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A

apple pie |szarlotka
app |pot. aplikacja

abbreviation |skrót

archery |łucznictwo

abuse |nadużycie, nadużywanie

armour |zbroja

accessible əkˈsesəbl |dostępny

array of sth |wachlarz czegoś

accessories |dodatki

arrow |strzała

accordingly |odpowiednio
accused of sth |oskarżony o coś
acording to sth |według czegoś
across the board |w każdym
aspekcie, całościowo
actually |w rzeczywistości,
naprawdę
acute |ostry
addicted to sth |uzależniony
od czegoś
addiction |uzależnienie
adolescent |nastolatek
adult |dorosły
advanced ədˈvɑːnst / ədˈvænst |
zaawansowany

as a last resort |w ostateczności
as far as X is concerned |jeśli
chodzi o X
at first sight |na pierwszy rzut oka
at one’s disposal |do czyjejś
dyspozycji
attitude |nastawienie
audacity ɔːˈdæsəti |bezczelność,
zuchwałość
Augean Stables |stajnia Augiasza
authorities |władze
autobahn |autostrada
availability |dostępność
available |dostępny

advert |ogłoszenie

avenue ˈævənjuː / ˈævənuː |aleja

advice |po/rada

average |przeciętny

advisory |zalecany

awareness əˈweənəs / əˈwernəs |
świadomość

a few |kilka
affordable əˈfɔːdəbl / əˈfɔːrdəbl |
w przystępnej cenie
ahead of one’s times |
wyprzedzający swoje czasy
alliance əˈlaɪəns |stowarzyszenie,
sojusz, przymierze
all the rage|ostatni krzyk mody
aloof |powściągliwy
although |chociaż

aware |świadomy

bitter about sth |rozgoryczony
z powodu czegoś
bling |błyskotki, świecidełka
bloodshed |rozlew krwi
blueberry |borówka amerykańska
boozing |picie alkoholu
border |granica
bossy |władczy, despotyczny
boulder |głaz
bowled over |wprawiony
w zachwyt, zachwycony
bow |łuk
brain cancer |rak mózgu
bra |stanik, biustonosz
brogues |brogsy, półbuty męskie
brooch |broszka
brood |potomstwo
bucket hat ˈbʌkɪt hæt |czapka
z małym rondem
buckwheat |mąka gryczana
budding |początkujący
built-up area |teren zabudowany
bullying |dręczenie (kogoś),
znęcanie się (nad kimś)
bully |dręczyciel
bum |pot. pupa

B

busted |złapany na gorącym
uczynku

babysitter |opiekunka

bygone |miniony, dawny, przeszły

baking powder |proszek do
pieczenia

bystander |świadek wydarzenia

batter |ciasto

buttermilk |maślanka

C

amount |ilość

bear hug |rodzaj „niedźwiedziego”
chwytu w zapasach

ancient |starożytny

beetle |żuk

aneurysm ˈænjəˌrɪz(ə)m |tętniak

carefree |beztroski

anger |gniew

behaviour bɪˈheɪvjə(r) |
zachowanie

annoyed |rozzłoszczony

beige beɪʒ |beżowy

celerity |szybkość

anxiety |niepokój

beloved |u/kochany

charged |oskarżony

apart from sth |oprócz czegoś

besieged bɪˈsiːdʒd |oblężony

chariot ˈtʃæriət |rydwan

appeal |czar, urok

bickering |sprzeczanie się

cheat |oszukiwanie, oszustwo

appearance |wygląd

bind |ograniczenie

cheerful |wesoły, radosny

capable of doing sth |zdolny
do z/robienia czegoś
cautious |ostrożny
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chicane ʃɪˈkeɪn |szykana na jezdni
w postaci ostrego zakrętu

cumulative ˈkjuːmjələtɪv /
ˈkjuːmjəleɪtɪv |łączny

childbirth |poród

currently |obecnie

chocolate chips |płatki
czekoladowe

curved |zakrzywiony

choke hold tʃəʊk həʊld |duszenie
(rękami)
chubby |pulchny
close kləʊs |ślepa uliczka
coiffeured |ufryzowany, starannie
uczesany
combative system |system walki
combined with sth |połączony
z czymś
commerce |handel
commonly |powszechnie
commonplace |powszechny
common |powszechny, pospolity
compassion |współczucie
composure |spokój
confidence |pewność siebie
conscious |świadomy
conscript |żołnierz poborowy

dosh |pot. kasa
doxing |pozyskiwanie informacji
dotyczących osób prywatnych
lub firm do nielegalnych celów

