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A
a few | kilka

absolution | rozgrzeszenie

academic path | ścieżka 
akademicka (kariery w środowisku 
akademickim)

acclaim from sb | uznanie z czyjejś 
strony

according to sb | według kogoś

accurate | dokładny, trafny, 
właściwy

acidic əˈsɪdɪk | kwaskowaty

acting chops | aktorskie szlify

actually | w rzeczywistości

admittedly | wprawdzie

agitated | poruszony

alike | podobnie

altercation | zwada, sprzeczka

altered | zmieniony

although | choć, chociaż

amazingly | zdumiewająco

amendment | poprawka

ancestry | pochodzenie

and so on | i tak dalej

apart from sth | oprócz czegoś

apparently | najwidoczniej

appeal | urok

application of sth | za/stosowanie 
czegoś

at all | w ogóle

at first | najpierw

at least | przynajmniej, co najmniej

atrocity | okropność, ohyda

attic ˈætɪk | strych, poddasze

attorney general | prokurator 
generalny

attributable to sth | przypisywany 
czemuś

audition | przesłuchanie

avid | zagorzały

award | nagroda

awareness | świadomość

B
backdrop | tło

bacteria bækˈtɪəriə / bækˈtɪriə | 
bakterie

bank robbery | napad na bank

bartender | barman

bear market | bessa, rynek 
o zniżkowej tendencji

bed of roses | komfortowa 
sytuacja, usłane różami

behind the scenes bɪˈhaɪnd ðə 
siːnz | za kulisami

believable bɪˈliːvəbl | wiarygodny

bleak | posępny

blockbuster | hit

bootleg | nielegalny

borrowed from sth | zapożyczony 
z czegoś

brainstorming | przeprowadzanie 
burzy mózgów, burza mózgów

brawny | muskularny

break | przełom

breath-taking | zapierający dech 
w piersiach, robiący wrażenie

brought about | spowodowany

buck | pot. dolar, kasa

buff | zapaleniec, zwolennik

bulking | potężnej budowy, 
potężny, masywny

bull market | hossa (długotrwała 
tendencja wzrostowa cen akcji)

burden ˈbɜːdn / ˈbɜːrdn | 
obciążenie, ciężar

business venture | przedsięwzięcie 
biznesowe

by appointment | po uprzednim 
umówieniu się

by means of sth | za pomocą 
czegoś

C
cameo | odegranie epizodycznej 
roli, znany aktor występujący 
w epizodycznej roli

cancelled | odwołany, zakończony

captivating | urzekający

captured | schwytany, złapany

cast | gips

cast | obsada

certainly | z pewnością, oczywiście

cessation of sth | zaprzestanie 
czegoś

challenging | ambitny, stawiający 
wysokie wymagania

chance of recovering | szansa 
na wyzdrowienie

chancellor ˈtʃɑːnsələ(r) / 
ˈtʃænsələr | kanclerz

character ˈkærəktə(r) | bohater

charisma kəˈrɪzmə | charyzma

childish | dziecinny

Christian community | społeczność 
chrześcijańska

circulation desk | AmE stanowisko 
wypożyczania książek

circumference səˈkʌmfərəns / 
sərˈkʌmfərəns | obwód

circumstances | okoliczności

closure | zamknięcie, zamykanie

clumsy | niezdarny

coffin | trumna

cohesion kəʊˈhiːʒn / koʊˈhiːʒn | 
spójność

common stock | akcje zwykłe

community | społeczność

company founder | założyciel firmy

compelling | interesujący, 
zajmujący

consecutive interpreting | 
tłumaczenie konsekutywne, 
następcze

contribution to sth | wkład w coś

convinced kənˈvɪnst | przekonany
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convoluted ˈkɒnvəluːtɪd /
ˈkɑːnvəluːtɪd | zawikłany

