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A
a few  | kilka

above all  | przede wszystkim

according to sb  | według kogoś

achievement əˈtʃiːvmənt  | 
osiągnięcie

acquaintance  | znajomość; 
znajomy

actually  | w rzeczywistości, 
naprawdę

AD = Anno Domini  | Roku 
Pańskiego

adage  | powiedzenie

adult  | dorosły

advantage  | korzyść

advert  | reklama

advertising agency  | agencja 
reklamowa 

affable ˈæfəbl  | przyjazny

affair  | romans

after all  | w końcu

aimed at sb  | skierowany do kogoś

aired  | wy/emitowany

airflow  | przepływ powietrza

alcohol abuse  | nadużywanie 
alkoholu

ale eɪl  | piwo górnej fermentacji

although  | chociaż 

ancient ˈeɪnʃənt  | starożytny

animosity  | niechęć, uraza

annually  | rocznie

anxious  | niespokojny

apart from sth  | oprócz czegoś

appearance  | wygląd

arch ɑːtʃ / ɑːrtʃ  | łuk

archer  | łucznik

archery ˈɑːtʃəri / ˈɑːrtʃəri  | 
łucznictwo

array əˈreɪ  | wachlarz, bogata 
oferta

arrow  | strzała

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

aspiring  | początkujący

associated with sth  | kojarzony  
z czymś

at first  | najpierw

at least  | co najmniej

at one’s disposal  | do czyjejś 
dyspozycji

attempt  | próba 

available  | dostępny

average  | przeciętny

B
backbone  | podstawa

bait  | przynęta

barely  | ledwo

bartop  | barowy blat, lada

bearing a striking resemblance  
to sb  | łudząco podobny do kogoś

besides sth  | oprócz czegoś

betrayed  | zdradzony

bias ˈbaɪəs  | uprzedzenie

birth  | narodziny

birth place  | miejsce narodzin

blanket  | koc

bond  | więź

booty call  | umówienie się  
z kimś przez telefon/SMS w celu 
uprawiania seksu

booze  | pot. alkohol

boozer  | BrE bar, pub

bosom pal  | serdeczny przyjaciel

bottoms up  | do dna

bow  | łuk

bracelet  | bransoletka

breakthrough  | przełom

breath of fresh air breθ əv freʃ 
eə(r)  | ożywczy powiew

brewed bruːd  | warzony

bubbly  | bąbelki, szampan

bucolic bjuːˈkɒlɪk / bjuːˈkɑːlɪk  | 
sielankowy, idylliczny

bullied ˈbʊlid  | nękany, 
prześladowany

buried  | pochowany

burnout  | wypalenie

busy bee  | pracuś, pracowita 
osoba

by accident  | przez przypadek

by lift  | windą

by the way  | przy okazji

C
café  | kawiarnia

call it a day  | wystarczy na dziś

can’t stand each other  | nie mogą 
siebie znieść

capacity  | zdolność

cave painting  | rysunek naskalny

cell  | komórka

certainly  | na pewno

chain-pub  | pub należący do sieci

chapel ˈtʃæpl  | kaplica

chauvinistic ˌʃəʊvɪˈnɪstɪk  | 
szowinistycznie

Cheers!  | na zdrowie!

childhood  | dzieciństwo

chilled  | schłodzony

choral ˈkɔːrəl  | chorał

cliché ˈkliːʃeɪ  | stereotyp

climbing tool  | narzędzie  
do wspinaczki

codependent  | współzależny

coincidence kəʊˈɪnsɪdəns  | zbieg 
okoliczności

collective will  | zbiorcza wola

commemorated  | upamiętniony

commercial  | komercyjny

commitment  | oddanie, 
zaangażowanie

committed  | zaangażowany, 
oddany czemuś

common  | powszechny
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commonly  | powszechnie

