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A
a tad  | trochę

abandoned  | zarzucony

abundance  | obfitość 

actually  | w rzeczywistości, 
faktycznie

addictive  | uzależniający

admirable  | godny podziwu 

adult  | dorosły

advanced  | zaawansowany

advice  | (po)rada 

agreeableness  | przychylne 
nastawienie, sympatyczność

air-conditioned  | klimatyzowany

akin to sth  | podobny, zbliżony  
do czegoś

alike  | podobnie

altered ˈɔːltə(r)d  | zmieniony, 
przekształcony

ambiance  | atmosfera, nastrój

amount  | ilość 

amphibious æmˈfɪbiəs  | 
ziemnowodny, amfibiotyczny

amusing  | zabawny

ancestor  | przodek

ancestry  | pochodzenie, rodowód

anchor ˈæŋkə(r)  | kotwica

animatronic  | stosujący animację 
elektroniczną

annually  | corocznie 

antiquated ˈæntɪkweɪtɪd  | 
przestarzały

apart from sth  | oprócz czegoś 

applied  | zastosowany

approach  | podejście

approachable  | przystępny

aptly  | trafnie

artful  | przebiegły; pomysłowy

at an average level  | na średnim 
poziomie

at the turn of X  | na przełomie X

attitude  | nastawienie

authorities ɔːˈθɒrətiz   | władze

autumn  | jesień

avalanche ˈævəlɑːnʃ  | lawina 

avenger əˈvendʒə(r)  | mściciel

aviary ˈeɪviəri   | ptaszarnia

B
background  | tło

bananas foster  | banany 
pokrojone w plastry w ciepłym 
sosie cynamonowo-karmelowym  
z rumem

beignet  | rodzaj ciastka 
smażonego w głębokim tłuszczu, 
kwadratowy pączek z Nowego 
Orleanu

belief  | wierzenie, przekonanie

bizarre  | osobliwy, dziwaczny

blackjack  | oczko, blackjack 

bleak  | przygnębiający, ponury

bond with sth  | więź z czymś

bonnet (UK)/hood (US)  | maska 

boot (UK)/trunk (US)  | bagażnik

border  | granica

breathtaking  | zapierający dech  
w piersi

bucket ˈbʌkɪt  | wiadro

bucket list  | lista rzeczy  
do zrobienia przed śmiercią

buckled up  | zapięty, przypięty 
pasami

by descent  | na podstawie 
pochodzenia

bygone  | przeszły, były

C
campfire  | ognisko

capacity  | zdolność

carriage ride  | przejażdżka powozem

cat burglar ˈkæt bɜːɡlə(r)  | 
włamywacz wchodzący przez okna 
lub dach

central heating  | centralne 
ogrzewanie 

chapter  | rozdział

charitable ˈtʃærətəbl  | 
charytatywny, dobroczynny

cheerfulness  | wesołość, pogoda 
ducha

chestnut  | kasztan

chimney ˈtʃɪmni  | komin 

citizen  | obywatel

citizenship  | obywatelstwo

collected  | zebrany

combo  | menu złożone z co 
najmniej dwóch dań do wyboru, 
zestaw

common  | powszechny

commonplace  | powszechna 
praktyka

compatible kəmˈpætəbl  | 
kompatybilny, zgodny

conditional  | zdanie w trybie 
warunkowym

conducted  | przeprowadzony

confusing  | mylący

confusion  | zamieszanie, zamęt

conical  | stożkowaty

conscientiousness  | świadomość

considered  | uważany

contemporary  | współczesny

contribution to sth  | wkład w coś 

convenience store  | sklep  
z podstawowymi artykułami

countless  | niezliczeni

court case  | sprawa sądowa

crawfish  | rak

crowd-pleaser  | coś, co zadowala 
tłum; coś, co podoba się szerokiej 
publiczności

crucial  | zasadniczy

cruise  | rejs

cue  | wskazówka

cuisine kwɪˈziːn  | kuchnia

current  | obecny

curved  | zakrzywiony
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D
dashboard  | deska rozdzielcza

