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A
a hard nut to crack  | twardy 
orzech do zgryzienia

academic advisor  | opiekun 
studentów

adaptable  | potrafiący się 
przystosować

adaptive  | adaptacyjny

adhesive ədˈhiːsɪv  | klejący się, 
przylepny

administrative fine  | grzywna 
administracyjna

advantage  | zaleta

advent of sth  | nadejście/
pojawienie się czegoś

advice  | rada

affluent  | bogaty

agriculture  | rolnictwo

aimlessly  | bez celu

AKA (also known as)  | znany 
również jako, vel

alleged  | domniemany/
przypuszczalny/rzekomy

although  | chociaż

alumni əˈlʌmnaɪ  | absolwenci

alumnus əˈlʌmnəs  | absolwent

amazingly  | zdumiewająco, 
niesłychanie

ambience  | atmosfera, nastrój

amphibian  | płaz

amused  | rozbawiony, 
rozweselony

amusing  | zabawny

ancestor  | przodek

ancient times  | starożytność

animal husbandry  | hodowla 
zwierząt

annoying  | denerwujący, irytujący

annual turnover  | roczny obrót

antibody  | przeciwciało

antics  | błazeństwa, wygłupy

antigen  | antygen

apart from sth  | poza czymś, 
oprócz czegoś

apparently  | faktycznie,  
w rzeczywistości

appointment with sb  | spotkanie  
z kimś, wizyta u kogoś

arguably  | zapewne

as a result of sth  | z powodu 
czegoś

at a cemetery  | na cmentarzu

at least  | co najmniej, 
przynajmniej

atomic bond  | wiązanie chemiczne

attitude  | nastawienie

attorney at law  | adwokat

audience ˈɔːdiəns  | publiczność/
widownia

automaton  | automat

autonomous ɔːˈtɒnəməs  | 
niezależny/ autonomiczny

award əˈwɔːd  | nagroda

awareness  | świadomość

B
baby-sitter  | opiekunka do dzieci

bachelor’s degree ˈbætʃələ(r)s 
dɪˈɡriː  | licencjat

Bachelor’s Degree in  | licencjat  
z czegoś/w dziedzinie czegoś

bank account  | rachunek 
bankowy/konto bankowe

based on sth  | oparty na czymś

basically  | w zasadzie, zasadniczo

battle  | bitwa, walka, batalia

bay beɪ  | zatoka

best-known  | najsłynniejszy

best-loved  | ulubiony

Big Brother  | Wielki Brat

bilingual baɪˈlɪŋɡwəl  | 
dwujęzyczny

birth control  | antykoncepcja, 
kontrola urodzeń

bizarre  | dziwny, cudaczny

blind  | ślepy, niewidomy

blocked  | zablokowany

blood donor  | dawca krwi

blood group  | grupa krwi

blood pressure  | ciśnienie krwi

blood transfusion  | transfuzja krwi

blood type  | grupa krwi

blood viscosity  | lepkość krwi

boiling point  | temperatura 
wrzenia

boom  | ożywienie, wzrost

booth  | budka

box office  | kasa biletowa

brain drain  | drenaż mózgów

brain stem  | pień mózgu

brainchild  | pomysł

brainstorm  | burza mózgów

breach briːtʃ  | naruszenie

breakdown  | rozpad/załamanie

breath breθ  | oddech

breeding place  | wylęgarnia

broadcasting ˈbrɔːdkɑːstɪŋ  | 
transmisja, transmitowanie

bunch of sth  | masa czegoś

business skills  | umiejętności 
biznesowe

by/with reference to sth  | w 
odniesieniu do czegoś

C
caffeine ˈkæfiːn  | kofeina

calcium  | wapń

captions  | napisy, podpisy

carbohydrate ˌkɑː(r)bəʊˈhaɪdreɪt  | 
węglowodan

castle  | zamek

central figure  | główna postać

cerebellum  | móżdżek

certainly  | na pewno, z pewnością

chain store  | sklep należący  
do sieci handlowej, sieciówka

chained  | skuty łańcuchem

character  | bohater
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chemical ˈkemɪk(ə)l  | chemiczny

chemical makeup  | skład 
chemiczny

cholesterol kəˈlestərɒl  | 
cholesterol

circadian rhythm  | rytm dobowy

citizen  | obywatel

climbing  | wspinaczka

clog  | chodak, drewniak

clue  | wskazówka

cobbler  | szewc

coincidence kəʊˈɪnsɪd(ə)ns  | zbieg 
okoliczności

coin-operated  | (działający)  
na monety

commanding officer  | dowódca

commonly  | powszechnie

competitive environment  | 
środowisko zmuszające  
do rywalizacji

complemented by (sth)  | 
uzupełniony czymś

compliance with sth  | 
zastosowanie się do czegoś, 
zgodność z czymś

compound noun  | rzeczownik 
złożony

concerned about sth  | 
zaniepokojony czymś

confluence ˈkɒnfluəns  | zbieg rzek

confusion  | zamieszanie, chaos

conglomerate  | konglomerat, 
grupa

consciousness ˈkɒnʃəsnəs  | 
świadomość

consent  | zgoda, pozwolenie

consistent with sth  | zgodny  
z czymś, odpowiadający czemuś

consistently  | stale, 
konsekwentnie, systematycznie

constantly  | ciągle, stale, 
nieprzerwanie

construction  | przemysł 
budowlany

contact lens  | soczewka 
kontaktowa

contemporaries  | ludzie żyjący  
w tym samym czasie

continuous kənˈtɪnjuəs  | ciągły, 
stały

contraception  | antykoncepcja

convenient for sb  | najlepszy, 
odpowiedni, dogodny dla kogoś

cooling  | chłodzenie

corporate entity  | osoba prawna

corporate restructuring  | 
restrukturyzacja przedsiębiorstwa

correlation  | współzależność, 
korelacja

cortex  | kora mózgowa

cortisol  | kortyzol (hormon stresu)

