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A
abyss əˈbɪs  | przepaść

acclaim  | uznanie

according to sb/sth  | według 
kogoś/czegoś

accountant  | księgowy/a

acid ˈæsɪd  | kwas 

actually  | w rzeczywistości, 
naprawdę 

acumen ˈækjəmən  | bystrość, 
wnikliwość, talent

adjusted əˈdʒʌst ɪd  | 
dostosowywany, ustawiany

adult  | dorosły

afloat  | na powierzchni, radzący 
sobie

agave worm  | larwa żyjąca na 
liściach agawy

akin to sth  | podobny do czegoś

all in all  | ogólnie rzecz biorąc

alleged əˈledʒd  | domniemany

allure  | urok

although  | chociaż

alumnus  | absolwent

amount of sth  | ilość czegoś

amusement  | rozrywka 

ancient ˈeɪnʃənt  | starożytny

annually   | corocznie

antiquity ænˈtɪkwəti  | starożytność

anxiety  | niepokój

apart from sth  | oprócz czegoś

apparently  | podobno

apprenticeship  | staż, nauka 
rzemiosła, praktyki

approaching  | zbliżający się

approximately əˈprɒksɪmətli / 
əˈprɑːksɪmətli  | około

artificially  | sztucznie 

assessment  | ocena

assignment  | zadanie, zadana 
praca

association  | skojarzenie

at least  | co najmniej

at the bottom of sth  | u stóp 
czegoś, na dole czegoś

attendance   | uczęszczanie

available  | dostępny

awareness  | świadomość

B
B.A. = Bachelor of Arts  | tytuł 
licencjata  w dziedzinie nauk 
humanistycznych

Bachelor ˈbætʃələ(r)  | licencjat

Bachelor’s degree ˈbætʃələ(r)z 
dɪˈɡriː  | stopień licencjata

background  | tło

bank holidays  | ustawowe święta/
dni wolne od pracy

bartender  | barman

batter  | panierka 

biopic  | pot. biografia

blurry ˈblɜːri  | nieostry

boarding school  | szkoła  
z internatem

body mass index  | wskaźnik masy 
ciała

bona fide  | prawdziwy

bookworm  | mól książkowy

boozer  | BrE pot. bar, pub

borough ˈbʌrə / ˈbɜːroʊ  | gmina

breadth  | szerokość 

breakdown  | załamanie, rozpad

broke  | spłukany

brunt of sth  | główny ciężar

bug  | robak

butler  | kamerdyner 

by means of sth  | za pomocą 
czegoś 

C
call it a night  | iść spać, kończyć 
pracę/zajęcia w nocy

cancer  | rak

carbohydrate  | węglowodan

cash injection  | zastrzyk finansowy

caterpillar  | gąsienica

causation  | przyczynowość

charred  | zwęglony

climb klaɪm  | wspinaczka

coalescence  | połączenie

coincidental  | przypadkowy

compatible kəmˈpætəbl  | 
kompatybilny, pasujący

compelling  | przykuwający uwagę, 
frapujący

complaint  | skarga, zażalenie

complimentary  | gratisowy, 
wliczony w cenę

compulsory  | obowiązkowy

considerable kənˈsɪdərəbl  | 
znaczący, znaczny

copper  | miedź

cosy  | przytulny 

court  | boisko

creepy-crawly  | pot. robak, insekt

cricket  | świerszcz

crisps  | chipsy

cropping  | przycinanie (np. części 
fotografii)

crowd  | tłum

cruise liner  | statek wycieczkowy

crunch  | chrupanie 

culprit ˈkʌlprɪt  | winowajca

curriculum kəˈrɪkjələm  | program 
nauczania

D
dachshund ˈdæksnd / ˈdɑːkshʊnd  | 
jamnik

dawn dɔːn  | brzask, świt

dead-end  | bez perspektyw

debris ˈdebriː /  ˈdeɪbriː  | gruzy 

definitely  | zdecydowanie 

deliberately dɪˈlɪbərətli  | celowo

despite sth  | po/mimo czegoś
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destitute  | bez środków do życia, 
w nędzy

