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A
a few  | kilka 

a picture paints a thousand 
words  | obraz mówi więcej niż 
tysiąc słów

abbey ˈæbi  | opactwo

abundance əˈbʌndəns  | obfitość, 
duża ilość

abuse  | nadużycie, nadużywanie

accessible əkˈsesəbl  | dostępny

according to sb/sth  | według 
kogoś/czegoś

actually  | w rzeczywistości, 
faktycznie

addiction to sth  | uzależnienie  
od czegoś

adult  | dorosły

advanced ədˈvɑːnst  | 
zaawansowany

advertising  | reklamy

affiliated with sth  | związany/
zrzeszony z czymś

affordable  | przystępny cenowo

ageing  | starzenie się

aid  | pomoc

alive and kicking  | świetnie się 
mający

altered ˈɔːltə(r)d  | zmieniony

although  | chociaż 

amazingly  | zdumiewająco

ambiance ˈæmbiəns  | otoczenie 

amended  | ulepszany

amongst other things  | między 
innymi

ancient ˈeɪnʃənt  | starożytny

annual ˈænjuəl  | coroczny

antithesis ænˈtɪθəsɪs  | antyteza

appealing  | atrakcyjny

approach  | podejście

approach to sth  | podejście  
do czegoś

approved  | zatwierdzony

archaeological ˌɑːkiəˈlɒdʒɪkl  | 
archeologiczny

argument  | kłótnia

article  | rodzajnik 

asset  | aktywa, kapitał, majątek

at least  | przynajmniej 

attitude  | nastawienie

auteur    | autorski

authority ɔːˈθɒrəti  | władza

available əˈveɪləbl  | dostępny

average Joe  | przeciętniak

awkward ˈɔːkwəd  | zakłopotany, 
skrępowany

B
background  | środowisko

bar  | pręt

barn  | stodoła

beach bum  |  pot. miłośnik 
plażowania

beforehand  | z wyprzedzeniem

best-preserved  | najlepiej 
zachowany 

beware of sth  | strzeż się czegoś

bliss  |  rozkosz

blissful  | niebiański, błogi

board game  | gra planszowa

bold  | śmiały

bomber jacket  | kurtka pilotka

brake  | hamulec

brand  | marka

breakout  | przełomowy

breath  | oddech

brick-and-mortar  | stacjonarny

brim  | brzeg

browsing braʊz ɪŋ  | szperanie, 
szukanie (np. czegoś w sklepach)

budding  | dobrze się 
zapowiadający, obiecujący

buff  | maniak

buzz  | zgiełk, gwar

C
cancer  | rak 

candle wax  | wosk ze świecy

capable of doing sth  | zdolny  
do z/robienia czegoś

carefully  | ostrożnie 

catchy  | chwytliwy, wpadający  
w ucho

cause of amusement  | przyczyna 
rozbawienia 

certain ˈsɜːtn  | pewny

certainly  | z pewnością

charming ˈtʃɑːmɪŋ / ˈtʃɑːrmɪŋ  | 
uroczy, czarujący

cheek  | policzek

chemical ˈkemɪkl  | chemiczny

childishly  | dziecinnie, infantylnie

citizen  | obywatel

close-fitting  | przylegający do ciała

cocaine kəʊˈkeɪn  | kokaina

coffee to go  | kawa na wynos

coined  | ukuty

colleague ˈkɒliːɡ  | kolega z pracy

collective  | zbiorczy

cologne kəˈləʊn  | woda kolońska

colourless  | bezbarwny

common  | powszechny

common sense  | 
zdroworozsądkowy

commonplace  | powszechny

common-sense  | 
zdroworozsądkowy

community  | społeczność

compassionate kəmˈpæʃənət  | 
pełen współczucia

competition  | zawody, konkurs

competitiveness kəmˈpetətɪvnəs  | 
współzawodniczenie, rywalizacja

concern  | troska

concoction  | mieszanka

conducted  | przeprowadzony 

confidence  | pewność siebie
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confined to sth  | ograniczony  
do czegoś 