curvy |mający krągłości

due to sth |z powodu czegoś

D

E

damage |szkoda, uszkodzenie

earthquake |trzęsienie ziemi

deal |umowa

eggnog |ajerkoniak

dedicated to sth |poświęcony
czemuś

embedded into sth |wpisany
w coś

dedicated |oddany

empathy ˈempəθi |empatia

deed |postępek, czyn

enchanted |zaczarowany

definitely |zdecydowanie

endeavour |przedsięwzięcie

deforestation |wylesienie,
wylesianie, wycinka lasów

enough |wystarczająco

degrading |poniżający,
uwłaczający
dependent on sth |uzależniony
od czegoś
depicted |przedstawiany,
odmalowywany

ensemble ɒnˈsɒmbl |zestaw
entangled in sth |uwikłany w coś
enthusiasm ɪnˈθjuːziæzəm /
ɪnˈθuːziæzəm |entuzjazm, zapał
environment ɪnˈvaɪrənmənt |
środowisko

despair dɪˈspeə(r) |rozpacz

eradicated |usunięty, wypleniony

despised by sb |pogardzany
przez kogoś

escpae route |droga ucieczki

contact combat |walka
kontaktowa

device |urządzenie

evidence |dowody

containing |zawierający

diagonal |linia ukośna, przekątna

executive |pracownik
na kierowniczym stanowisku,
kierownik, dyrektor

considered |uważany
constantly |ciągle, nieustannie

content |zawartość
continuous |ciągły

devised |wymyślony
diameter daɪˈæmɪtə(r) |średnica
diphthong |dyftong, dwugłoska

exhausted ɪɡˈzɔːstɪd |wyczerpany
exhibition ˌeksɪˈbɪʃn |wystawa
expanding |poszerzający się,
zwiększający się

cooldown |czas odnowienia

dire |opłakany

cornmeal |mąka kukurydziana

disaster |katastrofa

court case |sprawa sądowa

disgraceful |wyrodny, haniebny

coward |tchórz

disgusting dɪsˈɡʌstɪŋ | obrzydliwy

crafty |zręczny

dispassionate |beznamiętny

crescent ˈkresnt / ˈkreznt |ulica
w kształcie półkola

disrespectful |nieokazujący
szacunku, lekceważący

fall |upadek

crochet |szydełkowany

dissing |obrażanie, krytykowanie,
wyszydzanie

fatal |śmiertelny

cruelty |okrucieństwo

extremely |wyjątkowo

F

fare |pożywienie

crêpe |fr. naleśnik

distinction |rozróżnienie

fate |los

cul-de-sac ˈkʌl də sæk |ślepa
uliczka, droga bez przejazdu

diverse |zróżnicowany

favourite |ulubiony

divisive |powodujący podziały

feared |budzący lęk

culprit |winowajca

doom and gloom |pesymizm

feather |pióro

englishmatters.pl
85/2020

I

feature |cecha

gravestone |nagrobek

fertility |płodność, żyzność

graveyard |cmentarz

fesitivity |zabawa, święto,
wesołość

greedy |chciwy

identity |tożsamość

groin |krocze

ill-bred |źle wychowany;
niestosowny

filthy |brudny
fine |grzywna
flavor (AmE) /flavour (BrE) |smak
flood |powódź
flour ˈflaʊə(r) / ˈflaʊər |mąka
fluffiness |pulchność
folk |ludzie, lud
followings |poparcie
foolproof |niezawodny
footnote |przypis

ground work |walka w parterze
guidance |wskazówki

H

hailed |okrzyknięty
hair/wrist grip |chwyt
za włosy/nadgarstek
halfway through sth |w połowie
czegoś

ill-judged |nieprzemyślany,
nierozsądny
illegally |nielegalnie
illegible ɪˈledʒəbl |nieczytelny
illegitimate |nielegalny; nieślubny;
bezpodstawny
illicit |nielegalny
illiterate ɪˈlɪtərət |analfabeta
immature |niedojrzały

former |były

halo |aureola

impact on sth |wpływ na coś

for starters |na dzień dobry,
na początek

handheld |przenośny

impact |zderzenie, siła uderzenia

harassment |nękanie, dokuczanie

for the sake of sth |przez wzgląd
na coś, ze względu na coś

harmful to sb |szkodliwy dla kogoś

implemented |wprowadzony,
zastosowany

fortunately |na szczęście

harsh teasing |okrutne
dokuczanie, kpienie z kogoś

forward |do przodu

harsh |ostry, surowy

fossil fuel ˈfɒsl fjuːəl / ˈfɑːsl fjuːəl |
paliwo kopalne

haunted |nawiedzony

fraping |zmienianie informacji
w profilu osoby na portalu
społecznościowym bez zgody
tej osoby
frying pan |patelnia
full-blown |na wielką skalę,
prawdziwy
furthermore |ponadto