county  | hrabstwo

courageous kəˈreɪdʒəs  | odważny, 
dzielny

covalent bond  | wiązanie 
kowalencyjne

cranium  | czaszka

creativity  | kreatywność

criminal  | przestępca

crowd-puller  | wielka atrakcja 
przyciągająca tłumy

cruise liners  | statek wycieczkowy

cured meat  | peklowane mięso

D
dairy product ˈdeəriˈprɒdʌkt  | 
produkt mleczny, nabiał

data leakage  | wyciek danych

data protection  | ochrona danych

data protection regulation  | 
regulacja o ochronie danych 
osobowych

data subject  | osoba, której (te) 
dane dotyczą/podmiot danych

database  | baza danych

dean  | dziekan

dean’s office  | dziekanat

death penalty  | kara śmierci

debatable  | dyskusyjny

debut  | debiutancki

decapitation  | ścięcie głowy

defamatory  | oszczerczy, 
szkalujący

defined  | określony

delay  | opóźnienie, zwłoka

delicate  | delikatny, wrażliwy, czuły

delicious  | pyszny, wyborny, 
wyśmienity

department store  | dom 
towarowy

described by sb  | opisany  
przez kogoś

destination  | cel podróży, stacja 
docelowa

destined to do sth  | przeznaczony 
do czegoś

device  | urządzenie

devotee ˌdevəˈtiː  | entuzjasta, 
wielbiciel

diarrhoea ˌdaɪəˈriːə  | biegunka

digestive enzyme  | enzym 
trawienny

digestive issues  | problemy 
trawienne

dining hall  | stołówka

disadvantage  | wada

discrepancy between/in 
dɪsˈkrepənsi bɪˈtwiːn/ɪn  | 
rozbieżność pomiędzy, w (czymś)

disease  | choroba

disguised as sth  | przebrany za coś

dispute resolution  | rozstrzyganie 
sporów

dissertation  | praca naukowa  
(np. magisterska, doktorska)

dissimilarity  | różnica, odmienność

distinct  | różny

distinctive  | charakterystyczny, 
wyróżniający się

district  | dzielnica

diverse daɪˈvɜː(r)s  | różne, 
różnorodne

divine  | boski, nieziemski

doghouse  | psia buda

domestic violence  | przemoc  
w rodzinie
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dormitory/ hall of residence  | 
akademik

dozens of sth  | dziesiątki czegoś

draper  | bławatnik, kupiec 
handlujący kosztownymi 
jedwabnymi tkaninami

driving licence  | prawo jazdy

drowning draʊnıŋ ɪ  | utonięcie

due to sth  | z powodu czegoś

duty officer  | oficer dyżurny

E
eclectic  | eklektyczny, będący 
połączeniem różnych stylów

Edinburgh ˈedɪnbərə  | Edynburg

effective  | skuteczny, 
obowiązujący

effectiveness  | skuteczność, 
efektywność

either…or…  | albo…albo…

empathetic  | wrażliwy, pełen 
zrozumienia

empire  | imperium

employer  | pracodawca

endorphin  | endorfina (hormon 
szczęścia)