conflicting  | sprzeczny

confluence  | spływanie rzek  
do jednego koryta

confused  | mylony

conscious ˈkɒnʃəs  | świadomy

considerably  | znacząco, znacznie

consonant  | spółgłoska

constantly-auditioning  | ciągle 
chodzący na przesłuchania

content  | zawartość 

continously   | bez przerw 

continuous kənˈtɪnjuəs  | ciągły

contribution to sth  | wkład w coś 

conveniently  | wygodnie

copycat  | podróbka

cornerstone  | kamień węgielny

countless  | niezliczone

course  | danie

cradle ˈkreɪdl  | kołyska, kolebka

crane operator  | operator dźwigu

Croatian krəʊˈeɪʃn / kroʊˈeɪʃn  | 
chorwacki

crowd  | tłum 

crucible ˈkruːsɪbl  | tygiel

cuff kʌf  | mankiet

cuisine kwɪˈziːn  | kuchnia 

culture vulture ˈkʌltʃə vʌltʃə(r)  | 
pot. kulturomaniak, osoba 
zainteresowana kulturą w sposób 
snobistyczny

curled  | podwinięty

currently  | obecnie

customer  | klient 

cutlery ˈkʌtləri  | sztućce 

cutting-edge  | nowatorski, 
odkrywczy

D
dating app  | aplikacja służąca  
do randkowania

decline dɪˈklaɪn  | schyłek, upadek

deemed  | uznany, uważany

definite  | określony

definitely  | zdecydowanie,  
na pewno

degree  | stopień

delight  | zachwyt

delightful dɪˈlaɪtfl  | zachwycający

demise dɪˈmaɪz  | koniec istnienia

dependent on sth  | zależny  
od czegoś 

designer drug  |  dopalacz

dessert dɪˈzɜːt  | deser 

detrimental  | szkodliwy

devilishly  | diabelsko

devotion to sb  | oddanie komuś

diverse daɪˈvɜːs  | zróżnicowany

don’t count your chickens before 
they hatch/they’re hatched  | nie 
chwal dnia przed zachodem słońca, 
nie dziel skóry na niedźwiedziu

don’t cry over spilt milk  | nie płacz 
nad rozlanym mlekiem

don’t give up your day job  | nie 
idź tą drogą, to nie twoja bajka

don’t put all your eggs in one 
basket  | nie stawiaj wszystkiego  
na jedną kartę 

downloadable ˌdaʊnˈləʊdəbl  | 
pobieralny, do pobrania 

dozens of sth  | mnóstwo czegoś

duration djuˈreɪʃn  | trwanie

E
eager  | chętny

economics ˌiːkəˈnɒmɪks / 
ˌekəˈnɒmɪks  | ekonomia

either way  | tak czy inaczej 

embroiled in sth  | uwikłany w coś

emerging  | wyłaniający się, 
nowopowstający

emperor ˈempərə(r)  | cesarz

emphasis ˈemfəsɪs  | nacisk

empress ˈemprəs  | cesarzowa

endearing  | ujmujący, uroczy

endeavour ɪnˈdevə(r)  | 
przedsięwzięcie

engaged ɪnˈɡeɪdʒd  | zajęty

entourage ˈɒnturɑːʒ  | otoczenie

entrepreneur ˌɒntrəprəˈnɜː(r)  | 
przedsiębiorca

eventual  | ostateczny, końcowy

eventually ɪˈventʃuəli  | w końcu, 
ostatecznie

every cloud has a silver lining  | 
nie ma tego złego co by na dobre 
nie wyszło

except sth  | z wyjątkiem czegoś

exertion ɪɡˈzɜːʃn  | wysiłek

exhibition ˌeksɪˈbɪʃn  | wystawa 

exposed  | ujawniony

extensive  | obszerny

extent  | stopień

extremely  | wyjątkowo

eye candy  | pot. cukiereczek, 
ciacho

F
facility  | udogodnienie

fair  | targ/i

familiar with sth  | zaznajomiony  
z czymś 

farewell to sth  | pożegnanie  
z czymś

far-flung   | odległy

feasible ˈfiːzəbl  | wykonalny

feature ˈfiːtʃə(r)  | cecha

fedora  | rodzaj filcowego 
kapelusza, fedora

fella  | pot. chłopak

felt  | filcowy

few  | niewielu

find out  | dowiedz się

fixed  | naprawiony, ustalony

flagship  | produkt sztandarowy

flaw flɔː  | wada, mankament

flawlessly ˈflɔːləsli  | nieskazitelnie

flick  | pot. film
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fluency  | biegłość