G

garbage ˈɡɑːbɪdʒ |śmieć
genre ˈʒɒ̃rə |gatunek, rodzaj
gently |ostrożnie, delikatnie
glitter embellished |ozdobiony,
upiększony brokatem
goddess |bogini
grade |ocena
grading system |system
stopni/stopniowania
gradually |stopniowo

head butt |uderzenie głową
head lock |obchwyt głowy
healing |uzdrawianie
health care system |system opieki
zdrowotnej
heard |słyszany
heart-throb |obiekt kobiecych
westchnień
Hebrew ˈhiːbruː |hebrajski
heightened |podwyższony
helmet |hełm
hence |stąd, dlatego
hitting |uderzanie
hoop earring |kolczyki w kształcie
dużych kół
household |gospodarstwo domowe
however |jednak/że
hue |odcień
hugely ˈhjuːdʒli |ogromnie
humiliating |poniżający

imprisoned |uwięziony
incapacitated |niezdolny
do dalszej walki, unieszkodliwiony
inch |cal
included |włączony,
wkomponowany
including sb/sth |włącznie
z kimś/z czymś
increasingly |rosnąco
indecent ɪnˈdiːsnt |nieprzyzwoity,
skandaliczny
independent |niezależny
indicated |wskazany
industry |przemysł
inevitable |nieunikniony
infant |niemowlę
infidelity |niewierność
inflatable ɪnˈfleɪtəbl |
nadmuchiwana zabawka
ingredient |składnik
injury |uszkodzenie
innocuous |nieszkodliwy
in order to |aby, żeby
in other words |innymi słowy,
inaczej mówiąc
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in respect to sth |względem
czegoś
insight into sth |wgląd w coś
instead of sth |zamiast czegoś
interchangeably ˌɪntəˈtʃeɪndʒəbli |
wymiennie, zamiennie
in terms of sth |pod względem
czegoś
invented |wynaleziony
invention |wynalazek
in vogue in vəʊɡ |modny
involving sth |włącznie z czymś
Iraq ɪˈrɑːk / ɪˈræk |Irak
ire ˈaɪə(r) |gniew
irreplaceable |niezastąpiony
irresistible |któremu nie można się
oprzeć, nieodparty, przemożny
item |rzecz
I’m afraid |Obawiam się

leather |skóra

military |wojskowy

leotard |trykot

misbehaviour ˌmɪsbɪˈheɪvjə(r) |
złe zachowywanie się/zachowanie

lightning |błyskawica, piorun
likelihood |prawdopodobieństwo
likeness |wizerunek, podobizna
likewise |podobnie
lingo |język, żargon
lion’s share of sth |lwia część
czegoś
liver |wątroba
loafers |mokasyny
lobster |homar
long-term |długotrwały
look |wygląd
loop |pętla
love affair |romans
low top trainers |buty sportowe
przed kostkę na grubej podeszwie

I’m on it |Zajmę się tym

lozenge ˈlɒzɪndʒ / ˈlɑːzɪndʒ |
tabletka do ssania

J

M

Japan dʒəˈpæn |Japonia
jealousy ˈdʒeləsi |zazdrość
jealous ˈdʒeləs |zazdrosny
jewellery ˈdʒuːəlri |biżuteria

magic wand |czarodziejska różdżka
mainly |głównie
majority |większość
major |główny

mischief |psota, figiel
misdeed |występek
mistreatment |znęcanie się,
maltretowanie
mitt |łapa, duża dłoń; rękawiczka
z jednym palcem
moreover |ponadto
morsel |kawałek, kąsek
mortal |śmiertelnik
motorway |BrE autostrada
mushrooming |gwałtownie
rosnący
musician mjuˈzɪʃn |muzyk
must-have |pozycja obowiązkowa;
coś, co koniecznie trzeba mieć

