
englishmatters.pl
86/2020

A
abandoned |  opuszczony

ability |  umiejętność, zdolność

above all |  przede wszystkim

abundant əˈbʌndənt |  obfity

abuse |  wyzysk, nadużycie, 
wykorzystanie

according to sb |  według kogoś 

accusation ˌækjuˈzeɪʃn |  oskarżenie

achieved |  osiągnięty

actually |  rzeczywiście, faktycznie

actual |  faktyczny, rzeczywisty

administered |  podawany

advancement |  postęp

advice |  po/rada

a few |  kilka

aficionado |  zwolennik, fan

air-conditioned |  klimatyzowany

aloofness |  rezerwa, dystans

although |  chociaż

ambience ˈæmbiəns |  atmosfera, 
nastrój

amount |  ilość

ancestor |  przodek

ancient |  starożytny

and so on |  i tak dalej

and the like |  i tym podobne

animal shelter |  schronisko dla 
zwierząt

animal welfare |  dobro zwierząt

annual |  coroczny

antler |  róg jelenia

apart from sth |  oprócz czegoś 

appalling |  potworny, zatrważający

apparently |  najwidoczniej

appearance |  wygląd

appointment |  spotkanie

appropriate |  odpowiedni

approved |  zatwierdzony

app |  pot. aplikacja

armchair critic |  krytykant

arm patch |  naszywka na ramię

artificially |  sztucznie

aside from sth |  oprócz czegoś

a tad |  trochę 

at all costs |  za wszelką cenę

at first |  na początku

at least |  co najmniej

atop |  na górze 

atrocity |  okropieństwo

at rush hour |  w godzinach szczytu

at the core of sth |  u sedna czegoś 

attic |  strych

attitude |  nastawienie

audibly ˈɔːdəbli |  wyraźnie

audience ˈɔːdiəns |  publiczność

autumn ˈɔːtəm |  jesienny

average |  przeciętny

awareness |  świadomość

B
background |  pochodzenie; 
środowisko

backyard |  podwórkowy

baffling |  zaskakujący

bang |  huk

bartender |  barman 

bearskin rug |  dywanik ze skóry 
niedźwiedzia

behaviour |  zachowanie

beverage |  napój

blackberry |  jeżyna

blanket ban on sth |  całkowity 
zakaz czegoś

board game |  gra planszowa 

bone-chilling |  przejmujący do 
szpiku kości, mrożący krew w żyłach

boost |  zastrzyk

booth |  kabina, budka

both |  obydwa

bow baʊ |  ukłon

brain injury |  uszkodzenie mózgu

brake |  hamulec

breakthrough |  przełom

breast cancer |  rak piersi

breastfed |  karmiony piersią

broadcast |  emitowany

brunch |  późne śniadanie

buddy-buddy |  pot. zakolegowany

bulk |  wielka ilość, ogrom

burden ˈbɜːdn / ˈbɜːrdn |  ciężar, 
obciążenie

burning |  palenie

bustling ˈbʌslɪŋ |  tętniący

busybody |  osoba wścibska

by accident |  przypadkowo

by candlelight |  przy świetle świec

C
cabbage ˈkæbɪdʒ |  kapusta

candlelit bath |  kąpiel przy 
świecach

carriage |  wagon

carried out |  przeprowadzany

carrier bag |  torba papierowa lub 
plastikowa

ceiling ˈsiːlɪŋ |  sufit

celebratory |  uroczysty

CEO = Chief Executive Officer 
|  dyrektor zarządzający/generalny

chain |  łańcuch

charity ˈtʃærəti |  organizacja 
dobroczynna

chat |  pogawędka

cheapskate |  sknera, skąpiec

cheerful |  radosny

chef |  kucharz, szef kuchni

chickpea |  ciecierzyca 

childhood leukemia ˈtʃaɪldhʊd 
luːˈkiːmiə |  białaczka u dzieci

childhood |  dzieciństwo

chilled cabinet |  chłodziarka

chopped up |  po/siekany
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chopstick |  pałeczka

