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A
a fair amount of sth | spora ilość 
czegoś

a few | kilka 

accessible əkˈsesəbl | dostępny

accidentally | przypadkowo

accomplishment | osiągnięcie

according to sth | zgodnie z czymś 

accurate | odpowiadający, wierny

accused | oskarżony

acquired | nabyty, zakupiony

actually | w rzeczywistości, naprawdę 

adjusted to sth | dostosowany  
do czegoś 

adjustment  əˈdʒʌstmənt  | 
regulacja, dostowanie (czegoś)

admitted | przyjęty, przyjmowany

adult-only | tylko dla dorosłych

advertising | reklama

advocate for sth | zwolennik 
czegoś 

aftershave | płyn po goleniu

against sth | przeciw czemuś 

agreeing | zgadzanie się, wyrażanie 
poparcia

although | chociaż 

alumni əˈlʌmnaɪ | absolwenci

ancient ˈeɪnʃənt | starożytny

animosity | uraza, nienawiść, 
niechęć

announcement | ogłoszenie, 
zapowiedź

annoyance | irytacja

annual | coroczny

ant | mrówka

anxiety | niepokój

apart from sth | oprócz czegoś 

appearance | wygląd

appointed | wyznaczony

approach | podejście

appropriate | odpowiedni

appropriately | odpowiednio

approximately  | około 

arguably | prawdopodobnie

argument | spór

at a constant speed | ze stałą 
prędkością 

at a snail’s pace | w ślimaczym 
tempie, bardzo powoli

at bargain prices | w okazyjnych 
cenach

at eye-level | na wysokości oczu

at first | najpierw, na początku

at least | przynajmniej 

available | dostępny

avid | zagorzały

award əˈwɔːd | nagroda

B
backdrop | tło

background | tło

balance sheet | bilans, zestawienie 
bilansowe

bargain | okazja

barking | szczekający

beetle | żuk

beforehand | wcześniej 

behaviour | zachowanie

benchmark | punkt odniesienia

besides sth | oprócz czegoś 

betting | zakłady, obstawianie

bird bɜːd / bɜːrd | ptak

blockbuster | hit (kinowy)

bloodshed | rozlew krwi

borough | gmina, dzielnica

brawling  | awanturowanie się 

breakthrough | przełom, punkt 
zwrotny

breathless | bez tchu

bunch of sth | wiele

bureaucracy  | biurokracja

buzzing | tętniący życiem

by no means | w żadnym wypadku

C
captured | uchwycony, zrobiony

careless | beztroski

cartoonish | karykaturalny, 
przerysowany

case | sprawa 

casual | swobodny, nieformalny

caterpillar | gąsienica

catwalk | wybieg dla modeli/
modelek

centipede | stonoga

chaos ˈkeɪɒs / ˈkeɪɑːs | chaos 

chapter | rozdział 

citizen | obywatel

clientele | klientela

close back rounded | przymknięta 
tylna zaokrąglona (samogłoska)

clueless | pot. ciemny, 
niezorientowany

cockroach | karaluch

colleague | kolega (z pracy) 

come on! | proszę cię! no co ty!

comfortable | wygodny

committed | popełniany

common | powszechny

commonly | powszechnie

community | społeczność

competition | konkurencja

compound sentence | zdanie 
złożone

confined to sth | ograniczony  
do czegoś

conscience | sumienie

consonant | spółgłoska 

containing sth | zawierający coś 

content | zawartość 

contribution to sth | wkład w coś 

convincing | przekonujący

cop-out | wymówka

countless | niezliczony

courtyard | podwórko
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craze | szał