diabetes  | cukrzyca

digraph  | dwuznak

dish dɪʃ  | danie

disposable income  | dochód netto

distinguished  | wyróżniony

dough dəʊ / doʊ  | ciasto, pot. kasa

dozens of sth  | wiele czegoś 

drizzled with sth  | spryskany 
czymś 

due to sth  | z powodu czegoś 

dwindling  | malejący

E
edible  | jadalny 

eligible ˈelɪdʒəbl  | spełniający 
wymagania

enabled  | umożliwiony, możliwy

enamoured with sth  | zakochany 
w czymś, rozmiłowany w czymś

entertainer  | artysta estradowy

erected  | wzniesiony

estimated  | szacowany

eventually  | ostatecznie, w końcu

except for sth  | z wyjątkiem czegoś 

excessive  | nadmierny

exhaustive ɪɡˈzɔːstɪv  | 
wyczerpujący

exhibit  | eksponat

expenses  | wydatki 

exposure  | ekspozycja, czas 
naświetlania

extended  | wydłużony, dłuższy

externally  | zewnętrznie

exuberant ɪɡˈzjuːbərənt / 
ɪɡˈzuːbərənt  | energiczny, 
żywiołowy

F
facility  | udogodnienie 

faked  | udawany

fare  | opłata

fatal ˈfeɪtl  | śmiertelny

feature  | cecha

flair for sth  | talent do czegoś

foreground  | pierwszy plan

foreign language ˈfɒrən 
ˈlæŋɡwɪdʒ  | język obcy

former  | wcześniejszy, dawny

fortunately  | na szczęście

frequently ˈfriːkwəntli  | często

G
garlic  | czosnek

GCSE = General Certificate of 
Secondary Education  | w Wielkiej 
Brytanii (oprócz Szkocji) egzamin 
zdawany na zakończenie nauki w 
szkole średniej (w wieku 16 lat)

GDP = Gross Domestic Product  | 
produkt krajowy brutto

gearbox ˈɡɪəbɒks / ˈɡɪrbɑːks  | 
skrzynia biegów

gem dʒem  | skarb

glimpse into sth  | zerknięcie na 
coś

grade  | stopień

gradually  | stopniowo

green  | pot. kasa, forsa, siano

greenhouse gas  | gaz cieplarniany

grid  | siatka

groceries  | artykuły spożywcze

grumpy  | zrzędliwy

H
hard pill to swallow  | coś z czym 
trudno się pogodzić, gorzka pigułka 
do przełknięcia

have something under one’s belt  | 
mieć coś na swoim koncie

head chef hed ʃef  | główny 
kucharz, szef kuchni

height haɪt  | wysokość

hen night/hen party  | wieczór 
panieński

highest-grossing  | najwięcej 
zarabiający, najbardziej kasowy

hindrance  | przeszkoda

host of sth  | mnóstwo czegoś

household name  | powszechnie 
znane nazwisko

I
impact on sth  | wpływ na coś

impaled  | nabity

impoverished  | zubożały

improvement  | polepszenie 

in order to  | aby

in terms of sth  | pod względem 
czegoś

in the black  | na plusie

in the middle of sth  | w środku 
czegoś

including sth  | włącznie z czymś, 
obejmujący coś

income  | dochód 

increase  | wzrost

indeed  | w rzeczy samej

inebriated ɪˈniːbrieɪtɪd  | 
nietrzeźwy

inferred  | pośrednio 
wywnioskowany, wydedukowany

injured ˈɪndʒəd / ˈɪndʒərd  | ranny 

inquest  | dochodzenie

instead of sth  | zamiast czegoś 

insurance salesman  | sprzedawca 
ubezpieczeń

intact| nietknięty

intake  | przyjmowanie

interchangeably ˌɪntəˈtʃeɪndʒəbli / 
ˌɪntərˈtʃeɪndʒəbli  | zamiennie

interviewee ˌɪntəvjuːˈiː / 
ˌɪntərvjuːˈiː  | osoba, z którą 
przeprowadzany jest wywiad

iron ˈaɪən / ˈaɪərn  | żelazo 
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J
journalism ˈdʒɜːnəlɪzəm / 
ˈdʒɜːrnəlɪzəm  | dziennikarstwo 

