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A
a couple of times | kilka razy

a few | kilka

abbey ˈæbi | opactwo

ability | zdolność

accidentally | przypadkowo

accompanied by sb 
| w towarzystwie kogoś

according to sb | według kogoś

accountant | księgowy

accuracy ˈækjərəsi | poprawność, 
dokładność

achievable əˈtʃiːvəbl | osiągalny

actual | faktyczny

actually | w rzeczywistości, 
naprawdę 

adjusted to sth | dostosowany  
do czegoś

adult | dorosły

advanced ədˈvɑːnst / ədˈvænst 
| zaawansowany

affluent | zamożny

affordable | przystępny, 
w przystępnej cenie

airflow | przepływ powietrza

along sth | wzdłuż czegoś

alphanumerical | alfanumeryczny, 
składający się z liter oraz cyfr

alternate days | co drugi dzień

although | chociaż 

ambiguity | dwuznaczność

ambiguous | niejednoznaczny

amount | ilość

amusing | zabawny

ancient ˈeɪnʃənt | starożytny

angle | kąt

annoying | irytujący

apart from sth | oprócz czegoś 

appealing to sth | atrakcyjny  
dla czegoś, przykuwający coś

arguable | dyskusyjny

arguably | prawdopodobnie

armoury | zbrojownia

array of sth | wachlarz czegoś

artefact | artefakt, rękodzieło

assignment əˈsaɪnmənt | zadanie

at a rapid rate | w szybkim tempie

at ease | swobodnie

at least | przynajmniej 

at the bottom end | na samym 
końcu

at the worktop | przy blacie 
kuchennym

attracted by sth | przyciągnięty 
czymś

available | dostępny

average Joe | przeciętny Kowalski

awfully ˈɔːfli | strasznie, bardzo

B
background | tło

badge of honour | medal, odznaka 
honorowa

band collar | kołnierzyk  
bez wyłogów, stójka

beading | perełki

belief | przekonanie

beneficial ˌbenɪˈfɪʃl | korzystny

bias skirt | lekko rozkloszowana 
spódnica o skośnym kroju

bodice jacket | żakiet dopasowany 
w piersiach

body-hugging | obcisły

bodysuit | body

booked | zajęty

border | granica

borough ˈbʌrə ˈbɜːrəʊ | dzielnica

borrowed ˈbɒrəʊd | zapożyczony

both | obydwa

bottom | dolny

bralette | biustonosz typu bralette

break from sth | przerwa od czegoś

brewery | browar

broadcast | wyemitowany

buried ˈberid | pochowany

bust | biust

by means of sth | za pomocą 
czegoś

by no means | w żadnym razie, 
w żadnym wypadku

C
calculus | rachunek  
różniczkowo-całkowy

caption | podpis, nagłówek

carbonated | gazowany

careful | dokładny, staranny, 
uważny

cartoonist | rysownik

cash register | kasa fiskalna

catfish | sum

celestial bodies | ciała niebieskie

certainly | z całą pewnością,  
na pewno

challenging | stanowiący wyzwanie

championship | mistrzostwa

chartreuse | kolor żółto-zielony

chic | elegancki

childhood ˈtʃaɪldhʊd | dzieciństwo

chinoiserie ʃɪnˈwɑːzəri / 
ˌʃiːnwɑːzəˈriː | styl nawiązujący  
do chińskiej kultury

chord kɔːd / kɔːrd | akord

chore | obowiązek domowy

coat of paint | warstwa farby

cog | tryb

comfortable | komfortowo, 
swobodnie

common | powszechny, częsty

common ground | wspólna 
płaszczyzna, coś wspólnego

commonly | powszechnie

community | społeczność

competition | rywale, konkurencja

complexion | karnacja, cera

concerning sth | dotyczący czegoś 

condemned to sth | skazany na coś
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confidence | pewność siebie

