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A
a couple of X  | kilka, kilku X

a few  | kilka 

a match made in hell  | związek  
z piekła rodem

a tad  | trochę, odrobinę

abbreviation  | skrót

abode  | miejsce zamieszkania

acclaimed  | budzący uznanie

accommodation  | zakwaterowanie

actual  | rzeczywisty, faktyczny

actually  | w rzeczywistości, 
właściwie

adjective  | przymiotnik

advancement  | postęp

adverb  | przysłówek

advisable ədˈvaɪzəbl  | zalecane

affordable əˈfɔːdəbl  | przystępny, 
w przystępnej cenie

aficionado  | wielbiciel, miłośnik

after consideration  |  
po przemyśleniu

aired  | emitowany

all of a sudden  | znienacka, nagle

all-nighter  | zarwana noc

alms  | jałmużna

although  | chociaż 

ambience/ambiance  | otoczenie; 
nastrój, atmosfera

ambiguous  | dwuznaczny

amount  | ilość, suma, kwota

anaesthetist əˈniːsθətɪst | 
anestezjolog 

ankle  | kostka u nogi

annual  | coroczny

anoxaemia  | niedotlenienie krwi, 
anoksemia

anti-rejection drugs  | lekarstwa 
wspomagające asymilację 
przeszczepionego organu

Apgar Score  | skala Apgar

Appalachian  | dotyczący 
Appalachów

appointed  | mianowany, wyznaczony

approach  | podejście

architecture  | architektura

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

as per their name  | jak nazwa 
wskazuje 

ash tree  | jesion

assignment  | zadanie

assumption  | założenie

at first  | najpierw

at least  | przynajmniej

at the drop of a hat  | natychmiast, 
w okamgnieniu

at the turn of X  | na przełomie X

attainable  əˈteɪnəbl  | osiągalny, 
realny

attire  | ubiór, strój

audience ˈɔːdiəns  | publiczność, 
widownia

available əˈveɪləbl  | dostępny

average  | przeciętny

award  | przyznawać

aware  | świadomy

awareness  | świadomość 

awe-inspiring  | budzący podziw

B
backdrop  | tło, sceneria

ban on sth  | zakaz czegoś

banged out  | wystukiwany

baptism  | chrzest

bare  | nagi

barely  | ledwo, zaledwie

beam  | belka nośna

behaviour  | zachowanie

belief  | wierzenie

besides  | poza tym

betrayal  | zdrada

Big Apple  | pot. Nowy Jork

blended  | zmiksowany, zmieszany

blessing  | błogosławieństwo

blinkered  | z klapkami na oczach

bliss  | wieczne szczęście

blockbuster  | hit

blunted  | stępiony

bone  | kość 

boob tube  | pot. AmE telewizja

boredom  | nuda

borough  | okręg

boulder  | głaz

branch  | gałąź 

breadcrumb  | dosł. okruch/
okruszek chleba

broadband  | szerokopasmowe 
połączenie z internetem

brotherly  | bratni, braterski

brought up  | wychowany

bunch of nonsense  | stek bzdur

by means of sth  | za pomocą 
czegoś

C
can’t get enough of sth  | pot. nie 
móc się czymś nacieszyć, nie mieć 
czegoś dosyć

capital punishment  | kara śmierci

captured  | uchwycony 

carpenter  | stolarz

carved  | wyrzeźbiony

casual  | przygodny, przelotny

ceiling ˈsiːlɪŋ  | sufit 

chains  | okowy, łańcuchy

change pays  | zmiana popłaca

chant  | pieśń, skandowanie

chanting  | skandowanie

chaotic  | chaotyczny

chap  | pot. facet, gość

charismatic  | charyzmatyczny

charm tʃɑːm  | urok

chatterbox  | gaduła

cheapskate ˈtʃiːpskeɪt  | sknera
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cheeky  | zuchwały, bezczelny

