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A
a tad  | trochę

abhorrent  | wstrętny, odrażający

ability əˈbɪləti  | zdolność

above sea level  | nad poziomem 
morza

abundance  | obfitość

accidental  | przypadkowy

accommodating  | kompromisowy, 
elastyczny

according to sb/sth  | według 
kogoś/czegoś

according to sth  | według czegoś

acetic acid əˌsiːtɪk ˈæsɪd  | kwas 
octowy

achievement  | osiągnięcie

across the board  | ogólnie

actually  | faktycznie, naprawdę

actually  | w rzeczywistości, 
naprawdę

adjective ˈædʒɪktɪv  | przymiotnik

adult  | dorosły

adventurous  | śmiały, odważny

adventurous  | śmiały, żądny 
przygód

affordable  | w przystępnej cenie

aka = also known as  | również 
znany jako

alive and kicking  | mający się 
świetnie

all of a sudden  | znienacka

altar ˈɔːltə(r)  | ołtarz

although  | chociaż

amount  | ilość

anchor  | spiker/ka, przenter/ka

annual  | coroczny

anticipated  | oczekiwany

apart from sth  | oprócz czegoś

appearance  | wygląd

appreciation  | docenienie, uznanie

approach  | podejście

approach to sth  | podejście  
do czegoś

apron  | fartuch kuchenny

arguably  | prawdopodobnie, 
zapewne

ashamed of sth  | zawstydzony 
czymś

association  | skojarzenie

at least  | przynajmniej

audience ˈɔːdiəns  | publiczność

autonomous ɔːˈtɒnəməs  | 
autonomiczny

available  | dostępny

average  | przeciętny, średni

avid  | zagorzały

awe-inspiring  | budzący podziw

awesome ˈɔːsəm  | świetnie, 
wyśmienicie

B
baby swing  | huśtawka dla dzieci

baked  | pieczony

bang  | huk, trzask

banner  | sztandar

bar  | batonik

batter  | ciasto, panierka

bean  | fasola

beef  | wołowina

beehive  | ul

beekeeper  | hodowca pszczół

behaviour  | zachowanie

belief  | wierzenie, przekonanie

benign bɪˈnaɪn  | łagodny, czysty

bill  | rachunek

binge eating  | (kompulsywne) 
objadanie się

bird bɜːd  | ptak

bite  | ugryzienie

bitter  | gorzki

blackmailed  | szantażowany

bland  | mdły

blasphemy  | bluźnierstwo

blockbuster  | hit

boiled  | gotowany

bold  | śmiały, odważny

bone-dry  | bardzo suchy

booming  | cieszący się 
popularnością

boost  | zastrzyk, wzrost, czynnik 
pobudzający

bossy  | apodyktyczny, władczy

bread and butter  | chleb 
powszedni

breaded cod  | panierowany dorsz

bringing up  | wychowywanie

broke  | pot. spłukany

bucket list  | lista rzeczy, które 
trzeba konieczne w życiu zrobić

buff  | maniak

bully  | dręczyciel

bunch of sb  | grupa kogoś

burst  | pęknięty

bustling  | tętniący życiem

by all means  | oczywiście, jak 
najbardziej

C
car wreck  | wypadek 
samochodowy

carcass ˈkɑːkəs  | padlina, zwłoki

Caribbean ˌkærɪˈbiːən  | karaibski

cautious ˈkɔːʃəs  | ostrożny

cereal  | płatki śniadaniowe/
zbożowe

character ˈkærəktə(r)  | charakter

charger  | ładowarka

charity  | charytatywny, związany  
z działalnością charytatywną

charm tʃɑːm  | urok, wdzięk

cheeky  | zuchwały

chiefly  | głównie

childhood  | dzieciństwo

childlike  | dziecinny

chips  | frytki
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chopped  | po/siekany