commonplace  | powszechny

community  | społeczność

compatible kəmˈpætəbl  | 
kompatybilny

compelling  | przekonujący

competition  | konkurencja, 
rywalizacja

competitiveness  | 
współzawodnictwo, rywalizacja

conceited kənˈsiːtɪd  | zarozumiały

confidant  | powiernik

confused  | mylony

confusing  | mylący

conquest ˈkɒŋkwest / ˈkɑːŋkwest  | 
podbój

consensually kənˈsenʃuəli  | 
zgodnie, za zgodą obu stron

considerable kənˈsɪdərəbl  | 
znaczny

consonant  | spółgłoska

container  | pojemnik

contemporary  | współczesny

conviction  | przekonanie

countless  | niezliczony

coverage  | sprawozdanie, relacja

craft  | rzemiosło

crisps  | czipsy

crowd-puller  | BrE wielka atrakcja

current  | obecny

currently  | obecnie

cushion  | poduszka

customer  | klient

D
daily  | codziennie

daredevil  | szaleniec, ryzykant

dartboard  | tarcza do rzutek

dating  | randkowanie, randkowy

definitely  | zdecydowanie

deliberate dɪˈlɪbərət  | celowy

depiction  | przedstawienie, 
zaprezentowanie

designated  | wyznaczony, 
mianowany

despite sth  | po/mimo czegoś

dessert dɪˈzɜːt / dɪˈzɜːrt  | deser

device  | urządzenie

disability  | niepełnosprawność

disadvantage  | niekorzyść, wada

disapproval  | dezaprobata

disastrous  | katastrofalny

disease  | choroba

dishonesty  | nieszczerość

divided into sth  | podzielony  
na coś 

divorce  | rozwód

dizzying  | zawrotny

dodgy  | ryzykowny

doom and gloom  | czarna rozpacz

doomed to failure  | skazany  
na porażkę

doubt daʊt  | wątpliwość

Down the hatch!  | Do dna!

draining  | wyczerpujący

dreaded  | budzący postrach

dripping  | cieknący, kapiący

drowsy  | senny

drug  | lekarstwo

dry  | wytrawny

due to sth  | z powodu czegoś 

dungeon ˈdʌndʒən  | loch

dusty  | zakurzony

E
each to their own  | jak kto lubi

earning  | zdobywając

eating disorder  | zaburzenie 
odżywiania

effort  | wysiłek

emerging  | wyłaniający się

empire  | cesarstwo

employee  | pracownik

endangered ɪnˈdeɪndʒəd / 
ɪnˈdeɪndʒərd  | zagrożony

endogenous enˈdɒdʒənəs / 
enˈdɑːdʒənəs  | mający swoje 
źródło wewnątrz, endogenny

endogenously  | endogennie

enjoyable  | dający radość, 
przyjemny

enough  | wystarczająco

entertainment  | rozrywka

entrepreneur ˌɒntrəprəˈnɜː(r) / 
ˌɑːntrəprəˈnɜːr  | przedsiębiorca

equipment  | wyposażenie

erection  | wzniesienie

establishment  | instytucja, 
placówka

even though  | nawet jeśli

evidence  | dowód

excruciating ɪkˈskruːʃieɪtɪŋ  | 
potworny

executive  | kierownik

exhausted  | wyczerpany

exogenous ekˈsɒdʒənəs / 
ekˈsɑːdʒənəs  | zewnętrzny, 
egzogenny

external  | zewnętrzny

extinct  | wymarły

extramarital  | pozamałżeński

extraordinarily  | niesamowicie, 
niezwykle

F
faithful  | wierny

fancy  | kosztowny

feature  | cecha

feedback  | informacja zwrotna

fellow  | kolega

female  | kobieta

fireplace  | kominek

fish and chips  | ryba z frytkami

flame of remembrance  | wieczny 
płomień
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flat broke  | kompletnie spłukany

flavour  | smak

fling  | przelotny romans

fluent  | biegły

flying buttress  | łuk wsporny

for short  | w skrócie

forbear  | przodek

forecourt  | dziedziniec

foreign  | zagraniczny

former  | były

fossil ˈfɒsl / ˈfɑːsl  | skamielina

fragile  | delikatny

frenemy  | osoba, z którą 
zachowuje się przyjazne stosunki, 
pomimo odczuwania wzajemnej 
wrogości