cheery  | wesoły

chef  | szef kuchni

climax  | moment kulminacyjny

cluster  | zbitka

clutter  | rupiecie

common  | wspólny, powszechny 

commonly  | powszechnie 

commotion  | poruszenie

community  | społeczność

comparative  | w stopniu wyższym

completion  | ukończenie

concrete  | betonowy

conducted  | przeprowadzany

confidently  | z pewnością siebie, 
pewnie

confined to sth  | ograniczony  
do czegoś

considered  | uważany

constant  | ciągły, bezustanny 

containing sth  | zawierający coś 

continuous kənˈtɪnjuəs  | ciągły

convict  | skazaniec

conviction  | przekonanie

convinced  | przekonany

convincing  | przekonujący

countless  | niezliczone

cowardly ˈkaʊədli  |  tchórzliwy

cramped  | ciasny

craze  | szał

creep  | czubek, świrus

crowd  | tłum

cult kʌlt  | sekta

current  | obecny

D
danceable  | taneczny

daredevil  | śmiałek

date  | randka

daunting ˈdɔːntɪŋ  | zniechęcający

debt det  | dług 

deceit  | oszustwo

deconstructivist  | 
dekonstruktywistyczny

deerstalker  | czapka z uszami

definitely  | zdecydowanie 

deliberately  | celowo

device  | urządzenie, przyrząd

devilishly ˈdevəlɪʃli  | diabelnie

diagonal  | ukośny

disadvantage  | niekorzyść, minus, 
wada

disguise dɪsˈɡaɪz  | przebranie

disrespectful  | okazujący brak 
szacunku, obraźliwy

disruption  | zakłócenie, zamęt

dissimilar  | niepodobny

distinguishable  | wyróżniający

distraction  | rozproszenie, czynnik 
rozpraszający uwagę

divorce  | rozwód

dome  | kopuła

double-decked  | piętrowy,  
z dwoma pokładami

dozens of sth  | wiele czegoś 

drawback  | minus

drug  | narkotyk

drummer  | bębniarz, perkusista

drums  | bębny

due to sth  | z powodu czegoś 

E
eager  | chętny

earwormy  | miły dla ucha, 
chwytliwy

eccentric ɪkˈsentrɪk  | 
ekscentryczny, dziwaczny

efficiency ɪˈfɪʃnsi  | wydajność

either…or…  | albo…albo…

emphasis ˈemfəsɪs  | nacisk

employee  | pracownik

enchanting  | zachwycający

enormously ɪˈnɔːməsli | ogromnie

ensemble ɒnˈsɒmbl | zespół

enticing ɪnˈtaɪsɪŋ  | kuszący

equal  | równy, taki sam

equally  | równie, w równym stopniu

erected  | wzniesiony

eternal damnation  | wieczne 
potępienie

evaluated  | oceniony 

eventful  | obfitujący  
w wydarzenia, burzliwy

eventually  | w końcu, ostatecznie

evidence  | dowód

evil soul  | zła dusza

exhibit  | eksponat

extended  | poszerzony

extraordinary  | niezwykły, 
niezwyczajny

extremely  | wyjątkowo

F
fairy-tale  | bajka

faith  | wiara

fallen angel  | upadły anioł

familiar  | znajomy

fanfare  | fanfara, pompa

feature  | cecha

fee  | opłata

female  | kobiecy, dla kobiet

fiddle  | skrzypce

fire and brimstone  | piekło, ogień 
i siarka

firm  | stały, stanowczy

fixed-rate  | oprocentowanie stałe

flagship  | sztandarowy, czołowy

flight  | lot

flirtatious flɜːˈteɪʃəs / flɜːrˈteɪʃəs  | 
kokieteryjny, bałamucący

flock  | grupa, gromada

flu  | grypa 

folk song  | pieśń, piosenka ludowa 
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folks  | pot. ludzie