chummy ˈtʃʌmi |  pot. spoufalony

circled |  otoczony

cluster |  zbitka

coast |  wybrzeże

coat rack |  wieszak na ubrania

comfortable ˈkʌmftəbl / ˈkʌmfətəbl 
|  wygodny

common |  powszechny

community |  społeczność

comparison |  porównanie

competition |  rywalizacja

complex |  złożony

concise |  zwięzły

confidence |  pewność siebie

conscience |  świadomość, 
sumienie

conscious ˈkɒnʃəs / ˈkɑːnʃəs 
|  świadomy

consent form |  formularz zgody

consistently |  konsekwentnie

consonant |  spółgłoska

contagious kənˈteɪdʒəs |  zaraźliwy

containing sth |  zawierający coś 

contemporary |  współczesny

content |  zawartość, treść

convivial |  wesoły, towarzyski, 
przyjemny

cooking pot |  garnek do gotowania

Copenhagen ˌkəʊpənˈheɪɡən 
|  Kopenhaga 

corporal punishment |  kara 
cielesna

countless |  niezliczony

crisp |  chrupiący

cross-trainer |  orbitrek, przyrząd 
do ćwiczeń

culture vulture ˈkʌltʃə vʌltʃə(r) / 
ˈkʌltʃər vʌltʃər |  kulturomaniak

cup holder |  uchwyt na napój

currently |  obecnie

current |  obecny

custom-built |  specjalnie  
z/budowany

custom-made |  zrobiony na 
zamówienie

cystic fibrosis |  mukowiscydoza

D
daily rush |  codzienny pośpiech

dairy ˈdeəri / ˈderi |  nabiałowy

darkness |  ciemność

data |  dane

deer |  jeleń

defensiveness |  defensywność, 
obronna postawa

definitely |  zdecydowanie

deliberately |  celowo

delight dɪˈlaɪt |  urok

depending on sth |  w zależności od 
czegoś

despite sth |  po/mimo czegoś

determined |  zdecydowany, 
zdeterminowany

direct |  bezpośredni

disappearance |  zniknięcie

disaster |  katastrofa

disease |  choroba

dish |  danie

displayed |  przedstawiony, 
wyeksponowany

display |  pokaz

distressing |  alarmujący, 
niepokojący

docile |  potulny

domestic violence |  przemoc 
domowa

drum |  bęben

E
eatery |  jadłodajnia

efficient |  wydajny

effort |  wysiłek

either…or… |  albo…albo…

elaborate |  rozbudowany

elbow |  łokieć 

embarrassment ɪmˈbærəsmənt 
|  zawstydzenie, zakłopotanie

enhancement ɪnˈhɑːnsmənt / 
ɪnˈhænsmənt |  ulepszenie

entertainment |  rozrywka

entirely |  całkowicie

entire |  cały

equipment | wyposażenie

estimates |  szacunki

eventually |  w końcu

every now and then |  czasami

every path leads to Rome 
|  wszystkie drogi prowadzą do 
Rzymu

excessively |  nadmiernie, 
w nadmiarze

exhausted ɪɡˈzɔːstɪd |  wyczerpany

exhibition ˌeksɪˈbɪʃn |  wystawa

expense |  wydatek

extremely |  wyjątkowo

eyelid |  powieka

F
facial mask |  maseczka 
kosmetyczna

factory farming |  chów 
przemysłowy

fairing |  owiewka, osłona 
aerodynamiczna (np. w motocyklu)

fair share of sth |  odpowiednia 
ilość czegoś

fair |  targ

faithful |  wierny

fallen |  poległy

family argument |  kłótnia rodzinna

fearless |  nieustraszony

feast |  święto

female genital mutilation 
|  obrzezanie łechtaczki

female |  kobieta, płci żeńskiej
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filled to the brim |  napełniony po 
brzegi/po samą krawędź

