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A
a couple of sth | kilka czegoś 

a few | kilka 

A-OK | AmE pot. w najlepszym 
porządku

abbreviated əˈbriːvieɪtɪd | skrócony

abroad | za granicą

absolute beast of sth | najlepsza 
wersja czegoś 

accessible | dostępny

accommodation | zakwaterowanie

accomplishment | osiągnięcie

according to sth | według czegoś

achievement əˈtʃiːvmənt 
| osiągnięcie

acquitted əˈkwɪtɪd | uniewinniony, 
uwolniony

actual | prawdziwy

actually | w rzeczywistości, 
naprawdę

adultery | cudzołóstwo, zdrada

advantage | plus, zaleta

advertisement | reklama

advice | po/rada

advisor | doradca

advocated | popierany

afterwards | potem, później

airplay | prezentowanie czegoś na 
antenie radiowej

all of a sudden | znienacka, nagle 

allegation | zarzut

although | chociaż 

ameliorated | naprawiony, 
polepszony

amount | ilość

anthem | hymn

anxious | niespokojny, 
zaniepokojony

apart from sth | oprócz czegoś

app | pot. aplikacja

appearance | wystąpienie, 
pojawienie się

appreciation | docenienie 

approach | podejście 

approx. = approximately | około, 
w przybliżeniu

arch | łuk

arguably | prawdopodobnie

array of sth | szereg czegoś

as it is rumoured… | chodzą słuchy, 
że…

assessment | ocena, ewaluacja

assigned | zadany, wyznaczony

at first | na początku

at least | przynajmniej

at one’s own speed | w swoim 
własnym tempie

at the bottom of sth | na dnie 
czegoś

athlete | sportowiec

attitude | nastawienie

audience ˈɔːdiəns | słuchacze, 
publiczność, odbiorcy

average | przeciętny

aware of sth | świadomy czegoś

awareness | świadomość

awe ɔː | podziw, zachwyt 

awfully ˈɔːfli | okropnie, strasznie

B
background | doświadczenie, 
wiedza, przygotowanie

beauty contest | konkurs piękności

beyond words | nie do opisania

bleak | przygnębiający

blissful | błogi, niebiański

board | zarząd

booking fee | opłata rezerwacyjna

bookmark | zakładka

both | obydwa, obydwie, obydwoje

brave | odważny

broadcast | emitowany, nadawany

broadcaster | prezenter

browser ˈbraʊzə(r) | przeglądarka

buff | maniak

bum bag | torba biodrowa, nerka

bureaucracy bjʊəˈrɒkrəsi / 
bjʊˈrɑːkrəsi | biurokracja

C
cache-cleaner | sprzątacz (aplikacja 
usuwająca zbędne pliki z pamięci 
urządzenia)

cancer | rak 

capitalism | kapitalizm 

cartoonist | rysownik

catchy | chwytliwy

caught | złapany

cellular | komórkowy

certainly | na pewno

charity | organizacja dobroczynna

charming | czarujący 

cheer up! | rozchmurz się!

civic institution | instytucja/
organizacja obywatelska

civil disobedience ˌsɪvl 
dɪsəˈbiːdiəns | nieposłuszeństwo 
obywatelskie

clue | pojęcie, wskazówka

colloquially kəˈləʊkwiəli 
| kolokwialnie 

combined with sth | połączony 
z czymś

common | powszechny, 
typowy,  wspólny

commonly | powszechnie

community | społeczność

concern | obawa

conflicting | sprzeczny

confused | zmieszany

consecutive | kolejny, następujący 
(po sobie)

consistently | konsekwentnie, stale

consonant | spółgłoska

constant | ciągły

contemporary | współczesny
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content | zadowolony, 
ukontentowany