coriander ˌkɒriˈændə(r) | kolendra

corridor | korytarz

countless | niezliczeni

creepy | przerażający

crime | przestępczość, 
przestępstwo

crisis ˈkraɪsɪs | kryzys

crowded | zatłoczony

crowd-pleasing | zachwycający 
tłumy

crucial | kluczowy

cube kjuːb | kostka

currently | obecnie

curriculum kəˈrɪkjələm | program 
nauczania

curriculum kəˈrɪkjələm | życiorys

customer | klient

D
decent ˈdiːsnt | przyzwoity

decisive | decydujący

decline | upadek, spadek

decrease | spadek

definitely | zdecydowanie

degree | stopień (naukowy)

deliberately | celowo

demolished | zburzony

denomination | wyznanie

depending on sth | w zależności 
od czegoś

desirable dɪˈzaɪərəbl | pożądany

despite sth | po/mimo czegoś

device | urządzenie, sprzęt

devil ˈdevl | diabeł

devoted | oddany, wierny

disrepair | opłakany stan, ruina

distinct from sth | różny, odmienny 
od czegoś

distinction | rozróżnienie

diverse daɪˈvɜːs / daɪˈvɜːrs | 
zróżnicowany

dog shelter | schronisko dla psów

doubt daʊt | wątpliwość

dreary ˈdrɪəri / ˈdrɪri | posępny, 
ponury

due to sth | z powodu czegoś

dull dʌl | nieciekawy, nudny

dune djuːn / duːn | wydma

dystopian | dystopijny

E
Easter | Wielkanoc

echelon ˈeʃəlɒn / ˈeʃəlɑːn | ranga

emergency | sytuacja wyjątkowa

employee | pracownik

employer | pracodawca

end | rzucać się na głęboką wodę

endeavour | przedsięwzięcie

entangled in sth | uwikłany w coś

eponymous ɪˈpɒnɪməs / 
ɪˈpɑːnɪməs | tytułowy

euthanasia ˌjuːθəˈneɪziə | 
eutanazja

every now and then | czasami, 
od czasu do czasu

evicted | eksmitowany

evil spirit | zły duch

executive | pracownik 
na kierowniczym stanowisku

exhilarating ɪɡˈzɪləreɪtɪŋ | 
ekscytujący; radosny

exterior | strona zewnętrzna

extremely | wyjątkowo, wyjątkowy

eyeglasses | okulary

F
failure | niepowodzenie

faith | wiara

familiar with sth | zaznajomiony 
z czymś

family bonds | więzi rodzinne

far-reaching | dalekosiężny

fatigue fəˈtiːɡ | zmęczenie

female | żeński

first of all | po pierwsze

flick | AmE film

flight attendant | steward/essa

flop | fiasko, klapa

fluency | biegłość

for and against | za i przeciw

forced to do sth | zmuszony do  
z/robienia czegoś

foreign competition | zagraniczna 
konkurencja

foreign ˈfɒrən / ˈfɔːrən | obcy

foreign language learning | uczenie 
się/nauka języka obcego

forensic linguist | biegły 
językoznawca

former | były, wcześniejszy

fulfilling | satysfakcjonujący

fully trained | w pełni przeszkolony

fungus ˈfʌŋɡəs | grzyb

G
geared towards sth | skierowany 
do czegoś

genre ˈʒɒ̃rə / ˈʒɒnrə | gatunek

glance at sb | zerknięcie, rzut oka 
na kogoś

gone are the days | przeminęły dni

gone by | miniony

gown ɡaʊn | szata, toga, sukienka

gradually | stopniowo

grief | żal

guided tour | wycieczka 
z gospodarzem w roli przewodnika

guilty | winny

gypsy | Cygan
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H
hands-on | praktyczne, w praktyce