crew | ekipa

cricket | świerszcz

currency | waluta

currently | obecnie

customer | klient 

cute | słodki, uroczy

D
dating back to sth | sięgający 
czasów czegoś

decent ˈdiːsnt | przyzwoity

defenceless | bezbronny

definitely | zdecydowanie 

definitive | ostateczny

degree | stopień naukowy

department store | dom towarowy

depending on sth | w zależności  
od czegoś 

despite | po/mimo

dev | deweloper/producent gry

diarrhoea ˌdaɪəˈrɪə | biegunka

diphthong | dyftong, dwugłoska

directly | bezpośrednio

disappointing | rozczarowujący

disgusting | obrzydliwy

disobedience | nieposłuszeństwo

displeasure | niezadowolenie

distraction | rozproszenie, element 
rozpraszający uwagę 

distrust | brak zaufania, nieufność

diverse | zróżnicowany, różnorodny

divided into sth | podzielony na coś 

doubt daʊt | wątpliwość

drug addict | narkoman/ka

dual | podwójny

dust | kurz

duty | obowiązek

E
ease | łatwość, swoboda

either…or… | albo…albo…

elderly | starszy

employee | pracownik

employment | zatrudnienie

enigmatic | tajemniczy, zagadkowy, 
enigmatyczny

enough | wystarczająco

entrepreneur | przedsiębiorca

environment | środowisko 

environmental | środowiskowy

episode | odcinek

established | ustanowiony

eventually | w końcu, ostatecznie

except sth | oprócz czegoś

executive | wykonawczy

exhibit ɪɡˈzɪbɪt | wystawa, eksponat

external | zewnętrzny

external force | siła zewnętrzna

extinction | wyginięcie 

F
fair share of sth | odpowiednia 
część czegoś 

far-famed | głośny

feat | wyczyn

feature | cecha, element

feature film | film pełnometrażowy

feature-length | pełnometrażowy

fictitious fɪkˈtɪʃəs | fikcyjny

first of all | po pierwsze

flagship | kluczowy, sztandarowy 
produkt

flashy | pot. jaskrawy, krzykliwy

flawless ˈflɔːləs | nieskazitelny

flour  | mąka

focused on sb | skupiony na kimś 

for goodness sake | na litość boską 

fossil | skamielina, skamieniałość

four-lane | czteropasmówka

free of charge | za darmo

from one’s waist up | od pasa  
w górę 

from the outside | z zewnątrz

full stop | kropka

full-time | na pełen etat 

funeral ˈfjuːnərəl | pogrzeb

furthermore | ponadto

G
galore | obfitość, w bród

garment | część garderoby

gathering | spotkanie, 
zgromadzenie

gear | ubranie

genuine ˈdʒenjuɪn | prawdziwy

get-together | spotkanie

glimse into sth | rzut oka na coś

global warming | globalne 
ocieplenie

good luck | powodzenia

gradually | stopniowo 

graduating | ukończenie szkoły/
studiów

greeting | pozdrowienie

groundbreaking | prekursorski, 
przełomowy

guilty | winny

H
habit | zwyczaj

handful of sth | garstka czegoś, 
niewielka ilość czegoś

handmade | ręcznie robiony

handpicking | wybranie, 
wyselekcjonowanie (czegoś)

harmless | nieszkodliwy, niewinny

headache | ból głowy

health insurance | ubezpieczenie 
zdrowotne
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heated | ożywiony, gorący

heroin addict | osoba uzależniona 
od heroiny

hidden | ukryty 

high end | z górnej półki, 
najwyższej jakości

high street | główna ulica miasta  
z prestiżowymi sklepami

high-end | z towarami z górnej półki

high-profile | sławny, głośny

highest-grossing | najlepiej 
zarabiający, najbardziej kasowy

hip | pot. na czasie

holiday pay | wynagrodzenie  
za urlop

hosting | mieszczący

hot-button | gorący (temat)