confident | pewny

confusable | mylony

confusing | mylący

conqueror ˈkɒŋkərə(r) ˈkɑːŋkərər 
| zdobywca

consecutive | następujący po sobie

considered | uważany

consisting of sth | składający się 
z czegoś

constant | ciągły

constantly | stale, ciągle

conundrum | zagadka, zagwozdka

convenience store | sklep 
spożywczy

convenient | wygodny

convinced | przekonany

cordially | serdecznie

counterpart | odpowiednik

county | hrabstwo

court | dwór

crucial | kluczowy

cubicle | biurowy boks

cuff | mankiet

current | prąd

currently | obecnie

customer | klient

cutout | wycięcie

cutting-edge | nowatorski, 
innowacyjny

D
daily | codziennie

definitely | zdecydowanie

degree | stopień

deluge ˈdeljuːdʒ | lawina

depth perception | orientacja 
przestrzenna

designation | oznaczenie

despite sth | po/mimo czegoś

diligence | sumienność, staranność

diphthong | dyftong

direct object | dopełnienie bliższe

displeasure | nieprzyjemność

division | podział

donkey | osioł

doubt daʊt | wątpliwość

dressed (up) to the nines 
| perfekcyjnie ubrany, ubrany 
odświętnie

drowning ˈdraʊnɪŋ | utonięcie

duchess | księżna

due to sth | z powodu czegoś

duke | książę

dumpling | pieróg

dynamics daɪˈnæmɪk | dynamika

E
eager | chętny

economics | ekonomia

either…or… | albo…albo…

embarrassing | upokarzający, 
żenujący

embellishment ɪmˈbelɪʃmənt 
| upiększenie, ozdoba

emergent | wyłaniający się, 
powstający, kształtujący się

employer | pracodawca

engaging | wciągający

engine ˈendʒɪn | silnik

enjoyable ɪnˈdʒɔɪəbl | radosny, 
przyjemny

enough | wystarczająco

entrepreneur ˌɒntrəprəˈnɜː(r) / 
ˌɑːntrəprəˈnɜːr | przedsiębiorca

equally | równie

equation ɪˈkweɪʒn | równanie

eternity | wieczność

ethereal | eteryczny

eventually | w końcu, ostatecznie 

excavation site | miejsce 
wykopalisk

exclave | eksklawa

exhibition ˌeksɪˈbɪʃn | wystawa

expenses | wydatki

extent | stopień

extremely | wyjątkowo

eyeshadow | cień do powiek

F
fabric | tkanina, materiał

facial expression | wyraz twarzy

facilities | budynki, obiekty

failure | porażka

fake | fałszywy, nieprawdziwy

fast-paced | szybki

fault fɔːlt | wina

feature | funkcja, funkcjonalność

first of all | po pierwsze

fishing | łowienie ryb

flared | rozkloszowany, typu 
dzwony

flashcard | fiszka

flavouring | dodatek smakowy

flawed flɔːd | błędny

floral-print | z kwiecistym 
nadrukiem

fluent | biegły 

folk | pot. ludzie

foreign | zagraniczny, z zagranicy

formative | kształtujący, formujący

fortunately ˈfɔːtʃənətli / ˈfɔːrtʃənətli 
| na szczęście

founded | założony

fragile ˈfrædʒaɪl ˈfrædʒl | kruchy

frankly | szczerze

free of charge | zwolniony z opłaty

friction match | zapałka

frosted blue | matowy niebieski

frozen | zamarznięty

frying pan | patelnia



englishmatters.pl
93/2022

G
gamine | chłopczyca

gap | luka

garage ˈɡærɑːʒ / ˈɡærɑːdʒ | garaż

garagiste | garażowy

gem dʒem | skarb

glittering | skrzący się

glow | blask

glued to sth | przen. przyklejony  
do czegoś

good luck | powodzenia

gown ɡaʊn | suknia

grains | ziarna zbóż

grateful | wdzięczny

guinea-pig ˈɡɪni pɪɡ | świnka 
morska

H
handful of sth | garstka czegoś

headline | nagłówek

headquarters | siedziba

heavily | mocno, w dużym stopniu