contest | konkurs

contrary to popular belief | wbrew 
powszechnej opinii/powszechnemu 
przekonaniu

convinced | przekonany

cop | pot. glina, policjant

cosy | przytulny

counter | przeciwny

countless | niezliczony

courtesy | grzeczność, uprzejmość

cranky | marudny

crime | przestępstwo, zbrodnia

cruise liner | statek wycieczkowy

currently | obecnie

customer | klient

D
data | dane

daunting | nużący

dazzling | olśniewający

deafness | głuchota

defintely | zdecydowanie

dejected | przybity

deliberately | celowo

dental fricative | spółgłoska 
szczelinowa/frykatywna 
międzyzębowa

depiction of sth | przedstawienie 
czegoś

descendant | potomek

descent | pochodzenie

detained | zatrzymany, 
przetrzymywany

detrimental | szkodliwy

device | urządzenie

digging | kopanie

dinner is on me | stawiam obiad

directly | bezpośrednio

disability | niepełnosprawność

disadvantage | minus, wada

discontented with sth 
| niezadowolony z czegoś

dish | danie

disobedience ˌdɪsəˈbiːdiəns 
| nieposłuszeństwo

disparity | dysproporcja

divided | podzielony

dot pattern | wzór rysowany po 
liniach z kropek

downloaded | pobierany

downright | wręcz, zupełnie

dozens of sth | dziesiątki czegoś

drama queen | histeryk

dreaded | wzbudzający strach

due to sth | z powodu czegoś

duping delight | ,,rozkosz oszusta”

dust particles | cząsteczki kurzu

E
economics coverage | relacja  
w mediach na temat ekonomii

either…or… | albo…albo…

elated ɪˈleɪtɪd | uszczęśliwiony

embarrassment | zawstydzenie, 
zakłopotanie

encouragement | zachęta

endorsement | poparcie

engrossing | wciągający, 
trzymający w napięciu

enormously | wielce

entrepreneur | przedsiębiorca

equal to sth | równy czemuś, 
adekwatny do czegoś 

estimated | szacowany

eternal | wieczny

eventually | w końcu, ostatecznie

except sth | z wyjątkiem czegoś

exception | wyjątek

extended | poszerzony

extensive | rozległy, szeroki

F
facial | twarzy

failure | porażka, niepowodzenie

fatally | śmiertelnie

fee | opłata

female | kobieta, płci żeńskiej

fingerprint | odcisk palca

first of all | po pierwsze

flight | lot 

folks | pot. ludzie

follower | zwolennik, fan

footage | reportaż

forbidden | zakazany

foreign policy | polityka 
zagraniczna 

former | były

founder | założyciel

frazzled | wyczerpany, 
przemęczony

full-time job | pełen etat

G
GDP per capita | PKB na osobę

generosity | hojność

gently | delikatnie

germ dʒɜːm / dʒɜːrm | zarazek

glass-first | szkłem do ziemi

glimpse of sth | szybki wgląd 
w coś, mignięcie czegoś

gloomy | ponuro, posępnie

gradually | stopniowo

graduate | absolwent 

grateful | wdzięczny

gravity | grawitacja

grounds | podstawy

growth | wzrost

guilty | winny

guts | pot. wnętrzności, wnętrze
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H
handsome | przystojny

