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A 
a tad  | trochę

abbreviated  | skrócony

abbreviation  | skrót

abolished  | zniesiony

abundance  | obfitość

acclaim  | uznanie

accomplishment  | dokonanie, 
osiągnięcie

accused  | oskarżony

achieved  | osiągnięty

actually  | w rzeczywistości, 
faktycznie

ad hoc  | okolicznościowo, 
tymczasowo, doraźnie

adamantly  | stanowczo

adult  | dorosły

adulthood responsibilities  | 
obowiązki związane z dorosłością

advancement  | postęp

adventurous  | żądny przygód

affidavit ˌæfɪˈdeɪvɪt  | 
oświadczenie złożone pod przysięgą

aimless  | bezcelowy

aka = also known as  | również 
znany jako

albeit  | chociaż, aczkolwiek

A-List  | lista najważniejszych 
atrakcji

alive and kicking  | mający się 
świetnie

ally ˈælaɪ  | sprzymierzeniec

amount  | ilość

and so on and so forth  | i tak dalej

anonymous əˈnɒnɪməs / 
əˈnɑːnɪməs  | anonimowy

anxiety  | niepokój

apart from sb  | oprócz kogoś

apparently  | najwidoczniej

appeal  | urok

appealing  | pociągający, atrakcyjny

appropriate to sth  | odpowiedni, 
właściwy czemuś

approval  | aprobata

approximately  | około, 
w przybliżeniu

arguably  | prawdopodobnie, 
zapewne

artificial  | sztuczny

asap = as soon as possible  | 
najszybciej jak to możliwe

assailant  | napastnik, agresor

associated with sth  | kojarzony 
z czymś

at least  | co najmniej, 
przynajmniej

attire  | strój, ubiór

attitude  | nastawienie

authorities  | władze

auxiliary ɔːɡˈzɪliəri  | posiłkowy

available  | dostępny

average annual attendance  | 
przeciętna roczna frekwencja

aware of sth  | świadomy czegoś

B
baby boomer  | osoba urodzona 
w okresie wyżu demograficznego 
w okresie powojennym

backdrop  | tło

bailiff  | strażnik pilnujący porządku

bald eagle ˌbɔːld ˈiːɡl  | bielik 
amerykański

BC=before Christ  | przed 
Chrystusem

beheading  | dekapitacja, ścięcie 
głowy

berry  | jagoda

bet  | zakład

biracial ˌbaɪˈreɪʃl  | mieszanego 
pochodzenia

blending  | tworzenie zbitek 
wyrazowych/wyrazów złożonych

blueberry  | czarna jagoda, 
borówka amerykańska

boiling  | ugotowanie we wrzątku

bona fide  | prawdziwy

bossy  | władczy, apodyktyczny

breakup  | rozstanie

brick-and-mortar store  | sklep 
stacjonarny

bricklayer  | murarz

brought up  | wychowany

bunch of sth  | pęk, zestaw czegoś

burglary ˈbɜːɡləri / ˈbɜːrɡləri  | 
włamanie

burial  | pochówek

burnout  | wypalenie

burnt alive  | spalony żywcem

business venture  | przedsięwzięcie 
finansowe/ biznesowe

bustling  | tętniący życiem

butt of jokes  | obiekt żartów

by derivation  | przez derywację, 
przez tworzenie wyrazów 
pochodnych od wyrazu 
podstawowego

by means of sth  | za pomocą 
czegoś

by trade  | z zawodu

C
capable  | zdolny, umiejętny

career advancement  | postęp/
rozwój kariery

careless  | niedbały, beztroski

carpenter ant  | camponotus 
(rodzaj mrówki)

carried out  | przeprowadzony

cast  | obsada

chameleon kəˈmiːliən  | kameleon

charitable  | charytatywny

charts  | lista przebojów

chin  | podbródek, broda

cliffhanger  | pot. moment 
trzymający w napięciu, chwila 
napięcia, chwila grozy

cognitive  | poznawczy

collector of seashells  | zbieracz/
kolekcjoner muszli

combat  | walka
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committee  | komisja, komitet

