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A
a few | kilku, kilka, kilkoro, wiele, 
wielu

a tad | trochę

abode | siedziba, miejsce 
zamieszkania

above-mentioned | wyżej 
wspomniany

abundance əˈbʌndəns | obfitość

according to sth | według czegoś 

actually | naprawdę, rzeczywiście, 
w rzeczywistości

adult | dorosły

advert | reklama

advice | rada

advisor | doradca

aforementioned | wyżej 
wspomniany

aid | pomoc 

alluding to sth | nawiązujący  
do czegoś

although | chociaż 

amenities | udogodnienia

amount | ilość

amusing | zabawny

ancestor | przodek

animosity | wrogość

annual | coroczny

annually | corocznie

anxious | niespokojny

apart from sth | oprócz czegoś 

aphelion | afelium, aphelium

apparently | najwidoczniej

appeal | urok

appetizer | przystawka, zakąska

approximately əˈprɒksɪmətli / 
əˈprɑːksɪmətli | w przybliżeniu, 
około

arrangement | ustalenie

artificial | sztuczny

as far as I’m concerned | moim 
zdaniem

ash | popiół

aside from sth | oprócz czegoś

at all | w ogóle

at least | przynajmniej 

at the crack of dawn | o świcie

at the sight | na (ten) widok

at the thought of sth | na myśl 
o czymś

at the tippy-top | na szczycie

attitude | nastawienie

auntie | pot. cioteczka, ciotunia

authorities | władze

autumn ˈɔːtəm | jesień

awarded | nagrodzony

aware of sth | świadomy czegoś

B
backlash | gwałtowna reakcja

ban on sth | zakaz czegoś 

bank holiday | święto ustawowe

banter | droczenie się, 
przekomarzanie się

bargain ˈbɑːɡən / ˈbɑːrɡən | okazja

bean | fasola

beaten | ubity

beetroot | burak

beforehand | z wyprzedzeniem

behaviour | zachowanie

belief | wierzenie

beloved | ukochany

besides this | oprócz tego

Bethlehem ˈbeθlihem | Betlejem

beverageˈbevərɪdʒ | napój

bizarre | dziwny, dziwaczny, 
osobliwy

blinds | żaluzje, rolety

blockbuster | hit

board game | gra planszowa

border | granica

Boxing Day | drugi dzień Bożego 
Narodzenia

breadcrumb | okruch chleba

broadcast | audycja

broadcaster | spiker, prezenter

Brussels sprout | brukselka

bucket list ˈbʌkɪt lɪst | pot. 
lista rzeczy, których chce się 
doświadczyć w ciągu życia

bunch of sth | pęk/garść czegoś

buttery biscuit | bułeczka maślana

by the dawning of sth |  
przed zaraniem czegoś

C
candy cane | laska cukrowa

capable ˈkeɪpəbl | zdolny

caring | troskliwy

carol | kolęda

caroller | kolędnik

carolling | kolędowanie

carried out | przeprowadzony

casserole | potrawa duszona, danie 
jednogarnkowe

casual | zwyczajowy, codzienny

catchphrase | powiedzonko

catered | przygotowywany  
na zamówienie

charismatic ˌkærɪzˈmætɪk 
| charyzmatyczny

charity | organizacja dobroczynna

chart | lista przebojów

chase tʃeɪs | pościg

cheer | wiwatowanie

cheerful | radosny

cheesecake | sernik

chime tʃaɪm | melodia

chimney | komin

choir ˈkwaɪə(r) | chór

chores tʃɔː(r)z / tʃɔːrz | obowiązki, 
prace domowe

chorus | refren

Christmas carol | świąteczna 
kolęda
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Christmas Day | pierwszy dzień 
świąt Bożego Narodzenia