headphone jack | wejście 
słuchawkowe, gniazdko  
od słuchawek

healthcare | opieka zdrowotna

heart disease | choroba serca

heart-to-heart | rozmowa od serca

heavily | mocno

height haɪt | wysokość

hence | stąd

hierarchy ˈhaɪərɑːki / ˈhaɪərɑːrki 
| hierarchia

high spirits | świetny humor, dobry 
nastrój

holy | święty

homeless | bezdomny

homelessness | bezdomość

homesick | tęskniący/stęskniony  
za domem

honest ˈɒnɪst / ˈɑːnɪst | szczery

honestly | szczerze

hotbed | wylęgarnia

hound | pies, pies gończy

household duty | obowiązek 
domowy

humble | skromny

hut | chata

I
I think, therefore I am | Myślę, 
więc jestem

immense | ogromny

impact on sth | wpływ na coś

impactful | wpływowy

imposed on sth | narzucony na coś

imposing | imponujący, 
olśniewający

in ages | od wieków

in comparison with sth 
| w porównaniu z czymś

in order to | aby, żeby 

in particular | zwłaszcza

in simple terms | upraszczając

in the aftermath of sth 
| w następstwie czegoś

in the blink of an eye | w mgnieniu 
oka

in the middle | w środku, pośrodku

incarceration | uwięzienie

including sth | włącznie z czymś

increase | wzrost 

incredibly | niewiarygodnie

indeed | w rzeczy samej

independence | niezależność

indoor | wewnętrzny, halowy

inescapable ˌɪnɪˈskeɪpəbl 
| nieunikniony

influential | wpływowy

injured | kontuzjowany 

injury | uszkodzenie, uraz, kontuzja

injustice | niesprawiedliwość

instead | w zamian

instead of sth | zamiast czegoś

intact | nietknięty 

intangible | niedefiniowalny, 
nieuchwytny, nienamacalny

intermittently ˌɪntəˈmɪtəntli / 
ˌɪntərˈmɪtəntli | sporadycznie, 
nieregularnie

interview | wywiad

invented | wynaleziony

invention | wynalazek

irreversible ˌɪrɪˈvɜːsəbl / 
ˌɪrɪˈvɜːrsəbl | nieodwracalny 

issue | sprawa

it seems to me | wydaje mi się

J
jealous of sth | zazdrosny o coś 

Jordan ˈdʒɔːdn /ˈdʒɔːrdn | Jordania

jovial ˈdʒəʊviəl | wesoło, radośnie

jubilant ˈdʒuːbɪlənt 
| rozentuzjazmowany

L
lack of sth | brak czegoś 

lacking sth | nieposiadanie czegoś

lanyard | smycz (np. do kluczy)

Lapland | Laponia

lastly | na koniec, w końcu

lately | ostatnio

laughter | śmiech

lavishly | niezwykle, sowicie

law | prawo

lawyer | prawnik

lead singer | główny wokalista

lecture ˈlektʃə(r) | wykład

legal | prawny

leisure time ˈleʒə(r) / ˈliːʒər taɪm 
| czas wolny

life expectancy | szacowana 
długość życia

lifeline | lina ratunkowa

lift | winda

likewise | podobnie

lisp | seplenienie

literally | dosłownie

loads of sth | mnóstwo czegoś

lofty | wzniosły, szczytny

long face | smutna mina, 
skwaszona mina

longevity lɒnˈdʒevəti / lɔːnˈdʒevəti 
| długowieczność 

loose | luźny, swobodny

looting | grabież

lurking lɜːk ɪŋ / lɜːrk ɪŋ 
| podpatrywanie 

luxurious lʌɡˈʒʊəriəs / lʌɡˈʒʊriəs 
| luksusowy

M
magnificent | wspaniały

mainstream | dominujący, główny

major | główny

majority | większość
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male | mężczyzna

