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A
a day off | dzień wolny

a few | kilka

abroad | za granicą

absent-minded | roztargniony, 
zdekoncentrowany

abundance | obfitość

abusive | znieważający

acclaim | uznanie

accolade | wyraz uznania

according to sb | według kogoś 

account | konto, relacja

accountant | księgowy

acting | aktorstwo

acting degree | dyplom aktorski

actual | rzeczywisty

actually | w rzeczywistości

adage | porzekadło

adaptation | adaptacja

addiction | uzależnienie

admirable ˈadm(ə)rəb(ə)l | godny 
podziwu

admitted | przyjęty 

adult | dorosły

advanced ədˈvɑːnst / ədˈvænst 
| zaawansowany

advertising industry | przemysł 
reklamowy

advice | (po)rada

advocate | zwolennik

afflicted with sth | dotknięty czymś 

affordable | przystępny cenowo

agile ˈædʒaɪl | zręczny, zwinny

aim | cel

air disaster | katastrofa powietrzna

aired | wyemitowany

akin to sth | zbliżony do czegoś

alien ˈeɪliən | obcy

alike | podobnie

allegedly | chętnie

all-encompassing 
| wszechogarniający

allowed | zezwolony

alongside sb | u boku kogoś

although | chociaż

although | mimo że; chociaż

altitude | wysokość

amateur ˈæmətə(r) | amator

amicable ˈæmɪkəbl | przyjacielski

amidst sth | pośrodku czegoś

amount | ilość

ancient ˈeɪnʃənt | starożytny

anger | złość

ankle | kostka

antics | popisy, błazeństwa, 
wygłupy

antidote | antidotum

anxiety | niepokój, obawa

appearance | wygląd

applauded by sb | oklaskiwany 
przez kogoś

approach | podejście

approachable əˈprəʊtʃəbl / 
əˈproʊtʃəbl | przystępny, przyjazny

apt | trafny

archeologist ˌɑː(r)kiˈɒlədʒɪst 
| archeolog 

armbands/floaties | dmuchane 
rękawki, pływaczki zakładane  
na ramiona dziecka

array | szereg, szeroki wybór

as serious as cancer | poważny jak 
cholera

as soon as | gdy tylko

ashamed | zawstydzony

aside from sth | oprócz czegoś

assault course | wojskowy tor 
przeszkód

associated with sth | kojarzony 
z czymś

astonishment | zdumienie 

astounding | zdumiewający

at a crossroads | na rozdrożu

at least | co najmniej,przynajmniej

at one go | na raz, za jednym razem

at the very least | w najgorszym 
razie

at their peak | w ich najwyższym 
punkcie

atop | na szczycie

attempt | próba, usiłowanie

attic | strych

attitude | nastawienie

attributed to sb | przypisywany 
komuś

audience ˈɔːdiəns | publiczność, 
publika, widzowie

audition ɔːˈdɪʃn | przesłuchanie

authorities ɔːˈθɒrətiz / əˈθɔːrətiz 
| władze

available | dostępny

avoided | unikany

award | nagroda

aware | świadomy

awesome ˈɔːsəm | rewelacyjny, 
fantastyczny

B
Babylonian | babiloński

baggy | obszerny

barrister | adwokat 

bathing suit | kostium kąpielowy

behaviour | zachowanie 

belief | wiara, wierzenie, 
przekonanie

believer | osoba wierząca

belly flop | skok do wody  
na tzw. „dechę”, skakać na brzuch

belongings | dobytek, mienie

bench | ławka

bevy | gromada, zbiór

Bible-thumping | pot. 
chrześcijański fanatyk religijny

bill | rachunek

binge eating bɪndʒ ˈiːtɪŋ 
| kompulsywne objadanie się, 
zaburzenia z napadami objadania 
się
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bizarre | osobliwy

blended | zmiksowany

bloodlust | żądza krwi

blow | cios 

boar | dzik

bobbing | podskakiwanie, przejście 
przez

Book of Ecclesiastes | Księga 
Koheleta

Book of Judges | Księga Sędziów

borderline personality disorder 
| zaburzenie osobowości 
typu borderline (chwiejność 
emocjonalna)

boundary | granica

bout baʊt | napad, atak

braces | szelki (od spodni)

brand | marka

bravery | odwaga

breaststroke | styl klasyczny, żabka

breed | rasa

broadcast live ˈbrɔːdkɑːst laɪv 
| nadawany na żywo

bucket list ˈbʌkɪt lɪst | lista rzeczy, 
które chciałoby się zrobić przed 
śmiercią