daunting ˈdɔːntɪŋ  | zniechęcający

defence  | obronność 

definitely  | zdecydowanie 

degree  | stopień

depending on sth  | w zależności 
od czegoś

despite sth  | po/mimo czegoś 

destitution  | nędza, bieda

digging  | kopanie 

disappointed  | rozczarowany

discouraging  | zniechęcający

disease  | choroba

disrupted  | pokrzyżowany, 
zakłócony

diverse daɪˈvɜːs / daɪˈvɜːrs  | 
zróżnicowany

dopamine ˈdəʊpəmiːn  | dopamina

double-decker train  | 
dwupiętrowy pociąg

doubt daʊt  | wątpliwość

doughnut  | pączek

drained  | wycieńczony

drizzled with sth  | spryskany czymś

drowning  | utonięcie

dual citizenship  | podwójne 
obywatelstwo 

dual ˈdjuːəl / ˈduːəl  | podwójny

due to sth  | z powodu czegoś

duel ˈdjuːəl / ˈduːəl  | pojedynek

dull dʌl  | nudny

E
eatery  | pot. jadłodajnia

efficiently  | skutecznie

either…or…  | albo..albo…

eligible for sth  | uprawniony  
do czegoś

embroiled in sth  | wplątany w coś

endowment  | dofinansowanie, 
darowizna

engine  | silnik 

engrossing  | wciągający

enlightened  | mądry, światły

environment ɪnˈvaɪrənmənt  | 
środowisko

equipment  | wyposażenie

erected  | wzniesiony

estimate  | szacunek, oszacowanie

eventual  | ostateczny 

evil  | zło

exaggerated  | przesadzony

ex-fiancée eks fiˈɒnseɪ  | była 
narzeczona

exhibit  | eksponat

exquisite ɪkˈskwɪzɪt  | wytworny, 
wspaniały

extraordinary  | niezwykły, 
nadzwyczajny

F
factor  | czynnik

fair bit of sth  |  spory kawałek/
część czegoś 

fairy  | wróżka

false murder charge  | fałszywy 
zarzut o morderstwo

familiar with sth  | zaznajomiony  
z czymś 

far-flung  | odległy 

ferris wheel  | diabelski młyn 

few  | niewielu

fiercely  | zaciekle 

filler cap  | korek wlewu paliwa

flooded  | zalany

for good  | na stałe, na zawsze

foreign ˈfɒrən / ˈfɔːrən  | obcy

former  | były, wcześniejszy

founded  | założony

freight freɪt  | towar, ładunek

fried  | smażony

fuel gauge ˈfjuːəl ɡeɪdʒ  | wskaźnik 
poziomu paliwa

fuel warning light  | lampka 
ostrzegawcza rezerwy paliwa, 
kontrolka rezerwy paliwa

furniture  | meble

G
gained  | zdobyty, osiągnięty

gaudy  | krzykliwy, jaskrawy

given that…  | zważywszy, że…

glimpse  | zerknięcie, rzucenie okiem

gold rush  | gorączka złota

government  | rząd

granted  | gwarantowany, 
przyznawany

gratitude  | wdzięczność

guts  | pot. bebechy

H
hard-hitting  | bezpośredni, 
bezkompromisowy

harsh  | surowy 

hassle  | kłopot, mordęga

haunted ˈhɔːntɪd  | nawiedzony

headache ˈhedeɪk  | ból głowy

headlight  | przedni reflektor

hierarchical  | hierarchiczny

hip  | biodro

hollowed out  | wydrążony

homeland  | ojczyzna

horse-drawn cart  | wóz konny

host of X  | mnóstwo X 

hostile towards sth  | wrogo 
nastawiony wobec czegoś  

hunger  | głód

hypothesis haɪˈpɒθəsɪs  | hipoteza

hypothetical ˌhaɪpəˈθetɪkl  | 
hipotetyczny



englishmatters.pl
72/2018

I
idealised aɪˈdiːəlaɪzd  | 
wyidealizowany

ignition  | zapłon, stacyjka

illiteracy  | analfabetyzm

immense  | ogromny 

immersed  | zanurzony, zagłębiony 
(w coś)