enemy  | wróg

enormous  | ogromny, olbrzymi

enterprise  | przedsięwzięcie, 
przedsiębiorstwo

entertainment  | rozrywka/
widowisko

entertainment venue  | miejsce 
rozrywki

entire  | cały, całkowity

entirely  | całkowicie

entity  | jednostka

entrepreneur ˌɒntrəprəˈnɜː(r)  | 
przedsiębiorca

environmental ɪnˌvaɪrənˈment(ə)l   
| ekologiczny, związany  
ze środowiskiem

epic journey  | epicka podróż, 
wielka wyprawa

equal  | równy, jednakowy, taki 
sam

equivalent  | odpowiednik/
ekwiwalent

erasure  | likwidacja, usunięcie

escape from sth  | ucieczka  
od czegoś, wyjście z czegoś

essential  | niezbędny, zasadniczy, 
podstawowy

estuary  | ujście

eternal  | wieczny

evolutionary ˌiːvəˈluːʃ(ə)n(ə)ri  | 
ewolucyjny

excellence  | doskonałość, 
perfekcja

excess of sth  | nadmiar czegoś

exclusion  | wyłączenie, 
pominięcie, wykluczenie

exhibition ˌeksɪˈbɪʃ(ə)n  | wystawa

expansion of sth  | rozwój, 
rozbudowa, rozszerzenie czegoś

expert  | ekspert/specjalista

external  | zewnętrzny

extinct  | wymarły

extraction  | wydobycie

eyewitness  | naoczny świadek

F
factor  | czynnik

faculty  | wydział

fairground  | wesołe miasteczko

fake  | sztuczny, udawany, fałszywy

famine ˈfæmɪn  | głód

famous  | znany, sławny

fast paced  | szybki, wartki

feature  | cecha

feature film  | film fabularny

feature length ˈfiːtʃə leŋθ  | 
pełnometrażowy

feature of sth/sb  | cecha 
charakterystyczna czegoś/kogoś

female companion  | towarzyszka

ferry  | prom

financial aid  | pomoc finansowa

financial independence  | 
niezależność finansowa

financial year  | rok finansowy

first aid  | pierwsza pomoc

fishing boat  | łódka wędkarska

fishing line  | żyłka wędkarska

fixed phrases  | utarte zwroty

flagship  | sztandarowy

flame  | płomień, żar

flanked by sth  | otoczony czymś

flexibility  | elastyczność

flipped  | odwrócony

flood flʌd  | powódź

focal point  | główny/centralny 
punkt

food poisoning  | zatrucie 
pokarmowe

for instance  | na przykład

former  | były, poprzedni

fraternity (US)  | bractwo/
stowarzyszenie studentów

free radicals  | wolne rodniki

freezing  | mroźny

fresher  | BrE student pierwszego 
roku, pierwszoroczniak

fund  | fundusz

G
Gaelic  | język gaelicki

gallows  | szubienica

GDP (gross domestic product)  | 
PKB (produkt krajowy brutto)

GDPR (General Data Protection 
Regulation)  | RODO 
(rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych)

genre ˈʒɒnrə  | gatunek (literacki/
filmowy)

gift shop  | sklep z upominkami

gigantic  | gigantyczny

glamorous  | efektowny, 
reprezentacyjny, prestiżowy
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gland  | gruczoł

global warming  | globalne 
ocieplenie

golden age  | złoty wiek

grade  | ocena

graduate of X  | absolwent X

grain  | zboże/ ziarno

granite  | granitowy

greenhouse  | szklarnia, cieplarnia

greeting  | powitanie, 
pozdrowienie

guided coach tour  | wycieczka 
autokarowa z przewodnikiem

guilty of sth  | winny czegoś

gym  | sala gimnastyczna

H
handgun  | krótka broń palna, 
pistolet

harbour  | port, przystań

harmonious hɑː(r)ˈməʊniəs  | 
harmonijny

haute cuisine  | wyszukane 
dania serwowane w najlepszych 
restauracjach/hotelach na całym 
świecie

hay fever  | katar sienny

headquartered in X hedˈkwɔː(r) 
tə(r)d ɪn  | z siedzibą w X

headquarters hedˈkwɔː(r)tə(r)z  | 
centrala, siedziba główna

healthcare  | ochrona zdrowia

hence  | stąd

hilarious  | komiczny, wesoły, 
przezabawny

homeland  | ojczyzna, rodzinny kraj

horrible  | okropny, straszny, 
potworny

hot bed  | centrum, źródło, 
wylęgarnia

human  | człowiek

human rights  | prawa człowieka

humane hj uːˈmeɪn  | humanitarny, 
ludzki

hunger ˈhʌŋɡə(r)  | głód

hunter  | łowca, myśliwy

hunting  | myślistwo, polowanie

hurtful ˈhɜː(r)tf(ə)l  | przykry/ 
bolesny

hydrochloric acid  | kwas 
chlorowodorowy/solny

hydrogen haɪdrədʒən  | wodór

hyphen ˈhaɪf(ə)n  | łącznik

hypothyroidism  | niedoczynność 
tarczycy

I
ice cube  | kostka lodu

identifiable aɪˈdentɪˌfaɪəb(ə)l  | 
możliwy do zidentyfikowania, 
rozpoznawalny

identifier  | identyfikator

illness  | choroba

illuminated  | oświetlony

immune response  | odpowiedź 
immunologiczna

impresario  | impresario, osoba 
organizująca występy

impressive  | godny podziwu, 
imponujący, robiący wrażenie

impromptu  | nieplanowany, 
zorganizowany na poczekaniu,  
bez przygotowania

improperly  | błędnie, niewłaściwie

in a field  | w dziedzinie

in a nutshell  | w skrócie, jednym 
słowem, krótko mówiąc

in a row ɪn ə rəʊ  | z rzędu,  
pod rząd

in corporation with  | we 
współpracy z

in haste  | w pośpiechu

in no time  | bardzo szybko, 
błyskawicznie

in order to  | żeby, w celu

in the plural  | w liczbie mnogiej

in the shape of sth  | w kształcie 
czegoś

in the singular  | w liczbie 
pojedynczej

including sb  | włącznie z kimś

income  | dochód

income tax  | podatek dochodowy

incomprehensible 
ɪnˌkɒmprɪˈhensəb(ə)l  | 
niezrozumiały

increase in sth  | wzrost czegoś

incredible ɪnˈkredəb(ə)l  | 
wspaniały, niesamowity

industrial property  | własność 
przemysłowa

Industrial Revolution  | rewolucja 
przemysłowa

industrial sector  | sektor 
przemysłowy

industry  | przemysł

inescapable ˌɪnɪˈskeɪpəb(ə)l  | 
nieunikniony

infamous  | cieszący się złą sławą, 
niechlubny

influence on sth/sb  | wpływ  
na coś/kogoś

ingenuity ˌɪndʒəˈnjuːəti  | 
pomysłowość

injustice  | niesprawiedliwość

insatiable ɪnˈseɪʃəb(ə)l  | 
nienasycony

instead of X  | zamiast X

insulin resistance  | 
insulinooporność

intellectual property  | własność 
intelektualna

interdisciplinary  | 
interdyscyplinarny

interference in sth  | ingerencja  
w coś

international flight  | lot 
międzynarodowy

intestine  | jelito

intriguing  | intrygujący

intuition  | intuicja

intuitive  | intuicyjny

invader  | najeźdźca
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irrespective of sth  | bez względu 
na coś

