy sb | irytować, drażnić 
kogoś

to apply for sth | składać o coś 
wniosek

to apply to sth | stosować się  
do czegoś

to attend sth | uczęszczać  
do czegoś 

to attribute to sb | przypisywać 
komuś

to baffle sb | zdumiewać kogoś

to bar sb | zakazywać kogoś

to be admitted | być 
przyjmowanym

to be at ease | czuć się 
zrelaksowanym

to be encouraged to do sth | być 
zachęcanym do z/robienia czegoś 

to be expelled from sth | zostać 
wyrzuconym z czegoś 

to be fed up with sth | mieć czegoś 
dość

to be few and far between 
| występować w małej ilości

to be granted sth | mieć coś 
przyznawane/udzielane

to be meant to sth | być 
przeznaczonym do czegoś

to be off-limits for sb | być 
objętym zakazem wstępu dla kogoś

to be right up one’s alley 
| odpowiadać komuś
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to be worlds apart | być całkowicie 
różnym od siebie

to behold sth | ujrzeć, zobaczyć coś

to belt out sth | wyśpiewywać coś

to blast out | produkować głośne 
dźwięki

to blossom | kwitnąć, rozkwitać

to boast sth | szczycić się czymś

to borrow sth tə ˈbɒrəʊ ˈsʌmθɪŋ 
| pożyczać coś

to bother sb | przeszkadzać komuś

to burst onto the scene | zaistnieć 
na scenie

to calm down | uspokoić się

to catch on | chwycić, przyjąć się

to cause sth | s/powodować coś 

to claim that… | twierdzić, że…

to come across as | wypadać, być 
postrzeganym jako

to come in | występować

to come out as sb | ujawnić się 
jako ktoś 

to commemorate sth 
| upamiętniać coś 

to commit crime | popełniać 
przestępstwo

to compete in sth | rywalizować/
współzawodniczyć w czymś

to complement sth | uzupełniać 
coś 

to conceal sth from sb tə kənˈsiːl 
ˈsʌmθɪŋ frəm ˈsʌmbədi | ukryć coś 
przed kimś