chore tʃɔː(r)  | obowiązek

circumstance  | okoliczność

clash  | starcie

clumpsy  | niezdarny

coercion  | przymus

coffee making facility  | urządzenie 
do przyrządzania kawy

cold meats  | wędliny

collapse  | zawalenie się

colleague ˈkɒliːɡ  | kolega z pracy

comforting  | krzepiący

common  | powszechny

common sense  | zdrowy rozsądek

commonly  | powszechnie

community  | społeczność

competitive  | rywalizacja, 
dotyczący rywalizacji

complaint  | skarga, zażalenie

complex  | złożony

conceited kənˈsiːtɪd  | zarozumiały

concerning sth  | dotyczący czegoś

confidence  | pewność siebie

confined  | ciasny, niewygodny

confusing  | wprowadzający  
w błąd, mylący

conical  | stożkowaty

considerably  | znacznie

considered  | uważany

consistently  | konsekwentnie

contrary to sth  | w 
przeciwieństwie do czegoś

corpse kɔːps  | ciało

couch potato ˈkaʊtʃ pəteɪtəʊ  | 
leniuch; osoba, która spędza dużo 
czasu na kanapie

council ˈkaʊnsl  | rada

courage  | odwaga

course  | danie

credible  | wiarygodny

crisps  | chipsy

cuisine kwɪˈziːn  | kuchnia

curative powers  | właściwości 
lecznicze

current  | obecny

customer  | klient

D
daily  | codziennie

damaged ˈdæmɪdʒd  | zniszczony, 
uszkodzony

data  | dane

dead against sth  | całkowicie 
przeciwny czemuś

definitely  | zdecydowanie

deliberate  | celowy

deliberately  | celowo

dependant on sb  | zależny  
od kogoś

depending on sth  | w zależności 
od czegoś

depth  | głębokość

despite sth  | po/mimo czegoś

dessert dɪˈzɜːt  | deser

detrimental  | szkodliwy

diabetes ˌdaɪəˈbiːtiːz  | cukrzyca

diameter daɪˈæmɪtə(r)  | średnica

digestive  | trawienny

disregarded  | lekceważony

distinguished  | wyróżniony

distorted  | wypaczony

distortion  | zniekształcenie, 
przeinaczenie (prawdy)

disturbing  | niepokojący

diverse  | zróżnicowany

divided  | dzielony

division  | podział

doorway pull-up bar  | drążek  
do podciągania się zamontowany  
w futrynie drzwi

doubtlessly  | bez wątpienia

downright  | wręcz

due to sth  | z powodu czegoś

duty  | obowiązek

E
economic  | związany z ekonomią

efficiently  | skutecznie

effort  | wysiłek

either way  | tak czy inaczej

either…or..  | albo…albo…

elevator  | winda

eligible ˈelɪdʒəbl  | spełniający 
niezbędne kryteria

embarrassed ɪmˈbærəst  | 
zmieszany, zażenowany

emergency  | nagły wypadek

employee  | pracownik

enchanting  | urokliwy, urzekający

endangered ɪnˈdeɪndʒəd  | 
zagrożony wyginięciem

endearingly  | uroczo, ujmująco

enough  | wystarczająco

entrée ˈɒntreɪ  | główne danie

environmental  | środowiskowy

equality iˈkwɒləti  | równość

eventually  | w końcu, ostatecznie

exaggerated  | wyolbrzymiony

except for sth  | z wyjątkiem czegoś

exceptionable ɪkˈsepʃənəbl  | nie 
do przyjęcia

excessive  | nadmierny

excuse  | wymówka

exhibited ɪɡˈzɪbɪtɪd  | okazywany

extremely  | wyjątkowo

F
far-flung  | odległy

fatal  | śmiertelny

faulty  | błędny

fertile  | urodzajny, żyzny, płodny

fervent  | zagorzały, zaciekły

feud  | sprzeczka, spór

fibre  | błonnik

filling  | nadzienie
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finger-licking  | palce lizać