fireplace |  kominek

fireworks |  sztuczne ognie

fixture |  osprzęt, element

flickering |  migoczący

focussed |  skoncentrowany

folk dances |  tańce ludowe

fondness for sth |  przywiązanie do 
czegoś

food chain |  łańcuch pokarmowy

foodie |  smakosz

foreigner ˈfɒrənə(r) / ˈfɔːrənər 
|  obcokrajowiec

forester |  leśniczy

fortunately |  na szczęście

founder |  założyciel/ka

fricative |  spółgłoska szczelinowa

from the inside |  od wewnątrz

fruit crumble |  deser owocowy 
z kruszonką 

fuddy-duddy |  pot. sztywniak, 
nudziarz

fully |  w pełni 

fur fɜː(r) |  futro

furniture |  meble

fête |  święto

G
galore |  w znacznej ilości, w bród

gap |  szczelina

generous |  hojny

genre |  gatunek

genuine ˈdʒenjuɪn |  prawdziwy

ginger |  rudy

given |  dany

go-getter |  osoba, która uzyskuje 
to, czego chce, osiąga swoje cele

good egg |  dobra dusza

good luck |  powodzenia

greeting |  powitanie

grim |  pot. nędzny

guinea pig ˈɡɪni pɪɡ |  świnka 
morska

H
harsh |  ostry

hatred of sth |  nienawiść wobec 
czegoś

healing process |  proces leczenia

heart attack |  zawał serca

hefty |  duży

helmet |  kask

herd immunity |  odporność stadna

hidden |  ukryty

hierarchy ˈhaɪərɑːki / ˈhaɪərɑːrki 
|  hierarchia

hint on sth |  wskazówka na temat 
czegoś

hiss |  syk

hose |  wąż ogrodowy

hospitable hɒˈspɪtəbl / ˈhɒspɪtəbl 
|  gościnny

hostile |  wrogi

humanely |  humanitarnie

humble ˈhʌmbl |  skromny

humidity hjuːˈmɪdəti |  wilgotność

hunting trophies |  trofea 
myśliwskie

I
identity |  tożsamość

illegitimacy |  nieślubne 
pochodzenie

illegitimate ˌɪləˈdʒɪtəmət |  mająca 
nieślubne dziecko

ill |  chory

immensely |  ogromnie

immortalised ɪˈmɔːtəlaɪzd / 
ɪˈmɔːrtəlaɪzd |  uwieczniony

immune to sth |  odporny na coś 

in advance |  z wyprzedzeniem

in a lighthearted way |  beztrosko

in all likelihood 
|  najprawdopodobniej

in a row ɪn ə rəʊ |  pod rząd

incidentally |  przypadkowo

including sth |  włącznie z czymś

inconsiderate |  lekkomyślny, 
nierozważny

indoor |  wewnątrz

industry |  przemysł

inexhaustible ˌɪnɪɡˈzɔːstəbl 
|  niewyczerpany, niewyczerpalny

infectious ɪnˈfekʃəs |  zakaźny, 
zaraźliwy

in order to |  aby, żeby 

inquisitive ɪnˈkwɪzətɪv |  dociekliwy, 
ciekawski

inseminated |  zapładniany

insemination |  inseminacja, 
zapładnianie

insight |  wgląd

instead of sth |  zamiast czegoś

interruption |  przerywanie

in the middle of sth |  w/na środku 
czegoś

involving sth |  obejmujący coś

it goes without saying |  nie trzeba 
dodawać, że…, to oczywiste

it turned out |  okazało się

it’s hard to deny |  trudno 
zaprzeczyć

J
jamboree |  zjazd, zlot

jealous ˈdʒeləs |  zazdrosny

jewellery |  biżuteria

jovial |  wesoły

judgemental dʒʌdʒˈmentl 
|  osądzający

judge |  sędzia, juror

justifiable ˌdʒʌstɪˈfaɪəbl / 
ˈdʒʌstɪfaɪəbl |  uzasadniony
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K
kit |  zestaw

