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A
abbreviation | skrót

abroad | za granicę

acclaim | uznanie

accompaniament | dodatek

according to sb/sth | według 
kogoś/czegoś

Actions speak louder than words 
| liczą się czyny, a nie słowa

actual | prawdziwy

actually | w rzeczywistości, 
faktycznie

addictive | uzależniający, 
prowadzący do uzależnienia

adjective | przymiotnik

adolescent | nastolatek, osoba 
młodociana/dorastająca

adult | dorosły

advantage | korzyść, zaleta

afters | pot. BrE deser

age restriction | ograniczenie 
wiekowe

aka = also known as | znany także 
jako

All’s fair in love and war 
| na wojnie i w miłości wszystkie 
chwyty są dozwolone

although | chociaż

amber | bursztyn

amenities | obiekty usługowe, 
udogodnienia

amount | ilość

amusement park | park rozrywki

ancient ˈeɪnʃ(ə)nt | starożytny

anniversary | rocznica

annoyance | irytacja, rozdrażnienie

annually | corocznie

anxiety | niepokój, obawa, uczucie 
lęku

apart from sth | poza czymś, 
oprócz czegoś

apparently | najwyraźniej

appointment | spotkanie

appropriate | właściwy, stosowny

arch ɑːtʃ | łuk 

arguably | prawdopodobnie, być 
może

arrow | strzałka

arse | głupek, idiota

arsehole | dupek

artefact | wytwór ludzkiej 
działalności, wyrób (o historycznym 
znaczeniu)

as default | standardowo, 
domyślnie

asterisk | gwiazdka symbolizująca 
przypis (w menu)

at least | przynajmniej

at the bottom | na dole

athlete | sportowiec

auxiliary ɔːɡˈzɪliəri | posiłkowy

average | przeciętny

awareness | świadomość

B
backed | poparty

bad apple | zakała, czarna owca

bale | bela

bang for your buck | pot. więcej za 
mniej, opłacać się

banned | zakazany

barely | prawie wcale, prawie nie, 
ledwie

bargain ˈbɑːɡɪn | okazja

barrel | beczka

battered cod | panierowany dorsz

battery farming | chów 
przemysłowy/intensywny

bean | fasola

bellend | cymbał, debil

beverage | napój

binge bɪndʒ | popijawa

bint | BrE babsko, babsztyl

biodegradable ˌbaɪəʊdɪˈɡreɪdəb(ə)l 
| ulegający biodegradacji

biodiversity ˌbaɪəʊdaɪˈvɜː(r)səti 
| bioróżnorodność, zróżnicowanie 
biologiczne

birthplace | miejsce narodzin

bits | kawałki

bloody | cholernie

blown | zdmuchnięty

bon appetit | smacznego

boundary | granica

brewery ˈbrʊəri | browar

bronchitis brɒŋˈkaɪtɪs | zapalenie 
oskrzeli

buble wrap | folia bąbelkowa

buffet ˈbʊfeɪ | szwedzki stół, bufet

bustling | tętniący życiem

buzzing | tętniący życiem, 
popularny

by accident | przypadkowo

by means of sth | za pomocą 
czegoś 

C
calcite | kalcyt

cap | nakrętka

capable of sth ˈkeɪpəbl əv ˈsʌmθɪŋ 
| zdolny do czegoś

capacity | pojemność

carbon dioxide ˌkɑːbən daɪˈɒksaɪd 
| dwutlenek węgla

carried | niesiony

caterer | osoba lub firma zajmująca 
się organizacją bankietów i przyjęć

changeable ˈtʃeɪn(d)ʒəb(ə)l 
| zmienny

charming | czarujący, urzekający

chinwag | pot. BrE pogaduszki, 
plotki

clerk | urzędnik

coal | węgiel

coastal | nadmorski

cold | przeziębienie

combo | menu złożone z co 
najmniej dwóch dań do wyboru, 
zestaw
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commonly | powszechnie

community | społeczność

complaint | skarga, zażalenie, 
reklamacja

conduct | postępowanie

conducted | przeprowadzony

confusing | mylący, niejasny

confusion | zamieszanie, zamęt

connection to sth | połączenie 
z czymś, związek

constantly | ciągle

constrained | ograniczony, 
uzależniony (od czegoś)