comparable ˈkɒmpərəbl / 
ˈkɑːmpərəbl  | porównywalny

competitive  | rywalizujący, 
konkurujący ze sobą

complex  | złożony

conceivable  | wyobrażalny

conceived kənˈsiːvd  | poczęty

confident  | pewny siebie

confused with sth  | mylony 
z czymś

connection  | połączenie, 
powiązanie

consciousness ˈkɒnʃəsnəs / 
ˈkɑːnʃəsnəs  | przytomność, 
świadomość

consolation  | pociecha, 
pocieszenie

constantly  | ciągle

contaminated with sth  | 
zanieczyszczony

content  | zawartość, treść

contribution to sth  | wkład w coś

convicted  | skazany

corpse kɔːps / kɔːrps  | zwłoki, ciało

courtroom  | sala sądowa

crammed with sb  | przepełniony 
kimś

creepy  | przerażający

crisis ˈkraɪsɪs  | kryzys

crop  | uprawa

crowd  | tłum

crucified ˈkruːsɪfaɪd  | ukrzyżowany

crude  | brutalny

cuisine  | kuchnia

curious ˈkjʊəriəs / ˈkjʊriəs  | 
ciekawski

currently  | obecnie

D
damage ˈdæmɪdʒ  | szkoda, 
uszkodzenie

daunting  | zniechęcający

death penalty  | kara śmierci

deemed sth  | uważany/uznawany 
za coś

defendant  | oskarżony, pozwany

defense attorney (US)/defence 
counsel (UK)  | obrońca

definitely  | zdecydowanie

despite sth  | po/mimo czegoś

deterrent  | czynnik odstraszający

device  | urządzenie

digital device  | urządzenie 
elektroniczne

disappointed with sth  | 
rozczarowany czymś

disappointing  | rozczarowujący

disowned  | wywłaszczony, 
wydziedziczony

distinguishable dɪˈstɪŋɡwɪʃəbl  | 
rozróżnialny, dający się wyróżnić

distressed by sth  | przygnębiony 
czymś, zrozpaczony czymś

dithering  | wahający się, 
niezdecydowany

divine  | boski

divisive dɪˈvaɪsɪv  | stwarzający 
podziały

divorcee  | rozwódka

doable  | wykonalny

do-gooder  | osoba 
uszczęśliwiająca innych na siłę

drawback ˈdrɔːbæk  | minus

drawing ˈdrɔːɪŋ  | rysowanie

drowned draʊnd  | utopiony

drug addict  | osoba uzależniona 
od narkotyków

dubbed  | nazwany, określony

duchess  | księżna

due to sth  | z powodu czegoś

E
easily  | z łatwością

eating disorder  | zaburzenie 
odżywiania

echoˈekəʊ / ˈekoʊ  | echo, pogłos

efficient  | skuteczny

either  | również

either…or…  | albo…albo…

elderly  | starszy, w podeszłym 
wieku

elections  | wybory

emblem  | symbol

employee  | pracownik

employer  | pracodawca

enacted  | uchwalony, wcielony 
w życie

endangered ɪnˈdeɪndʒəd / 
ɪnˈdeɪndʒərd  | zagrożony 
wyginięciem

engagement  | zaręczyny

entertainment industry  | branża 
rozrywkowa

environment  | środowisko

epitome  | uosobienie

eponymous ɪˈpɒnɪməs / 
ɪˈpɑːnɪməs  | tytułowy

estranged from sb  | 
odseparowany od kogoś

eventually  | w końcu, ostatecznie

evidence  | dowód

evil ˈiːvl/  | zły

except sth  | z wyjątkiem czegoś

executor  | wykonawca testamentu

exhibit  | eksponat, wystawa

exploited  | (nadmiernie) 
wykorzystywany/użytkowany

extension  | poszerzenie

extremely  | wyjątkowo

F
fairy tale  | bajka

familiar with sth  | zaznajomiony 
z czymś

fancy  | wymyślny, luksusowy, 
wyszukany

fastened  | zawiązany

fate  | los
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fear of falling  | strach przed 
spadnięciem

fearsome  | budzący lęk

feature  | cecha

feedback  | informacja zwrotna

fellow  | pot. kolega, kumpel

fewer  | mniej

fiancé  | narzeczony

fierce  | zaciekły

financially secure  | finansowo 
zabezpieczony

flashcard  | fiszka

flexible  | elastyczny

flip-flops  | klapki (japonki)

flourishing  | kwitnący, 
prosperujący

fluently  | biegle

fly  | mucha

focused on sth  | skoncentrowany 
na czymś

folk  | lud

foodie  | pot. smakosz

foreseeable future fɔːˈsiːəbl / 
fɔːrˈsiːəbl ˈfjuːtʃə(r)  | najbliższa 
przyszłość

forgetful  | zapominalski

former  | były

fragrant  | aromatyczny

frantic  | gorączkowy

frock  | sukienka

frying pan  | patelnia

fulfilled  | spełniony

furthermore  | ponadto

fuss  | zgiełk, zamieszanie, afera

futile ˈfjuːtaɪl / ˈfjuːtl  | próżny, 
daremny

G
gem  | skarb, perełka

gender equality  | równość płci

get-together  | spotkanie

glass ceiling ˈsiːlɪŋ  | szklany sufit, 
bariery niepozwalające kobietom 
i mniejszościom awansować 
na wyższe stanowiska