impact on sth  | wpływ na coś

impolite  | niegrzeczny

impoverished  | zubożały, biedny

in a nutshell  | w skrócie

in need  | w potrzebie

in order to  | aby, żeby

in other words  | innymi słowy

in reverse  | na odwrót

incapable of sth  | niezdolny  
do czegoś

incapacitated ˌɪnkəˈpæsɪteɪt  | 
ubezwłasnowolniony

incomprehensible 
ɪnˌkɒmprɪˈhensəbl  | niezrozumiały, 
trudny do zrozumienia

incredibly  | niewiarygodnie 

indeed  | w rzeczy samej

influence  | wpływ

influx  | napływ 

infrequently ɪnˈfriːkwəntli  | rzadko 

infuriated  | rozwścieczony

inheritance  | dziedziczenie

insight into sth  | wgląd w coś

instantly  | natychmiast

intact  | nietknięty

internet dating site  | internetowa 
strona randkowa

interred  | pochowany

invention  | wynalazek

involved in sth  | zaangażowany  
w coś

irrespective of sth  | bez względu 
na coś

J
J.D. (Juris Doctor)  | doktor prawa

jambalaya  | kreolska pikantna 
potrawa z ryżu, warzyw i owoców 
morza, popularna w Luizjanie

joined  | połączony 

jovial ˈdʒəʊviəl / ˈdʒoʊviəl  | 
jowialny, wesoły

juxtaposition ˌdʒʌkstəpəˈzɪʃn  | 
zestawienie, przeciwieństwo

K
kinky  | pot. perwersyjny, zboczony

knackered ˈnækəd / ˈnækərd  | 
pot. potwornie zmęczony

knight  | rycerz

knotty  | pot. zawiły, pokręcony

L
lack of sth  | brak czegoś 

landing craft  | statek desantowy

landmark  | charakterystyczny 
obiekt

landscape  | krajobraz 

laundry list ˈlɔːndri lɪst  | lista 
pobożnych życzeń

law lɔː  | prawo

leading to sth  | prowadzący  
do czegoś 

life-size  | naturalnej wielkości

lift  | winda 

linen  | len

lit  | oświetlany

lottery win  | wygrana na loterii

luxurious lʌɡˈʒʊəriəs  | luksusowo 

M
mainly  | głównie 

major  | główny

marshmallow ˌmɑːʃˈmæləʊ / 
ˈmɑːrʃmeloʊ  | pianka cukrowa

maudlin  | ckliwy, sentymentalny

meaning  | znaczenie

meatloaf  | klops 

mélange  | mieszanka, melanż

melted  | rozpuszczany, roztapiany

melting pot  | tygiel

membership  | członkostwo

mindmap  | mapa myśli

mining engineer  | inżynier 
górnictwa

mnemonic  | pamięciowy, 
dotyczący pamięci

monolingual  | jednojęzyczny

moreover  | ponadto

motorway  | autostrada

multiple ˈmʌltɪpl  | wielokrotny

multiple sclerosis  | stwardnienie 
rozsiane

must-have  | coś niezbędnego

N
nearly  | prawie

neighbourhood  | sąsiedztwo

neighbouring  | sąsiadujący

neuroplasticity 
ˈnjʊərəʊplæˈstɪsəti  | 
neuroplastyczność

neuroscience ˈnjʊərəʊsaɪəns  | 
neuronauka, nauka o mózgu

nickname  | ksywka

nightmarish ˈnaɪtmeərɪʃ  | 
koszmarny

nonetheless  | niemniej jednak

note  | banknot

noteworthy  | wart/y 
odnotowania/uwagi

novel  | powieść

novelist  | powieściopisarz

nowadays  | obecnie

nozzle  | dysza

numerous  | liczne 
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O
obviously ˈɒbviəsli  | oczywiście

occult əˈkʌlt / ˈɒkʌlt  | okultyzm

off the beaten path  | poza 
utartym szlakiem

oil pressure  | poziom oleju

on behalf of sb  | w imieniu kogoś 

on the other hand  | z drugiej 
strony

otherwise  | w przeciwnym razie

outcome  | wynik, rezultat

oyster  | ostryga

P
pat of butter  | mała porcja masła

patch  | łata 

peanut  | orzech ziemny

pelvis  | miednica

penned by sb  | napisany przez kogoś 

perk  | dodatkowa korzyść

permit  | pozwolenie na stały pobyt

persistent  | wytrwały

physical  | fizyczny

pinned on sb  | przypisany komuś, 
obarczony winą

pit stop  | krótki postój w czasie 
jazdy samochodem w celu 
uzupełnienia paliwa lub pójścia  
do toalety