Christmas Eve | Wigilia

Christmas ornament | ozdoba 
świąteczna

Christmas pickle | świąteczna 
ozdoba choinkowa w kształcie 
kiszonego ogórka

chunk of sth | znaczna część czegoś

citizen | obywatel

cobblestoned | wybrukowany

cockle | sercówka jadalna

coined | ukuty

come on | (no) dalej

comfortable ˈkʌmftəbl / ˈkʌmfətəbl 
| komfortowo, wygodnie

commonly | powszechnie

Commonwealth | Wspólnota 
Narodów

community | społeczność

compassion | współczucie

concise | zwięzły, krótki

considerably | znacząco, znacznie

considered | uważany

consumerism kənˈsjuːmərɪzəm / 
kənˈsuːmərɪzəm | konsumpcjonizm

contemporary | współczesny

contiguous kənˈtɪɡjuəs 
| sąsiadujący

convincing | przekonywanie

cornbread | chleb kukurydziany

corner | kąt

cosy | przytulny

countdown | odliczanie

countless | niezliczone

courage | odwaga 

cranberry | żurawina

cranberry sauce | sos żurawinowy

crème fraîche | śmietana 
zakwaszona

crops | plony

cross-country skiing | narciarstwo 
biegowe

crowd | tłum

cuisine kwɪˈziːn | kuchnia

cupcake | babeczka

curling | zawody na lodzie 
polegające na pchnięciu do celu 
ciężkiego kamienia

custom | zwyczaj, obyczaj

cutlery | sztućce

D
debt det | dług 

deep frying | smażony na głębokim 
oleju

definite | określony

definitely | zdecydowanie

department store | dom 
towarowy/handlowy

depicted | odmalowany, 
przedstawiony

despite sth | po/mimo czegoś

detrimental | szkodliwy

dignified | czcigodny

discovered | odkryty

divorce | rozwód

doubt daʊt | wątpliwość

dozens | dziesiątki

dram of whisky | kieliszek whisky

dried | suszony

due to sth | z powodu czegoś 

dumb dʌm | głupi

dumpling | pieróg

dusk dʌsk | zmrok, zmierzch

E
each fall | każdej jesieni

eggnog | ajerkoniak

either…or… | albo…albo…

elderly | starszy

emergency | nagły wypadek, 
awaryjna sytuacja

enabled | aktywowany, 
umożliwiony, możliwy

endearment ɪnˈdɪəmənt / 
ɪnˈdɪrmənt | czułe słowo/określenie

enjoyable ɪnˈdʒɔɪəbl | radosny

entangled in sth | uwikłany w coś

entertainment | rozrywka

enticing | nęcący, kuszący

entrée | przystawka

environment | środowisko

environmentally ɪnˌvaɪrənˈmentəli 
| środowiskowo, dla środowiska

even though | nawet jeśli

eventually | w końcu, ostatecznie

except sth | z wyjątkiem czegoś 

excessive | nadmierny

exhausted ɪɡˈzɔːstɪd | wyczerpany

exterior | zewnętrzna część  
(np. domu)

external | zewnętrzny

F
fabulous ˈfæbjələs | bajeczny

fairy godmother | dobra wróżka

fairy tale | bajka

fall-themed | powiązany 
tematycznie z jesienią

familiar with sth | zaznajomiony 
z czymś

family gathering | spotkanie 
rodzinne

fancy | fantazyjny, wymyślny

fare | potrawa, pożywienie

fate | los

feast | uczta 

feature | cecha

festive | świąteczny

few | niewielu

fir tree | jodła

fireplace | kominek

fireworks display | pokaz 
sztucznych ogni

first and foremost | po pierwsze, 
przede wszystkim
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fish and chips | ryba z frytkami

flambeed | płonący

flavour ˈfleɪvə(r) | smak

flick | pot. AmE film

fluffy | puchaty, puszysty

focal point | punkt centralny

foreign | obcy

foreigner | obcokrajowiec

former | były, dawny

fowl | drób

fragrant ˈfreɪɡrənt | wonny, 
pachnący

frankincense | kadzidło

freeing | wyzwalający, 
oswobadzający, dający wolność

freezing | lodowaty

frost | mróz

frosty | mroźny

furthermore | ponadto

furthest | najdalej

G
garlic | czosnek

gem dʒem | skarb

get-together | spotkanie 
towarzyskie

gift exchange | wymienianie się 
prezentami, wymiana prezentów

gift wrapping | pakowanie 
prezentów

gift-wrapped | ładnie zapakowany/
opakowany

gigantic dʒaɪˈɡæntɪk | olbrzymi

gimmick | sztuczka, chwyt 
reklamowy

gingerbread man | piernikowy 
ludzik

glimpse | mignięcie, szybki wgląd 
(w coś)

glitter | migotanie, blask

gogglebox | pot. telewizor

good luck! | powodzenia!