container | pojemnik

contamination | zanieczyszczenie

content | zawartość

continuous kənˈtɪnjuəs | ciągły

convenient | praktyczny, wygodny

cookware | naczynia kuchenne

criteria | kryteria

cuisine kwɪˈziːn | kuchnia (danego 
regionu)

cumbersome | ciężki, nieporęczny

curb side | przy krawężniku

currently | obecnie

curse kɜː(r)s | przekleństwo, 
wulgaryzm

customer | klient

D
dazzling | oślepiający, rażący

deal | układ

debris | śmieci

deception | oszustwo, podstęp

decidedly | zdecydowanie

decisive dɪˈsaɪsɪv | stanowczy

decline | spadek

definitely | zdecydowanie

deforestation | wycinka lasów

deliberately | celowo

delivered | dostarczany

density | gęstość

designated | oznakowany

despite sth | po/mimo czegoś

dessert dɪˈzɜː(r)t | deser

detained | zatrzymany

detractor | krytyk, oszczerca, 
przeciwnik, hejter

devoid of sth | pozbawiony czegoś

dickhead | kretyn, baran, palant

dioxide daɪˈɒksaɪd | dwutlenek

disadvantage | minus, wada

discharged | wydzielany

dismissive | lekceważący

disposable dɪˈspəʊzəbl 
| jednorazowy

disturbed | z zaburzeniami 
osobowości

Do you fancy going out tonight? 
| Czy masz ochotę wyjść dzisiaj 
wieczorem?

Do you have room for seconds? 
| Czy chcesz dokładkę?

dome | kopuła

Don’t mention it. | Nie ma o czym 
mówić.

double-decker tram | tramwaj 
piętrowy

doubt | wątpliwość

draft beer | piwo beczkowe

dried | suszony

drop | kropla

due to sth | z powodu czegoś 

dumping ground | wysypisko, 
śmietnisko

durable ˈdjʊərəbl | wytrzymały

E
earning | zarobek

eco-freak | ekolog fanatyk

eco-nut | ekobzik

edible ˈedəbl | jadalny

effing | przeklęty, cholerny

effort | wkład, staranie, inicjatywa

either…or… | albo…albo..

embedded in sth | utkwiony 
w czymś

encountered | napotkany

endangered species ɪnˌdeɪndʒə(r)d 
ˈspiːʃiːz | zagrożone gatunki

engagement ɪnˈɡeɪdʒmənt 
| zaręczyny

entangled in sth | zaplątany w coś

environmentally ɪnˌvaɪrənˈmentəli 
| dla środowiska

excessive | nadmierny

exclamation | okrzyk, 
wykrzyknienie

exhaust fumes ɪɡˈzɔːst fjuːmz 
| spaliny

exhaust ɪɡˈzɔːst | wydech, 
wydmuch

exhibition ɛksɪˈbɪʃ(ə)n | wystawa

exhilarating ɪɡˈzɪləˌreɪtɪŋ 
| porywający, ekscytujący

exorbitant | ogromny, kolosalny

external affairs | sprawy 
zewnętrzne

extremely | wyjątkowo

F
facility | udogodnienie, element 
wyposażenia

fame | sława

famous for | znany z czegoś

fancy | fantazyjny

Fancy meeting you here! | Miło cię 
widzieć!

favourable ˈfeɪv(ə)rəb(ə)l 
| życzliwy, przychylny

feasible | realny, wykonalny

fee | opłata

female | kobieta, płci żeńskiej

filler word | wypełniacz w zdaniu

filthy | brudny

fine | grzywna

finger food | przekąski

finite | skończony
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fission | rozszczepienie jądra 
atomu