junk food  | śmieciowe jedzenie 

K
kindergarten  | przedszkole

L
labour ˈleɪbə(r)  | roboczy

lack of sth  | brak czegoś 

landmark  | przełomowy

larva ˈlɑːvə / ˈlɑːrvə  | larwa

lawyer  | prawnik

leafhopper  | konik polny

lean  | chudy

library ˈlaɪbrəri / ˈlaɪbri  | biblioteka

literally  | dosłownie

livestock  | żywy inwentarz

locust  | szarańcza

low-income  | z niskim dochodem 

luggage ˈlʌɡɪdʒ  | bagaż

luxurious lʌɡˈʒʊəriəs / lʌɡˈʒʊriəs  | 
luksusowy

M
maiden  | dziewiczy 

major  | główny

majority  | większość

managed  | zarządzany

mandatory  | obligatoryjny

manually  | ręcznie

mature  | dojrzały

mediocre ˌmiːdiˈəʊkə(r) / 
ˌmiːdiˈoʊkər  | przeciętny

melodious məˈləʊdiəs / 
məˈloʊdiəs  | melodyjny

melted down  | przetopiony

mental disorder  | zaburzenie 
psychiczne

menu ˈmenjuː  | menu, jadłospis

merit  | zasługa, korzyść

mismanagement  | niewłaściwe 
zarządzanie

mobile  | przenośny

moolah  | pot. kasa

moreover  | ponadto

mortgage ˈmɔːɡɪdʒ / ˈmɔːrɡɪdʒ  | 
kredyt hipoteczny

mouthwatering  | rozpływający się 
w ustach

mutual  | wzajemny

N
naughty  | niegrzeczny

nauseous ˈnɔːziəs  | mający 
mdłości

near and dear  | bliski

negligence ˈneɡlɪdʒəns  | 
zaniedbanie 

neigbourhood  | sąsiedztwo

neither  | ani

nitty-gritty  | sedno sprawy, zasady

noteworthy  | wart odnotowania

noticeable  | zauważalny

nowadays  | obecnie 

numb nʌm  | zdrętwiały 

numeral  | liczebnik

nursery  | żłobek 

nutritious njuˈtrɪʃəs  | odżywczy

nutty  | orzechowy

O
obesity əʊˈbiːsəti / oʊˈbiːsəti   | 
otyłość

objective  | cel

obliged əˈblaɪdʒd  | zobowiązany

obvious ˈɒbviəs / ˈɑːbviəs  | 
oczywisty

occuring  | dziejący się

omitted  | pominięty, zwolniony

on a whim  | spontanicznie

on-going  | toczący się, trwający, 
na bieżąco

opportunity  | sposobność, okazja

ordered  | zamówiony

origin  | pochodzenie

originally  | początkowo

outskirts  | przedmieścia

overcrowded  | nadmiernie 
zatłoczony

owl aʊl  | sowa

P
pay rise  | podwyżka

PE = Physical Education  | 
wychowanie fizyczne, WF

penniless  | bez grosza przy duszy

penny-pinching  | skąpstwo

per se  | jako tacy, sami w sobie

pernicious pəˈnɪʃəs / pərˈnɪʃəs  | 
groźny, zgubny

phonetic transcription  | zapis 
fonetyczny

picked up  | podchwycony

PJs  = pyjamas   | piżama

poisonous ˈpɔɪzənəs  | trujący

poverty  | ubóstwo, bieda

poverty-stricken  | ubogi

preceded  | poprzedzony

pricey  | drogi

prickly  | drażliwy, drażniący, kłujący

primary school  | podstawówka

prior to sb  | wcześniejszy niż ktoś, 
poprzedzający kogoś

privilege ˈprɪvəlɪdʒ  | przywilej, 
uprzywilejowanie

processed  | przetworzony

pros and cons  | za i przeciw 

proximity  | bliskość

pulled down  | obalony
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Q
quick fix  | prowizorka