housefly | mucha domowa

household | gospodarstwo 
domowe

household name | powszechnie 
znane nazwisko

hub | centrum

huge hjuːdʒ | ogromny

humid | wilgotny

hustle and bustle | harmider, zgiełk

hype | szum medialny

hypotenuse | przeciwprostokątna

I
identity | tożsamość

idiomatically | idiomatycznie

illegal | bezprawny

impact on sth | wpływ na coś 

impoverished ɪmˈpɒvərɪʃt / 
ɪmˈpɑːvərɪʃt | zubożały

improvement | polepszenie

in favour | na rzecz, na korzyść

in no time | błyskawicznie, w lot

in order to | aby, żeby

in the middle of sth | w środku, 
pośrodku czegoś 

in view | na widoku

in-person | osobiście

including sb/sth | włącznie  
z kimś/czymś

incompetence | niekompetencja

incredibly | niewiarygodnie

indigent | rdzenny

inherently | z natury

initially | początkowo

inside | wewnątrz

instalment | część

instead of sth | zamiast czegoś 

internal | wewnętrzny

interracial | międzyrasowy

invented | wynaleziony, wymyślony

invertebrate | bezkręgowiec

it goes without saying that… | 
nie trzeba dodawać, że…, to się 
rozumie samo przez się, że…

J
Jack the Ripper | Kuba Rozpruwacz

jail time | odsiadka

jargon | żargon

jewellery | biżuteria 

Jewish | Żyd, żydowski

judicial dʒuˈdɪʃl | sądowniczy

judicious  | roztropny, rozsądny, 
rozumny

K
knick-knack | ozdóbka, szpargał

knockoff | pot. tania podróbka

L
law degree | dyplom prawa

law enforcement | egzekwowanie 
prawa; służby egzekwujące prawo

law of motion | zasada dynamiki

law-related | powiązany z prawem

lawlessness | bezprawie

legislative | ustawodawczy

legitimate | uzasadniony,  
zgodny z prawem

lens | obiektyw

life savings  | oszczędności całego 
życia

lingo | żargon, język

lip | warga

liquid ˈlɪkwɪd | ciecz

lit | oświetlony

literally | dosłownie

longevity | długowieczność

longish | długawy

looting | grabież, plądrowanie

loss | przegrana

luckily | na szczęście

M
madly | szaleńczo

magnificent | wspaniały

majority | większość

mammal | ssak

mate | pot. kumpel, kolega

meaningful | znaczący

meek | potulny, łagodny

merch | artykuły promocyjne

merit | zasługa

mid-priced | w średnim przedziale 
cenowym

mid-range | ze średniej półki, 
średniej klasy

minority | mniejszość

mismatched | źle dobrany

momentous | doniosły, ważny

motorway | autostrada

mute button | przycisk wyciszający 
głos

myriads of sth | mnóstwo czegoś 
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N
naturalist | przyrodnik 

Navy | marynarka wojenna

nearly | prawie 

neckline | dekolt

nemesis | wróg (niemożliwy  
do pokonania)