fizzy drink | napój gazowany

flour | mąka

flu | grypa

footprint | ślad

foreign garbage ˈfɒrən ˈɡɑːbɪdʒ 
| śmieci z zagranicy

forestry | leśnictwo

fossil fuels ˈfɒsəl ˌfjuːəl | paliwa 
kopalne

free-range eggs | jajka z wolnego 
wybiegu

fuel ˈfjuːəl | paliwo

fun fair | wesołe miasteczko

funds | fundusze, pieniądze

fuss | zamęt, afera, awantura

G
gambling | hazard

garbage | śmieci

gas-guzzler | pot. pożeracz paliwa, 
samochód, który dużo pali

gemstone dʒemstəʊn | kamień 
szlachetny

gender | płeć

glass bottomed | ze szklanym 
dnem

global warming | globalne 
ocieplenie

gorge | wąwóz

grain of rice | ziarnko ryżu

greasy | poplamiony tłuszczem, 
zatłuszczony

greenhouse gas | gaz cieplarniany

guts | pot. wnętrzności

gutter | rynsztok

gyre | wir

H
half-empty | w połowie pełny

handful of sth | kilka

handy | przydatny, użyteczny

harassment | molestowanie, 
prześladowanie

harbour | port, przystań

heat wave | fala upałów

height haɪt | wysokość

hell | cholera, niech to diabli, 
psiakrew

herbal | ziołowy

hidden | ukryty, schowany

hierarchy | hierarchia, struktura

hoe | rozwiązła kobieta, 
puszczalska

however | jednakże

hue | odcień

I
I feel under the weather. | Kiepsko 
się czuję.

I’m short of money. | Mam mało 
pieniędzy.

I’m starving! | Umieram z głodu!

illegal | nielegalny

immense | ogromny

immerse oneself in sth | zanurzyć 
się w czymś

immune to sth | odporny na coś

impact on sb/sth | wpływ  
na kogoś/coś

improvement | ulepszenie, 
usprawnienie

in layman’s terms | na chłopski 
rozum

in other words | innymi słowy

in terms of sth | pod względem 
czegoś

in that regard | w tym względzie

in-depth | dogłębny

increased | zwiększony

incrreasingly | rosnąco, 
wzrastająco

industrial | przemysłowy

influx of tourists | napływ turystów

ingestion | spożywanie

ingredients | składniki

innocent ˈɪnəsnt | niewinny

instead | w zamian, zamiast

intake | przyjmowanie, spożycie

intention | zamiar, intencja

interconnected | połączone

intercourse | stosunek płciowy

intricate | misterny, złożony

invented | wynaleziony

iron ˈaɪə(r)n | żelazny

isle aɪl | wyspa

It bores me to tears. | Śmiertelnie 
się nudzę.

It’s up to you. | To zależy od ciebie.

J
jar | słoik

jubilee ˈdʒuːbɪliː | jubileusz

jute | torba z juty

L
labelled ˈleɪbəld | mający etykietę, 
uznany za, określany jako

labradorite | labrador

Lancashire | Lancashire (hrabstwo 
w północno-zachodniej Anglii)

landfill | wysypisko śmieci

landmark | charakterystyczny 
obiekt

law lɔː | prawo

layer ˈleɪə(r) | warstwa

layout | opracowanie graficzne, 
układ

leak | przeciek

leftover | resztka, resztki

let-down | zawód, rozczarowanie

Let’s grab a bite to eat. | Chodźmy 
coś przekąsić.

light bulb | żarówka

lightweight ˈlaɪtweɪt | lekki

liquor ˈlɪkə(r) | napój alkoholowy
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litter | śmieci

load | ładunek

lobster | homar

love affair with sth | romans 
z czymś

M
main (dish) | danie główne

mainly | głównie

majority | większość

male | mężczyzna, płci męskiej

malnutrition | niedożywienie

marine | morski

matter of debate | kwestia dyskusji

mayonnaise ˌmeɪəˈneɪz | majonez

meaningless | nieistotny, bez 
znaczenia, pusty

meerkat ˈmɪəkat | surykatka

meltdown | topnienie rdzenia 
reaktora nuklearnego

menu ˈmenjuː | menu

methane ˈmiːθeɪn | metan

milestone | kamień milowy, 
kluczowe wydarzenie

miraculously | cudem, cudownym 
sposobem

misstep | pomyłka, 
nieporozumienie

mole | pieprzyk

moreover | co więcej, ponadto

moron | debil, kretyn

municipality | miasto

munter | pasztet, szkarada, 
paskuda

muscle ˈmʌsl | mięsień

N
napkin | serwetka

native language | język ojczysty

navy | marynarka wojenna

nearby | niedaleko, obok

nearly | prawie

nephew ˈnefjuː | bratanek, 
siostrzeniec

nickname | pseudonim, 
przezwisko, ksywka

nightmare | koszmar

not all it’s cracked up to be 
| nie takie fajne jak się wydaje, 
w praktyce wygląda to inaczej

