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A
a few | kilka

abbey ˈæbi | opactwo

ability | zdolność 

abroad | za granicą

abundance of sth | obfitość czegoś

accidentally | przypadkowo

accolade | pochwała, wyróżnienie, 
dowód uznania

accuracy ˈækjərəsi | precyzja, 
staranność, bezbłędność

achievement | osiągnięcie

actual | rzeczywisty, faktyczny

actually | w rzeczywistości, 
naprawdę 

adult | dorosły 

advocate of sth | zwolennik czegoś

affluent | zamożny

affordable əˈfɔːdəbl / əˈfɔːrdəbl | 
przystępny cenowo

aficionado of sth | zwolennik, fan 
czegoś

afresh | od nowa

air flow restriction | ograniczenie 
przepływu powietrza 

airy | przewiewny

alienation | wyobcowanie

all-out | całkowity

Allied ˈælaɪd | aliancki

altercation | sprzeczka

although | chociaż 

alumnus | wychowanek, absolwent

amendment | poprawka

and so on | i tak dalej

annual | coroczny, roczny

annually | co roku, corocznie

antiquated ˈæntɪkweɪtɪd | 
przestarzały

apart from sth | oprócz czegoś

app | pot. aplikacja

apparently | najwyraźniej

appeal | urok

appearance | wygląd

applied to sth | stosowany  
do czegoś

appropriate | odpowiedni

arranged | organizowany

arthouse | kino niezależne

as clean as a whistle | czysty jak łza 
(whistle | gwizdek)

as clear as mud | bardzo mętny, 
niejasny (mud | błoto)

as common as dirt | często 
występujący (dirt | brud)

as dead as a doornail | zimny trup  
(doornail | gwóźdź)

as drunk as a lord | pijany jak bela 
(lord | pan, lord)

as fit as a fiddle | zdrów jak ryba 
(fiddle | skrzypce)

as old as the hills | stary jak świat 
(hill | wzgórze)

as pleased as punch | zachwycony 

as pure as the driven snow | być 
czystym jak łza 

as rare as hens’ teeth | jak  
na lekarstwo, bardzo rzadki  
(hens’ teeth | kurze zęby)

as right as rain | zdrów jak ryba 
(rain | deszcz)

as ugly as sin | brzydki jak noc 
(sin | grzech)

aside from sth | oprócz czegoś 

assault rifle | karabin 
automatyczny

astute əˈstjuːt / əˈstuːt | przebiegły, 
chytry, przenikliwy

at first | na początku

at first glance | na pierwszy rzut 
oka

at gunpoint | na muszce

at its skinniest point |  
w najwęższym miejscu

at least | przynajmniej

attempt | próba

attentive | czujny, uważny

attic | strych

attributed to sth | przypisywany 
czemuś 

audience ˈɔːdiəns | publiczność

august | znakomity

available | dostępny

avid | zapalony, zagorzały

award | nagroda

B
bachelor’s degree | tytuł licencjata

background check | kontrola 
środowiskowa

banned | zakazany

basement | AmE piwnica

bathtub | wanna

beaver | bóbr 

beetroot | burak

berry | jagoda 

big-headed | zarozumiały

binge-watcher | osoba oglądająca 
seriale ciągiem (odcinek  
za odcinkiem)

birthplace | miejsce narodzin/
powstania

bishop | biskup

bizarre | osobliwe, dziwne

blind | ślepy

blindly | ślepo

blissfully | błogo

blockbuster | hit

both | obydwa

box office receipts | wpływy  
ze sprzedaży biletów

brawl brɔːl | awantura, burda

bread and butter | chleb 
powszedni

breaking point | granica 
wytrzymałości

breathtaking | zapierający dech  
w piersiach

bucolic | idylliczny

bullied ˈbʊlid | prześladowany, 
nękany, dręczony
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busker | uliczny artysta

by a coincidence | przypadkiem

by mere coincidence | czystym 
zbiegiem okoliczności

C
call it a day | wystarczy na dziś, 
zakończyć

cancer | rak

capable of sth ˈkeɪpəbl əv 
ˈsʌmθɪŋ | zdolny do czegoś 

carte blanche | wolna ręka

cellar ˈselə(r) | BrE piwnica

cellist ˈtʃelɪst | wiolonczelista/tka

certainly | z pewnością

chairman | prezes

chap | pot. facet, gość

cheese grater | tarka do sera

chest of drawers | komoda

childhood | dzieciństwo

Chinese | chiński

chunk of sth  | znaczna część, 
kawał czegoś

clam | małż

clergyman | duchowny, pastor

clue | wskazówka 

coaster | podkładka pod szklankę, 
kubek itp.