hence | stąd

herbs | zioła

homage ˈhɒmɪdʒ / ɒˈmɑːʒ / 
ˈhɑːmɪdʒ | hołd

homeland | ojczyzna

honoured | zaszczycony

household | gospodarstwo 
domowe

housing | budownictwo 
mieszkaniowe

however | jednak/że

HQ | siedziba

I
icebreaker | coś, co powoduje 
rozluźnienie atmosfery, 
przełamanie lodów

illegal | nielegalny

illiterate | analfabeta, człowiek 
niedouczony w jakiejś dziedzinie

impact on sth | wpływ na coś

impressive | imponujący, robiący 
wrażenie

in a row | pod rząd

in bulk | hurtowo

in order to | aby, żeby

in other words | innymi słowy

in terms of sth | pod względem 
czegoś

in the middle of sth | w środku 
czegoś

in turn | z kolei

including sb | włącznie z kimś

indeed | w rzeczy samej

independent | niezależny

indirect object | dopełnienie dalsze

influence | wpływ

ingenuity | pomysłowość

ingredient | składnik

instead | w zamian

instead of sth | zamiast czegoś 

intake | dawka

integrals | całki

invoice | faktura

issue | sprawa, kwestia

it is advisable | doradza się 

J
jewel ˈdʒuːəl | klejnot

job interview | rozmowa o pracę 

judgement ˈdʒʌdʒmənt | ocena, 
osąd

L
labelled | określany

lacking | brakujący

ladylike | wytworny

landmark | charakterystyczny 
obiekt

latterly | ostatnimi czasy

laughter | śmiech

leading | wiodący

leisure | wypoczynek, czas wolny

lengthy | długi, rozwlekły

lentils | soczewica

light-hearted | żartobliwy

lighter | zapalniczka

literally | dosłownie

loads of sth | mnóstwo czegoś

long-sleeve | z długimi rękawami

M
made-up | wymyślony, zmyślony

magnificent | wspaniały

major | główny

majority | większość

makeshift | prowizoryczny

male | samiec

manufacturer | producent

matching | dopasowywanie

matching | pasujący

maze | labirynt

meaning | znaczenie

mediaeval | średniowieczny

memorable | pamiętny

mermaid | syrena

midriff | talia, stan

mike | pot. mikrofon

military spending | wydatki na cele 
wojskowe

missing | brakujący

mistakenly | omyłkowo

mockumentary | film stylizowany 
na dokument, ale przedstawiający 
fikcyjne wydarzenia 
(humorystyczny lub satyryczny)

monastery | klasztor

moniker | ksywka, przezwisko

moot point | punkt sporny, kwestia 
do dyskusji
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multiple choice | wielokrotny 
wybór

must-see | obowiązkowa pozycja 
na liście

myriad of sth | mnóstwo czegoś

N
nearly | prawie

necklace | naszyjnik

neither…nor… | ani…ani…

nimble | zwinny, zwrotny

no matter | nieważne, bez względu 
na

noisy | hałaśliwy

nostril | nozdrze

notorius | okryty złą sławą

novel | nowatorski

nowadays | obecnie 

numerous | liczny

nutritious njuˈtrɪʃəs / nuˈtrɪʃəs 
| odżywczy

O
objective əbˈdʒektɪv | obiektywny 

obviously ˈɒbviəsli / ˈɑːbviəsli 
| oczywiście

occupied | zajmowany, 
zamieszkiwany

odour ˈəʊdə(r) / ˈəʊdər | zapach, 
woń

oligarchy | oligarchia

on a daily basis | codziennie

on behalf of sb | w imieniu kogoś

on display | na wystawie

on the other hand | z drugiej 
strony

on the spot | na miejscu, z miejsca

onwards | w przód, dalej

opulent | wystawny

ordinary | zwyczajny, zwykły

originally | początkowo

ornate | bogato zdobiony

ostrich-feather-embellished ˈɒstrɪtʃ 
/ ˈɑːstrɪtʃ ˈfeðə(r) / ˈfeðər ɪmˈbelɪʃt 
| przyozdobiony strusimi piórami