irreverent  | lekceważący, 
prześmiewczy

island ˈaɪlənd  | wyspa

isolated ˈaɪsəˌleɪtɪd  | 
odosobniony, odizolowany

J
jewellery ˈdʒuːəlri  | biżuteria, 
kosztowności, klejnoty

jokes aside  | żarty na bok

journalism ˈdʒɜː(r)nəˌlɪz(ə)m  | 
dziennikarstwo

just what the doctor ordered  | 
tego ci właśnie potrzeba

L
lab  | pot. laboratorium, zajęcia 
praktyczne (np. językowe)

labour force ˈleɪbə(r) fɔː(r)s  | siła 
robocza

labour market  | rynek pracy

laissez-faire ˌleɪseɪ ˈfeə(r)  | 
leseferyzm/ liberalizm gospodarczy

laughter  | śmiech

law lɔː  | prawo

law-abiding  | przestrzegający 
prawa, praworządny

lean meat  | chude mięso

lectins  | lektyny (białka wiążące 
węglowodany)

lecture  | wykład

lecture hall  | sala wykładowa, aula

lecturer  | wykładowca, prelegent

legible  | czytelny

let alone  | a co dopiero

levitation  | lewitacja

libel  | oszczerstwo

libelous ˈlaɪbələs  | oszczerczy

library  | biblioteka

licence agreement  | umowa 
licencyjna

life expectancy  | średnia długość 
życia

lifebelt  | koło ratunkowe

lifejacket  | kamizelka ratunkowa

lightweight  | wagi lekkiej, lekki

likely  | prawdopodobnie, 
przypuszczalnie

line of business  | branża, rodzaj 
działalności

lingo  | język

liquid  | ciecz, płyn

literally  | dosłownie

literary  | literacki

literate  | umiejący czytać i pisać, 
piśmienny

lizard  | jaszczurka

lock  | zamek, zasuwka

lollipop man/lady  | osoba 
przeprowadzająca przez ulicę dzieci 
(idące do/ze szkoły)

lonesome  | samotny

loquacious ləʊˈkweɪʃəs  | gadatliwy

lovesick  | usychający z miłości, 
beznadziejnie zakochany

lucid  | przejrzysty, klarowny, jasny

lumpy  | nierówny, grudkowaty

luscious  | kwiecisty, pociągający, 
ponętny

luxury  | luksus, udogodnienie

lyrics ˈlɪrɪks  | słowa/tekst piosenki

M
magic trick  | magiczna sztuczka

major (US)  | przedmiot 
specjalizacyjny

man overboard!  | człowiek  
za burtą!

maritime museum  | muzeum 
morskie

master’s (degree)  | magister, 
stopień magistra

masterpiece  | dzieło

matter  | sprawa, kwestia

meat eater  | mięsożerca

mental capacity  | sprawność, 
zdolność umysłowa

mentioned  | wspomniany

merely  | jedynie, tylko, zaledwie

mesmerist  | hipnotyzer

metabolism  | przemiana materii/
metabolizm

middle class  | klasa średnia

midterm  | test śródsemestralny

minor (US)  | przedmiot dodatkowy

miraculously mɪˈrakjʊləsli  | w 
cudowny sposób, cudownie, cudem

miscarriage of justice  | pomyłka 
sądowa

mischievous ˈmɪstʃɪvəs  | złośliwy, 
psotny

misconception about sth  | błędne 
wyobrażenie/przekonanie o czymś

more or less  | mniej więcej

mother tongue  | język ojczysty

mother-in-law  | teściowa

motion picture  | AmE film

motor function  | funkcja ruchowa

motorway  | autostrada

multinational  | międzynarodowy

multitude  | mnogość

muscular tissue  | tkanka 
mięśniowa

must  | konieczność/wymóg

myriad of sth  | duża liczba czegoś

mysterious  | tajemniczy, 
zagadkowy

mysteriously  | w tajemniczy 
sposób, tajemniczo

mystery  | tajemnica

N
nasty  | okropny, niemiły, paskudny

natural person  | osoba fizyczna

neuron ˈnjʊərɒn  | neuron

nickname  | przydomek, 
przezwisko

nightlife  | życie nocne
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nitric oxide  | tlenek azotu

no wonder  | nic dziwnego

nomad  | koczownik, nomad, 
wędrowiec

nonetheless  | niemniej jednak

nonetheless  | pomimo tego, 
jednakże

Norwegian nɔː(r)ˈwiːdʒ(ə)n  | 
norweski

novel  | powieść

nowadays  | w dzisiejszych czasach, 
teraz, obecnie

numerous  | liczny

O
obsessive-compulsive 
disorders  | zaburzenia obsesyjno-
kompulsywne/nerwica natręctw