coincidence | zbieg okoliczności

coincidence kəʊˈɪnsɪdəns | 
zbieżność, zbieg okoliczności

colloquial kəˈləʊkwiəl | kolokwialny

comfortableˈkʌmftəbl / ˈkʌmfətəbl | 
komfortowy

commitment to sth | oddanie się 
czemuś, przyłożenie się do czegoś

committed with sth | popełniany 
przy użyciu czegoś

common | powszechny

common ground | wspólny język, 
wspólna płaszczyzna

common-sense | 
zdroworozsądkowy

comparable ˈkɒmpərəbl / 
ˈkɑːmpərəbl | porównywalny

compassionate kəmˈpæʃənət | 
współczujący, empatyczny

complexion | cera

concerning sth | dotyczący czegoś 

confidence | pewność siebie

confidently | pewnie, z pewnością 
siebie, z przekonaniem

confined to sth | ograniczony  
do czegoś

confused | zdezorientowany

considerable | znaczący, znaczny

consistently | konsekwentnie

consisting of sth | składający się  
z czegoś 

consonant | spółgłoska

containing sth | zawierający coś 

contemporary | współczesny

convincingly kənˈvɪnsɪŋli | 
przekonująco

corkscrew | korkociąg

cosy | przytulny

couch kaʊtʃ | kanapa

counter top | blat

counterpart | odpowiednik

countless | niezliczony

countless times | niezliczona ilość 
razy

couple | para

coupled with sth | w parze z czymś

cradle | kolebka, początek

cramped | zatłoczony, ciasny

crib | pot. dom, chata

critically acclaimed | uznany  
przez krytyków

crossover |  łączący różne style

crowd | tłum

crucial | kluczowy

cucumber ˈkjuːkʌmbə(r) | ogórek

cunning | przebiegły

current | obecny

currently | obecnie

D
defender | obrońca

definitely | zdecydowanie

despite sth | po/mimo czegoś

destination | kierunek turystyczny

devoted to sth | poświęcony 
czemuś

diabetes ˌdaɪəˈbiːtiːz | cukrzyca

dilapidated | podupadły, walący się 

dimension | wymiar

disappearance | zniknięcie

displaced | wysiedlony

distinction | wyróżnienie

diverse daɪˈvɜːs / daɪˈvɜːrs | 
zróżnicowany

diversity daɪˈvɜːsəti / daɪˈvɜːrsəti | 
różnorodność

divided by sth | rozdzielony  
przez coś

doubt daʊt | wątpliwość

dozen | tuzin

dresser | kredens

dropout |  osoba rezygnująca  
z nauki

drunken | pijacki

dubious ˈdjuːbiəs / ˈduːbiəs | 
wątpliwy

due to sth | z powodu czegoś 

E
effectively | skutecznie

either…or… | albo…albo…

embarrassing ɪmˈbærəsɪŋ | 
krępujący, zawstydzający

embellishment ɪmˈbelɪʃmənt | 
ozdobnik, upiększenie

endowment ɪnˈdaʊmənt | 
dotowanie, dofinansowanie

entangled in sth | zamieszany, 
wmieszany w coś

entertainment | rozrywka
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environment ɪnˈvaɪrənmənt | 
środowisko