budget ˈbʌdʒɪt | budżet

buffalo testicles | jądra byka

bug | robak, robal

bullshit | wulg. gówno

bumpy | nierówny, wyboisty

butterfly | styl motylkowy

by the grace of God | z łaski bożej

by the tail end | przed samym 
końcem

C
camera angle | ujęcie kamery

capability ˌkeɪpəˈbɪləti | zdolność, 
możliwość, potencjał

capable of sth ˈkeɪpəbl əv ˈsʌmθɪŋ 
| zdolny do czegoś

capacity | zdolność

capital punishment | kara śmierci

cardiovascular system | układ 
krążenia

carefully | dokładnie

cargo net | drabinka linowa

cast | obsada

cathartic | katartyczny

cave dwelling | jaskiniowy

cellphone | telefon komórkowy

CEO = Chief Executive Officer 
| dyrektor generalny/naczelny

challenge | wyzwanie

challenging | trudny

chapter | rozdział

charity work | praca/działalność 
charytatywna/dobroczynna

chase | pościg

cherished | ukochany, ceniony

childhood | dzieciństwo

chord | akord

circa | około

circumstances | okoliczności 

cleverness | spryt

coincidence kəʊˈɪnsɪdəns / 
koʊˈɪnsɪdəns | zbieżność

collection | zbiór

comedian kəˈmiːdiən | komik

commercial | reklama

common | powszechny

community | społeczność

completely different ball game 
| całkiem inna historia

conceited kənˈsiːtɪd | zarozumiały

confidence | pewność siebie

considered | uważany

constantly | ciągle

containing sth | zawierający coś

contempt | pogarda

contestant | uczestnik teleturnieju, 
zawodnik

contested | kwestionowany

contradictory | wykluczający się

contributor | współautor

convinced by sth | przekonany 
przez coś

core of sth | istota czegoś

could not help but | nie móc się 
oprzeć, nie mieć innej możliwości 
jak tylko

counterculture | kontrkulturowy

counterpart | odpowiednik

countless | niezliczone

county | hrabstwo

courage | odwaga

court | sąd

covered with sth | pokryty czymś 

crash | załamanie

crisp | czips

crowded ˈkraʊdɪd | zatłoczony

crucifixion | ukrzyżowanie

cuisine kwɪˈziːn | kuchnia

current | obecny

currently | obecnie

D
damp | wilgotny

dangling from sth | zwisający 
z czegoś

daredevil | śmiałek

date | randka

deafening | ogłuszający 

death penalty | kara śmierci

debauchery | rozpusta

debut ˈdeɪbjuː / ˈdebjuː | debiut

deceitful dɪˈsiːtfl | nieuczciwy, 
kłamliwy

deed | wyczyn

defeated dɪˈfiːtɪd | pokonany

definitely | zdecydowanie

deliberately | celowo

delusional | urojeniowy, cierpiący 
na urojenia

denying | zaprzeczanie
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depending on sth | w zależności  
od czegoś 

depicted | przedstawiony

depiction | odmalowanie, 
przedstawienie

depth | głębia, otchłań 

derived from sth | pochodzący  
od czegoś

desensitised ˌdiːˈsensətaɪzd 
| znieczulony

despair | rozpacz

desperate | desperacki

despite sth | pomimo czegoś

detrimental | szkodliwy

devoid of sth | pozbawiony czegoś 

dialogue | dialog

digs | wykopaliska

diminutive form | zdrobnienie

direct | bezpośredni

disability | inwalidztwo, kalectwo

disagreement | niezgadzanie się

discovered | odkryty 

discrepancy | rozbieżność, 
niezgodność

disease | choroba 

disembodied | odłączony od ciała

disgust | obrzydzenie, wstręt

dish | danie

display | pokaz

distorted | zniekształcony

distraught dɪˈstrɔːt | zrozpaczony

diverse | różnorodny, zróżnicowany

diving board | trampolina

doggy paddle | pływać pieskiem

down-to-earth | przyziemny

dozens of sb | wiele kogoś

dragon-sleighed | zarzynający 
smoki

drawer | szuflada

dreadful | okropny

drug | narkotyk

due to sth | z powodu czegoś

Dutch | holenderski

duty | obowiązek

E
eagle | orzeł

effectively | skutecznie

effort | wysiłek

either | albo

either way | tak czy inaczej

elated | uszczęśliwiony, 
przeszczęśliwy, w euforycznym 
nastroju

embarrassed ɪmˈbærəst 
| zakłopotany

embedded in sth | osadzony 
w czymś

emphasis on sth | nacisk na coś

encouragement | zachęta

endurance ɪnˈdjʊərəns / ɪnˈdʊrəns 
| wytrwałość, wytrzymałość

enemy | wróg

engine ˈendʒɪn | silnik

entertainment | rozrywka

entirely | całkowicie

entrails | wnętrzności

equipment | wyposażenie

euphemism ˈjuːfəmɪzəm 
| eufemizm

eventually | w końcu, ostatecznie

evidence | dowód

evident | oczywisty

evolutionarily speaking 
ˌiːvəluːʃəˈnerili spiːkɪŋ | z punktu 
widzenia ewolucji

exaggeration | przesada

excavations | wykopaliska

except | z wyjątkiem (tego, że)

exception | wyjątek

excessive | nadmierny, zbytni

exchange | wymiana

excrement | ekskrementy

exorbitant | bardzo wysoki

extremely | wyjątkowo

F
face value | wartość nominalna

factor | czynnik

failure | porażka, niepowodzenie

fairy ˈfeəri / ˈferi | wróżka

fairytale | bajka

faith | wiara

faithful | wierny

fake | udawany

fakes | fałszerstwa

famed | sławny

familiar with sth | zaznajomiony 
z czymś

fast paced | szybki, o szybkim 
tempie

fatal ˈfeɪtl | śmiertelny

feast | uczta

feat | wyczyn

few | niewielu

fierce | zagorzały

fiery | płomienny

finds | znaleziska

fire escape | wyjście ewakuacyjne

fixable | do naprawienia

flak | ostra krytyka

flame | płomień

flare | raca

flatmate | współlokator

flight | lot

floating | pływający, unoszący się 
na wodzie

fly swatter | packa na muchy

follower | zwolennik

food chain | łańcuch pokarmowy

fool | głupiec

for instance | na przykład

forbidden | zakazany

forced out of sth | pozbawiony 
czegoś
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fortunately | na szczęście

frantically | szaleńczo 

fraudster | oszust finansowy

freely | swobodnie

freestyle | styl dowolny

free-trade zone | strefa wolnego 
handlu

friction device | przyrząd 
asekuracyjny

from above | z góry

fuelling station ˈfjuːəl ɪŋ ˈsteɪʃn 
| stacja bunkrowa (przystań 
w porcie lub port do zaopatrywania 
statków w paliwo)

