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A
a picture is worth a thousand 
words  | obraz jest wart więcej/
oddaje więcej niż tysiąc słów

a tad  | trochę

absence  | nieobecność

acclaimed  | uznany, darzony 
uznaniem

accommodation  | zakwaterowanie

accomplished əˈkʌmplɪʃt  | 
ukończony, wykonany

accomplishment  | osiągnięcie

according to sth  | według czegoś 

accused  | oskarżony

achievement əˈtʃiːvmənt  | 
osiągnięcie 

actually  | naprawdę,  
w rzeczywistości

adult  | dorosły

advance  | w przedsprzedaży

advanced  | zaawansowany

affliction  | przypadłość, schorzenie

affluence  | bogactwo, zamożność 

affluent  | zamożny, bogaty

against one’s will  | wbrew czyjejś 
woli

ahead  | z wyprzedzeniem 

aim  | cel

albeit  | aczkolwiek

alleging  | zarzucający (coś komuś)

although  | chociaż 

annual  | coroczny

aperture ˈæpətʃə(r)  | przysłona

apparent  | widoczny, oczywisty

appointed  | wyznaczony, 
mianowany

artificial  | sztuczny

at all  | w ogóle 

at least  | przynajmniej 

at random  | wyrywkowo

at the tender age  of  | w młodym 
wieku

attention span  | koncentracja 
uwagi, czas skupienia uwagi

attitude  | nastawienie

audience ˈɔːdiəns  | publiczność

auditory  | słuchowy

automobile ˈɔːtəməbiːl  | 
samochód, auto

avarice  | chciwość

average  | przeciętny

awareness of sth  | świadomość 
czegoś

awkward ˈɔːkwəd  | dziwny, osobliwy

B
backup  | zapasowy

bargain ˈbɑːɡən  | okazja

basin ˈbeɪsn   | umywalka

bathtub  | wanna

behaviour  | zachowanie 

bill  | rachunek 

bird’s eye view  | widok z lotu 
ptaka

blind  | ślepy 

blushing  | zarumieniony, 
zaczerwieniony

bounty hunter  | łowca nagród

breadwinner  | żywiciel rodziny

bride-to-be  | przyszła panna młoda

brought in  | wprowadzony 

budding  | początkujący

buff  | maniak, zapaleniec, pasjonat

bullying  | znęcanie się, dręczenie, 
prześladowanie

burden ˈbɜːdn  | obciążenie, ciężar

burst mode  | tryb ciągły

C
capable  | zdolny 

capture  | schwytanie 

carol  | kolęda

cerebral palsy  | mózgowe 
porażenie dziecięce

championship ˈtʃæmpiənʃɪp  | 
mistrzostwa

cheekbone  | kość policzkowa

childhood  | dzieciństwo

cinch sɪntʃ  | łatwizna, pestka

civilian gun ownership  | 
posiadanie broni przez ludność 
cywilną 

closure  | zamknięcie

collectible  | rzecz nadająca się 
do kolekcjonowania; rzecz warta 
kolekcjonowania

committed  | popełniany

common ˈkɒmən  | powszechny 

complaint  | skarga, zażalenie

considered  | uważany 

constantly  | ciągle

contactless  | płatność zbliżeniowa

contamination  | zanieczyszczenie

contribution to sth  | wkład w coś 

conveniently  | wygodnie 

conviction  | przekonanie

countless  | niezliczone 

crime rate  | wskaźnik 
przestępczości

crooked  | krzywy

crowd  | tłum 

crutches  | kule 

culprit ˈkʌlprɪt  | winowajca, winny

D
definitely  | zdecydowanie

despite sth  | po/mimo czegoś 

detractor  | przeciwnik, krytyk

device  | urządzenie, przyrząd

diaper ˈdaɪpə(r)  | pielucha 

dice  | kostka do gry 

differing  | różniący się od siebie, 
zróżnicowany

disabled  | niepełnosprawny
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disappointing  | rozczarowujący

discount  | zniżka

drawback  | minus 

duly  | należycie 

E
eager  | chętny

earnings  | zarobki

eatery  | jadłodajnia 

effort  | wysiłek

either…or…   |  albo…albo…

elected  | wybierany

eligibility ˌelɪdʒəˈbɪləti  | prawo, 
odpowiednie kwalifikacje

employer  | pracodawca

empowerment  | upodmiotowienie

endearment  | czułość, 
serdeczność

endeavour  | przedsięwzięcie

environmental pollution  | 
zanieczyszczenie środowiska

equal  | równy

equality  | równość

established  | ustanowiony 

eventually  | w końcu, ostatecznie

evidence  | dowód

exacerbated  | zaogniony, 
pogłębiony

exemption  | wyjątek, zwolnienie 
(od płacenia podatku)