glut  | zalew, przesyt

go for it  | zrób to

grade  | stopień

grade-A  | najlepszej jakości

grappling  | chwyty, chwytanie

green bean  | fasolka szparagowa

grievance  | żal do kogoś

ground fighting  | walka w parterze

H
habeas corpus  | zakaz 
aresztowania bez zgody sądu 
(ochrona przed bezprawnym 
aresztowaniem)

habitat  | środowisko (życia), 
siedlisko

half-sibling  | przyrodni brat/siostra

hamlet  | osada, wioska

handful of sth  | garść czegoś

hands down  | bez dwóch zdań

hanging  | wieszanie, powieszenie

haul hɔːl  | łup

haven ˈheɪvn  | przystań

healthcare facility  | placówka 
opieki zdrowotnej

health-conscious  | świadomy 
konieczności dbania o zdrowie

hearsay  | plotka, pogłoska

heathland  | wrzosowisko

hectic  | gorączkowy

height haɪt  | wysokość

heightened ˈhaɪtnd  | spotęgowany

hiking  | piesza wycieczka, 
wędrówka (po górach)

horn  | róg

host  | gospodarz

humidity  | wilgotność

hunger  | głód

hype  | szum medialny, rozgłos

I
idle ˈaɪdl  | bezczynny, leniwy, 
próżniaczy

imminent  | bezpośrednio 
zagrażający, bliski

impact on sth  | wpływ na coś

impaled  | wbity na pal

impending  | zbliżający się 
nieuchronnie

impoverished  | skromny, biedny

in order to  | aby, żeby

in search of sth  | w poszukiwaniu 
czegoś

in terms of sth  | pod względem 
czegoś

in the middle of sth  | w środku 
czegoś

inahabitant  | mieszkaniec

inception  | poczęcie

including sb  | włącznie z kimś

inconceivable ˌɪnkənˈsiːvəbl  | nie 
do pomyślenia

increasingly  | rosnąco

indeed  | w rzeczy samej

independence  | niepodległość

infamy ˈɪnfəmi  | niesława, zła 
sława

influenced by sb  | pod czyimś 
wpływem

influential  | wpływowy

ingredient  | składnik

inheritance tax  | podatek 
od spadku

injection  | zastrzyk

injunction  | nakaz sądowy

inmate  | więzień

insensitively  | nierozsądnie, 
nietaktownie

instead  | w zamian, zamiast

instead of sth  | zamiast czegoś

intent  | zamiar

invitee  | gość, zaproszona osoba

irksome  | męczący, denerwujący
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irreconcilable ɪˈrekənsaɪləbl  | nie 
do pogodzenia

issue  | sprawa

J
jealous  | zazdrosny

jeeringly  | drwiąco, kpiąco

Jew dʒuː  | Żyd

jewellery store  | sklep jubilerski

Jewish  | żydowski

K
knight naɪt  | rycerz

knit cap  | wełniana czapka

L
labourer  | robotnik

launch centre  | centrum startowe

law lɔː  | prawo

lawsuit  | pozew sądowy

lawyer  | prawnik

legacy  | spuścizna

legalese  | terminologia prawnicza, 
żargon prawniczy

lessened  | zmniejszony, osłabiony

lethal ˈliːθl  | śmiercionośny, 
śmiertelny

line up  | skład

lingo  | żargon

literally  | dosłownie

litigious lɪˈtɪdʒəs  | lubiący się 
procesować

loads of sth  | mnóstwo czegoś, 
sterty czegoś

longevity  | długowieczność

long-lasting  | długotrwały

lucrative  | lukratywny, zyskowny

lyrics  | słowa piosenki

M
mainly  | głównie

major  | główny

majority  | większość

manatee  | manat (ssak morski)

martial ˈmɑːʃl / ˈmɑːrʃl  | wojskowy

marvellous ˈmɑːvələs / 
ˈmɑːrvələs  | fantastyczny, 
wspaniały

maternal  | ze strony matki

meaning  | znaczenie

means  | środek

meanwhile  | tymczasem

mélange  | mieszanka, mieszanina

merely ˈmɪəli / ˈmɪrli  | jedynie, 
tylko

minority  | mniejszość

mixed martial arts  | mieszane 
sztuki walki

moderate  | umiarkowany

modus operandi  | sposób 
działania

moneymaker  | produkt 
przynoszący zyski

multi-tasker  | osoba 
wielozadaniowa/zdolna  
do wykonywania wielu zadań 
w tym samym czasie