equipment | wyposażenie

erected | wzniesiony

established | o ustalonej reputacji, 
ustanowiony, założony

eventually ɪˈventʃuəli | w końcu, 
ostatecznie

ever-evolving | ciągle rozwijający 
się, ewoluujący

exhibition ˌeksɪˈbɪʃn | wystawa

extensive | rozległy

extremely | wyjątkowo

F
façade fəˈsɑːd | fasada

faculty member | członek katedry/
wydziału

faintly | słabo

fair share of sth | spora ilość 
czegoś

famished | bardzo głodny

fancy | luksusowy, wyszukany, 
ozdobny

farce | farsa

fatal | śmiertelny

fate | los

feast | uczta

feat | wyczyn, osiągnięcie

feature | cecha

fee | opłata

feedback | informacja zwrotna

female | kobiecy, płci żeńskiej 

feud fjuːd | spór, kłótnia, waśń

few | niewiele

fewer | mniej

fire pit | palenisko

firearm | broń palna

first of all | po pierwsze 

flat | mieszkanie

flexible ˈfleksəbl | elastyczny

flour ˈflaʊə(r) | mąka 

fluency ˈfluːənsi | biegłość

fluent | biegły

foe fəʊ | wróg

foodie | smakosz

foreign | zagraniczny

foreigner | obcokrajowiec

fossil fuel | paliwo kopalne

founded | założony

founder | założyciel

freedom | wolność

frontman | lider grupy muzycznej

full-fledged | w pełni rozwinięty,  
na całego

furniture ˈfɜːnɪtʃə(r) | meble 

G
gardening tools | narzędzia 
ogrodowe

garnered | zebrany, zgromadzony

gem dʒem | klejnot, perełka

gender | płeć

genre ˈʒɒ̃rə / ˈʒɒnrə | gatunek

gifted | utalentowany

ginger-haired | rudowłosy

given the fact that… | zważywszy 
na fakt, że…

glitzy | efekciarski

go-to | odpowiedni, wybrany

goal | cel

good luck | powodzenia

good vibes | dobry klimat, 
pozytywne wibracje, pozytywna 
atmosfera

governed | zarządzany

gradually | stopniowo

graduate | absolwent

graduate degree | stopień 
naukowy, dyplom ukończenia 
studiów

gratifying | satysfakcjonujący

grudge ɡrʌdʒ | niechęć, uraza

guided tour | wycieczka  
z przewodnikiem

gun owndership | posiadanie broni

gun purchase | nabycie broni

gun-related | powiązany z użyciem 
broni

gung-ho about sth | pot. napalony 
na coś, podjarany czymś

gunshot wound | rana postrzałowa

H
half hɑːf / hæf | połowa, w połowie

healthy | zdrowy

heart disease | choroba serca

hectic | napięty, nerwowy

height haɪt | wysokość

helpless | bezradny

hidden | schowany 

high-capacity | o dużej pojemności

highest-grossing | najbardziej 
kasowy

hilarious hɪˈleəriəs / hɪˈleriəs | 
wesoły, śmieszny

hint | wskazówka

Holy Spirit | Duch Święty

home sweet home | nie ma jak  
w domu

host of sth | mnóstwo czegoś

household | gospodarstwo 
domowe

hunting | polowanie

hustle and bustle ˈhʌsl ən ˈbʌsl | 
harmider, zgiełk

I
illegally | nielegalnie

illustrious | prześwietny, wspaniały

illustrious ɪˈlʌstriəs | wybitny

immaculate ɪˈmækjələt | 
nienaganny 

improving | polepszanie

in order to | aby, żeby
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in reference to | w odniesieniu do 

in simpler terms | ujmując  
to prościej, w uproszczeniu

in terms of sth | pod względem 
czegoś

in the middle of sth | w środku 
czegoś

in the pursuit of sth | w pogoni  
za czymś

including sb | włącznie z kimś

increasingly | rosnąco, wzrastająco

indeed | w rzeczy samej

independence | niepodległość

indicated | wskazany

industry | przemysł

influential | wpływowy

infuence | wpływ

inner | duchowe, ukryte, 
prawdziwe

innocent ˈɪnəsnt | niewinny

insert | wkład

insight into sth | wgląd w coś 

instantly | natychmiast

instead | w zamian

interior | wnętrze

involved | zaangażowany, włączony 
w coś

ironing board  | deska  
do prasowania

J
job interview | rozmowa o pracę

journey ˈdʒɜːni / ˈdʒɜːrni | podróż 

K
kick | kopniak

knowledgeable ˈnɒlɪdʒəbl / 
ˈnɑːlɪdʒəbl | uświadomiony, mądry, 
obeznany z tematem