G
gem | perełka, skarb

generous | hojny

gig | pot. koncert, występ

God | Bóg

goggles | okulary pływackie

golden handshake | (hojna) 
odprawa

good luck! | powodzenia!

gourmet ˈɡʊəmeɪ / ˈɡʊrmeɪ 
| smakosz, delikatesowy

gradually | stopniowo

graduate | absolwent

grandson | prawnuk

greed | chciwość

gross | obrzydliwy

grossness | obrzydliwość

gross-out | obrzydliwy, ohydny

groundbreaking | prekursorski, 
nowatorski

gruelling ˈɡruːəlɪŋ | wymagający 
wysiłku, wyczerpujący

guile ɡaɪl | spryt

guilty pleasure | grzeszna 
przyjemność

H
hair loss | utrata włosów

hang on | poczekaj

harness | uprząż

harshness | surowość

hatred ˈheɪtrɪd | nienawiść

heart rate | tętno

heartland | centrum

heated | gorący

heaven | niebo

height haɪt | wysokość

high dive | skok z trampoliny/wieży 
skoków

hilarious hɪˈleəriəs | śmieszny

Holy Grail | Święty Graal

honest ˈɒnɪst / ˈɑːnɪst | szczery

horseplay/roughhousing | harce, 
wygłupy, dokazywanie, figlowanie

host | gospodarz

hub hʌb | centrum, ośrodek

hurricane ˈhʌrɪkən | huragan

hyphen | myślnik

I
I agree to a certain extent. 
| Zgadzam się do pewnego stopnia.

I’m all set. | Jestem gotowa/y.

identity | tożsamość

identity crisis | kryzys tożsamości

imagery | symbolika

immortal | nieśmiertelny

impact on sth | wpływ na coś

impropriety | nieodpowiedniość, 
niewłaściwość

improved | ulepszony

in a jiffy | pot. raz dwa

in fact | właściwie

in peril | w niebezpieczeństwie

in the end | w końcu

in the middle of sth | w środku 
czegoś

inability | niezdolność

inanimate | nieożywiony

incensed by sth | rozzłoszczony, 
rozsierdzony przez coś

incidentally | przypadkowo

included in sth | włączony w coś

income | dochód

inconvenient | niewygodny, 
niedogodny

increased | zwiększony

incredible | niewiarygodny

indeed | w rzeczy samej

indicator | wskaźnik

indisputable ˌɪndɪˈspjuːtəbl 
| bezdyskusyjny

influence | wpływ

inhabitant | mieszkaniec 

inherently | z natury

injection | zastrzyk

inmate | więzień

innate | wrodzony

inquisitively ɪnˈkwɪzətɪvli 
| dociekliwie

inspirational | inspirujący

instability | niestabilność, 
chwiejność

instance | przykład

instead of sth | zamiast czegoś

interviewer | osoba 
przeprowadzająca wywiady

intolerance | nietolerancja

invariable | niezmienny

inventory | spis

involved in sth | zaangażowany 
w coś

irreverent | niemający szacunku

issued by sb | wystosowany przez 
kogoś

J
janitor | dozorca, woźny
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jeopardy ˈdʒepədi 
| niebezpieczeństwo

Jew dʒuː | Żyd

jewel ˈdʒuːəl | klejnot

jewellery ˈdʒuːəlri | biżuteria

Job | Hiob

joint | staw

judgement | ocena, rozsądek

K
kickboard | deska do pływania

kiddy pool | basen dla dzieci, 
brodzik

knack for sth | talent do czegoś

knight naɪt | rycerz 

knowledge | wiedza

L
lack of sth | brak czegoś

lap/length | długość (basenu)

lateral thinking | myślenie 
lateralne

lattice | siatka

lawsuit | pozew sądowy

lead cross | ołowiany krzyż

lender | pożyczkodawca

lethal | śmiertelny

lifeguard | ratownik

light-hearted | radosny, żartobliwy

literally | dosłownie

Lord | Pan

luckily | szczęśliwie 

ludicrous ˈluːdɪkrəs | śmieszny, 
absurdalny

lullaby | kołysanka

lyrics | słowa piosenki

M
maiden | panna

major | główny

majority | większość

majority məˈdʒɒrəti | większość

maker | stwórca

manmade | stworzony przez 
człowieka

manufacturing | produkowanie

master | pan

meaningless | pozbawiony sensu

memoir ˈmemwɑː(r) | pamiętnik, 
życiorys

mental illness | choroba umysłowa 

mentioned | wspomniany

mercy | miłosierdzie

mere | zaledwie

mighty | potężny

minor | po/mniejszy

mockumentary | film stylizowany 
na dokument, ale przedstawiający 
fikcyjne wydarzenia 
(humorystyczny lub satyryczny)