outfit | strój

overlay | nakładany

overseas | zamorski

own | własny

owned by sb | posiadany przez 
kogoś

owner | właściciel

ownership | własność, posiadanie

P
pain in the neck | utrapienie

pale pink | bladoróżowy

pantry | spiżarnia

pantsuit | spodnium

partly | częściowo

PE = physical education 
| wychowanie fizyczne, WF

pencil sharpener | temperówka

permission | zezwolenie, 
pozwolenie

pet | zwierzę domowe

PhD | stopień doktora, doktorat

phoneme ˈfəʊniːm | fonem

piece of advice | rada

pinned up into sth | wpięty w coś

pleased to meet you | miło cię 
poznać

pleasure | przyjemność

pleated ˈpliːtɪd | plisowany

plenty of sth | mnóstwo czegoś

plumber ˈplʌmə(r) | hydraulik

ponytail | koński ogon

pork | wieprzowina

precipitation | opady 
atmosferyczne

predated | poprzedzony

prerequisite ˌpriːˈrekwəzɪt 
| zasadniczy warunek, wymóg

presidential campaign poster 
| plakat kampanii prezydenckiej

prestigious preˈstɪdʒəs preˈstiːdʒəs 
| prestiżowy

previous | poprzedni

previously | wcześniej

primarily | zasadniczo, przede 
wszystkim

proficiency | biegłość

progressive | postępowy

prominent | ważny

pronunciation prəˌnʌnsiˈeɪʃn 
| wymowa

proper | prawidłowy, właściwy

properly | właściwie

prospective | potencjalny, przyszły

purchased | zakupiony

purse | damska torebka

R
rear rɪə(r) / rɪr | tylni, z tyłu

receipt rɪˈsiːt | paragon, 
pokwitowanie

recipe ˈresəpi | przepis

recognisable ˈrekəɡnaɪzəbl 
ˌrekəɡˈnaɪzəbl | rozpoznawalny

recording | nagranie

reflected | odzwierciedlony

reflexive pronoun | zaimek 
zwrotny

related to sth | powiązany z czymś

relatively | względnie

reliable rɪˈlaɪəbl | godny zaufania, 
wiarygodny

removed | usunięty

renowned rɪˈnaʊnd | znany

respectively | odpowiednio

revered | poważany, szanowany

riddle | zagadka

righteous ˈraɪtʃəs | słuszny, prawy

rocket science | wielka filozofia

rose-tinted spectacles | różowe 
okulary
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rounded | zaokrąglony