niche niːʃ / nɪtʃ | niszowy

nicknamed | nazwany, o ksywce

no-brainer | prosty; łatwizna, 
pestka

nominee | kandydat

notable | godny uwagi

novel | powieść

nowadays | obecnie

O
offensive | obraźliwy

OMG = oh my God | o mój Boże

on a daily basis | codziennie

on the other hand | z drugiej 
strony

oral | ustny

ought to be | powinno być 

out-of-town | pozamiejski

outcome | wynik, rezultat

outfit | strój

outright | jawny, wprost

outstanding | wybitny

overall | ogólnie rzecz biorąc,  
w sumie, całkowicie

overcrowding | przeludnienie

overlooked | przeoczony

owing to sth | dzięki czemuś 

own | własny

P
pancake | naleśnik 

pattern | wzór

pedestrianised | przekształcony  
w teren dla pieszych

pedigree | z rodowodem, rasowy

perceived | postrzegany

pet | zwierzę domowe

PhD = Doctor of Philosophy | tytuł 
doktora nauk humanistycznych

phoneme ˈfəʊniːm | fonem

picturesque ˌpɪktʃəˈresk | 
malowniczy

pile of sth | stos czegoś 

plague pleɪɡ | zaraza, plaga

pleasurable ˈpleʒərəbl | przyjemny

plenty of sth | mnóstwo czegoś

plugged in | podłączony

posh | elegancki

poverty | bieda, ubóstwo

powwow | pot. konferencja, 
spotkanie

practice makes perfect | praktyka 
czyni mistrza

preceded | poprzedzony

preconception | uprzedzenie,  
z góry wyrobiony osąd/opinia

prestigious preˈstɪdʒəs / 
preˈstiːdʒəs | prestiżowy

primary adrenal insufficiency | 
pierwotna niedoczynność kory 
nadnerczy  

prominent | wybitny

provided | dostarczany

prudent | ostrożny

psycho ˈsaɪkəʊ | psychol, wariat

publicly | publicznie

purchase | zakup

pyjama bottoms | dół od piżamy

Q
quest | wyprawa

quintessentially ˌkwɪntɪˈsenʃəli | 
typowo

quote | cytat

R
racially divided | podzielony  
ze względów rasowych

randomly | losowo

rated | oceniony

raw rɔː | surowy

reckless | nieostrożny, brawurowy, 
lekkomyślny

recurring | powtarzający się, 
powracający

refugee ˌrefjuˈdʒiː | uchodźca

regarding sth | dotyczący czegoś 

release | wypuszczenie na rynek, 
opublikowanie

remaining | pozostały

renowned for sth rɪˈnaʊnd fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ | słynący z czegoś 

required | wymagany

requirement | wymóg

resistance | opór 

retailer | detalista

retirement | emerytura

right angled triangle | trójkąt 
prostokątny

rioting ˈraɪətɪŋ | zamieszki

riots | zamieszki

rocket science | wielka filozofia

romcom | pot. komedia 
romantyczna

rooted in sth | zakorzeniony w czymś

roundup | przegląd 

row | rząd

Royal Navy | brytyjska Królewska 
Marynarka Wojenna

ruling | orzeczenie

rumour | plotka

ruthless | bezwzględny

S
salary | pensja

salvage | dziki
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same-sex marriage | małżeństwo 
jednopłciowe

scared | przestraszony

scholarship | stypendium

seemingly | z pozoru

sensory | zmysłowy

set | umiejscowiony, osadzony

settings | ustawienia

shepherd ˈʃepəd / ˈʃepərd | pasterz

showcased | pokazany

showdown | ostateczna rozgrywka

shrinking | malejący, kurczący się 

Siamese ˌsaɪəmiːz | syjamski 

sight saɪt | widok 

sightseeing | zwiedzanie

significant | znaczący, znaczny

skilled | zręczny, wykwalifikowany

slavery | niewolnictwo

slick | pot. zgrabny, gładki 
(jednocześnie dość prosty)

slightly | lekko, trochę

slippery slope | równia pochyła 

smooth talking | z gładką gadką 

snooker | odmiana angielskiego 
bilardu

software | oprogramowanie 

sophistication | wyrafinowanie

sore loser | osoba nieumiejąca 
przegrywać

species | gatunek 

split into sth | podzielony na coś

square | kwadrat, skwer, plac 

stall | stragan, stoisko

state of matter | stan skupienia

step by step | krok po kroku

strictly | ściśle 

struggle | walka, zmaganie się  
(z czymś)

stuffed | wypchany

stunning ˈstʌnɪŋ | zachwycający

suffix | przyrostek

suitable ˈsuːtəbl | odpowiedni

suited for sth | odpowiedni  
dla czegoś 

support | wsparcie, poparcie

Supreme Court | sąd najwyższy

surgery ˈsɜːdʒəri / ˈsɜːrdʒəri | 
chirurgia

suspect | podejrzany

sympathy ˈsɪmpəθi | współczucie

T
tacit | milczący (np. przyzwolenie)

tax law | prawo podatkowe

the former | były 

the icing on the cake | wisienka  
na torcie

the latter | ten drugi (z dwóch 
wymienionych)