extortionately  | nadmiernie, 
wyjątkowo

extremely  | wyjątkowo 

F
familiar with sth  | zaznajomiony  
z czymś 

fare  | opłata

fee  | opłata

flashcard  | fiszka

flat  | mieszkanie

foam  | pianka

former  | były 

formerly  | wcześniej 

founder  | założyciel

frantically  | nerwowo

freebie  | darmowy artykuł,  
artykuł na koszt firmy

from all walks of life  |  
ze wszystkich środowisk 
społecznych i zawodowych

furthermore  | ponadto

G
garbage ˈɡɑːbɪdʒ  | śmiecie

gender  | płeć 

generous ˈdʒenərəs  | hojny

genie ˈdʒiːni  | dżin

glued to sth  | przyklejony  
do czegoś 

good luck  | powodzenia

gourmet ˈɡʊəmeɪ  | smakosz

governed  | rządzony

government  | rząd

grown-up  | dorosły

H
haggling  | targowanie się 

hailed  | nazwany, okrzyknięty

handy  | poręczny, użyteczny

harrowing  | wstrząsający

heaps of sth  | mnóstwo czegoś 

height haɪt   |  wysokość

hive of activity   | ul (miejsce, gdzie 
ludzie uwijają się w pracy), miejsce 
tętniące życiem

homelessness  | bezdomność

household  | gospodarstwo domowe

humiliated  | poniżony, ośmieszony

I
imaginable ɪˈmædʒɪnəbl  | 
wyobrażalny, który można sobie 
wyobrazić 

impact  | wpływ

imposed  | narzucony

improper   | niewłaściwy

in a row  | po kolei

in advance  | z wyprzedzeniem

in order to  | aby, żeby

in situ  | w miejscu, na miejscu

in the background  | w tle

in the foreground  | na pierwszym 
planie

in the making  | w trakcie 
tworzenia

in the pursuit of sth  | w dążeniu 
do czegoś 

incentive  | zachęta

including sb/sth  | włącznie  
z kimś/czymś 

income  | dochód

incomprehensible 
ɪnˌkɒmprɪˈhensəbl  | niezrozumiały

inconvenient  | niewygodny, 
niedogodny

increasing  | rosnący

indeed  | w rzeczy samej 

industrial  | przemysłowy

inebriated  | wstawiony

inequity ɪnˈekwəti  | nierówność

inevitable ɪnˈevɪtəbl  | 
nieunikniony

infringement on sth  | naruszenie 
czegoś 

innocent ˈɪnəsnt  | niewinny 

inquiry  | dochodzenie, zapytanie

instead  | w zamian

it seems to me  | wydaje mi się
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J
journalism ˈdʒɜːnəlɪzəm  | 
dziennikarstwo 