hardships | trudności

haunted ˈhɔːntɪd | nawiedzony

haven ˈheɪvn | schronienie

he’s painted | nie taki diabeł 
straszny jak go malują

healthcare | opieka zdrowotna

hence | stąd, dlatego

heritage | spuścizna

hidden | ukryty

hideaway | kryjówka

highest-grossing | przynoszący 
najwięcej wpływów/zysków

high-spirited | energiczny, pełen 
werwy

hiring ˈhaɪə(r)ɪŋ | zatrudnianie

hopeless | beznadziejny

horned | rogaty

hot-blooded | temperamentny

hot-ticket | gorący towar, 
ulubieniec, faworyt

human resources | zasoby ludzkie

hype | szum medialny

I
immortalised | unieśmiertelniony, 
uwieczniony

impact on sth | wpływ na coś

impeccable ɪmˈpekəbl | 
nienaganny

imposing | robiący wrażenie, 
imponujący, olśniewający

in a supporting capacity | w rolach 
drugoplanowych

in addition | dodatkowo

in order to | aby, żeby

in search of sth | w poszukiwaniu 
czegoś

in terms of sth | pod względem 
czegoś

in the aftermath of sth | 
w następstwie czegoś

incapable ɪnˈkeɪpəbl | niezdolny

including sth | włącznie z czymś

increased | zwiększony

indeed | w rzeczy samej

industry | przemysł

inextricably | nierozerwalnie

infamous | owiany złą sławą

infant | niemowlę

injection | zastrzyk

inlcuding sb | włącznie z kimś

instead of sth | zamiast czegoś

internal | wewnętrzny

interpreter | tłumacz ustny

involuntary ɪnˈvɒləntri / 
ɪnˈvɑːlənteri | mimowolny

involving sth | obejmujący coś

involving sth | zakładający coś

it is advisable | doradza się

it’s a matter of life and death | to 
sprawa życia i śmierci

itinerary aɪˈtɪnərəri | trasa, plan 
zwiedzania

J
Japanese ˌdʒæpəˈniːz | japoński

job seeker | poszukujący pracy

justifiable ˌdʒʌstɪˈfaɪəbl | 
uzasadniony

justification | uzasadnienie

K
kingdom | królestwo

knack for sth | talent, smykałka, 
dryg do czegoś

knickers ˈnɪkəz / ˈnɪkərz | figi, 
majtki

knife naɪf | nóż

knob nɒb / nɑːb | gałka np. u drzwi

knock-off effect | efekt domina

knowledgeable about sth 
ˈnɒlɪdʒəbl /ˈnɑːlɪdʒəbl əˈbaʊt 
ˈsʌmθɪŋ | mądry, znający się 
dobrze na czymś, zorientowany

knuckle ˈnʌkl | knykieć, kostka 
u ręki

L
lack of sth | brak czegoś

laid-back | wyluzowany, 
niefrasobliwy

last but not least | ostatnie ale 
nie mniej ważne

law lɔː | prawniczy

law lɔː | prawo

lead | główny bohater

lecturer | wykładowca

legal | zgodny z prawem, legalny

legally | prawnie

legitimate | uzasadniony

lethal ˈliːθl | śmiertelny

librarian laɪˈbreəriən / laɪˈbreriən | 
bibliotekarz, bibliotekarka

lice | wszy

lightweight ˈlaɪtweɪt | przeciętny, 
lekki, trywialny

likeable ˈlaɪkəbl | sympatyczny

literal | dosłowny

loss of sth | utrata czegoś

louse laʊs | wesz

low-cost | niskobudżetowy

lyrics | słowa piosenki

M
mammal | ssak

managed | zarządzany

manor house | posiadłość

manual | podręcznik

marine | morski

martial arts | sztuki walki

medical treatment | leczenie
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memoirs ˈmemwɑː(r)z / 
ˈmemwɑːrz | pamiętnik