for the sake of  it  | bez 
konkretnego celu, po prostu,  
dla zasady

forbidden  | zakazany

foreign exchange  | wymiana 
zagraniczna

former  | były, dawny 

foul  | przykry, nieprzyjemny

founded  | założony

freezer  | zamrażarka

frenzy  | szał

from the heights frəm ðə haɪts  |  
z wyżyn

furniture  | meble

furthermore  | ponadto

futile ˈfjuːtaɪl  | nadaremny

G
generic  | ogólny

genre  | gatunek (np. muzyczny, 
filmowy)

genuine ˈdʒenjuɪn  | prawdziwy

giant ˈdʒaɪənt  | gigant

gilded cage ˈɡɪldɪd keɪdʒ  | złota 
klatka

gleaned from sth  | uzyskany  
z czegoś, zebrany

glorious ˈɡlɔːriəs  | chlubny

good luck  | powodzenia

government  | rząd

grooming  | wygląd, dbanie  
o siebie

groundbreaking  | przełomowy

H
hairspray  | lakier do włosów

handy  | użyteczny

hang on  | poczekaj

health helθ  | zdrowie

heartthrob  | obiekt kobiecych 
westchnień, idol

heel  | obcas

herbal incense  | ziołowe kadzidło

heritage ˈherɪtɪdʒ  | spuścizna

hilarious hɪˈleəriəs  | zabawny

holidaymaker  | wczasowicz

host  | gospodarz

humble ˈhʌmbl  | skromny

hustle and bustle ˈhʌsl ən ˈbʌsl  | 
zgiełk

I
I’m afraid  | obawiam się 

I’m on the phone  | rozmawiam 
przez telefon

if you don’t mind  | jeśli nie masz 
nic przeciwko

illicit  | nielegalny

imaginable ɪˈmædʒɪnəbl  | dający 
się wyobrazić, wyobrażalny

in a pinch  | w razie potrzeby,  
w razie konieczności

in accordance with sth  | zgodnie 
z czymś

in favour of sb  | na rzecz kogoś

in many respects  | pod wieloma 
względami

in order to  | aby, żeby

in other words  | innymi słowy

in search of sth  | w poszukiwaniu 
czegoś 

in terms of sth  | pod względem 
czegoś

inclined  | skłonny

including sth  | włącznie z czymś 

increase  | wzrost

increasingly  | rosnąco, wzrastająco

indefinite  | nieokreślony

indicator  | wskaźnik

industrialisation  | uprzemysłowienie

inevitably  | co nieuniknione

influential  | wpływowy

inhabited  | zamieszkały 

injury ˈɪndʒəri  | uszkodzenie

innocuous ɪˈnɒkjuəs  | nieszkodliwy

insight into/on sth  | wgląd w coś

instant  | natychmiastowy

instead of sth  | zamiast czegoś 

intimidating  | onieśmielający

invaluable ɪnˈvæljuəbl  | 
nieoceniony

it could be argued  | można by było 
dyskutować 

it is advisable ədˈvaɪzəbl  | doradza 
się, zaleca się

it’s not rocket science  |  
to żadna filozofia, to nie jest  
takie skomplikowane

it’s up to you  | to zależy od ciebie

J
jewellery ˈdʒuːəlri  | biżuteria

juggernaut  | wielka ciężarówka

L
lack of sth  | brak czegoś 

landline  | telefon stacjonarny

law lɔː  | prawo

lawmaker  | ustawodawca

layer  | warstwa

lead role  | główna rola

leather  | skórzany

legislature  | władza 
ustawodawcza, legislatura

legitimacy  | legalność

lifehack  | trik ułatwiający życie

lighthearted  | beztroski

lion’s share of sth  | lwia część czegoś

literally  | dosłownie

loafer  | mokasyn

love at first sight  | miłość  
od pierwszego wejrzenia

lung  | płuco

luxurious  | luksusowy
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M
main course  | główne danie