L
lack of sth  | brak czegoś 

last but by no means least  | 
ostatni, ale w żadnym wypadku  
nie mniej ważny

last but not least  | ostatnie,  
ale nie mniej ważne

laudable  | godny pochwały

law  | prawo

legacy  | spuścizna

literal  | dosłowny

literally  | dosłownie 

litigious lɪˈtɪdʒəs   |  lubiący się 
procesować

loft  | poddasze, strych

loosely  | swobodnie, luźno, 
dowolnie

lyrics  | słowa piosenki 

M
made up of sb  | składający się  
z kogoś 

major  | główny 

majority  | większość

malicious məˈlɪʃəs  | złośliwy

Maltese ˈmɔːltiːz  | maltański 

manual  | ręczny

matching  | dopasowywanie, 
łączenie

mate  | kolega, kumpel

mature məˈtʃʊə(r)  | dojrzały

maverick  | niestereotypowy, 
indywidualista

meaning  | znaczenie 

meaningful  | znaczący

merely  | zaledwie 

meticulous  | skrupulatny

middle man  | pośrednik, mediator

minefield  | pole minowe 

minority  | mniejszość, 
mniejszościowy

misconduct  | niewłaściwe 
zachowanie, działanie na czyjąś 
szkodę

misdeed  | występek, zły uczynek

morose  | posępny, ponury

mother tongue  | język ojczysty

mounted  | konny 

multi-layered  | wielowarstwowy

N
neither…nor…   | ani…ani…

neuron ˈnjʊərɒn  | neuron

nightstick  | pałka policyjna

no-frills  | podstawowy

nonetheless  | niemniej jednak, 
jednakże

novelist  | powieściopisarz

nowadays  | obecnie 

numerous ˈnjuːmərəs  | liczne 

O
obliged əˈblaɪdʒd  | zobowiązany, 
zobligowany, zmuszony

obstacle  | przeszkoda 

occurence  | występowanie 

odd  | dziwny, osobliwy

off-shoot  | odgałęzienie, odnoga

on the other hand  | z drugiej 
strony

on time  | na czas

once and for all  | raz na zawsze

ongoing  | toczący się

originally  | początkowo

origins  | pochodzenie, początki

ouf of frame  | poza kadrem

out loud  | na głos 

P
paid entry  | płatny wstęp

parlance  | mowa, język

part-time  | w niepełnym wymiarze 
godzin

pastime  | rozrywka

pay as you go  | telefon na kartę

peak hours  | godziny szczytu 

perfection-laden  | perfekcyjny, 
bez zarzutu, idealny

permanent  | stały 

perpetrator  | sprawca, przestępca

phenomenon  | zjawisko

picture perfect  | przepiękny

picturesque ˌpɪktʃəˈresk  | 
malowniczy

pity  | szkoda 

plaque plæk /  plɑːk  | tabliczka 

pocket  | kieszeń

pointer  | wskazówka

predictably  | jak można się 
spodziewać 

prestige preˈstiːʒ  | prestiż 

prestigious preˈstɪdʒəs  | 
prestiżowy

previous  | uprzedni, poprzedni, 
wcześniejszy

previously  | wcześniej

progressive tax  | podatek 
progresywny 

prominent  | wybitny

proof  | dowód 

properly  | odpowiednio, właściwie 

property  | posiadłość, 
nieruchomość

pros and cons  | zalety i wady,  
za i przeciw

protectiveness  | opiekuńczość

Q
quaint kweɪnt  | osobliwy

queue kjuː  | kolejka 
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quintessentially ˌkwɪntɪˈsenʃəli  | 
typowo