pivotal  | kluczowy, decydujący

pleasurable ˈpleʒərəbl  | przyjemny

plump  | puszysty

poll  | ankieta

poor soul  | nieborak

porcelain ˈpɔːsəlɪn | porcelana 

poverty  | ubóstwo, bieda

praised for sth  | chwalony za coś 

preposition  | przyimek

prevalent  | przeważający

price tag  | etykieta z ceną

prim and proper  | sztywny, 
pruderyjny

pristine  | w nienaruszonym stanie, 
nieskazitelny, dziewiczy

pronounceable prəˈnaʊnsəbl  | 
możliwy do wymówienia, dający się 
wymówić

prosecutor  | oskarżyciel, 
prokurator

psychology saɪˈkɒlədʒi  | 
psychologia

publicly  | publicznie

Q
quarter  | dzielnica

queue  | kolejka 

quintessential  | fundamentalny

R
rag  | szmata 

railway  | kolejowy

raisin ˈreɪzn  | rodzynka 

rampant  | szerzący się 

randomly  | przypadkowo 

range of sth  | zakres czegoś

raven  | kruk

reckless  | nierozważny, 
lekkomyślny

recognised  | uznany

regarding sth  | dotyczący czegoś

regardless of sth  | bez względu  
na coś

rehearsing ˈrɪhɜːs ɪŋ  | ćwiczenie, 
przećwiczenie, powtórzenie

reign reɪn  | panowanie, rządy

rejected  | odrzucony

relatively  | względnie

reluctant  | niechętny

reminiscent of sth ˌremɪˈnɪsnt əv 
ˈsʌmθɪŋ  | przypominający coś 

renowned rɪˈnaʊnd  | sławny, 
słynny

repulsive rɪˈpʌlsɪv  | odpychający

requirement  | wymóg, wymaganie

resounding  | donośny, szumny

ribs  | żeberka

rowdy  | hałaśliwy

rudimentary  | podstawowy, 
elementarny

running water  | bieżąca woda 

ruthless  | bezwzględny

S
salted sɔːltɪd  | solony 

scheme skiːm  | schemat

settler  | osadnik

shelter  | schronienie 

shoe-blacking  factory  | fabryka 
pasty do butów

short-term  | krótkotrwały

significance  | znaczenie 

sizzler  | upalny, skwarny dzień

sleazy  | obskurny

slightly  | lekko

spark  | iskra

split  | podzielony, rozdzielony 

sprinkled with sth  | posypany 
czymś

squeegee ˈskwiːdʒiː  | gumowa 
wycieraczka do szyb

stable  | stajnia

stadium ˈsteɪdiəm  | stadion 

stampeder ˈstæmpiːd ər  | 
uczestnik masowego pędu za czymś

staple  | podstawowy produkt 
spożywczy

stone-cold  | lodowaty, oziębły

stored  | przechowywany, 
gromadzony

strenuous ˈstrenjuəs  | 
wyczerpujący

stroll  | spacer

struggle with sth  | walka/
zmaganie się z czymś

stunning  | zdumiewający
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substantial  | pokaźny, znaczny

subtle ˈsʌtl  | subtelny 

supplies  | zapasy

survey  | ankieta

swampland  | mokradło, bagno

switched off  | wyłączony

T
tacky  | pot. tandetny

textile  | materiał, tkanina

The Allied ðiˈælaɪd  | Alianci

the least  | najmniej

theme park  | (tematyczny) park 
rozrywki

though  | jednak/że

thought out  | przemyślany

thriving  | kwitnący

throngs of sb  | tłumy kogoś

tip  | wskazówka

to accelerate  | przyśpieszyć

to act out sth  | odgrywać coś

to adjust  | dostosowywać się

to affect sth  | wpływać na coś 

to aid  | pomagać

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

to allow sth  | pozwolić na coś

to allude to sth  | nawiązywać  
do czegoś

to appear  | wydawać się, wyglądać 
na 

to apply for sth  | składać o coś 
wniosek, ubiegać się o coś

to appreciate sth  | docenić coś

to arise  | powstać, pojawić się

to astound sb  | wprawiać kogoś  
w osłupienie

to attempt to do sth  | próbować 
coś z/robić

to be bound to do sth  | musieć 
coś zrobić

to be charged with sth  | być 
oskarżonym o coś

to be in attendance  | być obecnym 

to be promoted  | dostać awans, 
awansować 

to be through with sth  | skończyć 
z czymś, skończyć coś robić

to bear sth in mind  | mieć coś  
na uwadze

to book sth  | rezerwować coś

to boost sth  | poprawiać coś, 
podrasować coś, wzniecić coś, 
wzbudzić w sobie coś, zwiększyć

