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A
a few  | kilka

abbreviated  | skrócony, 
uproszczony

abdominal  | brzucha, brzuszny

abroad  | za granicą

according to sth  | według czegoś

account  | konto

addictive  | uzależniający

additional  | dodatkowy

administered  | podany

advancement  | postęp

advantage  | zaleta, korzyść

adverse  | niekorzystny, 
niepożądany

aforementioned  | wyżej 
wspomniany

agility əˈdʒɪləti  | zręczność, 
sprawność, zwinność

agricultural  | rolniczy

aired  | wy/emitowany

all that glitters is not gold  | nie 
wszystko złoto co się świeci

aloud  | na głos

although  | chociaż

amusement  | zabawa, rozrywka

ancient ˈeɪnʃənt  | starożytny

angioma ˌæn.dʒiˈəʊ.mə  | 
naczyniak

annual  | coroczny

answer ˈɑːnsə(r) / ˈænsər  | 
odpowiedź

apart from sth  | oprócz czegos

app  | pot. aplikacja

appalling  | przerażający

apparent  | widoczny

appeal  | urok, czar

arrival  | przybycie

as far as I’m concerned  | jeśli o 
mnie chodzi

associated with sth  | kojarzony z 
czymś

at a fraction of sth  | za ułamek 
czegoś

at all  | w ogóle

at first  | na początku, początkowo

at first glance  | na pierwszy rzut 
oka

at least  | przynajmniej, co 
najmniej

ATM  | bankomat

attached to sth  | przyczepiony do 
czegoś

attendee əˌtenˈdiː  | uczestnik

available  | dostępny

avalanche ˈævəlɑːnʃ / ˈævəlæntʃ  | 
lawina

award  | nagroda

aware of sth  | świadomy czegoś

awareness of sth  | świadomość 
czegoś

awesome  | rewelacyjny

B
backup  | zapasowy, dodatkowy

backwoodsman  | mieszkaniec 
puszczy

barn  | stodoła

bean  | fasola

Bejing ˌbeɪˈdʒɪŋ  | Pekin

besides  | poza tym

besides  | poza tym

besides sth  | oprócz czegoś

bill  | rachunek

bin bag  | worek na śmieci

bird bɜːd / bɜːrd  | ptak

blanket  | koc

bleak  | ponury

blizzard  | zamieć, śnieżyca

bloodshed  | rozlew krwi

blown down  | zdmuchnięty, 
powalony

blu tack  | plastyczna masa klejąca 
wielokrotnego użytku

blur blɜː(r)  | coś, co pamięta się jak 
przez mgłę

bold  | śmiały

bookshelf  | regał na książki

boredom  | nuda

bottled water  | woda w butelce/
butelkowana

brain inflammation  | zapalenie 
opon mózgowych

brand  | marka

break  | przerwa, wolne

broadcast  | nadawany, emitowany

broken into  | przerywany

brush  | pędzel, szczotkowanie

brushfire  | pożar krzewów, zarośli, 
buszu

bucket list  | lista rzeczy do 
zrobienia przed śmiercią

bulk of sth  | ogrom czegoś

burden  | ciężar, obciążenie

burpee  | ćwiczenie padnij-
powstań, krokodylek

bustling  | tętniący życiem

by mere chance  | czystym 
przypadkiem, całkowicie 
przypadkowo

by no means  | w żadnym wypadku

byproduct  | produkt uboczny

C
calamity  | katastrofa, klęska

callisthenics  | kalistenika

cancer  | rak

candle holder  | świecznik

canned food  | konserwy

carbon-offsetting  | 
równoważenie/ kompensacja emisji 
dwutlenku węgla

caregiver  | opiekun

carpenter  | stolarz

cart  | wóz

carved  | wyrzeźbiony

cast  | obsada
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casualty  | ofiara

cattle  | bydło

cell  | komórka

chalk tʃɔːk  | kreda

chalkboard  | tablica, tabliczka

chandelier  | żyrandol

chartreuse  | żółto-zielony

chest  | klatka piersiowa

chicken coop  | kurnik

chicken pox  | ospa wietrzna

chin-up  | podciąganie się na 
drążku

Chinese ˌtʃaɪˈniːz  | chiński

chip  | AmE czips

chore  | obowiązek

choreography ˌkɒriˈɒɡrəfi / 
ˌkɔːriˈɑːɡrəfi  | choreografia

chorus ˈkɔːrəs  | refren

clothes peg  | żabka, spinacz do 
bielizny

coast  | wybrzeże

coffee stain  | plama po kawie

cohesion kəʊˈhiːʒn  | spójność

colour blocking  | łączenie 
kontrastujących kolorów (w 
odniesieniu do mody)

