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A
a bit  | trochę

a few  | kilka

abroad  | za granicą

absent  | nieobecny

abused  | wykorzystywany

accommodation  | zakwaterowanie

according to sth  | według czegoś

accusation of sth  | oskarżenie  
o coś

achievement  | osiągnięcie

actually  | w rzeczywistości, 
naprawdę

addicted to sth  | uzależniony  
od czegoś

adherence to sth  | przestrzeganie 
czegoś

advancement  | postęp

advisable ədˈvaɪzəbl  | wskazany

affluent  | zamożny, majętny

aforementioned  | wcześniej 
wspomniany

agreed  | uzgodniony

alive and well  | w świetnej formie/
kondycji

all is fair in love and war  |  
w miłości i na wojnie wszystko jest 
dozwolone

allegedly  | podobno

allegiance əˈliːdʒəns  | orientacja, 
lojalność

allowed  | dozwolony

although  | chociaż

amount  | ilość

analysis   | analiza

angled  | ustawiony pod  kątem

answer ˈɑːnsə(r)   | odpowiedź

apart from sth  | oprócz czegoś

app  | pot. aplikacja

apparently  | najwidoczniej

appointment  | spotkanie

approach to sth  | podejście do 
czegoś

as a whole  | jako całość

as far as X is concerned  | jeśli 
chodzi o X

as well as  | jak również

at its worst  | w najgorszym 
wydaniu

at least  | co najmniej

at the same time  | w tym samym 
czasie

attainable əˈteɪnəbl  | osiągalny

autumn ˈɔːtəm  | jesień

auxiliary ɔːɡˈzɪliəri  | posiłkowy

available  | dostępny

aware of sth  | świadomy czegoś

B
backstabbing  | wbicie noża  
w plecy, zdrada

ban  | zakaz

bean  | fasola

beef  | wołowina

beetroot  | burak

bill  | rachunek

body double  | sobowtór

bored  | znudzony

boredom  | nuda

borough ˈbʌrə / ˈbɜːroʊ  | gmina

brazil nut  | orzech brazylijski

buff  | zapaleniec, maniak, pasjonat

burden ˈbɜːdn / ˈbɜːrdn  | ciężar, 
obciążenie

burial ground  | miejsce pochówku

by all means  | oczywiście, jak 
najbardziej

by coincidence  | przypadkiem

C
cancer  | rak

carnivore ˈkɑːnɪvɔː(r)  | mięsożerca

castle ˈkɑːsl | zamek

character assassination  | 
zniesławienie, oczernianie

cheap shot  | cios poniżej pasa

chickpea  | ciecierzyca

cholesterol kəˈlestərɒl  | 
cholesterol

city dweller  | mieszkaniec miasta

clear-cut  | jasno określony, ścisły

colleague ˈkɒliːɡ / ˈkɑːliːɡ  | kolega 
(z pracy)

colorectal cancer  | rak odbytu

comfortable ˈkʌmftəbl  | wygodny

commission  | prowizja

commodity  | towar

common  | powszechny

community  | społeczność

commuting  | dojeżdżanie (do 
pracy, szkoły)

completion  | ukończenie, 
sfinalizowanie

confident  | pewny siebie

confidently  | pewnie

conscious ˈkɒnʃəs / ˈkɑːnʃəs  | 
świadomy

consonant  | spółgłoska

containing sth  | zawierający coś

contents  | zawartość

convincing  | przekonujący

council estate ˈkaʊnsl ɪsteɪt  | 
osiedle domów komunalnych

countless  | niezliczony

county  | hrabstwo

couple  | para

cradle  | kolebka

crisp  | chrupiący

cross dressing  | noszenie ubrań 
przeciwnej płci dla przyjemności 
seksualnej

currency  | waluta

current  | obecny

currently  | obecnie

customer  | klient
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D
dairy  | nabiał