modesty | skromność

moist | wilgotny

money-laundering ˈmʌni lɔːndərɪŋ 
| pranie pieniędzy

moniker | ksywka, przezwisko

monk | mnich

mood swings | wahania nastroju 

moods | nastroje 

morgue mɔːɡ / mɔːrɡ | kostnica

movie-goer | kinoman

mundanity mʌnˈdanɪti 
| powszechność, zwyczajność

N
narrow | wąski

naysayer | pesymista, krytykant

neighbourhood | sąsiedztwo

neither of X | żaden z X

no stone was left unturned 
| poruszyć niebo i ziemię

noble | szlachetny

nonbeliever | niedowiarek

nonverbal | niewerbalny

not only…but… | nie tylko…, lecz…

notable | znaczący

noteworthy | wart odnotowania

novel | powieść

nowadays | obecnie

nude | nagi

nudity | nagość

numerous | liczny

numerous ˈnjuːmərəs | liczne

O
oak coffin | dębowa trumna

objective | cel

obstacle | przeszkoda

obvious ˈɒbvɪəs | oczywisty

occurence | zdarzenie, wypadek

odds | szanse

off limits | zakazany, zabroniony

on duty | na służbie

on purpose ɒn ˈpɜːpəs | celowo

on the edge of sth | na krawędzi 
czegoś 

on the spot | od razu, natychmiast

on the verge | na krawędzi

one-liner | bon mot, zgrabne 
powiedzonko

onomatopoeia ˌɒnəˌmætəˈpiːə / 
ˌɑːnəˌmætəˈpiːə | onomatopeja

onstage | na scenie, na deskach

opening line | pierwsza linijka 
tekstu

optimism ˈɒptɪmɪzəm / 
ˈɑːptɪmɪzəm | optymizm

ordinary | zwyczajny, zwykły

origins | pochodzenie

otherwise | w innym przypadku

outcome | wynik

outcry | głosy protestu

outlook | pogląd, perspektywa
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outrage | wściekłość

outside of sth | na zewnątrz czegoś

outside sth | poza czymś 

overall | w sumie, ogólnie

owing to sth | z powodu czegoś 

P
paddling pool | brodzik, płytki 
basen

pandemonium | chaos, 
pandemonium

paralegal | pracownik kancelarii 
adwokackiej niemający uprawnień 
adwokackich, praktykant 
adwokacki, asystent prawny

participant | uczestnik

part-time | niepełnoetatowy

party | druga strona

party animal | imprezowicz 

passing | odejście, śmierć

pastime | rozrywka

patience ˈpeɪʃns | cierpliwość

pavement | chodnik

performance | występ

performed | wykonywany

perhaps | być może

pet peeve | znienawidzona  
rzecz: coś, co kogoś drażni

petrol station | stacja benzynowa

phrase | wyrażenie

physical | fizyczny

physical violence | przemoc 
fizyczna

physique | postura

pickpocket | kieszonkowiec

pierced | przekłuty

pin-stripe | w prążki, prążkowany

plague pleɪɡ | zaraza, dżuma

plainly | po prostu

plank | deska

plea | apel

politician ˌpɒləˈtɪʃn | polityk

pond | staw, sadzawka

portion | część, fragment

possessions | dobytek

possessive | zaborczy, zazdrosny

poverty ˈpɒvəti | ubóstwo

practice makes perfect | ćwiczenie 
czyni mistrza

praiseworthy | godny pochwały

preloaded | przedpłacony

previous | poprzedni, wcześniejszy

prize | nagroda

profanity | bluźnierstwo

profession | zawód

prominent | główny

proof | dowód

properly | odpowiednio, właściwie

proud as a peacock | dumny  
jak paw

Proverbs | Księga Przysłów

proving that… | dowodzący, że…; 
udowadniający, że…

psalmist | psalmista

psychiatrist saɪˈkaɪətrɪst | psychiatra

put-off by sth | zniechęcony  
przez coś

Q
quote | cytat

quoted | cytowany

R
raised | podniesiony, wzniesiony

random | przypadkowy

recently-deceased | niedawno 
zmarły

reception | przyjęcie, (też: odbiór)

recipe | przepis

reflected | odzwierciedlony

regarding sth | odnośnie do czegoś

rejected | odrzucony

related | powiązany

release | wyemitowanie, 
wypuszczenie na rynek

released | wyemitowany, wydany

relevant | istotny

relief | ulga

reluctantly rɪˈlʌktəntli | niechętnie

removed | usunięty

rendering | interpretacja, 
wykonanie

renewed | odzyskany

retirement | emerytura

revenge | zemsta

rewarding | satysfakcjonujący

riches | bogactwa

riddled with sth | przepełniony 
czymś 

ride with sb | przejażdżka z kimś

rider | zjeżdżający

righteous ˈrʌɪtʃəs | prawy, uczciwy

robust rəʊˈbʌst | krzepki, silny

rooftop | dach

rope course | park linowy

rubber wire | kabel

ruby | rubin

rule | panowanie

ruler | władca

run | prowadzony 

rundown | podsumowanie

S
sacred | święty, uświęcony

safety | bezpieczeństwo

safety measures | środki 
ostrożności

salary | płaca, wynagrodzenie

savings | oszczędności

saying | powiedzenie

scale | łuska 

scenic ˈsiːnɪk | malowniczy

scholar ˈskɒlə(r) / ˈskɑːlər | uczony
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scope of sth | zakres czegoś