multi-tasking  | wielozadaniowość

mumbo jumbo  | pot. bełkot, trele 
morele

mundane mʌnˈdeɪn  | przyziemny, 
powtarzalny

murder ˈmɜːdə(r) / ˈmɜːrdər  | 
morderstwo

mutual ˈmjuːtʃuəl  | wspólny

N
named after sth  | nazwany  
po czymś

namely  | a mianowicie

neighbour  | sąsiad

nevertheless  | niemniej jednak

newlywed  | nowożeniec

no wonder  | nic dziwnego

nonetheless ˌnʌnðəˈles  | niemniej 
jednak

novel  | powieść

novelist  | powieściopisarz

nowadays  | obecnie

nude  | nago

nuisance  | utrapienie, uciążliwość

numerous ˈnjuːmərəs / ˈnuːmərəs  | 
liczne

nuptials ˈnʌpʃlz  | uroczystości 
ślubne

nutrient  | składnik odżywczy

O
oath əʊθ / oʊθ  | przysięga

obvious  | oczywisty

odds  | szanse

offence  | wykroczenie

on parish relief  | dzięki 
parafialnemu wsparciu/zapomodze

on the one hand  | z jednej strony

on the other hand  | z drugiej 
strony

on your own  | na własną rękę

origin  | pochodzenie

out of the blue  | znienacka

outburst  | wybuch, spazm

outcome  | rezultat

outdoor  | zewnętrzny

outfit  | strój

out-of-touch with sth  | nie mający 
kontaktu z czymś  
(np. z nowinkami), nie będący  
na bieżąco

overloaded  | przeciążony, 
nadmiernie obciążony

oxygen  | tlen

P
painful  | bolesny
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pancake  | naleśnik

paralegal  | asystent prawny

parenthood  | rodzicielstwo

part and parcel  | nieodłączny 
element

party animal  | imprezowicz

pastime  | rozrywka

paternal  | ze strony ojca

peculiarity  | osobliwość

per capita  | na głowę

per se  | samo przez się

persistent  | wytrwały

pet  | zwierzak domowy

petty  | drobny

phenomenal fəˈnɒmɪnl / 
fəˈnɑːmɪnl  | zjawiskowy

plaintiff  | powód/ka, strona 
pozywająca

plant stem  | łodyga

populous ˈpɒpjələs / ˈpɑːpjələs  | 
liczny

preposition  | przyimek

preserved  | zachowany

prestigious preˈstɪdʒəs  | 
prestiżowy

previous  | poprzedni

primary  | główny

prior to sth  | przed czymś

pro bono  | dla dobra publicznego

professional burnout  | wypalenie 
zawodowe

promoted  | awansowany

pronunciation prəˌnʌnsiˈeɪʃn  | 
wymowa

prosecution ˌprɒsɪˈkjuːʃn / 
ˌprɑːsɪˈkjuːʃn  | oskarżenie

proverb  | przysłowie

pulse-pounding  | podnoszący 
ciśnienie

punishable ˈpʌnɪʃəbl  | karany

punishment  | kara

pursuit pəˈsjuːt / pərˈsuːt  | pogoń 
(za czymś), dążenie (do czegoś)

Q
quartering  | poćwiartowanie

quartz  | kwarc

questioning  | przesłuchanie

quid pro quo  | rekompensata, 
rewanż

quirky  | dziwny

R
racetrack  | tor wyścigowy

rat race  | wyścig szczurów

raw rɔː  | surowy

realm relm  | królestwo

rear  | zza pleców, od tyłu

recoverable  | możliwy  
do odzyskania

redneck  | wieśniak

regarded as sb  | postrzegany jako 
ktoś

regarded as sth  | postrzegany jako 
coś, uważany za coś

regrettably  | niestety

re-instatement  | ponowne 
wprowadzenie

rejected  | odrzucony

reluctantly  | niechętnie

reminiscent of sth  | 
przypominający coś

remote control  | pilot (np. do TV)

removal of sth  | usuwanie czegoś

requirement  | wymóg

resolution  | postanowienie

resort  | kurort

respected  | uszanowany

respectively  | odpowiednio

rest assured  | bądź pewny

restricted  | ograniczony

retailer  | detalista

retired  | emerytowany

retiree  | osoba na emeryturze

ripe  | dojrzały

rolling stone  | osoba, która nie 
może usiedzieć w jednym miejscu 
przez dłuższy czas, osoba często 
zmieniająca pracę i otoczenie