forbidden fruit  | zakazany owoc

fortunately  | na szczęście

founder  | założyciel, twórca

fraction  | ułamek, skrawek

full-fledged  | dojrzały, prawdziwy

furnished  | umeblowany

furthermore  | ponadto

G
gathering  | spotkanie, 
zgromadzenie

gem dʒem  | klejnot, skarb

genre ˈʒɒ̃rə / ˈʒɒnrə  | gatunek

glamour  | urok, czar

glitz  | blichtr

gorgeous ˈɡɔːdʒəs  | przepiękny

gravestone  | nagrobek

gritty  | realistyczny

ground floor  | parter 

groundbreaking  | przełomowy

guided tour  | wycieczka  
z przewodnikiem

H
habit  | zwyczaj, obyczaj

hailed  | okrzyknięty 

handful of sth  | garstka czegoś

hard-pressed  | przyciśnięty  
do muru, pod presją

harmless  | nieszkodliwy

heaps of sth  | masa czegoś

heart rate  | tętno

heavily  | w dużym stopniu, znacznie

hence  | stąd, dlatego

hilariously  | zabawnie

hollowed out  | wydrążony

home loan  | pot. pożyczka  
na dom, kredyt mieszkaniowy

home ownership  | posiadanie 
domu 

homeless  | bezdomny

honey-comb  | plaster miodu

honeymoon  | miesiąc miodowy

hopelessly  | beznadziejnie

house of worship  | świątynia

humming  | buczący

hustle and bustle  | harmider, zgiełk

I
iconic ɪˈkɒnɪk  | kultowy, słynny

illegal  | nielegalny

immense  | rozległy

immune system  | system 
odpornościowy

impact  | wpływ

impossible ɪmˈpɒsəbl / 
ɪmˈpɑːsəbl  | niemożliwe

improvement  | ulepszenie

in an exaggerated manner  |  
z przesadą, przesadnie

in comparison to  | w porównaniu 
do 

in order to  | aby, żeby

in other words  | innymi słowy

in person  | osobiście

in the fall  | jesienią

in the meantime  | w międzyczasie

in the middle of sth  | w środku 
czegoś 

incentive ɪnˈsentɪv  | zachęta, 
motywacja

income  | dochód

incredible  | niewiarygodny

infernal  | piekielny

inhabited  | zamieszkany

initially  | początkowo

innocent ˈɪnəsnt  | niewinny

inspired ɪnˈspaɪəd / ɪnˈspaɪərd  | 
natchniony, zainspirowany

instead  | w zamian

instead of sth  | zamiast czegoś 

insurance policy  | polisa 
ubezpieczeniowa

intersecting  | przecinający się

intersection  | skrzyżowanie

invention  | wynalazek

ironing ˈaɪənɪŋ / ˈaɪərnɪŋ  | 
prasowanie

itinerary aɪˈtɪnərəri  | plan podróży

J
jaw dʒɔː  | szczęka

jewel  | klejnot 

Jewish  | żydowski

just shy of  | niemal, prawie

K
kook  | czubek, świr

L
lack of sth  | brak czegoś

lacking sth  | nie posiadający 
czegoś

landmark  | charakterystyczny 
obiekt

lead female character  | wiodąca 
postać kobieca

leap of faith  | akt wiary

leather  | skóra 

leisurely ˈleʒəli  | spokojny

lender  | pożyczkodawca

length leŋkθ  | długość

lenient with sth  | pobłażliwy 
względem czegoś 

lethal  | śmiercionośny

likely  | prawdopodobny

likewise  | podobnie

literally  | dosłownie

loan shark  | lichwiarz

log  | pień, kłoda
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loony  | dziwak, pomyleniec