mood swings | wahania nastroju

moreover | ponadto

motherhood | macierzyństwo

mould | pleśń

myriads of sth | niezliczoność 
czegoś, bezlik

mysterious mɪˈstɪəriəs | tajemniczy

N
namely | a mianowicie

nasal | nosowy

needless to say | rzecz jasna; 
nie trzeba dodawać, że

neglected | zaniedbany

no-go area | miejsce, którego 
należy unikać; niebezpieczne 
miejsce

nosy | wścibski

notarial deed | akt notarialny

noteworthy | wart/y odnotowania

novel | powieść

numb nʌm | sparaliżowany; 
zdrętwiały, odrętwiały

numerous | liczny

O
obvious ˈɒbviəs / ˈɑːbviəs | 
oczywiste

obviously | oczywiście

occupation | zajęcie, zawód

of sorts | pewnego rodzaju

on the other hand | z drugiej 
strony

one-trick pony | osoba znająca się 
tylko na jednej rzeczy/dobra tylko 
w jednej dziedzinie, „mistrz jednej 
sztuczki”

originally | pierwotnie, początkowo

outbreak | wybuch

outstanding | wybitny, znakomity

overdue | oddany po terminie

oxygen | tlen

P
page-turner | wciągająca lektura

particular | poszczególny

passed | uchwalony

peak | szczyt

peck | cmoknięcie, całus

peculiarity | osobliwość

peninsula pəˈnɪnsjələ / 
pəˈnɪnsələ | półwysep

perpetrator | przestępca

phenomenon fəˈnɒmɪnən / 
fəˈnɑːmɪnən | zjawisko

physical appearance | wygląd 
fizyczny

physical resemblance | fizyczne 
podobieństwo

picky | wybredny

picturesque ˌpɪktʃəˈresk | 
malowniczy

piece of cake | łatwizna, bułka 
z masłem, pestka

pious ˈpaɪəs | pobożny

plaque plæk / plɑːk | tabliczka

pleasure ˈpleʒə(r) | przyjemność

plot | fabuła

praise preɪz | pochwała

prayer preə(r) / prer | modlitwa

prestigious preˈstɪdʒəs | 
prestiżowy

primary school | szkoła 
podstawowa

Prince Charming | książę z bajki

prior to sth | wcześniej od czegoś, 
przed czymś

proficiency | biegłość

prohibition | zakaz

pronunciation prəˌnʌnsiˈeɪʃn | 
wymowa

protectionism | protekcjonizm, 
polityka rządu ograniczająca import

pulpy | mięsisty

R
raised | wychowywany

read between the lines | czytać 
między wierszami

rear | tylny

rebutted rɪˈbʌtɪd | obalony

redundancy | zwolnienie

release | wyemitowanie, 
wypuszczenie, premiera

relief | ulga

remuneration | wynagrodzenie

required | wymagany

requirement | wymóg

revealed by sb | ujawniany/
odkrywany przez kogoś

rewarding | satysfakcjonujący

root cause | zasadnicza przyczyna, 
źródło

roughly | mniej więcej, z grubsza

S
sandstone | piaskowiec

savings | oszczędności

scar | blizna

scene | sceneria

scene-stealer | osoba przyciągająca 
całą uwagę/przyćmiewająca innych

secondary school | szkoła średnia

seemingly | z pozoru, pozornie

share prices | ceny akcji

shares and stocks | papiery 
wartościowe

shuddering | wstrząsający

siblings | rodzeństwo

sights | miejsca godne zobaczenia

simultaneous ˌsɪmlˈteɪniəs /
ˌsaɪmlˈteɪniəs | symultaniczny

sizeable | znaczny, spory

skewed | wypaczony
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slated for X | zaplanowany na X