majority məˈdʒɒrəti  | większość

mankind  | gatunek ludzki 

manufacture  | produkcja

marijuana ˌmærəˈwɑːnə  | 
marihuana

master’s thesis  | praca 
magisterska

meal  | posiłek 

measure ˈmeʒə(r)  | środek

measurement ˈmeʒəmənt  | wymiar

mediaeval ˌmediˈiːvl  | 
średniowieczny

Mediterranean ˌmedɪtəˈreɪniən  | 
śródziemnomorski, śródziemny

memory loss  | utrata pamięci

milestone  | kamień milowy

military  | wojskowy

miner ˈmaɪnə(r)  | górnik

minor ˈmaɪnə(r)  | pomniejszy

mobile/cell  | telefon komórkowy

monarchy ˈmɒnəki  | monarchia

monument  | zabytek, pomnik

mother tongue ˌmʌðə ˈtʌŋ  | język 
ojczysty

myriads of sb  | niezliczona ilość 
kogoś

N
nab sth  | zgarnąć coś

namesake  | imiennik, imienniczka

neighbour  | sąsiad

nevertheless  | niemniej jednak

nickname  | ksywka 

nobility  | szlachta

nosebleed  | krwotok z nosa

novel  | nowatorski

nuisance ˈnjuːsns  | utrapienie, 
uciążliwość

nutrition  | odżywianie się 

O
objective  | cel

obsession əbˈseʃn  | obsesja

odourless  | bezwonny

on demand  | na żądanie

on the inside  | wewnątrz, 
wewnętrznie

on the other hand  | z drugiej 
strony

on top of that  | na dodatek

originally  | początkowo

outcome  | wynik

overwhelmed ˌəʊvəˈwelmd  | 
przytłoczony

overwhelming  | przeważający

P
party animal  | imprezowicz/ka

payphone  | telefon na monety

peer-to-peer  | oparty na modelu 
komunikacji w sieci ,,każdy  
z każdym”

penchant for sth  | zamiłowanie  
do czegoś 

Pennines ˈpɛnaɪnz  | Góry 
Pennińskie

perceived pəˈsiːvd  | postrzegany

performance  | występ

persecuted ˈpɜːsɪkjuːtɪd  |  
prześladowany

persuasion pəˈsweɪʒn  | perswazja, 
przekonywanie

pertinent to sth  | adekwatny 
względem czegoś 

phenomenon fəˈnɒmɪnən  | 
zjawisko

phone booth  | budka/kabina 
telefoniczna

physical performance  | 
sprawność/kondycja fizyczna

picturesque ˌpɪktʃəˈresk  | 
malowniczy

piece of cake  | bułka z masłem, 
pestka, łatwizna

plethora ˈpleθərə  | mnóstwo

poison  | trucizna

policing  | nadzorowanie 
przestrzegania

poor reception  | słaby zasięg

Pope  | papież 

Portugal ˈpɔːtʃʊɡl  | Portugalia

pottery  | garncarstwo 

praised preɪzd  | chwalony, 
wychwalany

preceded by sth  | poprzedzany 
przez coś 

precisely prɪˈsaɪsli  | dokładnie 

prediction  | przewidywanie, 
przypuszczenie

preemptively  | zapobiegawczo

prerecorded  | nagrany wcześniej

pressure  | napięcie

prevalent  | przeważający, 
najbardziej rozpowszechniony

previous  | uprzedni

prime minister  | premier

privilege ˈprɪvəlɪdʒ  | przywilej

professional burnout  | wypalenie 
zawodowe

prominent  | wybitny

pronunciation prəˌnʌnsiˈeɪʃn  | 
wymowa

property  | właściwość

provided  | pod warunkiem, że… 

public awareness  | świadomość 
społeczna

publicity stunt  | chwyt 
reklamowy/marketingowy

purely ˈpjʊəli  | czysto

purity  | czystość

R
randomly  | wyrywkowo,  
na chybił trafił

rave  | entuzjastyczny
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reach  | zasięg