scripture | święte pismo, tekst 
religijny

scrub brush | zarośla

search for sth | poszukiwanie 
czegoś

seeking | poszukujący

seesaw ˈsiː sɔː | huśtawka

self-belief | wiara w siebie

self-control | samokontrola

self-harm | samookaleczanie się 

self-help | samopomoc, odnoszący 
się do samopomocy

self-loathing | nienawiść  
do samego siebie

self-restraint | powściągliwość

sense of self | poczucie własnego 
ja, poczucie swojej tożsamości

several | kilka

several dozen | kilkadziesiąt

severe | poważny

shady | podejrzany

shamelessness | bezwstydność

share | udział

shopping mall | centrum handlowe

shopping spree | szał zakupów 

shoved into sth | wsadzony w coś

siblings | rodzeństwo

sidewalk | chodnik 

silly | głupi

simultaneously ˌsɪmlˈteɪniəsli / 
ˌsaɪmlˈteɪniəsli | równocześnie, 
jednocześnie, w tym samym czasie

slate | płytka, tabliczka

slick | śliski

slump | kryzys, załamanie

snack | przekąska

snap judgement | nieprzemyślana 
ocena, osąd; pochopna decyzja

sneaker | but sportowy, adidas

soaked/drenched | przemoczony

solution | rozwiązanie

spare | wolny

spark | iskra

spectacular | spektakularny

spectacular | widowiskowy

spell | zaklęcie, urok

spiritual | duchowy

splash | plusk, bryzg

stable | stabilny (też: stajnia)

staff | personel

steal | stal, stalowy

steep | stromy

stingy | skąpy

stock | akcja

stock exchange | giełda papierów 
wartościowych

stockbroker | makler giełdowy

stone casing | kamienna pochwa

stone-age people | ludzie z epoki 
kamienia łupanego

storyteller | bajarz

straightforwardness 
| bezpośredniość

stranded | zdany na własne siły

strength | siła

stretched | przedłużony, wydłużony

stroke | styl pływacki

stuff | pot. rzeczy

stunning | zachwycający, 
oszałamiający

stunt | wyczyn

subsequent | dalszy, późniejszy

substation | stacja 
elektroenergetyczna

suicidal thoughts ˌsuːɪˈsaɪdl / 
ˌsjuːɪˈsaɪdl θɔːts | myśli samobójcze

surface ˈsɜːfɪs / ˈsɜːrfɪs 
| powierzchnia

surgeon ˈsɜːdʒən | chirurg

suspect | podejrzany

suspended | zawieszony

suspense | napięcie

suspicious | podejrzliwy

swabbed with sth | przecierany 
odkażającym wacikiem

swamped | bardzo zajęty, zawalony 
robotą

swimming briefs | kąpielówki, slipy

swimming cap | czepek

swimming pool | basen

swimming trunks | kąpielówki

sword sɔːd / sɔːrd | miecz

synchronised ˈsɪŋkrənaɪzd 
| synchroniczny

synonymous with sth sɪˈnɒnɪməs / 
sɪˈnɑːnɪməs wɪð ˈsʌmθɪŋ |  
być synonimem czegoś,  
być utożsamianym z czymś

T
takeover | przejęcie

tame | potulny

taunt | kpina, drwina

tax | podatek

team relay | sztafeta

teen audience | nastoletnia 
publiczność

television series | serial telewizyjny

temptation | pokusa

tenet | dogmat, zasada

texture | faktura, tekstura

thank goodness | Bogu dzięki

the deep end | duża głębokość, 
głębina

the Good Book | Pismo Święte

the shallow end | płycizna

theme θiːm | motyw przewodni

thereafter | następnie, później

thoroughly | starannie, dokładnie, 
skrupulatnie

though | jednak

thought-provoking | dający do 
myślenia, skłaniający do refleksji

throughout X | przez cały X

thrown out | odrzucony

tidbit | ciekawostka

tied up in sth | uwikłany w coś, 
zaplątany w coś
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tip | wskazówka

tipped over | wywrócony, zrzucony

tipped-off | informowany

to abort sb | dokonać na kimś 
aborcji

to abuse sth | nadużywać czegoś 

to acquire sth | uzyskać coś

to adapt sth | adaptować coś

to advise sb sth | doradzać coś 
komuś

to afford sth | móc sobie na coś 
pozwolić (finansowo)

to agree | zgadzać się

to agree to disagree | zgadzać się 
do pewnego stopnia i respektować 
odmienne zdanie drugiej strony