malware | złośliwe 
oprogramowanie

manually | ręcznie

meaning | znaczenie

meaningful | znaczący, znaczny

mélange | mieszanka

menace | zagrożenie

merely | zaledwie, tylko

mid-air | w powietrzu

minority | mniejszość

miserable ˈmɪzrəbl | nieszczęśliwy

moreover | ponadto

mountain peak | szczyt górski

mountaineer | alpinista, alpinistka

muffled | przytłumiony, stłumiony

musician mjuˈzɪʃn | muzyk

myriad of sth | mnóstwo, ogrom 
czegoś

N
national anthem | hymn narodowy

nationwide | w całym kraju

nearly | prawie

necklace | naszyjnik

neighbourhood | sąsiedztwo

neither | ani, też nie

neither of… | żaden z…

neither…nor… | ani…ani…

nicknamed | nazywany

nightmare | koszmar

no fewer than | nie mniej niż

no matter | nieważne, bez względu 
na to

non-binary | nieidentyfikujący 
swojej płci ani jako kobieta ani jako 
mężczyzna

Northern Lights | zorza polarna

notified | powiadomiony

nowadays | obecnie

numerous | liczny

O
obviously ˈɒbviəsli / ˈɑːbviəsli 
| oczywiście

offence | obraza

omnipresent | wszechobecny

on a daily basis/weekly basis 
| codziennie/co tydzień

on a regular basis | regularnie

on average | przeciętnie

on top of that | ponadto, a na 
dodatek

once and for all | raz na zawsze

ordinary | zwyczajny, zwykły

origins | pochodzenie, początki

out-selling | przewyższanie pod 
względem wyników sprzedaży

outstanding | wybitny

overhauling ˌəʊvəˈhɔːlɪŋ 
| naprawianie, gruntowny przegląd

overloaded with sth | przeciążony 
czymś, zarzucony czymś 

overview | przegląd

P
password | hasło

pattern | wzorzec, wzór

per day | na dzień

performance | występ

permanent | stały, ciągły 

PhD = Doctor of Philosophy 
| doktorat, doktor nauk 
humanistycznych

phenomenon fəˈnɒmɪnən / 
fəˈnɑːmɪnən | zjawisko

phoneme ˈfəʊniːm | fonem

physical | fizyczny, materialny

physical/mental health | zdrowie 
fizyczne/ psychiczne

piece of junk | rupieć 

pilgrimage ˈpɪlɡrɪmɪdʒ 
| pielgrzymka

pinch of sth | szczypta czegoś

plethora of sth | mnóstwo czegoś

plot | fabuła

policy | polityka

politely | grzecznie

posthumously | pośmiertnie

poverty | bieda, ubóstwo

praised | chwalony

preceding prɪˈsiːdɪŋ | poprzedni

pregnant | w ciąży

prohibition | zakaz

pronoun | zaimek

properly | właściwie

property damage | uszkodzenie 
mienia/nieruchomości

prospect | perspektywa 

public gathering | zgromadzenie 
publiczne

punished | ukarany

pure bliss | czysta przyjemność/
rozkosz

pure pjʊə(r) pjʊr | czysty

purse | torebka damska

Q
quote | cytat

R
racism ˈreɪsɪzəm | rasizm

raised | wychowany

rally | zjazd, zbiórka

random | przypadkowy

rape | gwałt

reason | powód

recognised | uznawany

recognised as sb | uznawany  
za kogoś

recognition | uznanie

refrigerator | lodówka

refuted by sb | odrzucony  
przez kogoś
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relative | krewny