rucksack | plecak

rude | niegrzeczne

S
safety | bezpieczeństwo

scant | znikomy

scent | zapach, woń

schedule ˈʃedjuːl / ˈskedʒuːl | grafik, 
terminarz, plan zajęć

scientist | naukowiec

score | wynik

scornfully | pogardliwie, 
lekceważąco

sculptor | rzeźbiarz

seal | foka

search engine | wyszukiwarka

secondly | po drugie

see-through | prześwitujący

seeds | nasiona

self-tie belt | pasek zawiązywany

shift | zmiana

silhouette ˌsɪluˈet | sylwetka

silk | jedwabny

sleet | deszcz ze śniegiem

slightly | lekko, trochę

slow-mo | zwolnione tempo, 
w zwolnionym tempie

smokescreen | zasłona dymna

soccer player | piłkarz

soft drink | napój bezalkoholowy

sophisticated | wyrafinowany

spaghetti-strap | z cieniutkimi 
ramiączkami

spanning | obejmujący, trwający

spectacular | widowiskowy

spiteful | złośliwy, podły

square | kwadratowy

staff | załoga

staggering | zdumiewający, 
oszałamiający

standpoint | stanowisko, punkt 
widzenia

state-of-the-art 
| najnowocześniejszy

stateside | do Stanów

steeped in sth | zanurzony w czymś

stew stjuː / stuː | gulasz

stimulus | bodziec

stone-cold | lodowaty

storage container | pojemnik do 
przechowywania

street vendor | uliczny sprzedawca

string of daisies | wianek ze 
stokrotek

stuff | rzeczy

stuffed | wypchany

stunning | olśniewający

subject | podmiot

subtle ˈsʌtl | subtelny

supporting actress | aktorka 
drugoplanowa

surgeon ˈsɜːdʒən / ˈsɜːrdʒən 
| chirurg

sweeting agent | słodzik

T
tanned | opalony

taxation | opodatkowanie

te re-cut sth | przyciąć coś 
ponownie

technician tekˈnɪʃn | technik, 
inżynier

tee | koszulka z krótkim rękawem

term | termin, określenie

terribly | strasznie

texture | konsystencja

the latter | ten drugi

there’s no accounting for taste |  
są gusta i guściki

therefore | dlatego

thesaurus | słownik synonimów, 
tezaurus

though | jednak/że

threatened | zagrożony

throughout | przez

tie | krawat

tile | płytka

tiler | płytkarz

tip | wskazówka

to account for sth | stanowić część 
czegoś

to add sth | dodać coś 

to admit sth | przyznać coś

to advertise sth | reklamować coś

to agree | zgadzać się

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

to apply to sth | znajdować 
zastosowanie w stosunku do czegoś 

to appreciate sth | docenić coś

to argue with sth | dyskutować, 
spierać się z czymś

to assess sth | ocenić, oszacować 
coś

to attend sth | uczestniczyć 
w czymś

to attract sb | przyciągać kogoś

to avoid sth | unikać czegoś

to be confined to sth | być 
ograniczonym do czegoś

to be forced to do sth | być 
zmuszonym do z/robienia czegoś

to be in a hurry | śpieszyć się

to be out of luck | być pechowcem

to be out of pocket | nie mieć 
pieniędzy

to be relieved | poczuć ulgę

to be retired | być na emeryturze

to be spoilt for choice | mieć aż  
za duży wybór

to be stuck | utknąć

to be through the roof | być 
wyśrubowanym, osiągnąć bardzo 
wysoki poziom

to be up to sb | zależeć od kogoś

to bite | ugryźć

to boost sth | podrasować coś, 
poprawiać coś 
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to burst out laughing | wybuchać 
śmiechem

to carry out sth | wykonywać coś

to catch up | dotrzymać kroku, 
doganiać

to chop | siekać

to collapse | runąć

to collect sth | odbierać coś

to collect sth | zebrać coś

to come in | wystąpić

to come out | wypływać, 
wychodzić na jaw

to compete | współzawodniczyć

to confuse sth with sth | mylić coś 
z czymś

to consider sth | rozważyć coś

to consist of sth | składać się 
z czegoś

to contain sth | zawierać coś

to contribute | przyczynić się

to cover sth | obejmować coś

to deal with sb | mieć z kimś  
do czynienia

to decline | odmawiać

to defend oneself | bronić się

to depend on sb | zależeć od kogoś

to derive from sth | pochodzić  
od czegoś

to determine sth | określić coś

to devote sth | poświęcić coś

to differ from each other | różnić 
się między sobą

to disagree with sth | nie zgodzić 
się z czymś

to display sth | wyświetlać coś

to divide sth into sth | podzielić 
coś na coś

to dwindle | podwoić się

to electrocute tu ɪˈlektrəkjuːt 
| porazić prądem

to embarrass sb tu ɪmˈbærəs 
ˈsʌmbədi | wprawić kogoś 
w zakłopotanie, zawstydzić