quirky  | ekscentryczny

quotation kwəʊˈteɪʃn / kwoʊˈteɪʃn  | 
cytat

R
rave  | entuzjastyczny

RE = Religious Education  | religia

read  | lektura

recipe ˈresəpi  | przepis

recipient  | odbiorca, beneficjent

reciprocal rɪˈsɪprəkl  | wzajemny 

recurring  | powtarzający się

red weaver ant  | czerwona 
mrówka

regarding sth  | dotyczący czegoś

regardless of sth  | bez względu na 
coś 

reluctant  | niechętny

required  | wymagany 

requirement  | wymóg

reservoir ˈrezəvwɑː(r) / 
ˈrezərvwɑːr  | zbiornik wodny

restriction  | ograniczenie

retailer  | sprzedawca detaliczny

revealing  | demaskatorski

revenue  | przychód

ride  | przejażdżka 

rink  | lodowisko

roach  | karaluch

roaming  | wałęsający się, włóczący

rowing boat  | łódka, łódź 
wiosłowa

ruling  | rządzący

run-of-the-mill  | sztampowy, 
przeciętny

S
savings  | oszczędności

secondary school  | szkoła średnia

sedentary  | siedzący

settings  | ustawienia

shrouded  | pogrążony

side-by-side  | obok siebie

simultaneously ˌsɪmlˈteɪniəsli  | 
jednocześnie

since  | ponieważ

single  | pojedynczy

skewer  | szpikulec

skipped  | pomijany

slave-driver  | srogi przełożony, 
wyzyskiwacz

small gauge train  | kolejka 
wąskotorowa

smoky  | wędzony 

snack  | przekąska

soccer  | piłka nożna

sophisticated  | wyrafinowany

sophistication səˌfɪstɪˈkeɪʃn  | 
wyrafinowanie

species  | gatunek 

spinach ˈspɪnɪtʃ  | szpinak

spire ˈspaɪə(r)  | iglica wieży

staggering  | zdumiewający, 
szokujący

staple  | artykuł pierwszej potrzeby

stink bug  | pluskwiak

strapped for cash  | pot. 
potrzebujący pieniędzy

stratification  | rozwarstwienie

stroke  | zawał

submitted  | dostarczony 

subtitles  | napisy

suburbs ˈsʌbɜːbz / ˈsʌbɜːrbz  | 
przedmieścia

suicide ˈsuːɪsaɪd / ˈsjuːɪsaɪd  | 
samobójstwo, samobójczy

suite swiːt  | apartament 

superiority  | wyższość

supporter  | fan, zwolennik

sweat swet  | pot

T
table scraps  | resztki ze stołu

tax burden  | ciężar podatkowy

teeming with sth  | tętniący czymś 

teenager  | nastolatek

temporary  | czasowy, okresowy

termite ˈtɜːmaɪt /  ˈtɜːrmaɪt  | termit

thespian  | aktor

thought-provoking  | inspirujący, 
skłaniający do myślenia

three-layer  | trzywarstwowy

timber  | drewniany

to a tee  | idealnie

to advocate for sth  | popierać coś, 
wspierać

to affect sth  | mieć wpływ na coś

to afford sth  | móc sobie na coś 
finansowo pozwolić

to amass sth  | z/gromadzić, 
skumulować

to apply  | aplikować

to apply sth  | za/stosować coś

to ascend tu əˈsend  | piąć się  
w górę

to attain sth  | zdobywać, osiągnąć 
coś 

to avoid sth  | unikać czegoś 

to be bound to do sth  | musieć 
coś zrobić

to be in the clear  | być 
bezpiecznym, wyjść na czysto

to be lacking sth  | nie posiadać 
czegoś

to be on the breadline  | żyć na 
granicy ubóstwa

to be promoted  | zostać 
awansowanym

to be sick and tired of sth  | mieć 
czegoś dość

to be stuck in a rut  | popaść  
w rutynę

to be stuck in sth  | utknąć  
w czymś, tkwić w czymś

to bear sth  | unosić coś, nieść coś 



englishmatters.pl
78/2019

to blazon  | przedstawić

to boast sth  | szczycić się czymś 

to catch up with sth  | być na 
bieżąco z czymś 

to collect sth  | pobierać coś 

to combat sth  | zwalczyć coś 

to come across as sth  | wypadać 
jako coś 

to come in  | występować 

to come into effect  | wejść w życie 

to come to mind  | przychodzić  
na myśl

to commemorate sth  | 
upamiętniać coś 

to compete  | rywalizować 

to comprise sth  | obejmować coś

to conceive  | począć 

to constitute sth  | stanowić coś

to crunch the numbers  | 
wykonywać obliczenia   

to date  | do dziś 

to decapitate  | obciąć głowę 

to delight sb tə dɪˈlaɪt ˈsʌmbədi  | 
zachwycić kogoś 

to depict sb/sth  | przedstawiać 
kogoś/coś

to dig into sth  | sięgnąć do czegoś

to dish about oneself  | 
wywnętrzać się

to dish out sth  | rozdawać/
serwować coś 

to dispel sth  | rozwiać coś  
(np. pogląd, przekonanie)