knowledge ˈnɒlɪdʒ / ˈnɑːlɪdʒ 
|  wiedza

L
lane |  pas

last but not least |  ostatnie, ale nie 
mniej ważne

layer |  warstwa

leather jacket |  skórzana kurtka

leather |  skórzany

lettuce ˈletɪs |  sałata

likeable ˈlaɪkəbl |  miły, 
sympatyczny

lingo |  pot. żargon, język

litter bin |  kosz na śmieci

live laɪf |  na żywo

living conditions |  warunki życia

loads of sth |  mnóstwo czegoś

log cabin |  chata z drewnianych 
bali

log cushion |  poduszka 
przypominająca polano

long-winded |  rozwlekły

loudspeaker |  głośnik

lung |  płuco 

M
maid-servant |  pokojówka

majority |  większość

major |  główny

makeover |  całkowita odmiana 
wyglądu

mammal |  ssak

man cave |  część domu będąca 
prywatną przestrzenią mężczyzny, 
tzw. jaskinia

Mardi Gras |  Ostatki, ostatni dzień 
karnawału 

maternity leave |  urlop 
macierzyński 

mealtime |  czas/pora posiłku

meal |  posiłek

meaningful |  znaczący

mean |  środek

measure |  środek

memorabilia |  pamiątki

memorial |  uroczystość 
upamiętniająca kogoś, memoriał, 
wspomnienie

microwave ˈmaɪkrəweɪv 
|  mikrofalówka

military truck |  wojskowa 
ciężarówka

miscarriage |  poronienie

mixed up with sth |  mylony  
z czymś

mother-in-law |  teściowa

moveable |  ruchomy

multiple sclerosis |  stwardnienie 
rozsiane

must-have |  konieczność, coś,  
co koniecznie trzeba mieć

must-see |  coś, co koniecznie 
należy zobaczyć, pozycja 
obowiązkowa

must |  konieczność

mutual recognition |  wzajemne 
uznanie

mutual |  wzajemny

mystery novel |  powieść 
kryminalna

N
naked |  nago

neat |  czysty, ładny

next to sth |  obok czegoś

nigtmare |  koszmar

nobody in their senses |  nikt 
o zdrowych zmysłach

no doubt nəʊ daʊt |  bez wątpienia

nom de plume |  pseudonim 
literacki

nowadays |  obecnie 

numberplate |  tablica rejestracyjna

O
obstacle |  przeszkoda

obvious ˈɒbviəs / ˈɑːbviəs 
|  oczywisty

oddity |  osobliwość

off-limits |  zakazany

offensive |  obraźliwy

old-fashioned |  staromodny

on a shoestring budget |  niskim 
budżetem, przy niskim budżecie

onion ˈʌnjən |  cebula

on the contrary |  przeciwnie

on the one hand |  z jednej strony

on the other hand |  z drugiej 
strony

on top of that |  na dodatek

ordinal number |  liczebnik 
porządkowy

other half |  druga połowa

outcry |  larum, głosy protestu

outdated |  przestarzały

outfit |  strój, ubiór 

outgoing |  towarzyski, otwarty

outside sth |  poza czymś

overhead |  znad głowy, sufitowy

overnight |  z dnia na dzień

own |  własny

oxygen ˈɒksɪdʒən /ˈɑːksɪdʒən |  
tlen

P
pageant ˈpædʒənt |  parada, pokaz, 
widowisko

paid holidays |  płatny urlop

pamphlet |  ulotka

papier-mâché ˌpæpieɪ ˈmæʃeɪ 
|  masa papierowa z dodatkiem 
kleju
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parade float |  dekoracje na 
platformie (podczas parady)

party animal |  imprezowicz

passed |  uchwalony

pavement |  chodnik

peculiarity |  osobliwość

peculiar pɪˈkjuːliə(r) |  osobliwy

penname |  pseudonim literacki

people-pleaser |  osoba starająca 
się przypodobać innym

people person |  towarzyska osoba

per day |  na dzień

perplexing |  zdumiewający, 
wprawiający w zakłopotanie

petri dish |  szalka Petriego, płytka 
Petriego 

phoneme ˈfəʊniːm |  fonem 

pinball machine |  automat do gry 
we flipera

plot |  fabuła

pool table |  stół bilardowy

posh |  elegancki 

poster |  plakat

practice makes perfect |  ćwiczenie 
czyni mistrza

pram |  wózek (dla dziecka)