to emphasise sth tu ˈemfəsaɪz 
ˈsʌmθɪŋ | położyć nacisk na coś

to enable sb to do sth | umożliwiać 
komuś zrobienie czegoś

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

to engage sth | angażować coś

to experience pain | doświadczyć 
bólu

to fail to do sth | nie udać się 
czegoś zrobić

to feast one’s eyes upon sth 
| cieszyć oczy czymś

to fill in sth | wypełniać coś

to flock | gromadzić się

to focus on sth | skupiać się  
na czymś

to freeze sth | zamrozić coś

to fry | smażyć

to gain popularity | zyskać  
na popularności

to gain the upper hand | zyskiwać 
przewagę 

to gauge tə ɡeɪdʒ | mierzyć, 
szacować

to give sth a lick and a promise 
| zrobić coś po łebkach

to give up sth | zarzucać coś, 
rezygnować z czegoś

to go down | umrzeć

to go to waste | z/marnować się

to grab sth | chwytać coś

to grade sb | oceniać kogoś, 
wystawiać komuś stopnie

to have a shot at sth | s/próbować 
czegoś

to have sth at one’s disposal 
| mieć coś do dyspozycji

to hire sb | zatrudniać kogoś 

to include sth | włączyć coś, 
zawrzeć coś (w czymś)

to increase | wzrastać, rosnąć

to intend to do sth | zamierzać coś 
zrobić

to introduce oneself 
| przedstawiać się

to invent sth | wynajdować, 
wynaleźć coś 

to involve sth | polegać na czymś

to iron sth tu ˈaɪən / ˈaɪərn ˈsʌmθɪŋ 
| wyprasować coś

to justify sth | uzasadniać coś

to keep sth in mind | mieć coś  
na uwadze

to kick in | pot. zacząć się

to label sb as X | nazwać kogoś X

to lack sth | nie mieć czegoś

to laugh | śmiać się

to lead to sth | prowadzić  
do czegoś

to learn the ropes | pojąć sztukę 
czegoś, nauczyć się czegoś

to lend a hand in sth | pomagać 
w czymś, brać udział w czymś

to let sb know sth | informować 
kogoś o czymś

to look for sth | szukać czegoś

to look forward to sth | czekać  
na coś z niecierpliwością

to make a blunder | popełniać błąd 

to make an appaerance | pojawić 
się

to make up one’s mind 
| zdecydować się

to make up sth | stanowić coś

to marvel at sth | zachwycać się 
czymś

to multiply | mnożyć

to nail it | zabłysnąć, odnieść 
sukces w jakiejś dziedzinie

to occur | występować, dziać się 

to originate | powstawać

to overestimate sth | przeceniać 
coś 

to overthink | za dużo myśleć, 
przekombinować 

to own sth | posiadać coś

to pass on sth | odpuścić coś, 
zrezygnować z czegoś

to pay off | popłacać, opłacać się 

to phrase sth | wyrazić coś

to pick one’s brain about sth 
| skonsultować coś z kimś



englishmatters.pl
93/2022

to plunge into sth | zanurzyć się 
w coś

to pour onself sth | nalać sobie 
czegoś

to provide sb with sth | dostarczać 
komuś czegoś

to pull sth out | wyciągać coś

to purchase sth tə ˈpɜːtʃəs / ˈpɜːrtʃəs 
ˈsʌmθɪŋ | za/kupić, nabyć coś

to purse sth tə pɜːs / pɜːrs ˈsʌmθɪŋ 
| ścisnąć, zacisnąć coś

to pursue sth tə pəˈsjuː / pərˈsuː 
ˈsʌmθɪŋ | podążać za czymś

to range from X to Y | mieć zakres 
od X do Y

to reach out to sb | zwracać się  
do kogoś

to realise | zdawać sobie sprawę

to refer to sth | odnosić się  
do czegoś

to reflect sth | odbijać coś

to rely on sth | polegać na czymś

to require sth | wymagać czegoś

to rise up to do sth | wzbić się  
na jakiś poziom by coś zrobić

to run late | spóźniać się

to run sth up the flagpole 
| wypróbować, przetestować coś, 
uzyskać opinię na jakiś temat