goodie | smakołyk, łakoć, słodycz

gorgeous ˈɡɔːdʒəs / ˈɡɔːrdʒəs 
| zachwycający

gradually ˈɡrædʒuəli | stopniowo

grated | utarty, w wiórkach

gratitude | wdzięczność

gravy | sos pieczeniowy

grownup | dorosły

H
ham | szynka

hand crafted | ręcznie robiony

handful of sth | garstka czegoś

harvest season | pora plonów, 
okres zbiorów

haven | bezpieczna przystań, 
schronienie

hazelnut | orzech laskowy

headquarters | główna siedziba

health helθ | zdrowie

heaven | niebiosa, niebo

help yourself | częstuj się

hemisphere ˈhemɪsfɪə(r) / ˈhemɪsfɪr 
| półkula 

hen night | wieczór panieński

herb hɜːb / ɜːrb | ziele, zioło

herring | śledź 

hidden | ukryty

highway | AmE autostrada

holiday-themed | nawiązujący 
tematycznie do świąt

holly | ostrokrzew

home bird ˈhəʊm bɜːd / bɜːrd 
| domator

honesty | szczerość

honourable ˈɒnərəbl / ˈɑːnərəbl 
| honorowy

host | gospodarz

household | gospodarstwo 
domowe

however odd it sounds 
| jakkolwiek osobliwie to brzmi

humbleness | pokora

humorously ˈhjuːmərəsli 
| żartobliwie

hustle and bustle | harmider, zgiełk

I
ice rink | lodowisko

icing | polewa

identity | tożsamość

immense | rozległy

impact | wpływ

impressive | imponujący, robiący 
wrażenie

in a nutshell | w skrócie

in a row | pod rząd

in advance | z wyprzedzeniem

in equal measure | w równej 
mierze, w równym stopniu

in order to | aby, żeby

in other words | innymi słowy

in the middle of the night |  
w środku nocy

in unison | jednym głosem

in-laws | teściowie

increased | zwiększony

increasingly | rosnąco

incredible ɪnˈkredəbl 
| niewiarygodny

indeed | w rzeczy samej

individualism ˌɪndɪˈvɪdʒuəlɪzəm 
| indywidualizm

indoor | wewnętrzny, we wnętrzu

infant | noworodek

infinite | nieskończony

ingredient | składnik

initial | początkowy

injury | uszkodzenie 

innocent | niewinny

inquisitive ɪnˈkwɪzətɪv | ciekawski, 
wścibski

insane | szalony

instead of sth | zamiast czegoś

interior | wnętrze
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intertwined with sth ˌɪntəˈtwaɪnd 
/ ˌɪntərˈtwaɪnd wɪð ˈsʌmθɪŋ 
| przeplatany czymś 

issued | wystosowany

it is worth noting that… | warto 
odnotować, że…

it seems that… | wygląda na to, 
że…

it’s worth mentioning that… 
| warto wspomnieć, że…

J
jelly | galaretka

jewellery ˈdʒuːəlri | biżuteria

jolly | wesoły

jovial | wesoły 

joyous ˈdʒɔɪəs | radosny

K
kitsch | kiczowaty

knitted | wyszydełkowany

L
Lapland | Laponia

laughter ˈlɑːftə(r) / ˈlæftər | śmiech

layered | warstwowy

length | długość

lengthening | wydłużanie się 

less than | mniej niż

lit up | oświetlony, rozświetlony

live laɪf | na żywo 

lobster | homar

lump of coal | grudka, bryła, 
kawałek węgla

luscious ˈlʌʃəs | przepyszny

M
main course | główne danie

mainly | głównie

mainstay | podstawa

major | główny

male | mężczyzna, męski

manger | żłób

marital | małżeński

marshmallow | pianka

mashed potatoes | purée 
ziemniaczane

matching | pasujące (do siebie)