comedian kəˈmiːdiən  | komik

common  | powszechny

commonly  | powszechnie

community  | społeczność

competition  | konkurencja

considered  | uważany

constant  | ciągły

construction site  | plac budowy

contagious kənˈteɪdʒəs  | zakaźny

container  | pojemnik

containing sth  | zawierający coś

contaminated  | zanieczyszczony

content  | zawartość, treść

convincing  | przekonujący

cornhusk  | łupina kukurydzy

countless  | niezliczone

coupled with sth  | w parze z 
czymś, w połączeniu z czymś

courage  | odwaga

crops  | plony, zbiory

crowded  | zatłoczony

crude  | surowy

current  | obecny, aktualny

currently  | obecnie

cushion  | poduszka

custom beauty  | personalizowana 
pielęgnacja

customer  | klient

cutlery stand  | pojemnik na 
sztućce

cyber-bullying  | cyberprzemoc

cycling  | jazda na rowerze

czemuś indywidualny charakter

D
daily  | dzienny

daily grind  | codzienna harówka

daring  | odwaga, brawura

data  | dane

death toll  | liczba ofiar 
śmiertelnych

debacle  | porażka, klęska

deemed  | uważany

deeply  | poważnie

deficiency  | niedoskonałość, brak

definitely  | zdecydowanie

demand for sth  | popyt/
zapotrzebowanie na coś

depending on sth  | w zależności 
od czegoś

despite sth  | po/mimo czegoś

device  | urządzenie

dire ˈdaɪə(r) /  | przerażający

disabled  | niepełnosprawny

disastrous  | katastrofalny

disease  | choroba, dolegliwość

disposable  | jednorazowy

DIY = do it yourself  | 
majsterkowanie, zrób to sam

doubt daʊt  | wątpliwość

down the road  | w przyszłości, 
później

down to a tee  | do perfekcji

downloaded  | pobierany

downpour  | ulewa

drawback ˈdrɔːbæk  | minus

dresser  | kredens, komoda

drill bit  | wiertło

drought draʊt  | susza

drunken  | pijacki

due to sth  | z powodu czegoś

dust storm  | burza piaskowa

dwelling  | miejsce zamieszkania

dysentery  | czerwonka, dyzenteria

E
eager  | chętny

earthquake  | trzęsienie ziemi

easily  | z łatwością, łatwo

effort  | wysiłek

effortlessly  | bez wysiłku

either  | również, zarazem

either…or…  | albo…albo…

encouraged by sb  | zachęcony 
przez kogoś

enjoyment ɪnˈdʒɔɪmənt  | radość, 
przyjemność

entertainment  | rozrywka

enthusiasm ɪnˈθjuːziæzəm / 
ɪnˈθuːziæzəm  | entuzjazm

environment ɪnˈvaɪrənmənt  | 
środowisko

environmental ɪnˌvaɪrənˈmentl  | 
środowiskowy

episode  | odcinek

eventually  | w końcu, ostatecznie

exhaustion  | wyczerpanie

expense  | wydatek
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expulsion ɪkˈspʌlʃn  | wyrzucenie, 
wygnanie

extended  | wydłużony

extent of sth  | stopień czegoś

F
fabric  | tkanina, materiał

facility  | udogodnienie

fare  | opłata (za przejazd)