data  | dane

day-to-day  | codzienny

decline in popularity  | spadek 
popularności

deficiency  | niedobór

definitely  | zdecydowanie

demand  | popyt, zapotrzebowanie

depending on sth  | w zależności 
od czegoś

deputy head  | zastępca 
dowodzącego

despite sth  | po/mimo czegoś

detached house  | dom 
wolnostojący

diary  | pamiętnik

dietitian ˌdaɪəˈtɪʃn  | dietetyk

dioxide daɪˈɒksaɪd  | dwutlenek

dioxin  | dioksyna

disease  | choroba

dishonest  | nieszczery

disruptive  | destrukcyjny, 
zakłócający spokój

disseminated  | krążący, 
rozsiewany, rozpowszechniany

diverse  | zróżnicowany

divided into sth  | podzielony  
na coś

dodgy  | podejrzany

dotted  | rozsiany

doubt daʊt  | wątpliwość

drawback  | minus, wada, 
niedogodność

dropped  | pominięty

drowned in sth  | utopiony  
w czymś

due to sth  | z powodu czegoś

E
early termination fees  | opłata 
za przedterminowe rozwiązanie 
umowy

efficient  | skuteczny, wydajny

either…or…   |  albo..albo…

elected  | wybrany

election fraud ɪˈlekʃn frɔːd  | 
oszustwo wyborcze

election results  | wyniki wyborów

enemy  | wrogi

entire  | cały

environmentally  | środowiskowo, 
dla środowiska

estate agent  | agent 
nieruchomości

eventually  | w końcu, ostatecznie

evidence  | dowód

excavation  | wykopaliska

exhibition ˌeksɪˈbɪʃn  | wystawa

expense  | wydatek

exterior  | część zewnętrzna, 
zewnętrzna strona

F
fashionable  | modny

feature  | cecha

fee  | opłata

fibre ˈfaɪbə(r)  | błonnik

first of all  | po pierwsze

fixed rate  | ze stałym 
oprocentowaniem, wg stałej stopy 
procentowej

flaky  | łuszczący się

flat  | mieszkanie

flatbread  | pieczywo w kształcie 
placka (np. podpłomyk)

flexible  | elastyczny

flow  | przepływ

fluently  | biegle, płynnie

focus on sth  | koncentracja, 
skupienie się na czymś

folk  | pot. ludowe

follower  | zwolennik

fomer  | były

fortress  | forteca

fossil fuel  | paliwo kopalne

founded  | założony

free-range  | z wolnego wybiegu

furnished ˈfɜːnɪʃt / ˈfɜːrnɪʃt  | 
umeblowany

furthermore  | ponadto

G
gathered  | na/gromadzony

goal  | cel

good luck  | powodzenia

graded readers  | lektury 
uproszczone (opracowania 
książek na różnych poziomach 
zaawansowania językowego)

gradual  | stopniowy

gradually  | stopniowo

grass-fed  | karmiony trawą, 
ekologiczny

greenhouse gas  | gaz cieplarniany

guided tour  | wycieczka 
z przewodnikiem

guilty of sth  | winny czegoś

H
hack-and-leak  | hakerskie, 
powodujące wyciek informacji do 
wiadomości publicznej

handicraft  | rękodzieło

harbour  | zatoka

hence  | z tego powodu, stąd

high-nutrient  | bogaty w składniki 
odżywcze

home is where your heart is  | tam 
dom twój, gdzie serce twoje

host  | gospodarz

human trafficking  | handel ludźmi
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I
impact on sth  | wpływ na coś

imperative  | tryb rozkazujący

in a variety of ways  | na rozmaite 
sposoby

in contrast to sth  |  
w przeciwieństwie do czegoś

in exchange for sth  | w zamian  
za coś

in favour of sth  | za czymś

in oder  | w porządku, w kolejności

in order to  | aby, żeby

in terms of sth  | pod względem 
czegoś

in the meantime  | w międzyczasie

in the shape of sth  | pod postacią 
czegoś

included  | włączony, objęty

including sth  | włącznie z czymś

increasingly  | rosnąco, wrastająco

indifferent to sth  | obojętny 
wobec czegoś

infidelity  | niewierność

infused with sth  | zmieszany  
z czymś, z dodatkiem czegoś

inhabitant  | mieszkaniec

instantly  | natychmiast

instead of sth  | zamiast czegoś

intake  | spożycie

interest rate  | stopa procentowa

interior  | wnętrze

involved in sth  | zaangażowany  
w coś

involving sth  | obejmujący coś

it’s hardly  | trudno to nazwać

it’s up to you  | zależy od ciebie

K
kale  | jarmuż

L
last but not least  | ostatnie, ale 
nie mniej ważne

latter  | ten drugi (z dwóch 
wymienionych)