remarkable | niezwykły, godny 
uwagi

remote | odległy, daleki

removal service | usługi 
przeprowadzki

renewal rɪˈnjuːəl / rɪˈnuːəl 
| odnowa

renowned rɪˈnaʊnd | sławny, 
słynny

reparation | rekompensata, 
zadośćuczynienie

residual | pozostały, zbędny 

resilient to sth | odporny na coś

restaurateur ˌrestərəˈtɜː(r) 
| restaurator

restriction | ograniczenie

retail outlet | punkt sprzedaży 
detalicznej

retail sales | sprzedaż detaliczna

retribution | zapłata, odwet

rim | obrzeże

rioter | strajkujący

riots ˈraɪəts | zamieszki, rozruchy

rude | niegrzeczny, niegrzecznie

rule of thumb ruːl əv θʌm 
| sprawdzona zasada

rural | wiejski

S
safety | bezpieczeństwo

salary | pensja

saviour | zbawca

scared stiff | zesztywniały  
ze strachu

scarred | poraniony, z bliznami

schedule | grafik, terminarz

scheduled ˈʃedjuːld | zaplanowany

scholarship ˈskɒləʃɪp / ˈskɑːlərʃɪp 
| stypendium 

scientific ˌsaɪənˈtɪfɪk | naukowy

screen | ekran

screen lock | blokada ekranu

secondary schooler | uczeń szkoły 
średniej

self-absorbed | skupiony na sobie, 
pochłonięty sobą

self-awareness ˌself əˈweənəs / 
ˌself əˈwernəs | samoświadomość

self-respect | poczucie własnej 
wartości

sense | zmysł

sense of reverence | poczucie 
szacunku

separate | odrębny

set up | założony

settings | ustawienia

severely | poważnie

severly | surowo

shallow | płytki

shattered | roztrzaskany

shift | zmiana

shipwreck | wrak statku

sight saɪt | widok

significant | znaczący

similar to sth | podobny do czegoś

similarly | podobnie

size | rozmiar

skydiving | akrobacje 
spadochronowe

slasher | rodzaj horroru, w którym 
ginie wielu bohaterów

slave | niewolnik

smudge | smuga 

snow capped | pokryty śniegiem

social support | wsparcie 
społeczne

solitude | samotność

sour ˈsaʊə(r) | kwaśny

space-related | związany 
z kosmosem

sparkling water | woda gazowana

speaker | głośnik 

spectacular | widowiskowy

spine | kręgosłup 

state school | szkoła państwowa

stream of air | strumień powietrza

strength | mocna strona, siła, moc

strengthened | wzmocniony

stunt | wyczyn 

subconsciously ˌsʌbˈkɒnʃəsli 
| podświadomie

subjective səbˈdʒektɪv 
| subiektywny

suitable for sth | odpowiedni  
dla czegoś 

summit ˈsʌmɪt | szczyt

sunken | zatopiony

supervision | nadzór

supporter | zwolennik

surgical ˈsɜːdʒɪkl / ˈsɜːrdʒɪk 
| chirurgiczny

sustainable | zrównoważony, 
nienaruszający równowagi 
ekologicznej

T
takeover | przejęcie

tangible | rzeczywisty, wyraźny

tedious ˈtiːdiəs | uciążliwy, nużący, 
męczący

teenager | nastolatek

test scores | wyniki testów

the charts | lista przebojów

the sky’s no limit | możliwości  
są nieograniczone

theme θiːm | temat, motyw 
przewodni

thorough | dogłębny, dokładny

thoroughly | dogłębnie 

though | jednak/że

thought-provoking | inspirujący, 
skłaniający do myślenia

thriving | kwitnący

throughout sth | na przestrzeni 
czegoś

thumbprint scanner | skaner 
odcisku kciuka

thus | dlatego, z tego powodu
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time management | zarządzanie 
czasem

tip | końcówka

to a large extent | w dużym 
stopniu

to accelerate | przyśpieszać 

to accomplish sth | osiągać coś

to achieve sth | osiągnąć coś 

to acknowledge sth tu əkˈnɒlɪdʒ / 
əkˈnɑːlɪdʒ ˈsʌmθɪŋ | poświadczyć 
coś, potwierdzić coś

to acquire sth | nabyć, za/kupić coś

to advocate for sth | popierać coś, 
występować w interesie

to agree with sb/sth | zgadzać się 
z kimś/czymś

to allow sb to do sth | pozwolić 
komuś na z/robienie czegoś

to apologise | przeprosić, 
przepraszać 

to appear | pojawiać się 

to appreciate sth | doceniać coś

to argue that… | argumentować/
dowodzić, że… 

to argue with sth | spierać się 
z czymś

to ascertain sth | ustalić coś, 
stwierdzić coś

to attempt to do sth | s/próbować 
coś z/robić

to avoid sth | uniknąć czegoś 

to be better off without sb 
| miewać się lepiej bez kogoś

to be broken-hearted | mieć 
złamane serce

to be down in the dumps | pot. 
mieć chandrę

to be exposed to | być na coś 
wystawionym

to be in seventh heaven | być 
w siódmym niebie

to be included | zostać włączonym

to be matched to sth | być 
dopasowanym do czegoś 

to be on cloud nine | być 
przeszczęśliwym, być w siódmym 
niebie

to be over the moon | nie posiadać 
się z radości

to be stuck | tkwić

to be stuck in a rut | popadać 
w rutynę

to be taken into custody | zostać 
aresztowanym

to be tormented by sb | być  
przez kogoś dręczonym

to be up for sth | mieć na coś 
ochotę

to bear in mind that… | mieć  
na uwadze, że…

to betray sb | zdradzić kogoś

to blow off steam | AmE 
wyładować się, rozładować emocje

to book sth | za/rezerwować coś

to boost sth | wspomagać coś

to bottle up sth | tłamsić coś

to break down | załamać się

to break the record | pobić rekord

to break up with sb | zerwać z kimś

to breathe | oddychać

to brighten one’s day up 
| polepszyć komuś nastrój

to bring about sth |  
s/podowodować coś

to butt-dial sb | zadzwonić  
do kogoś przez przypadek siadając 
na telefonie, który jest w tylnej 
kieszeni spodni