fatal  | śmiertelny

fearsome  | przerażający

feasible ˈfiːzəbl  | wykonalny, 
możliwy do zrealizowania

feature  | cecha

feedback  | informacja zwrotna, 
opinie

festoon  | girlanda

few  | niewiele, mało

fiddle  | skrzypce

flash flood  | nagła powódź

flood fl ʌd  | powódź

flooded out  | zalany

flowerpot  | donica

flu  | grypa

fluctuation  | wahanie

fooled  | wystrychnięty na dudka

forecast ˈfɔːkɑːst / ˈfɔːrkæst  | 
prognoza, przewidywanie

foreign ˈfɒrən / ˈfɔːrən  | obcy

forensic scientist  | kryminolog, 
specjalista medycyny sądowej

fossil fuel ˈfɒsl fjuːəl / ˈfɑːsl fjuːəl  | 
paliwo kopalne

frame  | ramka

frost  | mróz

fuel  | paliwo

furniture  | meble

fuss  | zamieszanie

G
gale  | wichura, wicher

garment  | ubranie

gathering  | zgromadzenie, 
spotkanie

goal  | cel

gold mine  | kopalnia złota

Gold Rush  | goraczka złota

good luck  | powodzenia

government  | rząd

Graham ˈɡreɪəm  | Graham

grain  | ziarna zbóż, zboże

greeting card  | kartka z 
życzeniami/z powinszowaniami

grocer’s  | sklep spożywczy

gruelling  | wyczerpujący

gust ɡʌst  | poryw, podmuch

H
hailstone  | grad, kulka gradu

hammer  | młotek

handicraft  | praca ręczna, 
rękodzieło

handstand  | stanie na rękach, 
stójka

hardware store  | sklep żelazny

harm  | szkoda, krzywda

harsh  | surowy, nieprzychylny

heir eə(r) / er  | dziedzic

hepatitis B  | żółtaczka typu B

herd  | stado

herd immunity  | odporność 
stadna/ grupowa

heroine  | bohaterka

hint  | wskazówka

hold luggage  | bagaż rejestrowany

home bird  | domator

homeless  | bezdomny

homespun  | recznie tkany

hostile  | wrogi

howling  | wyjący

hub  | centrum

hunter  | myśliwy

hurricane ˈhʌrɪkən  | huragan

hype  | szum medialny

hysterically hɪˈsterɪkli  | 
histerycznie

I
impact  | wpływ

in favour of sth  | na rzecz czegoś

in order to  | aby, żeby

in spite of sth  | po/mimo czegoś

in the middle of sth  | w środku 
czegoś

including sth  | włącznie z czymś

income  | dochód

increased  | zwiększony, rosnący

increasingly  | rosnąco

indoor  | wewnętrzny

inexperienced  | niedoświadczony

infant  | niemowlę

influence  | wpływ

ingenious ɪnˈdʒiːniəs  | pomysłowy

ingredient  | składnik

innuendo  | podtekst, aluzja

insane asylum  | zakład 
psychiatryczny

inside  | środek, wewnętrzna 
strona

inside of sth  | wewnątrz czegoś

insight ˈɪnsaɪt  | wgląd

instant  | natychmiastowy

instead  | w zamian

instead of sth  | zamiast czegoś

insurance  | ubezpieczenie

insurance policy  | polisa 
ubezpieczeniowa

interior  | wnętrze

introduced to sb  | przedstawiony 
komuś

is bound to be varied  | musi być 
zróżnicowany

item  | rzecz
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J
jackpot  | najwyższa stawka, 
kumulacja