obviously ˈɒbviəsli  | oczywiście

odd  | dziwny, osobliwy

oil  | ropa naftowa

oil tanker  | tankowiec

on a large scale  | na dużą skalę

on behalf of sb  | w imieniu kogoś

on crutches  | (poruszający się)  
o kulach

on display  | na widoku

on the other hand  | z drugiej 
strony

one-of-a-kind  | jedyny w swoim 
rodzaju

onset of sth  | początek, nadejście 
czegoś

open to the public  | otwarty  
dla zwiedzających

opportunity  | możliwość

opus  | dzieło

ordinary  | zwykły, zwyczajny

outcome  | wynik, rezultat

outlet  | sklep firmowy, punkt 
sprzedaży

outlook  | pogląd/widok

out-of-this-world  | nie z tej ziemi, 
niesamowity

outstanding  | wybitny, znakomity

oversight  | przeoczenie, 
niedopatrzenie

overwork  | przepracowanie

owner  | właściciel

oxygen  | tlen

P
package holiday  | wakacje/wczasy 
zorganizowane

paintbrush  | pędzel

paradise  | raj

particularity  | szczególna cecha

passionate  | namiętny, porywczy, 
emocjonalny

payment  | płatność

pedestrian crossing pəˈdestriən 
ˈkrɒsɪŋ  | przejście dla pieszych

peer  | rówieśnik

pen name  | pseudonim literacki

penultimate  | przedostatni

performer  | artysta, wykonawca

perm  | trwała ondulacja

personal data  | dane osobowe

PhD (Doctor of Philosophy)  | 
doktorat

PhD student  | doktorant

phenomenal fəˈnɒmɪn(ə)l  |  
wyjątkowy, niezwykły, 
fenomentalny

phenomenon fəˈnɒmɪnən  | 
zjawisko, fenomen

phrasal verb  | czasownik złożony

phrase  | zwrot, fraza

picturesque  | malowniczy

pineal gland ˈpʌɪnɪəl ɡlænd  | 
szyszynka

pinnacle ˈpɪnəkl  | szczyt, 
wierzchołek

pipeline  | rurociąg

plagiarism ˈpleɪdʒəˌrɪz(ə)m  | 
plagiat

plant  | roślina

playground  | plac zabaw

plethora of sth  | nadmiar/lawina 
czegoś

pocket money  | kieszonkowe

police chief  | AmE szef policji, 
komisarz/komendant policji

pollen  | pyłek kwiatowy

portion  | porcja

poverty  | bieda, ubóstwo, 
niedostatek, nędza

prayer  | modlitwa

preceding  | poprzedni

predicament  | kłopotliwe 
położenie

prejudice  | uprzedzenie

premier  | główny, najważniejszy

prerequisite  | wymóg

President of the Personal Data 
Protection Office  | Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych

presidential campaign  | kampania 
prezydencka

prestigious preˈstɪdʒəs  | 
prestiżowy, renomowany, 
znakomity

principal  | główny

principle  | zasada, reguła

privacy  | prywatność

private entity  | podmiot prywatny

privilege ˈprɪvəlɪdʒ  | przywilej

prolific  | płodny, aktywny, twórczy 
(np. pisarz)

prominent  | wybitny, znaczący, 
czołowy

prone to sth  | podatny na coś

pros and cons  | za i przeciw/ pro  
i kontra

prosperity  | dobrobyt, dobra 
koniunktura

protein  | białko

protrusion  | wypukłość, zgrubienie

provision  | postanowienie, 
uregulowanie

pseudo-science  | pseudonauka
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psychedelic drug ˌsaɪkəˈdelɪk 
drʌɡ  | psychodelik, lek wywołujący 
halucynacje