to aid sb in sth | pomagać komuś 
w czymś

to allow | pozwalać, zezwalać

to alter sth | zmieniać coś

to appear | pojawiać się,   
zjawiać się

to appease sb | dogadzać komuś

to apply sth to sth | stosować coś 
do czegoś

to approach | zbliżać się

to arise | pojawiać się

to astonish sb | zdumiewać kogoś

to attract sb | przyciągać kogoś

to avoid sth | unikać czegoś 

to be accused of sth | zostać 
oskarżonym o coś

to be aimed at sb | być 
skierowanym do kogoś

to be associated with sth | być  
z czymś kojarzonym

to be based on sth | opierać  
się na czymś

to be bound to do sth 
| z pewnością coś zrobić

to be cured | zostać wyleczonym 

to be in one’s teens | być 
nastolatkiem

to be in the thick of sth | być 
w samym środku czegoś

to be into sth | interesować  
się czymś

to be involved in sth | być 
zamieszanym w coś

to be made up of sth | być 
zrobionym, składać się z czegoś

to be out of one’s depth | s/tracić 
grunt pod nogami

to be out on loan | być 
pożyczonym

to be quick to do sth | robić coś  
od razu/gorliwie

to be satisfied with sth | być czymś 
usatysfakcjonowanym

to be subjected to sth | zostać 
czemuś poddanym

to be the spitting image of sb 
| być do kogoś podobnym jak dwie 
krople wody

to be up for sth | chcieć coś zrobić

to be up to par | być na 
oczekiwanym poziomie, spełniać 
czyjeś oczekiwania

to be used/accustomed to sth 
| być do czegoś przyzwyczajonym

to be within everyone’s reach 
| być w zakresie możliwości 
każdego

to bear sth in mind | mieć coś  
na uwadze

to become swept away by sth 
| dać się czemuś ponieść

to belt sth out | wyśpiewywać coś 
głośno

to boast sth | szczycić się czymś

to boo sb off tə buː ˈsʌmbədi ɒf 
| wygwizdać kogoś

to boost sth | polepszać coś

to bore sb | nudzić kogoś

to borrow sth tə ˈbɒrəʊ / ˈbɑːroʊ 
ˈsʌmθɪŋ | pożyczać coś

to bother sb | martwić kogoś

to break sth | złamać coś

to bring up sth | wnosić coś

to bury sth | zakopywać coś 

to care about sb | dbać o kogoś 

to cash in on sth | zarabiać na 
czymś, czerpać z czegoś zyski

to catch on | chwycić, przyjąć się  
(o trendzie, modzie)

to cater for sth | zaspokajać coś

to chase | ścigać

to cite sth | cytować coś

to claim | twierdzić

to climb | wspinać się

to climb down sth | schodzić  
po czymś

to combine sth with sth | łączyć 
coś z czymś

to come about | pojawić się

to come to regard | dojść  
do wniosku

to come up | pojawić się, wystąpić

to come up with sth 
| zaproponować coś, wyjść 
z propozycją czegoś

to commit sth | popełniać coś 

to commit suicide | popełnić 
samobójstwo

to compete | współzawodniczyć

to complain about sth | narzekać 
na coś

to consider sb X | uważać kogoś 
za X

to consist in sth | polegać na czymś

to contract sth | złapać coś, zarazić 
się czymś 

to converge | być zbieżnym

to cool off | chłodzić się

to cover sth | obejmować coś

to cover sth | pokrywać coś, 
zajmować coś

to croon | nucić

to cross sth | przekroczyć coś

to cut down on sth | ograniczyć coś

to decipher sth tə dɪˈsʌɪfə ˈsʌmθɪŋ 
| rozszyfrowywać coś

to deem sb X | uznawać kogoś za X

to defeat sb | pokonywać, 
zwyciężać kogoś

to define sb | określać kogoś
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to delay sth | opóźnić coś

to deny | zaprzeczać

to descend on X | ściągać, schodzić 
się, zjeżdżać się do X

to descend tə dɪˈsend | schodzić

to desire sth | pragnąć czegoś

to despise sb | pogardzać kimś

to deter sb | odstraszać kogoś

to deter sb from doing sth 
| zniechęcić/odstraszyć kogoś  
od z/robienia czegoś

to devote sth to sth | poświęcić 
coś czemuś

to devoted to sb | być komuś 
oddanym

to differ | różnić się

to dig sth up | wykopać coś

to disprove sth | obalać coś

to do sth for a living | zarabiać 
czymś/w jakiś sposób na życie

to doubt sth tə daʊt ˈsʌmθɪŋ 
| wątpić w coś

to draw sth from sth | czerpać coś 
skądś

to dwell on sth | rozpamiętywać 
coś

to earn sth | zarabiać coś

to elevate sth | podnosić coś

to employ sth | stosować coś

to emulate sb | naśladować kogoś

to encounter sth | napotkać coś

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

to endure sth | wytrwać coś, 
wytrzymać coś

to enroll at sth | zapisać się  
do czegoś

to evolve | ewoluować, zmieniać 
się

to excel in sth tu ɪkˈsel ɪn ˈsʌmθɪŋ 
| przodować/być najlepszym 
w czymś

to exhibit sth | pokazywać coś

to expect sth | oczekiwać czegoś

to experience sth | doświadczać 
czegoś 

to explore sth | badać coś

to express sth | wyrażać coś

to extol sb | wychwalać kogoś

to face sth | mierzyć się z czymś

to fade | blaknąć

to fall | spadać, upadać

to fall in love with sth | zakochać 
się w czymś

to fall off sth | spaść z czegoś 

to feel dizzy | mieć zawroty głowy

to fight against sb | walczyć z kimś

to find common ground | znaleźć 
wspólny język, dogadać się

to find out sth | dowiadywać się 
czegoś

to focus on sth | koncentrować się 
na czymś, skupiać się na czymś

to frog kick | ruch nóg jak przy 
żabce (w pływaniu)

to frown on sth tə fraʊn ɒn ˈsʌmθɪŋ 
| krzywić się na coś

to gain sth | zyskiwać coś

to gather sth | gromadzić coś

to get accustomed to sth tə 
ɡet əˈkʌstəmd tə ˈsʌmθɪŋ 
| przyzwyczaić się do czegoś

to get comfortable with sth tə ɡet 
ˈkʌmftəbl / ˈkʌmfərtəbl wɪð / wɪθ 
ˈsʌmθɪŋ | oswoić się z czymś

to get cramp | mieć skurcz,  
dostać skurczu

to get hurt | doznać krzywdy

to get married | zostać 
małżeństwem, wziąć ślub 

to get mugged | zostać 
zaatakowanym, napadniętym  
w miejscu publicznym 

to get on sth | wejść na coś

to get on with one’s life | żyć dalej, 
iść do przodu

to get overlooked | zostać 
przeoczonym

to get turned on | napalać się 

to get underrated | zostać 
niedocenionym

to give up | poddawać się

to go down a slippery slope 
| staczać się po równi pochyłej

to go off sth | przestać coś lubić

to go to waste | zostać 
wyrzuconym

to graduate from sth | ukończyć 
coś (np. szkołę)