jam jar  | słoik po dżemie

jolting  | trzęsący

jug dʒʌɡ  | dzbanek

K
keystroke  | przyciśnięcie klawisza

koszty utrzymania neither  | 
również nie, ani

L
lack of sb  | brak kogoś

ladder  | drabina

landfill  | wysypisko śmieci

landslide  | osuwisko

laughter  | śmiech

learning disability  | zaburzenie 
uczenia się

leisure ˈleʒə(r) / ˈliːʒər  | rozrywka, 
wypoczynek

less  | mniej

lever  | dźwignia

LGBT community  | społeczność 
LGBT

lit  | zapalony

log  | kłoda

loneliness  | samotność

loss  | strata

low-cost  | niskobudżetowy

LP record  | płyta długogrająca

lurking  | przyczajony, niepokojący

luxurious lʌɡˈʒʊəriəs / lʌɡˈʒʊriəs  | 
luksusowy

M
maintenance ˈmeɪntənəns  | 
utrzymanie,

major  | główny, podstawowy

majority  | większość

makeshift  | prowizoryczny

mandatory  | obowiązkowy

manual ˈmænjuəl  | ręczny, 
manualny

matte finish  | matowe 
wykończenie

meaning  | znaczenie

means  | środek

measles ˈmiːzlz  | odra

membership  | członkostwo

memory loss  | utrata pamięci

mess  | bałagan

mill  | młyn

miner  | górnik

MMR  | odra, świnka i różyczka

mogul  | potentat

money grabber  | osoba zachłanna 
na pieniądze

moreover  | ponadto

muddy  | ubłocony, zabłocony

multiple  | liczny

multitude of sth  | mnogość czegoś

municipal  | miejski

muscle  | mięsień

N
nail  | gwóźdź

narrowly  | ledwo

needle  | igła

needless to say  | rzecz jasna

nightstand  | stolik nocny, szafka 
nocna

no wonder  | nic dziwnego

nourishing  | odzywczy

novel  | powieść

nowadays  | obecnie

numerous  | liczny

O
objectionable əbˈdʒekʃənəbl  | 
niedopuszczalny, budzący sprzeciw

obviously ˈɒbviəsli / ˈɑːbviəsli  | 
oczywiście

on a daily basis  | codziennie

on air  | na antenie

on the set  | na planie

one at the time  | pojedynczo

one quarter  | jedna czwarta

orchard  | sad

ordinary  | zwykły

outdoor  | zewnętrzny

outdoor exerciser  | przyrząd 
do ćwiczeń stojący na świeżym 
powietrzu

outhouse  | wychodek

overcharged  | obciążony 
dodatkowymi kosztami

overhunting  | nadmierne 
polowanie

overloaded  | przeładowany

overwhelming ˌəʊvəˈwelmɪŋ / 
ˌəʊvərˈwelmɪŋ  | przytłaczający

owing to sth  | dzięki czemuś

own  | własny

own-brand  | marka własna

owned  | posiadany

ox  | wół

ox-driven  | ciągnięty przez woły

P
paint  | farba

paint roller  | wałek do malowania

palm  | wewnętrzna część dłoni

parking fee  | opłata parkingowa

partially  | częściowo

pass  | bilet

pea  | groszek

peculiar  | osobliwy
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pencil holder  | pojemnik na 
długopisy, ołówki

per wash  | na pranie

pet pampering  | rozpieszczanie 
zwierząt domowych

petrified  | przerażony

pharmaceutical ˌfɑːməˈsuːtɪkl / 
ˌfɑːməˈsjuːtɪkl  | farmaceutyczny

phenomenon fəˈnɒmɪnən / 
fəˈnɑːmɪnən  | zjawisko

picked  | zerwany, zebrany

pioneer ˌpaɪəˈnɪə(r) | pionier

pipe  | rura

plank  | deska

plank  | deska, ,,plank’’