roughly  | z grubsza, mniej więcej

ruled out  | wykluczony

rural ˈrʊərəl / ˈrʊrəl  | wiejski

S
sabotage ˈsæbətɑːʒ  | sabotaż

sailfish  | żaglica

salesman  | sprzedawca

savvy ˈsævi  | obeznany, obyty 
z czymś

saying  | powiedzenie

scheduled ˌʃedjuːld / ˌskedʒuːld  | 
wyznaczony

secluded sɪˈkluːdɪd  | odosobniony, 
ustronny, zaciszny

self defence  | samoobrona

self-employed  | samozatrudniony

sense  | zmysł

sentenced  | skazany

settlement  | osada

settler  | osadnik

severely  | surowo

sham  | lipa, oszustwo

sheer ʃɪə(r) / ʃɪr  | czysty, po prostu

shoplifiting  | kradzież sklepowa

shortage of sth  | brak czegoś, 
niedobór czegoś

shrewd ʃruːd  | sprytny, bystry

sight  | widok

significantly  | znacząco, znacznie

sizeable  | spory

slant on sth  | punkt widzenia 
odnośnie do czegoś

slavery  | niewolnictwo

slightly  | lekko, trochę

slim to none  | zerowy

small screen  | pot. telewizja

smuggling  | przemyt
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snapshot  | szybki ogląd; ujęcie, 
fotka

solace  | pociecha, ulga

sparkle  | iskra

species  | gatunek

split  | zerwanie, rozstanie

spoilt  | rozpuszczony, 
rozpieszczony

spore  | zarodnik

spouse  | małżonek, małżonka

sprawling  | rozciągnięty, rozległy

star-studded  | pełen gwiazd/ 
sławnych osobistości

state income tax  | podatek 
dochodowy nakładany przez dany 
stan

stealing  | kradzież

step by step  | krok po kroku

stiletto  | szpilka (but)

stingray  | płaszczka

strain  | obciążenie, stres

strength  | siła

strong-willed  | uparty, mający 
silny charakter

struck from sth  | usunięty z czegoś

struggle  | walka, zmaganie

subconscious ˌsʌbˈkɒnʃəs / 
ˌsʌbˈkɑːnʃəs  | podświadomy

subconsciously  | podświadomie

submission  | poddanie się

subpoena səˈpiːnə  | wezwanie do 
stawiennictwa pod groźbą kary (np. 
na rozprawę sądową), wezwanie do 
sądu

subsequently ˈsʌbsɪkwəntli/  | 
następnie, potem, więc

suburbs ˈsʌbɜːbz  | przedmieścia

successor  | następca

sufficient  | wystarczający

sugarcane  | trzcina cukrowa

suicidal ˌsuːɪˈsaɪdl / ˌsjuːɪˈsaɪdl  | 
samobójczy

supporter  | zwolennik

suspect  | podejrzany

suspended from sth  | zawieszony, 
zwisający z czegoś

suspension  | zawieszenie

sustained  | podtrzymany

swampy  | bagnisty

swarm  | rój

swiftly  | szybko

swing state  | stan w USA, 
w którym żadna z partii 
politycznych lub żaden 
z kandydatów w wyborach 
prezydenckich nie ma znaczącej 
przewagi

T
tagline  | slogan

teenage psyche  | psychika 
nastolatka

tender age  | młody wiek

term of endearment  | czułe 
określenie

testimony  | zeznanie

thatched θætʃt  | kryty strzechą

theme park  | (tematyczny) park 
rozrywki

therefore  | dlatego, z tego 
powodu

thorn  | cierń

thorny  | kolczasty

though  | jednak/że

throw  | rzut

thug  | bandyta

titbit  | ciekawostka

to a considerable extent  | 
w znacznym stopniu

to abound with sth  | obfitować 
w coś

to accept payments under the 
table  | przyjmować łapówki

to acquit  | uniewinniać

to acquit sb of all charges tu 
əˈkwɪt ˈsʌmbədi əv ɔːl tʃɑːdʒɪz  | 
uniewinnić kogoś, uwolnić kogoś  
od wszystkich zarzutów

to admit a crime  | przyznać się  
do przestępstwa

to advocate sth  | popierać coś

to affect sth  | wpływać na coś

to aid  | pomagać

to alter sth tu ˈɔːltə(r) ˈsʌmθɪŋ  | 
zmienić coś

to amass sb  | zgromadzić kogoś

to and fro  | w tę/tam i z powrotem

to announce sth  | ogłosić/
obwieścić coś

to appeal to sb  | przemawiać  
do kogoś

to apply for a post  | składać 
podanie o stanowisko pracy, 
ubiegać się o pracę

to apprehend sb  | aresztować 
kogoś

to associate sth with sth  | kojarzyć 
coś z czymś

to attain sth  | osiągnąć coś

to attend sth  | uczestniczyć 
w czymś

to average  | wynosić przeciętnie

to avoid sth  | uniknąć czegoś

to be accused of sth  | zostać 
oskarżonym o coś

to be apprenticed to sb  | 
terminować/ praktykować u kogoś

to be aware  | być świadomym

to be charged with sth  | zostać 
oskarżonym o coś

to be due to do sth  | mieć coś  
z/robić, być zobowiązanym do  
z/robienia czegoś