to rush to X | ruszać do X, pędzić  
do X

to scramble | szamotać się

to scratch | za/drapać

to seem | wydawać się

to settle sth | ustalić coś

to shave | golić się

to shimmer with sth | mienić się 
czymś

to shiver | dygotać, drżeć

to side with sb | być po czyjejś 
stronie, optować za kimś

to size | dopasować rozmiar

to smell sth | wyczuć, wywęszyć coś

to sniff | węszyć

to some extent | do pewnego 
stopnia

to speak very highly of sb 
| wypowiadać się o kimś 
w superlatywach

to stand out | wyróżniać się

to steam sth | ugotować coś  
na parze

to steer clear of sth | unikać czegoś

to stem from sth | pochodzić od 
czegoś

to step on sth | nadepnąć na coś

to stick to sth | trzymać się czegoś 

to stock sth | zaopatrywać coś

to straighten sth | wyprostować coś

to struggle with sth | zmagać się 
z czymś

to stub one’s toe | uderzyć się 
w palec u nogi

to submit sth | dostarczać coś

to subtract | odejmować

to suffice | wystarczyć

to supply sth | dostarczać czegoś

to swear | przysięgać

to switch on sth | włączyć coś

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

to take a look at sth | przyjrzeć się 
czemuś

to take an exam | przystępować  
do egzaminu

to take five | robić pięć minut 
przerwy

to take place | odbywać się, odbyć 
się

to talk smack | s/krytykować 
w nieprzyjemny sposób

to tear sth tə teə(r) / ter ˈsʌmθɪŋ 
| rwać coś, wyrywać coś

to throw parties | urządzać przyjęcia

to touch base | skontaktować się, 
porozmawiać

to tour sth | zwiedzać coś

to track sb/sth | wytropić kogoś/coś

to try out sth | spróbować czegoś, 
wypróbować coś

to underestimate sth | nie docenić 
czegoś 

to vote for sb | głosować na kogoś

to wall off | zbudować mur, ogradzać 
murem

to waste sth | marnować coś

to weigh tə weɪ | ważyć

to wiggle sth | poruszać, machać 
czymś

to work on sth | pracować  
nad czymś

toothbrush | szczoteczka do zębów

tough tʌf | ciężki, trudny

trail | tren sukni

trickle-down economics | ekonomia 
skapywania (polityka gospodarcza 
sprzyjająca najbogatszym)

tricky | podchwytliwy, trudny

trombone | puzon

trophy | trofeum, nagroda

tucked into sth | wetknięty w coś

tuxedo | smoking

U
undeniable ˌʌndɪˈnaɪəbl 
| niezaprzeczalny

underlining | podkreślanie

understandable ˌʌndəˈstændəbl / 
ˌʌndərˈstændəbl | zrozumiały

understandably ˌʌndəˈstændəbli 
/ ˌʌndərˈstændəbli | w zrozumiały 
sposób

unforgettable | niezapomniany

unsurprisingly ˌʌnsəˈpraɪzɪŋli / 
ˌʌnsərˈpraɪzɪŋli | jak można było się 
spodziewać

urban | miejski

utterly ˈʌtəli / ˈʌtərli | całkowicie

V
valley ˈvæli | dolina

vegetable broth | bulion warzywny

veggie pasta | makaron z warzywami

victim | ofiara
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vocal cords | struny głosowe

voiced | dźwięczny

voltage | napięcie

vowel ˈvaʊəl | samogłoska

W
warehouse | magazyn

we’ll make it work | uda (nam) się

wedding | ślub

when it comes to… | jeśli chodzi o…

whereas | podczas gdy

whether | czy

whip | bicz

whopping | ogromny

willingness | chęć, ochota

wisely | mądrze

with a twist | z niespodzianką

within sth | w obrębie czegoś

without sth | bez czegoś

workflow | przepływ pracy

workshop | warsztat

World Heritage Site | obiekt wpisany 
na Listę Światowego Dziedzictwa

worth sth | wart/y czegoś

wrap-tie | bez zapięć, wciągany

Y
youth juːθ | młodość
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