meaning | znaczący, oznaczający

media coverage | przedstawianie, 
prezentowanie kogoś w mediach

medieval ˌmediˈiːvl / ˌmiːdˈiːvl 
| średniowieczny

midnight mass | pasterka

mince pie | babeczka z kruchego 
ciasta z nadzieniem z bakalii

mischievous ˈmɪstʃɪvəs | psotny, 
sowizdrzalski

mistletoe ˈmɪsltəʊ / ˈmɪzltəʊ 
| jemioła

moonlit | oświetlony światłem 
księżyca

more bang for your buck | pot. 
stosunek ceny do wartości, być 
wartym wydanej kasy

moreover | ponadto

mother-in-law | teściowa

mulled wine | grzaniec

must-have | konieczność, rzecz 
niezbędna

N
nativity scene | szopka 
bożonarodzeniowa

nearly | prawie

needle | igła

needless to say | rzecz jasna

neglect | zaniedbanie, 
zaniedbywanie

neighbourhood | sąsiedztwo

neighbouring | sąsiadujący

neither | również nie

nephew | siostrzeniec, bratanek

new-fangled | dopiero co 
wprowadzony na rynek, 
nowomodny (ironicznie)

niece | siostrzenica, bratanica

night owl | nocny marek

night shift | nocna zmiana

nightmare | koszmar

no-frills | podstawowy, prosty, 
uproszczony

nonetheless | niemniej jednak

northern | północny

northernmost | najbardziej 
wysunięty na północ

nosy | wścibski

not sb’s cup of tea | nie czyjaś 
bajka

noticeable ˈnəʊtɪsəbl 
| odnotowywalny, zauważalny

nourishing | odżywczy, pożywny

nowadays | obecnie

nut | orzech

NYE = New Year’s Eve | Sylwester 

O
obstacle | przeszkoda

obvious ˈɒbviəs / ˈɑːbviəs 
| oczywisty

odd | dziwny, osobliwy

Off we go! | Wyruszamy!

on a single day | w jeden dzień

on average | przeciętnie

on the other hand | z drugiej 
strony

on top of that | na dodatek

onion | cebula

origins | pochodzenie, początki

ornately | bogato

other than that | poza tym

otherwise | inne

outdated | przestarzały

outdoors | na zewnątrz, na dworze

oven | piekarnik
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over-stuffed | przeładowany

overindulging | nadmierne 
dogadzanie sobie

overwhelmed ˌəʊvəˈwelmd / 
ˌəʊvərˈwelmd | przytłoczony

owner | właściciel

P
Pagan ˈpeɪɡən | poganin; pogański

palate | podniebienie

parking spot | miejsce parkingowe

parsnip | pasternak

particularly pəˈtɪkjələli / 
pərˈtɪkjələrli | szczególnie

party popper | zabawka wydająca 
dźwięk przypominający wystrzał

passive | strona bierna

pastime | rozrywka

peak | szczyt

pear | gruszka

pecan pie | ciasto z orzechami 
pekan

peculiar | osobliwy

peppermint bark | kora mięty 
pieprzowej (rodzaj słodyczy)

peppermint candy cane | miętowa 
laska cukrowa

per household | na gospodarstwo 
domowe

performance | występ

performed | wykonany

perihelion | peryhelium

permission | pozwolenie, 
zezwolenie

pheasant | bażant

phenomenon fəˈnɒmɪnən / 
fəˈnɑːmɪnən | zjawisko

pitch-black | bardzo czarny

plenty of sth | mnóstwo czegoś

plethora of sth | mnóstwo czegoś

plum | śliwka

policy | polityka

pop-up | pojawiający się 
i znikający, tymczasowy, 
otwierający się na krótki okres