not as evil as it is painted | nie taki 
straszny, jak się go maluje

noun | rzeczownik

nowadays | obecnie 

nuke | pot. broń atomowa

numerous | liczny

O
obstacle | przeszkoda

obviously ˈɒbviəsli | oczywiście, 
najwyraźniej

offensive | obraźliwy

old fashioned | staromodny, 
staroświecki

on the contrary | (wręcz) 
przeciwnie

on the menu | w menu

on the other hand | z drugiej 
strony

on the side | dodatek (np. do 
dania)

on the surface | na pierwszy rzut 
oka

one’s cup of tea | czyjaś bajka 
(czyjeś zainteresowanie), coś, co 
dana osoba lubi robić

orchard ˈɔːtʃəd | sad

origin | pochodzenie

otherwise | w przeciwnym 
wypadku

out of sight, out of mind | co 
z oczu, to z serca

out of wedlock | z nieślubnego łoża

outing | wycieczka, wypad

output | produkcja

oven ˈʌv(ə)n | piekarnik

overfishing | zbyt intensywne 
połowy

owing to sth | z powodu czegoś 

oyster ˈɔɪstə(r) | ostryga

P
painkiller | środek przeciwbólowy

painstaking | skrupulatny, staranny

palm | dłoń (jej wewnętrzna część)

pardon my French | przepraszam 
za wyrażenie/mój język

particular pəˈtɪkjʊlə | konkretny, 
szczególny

pastry | ciastko

peeping Tom | podglądacz

penny pincher | dusigrosz

perceived pəˈsiːvd | postrzegany

performance-enhancing drug 
| środek dopingujący

period | okres

perpetrated against sb 
| popełniony wobec kogoś

PETA (People for the Ethical 
Treatment of Animals) | Ludzie 
na rzecz Etycznego Traktowania 
Zwierząt

phenomenon fəˈnɒmɪnən 
| zjawisko

picturesque | malowniczy

pier pɪə | molo, pomost

pint | duże piwo

platter | półmisek, taca

plethora of sth | nadmiar, 
mnóstwo, lawina czegoś

plural form | liczba mnoga

pneumonia njuːˈməʊniə | zapalenie 
płuc

polluted pəˈluːt ɪd 
| zanieczyszczony

pollution | zanieczyszczenie

poured | nalewany

power plant | elektrownia
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predictably prɪˈdɪktəbli | jak można 
się było spodziewać, jak było do 
przewidzenia

preservation | ochrona

prick | idiota

primarily | głównie

procedure prəˈsiːdʒə(r) 
| procedura

proliferation | rozprzestrzenianie 
się, rozrastanie się, zwiększanie się

properly | właściwie, odpowiednio

prospective | potencjalny, przyszły

proverb | przysłowie

pub-grub | jedzenie serwowane 
w pubach

pure pjʊə(r) | czysty 

purple with rage | wściekły, 
czerwony ze złości

purpose | cel

pussy | tchórz, cykor

Q
questionable ˈkwestʃənəbl 
| podejrzany, niejasny

quitter | ktoś, kto łatwo się 
poddaje

R
rare | krwisty, niedosmażony 
(o mięsie)

recyclable ˌriːˈsaɪkləbl | nadający 
się do przetworzenia

referee ˌrefəˈriː | sędzia

regarded | uważany

relatively | względnie

relevant | znaczący

reliable rɪˈlaɪəbl | niezawodny

reluctant to do sth | niechętny do 
z/robienia czegoś

reminiscent of sth/sb  rɛmɪˈnɪs(ə)
nt | przypominający coś/kogoś

renewable energy rɪˈnjuːəb(ə)l 
ˈenə(r)dʒi | energia odnawialna

renewable rɪˈnjuːəbl | odnawialny

requirement | wymóg

residue ˈrezɪdjuː | pozostałość, 
resztki

resin | żywica

resort rɪˈzɔːt | kurort

restriction | ograniczenie

retailing | sprzedaż detaliczna

reusable reˈjuːzəb(ə)l 
| wielokrotnego użytku

revolting | odrażający

rhyme raɪm | rym

rip-off | zdzierstwo

rise | wzrost

rise to the challenge | sprostać 
wyzwaniu

rock climbing spot | punkt 
wspinaczkowy

rope | lina

rough diamond rʌf ˈdaɪəmənd 
| nieoszlifowany diament

rude | niegrzeczny

ruling | orzeczenie, postanowienie

rural | wiejski

S
saliva səˈlaɪvə | ślina

sapling | młode drzewko

savoury | słonawy, słony

scar | blizna

scientist ˈsaɪəntɪst | naukowiec

sediment | osad

set | zestaw

severity | powaga

shite | cholera, gówno

siblings | rodzeństwo

similarly | podobnie

smooth | gładki

sneering | zjadliwy, szyderczy

soccer | piłka nożna

solar power | energia słoneczna

Sorry, I’m not with you on that. 
| Przepraszam, ale nie zgadzam się 
z tobą w tej kwestii.