fire appliance  | wóz strażacki

fire brigade  | straż pożarna

firearm  | broń palna

fizzing  | syczenie

fizzy drink  | napój gazowany

flat  | mieszkanie

flooding  | zalanie

folk  | ludowy

folk  | ludzie

forecast  | prognoza, 
przewidywanie

fortunately  | na szczęście

founder  | założyciel

fragile ˈfrædʒaɪl  | delikatny, kruchy

frank  | szczery

fraternal  | braterski, dotyczący 
bractwa

full-fledged  | stuprocentowy

G
gambling  | hazard

gamey ˈɡeɪmi  | o mięsnym 
zapachu, gumowaty

garbage  | śmieci

gas mains  | gazociąg

gatherer  | zbieracz

gathering  | zgromadzenie

gem  | skarb, klejnot

gender  | płeć

gentry  | szlachta

getaway  | wypad

glut ɡlʌt  | nadmiar, przesyt

good luck  | powodzenia

gorgeous  | cudowny, wspaniały

gourmet ˈɡʊəmeɪ  | wyśmienity

gratification  | gratyfikacja, 
wynagrodzenie; satysfakcja, 
zadowolenie

gravy  | sos

greasy  | tłusty

greed  | chciwość

gripping  | wciągający

growth  | wzrost

gruelling ˈɡruːəlɪŋ  | wyczerpujący

gung-ho for sth  | pot. napalony  
na coś, zapalony do czegoś

gym dʒɪm  | siłownia

H
handwriting  | charakter pisma

hard nut to crack  | ciężki orzech 
do zgryzienia

haven  | przystań

heaps of sth  | masa czegoś

heart disease  | choroba serca

heartland  | centrum, bastion

hemisphere  | półkula

hence  | stąd

hereditary həˈredɪtri  | związany  
z dziedziczeniem, dziedziczny

hideaway  | schronienie, kryjówka

hides  | zwierzęca skóra

hiking  | wędrowanie

hors d’oeuvres  | zakąska, 
przystawka

household  | gospodarstwo 
domowe

hub  | skupisko, centrum

hullabaloo  | pot. harmider, rwetes

humdrum  | monotonny, nudny

humming  | tętniący życiem

hunger for sth  | głód czegoś

hydrated  | nawodniony

I
identity  | tożsamość

immediately  | natychmiast

in a nutshell  | jednym słowem,  
w skrócie

in an attempt to  | jako próba by; aby

in favour of sth  | na rzecz czegoś

in terms of sth  | pod względem 
czegoś

in the long term  | na dłuższą metę

including sb  | włącznie z kimś

including sth  | włącznie z czymś

incompatible ˌɪnkəmˈpætəbl  | 
niekompatybilny

industrial  | przemysłowy

industrial unit  | budynek 
przemysłowy

industry  | przemysł

inevitable  | nieunikniony

inevitably ɪnˈevɪtəbli  | 
nieuchronnie

infamous  | owiany złą sławą

inflated  | rozdmuchany

influence  | wpływ

inherited  | o/dziedziczony

injury  | obrażenie

innumerable ɪˈnjuːmərəbl  | 
niezliczony

inordinate  | nadmierny, 
wygórowany

instead  | w zamian

instead  | zamiast, w zamian

instead of sth  | zamiast czegoś

insurance cover  | ochrona 
ubezpieczeniowa

internal  | wewnętrzny

interview  | wywiad

involved in sth  | zaangażowany  
w coś

ironing  | prasowanie

J
jiffy  | chwilka, momencik

jinxed  | pechowy, pechowiec

Judaism ˈdʒuːdeɪɪzəm  | judaizm

junk food  | śmieciowe jedzenie
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K
knowledge ˈnɒlɪdʒ  | wiedza