slightly | lekko, trochę

slippery slope | równia pochyła

small screen | telewizja

smooth | gładki

social unrest | niepokoje społeczne

solely | jedynie

soulmate | bratnia dusza

source text | tekst źródłowy

spate of sth | natłok, lawina

species ˈspiːʃiːz | gatunek

spiral ˈspaɪrəl | kręty, spiralny

staff training | szkolenie zespołu

staggering | szokujący, 
zdumiewający

stance on sth | stanowisko 
w jakiejś sprawie, postawa wobec 
czegoś

standalone | niezależny

stepfather | ojczym

stitch | szew

stock exchange | giełda papierów 
wartościowych

stomach ˈstʌmək | żołądek

stress-resistant personality | 
osobowość odporna na stres

struggle | zmaganie

stunning | zachwycający

substantially səbˈstænʃəli | 
znacznie

sufficient | wystarczający

suicide ˈsuːɪsaɪd / ˈsjuːɪsaɪd | 
samobójczy

suicide ˈsuːɪsaɪd / ˈsjuːɪsaɪd | 
samobójstwo

surveillance sɜːˈveɪləns / 
sɜːrˈveɪləns | nadzór

suspected| podejrzewany

sweet swiːt | słodki

sworn | przysięgły

T
takeover | przejęcie władzy

tax | podatek

teenager | nastolatek, nastolatka

tenant | najemca, lokator

terminally ill | śmiertelnie chory

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

the late | zmarły

theme θiːm | temat, motyw 
przewodni

there are no grounds to | nie ma 
żadnych podstaw by

there’s more to sb than meets 
the eye | ktoś nie jest tylko takim, 
jakim się wydaje; w kimś jest coś 
więcej niż to, co jest widoczne 
gołym okiem

therefore | dlatego

thought-provoking | inspirujący, 
skłaniający do myślenia

threat to sb | zagrożenie dla kogoś

thriving | kwitnący

through breathing | po/przez 
oddychanie

to achieve sth | osiągnąć coś

to acquire sth | nabyć coś

to add sth | dodawać coś

to affect sth | wpływać na coś

to agree on sth | być zgodnym 
co do czegoś

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

to apply for sth | aplikować o coś, 
składać podanie

to argue that… | argumentować, 
że…

to assess sth | oceniać coś, 
opiniować

to audition sb tu ɔːˈdɪʃn ˈsʌmbədi | 
przesłuchać kogoś

to authorise sb to do sth tu 
ˈɔːθəraɪz ˈsʌmbədi tə dəː ˈsʌmθɪŋ | 
zezwolić komuś na z/robienie 
czegoś

to be all the rage | być ostatnim 
krzykiem mody

to be allowed to do sth | mieć 
zgodę na z/robienie czegoś

to be awarded sth | mieć coś 
przyznane

to be aware of sth | być 
świadomym czegoś

to be familiar with sb/sth | być 
z kimś/czymś zaznajomionym

to be fired | zostać zwolnionym

to be fond of sth | lubić coś

to be in the limelight | być 
w centrum uwagi

to be on loan | być wypożyczonym

to be one’s cup of tea | leżeć 
w kręgu czyichś zainteresowań

to bear sth in mind | mieć coś na 
uwadze

to beget sth | s/powodować coś

to blame for sth | winić za coś

to boast sth | szczycić się czymś

to break sth | z/łamać coś

to breathe tə briːð | oddychać

to broaden sth | poszerzać coś

to brush up on sth | podciągnąć się 
z czegoś, odświeżyć wiedzę o czymś

to cause sth | s/powodować coś

to cease tə siːs | przestawać

to check out sth | oddać coś

to chew tə tʃuː | żuć

to claim that… | twierdzić, że…

to collect sth | zbierać, 
kolekcjonować coś

to come to a halt | zatrzymać się, 
zostać wstrzymanym

to complete sth | ukończyć coś

to conduct sth | prze/prowadzić 
coś

to confuse sth | mylić coś

to consist of sth | składać się 
z czegoś

to constitute sth | stanowić coś, 
składać się na coś

to contend that… | utrzymywać, 
że…
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to cut a long story short | krótko 
mówiąc