pork | wieprzowina

pork knuckle | golonka

posh | elegancki

poured with sth | polany czymś

poverty | ubóstwo 

preamble | preambuła, wstęp

prestige preˈstiːʒ | prestiż

presumably prɪˈzjuːməbli / 
prɪˈzuːməbli | prawdopodobnie

previous | uprzedni

pricey | kosztowny

priest | ksiądz

print advertisement | drukowana 
reklama

prior to sth | wcześniej, przed 
czymś

prize | nagroda

prominent | ważny, widoczny

proved | zaaprobowany

publicity stunt | chwyt reklamowy

pumpkin pie | ciasto dyniowe

purchasing ˈpɜːtʃəsɪŋ / ˈpɜːrtʃəsɪŋ 
| nabywanie, kupowanie

pure pjʊə(r) / pjʊr | czysty

Q
queue | kolejka

quirky | osobliwy

R
R and R = rest and relaxation/rest 
and recuperation | przerwa  
na odpoczynek

radiant ˈreɪdiənt | rozpromieniony

raised | zebrany

raisin | rodzynek

randomly | losowo

rash | wysypka

raucous ˈrɔːkəs | hałaśliwy

raunchy ˈrɔːntʃi | sprośny

receipt rɪˈsiːt | paragon

recipe ˈresəpi | przepis

recognisable ˈrekəɡnaɪzəbl / 
ˌrekəɡˈnaɪzəbl | rozpoznawalny

refusal rɪˈfjuːzl | odmowa

regardless of sth | bez względu  
na coś

reheated | odgrzany

reindeer ˈreɪndɪə(r) / ˈreɪndɪr 
| renifer

relative | krewny

religious rɪˈlɪdʒəs | religijny

renowned rɪˈnaʊnd | sławny, 
słynny

resistant to sth | odporny na coś

resolution | postanowienie

restricted to sth | ograniczony  
do czegoś

retina | siatkówka

reveller | imprezowicz, biesiadnik

revenue ˈrevənjuː / ˈrevənuː 
| przychód

reward rɪˈwɔːd / rɪˈwɔːrd | nagroda

roasted | pieczony

roasted in sth | pieczony w czymś

rolling stone | osoba, która dużo 
podróżuje i nie może usiedzieć 
w jednym miejscu przez dłuższy 
czas

root vegetable | warzywo 
korzeniowe

rosemary | rozmaryn

run-off-the-mill | zwyczajny

rush | pośpiech

S
salmon ˈsæmən | łosoś

scene siːn | sceneria

scenery ˈsiːnəri | sceneria, widoki, 
krajobraz

scent | zapach
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schedule ˈʃedjuːl / ˈskedʒuːl 
| rozkład, grafik (np. dnia)

seafood | owoce morza

seared onto sth | wryty, wbity 
w coś (np. w podświadomość)