to be forced to do sth  | zostać 
zmuszonym do z/robienia czegoś

to be found guilty of sth  | zostać 
uznanym za winnego czegoś

to be in attendance  | uczestniczyć

to be let off with a warning  | 
zostać wypuszczonym 
z ostrzeżeniem/pouczeniem

to be nothing short of sth  | być 
czystym czymś



englishmatters.pl
73/2018

to be sentenced to X years in 
prison  | zostać skazanym na X lat 
więzienia

to be spilt into sth  | być 
podzielonym na coś

to be spoilt for choice  | mieć aż 
nadto do wyboru

to bear sth in mind  | mieć coś  
na uwadze

to beat up sb  | po/bić kogoś

to become accustomed to sth  | 
przyzwyczaić się do czegoś

to befuddle sb  | wprawić kogoś 
w stan zamroczenia

to blend sth  | mieszać coś

to boast sth  | szczycić się czymś

to boil down to sth  | sprowadzać 
się do czegoś

to bother  | kłopotać się

to brace oneself for sth  | zebrać 
się w sobie, przygotować się na coś

to break into sth  | włamać się  
do czegoś

to break out of prison  | uciec 
z więzienia

to break the mould  | przełamać 
stereotyp, wyzwolić się od 
szablonu/standardu (np. 
zachowania)

to bring in sb  | zatrzymać kogoś

to bring up sb  | wychowywać 
kogoś

to call to the stand  | wezwać 
kogoś na świadka

to cap off sth  | uwieńczyć coś

to carry out an investigation  | 
przeprowadzić śledztwo

to catch a glimpse of sb  | zerknąć 
na kogoś

to cater to sth  | odpowiadać  
na potrzeby

to cause sth  | s/powodować coś

to claim  | twierdzić

to combine sth and sth  | łączyć 
coś z czymś

to come across sb  | natknąć się  
na kogoś

to come to fruition  | dojść  
do skutku

to commit a crime  | popełnić 
przestępstwo

to commit suicide  | popełniać 
samobójstwo

to condsider sth to be sth  | 
uważać coś za coś

to confuse sb with sb  | po/mylić 
kogoś z kimś

to consist in sth  | polegać  
na czymś

to content sb  | zadowalać kogoś

to contribute to sth  | przyczyniać 
się do czegoś

to convince sb to do sth  | 
przekonać kogoś do z/robienia 
czegoś

to cope with sth  | dawać sobie 
z czymś radę

to date sb  | chodzić z kimś  
na randki, spotykać się z kimś

to deafeat sb  | pokonać kogoś

to deceive sb  | oszukać kogoś

to decipher sth  | odszyfrować, 
odgadnąć coś

to decrease  | maleć

to deem sth sth  | uważać coś  
za jakieś

to delay sth  | opóźniać coś

to deliberate  | obradować

to depart sth  | opuszczać coś, 
odchodzić

to deserve sth  | zasługiwać na coś

to die out  | wymierać

to disagree with sb  | nie zgadzać 
się z kimś

to divorce  | rozwieść się

to do time  | odsiadywać wyrok 
w więzieniu

to dye sth tə daɪ ˈsʌmθɪŋ  | barwić 
coś

to earn a living  | zarabiać na życie

to enable sb to do sth  | 
umożliwiać komuś z/robienie 
czegoś

to enhance sth  | mieć pozytywny 
wpływ na coś

to exaggerate  | przesadzać

to exchange vows  | wypowiedzieć 
przysięgę, złożyć przysięgę

to exclude sth from sth  | 
wykluczać coś z czegoś

to experience sth  | doświadczać 
czegoś

to extend  | rozciągać się

to face sth  | mierzyć się z czymś, 
stać twarzą w twarz z czymś

to fall on sb/sth  | spaść na kogoś/
coś

to find out sth  | dowiadywać się 
czegoś

to flaunt sth  | popisywać się czymś

to flee  | uciekać, umykać

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

to force sb into sth  | zmusić kogoś 
do czegoś

to forge sth  | ukuć coś, tworzyć 
coś

to found sth  | założyć coś

to garner sth  | uzyskać coś, zdobyć 
coś

to get mixed up with sb  | zadawać 
się z kimś

to get sb down  | przygnębiać 
kogoś

to get stuck in a rut  | popaść 
w rutynę

to get used to doing sth  | 
przywyknąć/przyzwyczaić się  
do czegoś

to grab sth  | chwycić coś

to grow up  | dorastać

to head to sth  | zmierzać  
do czegoś/ku czemuś

to heal  | wyleczyć się

to hire sb  | zatrudniać kogoś

to hit it off  | świetnie się rozumieć, 
od razu się polubić

to impose restrictions on sth  | 
narzucać/nakładać, wprowadzać 
ograniczenia na coś
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to include sth  | obejmować coś, 
uwzględniać coś