to deal with sth | mieć 
do czynienia z czymś

to deny sb sth | odmawiać komuś 
czegoś

to depict sth | przedstawiać coś

to deserve sth | zasługiwać na coś

to download sth | pobierać coś, 
ściągać coś

to draw attention | przyciągać 
uwagę

to draw the line tə drɔː ðə laɪn | 
wyznaczać granicę

to drop | spadać

to dub sth | nazwać coś

to earn sth | zarobić coś

to emphasise sth | podkreślać coś

to emphasise sth tu ˈemfəsaɪz 
ˈsʌmθɪŋ | podkreślać coś

to encounter sth | spotkać/
napotkać coś, natknąć się na coś

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

to endure sth | wytrzymać coś, 
znosić coś

to ensure sth | zapewnić coś

to exchange sth | wymieniać się 
czymś

to expand sth | poszerzać coś

to experience sth | doświadczyć 
czegoś

to face sth | z/mierzyć się z czymś

to fall | opadać

to familiarise oneself with sth | 
zaznajomić się z czymś

to feature sth | zawierać coś

to find out | dowiedzieć się

to fit | pasować

to fit the bill | nadawać się, być 
odpowiednim

to flourish | kwitnąć

to focus on sth | skupiać się, 
koncentrować na czymś

to follow sth | podążać za czymś

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

to fuel sth tə ˈfjuːəl ˈsʌmθɪŋ | 
napędzać coś

to get hitched | pot. pobrać się, 
hajtnąć się

to get out of hand | wymykać się 
spod kontroli

to get rid of sth | pozbywać się 
czegoś

to get the scoop | pot. zdobyć 
sensacyjny materiał

to give lectures | dawać wykłady

to give sb an upper hand | dać 
komuś przewagę

to go gaga for sb | oszaleć na 
czyimś punkcie

to grow up | dorastać

to have a glance at sth | zerknąć 
na coś

to have confidence in sth | darzyć 
coś zaufaniem, wierzyć w coś

to have sth under one’s belt | 
mieć coś na swoim koncie (np. 
doświadczenia)

to hire sb | zatrudnić kogoś

to host | gościć, przyjmować

to immerse oneself in sth | 
zanurzyć się w czymś

to include sb/sth | obejmować 
kogoś/coś

to include sth in sth | włączyć coś 
w coś

to induce sth | wywoływać coś

to influence sb/sth | wpłynąć na 
kogoś/coś

to involve sth | obejmować coś

to keep up to date with sth | być 
na bieżąco z czymś

to knit tə nɪt | szydełkować

to lack sth | nie mieć czegoś

to lead to sth | prowadzić 
do czegoś

to learn sth by heart | nauczyć się 
czegoś na pamięć

to live up to the hype | spełniać 
wszystkie oczekiwania

to make a killing on sth | zarobić 
na czymś kupę forsy

to make a name for oneself | 
wyrabiać sobie renomę

to make the trek | wyprawić się

to make up one’s mind |  
z/decydować się

to master sth | opanować coś, 
władać czymś

to matter | mieć znaczenie

to miss home | tęsknić za domem

to object to sth | sprzeciwiać się 
czemuś

to obtain sth | uzyskać coś

to outlaw sth | zakazać czegoś

to participate in sth | uczestniczyć 
w czymś

to pass away | odejść, umrzeć

to pass sth | podać coś

to pay attention to sth | 
przywiązywać do czegoś wagę

to pay off | opłacić się

to pay respects | oddać hołd, 
złożyć wyrazy szacunku

to perform sth | wykonać coś

to plummet tə ˈplʌmɪt | 
gwałtownie spadać

to prevent sth | zapobiegać czemuś

to prompt sb to do sth | skłaniać 
kogoś do z/robienia czegoś

to prove difficult | okazać się 
trudnym

to purchase sth tə ˈpɜːtʃəs / ˈpɜːrtʃəs 
ˈsʌmθɪŋ | nabyć coś

to put pressure on oneself | 
wywierać nacisk na samego siebie

to put sth down | odłożyć coś

to rack up sth | zgarnąć/zdobyć coś

to raise | wznosić się

to raise sth | podnieść poziom 
czegoś

to realise sth | zdawać sobie 
sprawę z czegoś

to reassure sb | uspokoić kogoś

to recommend sth | polecać/
rekomendować coś
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to record oneself | nagrywać siebie 
samego