frequently ˈfriːkwəntli  | często

fresher  | uczeń pierwszej klasy 
liceum lub student pierwszego roku 

from abroad  | z zagranicy

from another angle  | z innej 
perspektywy

frugal  | oszczędny

furniture  | meble

G
gain  | zysk

gaslighting  | manipulacja 
polegająca na zmuszeniu drugiej 
osoby do kwestionowania własnych 
odczuć i sposobu postrzegania 
rzeczywistości

gene pool  | pula genów

genre ˈʒɒ̃rə / ˈʒɒnrə  | gatunek

genuine ˈdʒenjuɪn  | prawdziwy

glacier  | lodowiec

gonorrhea ˌɡɒnəˈrɪə / ˌɡɑːnəˈriːə  | 
rzeżączka

good luck  | powodzenia

good will  | dobra wola

government  | rząd

grain alcohol  | spirytus zbożowy

grip  | chwyt, uścisk 

groove  | żłobienie, bruzda

H
halfway  | w połowie drogi

handful of sth  | garść czegoś 

handy  | przydatny

hangover  | kac

hangover cure  | lek na kaca

harmless  | nieszkodliwy

headache  | ból głowy

heavily  | w dużym stopniu

heavy  | mocny

heavy drinking  | nadmierne picie 
alkoholu

heir eə(r) / er  | dziedzic

hen party  | wieczór panieński

heritage ˈherɪtɪdʒ  | spuścizna

herpes  | opryszczka

hilarious hɪˈleəriəs / hɪˈleriəs  | 
zabawny

hooked  | uzależniony

host  | gospodarz

host genome  | genom gospodarza

host of sth  | mnóstwo czegoś

hosted by sb  | prowadzony  
przez kogoś

hostility  | wrogość

household  | gospodarstwo 
domowe

household name  | powszechnie 
znane nazwisko

however  | jednak/że

hub  | centrum

hunting  | łowiecki, myśliwski

hunting bow  | łuk łowiecki/
myśliwski

I
I can’t stand it.  | Nie mogę tego 
znieść.

idle ˈaɪdl  | leniwy

immune system supression  | 
osłabianie systemu 
odpornościowego

immunity  | odporność

impact on sth  | wpływ na coś

improvement  | polepszenie

in order to  | aby, żeby

in terms of sth  | pod względem 
czegoś 

in the case of X  | w przypadku X

in the course of time  |  
na przestrzeni czasu

in the middle of sth  | w środku 
czegoś 

in the midst of sth  | pośrodku 
czegoś

in the slightest  | w najmniejszym 
stopniu

in the very heart of sth  | w samym 
sercu czegoś

including sb/sth  | włącznie  
z kimś/czymś

incomparable ɪnˈkɒmprəbl / 
ɪnˈkɑːmprəbl  | nieporównywalny

incongruous ɪnˈkɒŋɡruəs / 
ɪnˈkɑːŋɡruəs  | niestosownie

increase  | wzrost

indeed  | w rzeczy samej

independent  | niezależny

indoor  | wewnątrz, wewnętrzny

industry  | branża

infidelity  | niewierność

influence on sth  | wpływ na coś

influential  | wpływowy

ingredient  | składnik

inquiry  | śledztwo, badanie

inside  | wewnątrz

instant  | natychmiastowy

instead  | w zamian

internally  | wewnętrznie

irreplaceable ˌɪrɪˈpleɪsəbl  | 
niezastąpiony

island ˈaɪlənd  | wyspa

issue  | sprawa
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It drives me nuts.  | To doprowadza 
mnie do szaleństwa.