recently ˈriːsntli  | ostatnio

reception  | odbiór

refuge ˈrefjuːdʒ  | schronienie

regarding sth  | odnośnie do czegoś 

regardless of sth  | bez względu  
na coś

related  | powiązany 

relatively  | względnie 

released  | wy/emitowany

reliable  | godny zaufania

resource rɪˈsɔːs  | zasób

restrained to sth  | ograniczony  
do czegoś 

restraint  | ograniczenie

restriction  | ograniczenie 

rivalry ˈraɪvlri  | rywalizacja

rotten  | zepsuty

ruler  | władca, rządzący

S
said  | rzeczony

sample  | próbka 

scarf  | szal

scheme skiːm  | system, program

seamlessly ˈsiːmləsli  | płynnie, 
bezproblemowo

seasonal  | sezonowy

sensory distortion  | uszkodzenie 
narządów zmysłu

sensuous ˈsensjuəs  | zmysłowy, 
kojący

shift  | zmiana

shortage of sth  | brak czegoś 

shortcomings  | wady, braki

shrewd ʃruːd  | mądry, trafny

simultaneously ˌsɪmlˈteɪniəsli  | 
jednocześnie

slacks  | spodnie, portki

sleeveless  | pozbawiony rękawów

sobering hours  | godziny trzeźwości

sold out  | wyprzedany

sophisticated səˈfɪstɪkeɪtɪd  | 
wyrafinowany, wyszukany

speak of the devil  | o wilku mowa

spellbound by sb  | oczarowany kimś

spread  | rozprzestrzenianie się

stain  | plama

stainless  | nierdzewny

stardom  | status gwiazdy

state  | państwo

strain of sth  | odmiana czegoś

stranger  | nieznajomy

straw strɔː  | słoma

striker  | napastnik

stroke  | udar

stuffy  | duszny, sztywny, 
niezręczny

stunning  | zdumiewający 

subscription fee  | opłata 
abonamentowa

suitable ˈsuːtəbl  | odpowiedni

sunglasses  | okulary 
przeciwsłoneczne

survey ˈsɜːveɪ  | ankieta

sweeping  | daleko idący

synthetics sɪnˈθetɪks  | syntetyki, 
narkotyki syntetyczne

T
tagline  | slogan

tailor-made  | szyty na miarę

tasteless  | bez smaku, 
niewyczuwalny zmysłem smaku

tax  | podatek

teenage  | nastoletni

teenager  | nastolatek

temporal  | czasowy

tenure ˈtenjə(r)  | kadencja

the devil’s not so black as he is 
painted  | nie taki diabeł straszny 
jak go malują

the fairer sex  | płeć piękna

the sky’s the limit  | nie ma 
ograniczeń

thorough  | gruntowny

threat  | zagrożenie

three course meal  | trzydaniowy 
posiłek

thrift store  | sklep z używanymi 
rzeczami

timeless  | ponadczasowy

to abuse sth  | nadużywać czegoś

to accomplish sth  |  osiągać coś

to achieve sth  | osiągnąć coś

to admit  | przyznawać 

to advertise sth  | reklamować coś 

to advise against sth  | odradzać coś

to affect sb/sth  | wpływać  
na kogoś/coś, dotykać kogoś/coś

to agree  | zgodzić się, być 
zgodnym co do czegoś 

to aid sb  | pomóc komuś

to aim high  | wysoko mierzyć

to allow for sth  | uwzględniać coś, 
brać poprawkę na coś, dawać coś

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

to amass  | z/gromadzić

to announce  | ogłaszać

to apologise sb  | przepraszać kogoś

to appear  | pojawić się, wystąpić, 
wydawać się

to argue  | argumentować

to ask for a favour  | prosić  
o przysługę

to attract sb  | przyciągać kogoś, 
zwracać czyjąś uwagę 

to audition sb  | przesłuchiwać 
kogoś

to augment sth tu ɔːɡˈment 
ˈsʌmθɪŋ  | polepszyć coś

to ban sth  | zakazywać czegoś

to be head over heels in love 
with sb  | być w kimś po uszy 
zakochanym

to be into sth  | pasjonować się 
czymś

to be on a winning streak  | mieć 
dobrą passę
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to be on hold  | czekać  
na połączenie

to be subject to sth  | zostać/być 
poddanym czemuś

to be tested  | zostać wystawionym 
na próbę

to binge-watch tə ˈbɪndʒ wɒtʃ  | 
oglądać serial lub program  
po kilka odcinków z rzędu lub  
cały sezon na raz