love affair with sb/sth  | romans  
z kimś/czymś

lovebirds  | gruchające gołąbki, 
zakochana para

low-down  | cała prawda

lump sum  | jednorazowa zapłata 
dużej kwoty

lure lʊə(r) / lʊr  | powab, urok

luxurious lʌɡˈʒʊəriəs / lʌɡˈʒʊriəs  | 
luksusowy

lyrics  | słowa piosenki

M
magnificence  | wspaniałość

magnyfying glass  | szkło 
powiększające, lupa

major  | główny, ważny

majority  | większość

male  | męski

manageable  | do opanowania, 
możliwy do spłacenia

means of communication  | środki 
komunikacji 

meanwhile  | w międzyczasie

medieval  | średniowieczny

membership fee  | opłata 
członkowska

memorabilia  | pamiątki

messiah məˈsaɪə  | mesjasz

middle-of-the-road  | umiarkowany

miscellaneous  | rozmaity

moderate  | umiarkowany

modern  | nowoczesny

monk mʌŋk  | mnich, zakonnik

moreover  | ponadto

mortgage  | hipoteka, kredyt 
hipoteczny

mortgage arrears  | zaległości 
hipoteczne

mosque mɒsk / mɑːsk  | meczet

mounds of sth  | sterty czegoś 

mouth maʊθ  | usta

multiple  | liczny

muscle tone  | napięcie mięśni

N
naked  | nagi

nearly  | prawie

needlessly  | niepotrzebnie

nevertheless  | niemniej jednak

newborn  | noworodek

niece  | siostrzenica

nightmare  | koszmar

nipple  | sutek

notable  | godny uwagi

noteworthy  | wart/y odnotowania

notification  | powiadomienie

nowadays  | obecnie

numerous  | liczny

nun  | zakonnica

O
oak  | dąb 

obstetric anaesthesia  | 
znieczulenie w położnictwie

obvious  | oczywisty

occupation  | zajęcie, zawód

octagonal  | ośmioboczny, 
ośmiokątny

on account of sth  | z powodu 
czegoś

on the one hand  | z jednej strony

on the other hand  | z drugiej strony

one’s cross to bear  | czyjś krzyż, 
czyjeś brzemię

originally  | początkowo

ornate  | ozdobny, zdobny

outdoors  | na zewnątrz

outrage  | oburzenie

overcrowded  | zatłoczony

overtaken  | przejęty

owing to sth  | dzięki czemuś

owned  | posiadany

oxygen ˈɒksɪdʒən  | tlen 

P
pace  | tempo

palate  | podniebienie

parlour house  | AmE ekskluzywny 
dom publiczny

patently  | w oczywisty sposób, 
wyraźnie

peaceful  | spokojny 

peak  | szczyt

pebble  | kamyk 

peculiar  | osobliwy, dziwaczny

pelvic  | miednicy

penalty fee  | karna opłata 

persecution  | prześladowanie

petrified of sth  | przerażony czymś 

phenomenon  | zjawisko

picked up  | podjęty, przejęty

pilgrimage  | pielgrzymka

pious ˈpaɪəs  | pobożny

playfully  | żartobliwie

plot  | fabuła

pneumonia  | zapalenie płuc

pokey  | ciasny

precious ˈpreʃəs  | cenny  

previous  | poprzedni 

previously  | wcześniej

princely  | bajeczny, książęcy

prison  | więzienie

privacy ˈprɪvəsi | prywatność 

privilege ˈprɪvəlɪdʒ  | przywilej

procrastinating  | odwlekanie, 
odkładanie (czegoś na później)

progressive  | postępowy

prominently  | w znaczny sposób

promptly  | natychmiast, 
bezzwłocznie

property  | własność

prophet ˈprɒfɪt / ˈprɑːfɪt  | prorok
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pros and cons  | za i przeciw

proscratination  | odwlekanie

psychedelic  | psychodeliczny

punishable ˈpʌnɪʃəbl  | karany

purchase ˈpɜːtʃəs  | zakup

Q
quite the reverse  | wręcz 
przeciwnie

R
rabbi  | rabin

racial  | rasowy

railway system  | sieć kolejowa

rarity  | rzadkość

rattle  | grzechotka 

reachable ˈriːtʃəbl  | osiągalny

reasonable  | rozsądny

reburied  | ponownie pochowany

recent ˈriːsnt  | ostatni

recording  | nagrywanie 

reflex response  | reakcja  
na bodźce

released  | wypuszczony

repayment  | rata spłaty

replaced  | zastąpiony

repulsive rɪˈpʌlsɪv  | odrażający

resembling  | przypominający

resentment  | niechęć

resource rɪˈsɔːs  | materiał

respiratory effort  | stopień 
umiejętności samodzielnego 
oddychania

retirement age  | wiek emerytalny

reward rɪˈwɔːd / rɪˈwɔːrd  | nagroda

ruthless  | bezwzględny

S
sampler  | sampler, urządzenie 
elektroniczne działające podobnie 
jak syntezator