lean meat  | chude mięso

lease  | najem

least  | najmniej

lentil  | soczewica

lesser known  | mniej znany

livestock  | bydło, żywy inwentarz

luminous ˈluːmɪnəs  | świecący, 
lśniący

luxury ˈlʌkʃəri  | luksusowy

M
main  | główny

maintenance  | utrzymanie, 
konserwacja

major  | główny

maritime  | morski

mediaeval ˌmediˈiːvl / ˌmiːdˈiːvl  | 
średniowieczny

mere mɪə(r) / mɪr  | zaledwie

merger  | fuzja, połączenie

middle  | środek

middleman  | pośrednik

mortgage ˈmɔːɡɪdʒ / ˈmɔːrɡɪdʒ  | 
kredyt hipoteczny

mostly  | w większości

mouth-watering  | apetyczny

mud-slinging  | obrzucanie się 
błotem

myriad  | mnóstwo

N
nasty  | paskudny

nearly  | prawie

neither  | żaden

not one’s cup of tea  | nie czyjaś 
bajka

notice period  | okres 
wypowiedzenia

nowadays  | obecnie

numerous  | liczny

nutrient  | składnik odżywczy

nutritious njuˈtrɪʃəs  | odżywczy

O
oak  | dąb

oat  | owies

observation deck  | platforma 
widokowa

obvious ˈɒbviəs  | oczywisty

obviously ˈɒbviəsli / ˈɑːbviəsli  | 
oczywiście

Offers in Excess of (OIEO)  | 
określenie oznaczające, że 
sprzedający oczekuje kwoty wyższej 
niż cena wyjściowa

on average  | przeciętnie

on one’s behalf  | w czyimś imieniu

on rent  | na wynajem

on the move  | w ruchu

on your own  | na własną rękę, 
samodzielnie

originally  | początkowo, 
pierwotnie

origins  | pochodzenie, początki

out of reach  | poza zasięgiem, 
nieosiągalne

outskirts  | przedmieścia

overcrowded  | zatłoczony

overlooked  | pomijany

overview  | przegląd

owned  | w posiadaniu

owner  | właściciel

P
parliamentary ˌpɑːləˈmentri / 
ˌpɑːrləˈmentri  | parlamentarny
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pasture-raised  | karmiony na 
pastwisku, z pastwiska