L
lack of sth | brak czegoś

lamb læm | jagnię 

landlocked ˈlændlɒkt / ˈlændlɑːkt | 
bez dostępu do morza

larger than life | przerysowany

lark | skowronek

last, but not least | ostatnie,  
ale nie mniej ważne

lastly | na koniec, wreszcie

laundry room ˈlɔːndri ruːm | AmE 
pralnia

law-abiding | przestrzegający 
prawa

lawyer | prawnik

legitimiate | zgodny z prawem, 
legalny

leisurely | wykonywany w wolnym 
czasie

lesser | mniejszy

light-hearted | lekki

limbo | stan zawieszenia, 
niepewność

linguistically gifted | uzdolniony 
lingwistycznie/językowo

literally ˈlɪtərəli | dosłownie

loads of sth | mnóstwo czegoś

loan word | zapożyczenie

loft | duże mieszkanie w budynku 
pofabrycznym, loft, poddasze

log cabin | chata z bali

looks | wygląd

love affair with sth | romans  
z czymś

luminary | znana i podziwiana 
osoba

luxurious lʌɡˈʒʊəriəs / lʌɡˈʒʊriəs | 
luksusowy

M
magnet | magnes

major | główny

make yourself at home | czuj się 
jak u siebie w domu

male | męski/mężczyzna

mandatory waiting period | 
obowiązkowy okres oczekiwania

mansion | posiadłość, rezydencja

martial arts | sztuki walki

mass shooting | masowa 
strzelanina

master bedroom | główna 
sypialnia

masterpiece | dzieło

mean | złośliwy, podły, wredny

measure | środek

melange | mieszanka

mended | naprawiony

mental illness | choroba psychiczna

merit | zasługa

messed up | pot. popaprany

middle-aged | w średnim wieku

middle-class | klasa średnia

miracle ˈmɪrəkl | cud

miscellaneous ˌmɪsəˈleɪniəs | 
różnorodny, rozmaity

mischievous ˈmɪstʃɪvəs | złośliwy

mispronounced | niewłaściwie 
wymawiany

monk | mnich

musket | muszkiet

must-see | pozycja obowiązkowa

myriad | mnóstwo, ogromna ilość 

mysterious mɪˈstɪəriəs / mɪˈstɪriəs | 
tajemniczy

N
namesake | imiennik

narrow | wąski

nasty | paskudny

nationhood | status państwowy

nearly | prawie 

nefarious | niegodziwy

nickname | ksywka
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nightstand | szafka nocna

no matter | bez znaczenia, 
nieważne

not at all | wcale nie

novel | powieść

nowadays | obecnie 

O
objectively əbˈdʒektɪvli | 
obiektywnie

obstinate | uparty

obvious | oczywisty

on a daily basis | codziennie

on one hand | z jednej strony

on one’s own | samodzielnie

on the fence | niezdecydowany

on the other hand | z drugiej 
strony

on your own | samodzielnie,  
na własną rękę 

orphan ˈɔːfn / ˈɔːrfn | sierota

outdoors | na zewnątrz

output | wyniki pracy

overall | ogólnie, w sumie

overkill | przesada

owing to sth | z powodu czegoś

owl aʊl | sowa

P
pancake | naleśnik 

pantry | spiżarnia

pastime | rozrywka

peacock | paw

pedestrian zone | strefa  
dla pieszych

peer | rówieśnik

penniless | bez grosza przy duszy 

performance | wykonanie, występ

permanent | stały, permanentny

phoneme ˈfəʊniːm | fonem

physical | fizyczny

picturesque ˌpɪktʃəˈresk | 
malowniczy

pie | ciasto

piece of advice | po/rada

pivotal | kluczowy

plaque | płyta pamiątkowa

plastic surgery | operacja 
plastyczna

playground | plac zabaw

plot | fabuła 

polarising | dzielący (np. ludzi)