pregnant |  w ciąży

prestigious preˈstɪdʒəs / 
preˈstiːdʒəs |  prestiżowy

primarily |  głównie

primate ˈpraɪmeɪt |  naczelny, ssak 
z rzędu naczelnych

prime minister |  premier

principle |  zasada, reguła

proper |  własny, właściwy

publishing house |  wydawnictwo

pursuit pəˈsjuːt / pərˈsuːt |  pościg 

pyrotechnics ˌpaɪrəˈteknɪks 
|  pokaz sztucznych ogni

Q
quaint kweɪnt |  dziwny, osobliwy

quarantine ˈkwɒrəntiːn / 
ˈkwɔːrəntiːn |  kwarantanna

quirk kwɜːk / kwɜːrk |  dziwactwo 

R
rabies ˈreɪbiːz |  wścieklizna

ramen |  rodzaj japońskiej zupy 
z makaronem

rapist |  gwałciciel

ray of light |  promień światła

reasoning |  rozumowanie

recipe ˈresəpi |  przepis 

reclining |  rozkładany

reel |  rolka, zwój, szpula

refill |  dolewka

rejected |  odrzucony

rejection |  odrzucenie

released |  wypuszczony

research |  badanie

resolution |  rozwiązanie

rested |  wypoczęty

reticent |  małomówny

retreat |  zacisze, ustronie

revealed |  ujawniony

reveler |  imprezowicz

revelry |  głośna zabawa, impreza

risk of theft |  ryzyko kradzieży

routinely ruːˈtiːnli |  rutynowo, stale, 
na ogół

run-in |  przepychanka

rustic ˈrʌstɪk |  w wiejskim stylu

S
safety measures |  środki 
bezpieczeństwa

scarce |  znikomy

seafood |  owoce morza

season |  pora roku

seaweed |  wodorosty

self-confident |  pewny siebie

self-esteem |  samoocena, poczucie 
własnej wartości

sensibility |  wrażliwość

set aside |  wyznaczony

set |  ustalony

severe |  poważny

shared interests |  wspólne 
zainteresowania

shindig |  pot. balanga

shopping mall |  galeria handlowa

short story |  nowela, krótkie 
opowiadanie

shrine ʃraɪn |  świątynia, miejsce 
kultu

similarity |  podobieństwo

skyscraper |  drapacz chmur, 
wieżowiec

slaughterhouse |  rzeźnia

slave driver |  osoba zaganiająca 
innych do pracy

slight |  lekki

slim and trim |  w bardzo dobrej 
formie

slot machine |  automat do gry

slouching ˈslaʊtʃɪŋ |  garbienie się, 
zgarbiona postawa

smallpox |  ospa

snack |  przekąska

soapy bubble |  bańka mydlana

solemn |  uroczysty

solitary |  samotny, w samotności

soundproofing |  dźwiękoszczelność

speciesism |  dyskryminacja 
gatunkowa

spellbinding |  fascynujący

stand-alone |  niezależny, odrębny

stick-in-the-mud |  tradycjonalista

stingy ˈstɪndʒi |  skąpy

storage space |  miejsce na 
przechowywanie rzeczy

strawberry ˈstrɔːbəri |  truskawka

streamer |  serpentyna

stuff |  rzeczy

stunning |  zachwycający
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subtle ˈsʌtl |  subtelny, delikatny

suffocating |  duszenie

suitable ˈsuːtəbl |  odpowiedni

sumptuous |  okazały, wystawny

supplying sth to sb |  dostarczający 
coś komuś 

supporter |  zwolennik

surface ˈsɜːfɪs / ˈsɜːrfɪs |  
powierzchnia

sweltering |  upalnie

T
T-money card |  karta, którą się 
doładowuje,  służąca do opłacania 
przejazdów środkami komunikacji

takeaway food |  jedzenie na wynos

talkative |  rozmowny

taxidermy |  taksydermia, 
wypychanie zwierząt

teenager |  nastolatek, nastolatka

tenant |  najemca, lokator

term |  termin, zwrot

testimony |  zeznanie

tetanus |  tężec

thaw |  odwilż

the elderly |  starsi (ludzie)