to divide sth into sth  | dzielić coś 
na coś

to embark on sth  | rozpoczynać 
coś 

to emphasise sth  | podkreślić coś

to encounter sth  | napotkać coś 

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

to enrich sth  | wzbogacać coś 

to ensure  | zapewniać, 
gwarantować

to eradicate sth  | wyeliminować 
coś

to exceed sth  | przekroczyć coś 

to extend sth  | wyciągać coś

to extinguish sth  | ugasić coś 

to fade away  | znikać

to fall into poverty  | ubożeć, 
biednieć

to feast one’s eyes on sth  | 
nacieszyć czymś oczy

to flummox sb  | zbić kogoś z tropu

to focus on sth  | skupiać się na 
czymś

to follow through  | prześledzić, 
zrealizować

to fulfil sth  | wypełniać, spełniać 
coś

to further sth tə ˈfɜːðə(r) ˈsʌmθɪŋ  | 
kontynuować coś

to get by on sth  |  przeżyć 
na czymś (np. na niewielkim 
wynagrodzeniu), dać sobie radę

to get down to sth  | zabrać się za 
coś

to get one’s hands on sth  | dorwać 
się do czegoś 

to get used to sth  | przyzwyczaić 
się do czegoś 

to go the extra mile  | postarać się 
bardziej, by osiągnąć cel

to graduate  | ukończyć (np. szkołę)

to harvest sth  | zbierać coś 

to haunt sth  | nawiedzać coś 

to head towards sth  | zmierzać  
w kierunku czegoś 

to highlight sth  | podkreślać coś, 
uwydatniać coś

to imply that…  |  dawać do 
zrozumienia, że…

to improve  | polepszyć się 

to include sth  | obejmować coś, 
łączyć się z czymś

to increase  | rosnąć, wzrastać, 
powiększać się 

to indicate sth  | wskazywać na coś

to indicate that…  | wskazywać na 
to, że…

to indulge in sth  | dogadzać sobie 
czymś, pozwalać sobie na coś 

to involve sth  | zakładać coś

to jazz up sth  | pot. podrasować 
coś

to kick-start sth  | zapoczątkować 
coś 

to lay the blame on sb  | obwiniać 
kogoś 

to lead to sth  | prowadzić do 
czegoś 

to let sb in  | wpuszczać kogoś 

to live on a shoestring  | żyć od 
pierwszego do pierwszego, ledwo 
wiązać koniec z końcem