psychologist saɪˈkɒlədʒɪst  | 
psycholog

puberty  | okres dojrzewania 
płciowego

public procurement ˈpʌblɪk 
prəˈkjʊə(r)mənt  | zamówienia 
publiczne

punchy  | dynamiczny

punishment  | kara

pure  | czysty

Q
quad  | pot. dziedziniec

R
R&D (research and 
development)  |  
dział badań i rozwoju

railway system  | system kolejowy

random  | przypadkowy

ranked  | oceniony

rare  | rzadki

to change sth beyond 
recognition  |  
zmienić coś nie do poznania

reference to sth  | odniesienie/
aluzja do czegoś

regattas  | regaty

regiment  | pułk

registrar’s office  | biuro 
kierownika dziekanatu

regulation  | przepis, uregulowanie 
prawne, regulacja prawna

rehab  | odwyk

reign reɪn  | panowanie, rządy

relevant  | istotny, mający 
znaczenie, odpowiedni

remote  | oddalony, odległy

renewable energy  | energia 
odnawialna

renowned  | słynny, znany

reprimand  | reprymenda, 
upomnienie

research  | badanie

residence  | rezydencja

residential house  | dom 
mieszkalny

respect for sb/sth  | szacunek 
dla kogoś/czegoś, poszanowanie 
czegoś

respected  | szanowany

retail area  | obszar handlu 
detalicznego

retail chain  | sieć sprzedaży 
detalicznej

retailer  | detalista

retail-oriented  | nastawiony  
na handel detaliczny

roommate  | współlokator

root  | korzeń

route from X  | trasa z, droga z X

rubber  | gumowy

S
sailing  | żeglarstwo/żeglowanie

sapient  | mądry, rozumny, 
przemądrzały

scene siːn  | scena

scholarship  | stypendium

scientific ˌsaɪənˈtɪfɪk  | naukowy

seafood  | owoce morza

seal of quality  | znak jakości, 
gwarancja jakości

seaside resort  | kurort nadmorski

seasonal breeding  | okres 
godowy/rozrodczy zwierząt

self-styled  | samozwańczy

sender  | nadawca

sense of community  | poczucie 
więzi społecznych

sensitivity to sth  | wrażliwość  
na coś

sensory  | czuciowy

separate  | oddzielny, odrębny

shape  | kształt

shining  | błyszczący

shopper  | kupujący, klient

sign  | znak

simultaneously ˌsɪm(ə)lˈteɪniəsly  | 
jednocześnie, równocześnie

slapstick comedy  | rodzaj 
groteskowej komedii  
o przerysowanych postaciach

slavery  | niewolnictwo, niewola

sleep deprivation  | brak snu/
deprywacja snu

snowman  | bałwan śniegowy

sociability  | towarzyskość

sociable  | towarzyski

social  | towarzyski

soldier  | żołnierz

solitude  | samotność, samotnia

solution  | rozwiązanie

sophomore  | student(ka) drugiego 
roku

sorority (US)  | stowarzyszenie 
studentek

source of sth  | źródło czegoś

sparkling  | mieniący się

specialisation ˌspeʃəlaɪˈzeɪʃ(ə)n  | 
specjalizacja

specificity  | specyfika, 
szczegółowość

spectacle  | widowisko

spiritualism ˈspɪrɪtʃuəˌlɪz(ə)m  | 
spirytyzm

splendid  | wspaniały, niesamowity

spontaneity ˌspɒntəˈneɪəti  | 
spontaniczność

stable  | stały, zrównoważony

staff  | personel/pracownicy

stanza  | zwrotka, strofa

star studded  | pełen gwiazd

state benefits  | świadczenia, 
zasiłki udzielane przez państwo

state-of-the-art  | 
najnowocześniejszy

stationery  | wyroby papiernicze

steppe dweller  | mieszkaniec 
stepu



englishmatters.pl
74/2019

stomach acid ˈstʌmək ˈæsɪd  | 
kwas żołądkowy

stone age  | epoka kamienia

street trader  | handlarz uliczny

stressful  | stresujący

subjectivity  | subiektywność, 
stronniczość

subtiltes  | napisy dialogowe  
(w filmie)

suddenly  | nagle

summary  | streszczenie

superb  | znakomity, wspaniały

supervisory authority ˌsuːpə(r)
ˈvaɪzəri ɔːˈθɒrəti  | organ nadzoru

surface  | powierzchnia, 
nawierzchnia

suspense  | napięcie

synonymous with sth  | 
równoznaczny z czymś

T
takeover  | przejęcie czegoś  
(np. władzy)

tamed teɪmd  | potulny, uległy, 
poskromiony

tangible  | namacalny, konkretny

tantalizingly  | zwodniczo

taut tɔːt  | napięty

tavern  | karczma, oberża, tawerna

tea room  | herbaciarnia

territorial scope  | zakres 
terytorialny

the accused  | oskarżony

the edge of the city  | kraniec 
miasta

the former  | pierwszy  
z wymienionych

the life and soul of (the party)  | 
dusza towarzystwa

therefore  | dlatego

thesis ˈθiːsɪs  | praca naukowa  
(np. magisterska, doktorska)

thirst for sth  | pragnienie, głód 
czegoś

threat  | zagrożenie, 
niebezpieczeństwo

thyroid disorder  | choroba 
tarczycy

tightrope  | lina do akrobacji

timepiece  | zegarek, zegar, 
czasomierz

to a certain extent  | do pewnego 
stopnia

to account for X  | stanowić, 
wynosić X

to accuse sb of sth  | oskarżać 
kogoś o coś, zarzucić komuś coś

to advocate  | popierać, opowiadać 
się za czymś

to affect sb/sth  | dotyczyć kogoś/
czegoś

to affirm that…  | stwierdzać, że…

to alert sb  | powiadomić kogoś

to arise  | pojawić się

to assert that…  | twierdzić, 
utrzymywać, że…

to assimilate sth  | wchłaniać coś, 
przyswajać coś, asymilować

to assist in doing sth  | pomagać, 
towarzyszyć w robieniu czegoś

to attract sb  | przyciągać kogoś

to augur well for sb/sth  | dobrze 
wróżyć komuś/czemuś

to avoid sth  | unikać czegoś

to be at its best  | być znakomitym, 
być najpiękniejszym

to be available for sb  | być 
dostępnym dla kogoś

to be capable of sth  | umieć, 
potrafić coś

to be dear to someone’s heart  | 
być drogim czyjemuś sercu

to be decorated with sth  | zostać 
odznaczonym czymś

to be detrimental to sb/sth  | 
wpływać ujemnie na kogoś/coś

to be efficient at doing sth  | 
sprawnie coś robić

to be hailed as sth  | zostać 
uznanym za coś

to be in good shape  | być w dobrej 
formie

to be made redundant  | zostać 
zredukowanym/zwolnionym z pracy

to be made up of sth  | składać się 
z czegoś

to be obliged to do sth  | być 
zobowiązanym do zrobienia czegoś

to be responsible for sth  | być 
odpowiedzialnym za coś

to be rife  | szerzyć się

to be sensitive to sth  | być 
wrażliwym/czułym na coś

to be supposed to do something  | 
mieć coś zrobić

to be the jewel in the crown of 
sth  | być ozdobą czegoś

to be top of the bill  | być gwiazdą 
program

to be worth X  | być wartym X

to beat  | pokonać, pobić

to bet someone  | zakładać się  
z kimś

to boast sth  | mieć, mieścić w 
sobie, móc się czymś pochwalić

to boost  | wzbogacić, zwiększyć, 
poprawić

to boost sth  | nadać czemuś 
rozpędu

to break the news  | powiadomić 
kogoś, podzielić się nowiną

to bring about sth  | przynieść, 
spowodować, doprowadzić  
do (czegoś)

to brush up on sth  | podciągnąć 
się z czegoś, podszlifować coś

to cater to sth  | spełniać/
zaspokajać (np. potrzeby)

to check up sth  | sprawdzać coś

to claim lives  | spowodować 
śmierć, pochłaniać ofiary

to collapse  | upaść, runąć

to combat  | zwalczać, walczyć  
z (czymś)