to bring in sb  | przyciągać  kogoś

to burst onto the scene  | pojawić 
się

to catch a glimpse of sth  | zerknąć 
na coś 

to catch one’s breath  | z/robić 
sobie chwilę przerwy, z/łapać 
oddech

to coin sth  | ukuć coś, stworzyć 

to combine sth with sth  | łączyć 
coś z czymś

to come across as sth  | wypadać 
jako coś

to confess  | wyznać

to constitute sth  | stanowić coś

to corroborate sth   | potwierdzać 
coś 

to crack sth open  | otworzyć coś

to credit sb with sth  | przypisywać 
coś komuś 

to curl up  | zwinąć się w kłębek 

to damage sth  | uszkodzić coś

to depict sth  | przedstawiać coś 

to digest  | strawić, przetrawić 

to distract sb  | rozpraszać kogoś

to divide sth into sth  | podzielić 
coś na coś

to draw tə drɔː  | rysować

to dwell upon sth  | rozwodzić się 
nad czymś, roztrząsać coś

to empathise with sb  | utożsamiać 
się z kimś 

to employ sb  | zatrudniać kogoś

to endure  | przetrwać 

to ensure sth  | zapewniać coś 

to entitle sb to sth  | upoważniać 
kogoś do czegoś

to expand sth  | rozpowszechniać 
coś

to fade  | zniknąć, blaknąć

to feed sth  | karmić coś

to fill the tank  | zatankować

to find out  | dowiadywać się

to flock to somewhere  | 
gromadzić się gdzieś, ściągać gdzieś 
gromadnie

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

to forbid sth  | zabronić czegoś 

to forfeit sth  | s/tracić coś, 
zrezygnować z czegoś

to found sth  | zakładać coś

to gain sth  | zdobyć/uzyskać coś 

to get the hang of sth  | chwytać 
coś

to give up sth  | zarzucić, porzucić 
coś, zrezygnować z czegoś 

to grab sth  | chwycić coś

to grace sth  | zaszczycić coś 

to graduate from sth  | ukończyć coś

to grow up  | dorastać

to have a go at sth  | spróbować 
czegoś 

to have a sweet tooth  | lubić 
słodycze, mieć słabość do słodyczy

to have a way with sth  | dobrze 
sobie z czymś radzić 

to head out  | wyruszyć

to head X  | zmierzać w kierunku X

to hold office  | sprawować urząd, 
obejmować stanowisko

to hold water  | mieć sens, 
sprawdzać się

to house sth  | mieścić coś

to ignite sth  | wzniecać,  
za/inicjować coś

to improve sth  | polepszyć/
usprawnić coś
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to include sth  | obejmować coś