to indicate sth  | wskazywać  
(na) coś

to inflict sth upon oneself  | 
narzucić sobie coś

to influence sth  | wpłynąć na coś

to interfere with sth  | kolidować 
z czymś

to invent sth  | wynaleźć coś, 
wymyślić coś

to join sb  | dołączyć do kogoś

to keep on the straight and 
narrow  | trzymać się z dala od 
kłopotów, zachowywać się jak 
należy w sądzie

to lack sth  | nie posiadać/mieć 
czegoś

to laze about  | obijać się, lenić się

to learn sth by heart  | nauczyć się 
czegoś na pamięć

to leave sb speechless  | zostawić 
kogoś oniemiałym

to live out of a suitcase  | żyć  
na walizkach

to make the splash  | zrobić furorę, 
wzbudzić sensację, odnieść duży 
sukces

to make up sth  | tworzyć coś, 
składać się na coś

to master sth  | opanować coś

to matter  | mieć znaczenie

to mellow sb out  | odprężać 
kogoś, wpływać na kogoś 
relaksująco/odprężająco

to memorise sth  | zapamiętywać 
coś

to move on  | iść dalej

to move out  | wyprowadzić się

to multiply sth  | mnożyć coś

to name sth after sth  | nazwać coś 
po czymś

to order sth  | nakazać coś, 
rozkazać coś

to outlaw sth tu ˈaʊtlɔː ˈsʌmθɪŋ  | 
zakazać czegoś

to overflow with sth  | obfitować 
w coś

to overstep the line  | przesadzić, 
przegiąć

to overtake sth  | prześcignąć coś, 
wyprzedzić coś

to owe sth to sth  | zawdzięczać 
coś czemuś

to own sth  | posiadać coś

to pack a punch  | dawać kopa, 
wymierzyć cios, przyłożyć

to pass sth down  | przekazywać 
coś

to pay off  | opłacać się

to perform  | występować

to petition sb  | składać petycję 
do kogoś, zwracać się do kogoś 
z pisemną prośbą

to place emphasis on sth  | kłaść 
na coś nacisk

to play second fiddle to sb  | grać 
drugorzędną/ drugoplanową rolę, 
pozostawać w cieniu kogoś

to plead not guilty tə pliːd nɒt 
ˈɡɪlti  | nie przyznać się do winy

to point out sth  | wskazać coś

to preserve sth  | zachować coś

to prevent sb from sth  | uchronić 
kogoś przed czymś

to prohibit sb from sth  | zabraniać 
komuś czegoś

to prompt sb  | skłonić, nakłonić 
kogoś

to prove  | udowodnić, 
udowadniać

to provide sb with sth  | dostarczać 
komuś czegoś

to pull the wool over one’s eyes  | 
mydlić komuś oczy

to punish sb  | ukarać kogoś

to purchase sth  | nabyć/kupić coś

to push sb down  | popchnąć kogoś

to raise HIV awareness  | zwiekszyć 
świadomość na temat HIV

to reach out to sb  | dotrzeć  
do kogoś

to realise  | zdać sobie sprawę

to rebut with sth  | obalać coś  
(np. teorię)

to refuse to do sth  | odmówić  
z/robienia czegoś

to regret sth  | żałować czegoś

to reinstate sth  | przywrócić coś

to relate to sth  | odnosić się  
do czegoś, utożsamiać się z czymś

to require sth  | wymagać czegoś

to reread sth  | przeczytać coś 
ponownie

to restrict sth  | ograniczać coś

to resurrect sth  | wskrzeszać coś

to retain sth  | zachowywać coś

to retire  | przechodzić na 
emeryturę

to retrieve sth  | odzyskać coś, 
wyszukać coś, przywołać coś

to revise sth  | powtarzać coś

to rise  | wstawać

to rush  | śpieszyć się

to scare away sth  | odstraszyć coś

to seek sth  | szukać czegoś

to seem  | wydawać się

to seep into sth  | wtopić się w coś

to send shivers down one’s 
spine  | przyprawić kogoś 
o dreszcze

to set sth apart from sth  | 
odróżniać coś od czegoś, wyróżniać 
coś

to shape sth  | kształtować coś

to shatter sth  | potrzaskać coś, 
zbić coś

to shine  | błyszczeć

to show up  | pokazywać się, 
przychodzić

to showcase sth  | pokazywać coś

to sizzle  | skwierczeć (w słońcu)