populace | populacja

porch | weranda

power socket | gniazdko 

practice makes perfect | ćwiczenie 
czyni mistrza

praise preɪz | pochwała, uznanie

prayer | modlitwa

premise | założenie, przesłanka

prestigious preˈstɪdʒəs / 
preˈstiːdʒəs | prestiżowy

previous | poprzedni 

prickly | drażliwy

primary | główny

prince charming | książę z bajki

prior ˈpraɪə(r) | wcześniejszy, 
uprzedni

prior to sth  | wcześniej,  
przed czymś

pro | profesjonalista

professional degree | tytuł/stopień 
zawodowy

proficiency | biegłość, wprawa, 
zaawansowanie

prolific | płodny

pronunciation | wymowa

proper | odpowiedni, właściwy

properly | odpowiednio

property | własność

pros and cons | za i przeciw

prospect | perspektywa

purpose | cel

Q
questionable ˈkwestʃənəbl | 
podejrzany, niejasny

quirky | ekscentryczny, nietypowy

R
racial diversity | zróżnicowanie 
rasowe

random | przypadkowy, losowy

range of sth | zakres czegoś

recording | nagranie

reflected | odzwierciedlony

reflection | odzwierciedlenie

refurbished | zmodernizowany, 
odnowiony

regarding sth | odnoszący się  
do czegoś

reign reɪn | panowanie

relatively | względnie, relatywnie

relevant | odpowiedni

remarkable rɪˈmɑːrkəbl / 
rɪˈmɑːkəbl | wybitny

remote | odległy

Renaissance rɪˈneɪsns / 
ˈrenəsɑːns | renesans

renowned | znany

replaced with sth | zastąpiony 
czymś 

research hub | ośrodek badawczy

resemblance | podobieństwo

resource | źródło

responsible rɪˈspɒnsəbl / 
rɪˈspɑːnsəbl | odpowiedzialny

rest assured | bądź pewny,  
z pewnością

revealed | ujawniony

revenue ˈrevənjuː / ˈrevənuː | 
przychód

right off the bat | natychmiast,  
od razu 

rundown | podsumowanie

runtime | czas życia programu, 
okres projekcji filmu
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ruthless | bezwzględny

S
salary | pensja

sandwiched ˈsænwɪtʃɪd | wciśnięty

scattered | rozsiany

scenery ˈsiːnəri | sceneria

schooling | wykształcenie

scientist ˈsaɪəntɪst | naukowiec

screening | projekcja, 
wyświetlanie, przesiew, kontrola

scrrenplay | scenariusz

sculpture ˈskʌlptʃə(r) | rzeźba

seclusion | odosobnienie

secularised | zsekularyzowany

seemingly | pozornie

self-defence | samoobrona

semi-detached house | bliźniak, 
dom dwurodzinny

semi-vowel | półsamogłoska

set | umiejscowiony

setting | umiejscowienie, 
okoliczności

several | kilka

shade | odcień

shed | szopa

sheer | czysty

sights saɪts | atrakcje turystyczne

significant | znaczący

similarity | podobieństwo

simile ˈsɪməli | porównanie

single | pojedynczy

size | rozmiar 

sizeable ˈsaɪzəbl | spory

slain | zabity, zgładzony

slapstick | rodzaj komedii  
o przerysowanych postaciach  
i z elementami groteski

slave labour | praca niewolników

slaveowner | właściciel 
niewolników

slavery | niewolnictwo

sled dog | pies zaprzęgowy

slightly | lekko

slope | zbocze

sly | przebiegły, chytry

smack dab | centralnie, dokładnie, 
w samym środku

snack | przekąska

so-called | tak zwany

soft palate | podniebienie miękkie

spacious ˈspeɪʃəs | przestronny

spelled | wymawiany

spontaneously spɒnˈteɪniəsli  / 
spɑːnˈteɪniəsli | spontanicznie

sprawling ˈsprɔːlɪŋ | 
rozprzestrzeniony, rozsiany

staircase | schody, klatka schodowa

stately | okazały, majestatyczny

steep | stromy

stellar | świetny

stellar | znakomity

stone’s throw away from sth |  
rzut beretem od czegoś

stool | stołek, taboret

storey | piętro

storied | legendarny

strawberry ˈstrɔːbəri | truskawka

strength | siła

strict | surowy, dokładny

striking | uderzający

stripe | pasek

stroke | udar

stubborn | uparty 

stuck | tkwiący w, zablokowany, 
zatrzymany

subject matter | temat, tematyka

subplot | wątek poboczny

suburb | przedmieścia

suicide | samobójstwo

suicide rate | wskaźnik samobójstw

swelling | opuchlizna, obrzęk

sword sɔːd / sɔːrd | miecz

T
tanned | opalony 

teenage | nastoletni

terrace house | szeregowiec

the former | ten pierwszy (z dwóch 
wymienionych)