to cause sth | s/powodować coś 

to cling on to sth | mocno się 
czegoś trzymać

to collect sth | zbierać coś 

to combine sth with sth | łączyć 
coś z czymś 

to come to fruition | zaowocować

to complete sth | ukończyć coś 

to condone sth | za/akceptować 
coś, zgadzać się na coś

to congregate | z/gromadzić się

to consider oneself sb | uważać się 
za kogoś

to contribute to sth | wnieść  
w coś swój wkład, przyczynić się  
do czegoś

to count on sth | liczyć na coś

to cover sth | pokrywać coś

to derive from sth | pochodzić  
od czegoś

to differ from sth | róźnić się  
od czegoś

to disagree with sb/sth | nie 
zgadzać się z kimś/czymś

to divide sb into sth |  dzielić ludzi 
na jakichś 

to doubt sth tə daʊt ˈsʌmθɪŋ 
| wątpić w coś

to download sth | pobrać coś

to draw conlusions | wyciągać 
wnioski 

to earn respect | wzbudzać 
szacunek

to earn sth | zarobić coś

to embark on sth | wyruszyć na

to enable sb to do sth | umożliwiać 
komuś z/robienie czegoś

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

to ensure | upewnić się 

to exclude sth | wykluczać coś

to expand sth | poszerzyć coś

to experience sth | doświadczyć 
czegoś

to face sth | mierzyć się z czymś

to fall out of sth | wypaść z czegoś 

to feature sth | obejmować coś

to find out sth about sb 
| dowiedzieć się czegoś o kimś 

to find out sth | dowiedzieć się 
czegoś

to float | unosić się 

to focus on sth | skupić się na 
czymś

to form | powstać

to foster sth | sprzyjać czemuś, 
rozwijać coś

to fry sth | u/smażyć coś 
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to gain international recognition 
| zdobyć światową sławę/
międzynarodowe uznanie