N

name-calling |przezywanie
nasty |złośliwy
nearly |prawie
network |sieć
nevertheless |niemniej jednak
non-smoker |osoba niepaląca

maladjusted |źle umocowany

notably |w szczególności

K

malpractice |wykroczenie,
zaniedbanie

nowadays |obecnie
no wonder |nic dziwnego

manoeuvre məˈnuːvə(r) / məˈnuːvər
|manewr

numerous |liczny

kick |kopnięcie

maple syrup |syrop klonowy

Jewish ˈdʒuːɪʃ |żydowski

kicking |kopanie
knick-knack |ozdóbka, drobiazg
knife stab |dźgnięcie nożem

L

lack of sth |brak czegoś
larger-than-life |niezwykły
last but not least |ostatnie,
ale nie mniej ważne
Latin |łaciński

marriage |małżeństwo
martial art ˌmɑːʃl ˈɑːt |sztuka walki
meaningful |znaczący, znaczny
meaning |znaczenie
melted |roztopiony
merchandise |towar, gadżety,
artykuły promocyjne

nutmeg |gałka muszkatołowa
nut |orzech

O

obviously ˈɒbviəsli / ˈɑːbviəsli |
najwyraźniej, oczywiście
obvious |oczywisty

mere |zwykły

octagon ˈɒktəɡən / ˈɑːktəɡɑːn |
ośmiobok, ośmiokąt

mesmerised |zauroczony

offensive |obraźliwy

middle of sth |środek czegoś

omnipresent |wszechobecny
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omnivorous ɒmˈnɪvərəs /
ɑːmˈnɪvərəs |wszystkożerny

physical |fizyczny

raised |wychowany

on a regular basis |regularnie

pinnacle ˈpɪnəkl |szczyt

range of sth |zasięg czegoś

pinning |przyciśnięcie przeciwnika
do podłoża

rapture |uniesienie, zachwyt

plastered with sth |oklejony
czymś

rate |wskaźnik

on average |przeciętnie, średnio
on the march |w natarciu
on the one hand |z jednej strony
on the other hand |z drugiej strony
opportunity |sposobność, okazja
originally |początkowo, pierwotnie
origin(-s) |pochodzenie
ostensibly |pozornie
outcast |wyrzutek

playground |podwórko
plethora of sth |mnóstwo czegoś
podgy |pulchny
pomegranate seeds |nasiona
granatu
possessive |dzierżawczy

rash |pochopny
rating pending |w oczekiwaniu
na nadanie odpowiedniego
oznaczenia
raw rɔː |surowy
reach |zasięg
recipe ˈresəpi |przepis

outcome |wynik, rezultat

practice makes perfect |ćwiczenie
czyni mistrza

reconsideration |ponowne
rozważenie

outfit |strój, ubiór

prefix |przedrostek

rectangle ˈrektæŋɡl |prostokąt

outrageous |szokujący,
ekstrawagancki

prejudicial ˌpredʒəˈdɪʃl |szkodliwy

reflection of oneself |własne
odbicie

over-the-top |przesadny

prestigious preˈstɪdʒəs /
preˈstiːdʒəs |prestiżowy

overdoses |przedawkowanie
overkill |nadmiar, przesada
overzealous |nadgorliwy
owner |właściciel

prescription |recepta

preview |zapowiedź
primary road |główna droga
print |nadruk

own |własny

prior to sth |(występujący)
przed czymś, poprzedzający coś

P

prominent |czołowy, znaczący

painkiller |środek/lek
przeciwbólowy
pain management |radzenie sobie
z bólem
pain reliever |środek łagodzący
ból

promptly |natychmiast
pronunciation prəˌnʌnsiˈeɪʃn |
wymowa
prophecy |przepowiednia
psychologist saɪˈkɒlədʒɪst /
saɪˈkɑːlədʒɪst |psycholog
pumpkin |dynia

regarding sth |w związku z czymś,
odnośnie do czegoś
reinforcement |motywowanie,
wzmocnienie
relative |względny
relevant to sth |istotny/mający
znaczenie dla czegoś, odnoszący się
do czegoś
reliable rɪˈlaɪəbl |na której/którym
można polegać, niezawodny
relief |ulga
reminiscent of sth |
przypominający coś
Renaissance rɪˈneɪsns |renesans
renowned for sth |znany z czegoś
repeatable rɪˈpiːtəbl |powtarzalny

palate |podniebienie

punch |uderzenie

pancake |naleśnik

punishment |kara

required |wymagany

pants |AmE spodnie

purpose |cel, przeznaczenie

retribution |kara

paraplegic |osoba sparaliżowana

Q

parental guidance |opieka
rodzicielska
peer |rówieśnik
performed |wykonywany
pernicious pəˈnɪʃəs / pərˈnɪʃəs |
zgubny, szkodliwy
pharmaceutical ˌfɑːməˈsuːtɪkl /
ˌfɑːməˈsjuːtɪkl |farmaceutyczny