the flip side |  druga strona medalu

the fray |  potyczki, zwada

theft |  kradzież

theme θiːm |  motyw przewodni

therefore |  dlatego

the royals |  członkowie rodziny 
królewskiej

thoroughly ˈθʌrəli / ˈθɜːrəli 
|  dogłębnie

threatened |  zagrożony

thrilling |  ekscytujący

throughout sth |  w ciągu czegoś

tipper |  osoba dająca napiwek

tipping |  dawanie napiwków

tip |  napiwek

tissue culture |  hodowla 
komórkowa, kultura komórkowa

to accuse sb of sth |  oskarżać 
kogoś o coś

to achieve sth |  osiągnąć coś

to admit sth |  przyznać coś, 
przyznać się do czegoś

to admit that… |  przyznawać, że…

to advocate for sth |  występować 
w obronie czegoś

to affect sb |  dotknąć kogoś, 
wpłynąć na kogoś

to agree to sth |  zgadzać się na coś

to allow sb to do sth |  pozwolić 
komuś na zrobienie czegoś

to appear |  pojawiać się 

to apply sth |  za/stosować coś

to appreciate sth |  doceniać coś 

to approve of sth |  pochwalać coś

to ascertain sth tu ˌæsəˈteɪn / 
ˌæsərˈteɪn ˈsʌmθɪŋ |  ustalać coś

to associate sth with sth |  kojarzyć 
coś z czymś 

to attend sth |  uczęszczać na coś

to avoid sth |  unikać czegoś

to bargain for sth tə ˈbɑːɡən / 
ˈbɑːrɡən fə(r) ˈsʌmθɪŋ |  spodziewać 
się czegoś

to beat about the bush |  owijać 
w bawełnę

to befriend sb |  zaprzyjaźnić się 
z kimś

to be in for |  doświadczać czegoś 

to be into sth |  interesować się 
czymś

to belong to sth |  należeć do 
czegoś

to be on cloud nine |  być 
w siódmym niebie, być bardzo 
szczęśliwym

to be put to death |  być usypianym

to be well into one’s eighties |  być 
dobrze po osiemdziesiątce

to blow one’s mind |  wywrzeć na 
kimś ogromne wrażenie

to bowl sb over |  wprawiać kogoś 
w osłupienie

to break the ice |  przełamać lody

to change the guard |  zmieniać 
wartę

to chant |  śpiewać, intonować

to claim |  twierdzić 

to combat sth |  zwalczyć, pokonać 
coś

to come up with sth |  wymyślić coś

to commit sth |  popełniać coś

to complain about sth |  narzekać 
na coś

to congregate |  gromadzić się

to cope with sth |  borykać się 
z czymś

to cover sth |  zakryć coś 

to creep up |  stopniowo rosnąć

to cripple sb |  okaleczyć kogoś

to cure sth |  wy/leczyć coś

to cut a long story short |  krótko 
mówiąc

to dance the night away 
|  przetańczyć całą noc

to deal with sth |  zająć się czymś

to depend on sth |  zależeć od 
czegoś

to derive contentment from sth 
|  czerpać z czegoś zadowolenie

to diffuse sth |  rozładować coś

to dig into sth |  zgłębiać coś

to disagree |  nie zgadzać się

to disappear |  znikać

to display sth |  eksponować coś, 
umieszczać coś 

to dispose of sth |  pozbywać się 
czegoś

to divide sb |  podzielić kogoś

to divorce |  rozwieść się

to draw one’s attention to sth 
|  zwracać czyjąś uwagę na coś

to dress up |  przebierać się

to drive sb nuts |  doprowadzać 
kogoś do szaleństwa

to drown oneself |  utopić się

to earn |  zarabiać
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to eat out |  jeść na mieście

to emphasise sth |  kłaść na coś 
nacisk

to employ sb |  zatrudnić kogoś

to encourage sb to do sth |  zachęcać 
kogoś do zrobienia czegoś

to enjoy each other’s company 
|  cieszyć się wzajemnym 
towarzystwem

to enrich sth |  wzbogacić coś

to enter into the spirit of things 
|  wczuć się w klimat, wciągnąć się

to equal sth |  być równym czemuś 

to escape |  uciekać

to exaggerate |  przesadzać

to expand sth |  poszerzać coś, 
dodawać coś od siebie

to experience sth |  doświadczyć 
czegoś

to fall in love with sb/sth |  zakochać 
się w kimś/czymś

to familiarise sb with sth 
|  zaznajomić kogoś z czymś

to fetch sth |  przynieść coś

to find out sth |  dowiadywać się 
czegoś 

to find out |  dowiedzieć się 

to flatten sth |  wypłaszczać, 
spłaszczyć coś 

to focus on sth |  skupiać się na 
czymś 

to force feeding sb/sth |  zmuszać 
kogoś/coś do jedzenia

to frown upon sth tə fraʊn əˈpɒn 
/ əˈpɑːn ˈsʌmθɪŋ |  krzywo na coś 
patrzeć, nie pochwalać czegoś