plug plʌɡ  | wtyczka

pneumonia njuːˈməʊniə / 
nuːˈməʊniə  | zapalenie płuc

postage  | opłata pocztowa

power drill  | wiertarka

precaution  | środek ostrożności

preceding  | poprzedni

predator  | drapieżnik

prejudice ˈpredʒədɪs  | 
uprzedzenie

prepaid  | przedpłacony

prevalent  | przeważający

previous  | poprzedni

printer  | drukarka

prone to sth  | podatny na coś

pronunciation  | wymowa

property damage  | szkody w 
mieniu

pumpkin  | dynia

punchline  | puenta

push-up  | pompka

Q
quarrel  | kłótnia

R
radish  | rzodkiewka

railroad  | kolej

rake  | grabie

random  | przypadkowy

ravaged by sth  | spustoszony przez 
coś

ravaging  | siejący spustoszenie

razor  | żyletka do golenia

real sized  | rzeczywistego rozmiaru

receipt rɪˈsiːt  | paragon

rectangle  | prostokąt

related to sth  | powiązany z czymś

reliable  | godny zaufania

reluctant to sth  | niechętny 
czemuś

reminder  | przypomnienie

remote  | odległy

removed  | usunięty

rental  | wypożyczenie

repurposed  | użyty do różnych 
celów

resealer  | coś, co ponownie 
zamyka otwartą rzecz

resistance  | opór

respectively  | odpowiednio

restricted to sth  | ograniczony do 
czegos

reusable ˌriːˈjuːzəbl  | 
wielokrotnego użytku

ribbon  | wstążka

rising  | rosnący

rocking chair  | fotel bujany

rubbish  | śmieci

ruinous ˈruːɪnəs  | zgubny

ruler  | linijka

running track  | bieżnia

rural area  | obszar wiejski

S
sand paper  | papier ścierny

sandbag  | worek z piaskiem

savings  | oszczędności

saying  | powiedzenie

scarce  | znikomy, rzadki, 
ograniczony

schedule  | grafik

scorched  | spalony, wypalony

screw  | śruba

screwdriver  | śrubokręt

seaside resort  | nadmorski kurort

seizure  | napad padaczki, atak

semen  | nasienie, sperma

set  | zestaw, układ

setback  | niepowodzenie, problem

settler  | osadnik

several  | kilka

shade  | odcień

shameless  | bezwstydny

shave  | golenie

sheet of glass  | szklana płyta

shelter  | schronisko, schronienie

shoot-out  | strzelanina, wymiana 
ognia

siblings  | rodzeństwo

side effect  | skutek uboczny

sigh saɪ  | westchnienie

single-blade  | z jednym ostrzem

slave  | niewolnik

sled  | sanie

slightly  | lekko, trochę

sly  | przebiegły

smoothly  | gładko

so-called  | tak zwany

sobering  | otrzeźwiający

solved  | rozwiązany

sought-after  | poszukiwany, 
pożądany

sparsely  | rzadko

species  | gatunek

spelling  | pisownia, literowanie

spike  | szpikulec
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spread  | rozsmarowywany

spread on sth  | rozsmarowywany 
na czymś

squash  | kabaczek

squat skwɒt / skwɑːt  | przysiad

stable  | stajnia

staff  | zespół

stain  | plama

stampede stæmˈpiːd  | masowy 
pęd (stada zwierząt)