the latter | ten ostatni (z dwóch 
wymienionych)

thicket | gąszcz, gęstwina

though | jednak/że

ticket sales | sprzedaż biletów

timid | nieśmiały 

tip | rada, wskazówka

to achieve sth | osiągnąć coś

to admit that… | przyznać, że… 

to afford sth | móc sobie na coś 
pozwolić finansowo

to agree | zgadzać się, zgodzić się 

to aim at sth | kierować, 
adresować (coś) do czegoś

to amass sth | zgromadzić coś

to announce that… | ogłaszać, że…

to appeal to sb | przemawiać  
do kogoś 

to appear | wydawać się, zdawać 
się 

to apply sth | za/stosować coś

to appoint sb | wyznaczać kogoś

to appreciate sth | docenić coś

to arouse controversy | wzbudzać 
kontrowersje

to associate sth with sth | kojarzyć 
coś z czymś

to assume office | obejmować 
urząd/stanowisko

to assume that… | zakładać, że… 

to attend sth | uczęszczać (gdzieś)

to avoid sth | uniknąć czegoś 

to ban sth | zakazać czegoś

to be  a far cry from sth | w niczym 
nie przypominać czegoś, bardzo się 
różnić od czegoś 
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to be affiliated with sth | być 
powiązanym z czymś

to be down to sth | wynikać z czegoś

to be enrolled at sth | być przyjętym 
do czegoś

to be fed up with sth | mieć czegoś 
dość

to be gunned down | zostać 
zastrzelonym

to be pulled out of retirement | 
zostać odwołanym z emerytury

to be snowed under with sth | pot. 
być zawalonym czymś 

to be up in arms about sth | 
zdenerwowany/zły z powodu czegoś

to bear sth | nosić coś, mieć coś

to bend toward sth | skłaniać się  
ku czemuś

to bequeath sth tə bɪˈkwiːð 
ˈsʌmθɪŋ | odziedziczyć coś

to bill sth | ogłaszać coś 

to blossom | rozkwitać

to boast sth | szczycić się czymś

to boil down to sth | sprowadzać się 
do czegoś

to boost sth | napędzać coś

to break down | zespuć się 

to break into sth | włamać się  
do czegoś

to bring sth up-to-date | 
zaktualizować coś

to capture sth | uchwycić coś 

to cater for sb | BrE adresować  
do kogoś swoją ofertę

to cater for sth | zaspokajać coś

to charge sth | naładować coś 

to chat about sth | gawędzić o czymś 

to collect sth | odebrać coś

to collect sth | zebrać coś 

to compete within sth | konkurować 
w ramach czegoś

to conduct sth | prowadzić coś

to consist of sth | składać się  
z czegoś 

to contain sth | zawierać coś 

to convert sb | nawracać kogoś

to deal with sth | radzić sobie  
z czymś 

to delve into sth | zagłębić się  
w czymś

to depend on sth | zależeć od czegoś 

to depict sth | odmalowywać, 
przedstawiać coś

to deter sb from sth | powstrzymać 
kogoś od czegoś

to differ | różnić się

to dispel sth | rozwiać coś 

to display sth | pokazywać, 
wystawiać, eksponować, 
przedstawiać coś

to disrupt sth | przerywać coś, 
zaburzać coś

to earn | zarobić, zarabiać

to embark on a journey | wyruszać 
w podróż 

to embrace sth | zaakceptować coś, 
uznać coś jako

to emphasise sth | podkreślać coś 

to employ sb | zatrudniać kogoś

to endorse sth | udzielać poparcia 
czemuś

to enjoy sth | lubić coś

to ensue | wywiązywać się, wynikać 
(z czegoś)

to entertain sb | dostarczać komuś 
rozrywki

to exceed sth | przekraczać coś

to expose oneself to sth | poddawać 
się czemuś, mieć z czymś kontakt

to fall in love with sb | zakochać się 
w kimś 

to feature sth | zawierać coś

to fit sth | dopasować się do czegoś

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

to frown upon sth tə fraʊn əˈpɒn 
ˈsʌmθɪŋ | krzywo na coś patrzeć

to gain sth | zdobyć, uzyskać coś

to get down to sth | zabierać się  
do czegoś 

to get lost | z/gubić się

to get off on the right foot | dobrze 
zaczynać

to get one’s foot in the door | 
ustawić się, otworzyć sobie  
do czegoś drzwi, zrobić pierwszy  
krok  w kierunku czegoś