J
Japanese ˌdʒæpəˈniːz  | japoński

jealousy  | zazdrość 

jewellery ˈdʒuːəlri  | biżuteria

journalism ˈdʒɜːnəlɪzəm / 
ˈdʒɜːrnəlɪzəm  | dziennikarstwo

K
keen  | chętny

kingdom  | królestwo

L
lack of sth  | brak czegoś

landlord  | gospodarz

last orders  | ostatnie zamówienia 
na alkohol przed zamknięciem 
baru/pubu

lead actress  | główna aktorka

let alone  | a co dopiero 

let’s face it  | spójrzmy prawdzie  
w oczy

level-headed  | zrównoważony, 
rozsądny

liquid courage ˈlɪkwɪd ˈkʌrɪdʒ / 
ˈkɜːrɪdʒ  | „kieliszeczek na odwagę”

literally ˈlɪtərəli  | dosłownie

liver failure  | niewydolność 
wątroby

lo-and-behold  | patrzcie  
i podziwiajcie

loads of sth  | mnóstwo czegoś

longstanding  | długotrwały

lower  | dolny, niżej

luckily  | na szczęście

M
maintained  | podtrzymywany

major  | główny

male  | mężczyzna; samiec

Marmite  | ekstrakt z drożdży  
i warzyw (smarowidło do chleba)

marriage  | małżeństwo

mature məˈtʃʊə(r) / məˈtʃʊr  | 
dojrzały

meaning  | oznaczający

measure  | środek

measurement  | miara

medieval ˌmediˈiːvl / ˌmiːdˈiːvl  | 
średniowieczny

melting pot  | tygiel

messy  | bałaganiara

middle ages  | średniowiecze

milestone  | kamień milowy

misery  | nieszczęście

mocktail  | koktajl bezalkoholowy

monogamous məˈnɒɡəməs / 
məˈnɑːɡəməs  | monogamiczny

moreover  | ponadto

mosquito  | komar

multiple sclerosis  | stwardnienie 
rozsiane

must-see  | obowiązkowa pozycja 
do zobaczenia/zwiedzenia

mutual ˈmjuːtʃuəl  | wzajemny

N
nausea ˈnɔːziə  | mdłości

nearly  | prawie

needle  | igła

neighbourhood  | sąsiedztwo, 
sąsiedzki

nephew  | siostrzeniec, bratanek

network  | sieć

nevertheless  | jednak/że

newcomer  | nowicjusz

newlyweds  | nowożeńcy

nightcap  | drink przed snem

no wonder  | nic dziwnego

nonetheless  | niemniej jednak

notable  | godny uwagi

nowadays  | obecnie

numerous  | liczny

nut  | orzech

O
oath of loyalty  | przysięga 
lojalności/wierności

obvious ˈɒbviəs / ˈɑːbviəs  | 
oczywisty

obviously ˈɒbviəsli / ˈɑːbviəsli  | 
najwyraźniej

occupation  | zajęcie, zawód

offspring  | potomstwo

on each side  | z każdej strony

on the other hand  | z drugiej 
strony

on the outside of sth  |  
na zewnątrz czegoś

on the rise  | w tendencji 
wzrostowej

on the rocks  | z lodem, z kostkami 
lodu

once  | kiedyś

one-night stand  | spotkanie się 
z kimś na jednorazową przygodę 
seksualną

orchid ˈɔːkɪd / ˈɔːrkɪd  | storczyk

order  | porządek 

originally  | początkowo

origins  | początki, pochodzenie

out of the blue  | znienacka

outcome  | wynik

outstanding  | niezwykły

over and over  | w kółko

over the course of sth  |  
w przeciągu czegoś

overnight  | z dnia na dzień

overwhelming  | przytłaczający, 
nieprzeparty

owned by sb  | posiadany  
przez kogoś

owner  | właściciel
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P
paleovirologist  | paleowirusolog

partially  | częściowo

passed  | przekazywany

passed on  | przekazywany

pastime  | rozrywka

pavement  | chodnik

penchant ˈpɒ̃ʃɒ̃ / ˈpentʃənt  | 
upodobanie

pent-up  | powstrzymywany, 
stłumiony

perk  | dodatkowa korzyść

perseverant ˌpɜːsəˈvɪərənt / 
ˌpɜːrsəˈvɪrənt  | wytrwały

persistence  | wytrwałość

pet  | zwierzę domowe

phenomenal  | zjawiskowy

philandering  | miłosne podboje

physical injury  | kontuzja fizyczna

physically  | fizycznie

pickaxe  | kilof

pickle  | marynata, ogórek kiszony

picky  | kapryśny

piece of advice  | rada

pint paɪnt  | kufel (BrE miara 
objętości cieczy równa 568 ml)