quarter |dzielnica

R

rainbow sprinkles |kolorowa
posypka

revenge |zemsta
revenue ˈrevənjuː |przychody
ridiculously rɪˈdɪkjələsli |śmiesznie
rise in sth |wzrost czegoś
road related |związany z drogą
rollneck |golf (sweter)
rule |zasada
rumour ˈruːmə(r) |plotka
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salt sɔːlt / sɒlt |sól
scapegoat |kozioł ofiarny
scene |scena

spatula |szpatułka

teenage |nastoletni

spear |włócznia

teen |pot. nastolatek

speed limit |ograniczenie
prędkości

temple |świątynia

spell |zaklęcie

tent |namiot

spices |przyprawy

the former |pierwszy z dwóch
wymienionych

score |wynik

spike |szpikulec, kolec

theft |kradzież

scrunchy ˈskrʌntʃi |gumka
do włosów

spirited |energiczny
spongy |gąbczasty

the latter |drugi z dwóch
wymienionych

scrutiny |obserwacja,
przypatrywanie się, analiza

spotted |dostrzeżony, zauważony

scoop of sth |łyżka, gałka czegoś

sea foam |morska piana
seized by sb |przejęty,
przechwycony przez kogoś
self-defence |samoobrona
self-doubting |wątpiący w siebie

spot |punkt
staircase |klatka schodowa,
schody
staple |podstawowe produkty
stern |srogi

self-esteem |samoocena

stocked with sth |zaopatrzony
w coś

self-worth |poczucie własnej
wartości

stone-paved |brukowany

serving |porcja

straps |paski, troczki

Therein lies the rub. |W tym
sęk./W tym tkwi problem.
the sky’s the limit |nie ma
ograniczeń
the well-off |ludzie zamożni
thick |gruby
thief |złodziej
though |chociaż, aczkolwiek,
jednak, po/mimo że; nawet jeśli
threat |zagrożenie
thriving |kwitnący

set of wings |zestaw/para skrzydeł

street drug |narkotyk dostępny
na ulicy

set |ustalany, ustanowiony

strength |siła

shenanigans |wybryki

strike |uderzenie

ties |więzy

shield |tarcza

strong-willed |o mocnym
charakterze

timber |drewniany
timeless |ponadczasowy

struggle for sth |walka o coś

tip |wskazówka

subsequent |późniejszy

to abuse sth |nadużywać czegoś,
stosować coś w zbyt dużej ilości

shin |goleń
shopping spree |szał zakupowy
short-/long-term |krótko-/
długotrwały
shortcomings |wady, braki
shoving |popychanie
siblings |rodzeństwo
silhouette ˌsɪluˈet |sylwetka
simultaneous ˌsɪmlˈteɪniəs /
ˌsaɪmlˈteɪniəs |jednoczesny

subtance abuse |nadużywanie
środków odurzających

throw |rzut
thunder |grzmot

succulent ˈsʌkjələnt |soczysty

to accuse sb of sth |oskarżać
kogoś o coś

surgery ˈsɜːdʒəri / ˈsɜːrdʒəri |
operacja chirurgiczna

to achieve sth |osiągnąć coś
to affect sb |wpłynąć na kogoś

survey ˈsɜːveɪ / ˈsɜːrveɪ |ankieta

to allow sb to do sth |pozwolić
komuś coś zrobić

swan swɒn / swɑːn |łabędź

skin patch |plaster

sword |miecz

to amass sth |zgromadzić coś

sleep disturbances |zaburzenia snu

T

to appear |wyglądać

slight |lekki
smooth |gładki
sobering |poważny, otrzeźwiający
social exclusion |wykluczenie
społeczne

take-down |obalenie
tangy |orzeźwiający
tan |kolor jasnobrązowy

sole |jedyny

tax |podatek

sophisticated |wyrafinowany

teenager |nastolatek

to appeal to sb |oddziaływać
na kogoś
to appreciate sth |doceniać coś
to avoid sth |unikać, uniknąć
czegoś
to balloon |gwałtownie wzrastać
to be a breeze |pot. być bardzo
prostym
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to be alike |być podobnym

to constitute |stanowić

to be familiar with sth |być z czymś
zaznajomionym

to contend that… |utrzymywać, że…

to be floored |zostać sprowadzonym
do parteru, upaść
to be fond of sth |lubić coś
to be forced to do sth |zostać
zmuszonym do z/robienia czegoś
to be granted a wish by sb |mieć
przez kogoś przyobiecane życzenie
to be in charge of sth |być
odpowiedzialnym za coś
to be ordered to pay X |mieć
nakazane zapłacić X
to be replaced with sth |być
zastąpionym czymś
to be stuck in traffic |utknąć
w korkach