sparkling water  | gazowana woda

species | gatunek

spirits | napoje alkoholowe

spot | miejsce, w którym spędzamy 
czas

square | kwadrat

stance | stanowisko

starter | przystawka

starvation | głodowanie

staunchly stɔːntʃli | stanowczo, 
zdecydowanie

stickler | służbista, pedant

stomach ˈstʌmək | brzuch, żołądek

stored | przechowywany, 
magazynowany

strait | cieśnina, przesmyk

straw strɔː | słomka

strech into | ciągnąć się do

stroke of luck | łut szczęścia

superiority suːˌpɪəriˈɒrəti 
| wyższość

supposedly | przypuszczalnie, 
rzekomo

survival | przetrwanie

suspended | zawieszony

swarthy | śniady, smagły

swift | natychmiastowy

swing | huśtawka

syringe sɪˈrɪndʒ | strzykawka

T
tap | kran

teenager | nastolatek

ten pin bowling | kręgle

tenant | lokator 

therefore | dlatego, zatem, stąd

threat to sth | zagrożenie wobec 
czegoś

thrill | dreszcz

thrown away | wyrzucany
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tidal wave | ogromna fala

tissue | tkanka

to abuse sb | znieważać kogoś, 
znęcać się nad kimś

to adhere to sth | trzymać się 
czegoś

to admire | podziwiać

to adulate sb | schlebiać komuś

to affect sb | wpływać na kogoś

to allow sth do do sth | pozwolić 
czemuś na zrobienie czegoś

to alter | zmienić

to attempt to do sth | s/próbować 
coś z/robić

to ban sth | zakazywać czegoś

to be armed with sth | uzbrojony 
w coś

to be aware of sth | być 
świadomym czegoś

to be chuffed with sth | pot. BrE 
cieszyć się bardzo z czegoś

to be fed up with sth | mieć czegoś 
dosyć

to be fond of sth | uwielbiać coś 
robić

to be forced to do sth | zostać 
zmuszonym do zrobienia czegoś

to be in order | być odpowiednim 
(do zaprezentowania)

to be unaware of sth | być 
nieświadomym czegoś

to be under scrutiny | być pod 
obserwacją/pod lupą

to become snared in sth | zostać 
złapanym w coś

to boast of sth | chlubić się czymś, 
szczycić się czymś

to boost | zwiększyć

to break down into sth | rozpadać 
się na coś

to break out | wybuchnąć

to bribe sb | przekupić kogoś

to bring sth down | obniżyć coś

to browse sth tə braʊz ˈsʌmθɪŋ 
| przeglądać coś

to bundle up | ciepło się ubrać

to choke | dusić

to chop sth down | wyciąć coś, 
ściąć coś np. drzewo

to clean up | posprzątać

to clog sth | zatykać coś

to clutch sth tə klʌtʃ ˈsʌmθɪŋ 
| chwytać, ściskać, trzymać 
kurczowo

to collect sth | odbierać coś, 
zbierać coś

to come across sth | natknąć się 
na coś

to come into existence | zaistnieć, 
powstać

to commission sth | zlecić coś

to commit a crime | popełniać 
przestępstwo

to compete | rywalizować

to comply with sth 
| podporządkować się czemuś

to conjure sth up tə ˈkʌndʒə(r) 
ˈsʌmθɪŋ ʌp | przywodzić coś na 
myśl

to consist of sth | składać się 
z czegoś

to consitute | stanowić

to contaminate sth | zanieczyścić 
coś

to contend with sth | zmagać się 
z czymś

to cosy up | przymilać się

to crush sth | zmiażdżyć, skruszyć, 
zgnieść coś

to curb | ograniczyć

to cut down on sth | ograniczyć coś

to cut sth down | wycinać coś, 
ścinać coś

to deal with | radzić sobie z czymś

to decrease tə dɪˈkriːs | zmniejszać 
się

to defeat | pokonać

to deify sb | ubóstwiać/
idealizować/gloryfikować kogoś

to deplete dɪˈpliːt | uszczuplać, 
wyczerpać, pozbawiać

to die down | przycichnąć

to die out | wymierać, zanikać

to differ | różnić się (od czegoś 
innego)