to gain sth | zdobyć, u/zyskać coś

to gain traction | zyskać aprobatę/
zwolenników

to gather sth | gromadzić coś, zebrać 
coś

to get acquainted with sth 
| zaznajomić się z czymś 

to get added to sth | zostać 
dodanym do czegoś

to get damaged | ulec uszkodzeniu, 
uszkodzić się 

to get hung up about/on sth | pot. 
zamartwiać się czymś

to get noticed | zostać zauważonym

to get released | być wypuszczonym 
na rynek

to get rid of sb/sth | pozbyć się 
kogoś/czegoś

to get stored | być 
przechowywanym, zapełniać

to give sb a lift | podwieźć kogoś

to give sth a try | spróbować czegoś

to glide | sunąć

to go out with sb | wychodzić z kimś 
na miasto

to go under | upaść

to grow on sb | podobać się komuś 
coraz bardziej, przekonywać się  
do czegoś

to handle sth | po/radzić sobie 
z czymś

to happen | dziać się

to have one’s sights set on sth 
| skupiać się na czymś, obrać sobie 
coś za cel

to heal sth | u/leczyć coś 

to help sb out | pomagać komuś, 
służyć komuś pomocą

to hesitate | wahać się 

to hit the streets | wyjść na ulice

to host sth | być gospodarzem 
czegoś 

to hurt sb | s/krzywdzić kogoś

to include sth | obejmować coś 

to increase sth | zwiększyć coś 

to indicate that… | wskazywać  
na to, że…

to inject oneself into sth 
| zaangażować się w coś

to instil sth | wpajać coś

to join sb | dołączyć do kogoś

to jump at the chance | skorzystać 
z okazji

to keep a cool head | zachować 
zimną krew

to keep one’s chin up | trzymać 
głowę do góry

to keep track of sth | kontrolować 
coś na bieżąco

to knock it out of the park | powalać 
z nóg, świetnie sobie z czymś 
poradzić

to lag | zostawać w tyle

to lash out at sb | wydzierać się  
na kogoś, naskakiwać na kogoś

to launch sb as X | wypromować 
kogoś jako X

to lead sb to sth | prowadzić, wieść 
kogoś do czegoś 

to lead sth | prowadzić coś 

to lead to sth | prowadzić do czegoś 

to lean over sth | pochylać się  
nad czymś

to lessen sth | osłabiać coś, 
umniejszać znaczenie czegoś

to lie to sb | okłamywać kogoś

to light a fuse | zaognić sytuację

to load sth | ładować coś 

to loathe sth | nienawidzić,  
nie cierpieć czegoś

to long for sth | łaknąć, pragnąć 
czegoś

to look blue | wyglądać na smutnego

to look fly | wyglądać atrakcyjnie

to look for sth | szukać czegoś 

to lure sb tə lʊə(r) / ljʊə(r) ˈsʌmbədi 
| nęcić, wabić, kusić kogoś

to make a comeback | po/wracać 

to make headlines | trafić  
na pierwsze strony gazet 

to make the sound crisp again 
| ponownie dobrze/czysto brzmieć 

to make up one’s mind | podjąć 
decyzję, zdecydować się 

to measure sth | z/mierzyć coś

to mention sth | wspominać coś

to misspell sth | błędnie coś  
prze/literować 

to move out | wyprowadzać się

to muster up the courage | zebrać 
się na odwagę 

to obtain sth | uzyskiwać coś

to occur | wydarzyć się, dziać się, 
wystąpić, mieć miejsce

to order in | zamówić jedzenie  
do domu

to own sth | posiadać coś 

to pale into insignificance | schodzić 
na dalszy plan, być niczym

to participate in sth | uczestniczyć 
w czymś

to pay particular attention to sth 
| zwrócić szczególną uwagę na coś

to perform sth | wykonywać coś

to peruse sth tə pəˈruːz ˈsʌmθɪŋ 
| przeglądać coś, przeczytać 
dokładnie

to pick sth up | podnieść, podnosić 
coś 

to pile on sth | BrE zwiększać coś 
w dużych ilościach

to pile up | nagromadzić się 

to pinpoint sth | precyzować coś, 
wskazywać coś

to please sb | zadowolić kogoś

to postpone sth | odłożyć, odroczyć 
coś

to pound | walić, łomotać

to precede sth | poprzedzać coś

to predict sth | przewidywać, 
przewidzieć coś 

to preserve sth for longer 
| zachować coś w dobrym stanie  
na dłużej

to prove | okazać się

to provide sth | dostarczać czegoś
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to provoke sth | wywoływać coś

to pull one’s weight | przykładać się 
do pracy, wypełniać swoje zadania/
obowiązki

to pull oneself together | wziąć się 
w garść

to pursue sth | podążać za czymś, 
realizować coś

to push out sth | wypychać coś 

to put sb at risk | narażać kogoś  
na ryzyko

to qualify sth tə ˈkwɒlɪfaɪ / ˈkwɑːlɪfaɪ 
ˈsʌmθɪŋ | zakwalifikować coś

to quell sth tə kwel ˈsʌmθɪŋ |  
s/tłumić coś

to race | walić

to reach for sth | sięgać po coś

to reap sth | zbierać coś, korzystać 
z czegoś

to recognise sth | rozpoznać coś

to reconcile sth | pogodzić coś 

to rectify sth | naprawiać coś, 
korygować coś

to refer to sth | odnosić się  
do czegoś 

to reflect sth | odzwierciedlać coś

to refuse to do sth | odmówić 
zrobienia czegoś

to rely on sth | polegać, opierać się 
na czymś

to reminisce about sth tə ˌremɪˈnɪs 
əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ | po/wspominać coś 