pâté  | pasztet

pattern  | wzorzec, wzór

pea  | groszek

peninsular pəˈnɪnsjələ(r) / 
pəˈnɪnsələr  | półwyspowy

perception  | postrzeganie

permanent  | stały

pet  | zwierzę domowe

phonemic symbol  | symbol 
fonemiczny

physician  | lekarz

plenty of sth  | mnóstwo czegoś

poisoned with sth  | zatruty czymś

polite  | grzeczny

pork  | wieprzowina

poultry ˈpəʊltri  | drób

precious ˈpreʃəs  | cenny

preserved  | zachowany

previous  | poprzedni

previously ˈpriːviəsli  | wcześniej

printed  | drukowany

prior  | uprzedni, wcześniejszy

prominent  | czołowy

pronunciation  | wymowa

pronunciation prəˌnʌnsiˈeɪʃn  | 
wymowa

property  | nieruchomość

property market  | rynek 
nieruchomości

pros and cons  | za i przeciw

providing sb with sth  | 
dostarczając komuś czegoś

purportedly  | rzekomo

purpose-built  | specjalnie 
skonstruowany, dedykowany 
czemuś

R
radium ˈreɪdiəm  | rad

radium necrosis  | martwica 
wywołana radem

raft  | tratwa

range of sth  | zakres czegoś

receding hair  | zakola na czole

recording  | nagranie

reflected in sth  | odzwierciedlony 
w czymś

regrettably  | niestety

remaining  | pozostały

Renaissance rɪˈneɪsns / 
ˈrenəsɑːns  | renesansowy

rental agreement  | umowa najmu

rented  | wynajęty, wynajmowany

reputedly  | rzekomo

right-wing  | prawicowy

rising  | rosnący

rival ˈraɪvl  | rywal, konkurent

rule  | reguła, zasada

rumour ˈruːmə(r)  | plotka

run by  | prowadzony przez

rural  | wiejski

S
salary  | pensja

saturated  | nasycony

savings  | oszczędności

scenario səˈnɑːriəʊ   | scenariusz

scenes siːnz  | scena

seafaring  | związany z morzem

security deposit  | kaucja

semi-detached house  | dom  
w zabudowie bliźniaczej

set up for sb  | założony dla kogoś

sexual misconduct  | nadużycie 
seksualne

short term rental  | 
krótkoterminowy wynajem

shrimp  | krewetka

siege siːdʒ  | oblężenie

simultaneously  | jednocześnie

sizeable ˈsaɪzəbl  | spory

ski-jump  | skocznia narciarska

slight  | lekki

smear campaign  | nagonka

spanning over sth  | rozciągający 
się na przestrzeni czegoś

spare  | wolny

spared  | oszczędzony

speedometer  | szybkościomierz

spinach ˈspɪnɪtʃ  | szpinak

spread around  | 
rozpowszechniony

spy  | szpieg

stave church  | kościół klepkowy

stay  | pobyt

steady job  | praca stała

step by step  | krok po kroku

still  | nadal

stinky  | śmierdzący

subletting  | podwynajem

substance abuse  | nadużywanie 
środków odurzających

subway AmE  | metro

suffix  | przyrostek

surgery  | chirurgia; operacja

surrounding  | otaczający

suspected of sth  | podejrzewany 
o coś

suspicion  | podejrzenie

sustainable səˈsteɪnəbl  | 
zrównoważony

T
tap  | kran

tax-evasion  | unikanie płacenia 
podatków

teenage  | nastoletni

temporary  | okresowy

terraced house  | szeregowiec, 
dom szeregowy

the least  | najmniej

therefore  | dlatego, więc

though  | jednak

thrift  | oszczędność, gospodarność
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tight taɪt  | mocno