starvation  | głodowanie

steep  | wysoki

stone’s throw away  | bardzo blisko

strength  | siła

strictly  | ściśle

strictness  | surowość

string  | sznurek

stuff  | rzeczy

stuff  | sprawy, rzeczy

stuffing  | wypełnienie

superb  | rewelacyjny

supplies  | zapasy

supporter  | zwolennik

surface ˈsɜːfɪs / ˈsɜːrfɪs  | 
powierzchnia

surplus  | naddatek, nadmiar

sustainable səˈsteɪnəbl  | 
zrównoważony

sustained  | długotrwały

swimming pool  | basen

T
tailored  | dostosowany, 
dopasowany do indywidualnych 
potrzeb

taken over  | przejęty

tap water  | woda z kranu

tape measure  | miarka, taśma 
miernicza; centymetr krawiecki

tempting  | kuszący

the straw that broke the camel’s 
back  | kropla przepełniająca czarę 
goryczy

theme θiːm  | główny wątek, wątek 
przewodni

there’s no denying  | 
niezaprzeczalnie, bezsprzecznie

thermos flask  | termos

thigh θaɪ  | udo

thorough  | dokładny

though  | jednak/że

threat to sb  | zagrożenie dla kogoś

thrown out  | wyrzucany

tin can  | puszka

tip  | wskazówka

to access X  | mieć dostęp do X, 
wejść gdzieś

to achieve sth  | osiągnąć coś

to adorn sth  | przy/ozdabiać coś

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

to analyse sth tu ˈænəlaɪz 
ˈsʌmθɪŋ  | analizować coś

to announce sth  | ogłaszać, 
obwieszczać coś

to anticipate sth  | spodziewać się 
czegoś

to appeal  | przemawiać

to appear  | pojawiać się

to apply to sth  | znajdować 
zastosowanie w stosunku do czegoś

to assess sth  | ocenić, oszacować 
coś

to attract sb  | przyciągnąć kogoś

to avoid sth  | unikać czegoś

to be a far cry from sth  | byc 
dalekim/ odległym od czegos

to be aimed at sth  | być 
ukierunkowanym na coś, mieć coś 
na celu

to be aware of sth  | być czegoś 
świadomym

to be concerned  | niepokoić się, 
obawiać się

to be driven to extinction  | 
doprowadzić do wyginięcia

to be nothing short of sth  | być 
czystym czymś

to be on the increase  | wzrastać, 
rosnąć

to be on the lookout for sb  | 
rozglądać się za kimś

to be privy to sth  | być w coś 
wtajemniczonym

to be threatened with sth  | być 
zagrożonym czymś

to be well out of sth  | być bardzo 
poza zasięgiem czegoś

to bear a child  | rodzic dziecko

to beat down/pelt down  | lać

to bend  | schylać się, zginać się

to blow over  | mijać, minąć

to blow up  | zaistnieć

to board sth up  | zabijać coś 
deskami

to bog down in sth  | ugrzęznąć w 
czymś

to boost sth  | zwiększać coś

to bother sth  | kłopotać się czymś

to break down  | psuć się

to burst one’s banks  | wylać, 
wystąpić z brzegów

to calm down  | uspokajać się

to can sth  | robic weki

to cater for sb  | zaspokoić 
potrzeby kogoś

to cause sth  | s/powodować coś

to cave in  | zawalać się

to chase rainbows  | gonić za 
czymś niemożliwym/nierealnym

to chat  | gawędzić

to chuck sth away  | wyrzucać coś

to churn sth into sth  | ubijać coś 
na coś

to claim that…  | twierdzić, że…

to collapse  | zepsuć się

to collect sth  | zbierać coś

to combine sth with sth  | łączyć 
coś z czymś

to come across sth  | natknąć się 
na coś

to come down to sth  | sprowadzać 
się do czegoś
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to come in handy  | okazać się 
użytecznym

to come up with sth  | występować/ 
wychodzić z czymś

to condemn sth  | potępiać coś

to confine sb to sth  | ograniczać 
kogoś do czegoś

to consist of sth  | składać się z 
czegoś

to contain sth  | zawierać coś

to convince sb  | przekonać kogoś

to cross sth  | przekroczyć coś

to curl sth  | zwijać coś

to cut a long story short  | w skrócie, 
krótko mówiąc

to cut sth open  | rozcinać coś

to deal with sth  | radzić sobie z 
czymś

to decline  | zmniejszać się

to decrease tə dɪˈkriːs  | spadać, 
maleć

to depend on sth  | zależeć od 
czegoś

to devote sth to sth  | poświęcać coś 
czemuś

to die of thirst  | umierać z 
pragnienia

to differ in sth  | różnić się pod 
względem czegoś

to dilate tə daɪˈleɪt  | rozszerzać się

to disappear  | znikać

to discard sth  | wyrzucać coś, 
pozbywać się czegoś

to discover sth  | odkryć coś

to display sth  | prezentować coś

to do the dishes  | zmywać, myć 
naczynia

to do the laundry  | robić pranie

to earn  | zarabiać

to eat out  | jeść na mieście

to embark on a journey  | wyruszać 
w podróż

to embellish sth tu ɪmˈbelɪʃ 
ˈsʌmθɪŋ  | upiększyć coś

to endure sth  | przetrwać coś

to enhance sth  | polepszyć, 
usprawnić coś

to ensure sth  | zapewniać, 
gwarantować coś

to expand worldwide  | 
rozprzestrzenić się na całym świecie

to face sth  | z/mierzyć się z czymś

to fall down  | przewracać się

to fall off the chair  | spadać z 
krzesła

to fight sth  | zwalczać coś

to fill sth  | napełnić coś

to find out sth  | dowiedzieć się 
czegoś

to fit  | pasować

to fit in sth  | pasować do czegoś

to flex sth  | zginać coś

to follow suit  | postąpić tak samo 
(jak ktoś)