thorough | dokładny, dogłębny

though | jednak

threatened with sth | zagrożony 
czymś

throughout sth | w obrębie czegoś

thug | bandyta

to ace sth | dać sobie z czymś 
świetnie radę 

to act as sb | działać jako ktoś 

to act up | źle się zachowywać, 
rozrabiać 

to adhere to sth | trzymać się 
czegoś, dostosować się do czegoś 

to aim to do sth | mieć na celu 
zrobienie czegoś 

to allow for sth | pozwolić na coś 

to allow sth to do sth | pozwolić 
czemuś coś zrobić

to alter sth | zmienić coś 

to appear | pojawiać się, występować 

to apply sth | za/stosować coś 

to ascertain sth | dowiadywać się 
czegoś 

to attend sth | uczęszczać do czegoś 

to attract sb | przyciągnąć kogoś 

to avoid sth | uniknąć czegoś 

to ban sth | zakazać czegoś 

to be at rest | pozostawać  
w spoczynku

to be bitten by the bug  | połknąć 
bakcyla

to be bound to do sth | musieć coś 
z/robić

to be dismissed from one’s job | 
zostać zwolnionym z pracy

to be fond of sb/sth | bardzo 
kogoś/coś lubić, czuć do kogoś/
czegoś pociąg/sympatię 

to be made redundant | zostać 
zwolnionym

to be of X descent  | być 
pochodzenia X

to be promoted | zostać  
awansowanym, otrzymać awans

to be substituted for sth | zostać 
zastąpionym przez coś

to become in charge of sth | zostać 
odpowiedzialnym za coś 

to bite sb | u/gryźć kogoś 

to blame sth | obwiniać, winić coś 

to bolster sth | wzmacniać, 
umacniać coś 

to breed sth | s/powodować,  
z/rodzić coś

to bring about sth | przynosić coś, 
s/powodować coś, doprowadzić  
do czegoś 

to brush up sth | pod/szlifować coś 

to burn sth | palić coś

to buy sth in person | kupować coś 
osobiście

to cater for sb | być skierowanym 
do kogoś, zaspokajać potrzeby 
kogoś 

to charge for sth | pobierać za coś 
opłatę 

to chastise sb | ostro kogoś  
s/krytykować 

to check sth out | sprawdzać coś, 
zbadać coś

to chew sth | żuć coś 

to claim | twierdzić, utrzymywać

to collect sth | zbierać coś, 
kolekcjonować 
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to come to mind | przychodzić  
do głowy

to complain about sth | narzekać 
na coś, skarżyć się na coś

to confer | naradzać się 

to consist of sth | składać się  
z czegoś 

to contain sth | zawierać coś 

to convene sth | zwoływać coś  

to deal with sth | radzić sobie  
z czymś 

to decree sth | zarządzać, uchwalać 
coś

to defend oneself against sth | 
bronić się przed czymś 

to defy sth | przeciwstawiać się 
czemuś 

to deliberate sth | rozważać coś, 
obradować

to depend on sth | zależeć  
od czegoś 

to dig | kopać

to distort sth | zniekształcać coś 

to doubt tə daʊt | wątpić 

to download sth | pobrać coś 

to draw attention to sth | 
przyciągnąć uwagę, zwrócić  
na coś uwagę 

to draw the line | wyznaczać 
granicę

to earn sth | zdobyć coś 

to elevate sth | podnieść coś 

to encompass sth | obejmować coś 

to encounter sth | natknąć się  
na coś

to encourage sth | zachęcić  
do czegoś 

to enrage sb | rozwścieczyć kogoś 

to enter the fray | ruszać do boju, 
rozpoczynać batalię

to equal sth | być równym czemuś

to establish sth | ustanowić coś 

to exchange sth tu ɪksˈtʃeɪndʒ 
ˈsʌmθɪŋ | wymieniać się czymś 

to expand | poszerzać się, rozwijać 

to expose sb to sth | wystawiać 
kogoś na coś

to face sth | zmierzyć się z czymś 

to fail | nie powieść się

to fall in love with sb | zakochać 
się w kimś 

to fare well | odnosić sukcesy

to feel uneasy | czuć się nieswojo

to feud with sb | toczyć konflikt  
z kimś 

to find out sth about sth | 
dowiedzieć się czegoś o czymś 

to fix sth | naprawiać coś 

to flout sth | z/lekceważyć coś 

to focus on sth | skupiać się, 
koncentrować się na czymś

to focus one’s mind on sth | skupić 
się na czymś 

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

to foster sb | wziąć kogoś  
na wychowanie

to gain sth | zdobyć, u/zyskać coś 

to get comfy | odprężać się 

to get down to sth | zabierać się 
za coś 

to get overshadowed by sb | być 
przyćmionym przez kogoś, usuwać 
się w cień

to get soft launched | zostać 
udostępnionym testowo określonej 
grupie osób (a nie ogólnie 
udostępnionym dla wszystkich)