to bleed  | krwawić

to bleed jobs  | zmniejszać ilość 
miejsc pracy

to bleed to death  | wykrwawić się 
na śmierć

to blow up one’s phone  | pot. 
wydzwaniać do kogoś

to boast sth  | szczycić się czymś

to book sth  | za/rezerwować coś 

to branch out  | rozszerzać 
działalność

to break up with sb  | zrywać  
z kimś

to breathe in sth  | wdychać coś 

to burst into tears  | wybuchać 
płaczem

to call sb back  | oddzwonić  
do kogoś

to claim  | twierdzić

to combat sth  | zwalczać coś

to combine sth with sth  | łączyć 
coś z czymś

to come into the spotlight  | 
zwrócić czyjąś uwagę, zostać 
zauważonym

to come up  | pojawiać się, 
wypływać

to come up with sth  | 
zaproponować coś, wymyślić coś

to compete against sth  | 
współzawodniczyć z czymś

to compete head-to-head with sth  |  
rywalizować/iść łeb w łeb z kimś

to compete with sth  | 
rywalizować/konkurować z czymś

to complain about sth  | narzekać 
na coś 

to consist of sb  | składać się z kogoś

to constitute sth  | stanowić coś 

to contaminate sth  | 
zanieczyszczać coś

to convert to sth  | przekształcić się 
w coś 

to count on sth  | liczyć na coś

to crack down on sth  | ograniczać 
coś

to cut out  | przestawać, kończyć

to dare  | ośmielać się

to deal with sth  | dotyczyć czegoś

to decline  | obniżać się

to decrease  | zmniejszać się

to deem  | uważać, sądzić

to descend into sth  | przekształcać 
się w coś

to determine sth  | określić coś

to dial a number tə ˈdaɪəl 
əˈnʌmbə(r)  | wybierać numer 
telefonu

to discover sth  | odkryć coś 

to diversify  | różnicować, 
urozmaicać

to double sth  | podwajać coś 

to dwell on sth  | rozwodzić się  
nad czymś, rozpamiętywać coś 

to emerge  | wyłaniać się,  
pojawiać się

to emulate  sth  | naśladować coś, 
dorównywać czemuś

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

to enact sth  | wcielać coś w życie

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

to encourage sb to sth  | zachęcać 
kogoś do czegoś 

to enforce sth  | narzucać, 
egzekwować coś

to ensure that…  | gwarantować, że…

to establish sth  | ustanawiać coś, 
zakładać coś

to evolve  | rozwijać się

to exhale sth tu eksˈheɪl ˈsʌmθɪŋ  | 
wydychać coś 

to extend sth  | poszerzyć coś

to fall in love with sb  | zakochać 
się w kimś

to fall over  | przewrócić się

to familiarise oneself with sth  | 
zapoznać się z czymś 

to feed sth  | karmić coś 

to feign sth  | udawać coś

to feud  | spierać się, kłócić

to fine sb  | ukarać kogoś grzywną

to fine-tune sth  | dostrajać coś

to flourish  | kwitnąć, rozkwitać

to focus on sth  | skupiać się  
na czymś

to forbid sth  | zakazać czegoś

to force sb to do sth  | zmuszać 
kogoś do z/robienia czegoś

to garner sb  | z/gromadzić kogoś

to get advice on sth  | uzyskać  
po/radę na jakiś temat

to get banned  | zostać zakazanym

to get drunk  | upić się

to get out of hand  | wymykać się 
spod kontroli 

to get through  | uzyskać 
połączenie

to give sb a boost  | dodawać 
komuś skrzydeł

to give sb a taste of one’s own 
medicine  | odpłacać komuś 
pięknym za nadobne

to give sth a miss  | p/ominąć coś 

to go up and down  | przeżywać 
wzloty i upadki

to gobble up  sth  | pożerać/
połykać coś 

to grab sth  | chwycić (za) coś

to grow up  | dorastać

to hand sth back to sb  | wręczać 
coś komuś z powrotem

to hang up  | rozłączać się

to have a hankering for sth  | 
wzdychać za czymś, pragnąć czegoś

to head for somewhere  | zmierzać 
dokądś
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to highlight sth  | uwydatnić coś, 
podkreślić coś, zwrócić na coś uwagę