to get to know sb | poznać kogoś 

to get up on the wrong side of the 
bed | wstać lewą nogą 

to give in | poddawać się 

to give it a try | s/próbować

to go from strength to strength | 
rosnąć w siłę

to go green with envy | zzielenieć  
z zazdrości

to go off | iść

to grab sth | chwycić coś

to graduate from sth | ukończyć coś

to grant sth | przyznać coś

to grapple with sth | borykać się  
z czymś

to grow in appeal | stawać się coraz 
bardziej atrakcyjnym

to grow up | wzrastać, dorastać 

to hand sb sth | podać komuś coś  

to harm sb | krzywdzić kogoś 

to have a quarrel | kłócić się

to have sth under one’s belt | mieć 
coś na swoim koncie

to head to sth | zmierzać do czegoś, 
udawać się do czegoś 

to hesitate | wahać się

to hinder sth | zakłócać coś

to host sth | być gospodarzem 
czegoś 

to impact sb/sth  | wpłynąć  
na kogoś/coś

to implement sth | zastosować coś, 
wprowadzić coś w życie

to impose | narzucać się

to impress sb | robić na kimś 
wrażenie

to improve sth | polepszyć coś, 
usprawnić coś

to include sth | obejmować coś 

to increase sth | zwiększać coś
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to judge by sth | oceniając, sądząc 
po czymś 

to jump on board | dołączyć 

to keep one’s finger on the pulse | 
trzymać rękę na pulsie

to keep up appearances | 
zachowywać pozory

to lead | prowadzić, być liderem

to lie around | poniewierać się

to linger | pozostawać, trwać, 
utrzymywać się

to look for sb | szukać kogoś 

to look out for sth | szukać czegoś

to maintain sth | utrzymać coś 

to manage to do sth | dawać radę 
coś zrobić

to marvel at sb/sth | podziwiać 
kogoś/coś

to master sth | opanować coś

to matter | mieć znaczenie

to move to X | przeprowadzić się  
do X

to obtain sth | uzyskać, zdobyć coś

to outsell | sprzedawać się lepiej

to own sth | posiadać coś

to pack a punch | pot. mieć siłę, 
dawać do myślenia

to pay attention to sth | zwracać  
na coś uwagę

to pay tribute to sb | składać/
oddawać komuś hołd

to permeat sth | przenikać coś

to pique one’s interest tə piːk wʌnz 
ˈɪntrəst | wzbudzać czyjąś ciekawość/
zainteresowanie

to please sb | zadowolić kogoś

to point out sth | wskazywać coś 

to pop up | pojawiać się 

to praise sth | wychwalać coś 

to predict sth | przewidzieć coś 

to pretend | udawać 

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

to prompt sth | spowodować coś, 
skłonić do czegoś

to protect sth | bronić czegoś, 
chronić coś

to prove that… | udowodnić, że…

to purchase sth | nabyć coś 

to put an end to sth | zakończyć coś

to put emphasis on sth | kłaść nacisk 
na coś 

to put sth down | zanotować, 
zapisać coś

to rage on |  burzliwie się toczyć, być 
kontynuowanym w burzliwy sposób

to realise sth | zdać sobie sprawę

to record oneself | nagrywać siebie

to refer to sth | odnosić się  
do czegoś

to reflect sth | odzwierciedlać coś 

to rely on sth | polegać na czymś

to remind oneself of sth | 
przypominać sobie o czymś

to reminisce about sth tə ˌremɪˈnɪs 
əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ | wspominać coś 