to combine sth with sth  | połączyć 
coś z czymś

to come up with sth  | znaleźć coś, 
wymyślić coś



englishmatters.pl
74/2019

to commemorate sth  | 
upamiętniać coś

to commit murder  | popełnić 
morderstwo

to compare (sth/sb) to sb/sth  | 
porównywać kogoś/coś do kogoś/
czegoś

to comprise of sth  | składać się  
z czegoś

to conceive  | począć, stworzyć

to conduct  | przeprowadzać

to convert to  | nawrócić na coś, 
zmienić wyznanie

to co-opt  | przyjmować, 
pozyskiwać

to cope with sb  | poradzić sobie  
z kimś

to corroborate  | potwierdzić, 
potwierdzać

to count on sb  | liczyć na kogoś

to cultivate sth  | uprawiać/
hodować coś

to decipher sth  | rozszyfrować/
odszyfrować coś

to demand sth  | domagać się/
żądać czegoś

to deny sb sth  | odmówić komuś 
czegoś

to depend on (sb/sth)  | zależeć  
od (kogoś/czegoś)

to depict  | przedstawiać

to depict sth  | odmalowywać, 
przedstawiać coś

to deserve  | zasługiwać

to determine  | określać

to determine sth  | określać coś, 
ustalać coś, wyznaczać

to digest sth  | strawić, trawić coś

to discover  | odkryć, wynaleźć

to discover sth  | odkrywać coś

to distinguish between  | 
rozróżniać, odróżniać coś od czegoś

to do business  | prowadzić 
interesy

to drop out of sight  | zniknąć  
z oczu

to emerge alive  | wyjść z czegoś 
cało

to emerge from sth  | wyłonić się  
z czegoś

to encounter sth  | napotkać coś, 
natrafić na coś, doświadczyć czegoś

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

to enroll in a course  | zapisać się 
na kurs

to ensure that…  | zapewnić/
zagwarantować coś

to entertain sb  | bawić kogoś, 
dostarczać komuś rozrywki

to enthral sb with sth  | zachwycać 
kogoś czymś

to enthrall sb  | zachwycać kogoś

to epitomise sth  | być 
uosobieniem czegoś; streszczać, 
podsumowywać coś

to fail  | oblać, nie zdać

to fall behind with (BrE)/ in (AmE) 
sth  | mieć zaległości w czymś

to feel uncomfortable tə 
fiːl ʌnˈkʌmftəb(ə)l  | czuć się 
skrępowanym, czuć się nieswojo

to figure out  | znaleźć (np. 
sposób)/dojść do czegoś

to file taxes  | składać zeznania 
podatkowe

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

to follow sb  | pójść/iść za kimś

to found sth  | założyć/zakładać coś

to freeze  | zamarzać

to fulfil sth  | spełniać coś

to gain  | uzyskać, zdobyć

to get along with sb  | być z kimś  
w dobrych stosunkach

to get off on the right foot  | 
dobrze zacząć

to get on with sb  | dogadywać się 
z kimś

to give a lecture on sth  | wygłosić 
prelekcję/wykład na temat

to give sb/sth a (good) clout  | 
mieć ogromny wpływ na kogoś/na 
coś

to go for a walk  | iść na spacer

to go out with sb  | wyjść na 
miasto, wyskoczyć gdzieś z kimś

to govern sth  | rządzić, zarządzać 
(czymś)

to grow up  | dorastać

to hang out with sb  | spędzać czas 
z kimś

to have sth to do with sth  | mieć 
coś wspólnego z czymś

to heat up  | podgrzewać coś

to hesitate to do sth  | zawahać 
się, czy coś zrobić

to highlight sth  | podkreślać coś

to implement sth  | wdrażać coś, 
wprowadzać coś w życie

to imply  | oznaczać, implikować

to include sth  | obejmować coś

to increase  | zwiększać, podnosić

to incriminate sb  | obciążyć kogoś 
winą

to influence sb/sth  | wpływać  
na kogoś/coś

to insist on sth  | upierać się przy 
czymś, nalegać na coś

to instigate  | inicjować

to intermingle  | wymieszać

to invoke sth  | powoływać się  
na coś

to laugh at sb/sth  | śmiać się  
z kogoś/czegoś

to leak out  | zostać ujawnionym, 
wyjść na jaw

to loathe  | nienawidzić

to lodge a complaint  | złożyć/
składać skargę

to look up sth  | sprawdzić coś  
(np. słowo w słowniku)

to maintain sth  | utrzymywać coś

to make an impression on sb  | 
robić/wywrzeć na kimś wrażenie

to memorise sth  | nauczyć się  
na pamięć (czegoś)

to move to  | przeprowadzić się do

to neutralise  | neutralizować
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to obey tuː əˈbeɪ  | przestrzegać 
(czegoś)

to obtain sth  | uzyskać/otrzymać/ 
zdobyć coś

to opt for sth  | wybierać coś, 
optować za czymś

to overdo it (with sth)  | 
przesadzać, przemęczać się

to pale into insignificance (beside/
in comparison with sth)  | być 
niczym (w porównaniu z czymś)

to participate in sth  | brać udział 
w czymś

to pass the exam  | zdać egzamin

to pay for sth  | płacić za coś

to perform  | występować, 
wystawiać, wykonywać

to pertain to sth  | dotyczyć czegoś, 
odnosić się do czegoś/należeć do 
czegoś, stanowić część czegoś

to play it safe  | działać ostrożnie

to predict sth  | przewidywać coś

to protect  | chronić, zabezpieczać

to prove oneself as sb  | sprawdzić 
się jako ktoś

to provide sth  | zapewniać coś

to punish sb  | ukarać kogoś

to put all one’s effort(s) into doing 
sth  | skierować cały swój wysiłek 
na zrobienie czegoś