to graduate from X | ukończyć X 
(np. szkołę, uniwersytet)

to grow unchecked | rozrastać się 
w niekontrolowany sposób

to grow up | dorastać

to have a cool spirit | być osobą 
spokojną

to have a hot temper | mieć 
gwałtowne usposobienie

to have a bumpy ride | mieć 
trudny okres w życiu

to have fun | dobrze się bawić

to have sth down pat | pot. 
opanować coś do perfekcji

to have sth in common | mieć coś 
wspólnego

to hide | ukrywać, chować

to hold one’s breath 
| wstrzymywać oddech

to honour sb | poważać, szanować 
kogoś

to house sth | mieścić coś

to imply sth | sugerować coś

to improve | polepszyć się

to include sb/sth | obejmować 
kogoś/coś

to include sth within sth | włączać 
coś w coś

to inspire sb | inspirować kogoś

to interview sb | przeprowadzić  
z kimś wywiad

to involve sth | obejmować coś 

to jump off sth | zeskakiwać 
z czegoś

to keep on | kontynuować
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to keep sb off sth | trzymać  
kogoś z dala od czegoś 

to keep silent | milczeć

to land a job | dostać pracę

to launch sth tə lɔːntʃ ˈsʌmθɪŋ 
| zapoczątkować coś

to lay down one’s life | poświęcać 
życie

to lead to sth | prowadzić do czegoś

to lend sth to sb | pożyczać coś 
komuś

to lock oneself away | zaszyć się 
gdzieś

to look forward to sth | wyglądać 
czegoś, oczekiwać czegoś

to look up sth | sprawdzić coś

to make a cannonball | AmE skoczyć 
na kulę (mając ciało zwinięte w kulę)

to make it to the very top | dostać 
się na sam szczyt

to make one’s mark in sth | wybijać 
się w czymś, pozostawić po sobie 
ślad w czymś

to manage sth | po/radzić sobie 
z czymś

to manage to do sth | dać radę coś 
zrobić 

to master sth | opanować coś

to memorise sth | zapamiętywać coś

to merge sth with sth | łączyć coś 
z czymś, dokonać fuzji

to mirror sth | odzwierciedlać coś

to miss out on sth | stracić coś

to move forward | iść do przodu

to move on to sth | przejść  
do czegoś

to move to X | przeprowadzić  
się do X

to nickname sb | przezywać kogoś 

to object to sth | sprzeciwiać się 
czemuś

to occur tu əˈkɜː(r) | występować, 
mieć miejsce, nastąpić

to offer sth | oferować coś

to oppress sb | ciemiężyć kogoś

to outline sth | naszkicować, 
przedstawić coś w skrócie

to overcome sth | przezwyciężać coś

to overlap | nakładać się, częściowo 
się pokrywać

to overshare | dzielić się zbyt 
wieloma informacjami

to owe sth to sth | zawdzięczać coś 
czemuś, być winnym czemuś coś 

to participate in sth | uczestniczyć 
w czymś

to pass | przechodzić

to pass by sth | przejeżdżać obok 
czegoś 

to pave the way | przetrzeć szlaki

to perform to sb | występować 
przed kimś

to peruse sth | studiować coś

to please sb | podobać się komuś

to point out sth | wskazywać na coś

to possess sth | posiadać coś

to postpone sth | przełożyć coś

to prove beneficial | okazywać  
się korzystnym

to provide sth | dostarczać czegoś

to provoke sth | powodować/
prowokować coś

to push the boundaries | przesuwać 
granice

to question sth | kwestionować coś

to quote sb | cytować kogoś

to raise morale | podnosić morale

to raise sth | podnosić coś

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

to reach sth | osiągać coś

to realise sth | zrealizować coś

to recall sth | przypominać sobie 
coś, wspominać coś

to recognise sth | rozpoznawać coś

to record sth | nagrywać coś

to recover | dojść do siebie

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

to reference sth | odwoływać  
się do czegoś

to reflect | zastanawiać się

to release sth | wyemitować coś

to relinquish sth | porzucać coś

to remain | po/zostać

to remind sb | przypominać komuś

to remove sth | usunąć coś

to repay sb | oddawać komuś, 
spłacać kogoś

to reprise sth | powtarzać coś

to require sth | wymagać czegoś

to restrain sth | powściągać coś

to retrieve sth | odzyskać coś

to reveal sth | ujawniać coś

to reward sb | wynagradzać kogoś

to rise | wzrastać

to rush | śpieszyć się, pośpieszyć się 
z czymś

to sacrifice sth | poświęcić coś 

to satiate sth tə ˈseɪʃieɪt ˈsʌmθɪŋ 
| zaspokoić coś 

to savour sth tə ˈseɪvə(r) ˈsʌmθɪŋ 
| smakować coś

to seek sth | szukać czegoś 

to seem | wydawać się

to self-heal | leczyć się, pomóc sobie

to serve sb | służyć komuś

to set up sth | przygotować coś

to settle | osiedlać się

to shape sth | ukształtować coś

to shower | brać prysznic

to slay sth | zarzynać coś 

to slip | poślizgnąć się

to slip from one’s hand onto sth 
| wyślizgiwać się z czyjejś ręki na coś

to somersault | robić salto

to split sth | dzielić coś, dzielić się 
czymś

to squander sth tə ˈskwɒndə(r) 
ˈsʌmθɪŋ | zmarnować coś

to stab sth | za/dźgać coś,  
dźgnąć coś 
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to star in sth | występować w czymś 