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

to ford sth  | przeprawiać się w bród 
przez coś

to freeze up  | zamarznąć

to gain in popularity  | stawać się 
coraz bardziej popularnym

to gain popularity  | stać się 
popularnym

to gather sth  | zbierac cos

to get drunk  | upić się

to get out sth  | wydobywać coś

to get rid of sth  | pozbyć się czegoś

to get vaccinated against sth  | 
zaszczepić się przeciwko czemuś

to give sb a hug  | uścisnąć kogoś

to give sb a push  | dać komuś kopa, 
popchnąć kogoś

to give sth a personal touch  | nadać

to give sth up  | z/rezygnować z 
czegoś

to go away  | wyjeżdżać

to go down the drain  | zmarnować 
się, pójść na marne

to go on to sth  | przechodzić do 
czegoś

to go to waste  | zostać 
zmarnowanym, marnować się

to grab one’s attention  | przyciągać 
czyjąś uwagę

to grab sth  | u/chwycić coś, przejąć

to harvest  | zbierać plony

to heed sth  | uważać na coś, brać 
coś pod uwagę

to husk sth  | łuskać coś

to immunise  | szczepić, uodparniać

to impact sth  | wpływać na coś

to include sth  | obejmować coś

to indicate sth  | wskazywać coś

to interview sb  | przeprowadzać z 
kimś wywiad

to jet off  | odlecieć samolotem

to join sth  | dołączyć do czegoś

to join sth together  | łączyć coś

to keep sth at bay  | trzymac cos z 
dala

to kick sth off  | zapoczatkowac cos

to lack sth  | nie mieć czegoś

to last  | trwać

to laugh tə lɑːf / læf  | śmiać się

to launch sb to fame  | rozsławić 
kogoś

to launder  | prać

to lead to sth  | prowadzić do czegoś

to lie on the back  | leżeć na plecach

to lift sth  | podnosić coś

to look after sth  | dbać o coś, 
doglądać czegoś, troszczyć się o coś

to look for sth  | szukać czegoś

to look forward to sth  | wyczekiwać, 
wyglądać czegoś

to make friends  | zaprzyjaźniać się, 
zawierać przyjaźnie

to make it big  | odnieść wielki 
sukces

to make landfall  | zbliżać się/ 
docierać do lądu

to make up sth  | opracowywać coś

to manage sth  | zarzadzac czyms
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to manage to do sth  | poradzić 
sobie ze zrobieniem czegoś

to match sth  | łączyć coś

to mean sth  | oznaczać, znaczyć coś

to melt sth  | rozpuszczać coś

to mend sth  | naprawiać coś

to mention sth  | wspomnieć coś, 
napomknąć o czymś

to merge sth with sth tə mɜːdʒ / 
mɜːrdʒ ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ  | po/
łączyć coś z czymś