L
lack of sth  | brak czegoś

lamb  | jagnięcina

lamb læm  | jagnięcina

lawyer  | prawnik

lean  | chudy

lean meat  | chude mięso

leg span  | rozpiętość odnóży

legible  | czytelny

lethal ˈliːθl  | śmiertelny

letter of commendation  | list 
referencyjny/polecający/pochwalny

lettuce ˈletɪs  | sałata

lift  | AmE winda

lift  | winda

lunge lʌndʒ  | wykrok

M
mashed potato  | puree 
ziemniaczane

mate  | pot. kumpel

mayonnaise ˌmeɪəˈneɪz  | majonez

meal  | posiłek

Mediterranean ˌmedɪtəˈreɪniən  | 
śródziemnomorski, śródziemny

medium  | średnio wysmażony

mid-terraced  | szeregowy

milestone  | kamień milowy

minced mɪnst  | mielony

mind-blowing  | zadziwiający, 
szokujący

mindful  | świadomy

miraculously mɪˈrækjələsli  | 
cudownie, w cudowny sposób

mole  | kret

mother-in-law  | teściowa

mountain peak  | szczyt górski

muscle ˈmʌsl  | mięsień

mutually  | obopólnie, wzajemnie

N
nail-biting  | trzymający w napięciu

nap  | drzemka

narcissism ˈnɑːsɪsɪzəm  | narcyzm

narcissistic personality disorder  | 
narcystyczne zaburzenie 
osobowości

nearly  | prawie

needless  | zbędny

neighbourhood  | sąsiedztwo

nocturnal  | nocny

nonetheless  | niemniej jednak

noticeable ˈnəʊtɪsəbl  | zauważalny

notorious  | owiany złą sławą

notorious  | słynny, cieszący się złą 
sławą

nourishing  | odżywczy

novel  | powieść

nowadays  | obecnie

nurture ˈnɜːtʃə(r)  | wychowywanie

nutrient  | składnik odżywczy

O
obesity əʊˈbiːsəti  | otyłość

obnoxiously əbˈnɒkʃəsli  | ohydnie, 
paskudnie, wstrętnie

obsolete ˈɒbsəliːt  | przestarzały

obviously ˈɒbviəsli  | oczywiście

offspring  | potomstwo

on  | włączony

on a daily basis  | codziennie

on average  | przeciętnie

on the contrary  | przeciwnie

on the other hand  | z drugiej 
strony

opportunity ˌɒpəˈtjuːnəti  | 
sposobność, okazja

orchard ˈɔːtʃəd  | sad

origin  | pochodzenie

originally  | początkowo

orphan ˈɔːfn  | sierota

otherwise  | inaczej

otherwise  | w przeciwnym razie

outfit  | strój

outsider  | osoba z zewnątrz

outward  | zewnętrzny

oven ˈʌvn  | piekarnik

overbearing  | dominujący, 
apodyktyczny

overdue ˌəʊvəˈdjuː  | zaległy, 
opóźniony, przeterminowany

overheating  | przegrzanie się

owl aʊl  | sowa

P
pace  | tempo

page-turner  | wciągająca lektura

pain in the neck  | wrzód na tyłku

passenger pigeon ˈpæsɪndʒə(r)
ˈpɪdʒɪn  | gołąb wędrowny

pastime  | rozrywka

pastry  | ciastko, ciasto

peak  | szczyt

peas  | groszek

peculiar  | osobliwy, dziwaczny

peer  | rówieśnik

penchant for sth  | zamiłowanie  
do czegoś, upodobanie

perceived  | postrzegany

percolator  | metalowy dzbanek  
do parzenia kawy

perennial  | nieprzemijający, 
wieczny

periodically  | okresowo

permit  | zezwolenie

picky eater  | osoba wybredna  
w kwestiach związanych  
z jedzeniem

picturesque  | malowniczy
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piece of advice  | rada

piece of cake  | bułka z masłem, 
pestka

pipe  | rura

planted  | posadzony, zasadzony

plastic surgery  | chirurgia 
plastyczna

plenty of sth  | wiele czegoś

plot  | fabuła

plugged in  | podłączony

poacher ˈpəʊtʃə(r)  | kłusownik

pocket money  | kieszonkowe

pork  | wieprzowina

prawn  | krewetka

preacher  | kaznodzieja

predatory  | drapieżny

pretty scary  | dość przerażające

prevention is better than cure  | 
lepiej zapobiegać niż leczyć

print  | druk

prohibitive  | wyśrubowany, 
zaporowy (o cenie, kosztach)