to digest sth | trawić coś

to diminish | zmniejszyć, 
pomniejszyć

to dispose of sth | pozbywać się 
czegoś

to donate | ofiarowywać, 
przekazywać

to dote upon sb | hołubić kogoś, 
mieć bzika na punkcie kogoś

to dry up | wysychać

to dump sth | wyrzucać coś

to dwell in sth | zamieszkiwać coś

to empty sth | opróżnić coś

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

to enrich sth | wzbogacić coś

to entangle | oplątać, krępować 
ruchy

to enter into the equation 
| wchodzić w grę, odgrywać rolę

to face sth | z/mierzyć się z czymś

to fall short of sth | nie spełniać 
czegoś, nie sprostać czemuś

to feast on sth | zajadać się czymś

to fill in the gaps | uzupełnić luki, 
zapełnić lukę

to fizzle out | skończyć się fiaskiem, 
wypalić się

to flatten sth | spłaszczyć coś

to flock to X | zmierzać do X, 
przybywać do X

to fold sth | zgiąć, złożyć coś

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

to freak out | wychodzić z siebie, 
wariować

to frown upon sth/sb | krzywo 
patrzeć na coś/kogoś

to gain momentum | nabierać 
rozpędu

to get flushed down the toilet 
| zostać spłukanym w sedesie
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to get off the ground | zacząć 
odnosić sukcesy