to soften the blow  | z/łagodzić 
cios

to speed  | przekroczyć prędkość, 
jechać za szybko

to splash out on sth  | 
wykosztowywać się na coś

to spread to sb/sth  | 
rozprzestrzenić się, przenieść się  
na kogoś/coś
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to stack against sth  | występować 
przeciwko czemuś

to starve oneself  | głodzić się

to steer clear of sth  | unikać 
czegoś

to stem from sth  | wynikać 
z czegoś

to step on sth  | nadepnąć na coś

to stretch one’s budget  | 
zaoszczędzić, wystarczyć na dłużej 
(o pieniądzach)

to strike a deal with sb  | dobić 
z kimś targu

to stumble upon sth  | natknąć się 
na coś

to submit sth  | dostarczać coś, 
przedkładać coś

to subtract sth  | odejmować coś, 
usuwać coś

to sue sb tə suː / sjuː ˈsʌmbədi  | 
pozwać kogoś

to sunbathe  | opalać się

to support sb  | wspierać kogoś

to take off  | wystartować

to take out mortage  | brać kredyt 
hipoteczny

to take sth away  | zabrać/odebrać 
coś

to take the cake  | przechodzić 
ludzkie pojęcie

to take up sth  | podejmować się 
czegoś

to thrive  | kwitnąć

to throw the book at sb  | zasądzić 
komuś najwyższy wymiar kary, 
zastosować maksymalny wymiar 
kary

to tip off sb  | dawać komuś cynk

to trade with sb  | handlować 
z kimś

to turn out  | okazywać się

to unravel sth  | rozwikłać coś

to vanish  | znikać

to waste sth  | marnować coś

to water sth  | podlać coś

to weaken sb  | osłabiać kogoś

to witness sth  | być świadkiem 
czegoś

to work shifts  | pracować 
w systemie zmianowym

tough tʌf  | twardy

tranquil ˈtræŋkwɪl  | spokojny

treason  | zdrada stanu

trial ˈtraɪəl  | proces

tribal  | plemienny

turnaround  | całkowita zmiana, 
zwrot o 180 stopni

U
ubiquitousness  | wszechobecność

ultimately  | ostatecznie

unbearable ʌnˈbeərəbl  | nie  
do zniesienia

undoubtedly ʌnˈdaʊtɪdli  | bez 
wątpienia

unduly  | nadmiernie, zbytnio

unearthed  | odkryty

unemployed ˌʌnɪmˈplɔɪd  | 
bezrobotny

uneventful  | spokojny, bez przygód

unfortunately  | na nieszczęście, 
niestety

unsurpassed ˌʌnsəˈpɑːst / 
ˌʌnsərˈpæst  | niezrównany, 
niedościgniony

unsurprisingly ˌʌnsəˈpraɪzɪŋli /
ˌʌnsərˈpraɪzɪŋli  | jak można było 
się spodziewać

upbringing  | wychowanie

urbanisation ˌɜːbənaɪˈzeɪʃn / 
ˌɜːrbənəˈzeɪʃn  | urbanizacja

usage  | zastosowanie

V
variety of sth  | różnorodność 
czegoś

vegan ˈviːɡən  | weganin

venue ˈvenjuː  | miejsce

veritable ˈverɪtəbl  | prawdziwy

virtually  | praktycznie

vociferous vəˈsɪfərəs / 
voʊˈsɪfərəs  | hałaśliwy, krzykliwy

void  | pustka, próżnia

vote  | głos

W
waist  | pas, talia

wallet ˈwɒlɪt / ˈwɑːlɪt  | portfel

wealth  | bogactwo

wedding  | ślub

weight weɪt  | wagowy

weird  | osobliwy, dziwaczny

well-to-do  | zamożny

wet behind the ears  | mieć mleko 
pod nosem

whilst  | podczas

whimsical ˈwɪmzɪkl  | dziwaczny

whopping  | ogromny

with the exception of sth  | 
z wyjątkiem czegoś

without a doubt  | bez wątpienia

without hesitation  | bez wahania

worth sth  | wart/y czegoś

wounded  | ranny

wrist  | nadgarstek

Y
yolk jəʊk / joʊk  | żółtko

your turn  | twoja kolej