to contribute to sth |przyczynić się
do czegoś

to exude sth |emanować czymś

to convince sb |przekonać kogoś

to fall head over heels for sb |
zakochać się w kimś

to cost an arm and a leg |słono
kosztować
to crush sth |miażdżyć, kruszyć coś
toddler |szkrab, małe dziecko
to decontaminate sth |odkażać,
odkazić coś
to defeat sb |pokonać kogoś
to defend sth |obronić coś
to delay sth |opóźnić coś
to derive from sth |pochodzić
od czegoś
to devour sth |pożerać coś

to blame sb |obwiniać, winić kogoś

to dig for sth |szukać czegoś

to blend sth |domieszać czegoś,
zmiksować coś

to distinguish between sth and sth |
rozróżniać między czymś i czymś

to breach sth |s/forsować coś,
zrobić w czymś wyłom

to distinguish oneself from sb |
odróżnić się od kogoś

to captivate sb |urzekać kogoś

to dread sth |bardzo się czegoś
obawiać

to capture sth |schwytać coś
to chain sb to sth |przykuć kogoś
do czegoś łańcuchem
to circumcise |obrzezać
to circumnavigate |opłynąć,
opływać dookoła
to circumvent sth |obchodzić,
ominąć coś
to claim that… |twierdzić, że…
to come across sth |natknąć się na
coś, zetknąć się z czymś
to come to fruition |zaowocować
to come up with sth |wpaść na coś,
wymyślić coś
to command sth |rozkazywać,
nakazywać coś
to commit suicide tə kəˈmɪt ˈsuːɪsaɪd
|popełnić samobójstwo
to concern sth |dotyczyć czegoś

to experience sth |doświadczać
czegoś

to dub sth sth |obwołać coś czymś
to dwell on sth |rozwodzić się
nad czymś
to earn |zarabiać
to emerge |wyłonić się
to emphasise sth tu ˈemfəsaɪz
ˈsʌmθɪŋ |podkreślać coś, kłaść na
coś nacisk
to enable sth |umożliwiać coś
to enchant sb |oczarowywać kogoś
to encourage sb to do sth |zachęcać
kogoś do z/robienia czegoś
to enhance sth |polepszać coś,
zwiększać coś
to entertain sb |bawić kogoś,
dostarczać komuś rozrywki
to escape |uciec, uciekać
to evolve |rozwijać się, ewoluować

to condemn oneself to sth |
skazywać się na coś

to exacerbate sth |pogarszać coś

to conquer sb |pokonać kogoś

to expand sth |poszerzać coś

to exceed sth |przekraczać coś

to face sth |zmierzyć się z czymś

to fall in love with sb |zakochać
się w kimś
to fall victim to sth |paść ofiarą
czegoś
to feature sth |zawierać coś,
prezentować
to fix sth up with sb |uszykować,
przygotować coś z kimś
to flip sth |podrzucać coś
to focus on sth |skupiać się
na czymś
to follow sth |podążać za czymś
to forbid sth |zakazać czegoś
to force sth on sb |narzucać coś
komuś
to foster sth |pielęgnować, rozwijać
coś
to fret |martwić się
to gain in popularity |stawać się
popularnym
to gain sth |zdobywać coś
to gaze upon sth |wpatrywać się
w coś
to get discouraged |zniechęcać się
to get hooked on sth |uzależnić się
od czegoś
to get involved |za/angażować się
to get revenge on sb |ze/mścić się
na kimś
to get the better of sb |pokonać
kogoś, brać nad kimś górę
to get tossed to the wayside |być
pomijanym
to give rise to sth |dać czemuś
początek
to give up sth |porzucić, zarzucić coś
(np. nawyk)
to glue sth together |skleić coś
to graduate from school |ukończyć
szkołę
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to guide sb |prowadzić kogoś, być
czyimś przewodnikiem