to give up on sth | rezygnować  
z czegoś 

to give up one’s seat for sb | 
ustąpić komuś swojego miejsca  
(np. w autobusie)

to grab sth | chwytać, łapać coś

to graduate from sth | ukończyć coś 

to grow up | rosnąć, dorastać 

to handle sth | po/radzić sobie  
z czymś, opanować coś 

to have a wander | poszwendać się

to have sb covered | zadbać  
o kogoś, zająć się kimś

to head to X | zmierzać do X

to highlight sth | podkreślać coś 

to hog the limelight | skupić  
na sobie całą uwagę 

to house sb | być czyimś miejscem 
zamieszkania

to ignite sth | s/powodować coś, 
wzniecać coś 

to improve sth | polepszyć, 
usprawnić coś 

to include sth | obejmować coś 

to indicate sb/sth | wskazywać  
(na) kogoś/coś

to indicate that… | wskazywać,  
(na to), że… 

to influence sth | mieć na coś 
wpływ, wpłynąć na coś

to insist on sth | nalegać na coś 

to insult sb | obrażać kogoś

to interrupt sb | przerywać komuś 

to introduce sb | przedstawiać 
kogoś 

to join sth | przystąpić do czegoś

to keep sb busy | zagospodarować 
komuś czas, zająć kogoś 

to keep sb fuelled tə kiːp ˈsʌmbədi 
ˈfjuːəld |  dodawać komuś energii

to keep sb involved/updated | 
angażować kogoś/informować 
kogoś o czymś na bieżąco

to land a post | otrzymać 
stanowisko

to latch onto sth | interesować się 
czymś

to laugh at sth | śmiać się z czegoś 

to launch sth | wypuścić coś na rynek

to lead to sth | prowadzić do czegoś

to lie to sb | okłamać kogoś

to look at sth | patrzeć na coś 

to look for sth | szukać czegoś 

to maintain that… | utrzymywać, 
że…

to make the headlines | trafiać  
na nagłówki gazet

to manage sth | zarządzać czymś 

to mandate sth | nakazać coś, 
wprowadzić coś
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to match sth | odpowiadać czemuś, 
pasować do czegoś

to max out one’s credit card | 
wyczyścić czyjąś kartę kredytową, 
osiągnąć limit karty kredytowej