to resemble sth | przypominać coś

to revamp sth | przerabiać coś 

to revolve around sth | obracać się 
wokół czegoś 

to ring a bell | kojarzyć się 

to rise | wzrastać, rosnąć 

to rise up against sth | zbuntować 
się przeciwko czemuś

to rival sth | konkurować, 
rywalizować z czymś

to rush to sth | śpieszyć do czegoś

to search for sth | szukać czegoś 

to seem | wydawać się 

to set a goal | wyznaczać cel

to showcase sth | przedstawiać, 
pokazywać coś

to skyrocket | szybko wzrosnąć

to slow down | zwalniać, zwolnić

to sound familiar to sb | brzmieć 
znajomo

to span over sth | rozciągać się  
na przestrzeni czegoś

to spark sth | wywołać coś, wzniecić 
coś 

to spread sth | rozpowszechniać coś

to stretch as far back as X | sięgać  
aż do X

to strive for sth | dążyć do czegoś, 
starać się o coś

to struggle with sth | zmagać się  
z czymś

to support sth | popierać coś

to surpass sth | przekraczać coś

to take a break from sth | zrobić 
sobie przerwę od czegoś 

to take advantage of sth |  
s/korzystać z czegoś

to take place | odbywać się 

to tear down sth | zedrzeć coś 

to throw a housewarming party | 
organizować parapetówkę 

to turn out that… | okazywać się, 
że…

to turn sth into sth | przekształcić 
coś w coś

to turn sth upside down | wywrócić 
coś do góry nogami

to uncover sth | odkryć coś 

to undergo sth | przechodzić  
przez coś 

to unfold | rozwijać się

to venture beyond sth | wyruszyć 
poza coś

to volunteer | zgłosić się  
na ochotnika

to waste time on sth | z/marnować 
na coś czas

to watch out for sth | uważać na coś, 
zwracać na coś uwagę 

to witness sth | być świadkiem 
czegoś

to wonder | zastanawiać się 

to woo sb | zabiegać o czyjeś 
względy

to wrap things up | podsumowując

to wrestle over sth | borykać się  
z czymś, walczyć o coś

tongue tʌŋ | język 

touted taʊtɪd | nagłaśniany, 
reklamowany
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trait | cecha

treat | uczta 

tricky | trudny, skomplikowany

trophy | trofeum, nagroda

tuition | czesne

turning point | punkt zwrotny

twist | zwrot, urozmaicenie

twist of humour | szczypta humoru

U
ugly ˈʌɡli | brzydki

ultimately | koniec końców, 
ostatecznie

unaware of sth | nieświadomy 
czegoś

uncommon | rzadki

undeniably ˌʌndɪˈnaɪəbli | 
niezaprzeczalnie

undergraduate | student na studiach 
licencjackich (który jeszcze nie 
otrzymał tytułu)

unlike sth | inaczej niż w przypadku 
czegoś

unreasonable | nierozsądny

unrelated | niepowiązany

upset | w złym humorze, 
poirytowany

urban ˈɜːbən / ˈɜːrbən | miejski

utility room | BrE pralnia

utterly ˈʌtəli / ˈʌtərli | całkowicie

V
valuable ˈvæljuəbl | cenny

valuables ˈvæljuəblz | cenne rzeczy, 
kosztowności

vantage point | punkt obserwacyjny/
widokowy

varied | zróżnicowany

vibe | atmosfera

villain ˈvɪlən | łotr, łajdak

violence | przemoc

virtually | praktycznie

visible | widoczny

vocal cords | struny głosowe

voiced labialized-velar 
approximant | spółgłoska półotwarta 
wargowo-miękkopodniebienna

volume | ilość, liczba

vowel ˈvaʊəl | samogłoska

W
wallpaper | tapeta

war-torn | targany wojną 

washed out | zmęczony

waterfall | wodospad

wealthy | bogaty, majętny

wealthy | zamożny, bogaty

well enough | wystarczająco dobrze

when it comes to | jeśli chodzi o

whereas | podczas gdy

whether | czy 

Whit Tuesday | trzeci dzień  
Zielonych Świątek

whopping | ogromny

winding | kręty, wijący się

with ties to sth | powiązany z czymś

without a doubt wɪˈðaʊt ə daʊt |  
bez wątpienia

without sth | bez czegoś

witty | dowcipny

World Heritage Site | obiekt wpisany 
na Listę Światowego Dziedzictwa

worn out ˌwɔːn ˈaʊt / ˌwɔːrn ˈaʊt | 
zużyty, zniszczony

worth sth | wart/y czegoś 

Y
your turn | twoja kolej
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