to hit the nail on the head  | 
świetnie coś ująć, trafić w sedno

to host sth  | gościć coś 

to improve sth  | polepszyć coś 

to include sth  | obejmować coś, 
dotyczyć czegoś

to increase sth  | zwiększyć coś 

to indicate sth  | wskazywać na coś 

to indulge in sth  | pozwalać sobie 
na coś, rozpieszczać się czymś 

to influence sth  | wpłynąć na coś

to instigate sth  | podżegać  
do czegoś

to interrupt sb  | pzerywać komuś

to invite sb  | zapraszać kogoś 

to iron sth tu ˈaɪən ˈsʌmθɪŋ  |  
wy/prasować coś

to jinx tə dʒɪŋks  | przynosić pecha

to jot sth down  | zanotować/
odnotować coś

to keep one’s fingers for sb  | 
trzymać za kogoś kciuki

to launch sth tə lɔːntʃ ˈsʌmθɪŋ  |  
o/publikować, wy/emitować coś 

to lessen sth  | zmniejszać coś

to look for sb  | szukać kogoś

to make up sth  | stanowić coś 

to mention sth  | wspomnieć coś

to morph into sb  | przeistoczyć się 
w kogoś

to operate  | działać

to overdress  | przesadnie się 
wystroić

to pay for sth  | płacić za coś

to pay homage to sth tə peɪ 
ˈhɒmɪdʒ tə ˈsʌmθɪŋ  | składać 
czemuś hołd

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

to pick up  | odebrać

to plague sb tə pleɪɡ ˈsʌmbədi  | 
prześladować kogoś

to play catch-up  | próbować 
dorównać przeciwnikowi w grze, 
doścignąć kogoś

to play phone tag  | próbować 
(bezskutecznie) dodzwonić się  
do siebie nawzajem

to pop up  | pojawiać się

to precede sth tə prɪˈsiːd ˈsʌmθɪŋ  | 
poprzedzać coś 

to proclaim sth  | obwieścić/
ogłosić coś

to provide sth  | dostarczać czegoś 

to pull one’s weight tə pʊl wʌnz 
weɪt  | wykonać swoją część pracy, 
przykładać się

to rattle someone’s cage  | 
rozzłościć kogoś

to reap sth  | zbierać owoce  
pracy/plony

to regret sth  | żałować czegoś 

to release sth  | opublikować coś, 
wypuścić na rynek

to release sth  | wy/emitować coś

to relinquish sth  | rezygnować  
z czegoś, zrzec się czegoś

to rely on sth  | polegać na czymś 

to remove sth  | usuwać coś

to request sth  | prosić o coś

to require sth  | wymagać czegoś 

to restrict sth  | ograniczyć coś 

to retain sth  | zachować coś

to reveal sth  | ujawniać coś 

to ring off the hook  | dzwonić  
bez przerwy

to rub sth  | wcierać coś

to rule sth  | rządzić czymś

to savour sth tə ˈseɪvə(r ) 
ˈsʌmθɪŋ  | skosztować czegoś 

to scoop up sth  | zgarniać coś, 
zbierać

to scour sth  | przeczesywać coś

to scratch the surface  | liznąć temat

to seek sth  | szukać czegoś 

to seem  | wydawać się

to send shockwaves  | zszokować, 
zaskoczyć

to set up a business  | zakładać 
biznes/firmę

to set up sth  | zakładać, 
ustanawiać coś

to settle  | osiedlać się 

to ship sth back to X  | nadać  
coś z powrotem do X

to showcase sth  | pokazywać/
prezentować coś

to side-step sth  | omijać coś

to snowball  | wzrastać, narastać

to speak up  | mówić głośniej

to spice sth up  | podkręcić coś, 
urozmaicić coś

to spike in popularity  | wzrosnąć 
(o popularności czegoś)