to get rid of sth | pozbywać się 
czegoś

to give up | poddawać się

to grab sth | chwycić coś

to grab the headlines | trafiać na 
pierwsze strony gazet

to grandstand | zachowywać się 
ostentacyjnie

to handle sth | po/radzić sobie 
z czymś

to hang | wisieć, zwisać

to hang out with | spędzać czas 
z kimś

to head out to somewhere | wyjść/
wyruszyć gdzieś

to head towards sth | zmierzać ku 
czemuś

to impact sth | mieć na coś wpływ

to impose sth on sth | narzucać coś 
na coś

to improve sth | polepszyć coś

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

to include sth | obejmować coś 

to increase sth | zwiększać coś

to influence sth | wpływać na coś

to involve sth | obejmować coś, 
dotyczyć czegoś

to juggle | żonglować

to lead to sth | prowadzić do czegoś

to leak from | wyciec z czegoś

to lessen sth | zmniejszać coś

to let someone down | zawieść 
kogoś, przynieść komuś zawód

to linger | trwać

to lionise sb | ubóstwiać kogoś jako 
bohatera, traktować jak znakomitość

to lodge an appeal | wnieść 
odwołanie

to lower sth | ograniczyć coś

to make an appointment | umówić 
się na spotkanie

to manage to do sth | po/radzić 
sobie ze zrobieniem czegoś

to mash | gnieść, rozgniatać

to melt | topić się, roztapiać się

to move out | wyprowadzić się 

to mushroom | rosnąć jak grzyby po 
deszczu

to nickname sth | nadać czemuś 
ksywę 

to occur | pojawiać się, występować

to offset | zrównoważyć, 
kompensować

to order | zamówić

to outdo | przewyższać, prześcigać

to outlast | przetrzymać

to outnumber | mieć przewagę 
liczebną, przewyższyć

to outstrip sth | przewyższyć coś

to pass the buck along to 
sb | przerzucać na kogoś 
odpowiedzialność

to pave the way for sth | przecierać 
czemuś szlak

to pay attention to sth | zwracać na 
coś uwagę

to pick sb up | odebrać kogoś

to point out that… | wskazywać na 
to, że…

to ponder | zastanawiać się, 
rozmyślać

to pour | nalewać

to prevent sth | zapobiec czemuś

to print | drukować

to prompt sth | powodować coś

to purify | oczyszczać

to raise objections | wnieść sprzeciw

to realise | zdawać sobie sprawę

to reap sth | zbierać coś, korzystać 
z czegoś

to reassure sb | uspokajać kogoś

to recognise sth | przyznawać, 
przyznać coś

to refuse to do sth | odmówić 
zrobienia czegoś

to remain | pozostawać

to require sth | wymagać czegoś

to resemble sth | przypominać coś

to reveal sth | ujawniać coś

to revere sb | czcić/poważać/
szanować kogoś

to reverse sth | odwrócić coś

to revolve around sth | obracać się 
wokół czegoś, kręcić się wokół czegoś

to rinse sth | przepłukać coś

to rot | psuć się

to run late | spóźniać się

to run out | kończyć się

to run sth | prowadzić coś

to scoop sth up | pozbierać coś

to scrape sth | wyczyścić coś, 
wyskrobać coś

to seem | wydawać się

to set up sth | zakładać coś, 
otworzyć

to shape sth | nadawać czemuś 
kształt, mieć wpływ na coś

to shout at the top of one’s lungs 
| krzyczeć wniebogłosy

to sink | tonąć

to slip out | wymknąć się, 
powiedzieć coś niechcący, chlapnąć

to snatch sth | złapać/chwycić coś

to spark sth | wywoływać coś

to spaz out | pot. wybuchnąć, 
zagotować się

to spit | pluć

to spring to mind | przychodzić do 
głowy

to stem from X | pochodzić z X

to struggle with sth | borykać się 
z czymś

to suck in | zassać, wciągnąć

to swallow tə ˈswɒləʊ | połykać, 
przełykać

to tackle sth | uporać się z czymś

to take sth for granted | uznawać 
coś za pewnik

to the extent | do tego stopnia

to tighten sth | zaostrzyć coś

to toss sth in sth | w/rzucać coś do 
czegoś

to trace sth | prze/śledzić coś
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to trip sb up | zbijać kogoś z tropu

to try sth on | przymierzyć coś

to turn back the clock | cofnąć czas

to turn into sth | zmieniać się w coś

to turn to sth | przerzucać się na coś

to undergo sth | przejść coś

to unfold | rozwijać się

to utter ˈʌtə(r) | wymawiać, 
wypowiadać

to vanish | zniknąć

to venerate sb | czcić/uwielbiać 
kogoś

to violate sth | po/gwałcić coś

to whet | pobudzić (np. apetyt)

to wig out | AmE pot. oszaleć, odbić 
komuś

toad təʊd | ropucha

tote bag | duża torba na ramię

tough tʌf | twardy

traitor | zdrajca

trash | śmieci

treacherous ˈtretʃərəs | podstępny, 
zdradziecki

treasure | bogactwo, skarb

tree-hugger | zwariowany ekolog

triangle | trójkąt

trigger spray | spust rozpylacza, 
końcówka do rozpylania

turbulent | niespokojny (np. okres 
historyczny)

turning point | punkt zwrotny

turtle | żółw wodny

twist | zwrot

U
ulcer | wrzód

undeniable | niezaprzeczalny

under-aged | nieletni

underway | w toku, w trakcie

unfit | nieodpowiedni

unfortunately ʌnˈfɔːtʃənətli | niestety

unkind | niegrzeczny, nieuprzejmy

unlawful ʌnˈlɔːfl | bezprawny

unmarked | nieoznakowany

unrestricted | nieograniczony

unspoilt | zachowany w naturalnym 
stanie (o miejscu)

untouched | nienaruszony

up in arms | oburzony, 
zdenerwowany, wściekły

upcoming | nadchodzący

uranium juˈreɪniəm | uran

urbanisation ˌɜː(r)bənaɪˈzeɪʃ(ə)n 
| urbanizacja

utmost | najwyższy, największy

utterly ˈʌtə(r)li | całkowicie, zupełnie

V
vaporised | parujący

vegetable ˈvedʒtəb(ə)l | warzywo

venue ˈvɛnjuː | miejsce, lokal

verbally | słownie

vermin | robactwo

versatility ˌvɜː(r)səˈtɪləti 
| różnorodność, wszechstronność

viable ˈvaɪəbl | wykonalny; 
opłacalny

violence | przemoc

virgin ˈvɜːdʒɪn | dziewiczy

W
waterproof | wodoodporny

waterway | droga wodna (np.kanał)

wedding | ślub

well done | dobrze wysmażony

What have you been up to lately? 
| Co ostatnio porabiałeś/porabiałaś?

whereas | podczas gdy

whore | zdzira

widespread | o szerokim zasięgu

world-renowned | światowej sławy

worth (of) sth | wart/y czegoś

Y
yacht jɒt | jacht