to stay out of sth | trzymać się 
z daleka od czegoś

to stay up-to-date on sth | być 
z czymś na bieżąco

to stir sth up | prowokować 

to strengthen sth | wzmocnić coś

to strike sth with sth | uderzyć coś 
czymś 

to struggle to do sth | zmagać się, 
walczyć by coś zrobić

to struggle with sth | zmagać się  
z czymś

to substitute sth with sth 
| zastępować coś czymś

to succeed in sth tə səkˈsiːd ɪn 
ˈsʌmθɪŋ | odnieść w czymś sukces

to suffer from sth | cierpieć na coś 

to support each other | wspierać  
się wzajemnie

to surrender sth | oddawać coś

to surround sth | otaczać coś

to swallow one’s pride | chować 
dumę do kieszeni

to swallow sth | połykać coś

to tackle sth | stawiać czemuś czoła

to take a dip | wykąpać się, wskoczyć 
na chwilę do wody

to take pleasure in sth | czerpać  
z czegoś przyjemność

to take sth into account | brać coś 
pod uwagę

to take sth with a grain of salt 
| przyjąć coś sceptycznie, przyjąć coś 
z rezerwą

to take the plunge | dać nurka, 
skoczyć do wody

to take the trouble to do sth | zadać 
sobie trud (aby coś zrobić)

to the heart of the matter |  
do sedna sprawy

to think outside the box | myśleć 
kreatywnie/innowacyjnie

to toe the line | podporządkować się

to tone down sth | złagodzić coś

to translate sth into sth | tłumaczyć 
coś na coś

to tread water | utrzymywać się 
pionowo w wodzie

to trust sb/sth | ufać komuś/czemuś

to try out sth | wypróbować coś

to turn away from sb | odwracać  
się od kogoś

to turn sth into sth | zmieniać  
coś w coś

to unchain | wyzwolić się z łańcucha

to undress | rozbierać się 

to venture into sth | podejmować 
się czegoś, odważyć się na coś

to vote | głosować

to wear yourself out | męczyć się

to weigh sb down tə weɪ ˈsʌmbədi 
daʊn | przytłaczać kogoś

to widen sth | poszerzać coś

to wield sth tə wiːld ˈsʌmθɪŋ 
| dzierżyć coś, władać czymś

to wish to do sth | chcieć coś zrobić

to witness sth | być świadkiem 
czegoś

to work | pracować, działać 

toilet bowl | muszla klozetowa

towel | ręcznik

trader | handlowiec, przedsiębiorca

traitor | zdrajca

treasure | skarb

treatment | leczenie

trial | rozprawa

tricky | trudny

turmoil ˈtɜːmɔɪl / ˈtɜːrmɔɪl | zamęt

turning point | punkt zwrotny

U
uncomfortable ʌnˈkʌmftəbl / 
ʌnˈkʌmfətəbl | niewygodny

uncontrollable ˌʌnkənˈtrəʊləbl / 
ˌʌnkənˈtroʊləbl | niekontrolowany 

underground station | stacja metra

unemployed | bezrobotny

unless | chyba że, jeśli nie

unlikely | nieprawdopodobny

unstable ʌnˈsteɪbl | niestabilny 

upheaval ʌpˈhiːvl | zamieszanie, 
wstrząs, przewrót

uprising | powstanie

upwards of $ X | powyżej X dolarów

urban ˈɜːbən / ˈɜːrbən | miejski

urine | mocz

utterly | całkowicie

V 
vague | niejasny

valley | dolina

valuable | cenny

value | wartość

variety | różnorodność

various ˈveəriəs / ˈveriəs | różny

venom | trucizna, jad

venture | przedsięwzięcie

verse | werset

versus | kontra

vertically | pionowo

victim | ofiara 

void | pustka 

W
wage | płaca

waiting room | poczekalnia

walkway | przejście, pasaż

wannabe | niedoszły

war epic | dramat wojenny

warrior | wojownik

Warsaw ˈwɔːsɔː | Warszawa

wasp | osa

watchable ˈwɒtʃəbl / ˈwɑːtʃəbl 
| oglądalny, przyjazny do obejrzenia

wave pool | basen ze sztucznie 
wzbudzanymi falami

wealth | bogactwo

weapon | broń
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wedding reception | przyjęcie 
ślubne

weightlifting | podnoszenie ciężarów

weird wɪəd / wɪrd | dziwny, 
dziwaczny, osobliwy

wellington boot | kalosz

whatever | cokolwiek

when it comes to… | jeśli chodzi o…

whereas | podczas gdy

whether | czy

while | podczas (gdy)

whoever | ktokolwiek

wicked | nikczemny

wife-addiction | uzależnienie od żon

wig | peruka 

willingness | chęć

willpower | siła woli

wimp | mięczak

wing | skrzydło

wire | drut

wisdom | mądrość

wise | mądry

withdrawn | wycofany 

withdrawn wɪðˈdrɔːn | wycofany

within sth | w obrębie czegoś

without sth | bez czegoś

wizard-backed | wspierany  
przez czarnoksiężników

word-for-word | dosłownie

workout | ćwiczenia, trening

worth sth | wart/y czegoś

writing | utwór, pismo

wrongs | krzywdy 

Y
yak jæk | jak 

yelling | krzyczenie 

Z
zip line | zjazd tyrolski, tyrolka