saving grace  | jedyny atut

scaled back  | zmniejszony

scene siːn  | scena

scholarly  | naukowy

scientist  | naukowiec

scores of sth  | wiele czegoś

sculptor ˈskʌlptə(r)  | rzeźbiarz

scum  | szumowiny

secondary school  | szkoła średnia

secular  | świecki

seedy  | podejrzany, szemrany

seemingly  | pozornie, na pierwszy 
rzut oka

setting  | sceneria

settler  | osadnik

severe sɪˈvɪə(r)  | poważny

sight saɪt  | widok

simultaneously  | jednocześnie 

sin  | grzech

sinner  | grzesznik

skilled  | zręczny, utalentowany

skyscraper  | drapacz chmur

slanted  | pochyły, nachylony, 
spadzisty

slate  | tabliczka do pisania

slave  | niewolnik

slavery  | niewolnictwo 

smoothly  | gładko, płynnie

sonically  | dźwiękowo, akustycznie

spacious ˈspeɪʃəs  | przestrzenny

specimen  | okaz, egzemplarz

spelled  | zapisany

sportsmanship  | uczciwe 
zachowanie w sporcie, sportowa 
(uczciwa) postawa

staple  | podstawa

stellar  | świetny, wyśmienity, 
doskonały

stilt-like  | przypominający  
pal/szczudła

straight  | prosto

straightforward  | bezpośredni

striking  | uderzający

stunning  | zdumiewający

subgenre  | podgatunek 

subscriber  | subskrybent

substantial  | znaczny, znaczący

subterranean  | podziemny

subway  | metro

succession  | następstwo

supervillain  | łotr

surgeon  | chirurg

surgical intership  | staż 
chirurgiczny

surprisingly  | zaskakująco

suspension bridge  | most wiszący

syllable ˈsɪləbl  | sylaba

syncopated  | synkopowany

T
tailored borrowing  | pożyczanie 
dostosowane do potrzeb

taste buds  | kubki smakowe

tenet  | doktryna, zasada

Thanksgiving  | Święto 
Dziękczynienia

thatched  | kryty strzechą

the Allies   | Alianci 

the devil is not as black as he’s 
painted  | nie taki diabeł straszny 
jak go malują

the ins and outs  | dogłębnie,  
na wylot

the other side of the coin  | druga 
strona medalu

therefore  | dlatego

thoroughly  | dogłębnie, dokładnie

though  | jednak 

thought up  | wymyślony

thrifty  | oszczędny
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throughout sth  | na przestrzeni 
czegoś

tied to sb  | przypisany komuś 

to a large extent  | w dużym 
stopniu

to admit sth  | przyznawać coś 

to advise sb against sth  | odradzać 
komuś coś 

to afford sth  | móc sobie na coś 
pozwolić 

to agree  | zgadzać się 

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

to analyse sth  | analizować coś 

to appeal to sb  | przemawiać  
do kogoś 

to appear  | pojawiać się 

to apply for sth  | składać o coś 
wniosek

to approach sth  | podchodzić  
do czegoś (np. jakiegoś tematu)

to assure sb that…  | zapewniać 
kogoś, że…

to attend a mass  | uczęszczać  
na mszę

to attract sb/sth  | przyciągać 
kogoś/coś 

to avoid sth  | unikać czegoś 

to backstab sb  | wbić komuś nóż  
w plecy, zdradzić kogoś 

to be a sight to behold  | stanowić 
niesamowity widok

to be allowed into X  | mieć 
możliwość dostania się do X

to be auditioned  | brać udział  
w castingu

to be bound to  | musieć

to be encouraged to do sth  | 
zostać zachęconym do z/robienia 
czegoś 

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

to be in a jam  | być w tarapatach

to be in favour of sth  | być  
za czymś, popierać coś

to be in touch with sb  | być  
z kimś w kontakcie

to be influenced by sth  | być  
pod wpływem czegoś 

to be made redundant  | zostać 
zwolnionym

to be on the air  | być emitowanym

to be over the moon  | być  
w siódmym niebie

to be scared stiff  | śmiertelnie się 
czegoś bać, bać się czegoś jak ognia

to breathe life into sth  | tchnąć  
w coś życie

to burn out  | wypalić się 

to call off sth  | odwołać coś

to capture sth  | uchwycić coś

to catch on  | załapać, chwycić, 
przyjąć się

to chat sb up  | flirtować z kimś 

to cheer up  | rozchmurzyć się

to combat sth  | zwalczać coś

to combine sth and sth  | łączyć 
coś z czymś 

to come to terms with sth  | 
pogodzić się z czymś

to come to the spotlight  | być  
w centrum zainteresowania

to commemorate sth  | 
upamiętniać coś 

to commute  | dojeżdżać  
(np. do pracy, szkoły)