pitch  | boisko

pity  | szkoda

platform  | peron

plosive  | zwarto-wybuchowy

plot  | fabuła

poll  | ankieta

polyamorous ˌpɒliˈæmərəs / 
ˌpɑːliˈæmərəs  | poliamoryczny

practice makes perfect  | ćwiczenie 
czyni mistrza

preposition of place  | przyimek 
miejsca

previously  | wcześniej

pricing  | kształtowanie/ustalanie 
cen

pro gamer  | profesjonalny gracz 

prominent  | znaczący

pros and cons  | za i przeciw

proverb  | przysłowie

proving  | udowadniając

pub crawl  | rundka po barach

pub grub  | jedzenie serwowane  
w pubach

public house  | pub

Q
quality ˈkwɒləti / ˈkwɑːləti  | jakość

quietly  | cicho, cichutko

R
rash Roseola  | rumień nagły

readily  | bez trudu, z łatwością, 
łatwo

reasonable  | rozsądny

Received Pronunciation  | 
wzorcowa brytyjska wymowa

recipe ˈresəpi  | przepis

refreshment  | odświeżenie

regret  | żal

regular  | stały bywalec

rekindled  | (na nowo) zapalany

related  | powiązany

relief  | ulga

reluctant rɪˈlʌktənt  | niechętny

renegade  | renegat, buntownik

required  | wymagany

resentment  | gniew, frustracja; 
uraza, rozżalenie

resort rɪˈzɔːt / rɪˈzɔːrt  | kurort

respectively  | odpowiednio

retail outlet  | punkt detaliczny

revolving doors  | drzwi obrotowe

rewarding  | satysfakcjonujący

roaring  | trzaskający

romance-wise  | w kwestiach 
sercowych

roommate  | współlokator 

rose window  | rozeta

rundown  | przegląd

rural  | wiejski

rut  | rutyna

S
saliva səˈlaɪvə  | ślina

schedule ˈʃedjuːl / ˈskedʒuːl  | 
grafik, terminarz

secondary matter  | kwestia 
drugoplanowa

Seine seɪn  | Sekwana

sentience  | zdolność odczuwania 
zmysłami

set up homes somewhere  | 
osiedlić się gdzieś

settler  | osadnik

sexually transmitted diseases  | 
choroby przenoszone drogą 
płciową

sham  | fikcja

share  | udział 

short for sth  | skrót od czegoś

show tunes  | piosenka z musicalu

significant  | znaczący

significantly  | znacząco, znacznie

similar to sth  | podobny do czegoś

sin  | grzech

skill  | umiejętność

smoking ban  | zakaz palenia

snack  | przekąska

so-called  | tak zwany

socially approved  | społecznie 
akceptowalny

sparkling wine  | wino musujące

speaker  | głośnik

spillage  | rozlanie (się czegoś), 
plama

spouse  | małżonka

squid  | kałamarnica

starlet  | gwiazdka, gwiazdeczka
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state-of-the-art  | 
najnowocześniejszy

stay tuned  | zostańcie z nami

stench  | smród

stewed  | duszony

sticky  | lepki, klejący się

stomach cancer  | rak żołądka

storyline  | fabuła

stout  | stout, porter (piwo)

strap  | pasek

strengths and weaknesses  | 
mocne i słabe strony

stroll  | spacer

such as  | taki jak

sunscreen  | krem do opalania

surface  | powierzchnia

surrounding  | otaczający

synonymous with sth sɪˈnɒnɪməs 
/ sɪˈnɑːnɪməs wɪð ˈsʌmθɪŋ  | 
równoznaczny z czymś

T
take  | ujęcie (np. tematu)

tangible ˈtændʒəbl  | zauważalny, 
namacalny

tedious  | męczący

teenager  | nastolatka

temper  | temperament

temple  | świątynia

tempting  | kuszący

term  | określenie

the latter  | ten drugi  
(z wymienionych)