quirk kwɜːk  | dziwactwo 

R
raped  | z/gwałcony

recording  | nagranie

regarding sth  | dotyczący czegoś 

regardless of sth  | bez względu  
na coś 

regrettably  | niestety 

reigning reɪnɪŋ  | panujący

renowned rɪˈnaʊnd  | znany 

rental costs  | koszty wynajmu

replaced  | zastąpiony

resolution  | rozdzielczość

resounding  | głośny

retail trade  | handel detaliczny

revenue ˈrevənjuː  | przychód

reward  | nagroda

robbery  | rabunek

roughly  | mniej więcej

rubbish  | śmiecie 

S
salary  | wynagrodzenie, pensja

scores of sb  | mnóstwo kogoś 

settings  | ustawienia

sexual harassment  | molestowanie 
seksualne

shaky  | chybotliwy, chwiejny

sight  | widok

skinny  | chudy, wychudły

slightly  | lekko 

sloppy  | niedbały, niestaranny

smudged smʌdʒd  | rozmazany

soaring  | wysoki

spatial memory  | pamięć 
przestrzenna

spectacular  | widowiskowy

speech impediment  | wada wymowy

spine  | kręgosłup

staggering  | szokujący, 
zdumiewający

standalone  | niezależny, 
autonomiczny

stay  | pobyt 

steeped in sth  | zanurzony  
w czymś, zakorzeniony w czymś

stockings  | pończochy

stored  | przechowywany 

sturdy ˈstɜːdi  | wytrzymały, solidny

suitable for sth  | odpowiedni  
do czegoś, zdatny do czegoś 

supposedly  | podobno

swiftly  | natychmiastowo, prędko

T
tailor-made  | szyty na miarę, 
świetnie dopasowany

tap  | kran, kurek, zawór

taxpayer  | podatnik 

temporary  | czasowy 

tenner  | pot. dycha, dziesięć 
funtów

the Middle Ages  | wieki średnie, 
średniowiecze

thespian ˈθespiən  | aktor/ka

thief taker  | osoba łapiąca złodziei

third party  | osoba trzecia

tip  | wskazówka

to abuse sth  | nadużywać czegoś 

to accuse sb  | oskarżyć kogoś 

to achieve sth  | osiągać coś 

to acquire sth  | nabyć/przyswoić 
coś 

to afford sth  | móc sobie na coś 
finansowo pozwolić 

to age  | zestarzeć się, zachować się

to announce sth  | ogłaszać/
obwieszczać coś 

to approve sth  | zatwierdzać coś 

to arm sb  | uzbroić kogoś 

to arouse sth  | powodować coś 

to assault sb  | atakować kogoś, 
napaść na kogoś

to assess sth  | oceniać/oszacować 
coś 

to astound sb  | wprawiać kogoś  
w osłupienie, zdumiewać

to attend sth  | uczęszczać  
do czegoś 

to avoid sth  | unikać czegoś 

to be bound to  | musieć 

to be bound to do sth  | musieć 
coś zrobić

to be the picture of health  | być 
okazem zdrowia

to befriend sth  | zaprzyjaźnić się  
z czymś 

to behave   | zachowywać się 

to bet  | zakładać się

to blackmail sb  | szantażować 
kogoś 

to boast of sth  | szczycić się czymś 

to book sth  | rezerwować coś 

to bring sth into the spotlight  | 
spowodować, że coś jest w centrum 
zainteresowania/uwagi

to cater for sb  | adresować  
do kogoś swoją ofertę, 
przygotowywać posiłki dla kogoś 

to cause sth  | s/powodować coś

to collect sth  | odebrać coś 

to collude with sb  | być w zmowie 
z kimś 

to come at a cost  | być dostępnym 
za opłatą 

to come out  | wychodzić

to come out of the woodwork  | 
zacząć publicznie o czymś mówić 

to complain about sth  | narzekać 
na coś, skarżyć się 

to concern sth  | dotyczyć czegoś 

to condemn sth  | potępiać coś 

to conjugate sth  | odmieniać coś 

to converge on sth  | przybywać  
do czegoś 
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to cost an arm and a leg  | 
kosztować krocie

to date  | do chwili obecnej 

to depict sth  | przedstawiać coś 

to detain sb  | zatrzymać kogoś 

to determine sth  | określić coś 

to devise sth  | wymyślić, 
opracować coś

to devour sth tə dɪˈvaʊə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  | pochłaniać coś, chłonąć 
coś

to differ from sth  | różnić się  
od czegoś 

to dismiss sb  | zwolnić kogoś 

to distinguish sth from sth  | 
odróżnić coś od czegoś 

to download sth  | pobrać coś 

to earn  | zarabiać 

to eat out  | jeść na mieście 

to emerge  | wyłonić się 

to enable sb to do sth  | 
umożliwiać komuś zrobienie czegoś 

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

to encourage sth  | zachęcać  
do czegoś 

to enhance sth  | polepszać coś 

to evoke sth  | wywoływać coś, 
przywoływać coś 

to expand  | powiększać się 

to express regret  | wyrażać 
ubolewanie, żałować

to extend to sth  | rozciągać się, 
sięgać do czegoś 

to face sth  | mierzyć się z czymś 

to feed sb  | karmić kogoś 

to fix sth  | naprawić coś

to flock  | gromadzić się, napływać 
do

to focus  | koncentrować się 

to focus one’s attention on sth  | 
skupić uwagę kogoś na czymś

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

to frown upon sb  | krzywo  
na kogoś patrzeć, nie pochwalać 
czegoś

to gain sth  | uzyskać coś 

to get annoyed  | rozzłościć się, 
zdenerwować się

to get sold off  | być 
wyprzedawanym 

to get the ball rolling  | 
rozpoczynać coś 

to get the picture  | zrozumieć 
sytuację

to give birth to sb  | urodzić kogoś 

to grace sth with sth  | zaszczycić 
coś czymś 

to hand sb over to sb  | 
przekazywać kogoś komuś 

to have a blast  | świetnie się bawić

to head to somewhere  | zmierzać 
dokądś

to highlight sth  | podkreślić coś 

to host sth  | gościć coś, być 
gospodarzem czegoś 

to implement sth  | wprowadzić 
coś w życie, wdrażać

to improve sth  | polepszyć coś 

to include sb/sth  | obejmować 
kogoś/coś

to instigate sth  | podżegać  
do czegoś 

to involve sth  | obejmować coś 

to keep one’s eyes peeled  | być 
czujnym/uważnym, mieć szeroko 
otwarte oczy

to lead to sth  | prowadzić  
do czegoś 

to look after sb  | dbać o kogoś, 
opiekować się kimś 

to look for sth  | szukać czegoś 

to match  | dorównać 

to match up to sth  | dorównać 
czemuś,  być równie dobrym

to meet with resistance from sb  | 
napotkać opór ze strony kogoś 

to mount up  | narastać

to neglect sth  | lekceważyć coś

to number X  | liczyć X

to order sth  | zamawiać coś 

to outweigh sth  | przeważać, 
przewyższać coś 

to overcome sth  | przezwyciężać 
coś 

to overhear sb  | usłyszeć kogoś 
przypadkiem

to paint a black picture of sth  | 
przedstawiać ponurą wizję czegoś

to pay off  | opłacać się 

to perform sth  | wykonywać coś 

to pick up sth  | podnosić coś 

to pit sb against sb   | wystawiać 
kogoś do walki przeciwko komuś, 
przeciwstawiać kogoś komuś