to compare sth  | porównywać coś 

to condemn  | potępiać

to contribute to sth  | przyczyniać 
się do czegoś 

to corroborate sth  | potwierdzać 
coś

to cover sth  | opisać coś

to cross sth  | przechodzić przez coś

to curse sb  | przeklnąć kogoś

to cut a long story short  | krótko 
mówiąc

to deal with sth  | mieć  
do czynienia z czymś

to decipher sth  | odgadnąć coś

to delay sth  | opóźniać coś 

to deny sth  | zaprzeczać czemuś 

to depict sth  | przedstawić coś, 
odmalować coś

to describe sth  | opisywać coś 

to diplay sth  | pokazać coś

to disappear  | znikać 

to diversify sth  | zróżnicować coś 

to do a little digging  | zrobić 
rozeznanie

to doubt tə daʊt  | wątpić

to draw in sb  | przyciągać kogoś

to drop out of school  | zostać 
wyrzuconym ze szkoły

to eke out a living  | (ledwo) 
wiązać koniec z końcem

to enter into a convenant with 
sb  | zawrzeć z kimś przymierze

to evolve into sth  | rozwinąć się  
w kierunku czegoś 

to exhibit sth tu ɪɡˈzɪbɪt ˈsʌmθɪŋ  | 
pokazywać coś

to familiarise sth with sth  | 
zaznajomić coś z czymś

to feel trapped  | czuć się jak  
w pułapce

to flourish  | rozkwitać, kwitnąć

to focus on sth  | skupiać się  
na czymś

to get dismissed  | zostać 
zdeprecjonowanym

to get into deep water  | wpaść  
w tarapaty

to get rid of sth  | pozbyć się 
czegoś 

to get sidetracked  | być/zostać 
rozproszonym

to get sth down pat  | mieć coś 
opanowane do perfekcji

to get through to sb  | docierać  
do kogoś 

to get trapped in sth  | dać się 
złapać w pułapkę czegoś 

to go vintage  | po/wracać  
do klasyki

to grace sth  | zaszczycać coś swoją 
obecnością

to graduate from X  | ukończyć X
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to harken back to sth  | wracać  
do czegoś, wspominać coś

to have a glance at sth  | zerknąć  
na coś 

to highlight sth  | podkreślić coś

to hint at sth  | wskazywać na coś, 
robić aluzję do czegoś

to improve sth  | polepszać coś 

to include sth  | obejmować coś 

to inherit sth  | odziedziczyć coś 

to insist  | nalegać

to intend  | zamierzać 

to invent sth  | wynaleźć coś 

to involve sth  | obejmować coś

to kick back  | pot. zrelaksować się

to kick off sth  | rozruszać coś 

to launch sth  | zapoczątkować coś 

to lead to sth  | prowadzić do czegoś 

to leave sb hanging  | po/zostawić 
kogoś bez odpowiedzi

to make it past  | przetrwać

to make one’s head spin  | 
zaskakiwać kogoś, szokować, 
przyprawiać o zawrót głowy

to make up one’s mind  | 
podejmować decyzję 

to manage sth  | zaradzić czemuś 

to measure tə ˈmeʒə(r)  | mierzyć

to merge sth  | połączyć coś 

to mount up  | wzrastać

to narrow down sth  | zawęzić coś 

to ostracise sb  | wykluczać, 
odrzucać kogoś 

to overcome sth  | przezwyciężać coś 

to pen sth  | napisać coś 

to perform sth  | wykonywać, 
przeprowadzać coś 

to polarise sb  | podzielić kogoś

to pop up  | pojawić się

to postpone sth  | odkładać coś 

to predate sth  | poprzedzać coś

to prick up one’s ears  | nadstawiać 
uszu

to pull sth off  | pot. dokonywać 
czegoś, osiągnąć coś

to put off sth  | odkładać coś 

to put own head into the noose  | 
wkładać głowę w stryczek, założyć 
sobie pętlę na szyję

to put the spotlight on sth  | rzucić 
na coś światło, kierować na coś 
uwagę

to raise sth  | podnieść coś 

to realise sth  | zdawać sobie  
z czegoś sprawę, uświadamiać  
sobie coś 

to realise that  | zdać sobie sprawę, 
że…

to reckon  | sądzić

to recognise sth  | rozpoznać coś

to reflect sth  | odzwierciedlać coś 

to refuse to do sth  | odmówić 
zrobienia czegoś

to regret sth  | żałować czegoś

to rely on sth  | polegać, opierać się 
na czymś 

to remind sb of sb  | przypominać 
komuś o kimś 

to rent a flat  | wynajmować 
mieszkanie

to replace sth with sth  | zastępować 
coś czymś 

to resemble sth  | przypominać coś 

to restrict sth  | ograniczyć coś 

to result in sth  | skutkować czymś 

to rob sb of one’s sleep  | 
przyprawiać o bezsenność,  
nie dawać komuś spokojnie spać