to concoct sth | wymyślić coś

to confuse sb | zmylić kogoś, 
wprowadzić kogoś w błąd

to consist of sth | składać się 
z czegoś

to contain sth | zawierać coś

to convey sth | przekazać coś 

to croon sth | za/nucić coś

to cry foul | krzyczeć w proteście

to curb sth | ograniczać coś

to deal with sth | po/radzić sobie 
z czymś

to deem sb | uznać kogoś za

to defy sth tə dɪˈfaɪ ˈsʌmθɪŋ 
| ignorować coś

to depict sb | przedstawiać kogoś

to depict sth | przedstawiać coś 

to derive sth from sth | uzyskać/
czerpać coś z czegoś 

to detect sth | wykrywać coś

to determine sth | określać coś, 
stwierdzać coś

to discover sth | odkrywać coś 

to display sth | okazywać coś

to divide sth | po/dzielić coś

to drag sb out | wyciągnąć kogoś

to draw sth tə drɔː ˈsʌmθɪŋ 
| rysować coś 

to dwell in sth | zamieszkiwać, 
mieszkać w czymś

to encompass sth | obejmować coś

to encounter sth | spotykać coś, 
natknąć się na coś

to enroll sb in sth | zapisać kogoś 
do czegoś 

to entice sb to do sth | zachęcić 
kogoś do z/robienia czegoś

to equate sth with sth 
| utożsamiać coś z czymś

to exclude sb from sth | wykluczyć 
kogoś z czegoś

to expel sb | wydalić kogoś

to fail | zawieść

to fall in love | zakochiwać się 

to fawn over sth | nadskakiwać 
czemuś, przymilać się do czegoś

to find out sth | znaleźć coś 

to fling sb | ciskać, rzucić kimś

to forbid sth | zakazywać czegoś

to foster sth | popierać coś

to frown upon sth | krzywo na coś 
patrzeć, nie pochwalać czegoś

to fulfil sth | wypełnić, spełnić coś

to fuss over sth | poświęcać 
czemuś wiele uwagi

to get annoyed at sth 
| zdenerwować się  
na coś/z powodu czegoś

to get bend out of shape | AmE, 
pot. wkurzać się, denerwować się

to get rid of sth | pozbyć się czegoś 

to get sth set up | być strojonym

to get the short end of the 
stick | być niesprawiedliwie 
traktowanym

to go from strength to strength 
| rosnąć w siłę, stawać się 
popularnym

to go to great lengths | dołożyć 
wszelkich starań

to have a point | mieć rację

to have a way with sb | dobrze 
sobie radzić z kimś, umieć 
postępować z kimś

to hold on to sth | trzymać się 
czegoś

to hum to oneself | nucić sobie

to imbibe sth | lubić coś wypić, 
upajać się czymś

to implement sth | wprowadzać 
coś

to include sth | obejmować coś

to increase sth | zwiększać coś

to intend | zamierzać coś zrobić, 
planować, próbować

to invent sth | wynaleźć coś

to jut out | wystawać, sterczeć

to juxtapose | przeciwstawiać

to lap sth up | brać coś za dobrą 
monetę, przyjąć coś z aprobatą

to loathe | nienawidzieć,  
nie cierpieć

to look after sb | opiekować się 
kimś

to look for sb | szukać kogoś 

to lose | przegrywać, s/tracić

to make headlines | trafić  
na pierwsze strony gazet

to mend sth | naprawiać coś

to mock sth | drwić z czegoś 

to observe sth | przestrzegać 
czegoś
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to one’s heart’s desire | do woli

to overlook sb | przeoczyć kogoś

to overshadow sth | przyćmiewać 
coś, przysłaniać coś

to pan sth | krytykować coś

to pass | mijać

to pay great attention to sth 
| przywiązywać do czegoś dużą 
wagę

to permeat sth | przenikać coś

to permit sb to do sth | pozwalać 
komuś na z/robienie czegoś

to persist | utrzymywać się

to pervade sth | przenikać coś

to pick up sb | poderwać kogoś

to pop in | wpaść, wpadać

to pop up | wyskoczyć

to pray | modlić się

to prevent sth | zapobiegać czemuś

to prohibit sth | zakazywać czegoś

to prove one’s point | udowadniać 
swoje racje

to purr tə pɜː(r) | za/mruczeć

to pursue sth tə pəˈsjuː ˈsʌmθɪŋ 
| kontynuować coś, realizować coś

to realise that… | zdać sobie 
sprawę z tego, że…

to refuse to do sth | odmawiać 
zrobienia czegoś

to rejoice | radować się, cieszyć się

to relate to sth | odnosić się  
do czegoś

to release sth | wypuścić coś  
na rynek, wydać coś

to relish sth | zachłystywać się 
czymś, zachwycać się czymś

to remove sth | usuwać coś

to require sth | wymagać czegoś 

to resist sth | opierać się czemuś

to retain sth | zachowywać coś

to reveal sth | ujawniać coś 

to rile sb | irytować, wkurzać kogoś

to rock out to sth | kołysać się 
w rytm czegoś

to rub sb (up) the wrong way | źle 
na kogoś działać, nadepnąć komuś 
na odcisk

to run afoul of sth | działać wbrew 
czemuś

to seem | wydawać się, wyglądać

to set about doing sth | zacząć coś 
robić

to sew sth shut tə səʊ / soʊ 
ˈsʌmθɪŋ ʃʌt | zaszyć coś tak, by było 
zamknięte w środku