seasonal | sezonowy

secondly | po drugie

seconds of sth | dokładka czegoś

sedentary | siedzący

selfie stick | kijek do robienia zdjęć 
selfie

set off | odpalony

shaved | ogolony

shepherd | pasterz

shopping mall | centrum handlowe

show stealer | coś, co przykuwa 
całą uwagę/przyćmiewa resztę

sibling | rodzeństwo

sight | widok

significance | znaczenie

significantly | znacząco, znacznie

sip | łyk

sizeable | sporych rozmiarów, 
spory

slapstick | błazenada

sled ride | przejażdżka saniami

sledging ˈsledʒɪŋ | jazda na 
sankach

sleep-deprived | pozbawiony snu

sleigh sleɪ | sanie

slightly | trochę 

smoked | wędzony

snack | przekąska

snowball fight | bitwa na śnieżki

snowcapped | pokryty śniegiem

snowmobile | skuter śnieżny

soaked in sth | nasączony czymś

soufflé | suflet

spiced | z przyprawami

spices | przyprawy

sponge finger | biszkopt

spotlight | centrum uwagi

sprinkled with sth | pokropiony 
czymś

spruce | świerk

square | kwadrat 

stall | stoisko

staple | podstawowy, zasadniczy

starlit | rozgwieżdżony

stay | pobyt

still | nadal

straight from the horse’s mouth 
| z pierwszej ręki

strength | siła 

stuffed | nadziewany

stuffing | nadzienie

subtle | subtelny, delikatny

suet | łój

sunrise | wschód słońca

superb | znakomity, doskonały

superstition | przesąd

supporter | zwolennik

surgery | operacja chirurgiczna

surroundings | otoczenie

sustainable səˈsteɪnəbl 
| zrównoważony, nienaruszający 
równowagi ekologicznej

sword | miecz

T
tantalising | nęcący, kuszący

target destination | punkt 
docelowy, cel

temporary | czasowy, okresowy

thankful for sth | wdzięczny za coś

Thanksgiving | Święto 
Dziękczynienia

the elderly | starsi ludzie

the homeless | bezdomni

the icing on the cake | wisienka  
na torcie

the latter | ten drugi

the Three Magi ðə θriː ˈmeɪdʒaɪ 
| Trzej Królowie

the tip of the iceberg | wierzchołek 
góry lodowej

the wise men | mędrcy

therefore | dlatego 

though | jednak

thrown in | dorzucony, wrzucony

thyme | tymianek

tied to sth | związany z czymś

tights taɪts | rajstopy

tinsel | świecidełko, błyskotka

tip | koniuszek, wierzchołek, punkt

to accelerate | przyśpieszać

to acknowledge sth tu əkˈnɒlɪdʒ / 
əkˈnɑːlɪdʒ ˈsʌmθɪŋ | przyznawać 
coś

to aglow | promieniejący

to align with sth | być zgodnym 
z czymś

to allow oneself to do sth 
| pozwolić sobie na zrobienie 
czegoś

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

to appear | pojawiać się

to apply sth to sth | stosować coś 
do czegoś

to appreciate sth | być wdzięcznym 
za coś, doceniać coś

to approach sb | zbliżyć się  
do kogoś

to ask for permission | prosić 
o zezwolenie

to attend sth | uczestniczyć 
w czymś

to attract sb | przyciągać kogoś

to avoid sth | uniknąć czegoś

to bake sth | upiec coś

to be about to do sth | być chwilę 
przed zrobieniem czegoś

to be bound to do sth | musieć coś 
zrobić

to be derived from sth | pochodzić 
od czegoś 

to be fed up with sth | mieć czegoś 
dość

to be fond of sth | bardzo coś lubić
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to be greeted with derision | być 
witanym z kpiną/drwiną

to be in love with sb | kochać kogoś

to be in order | być odpowiednim

to be on the increase | wzrastać, 
rosnąć

to be shrouded in secrecy | być 
okrytym tajemnicą

to be stuck somewhere for ages 
| utknąć gdzieś na wieki

to be unlikely to do sth | być mało 
prawdopodobnym, by coś zrobić 

to be up to the task | podołać 
czemuś, sprostać zadaniu

to blossom | kwitnąć

to boast sth | szczycić się czymś, 
pochwalić się czymś

to boost sth | poprawić coś

to bounce back out of sth | odbijać 
się od czegoś 

to break bread | łamać się chlebem

to capitalise on sb | skorzystać na 
czymś, zarobić

to catch on | przyjąć się, stać się 
popularnym

to cave in | uginać się, ustępować

to chow down on sth | wcinać coś

to circle | krążyć

to claim sth | twierdzić coś

to climb up | wspinać się

to collect sth | zebrać coś

to come in | występować

to come in handy | być użytecznym

to come up with sth | wymyślić coś

to comprise of sth | składać się  
z czegoś 

to confirm sth | potwierdzać coś

to consider sth as sth | uważać coś 
za coś 

to consist of sth | składać się 
z czegoś

to contribute to sth | przyczyniać się 
do czegoś

to convey sth | przekazać coś

to count down | odliczać 

to count to ten | policzyć  
do dziesięciu

to deal with sth | radzić sobie 
z czymś

to decrease sth | zmniejszyć coś

to depict sth | przedstawiać coś, 
odmalowywać coś

to devote sth to sth | poświęcić coś 
na coś 

to differ from household to 
household | różnić się od domu  
do domu, różnie wyglądać  
w poszczególnych gospodarstwach 
domowych