to gain steam |  rosnąć w siłę 

to get around |  podróżować

to get back together |  po/wrócić do 
siebie

to get by with sth |  radzić sobie przy 
pomocy czegoś

to get downright dirty |  całkowicie 
się ubrudzić

to get gloomy |  robić się posępnym

togetherness |  bycie razem

to get lost |  z/gubić się

to get one’s point across 
|  przedstawiać swój punkt widzenia/
swoje zdanie

to get on |  wsiadać

to get sth across |  przedstawić coś, 
przekazać coś

to get worsened |  pogarszać się

to give up on sth |  z/rezygnować 
z czegoś

to go away by itself |  odejść, zniknąć 
samoistnie/sam z siebie

to go off without a hitch |  pójść 
gładko

to go vegan |  przejść na weganizm

to greet sb |  pozdrawiać kogoś

to hand in one’s notice |  złożyć 
wypowiedzenie

to hang out |  wyjść na miasto

to harm sb |  s/krzywdzić kogoś

to have a short fuse |  być w gorącej 
wodzie kąpanym

to have one’s wits about oneself 
|  zachować przytomność umysłu

to heat up sth |  podgrzać coś

to hit the headlines |  pojawić się na 
nagłówkach gazet

to hoard sth |  gromadzić coś

to hunch one’s shoulders |  kulić 
ramiona

to hurl sth |  rzucać, ciskać czymś

to imply sth |  sugerować coś

to impose sth on sb |  narzucać coś 
komuś

to improve sth |  polepszyć coś

to include sb/sth |  obejmować 
kogoś/coś 

to increase sth |  zwiększać coś

to infect sb |  zarażać kogoś

to inflict pain |  zadawać ból

to insist on sth |  nalegać na coś

to interfere |  wtrącać się

to involve sth |  obejmować coś

to join sth |  dołączyć do czegoś

to judge |  oceniać

to justify sth |  uzasadniać, 
usprawiedliwiać coś

to kick back |  pot. zrelaksować się, 
wyluzować

to last |  trwać

to lay the blame for sth at 
everybody’s door except their 
own |  obwiniać za coś wszystkich 
z wyjątkiem siebie

to live it up |  żyć na całego

to make one’s first appearance 
|  pojawić się po raz pierwszy

to make sb feel guilty |  powodować, 
że ktoś się czuje się winny

to make sth up |  wymyślać coś, 
zmyślać coś

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

to master sth |  opanować coś

to master sth |  opanować coś 

to meander tə miˈændə(r) |  kręcić

to measure sth |  mierzyć coś 

to move to X |  przeprowadzić się  
do X

to nail sth |  do/szlifować coś 

tongue tʌŋ |  język 

to notice sth |  zauważać coś

to obtain sth |  uzyskać coś

to occur |  dziać się, występować

to one’s heart content |  ile dusza 
zapragnie

to order a meal for one |  zamówić 
posiłek dla jednej osoby

to outlaw sth |  zakazać czegoś, 
zdelegalizować coś

to participate in sth |  uczestniczyć 
w czymś

to pass away |  odejść, umrzeć

to pelt each other with sth 
|  obrzucać się wzajemnie czymś

to pen sth |  napisać coś

to perform sth |  wykonywać, robić 
coś

to pick sth |  zbierać coś 

to please sb |  zadowolić kogoś, 
sprawić komuś przyjemność
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to prevent sb from sth 
|  powstrzymać kogoś od czegoś