There you go!  | Bardzo proszę!

there’s much more than meets the 
eye  | to nie jest takie, jakim się 
wydaje

though  | jednak/że 

three quarters  | trzy czwarte

through and through  | na wskroś

throughout sth  | na przestrzeni 
czegoś

throughout the ages  |  
na przestrzeni wieków

tight-knit  | zżyty

timeless  | niekończący się

tip  | wskazówka

tipple  | pot. trunek

tipsy  | pijany

tissue ˈtɪʃuː  | tkanka

to abandon sb/sth  | opuścić 
kogoś/coś

to abhor sth  | czuć odrazę  
do czegoś

to achieve sth  | osiągnąć coś

to acknowledge sth tu əkˈnɒlɪdʒ / 
əkˈnɑːlɪdʒ ˈsʌmθɪŋ  | przyznać coś

to admit  | przyznawać

to affect sb  | dotykać kogoś

to afford  | móc sobie na coś 
pozwolić

to agree on sth  | zgadzać się  
w jakiejś kwestii/w czymś

to aim for sth  | dążyć do czegoś

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

to allow sth  | pozwolić na coś  
(np. pozwolić na upłynięcie czegoś)

to annihilate sth  | unicestwić coś

to appeal to sb  | przemawiać  
do kogoś

to appear  | pojawiać się, wyglądać

to apply  | znajdować zastosowanie

to appreciate sth  | cenić coś, 
doceniać coś

to argue  | kłócić się

to arouse sb’s interest  | wzbudzić 
czyjeś zainteresowanie

to arrange a meeting  | umówić 
spotkanie

to ascend tu əˈsend  | wspinać się

to ask sb out  | zaprosić kogoś  
na randkę

to assess sth  | ocenić coś

to associate sth with sth  | kojarzyć 
coś z czymś

to attach a rope to sth  | przyczepić 
do czegoś linę

to attempt to do sth  | próbować 
coś zrobić

to attend a mass  | brać udział  
we mszy

to attend sth  | uczęszczać na coś

to attract attention  | przyciągać 
uwagę

to attract sb  | przyciągać kogoś

to avoid sth  | uniknąć czegoś

to be against the law  | być 
niezgodnym z prawem

to be aware of sth  | być czegoś 
świadomym

to be dead against sth  | być 
zdecydowanie przeciwnym czemuś

to be displayed  | być 
przedstawionym, pokazanym

to be down in the dumps  | mieć 
chandrę

to be fond of sb  | być 
przywiązanym do kogoś, czuć 
sympatię do kogoś

to be in charge of sth  | dowodzić 
czymś 

to be in two minds  | bić się  
z myślami

to be into sth  | pasjonować się 
czymś, interesować się czymś

to be made up of sth  | składać się 
z czegoś

to be sick to the back teeth  
of sth  | mieć czegoś po dziurki  
w nosie

to be spread through sth  | być 
rozprzestrzenianym przez coś

to be tied up  | być bardzo zajętym

to be very likely  | być bardzo 
prawdopodobnym

to bear sth in mind  | mieć coś  
na uwadze

to branch out  | rozszerzać 
działalność

to bring sth to mind  | przywodzić 
coś na myśl

to bury the hatchet tə ˈberi ðə 
ˈhætʃɪt  | zakopać topór wojenny



englishmatters.pl
94/2022

to catch a cold  | zaziębić się

to chat  | po/gawędzić

to circulate  | krążyć

to claim  | twierdzić

to come across sb  | natknąć się  
na kogoś

to come along  | przyjść, nadejść

to come in for sth  | wpaść na coś

to come to power  | dojść do władzy

to come up  | pojawiać się

to compete against sb  | 
współzawodniczyć, rywalizować  
z kimś

to complete sth  | ukończyć coś

to conduct sth  | przeprowadzać coś

to consider sth  | rozważać coś

to cope  | dawać sobie radę

to cross the street  | przechodzić 
przez ulicę

to deal with sth  | po/radzić sobie  
z czymś

to depend on sth  | zależeć  
od czegoś

to derive from sth  | pochodzić  
od czegoś

to deserve sth  | zasługiwać na coś

to deter sb from sth  | powstrzymać 
kogoś przed czymś

to differ from sth  | różnić się  
od czegoś

to differentiate sth from sth  | 
odróżniać coś od czegoś

to disappear  | znikać

to discover sth  | odkryć coś

to distinguish sth from sth  | 
odróżnić coś od czegoś

to dive deeper into sth  | bardziej się 
w coś zagłębić

to divide sb  | dzielić kogoś

to divorce  | rozwieść się

to do some digging  | pokopać  
(w ziemi)