to diminish | maleć

to dine out | jeść na mieście

to discourage sb from doing sth 
| zniechęcać kogoś do zrobienia 
czegoś

to discover sth | odkryć coś

to disperse sb | rozproszyć kogoś 

to display sth | p/okazać coś

to drive sb nuts | doprowadzać 
kogoś do szaleństwa

to enable sb/sth to do sth 
| umożliwiać komuś/czemuś 
zrobienie czegoś 

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

to engage in sth | angażować się 
w coś

to enrich sth | wzbogacać coś

to entice sth to do sth | przy/wabić, 
s/kusić coś do zrobienia czegoś 

to estimate | szacować

to evolve into sth | ewoluować, 
przekształcić się w coś

to fall out of favour | wypadać z łask

to feature sb/sth | obejmować 
kogoś/coś

to flock to sth | udawać się gdzieś 
tłumnie

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

to follow sth | podążać za czymś, 
wzorować się na czymś

to force oneself to do sth | zmuszać 
się do zrobienia czegoś

to foster sth | sprzyjać czemuś, 
pielęgnować, wspierać coś

to gain sth | u/zyskać coś

to gather | gromadzić się

to get away from sth | uciec  
od czegoś

to get married | wychodzić za mąż, 
żenić się 

to give sth a spin | spróbować czegoś

to go out of favour | wypadać, 
wypaść z łask

to go sledging | iść na sanki

to go tobogganing | iść na ślizgacz/
sanki (bez płóz)

to gobble | gulgotać

to grab sth | chwycić coś

to grow up | dorastać, dorosnąć

to harvest sth | zbierać coś (plony)

to have a stroll | spacerować, 
przechadzać się

to head out | wyruszać

to hide sth | ukryć coś

to hit sth | uderzać coś

to hold on to sth | trzymać się 
czegoś

to hug | ściskać się, obejmować się 

to improve sth | polepszyć, poprawić 
coś

to include sth | obejmować coś

to influence sth | wpływać na coś 

to instigate sth | zapoczątkować coś

to invite sb | zapraszać, zaprosić 
kogoś

to involve sth | włączać, obejmować 
coś

to join hands | chwytać się za ręce

to lead to sth | prowadzić do czegoś

to look for sth | szukać czegoś

to maintain sth | utrzymać coś 

to make public appearance 
| występować publicznie

to make up sth | składać się na coś, 
tworzyć coś

to make a perfect match | doskonale 
do siebie pasować
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to manage to do sth | poradzić sobie 
ze zrobieniem czegoś

to mark sth | upamiętniać coś, 
wyznaczać coś, charakteryzować coś

to mature | dojrzewać, dojrzeć

to mention sth | wspomnieć o czymś

to notify sb | zawiadamiać kogoś

to outweigh sth | mieć przewagę 
nad czymś

to overindulge in sth | dogadzać 
sobie czymś

to pardon sb/sth | ułaskawiać 
kogoś/coś

to partake in sth | brać w czymś 
udział

to participate in sth | uczestniczyć 
w czymś

to pass sth down to sb 
| przekazywać coś komuś

to pass sth on through the 
generations | przekazywać sobie coś 
z pokolenia na pokolenie