to make a quick buck |szybko
zarobić duże pieniądze

to have a chitchat with sb |
po/gawędzić z kimś

to make one’s way to sth |zmierzać
ku czemuś

to have one’s mind blown |
zachwycić kogoś

to make up sth |s/tworzyć coś

to have the upper hand |mieć
kontrolę/przewagę
to heed sth |uważać, baczyć na coś
to hide inside sth |ukryć się w czymś
to hide |ukrywać się
to hit sb |uderzać kogoś
to hit the road |wy/ruszyć w drogę
to hop on the bandwagon |dołączać
do czegoś
to imply that… |sugerować, że…
to include sth |obejmować coś
to increase sth |podnieść coś,
powiększyć, zwiększyć coś
to indicate that… |wskazać, że…
to instil sth |zaszczepić coś
to involve sth |obejmować coś
to join sth |dołączyć do czegoś,
przyłączyć się do czegoś
to keep up with sth |dotrzymywać
czemuś kroku
to kick the habit with sb |zerwać
z nałogiem; zerwać z nawykiem
to last |trwać
to launch sth into the air |
podrzucać coś w powietrze
to launch sth |wypuścić coś
na rynek
to lead nowhere |prowadzić
donikąd
to lead sb to sth |zawieść,
doprowadzić kogoś do czegoś
to lead to sth |prowadzić do czegoś
to let oneself in for sth |pakować
się w coś (kłopoty)

to march on |maszerować dalej
to master sth |opanować coś
to measure |mierzyć
to melt from sth |roztopić się
od czegoś
to mislead sb on sth |wprowadzić
kogoś w błąd w jakiejś kwestii
to mistreat sb/sth |maltretować,
źle traktować kogoś/coś

to predict that… |przewidywać, że…
to pretend |udawać
to prevent sth |zapobiec czemuś
to pull one’s leg |nabierać kogoś,
nabijać kogoś w butelkę
to put emphasis on sth |kłaść nacisk
na coś
to put sb in charge of sth |
powierzyć komuś coś
to put sth into practice |
za/stosować coś w praktyce
to quit sth |rzucać coś, zrywać
z czymś
to ramp up |podskoczyć, wzrosnąć

to misuse sth |źle używać,
nadużywać czegoś

to range in size |różnić się
pod względem rozmiaru

to mix sth up |po/mylić coś

to rave about sth |zachwalać coś,
zachwycać się czymś

to moisten up sth |nawilżyć coś,
nasączyć coś
to move sth up |przesunąć coś
do góry, podnieść coś
tongue tʌŋ |język
to notice that… |zauważyć, że…
to participate in sth |uczestniczyć
w czymś

to reach out to sb |docierać
do kogoś
to reach sb |dotrzeć do kogoś
to realise sth |zdawać sobie z czegoś
sprawę
to record sth |odnotować coś
to redo sth |przerobić coś

to pass each other |wymijać się

to reject sb |odrzucić kogoś

to pass |mijać, minąć

to remain |po/zostawać

to pay heed to sth |nie zważać
na coś

to resemble sth |przypominać coś

to peddle sth |handlować czymś
(nielegalnym i/lub złej jakości)
to perceive sth as sth |postrzegać
coś jako coś
to perform sth |wykonać coś
to plummet into the sea |runąć
do morza
to plummet |obniżać się,
gwałtownie spadać
to point fingers |oskarżać
to pop up |pojawiać się nagle

to let sb down |zawodzić kogoś

to pour in sth |wlać coś

to level off |ustabilizować się,
pozostać na stałym poziomie

topping |dodatek do czegoś,
przybranie czegoś

to maintain sth |zachowywać,
utrzymywać coś

to praise sb |chwalić kogoś
to predate |poprzedzać

to retire |przejść na emeryturę
to retrieve sth |odnaleźć coś,
szukać czegoś
to revolve around sth |obracać się
wokół czegoś
to rise up out of sth |wyłonić się
z czegoś
tormented |udręczony
to roam |włóczyć się, wałęsać
to rocket |skoczyć w górę
to roll sth |toczyć coś
to rule sth |władać czymś
to rule the roost |rządzić
to run sth |prowadzić coś
to run through sth |przebiegać
przez coś
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to sail out of sight |odpłynąć
z widoku
to seek (out) sth |szukać,
poszukiwać czegoś
to seem |wydawać się
to sentence sb to sth |skazywać
kogoś na coś
to set off sth |rozpętać coś
to set sth apart from sth |odróżniać
coś od czegoś
to share sth |dzielić się czymś
to shoot an arrow into sth |trafić
strzałą w coś
to showcase sth |pokazywać coś
to sieve |przesiać
to sink sth |za/topić coś
to skip |wagarować
to slay sb |uśmiercać kogoś
to smuggle sth into sth |przemycać
coś do czegoś
to soften sth |zmiękczyć coś
to spot sb |dostrzec, zauważyć kogoś
to spread sth |rozpowszechniać coś
to spring |wyskoczyć
to stand out from the crowd |
wyróżniać się z tłumu
to stand up for oneself |umieć
o siebie zadbać
to stand up |wstać, wstawać
to stretch sth out |rozciągnąć coś
to strike sb |uderzyć, uderzać kogoś
to struggle |zmagać się
to submit sth |dostarczyć coś
to support sb |wspierać kogoś
to surround sth |otaczać coś
to swoon in sth |wpadać w coś
to take a look at sth |przyjrzeć się
czemuś
to take part in sth |brać w czymś
udział
to take sth for granted |uznawać
coś za pewnik
to team up with sb |zacząć z kimś
współpracować