tiny  | malutki

tip  | wskazówka

to achieve sth  | osiągnąć coś

to adhere to sth  | przestrzegać 
czegoś, stosować się do czegoś

to afford sth  | móc sobie na coś 
pozwolić

to aim to do sth  | mieć na celu 
zrobienie czegoś

to allow sb to do sth  | pozwalać, 
umożliwiać komuś coś

to apply for sth  | ubiegać się o coś

to appreciate sth  | doceniać coś

to articulate sth tu ɑːˈtɪkjuleɪt / 
ɑːrˈtɪkjuleɪt ˈsʌmθɪŋ  | wymawiać 
coś

to assume  | założyć, zakładać

to attempt to do sth  | próbować 
coś z/robić

to avoid sb  | unikać kogoś

to be accused of sth  | zostać 
oskarżonym o coś

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

to be in charge  | dowodzić, być 
odpowiedzialnym za coś

to be staged  | odbywać się

to be up to sb  | zależeć od kogoś

to be welcome  | być mile 
widzianym

to borrow sth  | pożyczać coś

to bother with sth  | przejmować 
się czymś

to brainwash sb  | zrobić komuś 
pranie mózgu

to breed sth  | hodować coś

to cause sth  | s/powodować coś

to cease tə siːs  | przestać

to commemorate sth  | 
upamiętniać coś

to compete with sb  | rywalizować 
z kimś

to conduct sth  | przeprowadzać 
coś

to confirm sth  | potwierdzać coś

to confuse sb about sth  | 
wprowadzać kogoś w błąd w czymś

to contract sth  | zarazić się czymś

to cover sth  | pokrywać coś

to cross sth  | przemierzyć coś, 
przepłynąć

to cut down on sth  | ograniczać/
redukować coś

to dabble in sth  | parać się czymś

to damage sth  | zniszczyć coś, 
uszkodzić

to date  | spotykać się, randkować

to decrease sth  | zmniejszać coś

to defeat sb  | pokonać kogoś

to depend on sth  | zależeć  
od czegoś

to devote to sth  | poświęcić na coś

to dig  | kopać

to discover sth  | odkryć coś

to dispose of sb  | pozbywać się 
kogoś

to drag sb into sth  | wciągnąć 
kogoś w coś

to earn  | zarabiać

to expand sth  | poszerzyć coś

to fall asleep  | zasypiać

to fall through  | nie dojść  
do skutku

to fancy sth  | mieć ochotę na coś

to father sb  | spłodzić dziecko 
(komuś)

to feed sth  | karmić coś

to fight back against sth  | zwalczać 
coś

to find out about sth  | dowiedzieć 
się o czymś

to fire sb  | pot. wylać kogoś  
z pracy, zwolnić

to fluctuate tə ˈflʌktʃueɪt  | często 
się zmieniać, wahać się

to focus on sth  | skupić się na 
czymś

to force sb to do sth  | zmuszać 
kogoś do zrobienia czegoś

to foresee  | przewidywać

to gain in popularity  | zyskiwać  
na popularności

to get on with sb  | dogadywać się 
z kimś

to get out of sth  | wydobyć się  
z czegoś

to get rid of sb  | pozbyć się kogoś

to get some dirt on  | znaleźć  
na kogoś haka

to give rise to sth  | dać czemuś 
początek

to give up on sth  | porzucać coś, 
wyrzekać się czegoś

to give up sth  | porzucać coś

to go cold turkey on sth  | z dnia  
na dzień coś rzucić

to go down  | spadać, maleć

to hang sth  | wieszać coś

to hide  | ukrywać

to hurt sb tə hɜːt / hɜːrt ˈsʌmbədi  | 
z/ranić kogoś

to include sth  | włączać coś, 
ujmować coś

to incorporate sth  | obejmować 
coś

to increase in popularity  | zyskać 
na popularności

to increase sth  | zwiększać coś

to indicate sth  | wskazać coś

to influence sth  | wpływać na coś

to interfere with sth  | ingerować 
w coś

to keep sb occupied  | zajmować 
kogoś

to keep up with sb  | dotrzymać 
komuś kroku

to kill two birds with one stone  | 
upiec dwie pieczenie na jednym 
ogniu

to land sb in jail  | spowodować,  
że ktoś trafi do więzienia

to lead to sth  | prowadzić do 
czegoś, powodować

to look for sth  | szukać czegoś

to look forward to sth  | 
oczekiwać, spodziewać się czegoś
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to make a house a home  |  
z budynku stworzyć prawdziwy 
dom, zamienić budynek w dom