to prevent sth |  zapobiegać czemuś

to pride oneself on sth |  szczycić się 
czymś, być dumnym z czegoś

to prolong sth |  przedłużyć coś

to prove a point |  udowadniać swoje 
racje

to provoke sth |  wywołać coś

to pursue sth tə pəˈsjuː / pərˈsuː 
ˈsʌmθɪŋ |  dążyć do czegoś

to put it mildly |  delikatnie rzecz 
ujmując

to put sth into consideration 
|  rozważać coś

to put the focus on oneself |  skupiać 
się na sobie

to quote sb |  za/cytować kogoś

to raise sth |  podnieść coś

to rate sth |  oceniać coś

to realise sth |  zdać sobie z czegoś 
sprawę

to redefine sth |  zdefiniować na 
nowo, przedefiniować

to regret sth |  żałować czegoś

to remarry |  ponownie się pobrać

to require sth |  wymagać czegoś

to resort to sth |  uciekać się do 
czegoś

to reveal sth |  ujawniać coś

to run away |  uciekać

to schedule tə ˈʃedjuːl |  wyznaczać, 
planować

to seem |  wydawać się 

to showcase sth |  pokazać/
zaprezentować coś

to show off sth |  pokazywać coś, 
pochwalić się czymś

to shuffle |  szurać nogami

to shut sth down |  zamykać, kończyć 
coś

to sip sth |  popijać coś małymi 
łykami, sączyć 

to snuggle up in sth |  wtulać się  
w coś 

to spread |  rozprzestrzeniać się

to stand for sth |  oznaczać coś

to stand up for oneself |  walczyć 
o swoje

to stand up to sb/sth |  sprzeciwić 
się komuś/czemuś, przeciwstawić się 
komuś/czemuś

to starve sb/sth |  głodzić kogoś/coś

to stay as cool as a cucumber 
|  zachować spokój, być opanowanym

to stay indoors |  pozostać wewnątrz 
(w pomieszczeniach, budynkach)

to stick sth forward |  wysunąć coś 
do przodu

to stick to sth |  trzymać się czegoś 

to stitch sth |  zszyć coś

to swap sth |  wymienić coś

to tackle sth |  radzić sobie z czymś

to take advantage of sb 
|  wykorzystywać kogoś

to take part in sth |  wziąć w czymś 
udział

to take place |  odbywać się

to take the cake |  wprawiać 
w osłupienie, przechodzić ludzkie 
pojęcie

to take to the streets |  wylegać na 
ulice

to tip |  dawać napiwek

to trigger sth |  wyzwalać coś, 
powodować reakcję

to turn down sth |  ściszyć coś

to turn into sth |  skręcać w coś

to turn sth down |  ściszyć coś

tough tʌf |  trudny

to undermine sth |  podważać coś

to unleash sth |  wyzwolić coś

to unravel sth |  rozwinąć coś

to upset sb |  denerwować kogoś

to violate sth |  pogwałcić coś

to work out |  ćwiczyć

to work your fingers to the bone 
|  zaharowywać się 

to yell tu jel |  krzyczeć

trait |  cecha

triangle ˈtraɪæŋɡl |  trójkąt

trust |  zaufanie

tuberculosis |  gruźlica

turn-down service |  ścielenie łóżek

twist |  zwrot akcji

U
understandable ˌʌndəˈstændəbl / 
ˌʌndərˈstændəbl |  zrozumiały

undoubtedly ʌnˈdaʊtɪdli |  bez 
wątpienia

unforgiving |  surowy

unfortunately |  niestety

unfortunate |  nieszczęsny

unique juˈniːk |  jedyny w swoim 
rodzaju 

unreliable ˌʌnrɪˈlaɪəbl |  na którym 
nie można polegać

unstoppable |  nie do pobicia

USB charging socket |  gniazdko USB

utmost |  najwyższy

V
vaccinated against sth 
|  zaszczepiony na coś 

vaccine |  szczepionka

various |  różny

venue |  miejsce (np. spotkań)

vertebrate |  kręgowiec

veterinary care |  opieka 
weterynaryjna

vital |  kluczowy, zasadniczy

vocal cords ˈvəʊkl kɔːdz / ˈvəʊkl 
kɔːrdz |  struny głosowe

vocal |  słowny, głośno wyrażający 
opinię

voiceless |  bezdźwięczny

volunteer |  ochotnik

W
wardrobe ˈwɔːdrəʊb / ˈwɔːrdrəʊb 
|  szafa, garderoba
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warmth wɔːmθ / wɔːrmθ |  ciepło

warrior |  wojownik

wartime |  w czasie wojny

we beg to differ |  ośmielimy się nie 
zgodzić

wedding reception |  przyjęcie 
weselne

weird wɪəd / wɪrd |  dziwny, osobliwy

whereas |  podczas gdy

whodunit |  pot. powieść kryminalna

windscreen |  wycieraczka

withdrawal wɪðˈdrɔːəl / wɪθˈdrɔːəl 
|  wycofanie się

without sb/sth |  bez kogoś/czegoś

worth sth |  wart/y czegoś

wrapped in sth |  owinięty w coś

Y
your own |  twój własny

MOJE 
SŁÓWKA



englishmatters.pl
86/2020



englishmatters.pl
86/2020



englishmatters.pl
86/2020