to refuse sth | odmówić czegoś

to regret doing sth | żałować 
zrobienia czegoś

to rekindle sth | ożywiać, przeżywać 
na nowo

to repossess sth | przejmować coś

to require sth | wymagać czegoś

to resemble sth | przypominać coś

to reveal sth | ujawniać coś

to rise | wzrastać

to seem | wydawać się

to set up a business | zakładać 
biznes

to set up sth | założyć coś

to shatter with sth |rozpadać się na 
kawałki z powodu czegoś

to shine | błyszczeć, zabłysnąć

to shout sth from the rooftops | 
obwieszczać coś, ogłaszać publicznie, 
rozgłaszać coś

to sin tə sɪn | grzeszyć

to slash sth | prze/ciąć coś

to soar | wznosić się

to spot sth | dostrzec coś

to spring up | mnożyć się jak grzyby 
po deszczu

to stand out | wyróżniać się

to stomp of one’s feet | ciężko 
stąpać, tupać stopami

to strike gold | trafiać na żyłę złota, 
trafiać w dziesiątkę

to suit sb | odpowiadać komuś, 
pasować do kogoś

to surge | wzrastać, narastać

to switch sth with sb | wymieniać 
się czymś z kimś

to take part in sth | brać w czymś 
udział

to take sth into account | brać coś 
pod uwagę

to take up sth | podjąć się czegoś, 
zacząć coś robić

to take up sth | zajmować coś, 
zabierać coś

to throw away sth | wyrzucać coś

to throw oneself in at the deep

to touch sb tə tʌtʃ ˈsʌmbədi | dotykać 
kogoś

to trigger controversy | wywołać 
kontrowersje

to trim sth | przycinać/podcinać coś

to try one’s hand at sth | spróbować 
czegoś

to turn into sth | zmienić się w coś

to turn out to be | okazać się

to uncover sth | odkryć coś

to withdraw sth from sth | wycofać 
coś z czegoś

to work out | wypalić, zadziałać

toadstool | grzyb trujący

tongue twister ˈtʌŋ twɪstə(r) | 
łamaniec językowy

total recall | pamięć absolutna

tour guide | przewodnik wycieczek

travel kit | zestaw podróżny

troublesome | sprawiający kłopoty

turf wars | wojny między gangami

tutor | nauczyciel, korepetytor

U
ultimately ˈʌltɪmətli | ostatecznie

unable | niezdolny

undeniably ˌʌndɪˈnaɪəbli | 
niezaprzeczalnie

undoubtedly ʌnˈdaʊtɪdli | bez 
wątpienia

unemployed | bezrobotny

unemployment rate | stopa 
bezrobocia

unfortunately | niestety

unmitigated | całkowity, kompletny, 
totalny

unspoilt | dziewiczy

urban ˈɜːbən / ˈɜːrbən | miejski

usefulness | użyteczność

V
verbal | słowny, werbalny

veritable ˈverɪtəbl | prawdziwy, istny

versatile ˈvɜːsətaɪl / ˈvɜːrsətl | 
wszechstronny

vigorous ˈvɪɡərəs | pełen wigoru, 
energiczny

violent | gwałtowny, pełen przemocy

vocation | powołanie

voiced | dźwięczny

voiceless | bezdźwięczny

vulnerable ˈvʌlnərəbl | podatny 
na coś, wrażliwy

W
warmth wɔːmθ / wɔːrmθ | ciepło

well-off | zamożny

whereas | podczas gdy

widespread | szeroko 
rozpowszechniony

wipeout | upadek

within sth | w obrębie czegoś

without doubt | bez wątpienia

workshop | warsztat

worth sth | wart/y czegoś

wuthering | wichrowy

Y
yeast jiːst | drożdże

you should never judge a book by its 
cover | nie oceniaj książki po okładce

youth | młodość