prolific  | płodny, produktywny

prolonged  | wydłużony

property  | posiadłość, 
nieruchomość

property  | własność

protracted  | przedłużający się

proximity  | bliskość

prudish  | pruderyjny

psychology  | psychologia

pursuit pəˈsjuːt  | pogoń

Q
questionable ˈkwestʃənəbl  | 
sporny, problematyczny

quirky  | dziwny, osobliwy

R
raised  | wychowywany

rare  | krwisty, niedosmażony

raw rɔː  | surowy

readable  | interesujący; który 
dobrze się czyta

rear  | tył

reasonable ˈriːznəbl  | rozsądny

recipe ˈresəpi  | przepis

red as a beetroot  | czerwony  
jak burak

refuge  | schronienie

regarding sth  | odnośnie do czegoś

rejected  | odrzucony

release  | opublikowanie

remarkable  | wybitny

remorse  | wyrzuty sumienia

remote  | odległy

remuneration  | wynagrodzenie

resort  | kurort

revival  | odrodzenie, odnowa

revival rɪˈvaɪvl  | odrodzenie

rewarding  | satysfakcjonujący

rhino ˈraɪnəʊ  | nosorożec

rifle  | strzelba

right up your alley  | idealny  
dla kogoś

right-wing  | prawicowy

robe  | szata

rough  | trudny, wyboisty, niełatwy

running out  | uciekający

S
safety check  | kontrola 
bezpieczeństwa

salmon ˈsæmən  | łosoś

salty  | słony

sandwich ˈsænwɪtʃ  | kanapka

sb to do sth  | zlecić komuś  
z/robienie czegoś

scaffolding  | rusztowanie

scheduled ˈʃedjuːlt  | zaplanowany

score-keeping  | skoncentrowany 
na osiągnięciu celu

scores of sb  | mnóstwo kogoś

scuba diving  | nurkowanie  
z akwalungiem

self-confident  | pewny siebie

self-esteem  | samoocena

self-righteous ˌself ˈraɪtʃəs  | 
zadufany, przemądrzały

set of sth  | zestaw czegoś

sextuplets  | sześcioraczki

shepherd ˈʃepəd  | pasterz

shift pattern  | system zmianowy

shortage of sth  | niedobór czegoś

shrub  | krzew

shunned  | którego/której się 
unika, odrzucony

siblings  | rodzeństwo

sickly  | obrzydliwie

sight  | widok

sightseeing  | zwiedzanie

sizzling  | upalny

slavery  | niewolnictwo

slice of sth  | plasterek czegoś

slight  | lekki, delikatny

slightly  | lekko

smoke detector  | detektor dymu

smoked  | wędzony

snack  | przekąska

sojourn ˈsɒdʒən  | zatrzymanie się 
gdzieś, postój

sordid  | brudny (np. interes)

sour  | kwaśny

species  | gatunek

species ˈspiːʃiːz  | gatunek

spicy  | pikantny

spineless  | pozbawiony kolców

square meal  | pełny posiłek

staff  | załoga

staggering  | oszałamiający

stairwell  | klatka schodowa

stance on sth  | stanowisko, pogląd 
na coś

starter/appetiser  | przystawka

stint  | posada
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stodgy/heavy  | sycący, 
ciężkostrawny