to master sth  | opanować coś

to memorise sth  | zapamiętywać 
coś

to mention sth  | wspomnieć coś, 
wspominać

to moisturize sth  | nawilżyć coś

to move out  | wyprowadzać się

to no avail  | bezskutecznie

to note down sth  | zapisywać coś

to obtain sth  | otrzymywać coś

to order sth  | nakazać coś

to own sth  | posiadać coś

to pass sth  | uchwalać coś

to pay attention to sth  | zwracać 
na coś uwagę

to pick a fight with sth  | podjąć 
walkę z czymś

to plant sth  | podrzucić coś, 
podłożyć coś

to plot  | spiskować, knuć

to ponder over sth  | rozważać coś, 
rozmyślać nad czymś

to predict sth  | przewidywać coś

to print out sth  | wy/drukować coś

to prove  | okazać się

to provide sth  | dostarczać coś

to purchase sth  | kupować coś

to put forward  | przedłożyć, 
oferować

to put pressure on oneself  | 
wywierać na sobie presję, zmuszać 
się

to put sth away  | odłożyć, 
odkładać coś

to put the kettle on  | wstawić 
wodę

to raise sth  | podnieść coś

to range from sth to sth  | mieć 
zakres od czegoś do czegoś

to realise  | zdawać sobie sprawę

to reap sth  | skorzystać z czegoś

to reign  | panować

to require sth  | wymagać czegoś

to revert to sth  | po/wrócić  
do czegoś

to rise  | rosnąć, wzrastać

to run against each other  | 
konkurować, rywalizować ze sobą

to say sth out loud  | powiedzieć 
coś na głos

to seek sth  | szukać czegoś

to seem  | wydawać się

to spend sth  | wydawać coś

to spread sth  | rozpowszechniać 
coś

to spy on sb  | szpiegować/śledzić 
kogoś

to steer sth  | sterować, kierować 
czymś

to stir sth  | wzbudzać coś

to suffice  | wystarczyć

to suit sb  | odpowiadać komuś

to swap sth for sth  | wymieniać 
coś na coś

to switch into sth  | przełączyć się 
na coś, przerzucić

to take a look at sth  | spojrzeć  
na coś

to take place  | mieć miejsce, 
odbywać się

to take sth for granted  | uznawać 
coś za pewnik

to take sth into consideration  | 
brać coś pod uwagę

to take the plunge  | skakać  
na głęboką wodę, decydować się 
na ryzykowny krok

to take up sth  | zajmować coś, 
obejmować

to taste sth  | s/próbować czegoś

to traverse sth  | przemierzyć coś

to turn out  | okazać się

to turn sth down  | ściszać coś

to turn sth into sth  | przekształcić 
coś w coś

to underestimate sb  | nie 
doceniać kogoś

to underline sth  | podkreślić coś

to unearth sth  | wydobyć coś  
na światło dzienne, odkopać

to vote  | głosować

to waste sth  | marnować coś

to weaken sth  | osłabiać coś

to what extent   | w jakim stopniu

to witness sth  | być świadkiem 
czegoś

tough  | twardy

trace amount  | śladowa ilość

trap  | pułapka

treason  | zdrada stanu

trick  | sztuczka

trickery  | oszustwo

trust  | zaufanie

tumour  | guz

U
ultimately  | ostatecznie, w końcu

uncertainty  | niepewność

under Chilean rule  | pod 
panowaniem chilijskim

under offer   |   w trakcie 
sprzedaży, poza aktualną ofertą 
(nieruchomość, na którą została 
złożona oferta kupna, ale jest 
dopiero w trakcie sprzedaży)

underground  | metro

undoubtedly  | niewątpliwie

unfortunately  | niestety

uninterrupted  | nieprzerwany

unless  | chyba, że

unsuitable ʌnˈsuːtəbl / ʌnˈsjuːtəbl  | 
nieodpowiedni

up-to-standard  | spełniający 
wymagania, wystarczająco dobry

ups and downs  | wzloty i upadki

V
vacant ˈveɪkənt  | pusty

variety  | różnorodność
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vegetarian ˌvedʒəˈteəriən / 
ˌvedʒəˈteriən  | wegetarianin

vessel  | okręt, statek

viable ˈvaɪəbl  | opłacalny

victim  | ofiara

viewing  | oglądanie, pokaz

visible ˈvɪzəbl  | widoczny

visible  | widoczny

vocal chord ˈvəʊkl kɔːd  | struna 
głosowa

voiceless  | bezdźwięczny

vote  | głos

vote-counting process  | proces 
liczenia głosów

voter  | wyborca

vowel ˈvaʊəl  | samogłoska

W
weapon  | broń

when it come to…  | jeśli chodzi o…

within  | w obrębie

withing a short span of time  |  
w krótkim czasie

without sth  | bez czegoś

wondrous ˈwʌndrəs  | cudowny

word card  | fiszka

worth  | warto