to spring to mind  | przychodzić  
na myśl

to spring up  | pojawiać się jak 
grzyby po deszczu

to spruce up sth  | przyozdobić, 
wystroić coś

to stand atop  | królować

to stay true to yourself  | pozostać 
wiernym sobie

to strike gold  | zbić majątek, trafić 
na żyłę złota

to strip sth of sth  | pozbawiać coś 
czegoś

to strive  | dążyć

to subject sth to sth  | poddawać 
coś czemuś

to support sth  | wspierać coś

to switch  | wymienić, zamienić

to take care of sth  | zadbać o coś

to take down sb  | pokonać kogoś

to take off  | odnieść sukces

to take over sth  | przejąć coś

to take place  | mieć miejsce

to tear  | drzeć 

to tempt fate  | kusić los, 
podejmować ryzyko

to text sb  | wysyłać do kogoś sms

to think sth over  | przemyśleć coś

to top it off  | na dodatek
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to toss sth into sth  | wrzucać coś 
do czegoś

to touch on sth  | poruszać coś

to trick sb into sth  | oszukiwać 
kogoś, wmanewrować kogoś w coś

to tune in sth  | podłączać się  
do czegoś

to turn out to be  | okazać się

to underestimate sth  |  
nie doceniać czegoś

to underline sth |podkreślić coś 

to unveil sth  | pokazać coś

to vary  | być zróżnicowanym

to vote  | głosować

to wander  | wędrować, włóczyć się 

to wonder tə ˈwʌndə(r)  | 
zastanawiać się

to wreak havoc on sth tə riːk 
ˈhævək ɒn ˈsʌmθɪŋ  | siać w czymś 
spustoszenie

topped off with sth  | dopełniony 
czymś, zakończony czymś 

treasure trove ˈtreʒə trəʊv  | 
skarbiec, skarbnica 

U
ubiquitous juːˈbɪkwɪtəs  | 
wszechobecny, powszechny

ultimate  | ostateczny, najlepszy

unacceptable ˌʌnəkˈseptəbl  |  
nie do zaakceptowania

uncomfortable ʌnˈkʌmftəbl / 
ʌnˈkʌmfətəbl  | niewygodny

uncountable  | niepoliczalny

uncut  | nieobcięty

undeniable ˌʌndɪˈnaɪəbl  | 
niezaprzeczalny 

under sanitary conditions  |  
w warunkach spełniających  
wymogi sanitarne

underground  | podziemny

unemployed ˌʌnɪmˈplɔɪd  | 
niezatrudniony, bezrobotny

unfortunately  | niestety

unhygienic ˌʌnhaɪˈdʒiːnɪk  | 
niehigieniczny

unpredictable ˌʌnprɪˈdɪktəbl  | 
nieprzewidywalny,  
nie do przewidzenia

unshaven  | nieogolony

unsuitable ʌnˈsuːtəbl / ʌnˈsjuːtəbl  | 
nieodpowiedni

unwind ˌʌnˈwaɪnd  | zrelaksuj się

up-and-coming  | dobrze się 
zapowiadający

V
variety  | różnorodność

vehicle ˈviːəkl  | pojazd

vein  | żyła

venue ˈvenjuː  | miejsce (spotkań)

vessel ˈvesl  | naczynie

via sth  | po/przez coś

vibrant  | pulsujący/tętniący życiem

voicemail  | poczta głosowa

voluntarily  | dobrowolnie

vowel ˈvaʊəl  | samogłoska

W
waistcoat  | kamizelka

wardrobe ˈwɔːdrəʊb  | szafa

warehouse ˈweəhaʊs  | magazyn

warning  | ostrzeżenie

warning label  | naklejka 
ostrzegawcza

watering  | podlewanie

we’ll cross that bridge when  
we come to it  | nie martwmy się 
na zapas, wszystko w swoim czasie

wealthy  | zamożny

weapon  | broń

weary  | zmęczony, znużony

white collar worker  | pracownik 
umysłowy

wide-brimmed  | z szerokim rondem

wire  | drut 

wisely  | mądrze

within sth  | w obrębie czegoś

without sth  | bez czegoś 

womaniser ˈwʊmənaɪzə(r)  | 
łamacz niewieścich serc, podrywacz

worth sth  | wart/y czegoś

Y
you’re cutting out/breaking up  | 
połączenie się przerywa

Z
zipped front  | zasuwany przód

zipper  | zamek, suwak