to mix sth  | mieszać coś

to notice sth  | zauważyć coś

to occur  | występować

to outline sth  | nakreślić coś

to own sth  | posiadać coś

to pay attention to sth  | zwracać na 
coś uwagę

to pay for sth  | płacić za coś

to perform sth  | wykonywać coś

to persist  | przetrwać

to pile sth up  | ułożyć coś w stos

to pitch in  | zabrać się energicznie 
do pracy

to place importance on sth  | 
przywiązywać wagę do czegoś, kłaść 
na coś nacisk

to plague sth tə pleɪɡ ˈsʌmθɪŋ  | 
nękać coś

to please sb  | sprawiać komuś 
przyjemność, podobać się

to pop up  | wyskakiwać, pojawiać 
się

to pose a real threat to sth  | 
stanowić rzeczywiste zagrożenie 
wobec czegoś

to predict sth  | przewidzieć coś

to prevent sb from sth  | 
uniemożliwić komuś coś

to prevent sth  | zapobiegać czemuś

to proceed  | postępować, posuwać 
się do przodu

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

to provide sb with sth  | dostarczać 
komuś czegoś

to provide sth  | dostarczac czegos

to put sb/sth on lockdown  | 
nakładać na kogoś/coś kwarantannę

to puzzle sb  | zdumiewać kogoś

to raise sth  | wznosić coś

to realise  | uświadamiać sobie

to realise sth  | zdawać sobie z 
czegoś sprawę

to release sth  | uwalniać, 
wypuszczać, emitować coś

to remain silent  | pozostawać 
niemym

to require sth  | wymagać czegoś

to resemble sth  | przypominać coś

to result in sth  | skutkować czymś

to reveal sth  | ujawnić coś

to run the tap  | mieć odkręcony 
kran

to sample sth  | próbować, 
kosztować czegoś

to scroll down  | przewijać w dół

to search for sth  | szukać czegoś

to seem  | wydawać się

to seem that…  | wyglądać na to, 
że…

to set up sth  | założyć coś

to settle on sth  | zdecydować się na 
coś

to sew  | szyć

to show up  | pojawiać się

to shun sth  | unikać, wystrzegać się 
czegoś

to skimp  | skąpić na czymś, żałować 
na coś

to slam sth  | zetrzeć coś na pył

to soak sth  | przemoczyć coś

to spark sth  | wywoływać coś

to spin  | prząść, uprząść

to splash out on sth  | przepuszczać 
pieniądze na coś

to squat down  | z/robić przysiad

to squeeze  | ścisnąć, wycisnąć

to stack sth  | ustawić coś w stos

to startle sth  | przestraszyć coś

to stick sth up with sth  | przykleić 
coś czymś

to stick to sth  | trzymać się czegoś

to stitch sth  | zszywać coś

to store sth  | przechowywać coś

to stretch sth  | wyciągać coś

to strike  | uderzać, uderzyć

to support sb/sth  | wspierać kogoś/
coś

to suppress sth  | wstrzymywać coś, 
blokować

to survey sth  | obejrzeć coś

to sweep through sth  | 
przeczesywać coś

to swing  | kołysać

to switch to sth  | przerzucić się na 
coś

to take a look at sth  | przyjrzeć się 
czemuś

to take a peep  | zerknąć, podejrzeć

to take place  | mieć miejsce, odbyć 
się

to take sth away  | odbierać coś

to take time  | zabierać czas

to take up sth  | zajmować coś

to tend sth  | doglądać czegoś

to threaten sth  | zagrażać czemuś

to thrive  | kwitnąć, rozkwitać

to tide sb over sth  | pozwalać 
komuś coś przetrwać

to top sth up with sth  | naładować 
coś czymś

to track sth  | śledzić coś

to turn sth into sth  | przekształcać 
coś w coś

to upload sth  | załadować coś

to vaccinate  | szczepić

to vary  | różnić się

to volunteer  | zgłaszać się na 
ochotnika

to waste sth  | z/marnować coś

to waste time on sth  | marnować na 
coś czas

to wipe out sth  | skasować coś, 
zniszczyć coś
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to wipe up sth  | wytrzeć coś

to work out sth  | ćwiczyć coś

to worship sth  | czcić coś

to wreak havoc  | siać spustoszenie

to write sth down  | zapisać, 
zanotować coś

toiletries  | przybory toaletowe

torn off  | zerwany (z)

torrential  | rzęsisty, gwałtowny

torso  | tułów

tough tʌf  | ciężko

tourist-trap  | polujący na turystów

trader  | handlarz, kupiec

traffic jam  | korek (uliczny)

trail  | szlak

tremor  | wstrząs ziemi, drganie

tried out  | wypróbowany

trivia  | ciekawostki

two sides to every story  | dwie 
strony medalu

typhoid ˈtaɪfɔɪd  | tyfus

tyre ˈtaɪə(r) / ˈtaɪər  | opona

U
uchwycić coś

ultimately  | w końcu, ostatecznie

unavailable  | niedostepny

uncomfortable ʌnˈkʌmftəbl / 
ʌnˈkʌmfətəbl  | niewygodny

undeniably  | niezaprzeczalnie

underrated  | niedoceniony

understandable ˌʌndəˈstændəbl / 
ˌʌndərˈstændəbl  | zrozumiały

undoubtedly  | niewątpliwie

unforgiving  | bezlitosny

unfortunately  | niestety

unicorn  | jednorożec

uninvited  | nieproszony

unless  | chyba, że; dopóki nie

unreliable  | niegodny zaufania, na 
którym nie można polegać

unsettled  | niezasiedlony

urban  | miejski

urban ˈɜːbən / ˈɜːrbən  | miejski

user-friendliness  | przyjazność 
względem użytkownika

utter ˈʌtə(r) / ˈʌtər  | kompletny, 
całkowity

utterly ˈʌtəli / ˈʌtərli  | kompletnie, 
całkowicie

valley  | dolina

value label  | etykieta marki własnej 
oznaczająca produkty w korzystnej 
cenie

variety vəˈraɪəti  | odmiana

vegetable ˈvedʒtəbl  | warzywo

vehicle ˈviːəkl / ˈviːhɪkl  | pojazd

via sth  | za pośrednictwem czegoś, 
poprzez coś

victim  | ofiara

violent  | gwałtowny

vocal cords  | struny głosowe

vociferous  | hałaśliwy

voiced  | dźwięczny

volcano vɒlˈkeɪnəʊ / vɑːlˈkeɪnəʊ  | 
wulkan

vowel ˈvaʊəl  | samogłoska

W
wagon  | wóz

ware  | artykuły (tego samego 
rodzaju), wyroby

washboard  | tara do prania

water usage  | zużycie wody

we’ll be spared the worst of it  | 
najgorsze nas ominie

wealthy  | majętny,

weary  | nużący, męczący

wedding  | ślub

week’s worth of  | tygodniowy

weight weɪt  | waga

weird  | dziwny, dziwaczny

well-stocked  | dobrze zaopatrzony

westward  | na zachód, w kierunku 
zachodnim

whether  | czy

widespread  | rozległy

widespread  | szeroko rozpowszech

wildfire  | niekontrolowany ogień

willingly  | chętnie

winter quilt  | kołdra na zimę

without sth  | bez czegoś

wood glue  | klej do drewna

workout  | ćwiczenia, trening

worth sth  | wart/y czegoś

Y
yellow fever inoculation  | 
szczepienie na żółtą febrę
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