to mean | oznaczać, znaczyć

to memorise sth | zapamiętać coś 

to mould sth | kształtować coś 

to move sth out of view | usunąć 
coś z widoku

to munch on sth | żuć, pałaszować 
coś 

to obey sth tu əˈbeɪ ˈsʌmθɪŋ  | być 
czemuś posłusznym, przestrzegać 
czegoś 

to omit sth | ominąć coś 

to originate from X | pochodzić z X

to part with sth | pozbywać się 
czegoś, rozstawać się z czymś

to partake in sth | brać w czymś 
udział, uczestniczyć w czymś 

to pass on sth to sb | przekazywać 
coś komuś 

to pay attention to sth | zwracać  
na coś uwagę 

to pose for sth | pozować do czegoś 

to preserve sth | zachowywać coś 

to prevent sb from sth | 
powstrzymywać kogoś przed czymś

to prohibit sth from sth | zabronić 
czemuś czegoś 

to pucker sth | ściągać coś 

to raise sth | podnieść coś 

to refrain from sth | powstrzymać 
się od czegoś 

to refuse to do sth | odmówić  
z/robienia czegoś 

to regret sth | żałować czegoś 

to reign tə reɪn  | panować

to remove sb | usunąć kogoś 

to replace sth | zastąpić coś 

to require sth | wymagać czegoś 

to resist sth | oprzeć się czemuś 

to resolve sth | rozwiązywać coś

to result in sth | skutkować czymś 

to reveal sth | ujawniać coś

to review sth | analizować, 
przeprowadzać inspekcję czegoś 

to rip through sth | przedzierać się, 
przebijać się przez coś

to roll over | przestać stawiać opór, 
poddać się

to ruffle a few feathers |  poruszyć 
kogoś, zirytować, rozzłościć  

to seem | wydawać się 

to set up sth | ustanawiać coś 

to settle on sth | skupiać się na czymś 

to shine | błyszczeć 

to showcase sth | przedstawiać, 
pokazywać coś 

to sign up for sth | zapisać się na coś 

to slouch | garbić się 

to span over X years | obejmować 
ponad X lat 

to splash out on sth | wydawać  
na coś dużo pieniędzy

to stand for sth | oznaczać coś

to star in sth | występować w czymś 

to stir up interest | wzbudzić 
zainteresowanie 

to strain one’s ears | nadstawiać uszu

to suffer from sth | cierpieć na coś, 
chorować na coś 

to suit | pasować, odpowiadać (komuś)

to swallow sth | przełknąć coś 

to swear to do sth | przysięgać coś 
zrobić

to sweep somebody off their feet | 
zawrócić komuś w głowie, powalić 
kogoś na kolana

to take a gander at sth | rzucić  
na coś okiem

to take a stance | zająć stanowisko 
(w jakiejś sprawie)

to take a stroll | spacerować, 
przechadzać się 

to thrive | kwitnąć

to turn into sth | zmieniać się w coś 

to turn off sth | wyłączyć coś 

to turn out to be | okazać się 

to turn sth into sth | zamieniać coś 
w coś 

to upgrade sth | zaktualizować coś

to vote | głosować 

to wander | wędrować

to watch out for sth | uważać na coś 

to weaken sth | osłabiać coś 

to witness sth | być świadkiem czegoś

to wolf down sth | pałaszować coś

to wonder | zastanawiać się

toned down | stonowany

tongue tʌŋ | język 

topic at hand | dana kwestia

track record | historia, osiągnięcia

traffic jam | korek uliczny

treat | przysmak

trend setting | ustanawianie, 
wyznaczanie trendów

Tudor-revival | w stylu Tudorów

twisted | pokręcony

U
unanimous | jednogłośny, 
jednomyślny

unconvinced of sth | nieprzekonany 
do czegoś

undeniable ˌʌndɪˈnaɪəbl | 
niezaprzeczalny

underwater | podwodny

underwear | bielizna

unequal | nierówny

unfavourable ʌnˈfeɪvərəbl | 
niesprzyjający

unflattering | niekorzystny

unfortunately | niestety

unicorn | jednorożec 

unjust | niesprawiedliwy

unless | chyba, że

upcoming | nadchodzący

update | aktualizacja

upper-class | wyższa klasa społeczna
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V
varied | zróżnicowany

variety of sth | różnorodność czegoś 

various | różny

vendor | sprzedawca

venomous | jadowity

venue | miejsce

vertically | pionowo

via sth | po/przez coś 

victim | ofiara

villain | łotr, łajdak

violence | przemoc 

vocal cords | struny głosowe

voiced | dźwięczny

vote | głos 

vowel ˈvaʊəl | samogłoska 

W
wacky | zwariowany

wardrobe ˈwɔːdrəʊb / ˈwɔːrdrəʊb | 
szafa

wardrobe malfunction | gafa/
wpadka modowa, sytuacja, gdy 
odzież np. odsłania zbyt wiele ciała 

wedding | wesele

well-established | powszechnie 
uznany

when it comes to…  | jeśli chodzi o…

whereas | podczas gdy

whether | czy 

whole | cały

within sth | w obrębie czegoś,  
w granicach czegoś 

without sth | bez czegoś 

worth sth | wart/y czegoś 

Y
you name it | do wyboru do koloru

your best bet | najlepsze rozwiązanie
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