stretching  | rozciąganie się

stunning  | oszałamiający, 
zachwycający

suffering  | cierpienie

sugary  | słodki

superior  | lepszy

supporter  | zwolennik

surface ˈsɜːfɪs  | powierzchnia

sustenance  | wyżywienie

swashbuckling ˈswɒʃbʌklɪŋ  | 
awanturniczy

sweeping  | zamiatanie

T
tantalising  | kuszący, nęcący

tap  | kran

tempting  | kuszący

tender  | delikatny

terrifying  | przerażający

the former  | były, dawny

the former  | ten pierwszy

the latter  | ten drugi

thick  | gęsty

thin-skinned  | delikatny, wrażliwy

thorough  | gruntowny, dogłębny

thriving  | kwitnący

tied to sth  | związany z czymś

tired ˈtaɪəd  | zmęczony

to abolish sth  | znieść coś

to admit sth  | przyznać coś

to admit that…  | przyznawać, że…

to affect sth  | wpływać na coś

to allow sb to do sth  | pozwalać 
komuś na coś

to apply for sth  | ubiegać się o coś

to avert sth  | zapobiec czemuś

to avoid sth  | unikać czegoś

to bake sth  | piec coś

to ban sb from sth  | zakazać 
komuś wstępu do czegoś

to be a cut above the rest  | być  
o niebo lepszym od reszty/innych

to be aware of sth  | być czegoś 
świadomym

to be divided into sth  | być 
podzielonym na coś

to be in one’s infancy  | być  
w początkowej fazie rozwoju

to be nuts  | być szalonym/
zwariowanym

to be trendy  | być modnym

to bloom  | rozkwitać

to blow up sth  | wysadzić coś  
w powietrze

to boil sth  | gotować coś

to brew sth  | wytwarzać coś, 
warzyć

to bring sb together  | jednoczyć 
kogoś

to bug sb  | pot. wkurzać kogoś

to burst into tears  | rozpłakać się

to carry out sth  | przeprowadzać 
coś

to catch fire  | zapalić się

to cease to do sth  | przestać coś 
robić

to check out sth  | z/badać, 
sprawdzić coś

to chow down  | jeść, wcinać

to cluster  | gromadzić się

to combat sth  | zwalczać coś, 
walczyć z czymś

to come across sb  | napotkać 
kogoś, natknąć się na kogoś

to come in handy  | być 
użytecznym

to come to mind  | przychodzić  
na myśl

to commission sb to do sth  | zlecić 
komuś z/robienie czegoś

to conceal sth  | ukryć/zataić coś

to condemn sth  | potępić coś

to consist of sth  | składać się  
z czegoś

to contend  | s/twierdzić, utrzymywać

to contribute to sth  | przyczyniać 
się do czegoś

to convince sb  | przekonać kogoś

to cope with sth  | radzić sobie  
z czymś, dawać radę

to cross borders  | przekroczyć 
granice

to cure sth  | wy/leczyć coś

to decline  | spadać

to denigrate sb  | umniejszać 
wartość kogoś, uwłaczać komuś

to denounce sth  | potępiać/
piętnować coś

to depose  | usunąć z urzędu, 
zdymisjonować

to detect sth  | wykrywać coś

to discard sth  | usunąć coś, 
wyrzucić

to ditch sth  | pot. olać coś

to ditch sth  | zarzucić coś, 
porzucić, odstawić

to do away with sth  | pozbyć się 
czegoś

to don sth  | założyć coś

to dread sth  | obawiać się czegoś

to encroach  | wdzierać się, 
wkraczać

to enrich sth  | wzbogacać coś

to ensue  | następować (po czymś)

to ensure  | zapewniać, 
gwarantować

to ensure sth  | gwarantować coś, 
zapewniać

to entertain sb  | zabawiać kogoś

to entice sb away from sth  | 
odciągnąć kogoś od czegoś

to envy  | zazdrościć

to evolve  | rozwijać się

to exceed sth  | przekraczać/
przewyższać coś

to fall  | zmniejszać się

to fall in love with sth  | zakochać 
się w czymś

to fare  | czuć się, mieć się
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to feel peckish  | mieć ochotę 
wrzucić coś na ząb