to look up to sb  | wzorować się  
na kimś

to loom over sth  | wisieć nad 
czymś, zagrażać czemuś 

to make ends meet  | wiązać 
koniec z końcem

to make up sth  | stanowić coś

to nab sth  |  zaklepywać coś

to order sth  | zamawiać coś 

to outweigh sth  | przeważać nad 
czymś, przewyższać

to owe sb sth tu əʊ / oʊ ˈsʌmbədi 
ˈsʌmθɪŋ  | być komuś winnym coś 

to pamper oneself  | dogadzać 
sobie, rozpieszczać się 

to part with sth  | rozstawać się  
z czymś

to pass sth  | uchwalać coś 

to perform sth  | wykonywać, robić 
coś 

to pony up  | pot. AmE wyłożyć 

to pop up  | wyskakiwać, pojawiać 
się, przewijać się

to pronounce sth  | wymówić coś

to pursue sth tə pəˈsjuː / pərˈsuː 
ˈsʌmθɪŋ  | podążać za czymś

to put one’s nose to the grindstone  |  
przykładać się do pracy

to put sth on hold  | wstrzymać się 
z czymś 

to queue tə kjuː  | stać w kolejce



englishmatters.pl
78/2019

to raise a child  | wychowywać 
dziecko

to realise  | zdać sobie sprawę

to reject sth  | odrzucać coś

to relish in sth   | cieszyć się  
z czegoś, odczuwać przyjemność  
z czegoś

to require sth  | wymagać czegoś 

to rev up  | zwiększać obroty

to rocket to fame  | zasłynąć

to scrimp  | ograniczać wydatki, 
ciułać

to seem  | wydawać się 

to set out on a journey  | wyruszać 
w podróż

to set sb back X  | zubożyć kogoś 
o X

to settle  | osiąść

to shrink  | kurczyć się, maleć

to shy away from sth  | unikać 
czegoś

to skimp on sth  | skąpić na czymś

to slog one’s guts  | tyrać jak wół

to spice up sth  | uatrakcyjnić coś

to split into sth  | dzielić się na coś

to splurge on sth  | szastać na coś, 
wykosztowywać się na coś 

to squander sth  | trwonić/
marnować coś 

to starve  | głodować 

to stir up a hornets’ nest  | 
wsadzać kij w mrowisko

to store sth  | przechowywać coś

to straddle sth  | rozciągać się nad 
czymś 

to stray  | błądzić

to support one another  | wspierać 
się wzajemnie

to switch to sth  | przerzucić się na 
coś 

to tackle sth   |  uporać się z czymś

to take a toll on sth  | zebrać 
żniwo, odbić się na czymś 
(negatywnie), zaszkodzić

to take advantage of sth  | 
skorzystać z czegoś

to take the plunge  | zaryzykować

to tame sth  | poskromić coś, 
okiełznać

to tap sth  | dotknąć czegoś

to tie the knot tə taɪ ðə nɒt / nɑːt  | 
pot. pobrać się

to tighten one’s belt  | zacisnąć 
pasa

to top it off  | na dodatek

to transition  | przekształcać się 

to turn out  | wyjść, wychodzić, 
okazać się

to vary  | różnić się

to venture out  | wyruszać 

to volunteer  | zgłaszać się na 
ochotnika 

to wander out of sth  | wyjść, 
wychodzić  z czegoś 

to warm up to sth  | przekonać się 
do czegoś 

to waste sth  | zmarnować coś, 
przetracić coś

to weigh sth tə weɪ ˈsʌmθɪŋ  | 
ważyć coś 

to wolf sth down  | jeść coś 
łapczywie, pałaszować

to work one’s fingers to the 
bone  | urabiać sobie ręce po łokcie

to wow sb  | zachwycić kogoś 

to zoom in  | powiększać

toddler  | maluch, brzdąc, małe 
dziecko

top-notch  | pierwszorzędny

tough pill to swallow  | sytuacja 
trudna do zaakceptowania, gorzka 
pigułka do przełknięcia

tough tʌf  | ciężki, trudny

towering  | strzelisty

trainspotting  | obserwowanie 
pociągów 

tripod ˈtraɪpɒd / ˈtraɪpɑːd  | 
trójnog, statyw na trzech nogach

tube tjuːb / tuːb  | metro

twang  | wymowa nosowa, nosowe 
brzmienie

U
uncountable ʌnˈkaʊntəbl  | 
niepoliczalny

underprivileged  | żyjący w złych 
warunkach

unemployment rate  | wskaźnik 
bezrobocia

unfortunately  | niestety

unintentionally ˌʌnɪnˈtenʃənəli  | 
mimowolnie

unnecessary ʌnˈnesəsəri  | 
niezbędny

unquestionably ʌnˈkwestʃənəbli  | 
bez wątpienia

upbringing  | wychowanie

V
varied  | zróżnicowany

vaunted ˈvɔːntɪd  | osławiony

vegan ˈviːɡən  | wegański

vertical  | pionowy

vocational vəʊˈkeɪʃənl / 
voʊˈkeɪʃənl  | zawodowy, 
kierunkowy

vowel ˈvaʊəl  | samogłoska

voyage ˈvɔɪɪdʒ  | podróż, rejs

W
water boatman  | pluskolec, 
grzbietopławek

waterslide  | zjeżdżalnia wodna

wealth  | bogactwo

wedding  | ślub

weeds  | chwasty

weevil grub  | larwa chrząszcza 
ryjkowca

when it comes to  | jeśli chodzi o 

whereas  | podczas gdy

whopping  | ogromny

windmill  | wiatrak

within sth  | w obrębie czegoś
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without sth  | bez czegoś

worth sth  | wart/y czegoś

Y
youth juːθ  | młodość

Z
zip-line  | zjazd tyrolski

zone zəʊn / zoʊn  | strefa