to do the shopping  | robić zakupy

to doze off  | zdrzemnąć się

to draw attention to sth  | zwracać 
uwagę na coś

to draw sb’s attention  | przyciągać 
czyjąś uwagę 

to drop put  | rzucić studia

to enable sb to do sth  | umożliwić 
komuś zrobienie czegoś

to entail sth  | wiązać się z czymś

to enumerate sth  | wymienić, 
wyliczyć coś

to evade sth  | ominąć, obejść coś

to evolve  | ewoluować, rozwijać się

to expand sth  | poszerzać, zwiększać 
coś

to expect sth  | oczekiwać czegoś

to experience sth  | doświadczać 
czegoś

to extract sth  | wyodrębnić coś

to feature  | występować

to focus  | skupić się

to forge sth  | wykuć, formować coś

to foster sth  | wzmacniać coś

to gain popularity  | zyskiwać 
popularność

to gather  | gromadzić się

to get married  | pobrać się

to get on well with sb  | dobrze się  
z kimś dogadywać

to go on  | kontynuować

to go on with sth  | kontynuować coś

to go to waste  | zmarnować się

to go viral  | szybko się 
rozprzestrzeniać

to go well with sth  | pasować  
do czegoś

to grab sth  | chwycić coś

to graduate  | ukończyć (szkołę/
studia)

to grow fond of sb  | polubić kogoś, 
poczuć do kogoś sympatię 

to hand round sth  | rozdawać coś

to hang sth outside  | wieszać coś  
na zewnątrz

to have a lot of irons in the fire  | 
robić dużo rzeczy na raz

to have got sb covered  | zadbać  
o kogoś, zająć się kimś

to have sth in common with sth  | 
mieć coś wspólnego z czymś

to improve  | polepszyć się

to include sth  | włączyć coś (w coś), 
obejmować coś

to increase  | wzrastać, rosnąć

to inherit sth  | odziedziczyć coś

to introduce sth  | wprowadzić coś

to involve sth  | obejmować coś, 
zakładać coś

to join sb  | dołączyć do kogoś

to judge one’s interest in sth  | 
ocenić czyjeś zainteresowanie czymś

to land a film role  | otrzymać rolę  
w filmie

to launch sb to fame  | rozsławić 
kogoś

to laze around  | obijać się

to lead to sth  | prowadzić do czegoś

to leave a mark  | pozostawić ślad

to lef off some steam  | rozładować 
emocje, wyładować się

to let one’s hair down  | wyluzować, 
zrelaksować się

to linger  | utrzymywać się

to look at sth  | patrzeć na coś

to look for sth  | szukać czegoś

to lure sb tə lʊə(r) / lʊr ˈsʌmbədi  | 
wabić kogoś 

to make ends meet  | wiązać koniec 
z końcem

to make it to the top  | dojść na sam 
szczyt

to make one’s day  | poprawić 
komuś humor

to make one’s mouth water  | 
sprawiać, że komuś ślinka cieknie

to make up for sth  | nadrobić coś

to manage to do sth  | po/radzić 
sobie ze z/robieniem czegoś

to marvel at sth  | podziwiać coś

to measure sth tə ˈmeʒə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  | z/mierzyć coś
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to move to X  | przeprowadzić się 
do X