to tell sth apart |rozróżnić coś
to toss sth in |dorzucić coś

U

to trick sb with sth |oszukać kogoś
przy pomocy czegoś

ultimate ˈʌltɪmət |najlepszy, jedyny
w swoim rodzaju

to try sth out |wypróbowywać coś

unacceptable ˌʌnəkˈseptəbl |
nieakceptowalny

to turn sb to sth |powodować
zwrócenie się kogoś do czegoś
to turn to sth |zmieniać się w coś
touch |dotyk
tough tʌf |twardy

unavoidable |nieunikniony,
nie do uniknięcia
unboxing |wyjęcie z pudełka,
odpakowanie

to undergo sth |przechodzić coś

unconscious ʌnˈkɒnʃəs |
nieprzytomny, nieświadomy

to underline that… |podkreślić, że…

undeniably |niezaprzeczalnie

to upgrade sth |usprawnić,
z/modernizować, z/aktualizować coś

underage |małoletni

to upload sth |umieszczać coś
na stronie internetowej
tournament |turniej
to warn sb |ostrzec kogoś
to weigh |ważyć
to wind up in X |kończyć w X
to witness sth |być świadkiem
czegoś
to wrap sth |owinąć coś
to wreak havoc |siać spustoszenie
to yield sth tə jiːld ˈsʌmθɪŋ |dać coś
trafficking |nielegalny handel
(np. narkotykami)
treat |przysmak, smakołyk;
przyjemność
trend-setting |ustanawiający trend/y
trial |proces, próba
triangle ˈtraɪæŋɡl |trójkąt

understaffed |cierpiący na niedobór
personelu
underworld |podziemie, podziemny
świat
undoubtedly ʌnˈdaʊtɪdli |
bez wątpienia, niewątpliwie
unemployed |bezrobotny,
niezatrudniony
unfortunately |niestety
unless |chyba, że, jeśli nie
unpleasant |nieprzyjemny
unstressed |nieakcentowany
ups and downs |wzloty i upadki
uptick in sth |niewielki wzrost
czegoś
urban ˈɜːbən / ˈɜːrbən |miejski

V

trickle |strużka, strumyczek

vaccine |szczepionka

trident |trójząb

vain |próżny

tripping |podstawianie nogi

various |różny

troops |wojska

vehicleˈviːəkl / ˈviːhɪkl |pojazd

troublemaker |awanturnik,
wichrzyciel

versatile ˈvɜːsətaɪl / ˈvɜːrsətl |
uniwersalny, wszechstronny

true-blue |prawdziwy

viable |realny

tutorial |instrukcja krok po kroku
z/robienia czegoś

victim |ofiara

twin brother |brat bliźniak

vindictive |mściwy

twins |bliźnięta

viewed |obejrzany
violence |przemoc
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violent |gwałtowny, brutalny
virginity |dziewictwo
vocal cords |struny głosowe
voiced |dźwięczny
vowel |samogłoska

woven |tkany

X

X-related |powiązany z X

vulnerable ˈvʌlnərəbl |podatny
na ból, wrażliwy

W

waffle |gofr
wardrobe ˈwɔːdrəʊb |szafa
warmth |ciepło
warning |ostrzeżenie
warrior |wojownik
wave |fala
wax |wosk
weakness |słabość
weapon |broń
weather |pogoda
weird wɪəd / wɪrd |osobliwy,
dziwaczny
well worth sth |być wartym czegoś
wheat |pszenica
wheelchair |wózek inwalidzki
when it comes to sth |jeśli chodzi
o coś
whereabouts |miejsce pobytu
whereas |podczas gdy
whether |czy
whipped cream |bita śmietana
wilderness ˈwɪldənəs / ˈwɪldərnəs |
dzicz, pustkowie
winged hat |kapelusz
ze skrzydełkami
winged horse |Pegaz (koń
ze skrzydłami)
wisdom |mądrość
withdrawal wɪðˈdrɔːəl |wycofanie się
within sth |w obrębie czegoś
without sth |bez czegoś
worth(-y) sth |wart/y czegoś
wounded by sb |raniony przez kogoś
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