to increase sth  | zwiększać coś

to join sb  | dołączyć do kogoś

to kick  | kopać 

to launch sth  | opublikować coś, 
wypuścić coś na rynek, wydać

to lead to sth  | prowadzić do czegoś

to loathe sth  | nie cierpieć czegoś 

to maintain sth  | zachować coś

to master sth  | opanowywać coś

to match sth  | po/łączyć coś 

to meet the requirements of sth  | 
spełniać wymogi czegoś

to occur  | pojawiać się, występować

to order sth  | zamówić coś 

to outlaw sth  | zabraniać/
zakazywać czegoś

to overcome sth  | przezwyciężyć 
coś

to pamper sb  | rozpieszczać kogoś 

to pass on sth  | przekazywać coś 

to pay attention to sth  | zwracać 
na coś uwagę

to perform sth  | wykonać coś 

to perplex sb  | zaskoczyć kogoś 

to pick up sth  | chwycić coś 

to prove  | udowadniać, dowodzić

to purchase sth  | kupić/nabyć coś

to quit sth  | rzucić coś 

to realise  | zdać sobie sprawę

to recall sth  | przypominać sobie 
coś

to recognise sb as sb  | uznać 
kogoś za kogoś

to recognise sth  | uznawać coś 

to recover from sth  | dojść  
do siebie po czymś

to refer to sth  | odnosić się  
do czegoś 

to refuse  | odmawiać

to relate to sth  | identyfikować się 
z kimś, utożsamiać się z kimś

to release sth  | wyzwalać, 
uwalniać, produkować coś

to renounce sth  | zrzekać  się czegoś

to repel sth  tə  rɪˈpel ˈsʌmθɪŋ  | 
odeprzeć coś

to require sth  | wymagać czegoś 

to resist one’s advances  | opierać 
się czyimś umizgom

to retire  | przechodzić na 
emeryturę

to revise sth  | powtórzyć coś

to revolve around sth  | obracać 
się wokół czegoś 

to roll up  | skręcać

to run out of sth  | nie mieć czegoś, 
skończyć się

to seek sth  | szukać/poszukiwać  
czegoś 

to seem  | wydawać się 

to set a goal  | wyznaczać cel

to set off sth  | s/powodować coś 
(np. eksplozję)

to show off sth  | pokazywać coś, 
podkreślać coś

to skip sth  | pominąć coś 

to sneak into sth  | wślizgnąć się  
do czegoś

to soak in sth  | zanurzyć się  
w czymś

to spark sth  | wywołać coś 

to spot sth  | dostrzec coś 

to spread  | rozprzestrzeniać się 

to strike it rich  | wzbogacić się 

to strike sth  | uderzyć w coś, 
zaatakować coś

to struggle  | zmagać się

to stumble upon sth  | natknąć się 
na coś

to subscribe  | zapisać się, wykupić 
abonament 

to support sb  | dopomóc, 
utrzymywać, wspierać kogoś

to surpass sth  | przewyższyć coś 

to tackle sth  | radzić sobie z czymś

to take a keen eye  | wymagać 
bystrego oka 

to take a picture of sth  | zrobić 
zdjęcie czegoś

to take off  | odlatywać

to teem with sth  | tętnić czymś

to thrive  | rozkwitać, kwitnąć

to trace sth  | prześledzić coś

to trek  | podróżować, wędrować

to trigger sth  | wyzwalać coś

to unveil sth  | odsłaniać coś

to upset sb  | zmartwić kogoś 

to wander  | włóczyć się, 
wędrować 

to waste sth  | marnować coś, 
tracić coś

to wipe sth  | wyczyścić, wytrzeć coś 

trait  | cecha

trapped  | uwięziony

treacherous  | niebezpieczny, 
zdradziecki, zdradliwy

treason  | zdrada swojego kraju

tyre pressure   | ciśnienie  
w oponach

tyre ˈtaɪə(r)  | opona

U
underinflated  | niedopompowany 

undersea  | podmorski 

undoubtedly ʌnˈdaʊtɪdli  | bez 
wątpienia

unforgettable  | niezapomniany

unfortunately  | niestety

unleaded petrol ˌʌnˈledɪd ˈpetrəl  | 
benzyna bezołowiowa

unless  | chyba, że…

unreliable ˌʌnrɪˈlaɪəbl  | zawodny

urban  | miejski 

V
vacuum cleaner ˈvækjuəm 
kliːnə(r)  | odkurzacz

valiant ˈvæliənt  | dzielny

varying  | różny, zmieniający się

vehicle ˈvɪə.kəl/ˈviː.ə.kəl  | pojazd 
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veiled  | zawoalowany

via sth  | poprzez coś, za pomocą 
czegoś, za pośrednictwem czegoś

villain ˈvɪlən  | łotr, łajdak

villainous  | zły, niegodziwy, 
nikczemny

violent  | gwałtowny

virtuous circle ˈvɜːtʃuəs ˈsɜːkl  | 
spirala sukcesu

vulnerable ˈvʌlnərəbl  | odsłonięty, 
podatny na ciosy/zranienia

W
walking stick  | laska

water ride  | wodna zjeżdżalnia

watering hole  | pot. knajpa

wedding  | ślub permanent 
residency 

weird  | dziwnie

widespread  | szeroko 
rozpowszechniony

windscreen  | przednia szyba 

without sth  | bez czegoś

work out  | wycisk, trening

worth sth  | wart/y czegoś

Y
yolk jəʊk / joʊk  | żółtko