to render sth | świadczyć coś

to require sth | wymagać czegoś

to restore sth | odtworzyć, 
odbudować coś 

to result in sth | skutkować czymś 

to reveal sth | ujawniać coś 

to revolve around sth | obracać  
się/kręcić się wokół czegoś

to scratch sth | za/drapać coś 

to search for sth | szukać czegoś 

to seem | wydawać się

to set up sth | ustawiać coś 

to shake in one’s boots | trząść się 
ze strachu

to sing the praises of sth 
| wychwalać, zachwalać coś 

to slip out | wyślizgnąć się 

to slow the pace down | spowalniać 
tempo

to sniff sth | wciągać coś

to soak sth | namoczyć coś 

to soften sth | z/łagodzić coś

to solve sth | rozwiązać coś

to spark sth | wywołać coś

to spike | iść gwałtownie w górę

to squeeze in sth | wciskać coś

to stand for sth | oznaczać coś, 
reprezentować coś

to stand out | wyróżniać się

to stick out of sth | wystawać  
z czegoś 

to stunt sth | hamować coś, 
spowalniać coś

to support sth | popierać coś

to suspect sth | podejrzewać coś

to swipe sth | przeciągać palcem  
po ekranie

to sympathise with sb | współczuć 
komuś

to tackle sth | stawiać czoła czemuś

to tailor sth | dopasować coś

to take a look at sth | przyjrzeć się 
czemuś

to take part in sth | brać w czymś 
udział

to take place | mieć miejsce

to take sth as a given | przyjąć coś  
za pewnik

to take sth in | pojąć coś, ogarnąć

to take to sth | zainteresować się 
czymś, zacząć coś uprawiać

to take to the streets | wyjść  
na ulice

to take up sth | zajmować coś 

to tear sth apart | zniszczyć coś

to throw a hissy fit | mieć napad 
złości

to throw sth out of sth | wyrzucać 
coś z czegoś 

to thrust oneself into the limelight 
| wedrzeć się w światła jupiterów

to tinker around | majstrować 

to trangress sth | złamać coś

to turn out | okazywać się 

to unclog sth | odetkać coś 

to undertake sth | poddać się 
czemuś

to value sth | docenić coś

to warm to sb | polubić kogoś

to whine | jęczeć, kwilić, biadolić 

to wipe sth | wycierać coś 

to wipe sth with sth | przetrzeć coś 
czymś 

to wonder | zastanawiać się

to work one’s fingers to the bones 
| zaharowywać się

to work wonders | z/działać cuda

tongue tʌŋ | język 

top-notch | pierwszorzędny

tough tʌf | trudny, trudne

tourist industry | branża turystyczna

track record | osiągnięcia

tracks | ślady

trait | cecha

troublesome | kłopotliwy

U
uncomfortable ʌnˈkʌmftəbl / 
ʌnˈkʌmfətəbl | niekomfortowo

underneath sth | pod czymś

unforgettable ˌʌnfəˈɡetəbl 
ˌʌnfərˈɡetəbl | niezapomniany

unrest | zamieszki

unspecified ʌnˈspesɪfaɪd 
| nieokreślony

unsurprisingly ˌʌnsəˈpraɪzɪŋli / 
ˌʌnsərˈpraɪzɪŋli | jak można się było 
spodziewać

up-to-date | na bieżąco, aktualny

upper | górny

urban ˈɜːbən/ˈɜːrbən | miejski
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V
vegetarian ˌvedʒəˈteəriən 
| wegetarianin

viewer | widz

viewpoint | punkt widzenia

violence | przemoc

virtually | praktycznie

vital | zasadniczy, kluczowy

vocal cords | struny głosowe 

voiced | dźwięczny

voiceless | bezdźwięczny

W
wack | pot. kiepski

watershed | przełomowy

weakness | słaba strona

wealth | bogactwo, zamożność

wealthy | zamożny, bogaty

weding reception | przyjęcie ślubne

weight weɪt | waga 

when it comes to… | jeśli chodzi o…

whether | czy

white-collar worker | pracownik 
umysłowy

Wi-Fi ˈwaɪ faɪ | sieć bezprzewodowa

widespread | szeroko 
rozpowszechniony, powszechny

width wɪdθ / wɪtθ | szerokość

within sth | w zasięgu czegoś

without sth | bez czegoś

worldwide | na całym świecie

worth sth | wart/y czegoś

wrongdoing | przestępstwo, 
wykroczenie

Y
yielding ˈjiːldɪŋ | dający 
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