to pledge sb to do sth  | 
zobowiązywać się do zrobienia 
czegoś 

to pop up  | pojawiać się, 
wyskakiwać 

to purchase sth tə ˈpɜːtʃəs 
ˈsʌmθɪŋ  | zakupić/nabyć coś 

to put sb in the picture  | zapoznać 
kogoś z sytuacją

to put sb under scrutiny  | poddać 
kogoś obserwacji

to raise sth  | zebrać coś 

to rape sb  | z/gwałcić kogoś 

to realise  | zdać sobie sprawę 

to recall sth  | przypominać sobie 
coś, wspominać 

to recover sth  | odzyskać coś 

to reject sb  | odrzucać kogoś 

to rely on sth  | polegać/bazować 
na czymś

to require sth  | wymagać czegoś 

to resent sth  |  oburzać się, mieć 
pretensje

to reveal sth  | ujawniać coś 

to revise sth  | powtarzać coś 

to rock sb  | kołysać kogoś 

to roll in sth  | opływać w coś

to run out of sth  | skończyć się

to rupture  | pęknąć, przerwać się 

to scribble sth  | nagryzmolić coś 
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to scroll through sth  | przewijać 
coś, przeglądać coś

to search for sth  | szukać czegoś 

to seem  | wydawać się 

to set up sth  | ustanowić coś 

to settle for sth  | zadowolić się 
czymś, przystać na coś 

to sew sth  | uszyć coś 

to share sth with sb  | dzielić coś  
z kimś 

to shoulder sth  | przyjąć coś  
na siebie 

to spark sth  | wzbudzić coś, 
spowodować coś 

to spend an arm and a leg  | 
wydawać fortunę/krocie

to split up sth  | podzielić coś

to spread  | rozprzestrzeniać się 

to stick to sth  | trzymać się czegoś

to strengthen sth  | wzmacniać coś 

to strive to do sth  | zmagać się, 
by/usiłować coś zrobić 

to tackle sth  | uporać się z czymś

to take a hit  | zostać boleśnie 
dotkniętym, przyjąć cios

to take hold  | mieć efekt, 
rozprzestrzeniać się, zakorzenić się

to take the world by storm  | 
zawojować świat, wziąć świat 
szturmem

to take up sth  | podjąć się czegoś 

to threaten  | grozić

to tip the balance  | przechylać 
szalę

to underscore sth  | podkreślać 
coś, kłaść na coś nacisk

to wage war on sth  | prowadzić 
wojnę przeciwko czemuś 

to wander round  | włóczyć się, 
wędrować 

to wish  | życzyć

to work out  | powieść się, udać 

to worsen sth  | pogarszać coś 

to yield sth  | dawać/przynosić coś 

top-end  | z górnej półki, 
wypasiony, luksusowy

trademark  | znak towarowy

tripod  | statyw

truncheon  | pałka policyjna 

U
unaware of sth  | nieświadomy 
czegoś 

unemployment ˌʌnɪmˈplɔɪmənt  | 
bezrobocie

uniqueness  | wyjątkowość, 
niepowtarzalność  

unprecedented ʌnˈpresɪdentɪd  | 
bezprecedensowy

unscrupulous ʌnˈskruːpjələs  | 
pozbawiony skrupułów

up-front  | początkowy, płatny  
z góry, na samym początku

V
valve  | zawór 

vantage point  | punkt 
obserwacyjny

victim  | ofiara 

viewfinder  | wizjer (w aparacie 
fotograficznym)

viral  | szybko rozprzestrzeniający 
się w sieci

virtually  | praktycznie 

visually impaired  | niedowidzący

volunteer  | ochotnik, ochotniczy

W
water main  | wodociąg

wealth  | zamożność, bogactwo

wealthy  | zamożny

weight weɪt  | waga 

well off   | zamożny

when it comes to sth  | jeśli  
chodzi o coś 

whistle ˈwɪsl  | gwizdek

widely ˈwaɪdli  | szeroko

widespread  | szeroko 
rozpowszechniony 

with the exception of sth  |  
z wyjątkiem czegoś 

without sth  | bez czegoś 

worth sth  | wart/y czegoś 

Y
yeomanry ˈjəʊmənri  | konna 
formacja wojskowa