to share sth | dzielić coś

to showcase sth | pokazywać coś

to sign up for sth | zapisać się  
na coś

to sip sth | sączyć coś, popijać 
małymi łykami

to sit up late | siedzieć/
przesiadywać do późna w nocy

to slurp sth | siorbać coś

to sneak onto sth | wkradać się  
na coś

to stay put | zostać utrzymanym

to stem from sth | wynikać 
z czegoś

to stick around | przylgnąć

to stir up sth tə stɜː(r) ʌp ˈsʌmθɪŋ 
| powodować, prowokować coś

to such a degree | do takiego 
stopnia

to suit sb | pasować do kogoś

to support oneself | utrzymać się

to swear | przysięgać

to take advantage of sth 
| skorzystać z czegoś 

to take great pride in sth | być 
z czegoś bardzo dumnym

to take part in sth | wziąć, brać  
w czymś udział

to take sth into account | brać coś 
pod uwagę 

to take the world by storm 
| zawojować świat

to take up the flute | rozpocząć 
zajęcia gry na flecie

to threaten sb with sth | grozić 
komuś czymś

to tickle the ivories | pot. grać  
na pianinie

to try one’s hand at sth 
| próbować swoich sił w czymś

to venture to do sth | ośmielić  
się coś zrobić

to voice sth | wyrażać coś

to warble | szczebiotać

to wear one’s heart on one’s 
sleeve | mieć serce na dłoni

to witness sth | poświadczyć coś

to wonder | zastanawiać się

to wrap sth in sth | pakować coś 
w coś

tomb tuːm | grobowiec

tone-deaf | taki, któremu słoń  
na ucho nadepnął

tongue tʌŋ | język

tremendously trəˈmendəsli 
| ogromnie, niesamowicie

tricky | trudny

tucked away | ukryty, schowany

turnip | rzepa

twofold | dwojaki

U
ubiquitous | wszechobecny

unacquainted with sth 
| niezaznajomiony z czymś,  
nie znający czegoś

unashamedly | bezwstydnie

unbearable ʌnˈbeərəbl | nie  
do zniesienia

unconsciously ʌnˈkɒnʃəsli / 
ʌnˈkɑːnʃəsli | nieświadomie

undoubtedly ʌnˈdaʊtɪdli |  
bez wątpienia 

unflatteringly ʌnˈflætərɪŋli 
| niepochlebnie

unforeseen | nieprzewidziany

unforgettable ˌʌnfəˈɡetəbl / 
ˌʌnfərˈɡetəbl | niezapomniany

unfortunate ʌnˈfɔːtʃənət / 
ʌnˈfɔːrtʃənət | nieszczęśliwy



englishmatters.pl
70/2018

unfortunately ʌnˈfɔːtʃənətli / 
ʌnˈfɔːrtʃənətli | niestety 

unicorn | jednorożec

unlike | inaczej niż

unpredictable | nieprzewidywalny

unwittingly | nieświadomie, 
bezwiednie

upgraded to sth | podniesiony  
do czegoś

ups and downs | wzloty i upadki 

upset | zdenerwowany

urbane ɜːˈbeɪn / ɜːrˈbeɪn | grzeczny, 
uprzejmy, wytworny

utterly | zupełnie, całkowicie

V
valid | obowiązujący, ważny

variety | odmiana, różnorodność

vehicle ˈviːəkl / ˈviːhɪkl | pojazd

venomous ˈvenəməs | jadowity

vernacular vəˈnækjələ(r) / 
vərˈnækjələr | żargon

versatile ˈvɜːsətaɪl / ˈvɜːrsətl 
| wszechstronny

vexingly | irytująco

vice | wada

victim | ofiara

virtually | praktycznie

virtue | zaleta

volume knob ˈvɒljuːm nɒb 
| pokrętło/przycisk/guzik 
regulujący dźwięk

W
Wailing Wall | Ściana Płaczu

wasted | zmarnowany

water slide | zjeżdżalnia wodna

wealth | zamożność, bogactwo

wealthy | majętny, zamożny

weird | osobliwy, dziwaczny

well-behaved | grzeczny

westernmost | najbardziej 
wysunięty na zachód

when it comes to… | jeśli  
chodzi o…

whereas | podczas gdy

whooshing | śmigający, szalejący

wind instrument | instrument dęty

wise-cracking | dowcipny

with a grain of salt 
| z przymrużeniem oka

worshipper | wyznawca, wierny

worth sth | wart/y czegoś

X
X included | włącznie z X

Y
youth juːθ | młodzież