to rush  | śpieszyć się

to scratch the surface  | zrobić coś 
po łebkach

to seek something  | poszukiwać

to seem  | wydawać się 

to showcase sth  | pokazać coś

to sift through  | dokładnie z/badać

to simplify sth  | uprościć coś 

to sit on a powder keg  | siedzieć na 
beczce prochu

to slide from sth to sth  | przejść  
od czegoś do czegoś 

to spew sth tə spjuː ˈsʌmθɪŋ  | 
wyrzucać coś z siebie

to spring up  | pojawiać się jak 
grzyby po deszczu

to stare at sb  | gapić się na kogoś

to stretch one’s lips with a smile  | 
rozciągnąć usta w uśmiechu

to subside  | słabnąć

to succeed  | odnieść sukces

to suit sth  | odpowiadać czemuś 

to surpass sth  | przewyższyć coś 

to suspect  | podejrzewać

to swoon  | wpadać w zachwyt

to tackle sth  | uporać się z czymś, 
zmierzyć się z czymś

to take on sth  | godzić się na coś, 
zaciągać coś, brać coś na siebie

to take out a mortgage  | zaciągać 
kredyt hipoteczny

to target sb/sth  | wybierać kogoś/
coś za cel

to think outside the box  | myśleć 
kreatywnie

to think sth through  | przemyśleć 
coś 

to thrive on sth  | rozkwitać dzięki 
czemuś 

to tune in to sth  | włączyć coś

to turn out that…  | okazać się, że… 

to turn sth off  | wyłączyć coś 

to unearth sth  | odkopać coś

to vary  | różnić się

to visualise sth  | wizualizować coś, 
wyobrażać sobie coś

to warm up sth  | rozgrzać coś

to watch out for sth  | uważać na coś 

to weaken sth  | osłabić coś 

to wind down tə wɪnd daʊn  | 
odprężać się, relaksować

toad  | ropucha

tongue tʌŋ  | język

topped with sth  | zwieńczony czymś

touchy  | delikatny, drażliwy
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tough tʌf  | trudny

trait  | cecha

treat  | smakołyk

triangle  | trójkąt 

tribal ˈtraɪbl  | plemienny

tricky  | trudny

triplets  | trojaczki

turtle shell  | skorupa żółwia

tutorial  | instrukcja, samouczek

twisted  | powykręcany

U
ultimately  | ostatecznie

unassuming  | bezpretensjonalny, 
skromny

unavoidable  | nieunikniony

uncomfortable  | niewygodny

underbelly  | czuły punkt, 
newralgiczny punkt

underprivileged  | będący w gorszej 
sytuacji społecznej

undesirable  | niepożądany, niechciany

undoubtedly  | bez wątpienia, 
niewątpliwie

unemployed  | bezrobotny

unlikely  | nieprawdopodobny

unpleasant  | nieprzyjemny

unpredictable  | nieprzewidywalny

unspoilt  | dziewiczy

unsurprisingly  | jak można było się 
spodziewać, nic dziwnego

upbeat  | podnoszący na duchu, 
krzepiący, optymistyczny

urban ˈɜːbən / ˈɜːrbən  | miejski

uttered ˈʌtə(r)d  | wypowiedziany

V
vague veɪɡ  | niejasny

variable-rate  | oprocentowanie 
zmienne

variety of sth  | różnorodność czegoś 

vehicular  | drogowy

vengeance  | zemsta

vengeful ˈvendʒfl  | mściwy

venue  | miejsce (np. koncertów)

versatility  | wszechstronność

vibrant  | dynamiczny, tętniący 
życiem

violence  | przemoc 

virtually  | praktycznie 

vocable  | (jakiś, nieokreślony) 
dający się wymówić dźwięk

vocal cords  | struny głosowe

voiced  | dźwięczny

vowel ˈvaʊəl  | samogłoska

W
wallpaper  | tapeta

water tower  | wieża ciśnień, wieża 
wodociągowa

wavy  | falisty

wax figure  | woskowa figura 

weirdo  | pot. dziwak

when it comes to…  |  jeśli chodzi o…

whereas  | podczas gdy 

whether  | czy

whopping  | ogromny

wind-powered  | napędzany 
wiatrem

within sth  | w obrębie czegoś

without sth  | bez czegoś 

womanly  | kobiecy

worth sth  | wart/y czegoś

X
X-storey  | o X piętrach

Y
youth  | młodzi, młodzież 
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