to focus on sth  | koncentrować się 
na czymś

to follow in one’s footsteps  | 
podążać śladami kogoś

to fry sth  | smażyć coś

to garner sb  | zgromadzić kogoś, 
zebrać kogoś

to get called to sth  | być do czegoś 
wzywanym

to get cold  | zrobić się chłodniej

to get fit  | nabrać kondycji/formy

to go off  | zepsuć się

to grab a bite  | przegryźć coś

to grab sb  | u/chwycić kogoś

to grow up  | dorastać

to handle sth  | zajmować się czymś

to have a sweet tooth  | być 
łasuchem, lubić słodycze

to hesitate  | wahać się

to hit the gym  | skoczyć na siłownię

to hop  | przemieszczać się szybko 
z jednego miejsca do drugiego, 
odwiedzać

to hunt sth to extincton  | 
doprowadzić coś polowaniem  
do wyginięcia

to iclude sth  | obejmować coś

to improve sth  | polepszać coś

to include sth  | obejmować coś

to increase  | wzrastać

to injure sb  | ranić kogoś

to insist on sth  | nalegać na coś

to inspire sth  | wzbudzać coś

to intimidate sb  | zastraszać kogoś

to introduce sth  | wprowadzić coś

to involve sth  | obejmować, 
zakładać coś

to jump-start sth  | zapoczątkować 
coś, pobudzić coś

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

to kick back  | pot. wyluzować

to lash out at sb  | naskoczyć  
na kogoś, wydrzeć się

to launch a campaign  | 
zapoczątkować kampanię

to lead to sth  | prowadzić do czegoś

to liken sth to sth  | przyrównać coś 
do czegoś

to lose weight  | tracić na wadze

to lower sth  | obniżać coś

to make a full recovery  | w pełni 
dojść do siebie, wyzdrowieć

to make one’s mouth water  | 
sprawiać, że komuś ślinka cieknie

to morph into sth  | przekształcać się 
w coś

to nibble on sth  | skubnąć coś

to occur  | pojawiać się, występować

to originate from sth  | pochodzić  
z czegoś

to overburden sb  | nadmiernie 
kogoś obciążać

to pass down sth  | przekazać coś

to perish  | umierać, ginąć

to pour  | lać się, spływać

to prevail  | przeważać

to prove oneself  | udowodnić sobie

to pull a trigger  | pociągnąć za spust

to purchase sth  | nabyć coś

to put a wrench (in sth)  | 
powodować problem

to put out sth  | u/gasić coś

to put sth down  | odłożyć coś

to raise sth tə reɪz ˈsʌmθɪŋ  | 
wznosić/podnosić coś

to recall sth  | przypominać sobie 
coś

to recharge batteries  | naładować 
baterie

to recognise sth  | rozpoznawać coś

to regret sth  | żałować czegoś

to relieve pain  | łagodzić ból

to replace sth  | zastąpić coś

to resist sth  | stawiać opór czemuś

to retain sth in memory  | zachować 
coś w pamięci

to revolve around sth  | kręcić się 
wokół czegoś

to rot  | psuć się, gnić

to run out of sth  | być pozbawionym 
czegoś, kończyć się (o czymś)

to sag  | zwisać

to savour  | delektować się

to scoop on sth  | pot. informacje  
na jakiś temat

to season sth  | przyprawiać coś

to seek sth  | szukać, poszukiwać 
czegoś

to skip sth  | pomijać coś

to spoil sb with sth  | rozpieszczać 
kogoś czymś

to spread  | rozprzestrzeniać się

to spread into sth  | rozprzestrzeniać 
się w czymś/wewnątrz czegoś

to stay away from sth  | trzymać się 
z dala od czegoś

to stick in sth  | utkwić w czymś

to stick to sth  | trzymać się czegoś

to straddle  | rozciągać się nad czymś

to strengthen sth  | wzmacniać coś

to stunt sth  | hamować/spowalniać 
coś

to suppress sb  | spacyfikować/
pohamować/tłumić kogoś

to surpass sth  | przekraczać coś, 
przewyższać

to surpass sth  | przewyższać coś

to take a break from sth  | robić 
sobie przerwę od czegoś

to take advantage of sb  | 
wykorzystywać kogoś

to take sb away from sth  | 
odciągnąć kogoś od czegoś

to teem with sth  | tętnić czymś

to thaw out sth  | rozmrozić coś

to thirst for sth  | pragnąć czegoś

to toil  | ciężko pracować, harować

to trouble sb  | przeszkadzać komuś

to underline sth  | podkreślić coś

to unfold  | rozwijać się

to wane  | zmniejszać się
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to waste away  | zatracać się, marnieć

to weaken sth  | osłabiać coś

to whisper  | szeptać

topped with sth  | polany czymś

trade  | handel

trainee  | praktykant/ka

trapped  | uwięziony

tribal  | plemienny

tumble dryer  | suszarka bębnowa

turkey  | indyk

twist  | zwrot akcji

U
ugly duckling  | brzydkie kaczątko

ultimate ˈʌltɪmət  | ostateczny

underdone/under-cooked  | 
niedogotowany

undesirable  | niepożądany

undoubtedly  | bez wątpienia

uninterrupted  | nieprzerwany

unless  | chyba, że

unnerving  | wytrącający  
z równowagi

up and down the country  |  
w całym kraju

ups and downs  | wzloty i upadki

upset  | zdenerwowany

urban ˈɜːbən  | miejski

utterly  | całkowicie

V
vacuuming  | odkurzanie

vain  | próżny

variable  | zmienna

variety  | różnorodność

venom  | jad

versus  | kontra

vivid  | sugestywny

vulnerability  | podatność

vulnerable ˈvʌlnərəbl  | podatny

W
wasp sting  | użądlenie osy

wealth  | bogactwo, zamożność

wealthy  | bogaty

weaponry  | broń

weight weɪt  | waga

weights weɪtz  | ciężarki

weird wɪəd  | osobliwy, dziwaczny

well-done  | dobrze wysmażony

westward  | zachodni

when it comes to…  | jeśli chodzi o…

whether  | czy

white supremacy  | supremacja 
białej rasy

wildfire  | niekontrolowany ogień

woodland  | teren leśny

workout  | trening, ćwiczenia

world-respected  | ceniony na całym 
świecie

worldwide acclaim  | światowe 
uznanie

worsening  | pogarszający się

worthwhile  | wart zachodu