to pass through sth | przechodzić 
przez coś 

to perceive sth as sth | postrzegać 
coś jako coś

to permit | pozwalać

to pick out sth | wybrać coś

to pick sth | zbierać coś

to pile up sth | układać coś w sterty

to pop up | pojawiać się

to power through sth | ukończyć coś 
po/mimo trudności

to praise sth tə preɪz ˈsʌmθɪŋ 
| wychwalać coś 

to pray for sb | modlić się za kogoś

to predate sth | poprzedzać coś

to provide sth | dostarczać czegoś

to put breaks on sth | po/hamować 
coś

to quake | drżeć, trząść się 

to re-focus | ponownie się skupić

to reassure sb about sth | zapewnić 
kogoś o czymś

to recharge one’s batteries 
| naładować baterie

to refer to sth | odnosić się  
do czegoś 

to reflect sth | odzwierciedlać coś

to regret sth | żałować czegoś

to reinvent sth | wynaleźć coś  
na nowo

to rent a cottage | wynająć domek

to reveal sth | ujawniać coś

to ring the bell | brzmieć znajomo

to roast sth | piec coś

to rob sb of one’s sleep | pozbawiać 
kogoś snu

to roll one’s eyes | przewracać 
oczami

to sample sth | próbować czegoś

to scare sb off | odstraszać kogoś

to seduce sb into doing sth | skusić 
kogoś do zrobienia czegoś

to seem | wydawać się

to sell out of sth | wyprzedać coś

to set | zachodzić

to sign up for sth | zapisać się na coś

to sip sth | sączyć coś, popijać 
małymi łykami

to sleep tight | mocno/dobrze spać

to sound out | pobrzmiewać

to span | obejmować

to spill the beans | wygadać się

to spot sb | dostrzec, dostrzegać 
kogoś

to spot sth | spostrzec coś

to spread | rozprzestrzenić się

to sprinkle sth with sth | posypać 
coś czymś

to strain sth | nadwyrężać coś

to stumble by | wpaść, wpadać

to support sth | wesprzeć coś 

to tackle sth | stawić czemuś czoła

to take a bite | brać gryza

to take advantage of sth |  
s/korzystać z czegoś

to take care of sb/sth | dbać  
o kogoś/coś

to take orders | przyjmować 
zamówienia

to take place | odbywać się, mieć 
miejsce

to take precedence over sth | być 
ważniejszym od czegoś, mieć 
pierwszeństwo przed czymś

to take sth over | przejąć coś

to the point | rzeczowy, konkretny

to throw sth out | wyrzucać coś

to try out sth | spróbować czegoś

to turn out to be | okazać się

to undergo sth | przejść (przez) coś 

to unwind | zrelaksować się, 
odprężyć się

to vary | różnić się

to wander through sth 
| przechadzać się po czymś

to ward sth off | ustrzec przed 
czymś, odstraszyć coś

to wash away sth | wymazywać coś

to witness sth | doświadczać czegoś

to wonder | zastanawiać się 

to work one’s fingers to the bone 
| urabiać sobie ręce po łokcie

to wrap sth | pakować coś

toddler | małe dziecko (na etapie 
nauki chodzenia)

touching | wzruszający

tough | trudny

toy drive | zbiórka zabawek

training | szkolenie

translucent | półprzezroczysty

treat | poczęstunek; smakołyk

treat | smakołyk

tremendous | wspaniały

trim | wykończenie, obrzeże  
(np. materiału)

turkey | indyk

twinkle | błysk

twinkling | skrzący się, migoczący
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U
ugly | brzydki

ultimately | ostatecznie, w końcu

uncomfortable ʌnˈkʌmftəbl / 
ʌnˈkʌmfətəbl | niewygodny

uncommon | niespotykany, rzadki

undoubtedly | bez wątpienia, 
niewątpliwie

unique | jedyny w swoim rodzaju

unlike sth | w przeciwieństwie  
do czegoś

unpleasant | nieprzyjemne

unrest | zamieszki

unscathed ʌnˈskeɪðd | nietknięty, 
bez szwanku

unspoilt | dziewiczy

untouched | nietknięty

upcoming | nadchodzący

uptick | niewielki wzrost

urban | miejski

V
variegated ˈveəriəɡeɪtɪd / 
ˈveərɪɡeɪtɪd | barwny

variety | odmiana

variety | różnorodność

various | różny

Venice ˈvenɪs | Wenecja

venison | dziczyzna

vibe | atmosfera

view on sth | pogląd na coś

villain ˈvɪlən | łotr, łajdak

virtually | praktycznie

visible | widoczny

volunteer | ochotniczy

W
walnut | orzech włoski

warmth | ciepło

wavelength | długość fali 

wedding | ślub

weight weɪt | waga 

weight-gain | przybranie na wadze

welfare | dobrobyt

wet | mokry

whatever floats your boat | co kto 
lubi

when it comes to… | jeśli chodzi o…

whereas | podczas gdy

wholeheartedly ˌhəʊlˈhɑːtɪdli / 
ˌhəʊlˈhɑːrtɪdli | z całego serca, gorąco

widespread | szeroko 
rozpowszechniony

wild berry | dzika jagoda

with the crack of dawn wɪð ðə kræk 
əv dɔːn | o świcie

without sth | bez czegoś

wooden | drewniany

workshop | warsztat

worth doing sth | wart/y zrobienia 
czegoś

wreath | świąteczny stroik

Y
yam jæm | pochrzyn chiński, rodzaj 
ziemniaka

you name it | do wyboru do koloru

yule log | ciasto w kształcie kłody 
jedzone w Boże Narodzenie
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