to put your life in sb’s hands  | 
powierzyć komuś swoje życie

to recover (from)  | dojść do siebie 
(po czymś), wyzdrowieć (po czymś)

to refer to sth  | odnosić się do 
czegoś

to release  | wydawać, publikować

to rely on sth  | polegać na czymś

to remain  | pozostać, pozostawać

to render a service to sb  | 
świadczyć usługę komuś

to rephrase  | ująć/sformułować 
inaczej

to reprise sb  | powtarzać

to reside  | mieszkać, rezydować

to resurrect sb  | wskrzesić kogoś

to revise (for sth)  | powtarzać  
(do czegoś)

to rise  | wzrastać

to rival tə ˈraɪvl  | rywalizować

to roar with laughter  | ryczeć  
ze śmiechu

to roll your eyes  | przewracać 
oczami

to scheme tə skiːm  | spiskować

to search for sb/sth  | szukać 
kogoś/czegoś

to secure  | zabezpieczać

to serve  | obsługiwać

to shrink  | kurczyć się

to skip class  | opuszczać zajęcia

to soak up sth  | wchłaniać/chłonąć 
coś

to specialise in X  | specjalizować 
się w X

to spend a penny  | pójść tam, 
gdzie król chodzi piechotą, pójść się 
załatwić

to spot sth  | zauważyć, dostrzec, 
spostrzec coś

to spread like wildfire  | rozchodzić 
się lotem błyskawicy, szerzyć się  
w zastraszającym tempie

to spring up  | pojawiać się

to squirm tə skwɜːm  | przen. wić 
się

to stand for sth  | oznaczać coś

to star  | występować (w głównej 
roli)

to stretch  | rozciągać się

to stroll  | przechadzać się

to stumble upon sb/sth  | natknąć 
się przypadkiem na kogoś/na coś

to submit sth  | złożyć/składać coś

to survive  | przeżyć, przetrzymać, 
przetrwać

to tackle sth  | stawiać czoło 
czemuś, poruszać

to take an exam  | zdawać 
egzamin, przystąpić do egzaminu

to take sb’s life  | pozbawić kogoś 
życia, uśmiercić kogoś

to take sth into account  | brać coś 
pod uwagę

to take up sth  | podejmować się 
czegoś

to teem with sth  | obfitować  
w coś

to tend to  | przejawiać tendencję 
do czegoś, na ogół robić coś

to thrive  | mieć się świetnie/
dobrze się rozwijać

to top sth  | bić rekordy w czymś

to treat oneself  | sprawić sobie 
przyjemność

to turn out  | okazać się

to vanish  | zniknąć

to venture  | zaryzykować

to walk sb back  | odprowadzić 
kogoś

to wander around ˈtə wɒndə(r) 
əˈraʊnd  | wędrować, błąkać się, 
spacerować

to weigh tə weɪ  | ważyć

tongue tʌŋ  | język

tool  | narzędzie, instrument

torn  | rozdarty

tour de force  | majstersztyk

tourist attraction  | atrakcja 
turystyczna

trade  | handel

traffic jam  | korek uliczny

trait of personality  | cecha 
charakteru

trip  | podróż

trivia  | drobiazgi, błahostki

trophy  | trofeum

troubles and trials  | perypetie

tuition fee tjuːˈɪʃ(ə)n fiː  | czesne

tuition tjuːˈɪʃ(ə)n  | czesne

turning point  | punkt zwrotny

two-star general  | generał dywizji

U
ulcer  | wrzód
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ultimate  | największy

ultimately ˈʌltɪmətli  | ostatecznie, 
w końcu

uncountable ʌnˌkaʊntəb(ə)l  | 
niepoliczalny

undue  | nadmierne

unemployment rate  | stopa 
bezrobocia

unfortunate  | nieszczęśliwy

unfortunately  | niestety

unique  | wyjątkowy, jedyny  
w swoim rodzaju

unlikely  | mało prawdopodobny

unproven  | nieudowodniony, 
niesprawdzony

unquestionably ʌnˈkwestʃənəbli  | 
niewątpliwie, bezsprzecznie

urban ˈɜː(r)bən  | miejski

V
variety of sth  | różnorodność, 
rozmaitość czegoś

various  | różne

vegan diet ˈviːɡən ˈdaɪət  | dieta 
wegańska

vegetable ˈvedʒtəb(ə)l  | warzywo

vegetarianism ˌvedʒəˈteəriənɪz(ə)
m  | wegetarianizm

venom  | jad

ventriloquism  | brzuchomówstwo

ventriloquist venˈtrɪləkwɪst  | 
brzuchomówca

venue ˈvenjuː  | miejsce

victim  | ofiara

viewer  | widz

vigorous  | energiczny, pełen 
wigoru

village ˈvɪlɪdʒ  | wieś, osada

violence  | przemoc, gwałtowność

virtually  | praktycznie, w zasadzie

virtually  | w zasadzie, praktycznie

vomiting  | wymioty

W
waiter  | kelner

warning  | ostrzeżenie

wealth  | bogactwo

weight gain weɪt ɡeɪn  | przyrost 
wagi

well-established  | powszechnie 
znany, dobrze ugruntowany

what’s all the fuss about?  | o co 
tyle gadania?

wheat product  | produkt pszenny/
pszeniczny

windscreen  | przednia szyba

wishlist  | lista życzeń

wording  | sformułowanie

working class  | klasa robotnicza

workshop  | warsztat

world-renowned wɜː(r)ld- 
rɪˈnaʊnd  | o światowej renomie, 
znany na całym świecie

Y
yacht jɒt  | jacht

youngster  | najmłodszy