to order sth  | nakazać coś

to overcome sth  | przezwyciężyć coś

to overdo sth  | przesadzić z czymś

to overlook sth  | z widokiem na coś

to pay a visit to sth  | odwiedzić coś

to perceive sth as sth  | postrzegać 
coś jak coś

to persist  | utrzymywać się, 
zachować się

to pit sb against sb  | wystawiać 
kogoś do walki z kimś

to pour out sth tə pɔː(r) aʊt 
ˈsʌmθɪŋ  | rozlać coś

to pour sth  | nalać coś

to praise sb tə preɪz ˈsʌmbədi  | 
chwalić kogoś

to prop oneself up  | podeprzeć się

to prove sth  | udowodnić coś

to raise awareness of sth  | 
zwiększać świadomość czegoś

to raise sth in honour of sth  | 
wznieść toast za coś

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

to realise sth  | zdać sobie z czegoś 
sprawę

to recognise sth as sth  | rozpoznać, 
identyfikować coś jako coś

to recover sth  | odzyskiwać coś

to refer to sth  | odnosić się  
do czegoś

to reflect sth  | przemyśleć coś, 
zastanowić się nad czymś

to regard sth as sth  | postrzegać coś 
jako coś

to regret sth  | żałować czegoś

to release sth  | rozładować coś, 
uzewnętrznić

to rely on sb  | polegać na kimś

to remove sth  | usuwać coś

to replace sth with sth  | zastąpić 
coś czymś

to require sth  | wymagać czegoś

to resemble sth  | przypominać coś 

to reverse sth  | odwrócić coś

to review sth  | przeglądać coś, 
myśleć nad czymś, rozważać coś

to revolve around sth  | obracać się 
wokół czegoś 

to rise to fame  | zasłynąć

to salvage sth  | u/ratować coś

to seem  | wydawać się

to set sth  | ustalić coś

to settle for sth  | zadowolić się 
czymś

to shapeshift  | zmieniać kształt

to shoot  | strzelać

to shun sb  | unikać kogoś, odrzucać 
kogoś

to sire sb tə ˈsaɪə(r) / ˈsaɪər 
ˈsʌmbədi  | s/płodzić kogoś

to skyrocket  | poszybować w górę, 
gwałtownie wzrosnąć

to slide across sth  | przesuwać się 
po czymś

to snowball  | nabierać tempa, 
rozkręcać się

to soldier on  | kontynuować 
pomimo trudności

to spark sth  | zapoczątkować coś

to spill over  | przelać się

to split up  | rozstać się

to spot sth  | dostrzec, zauważyć coś

to spread sth  | rozprzestrzenić coś

to stop by  | zatrzymać się

to struggle with sth  | zmagać się  
z czymś

to succeed  | udać się, powieść się

to suffice tə səˈfaɪs  | wystarczyć 

to surround sb/sth  | otaczać  
kogoś/coś

to switch between X and Y  | 
przełączać się/przestawiać się  
z X na Y

to switch from sth to sth  | 
przestawić się z czegoś na coś

to tackle sth  | rozwiązać coś, 
poradzić sobie z czymś

to take a break  | robić przerwę

to take up a post  | obejmować 
stanowisko

to tell the difference  | rozróżnić 
(coś)

to the bone  | aż do kości

to thicken  | zagęszczać się

to thrive within sb  | kwitnąć, 
rozkwitać w obrębie kogoś

to tie the knot with sb  | pobrać się, 
wziąć ślub

to tighten one’s belt tə ˈtaɪtn wʌnz 
belt  | zaciskać pasa

to toast sth  | wznosić za coś toast

to top sb up  | dolewać komuś 
alkoholu

to tower over sth  | górować  
nad czymś

to trace sth  | prze/śledzić coś

to trigger sth  | uruchamiać coś

to trip up  | potykać się, popełniać 
błąd

to tuck into sth  | wgryzać się w coś

to turn one’s attention to sth  | 
zwracać czyjąś uwagę na coś

to undergo sth  | przechodzić  
przez coś

to value sth  | cenić coś

to vanish  | znikać

to volunteer tə ˌvɒlənˈtɪə(r) / 
ˌvɑːlənˈtɪr  | zgłaszać się na ochotnika

to water sth down  | rozwodnić coś

to welcome sb  | witać kogoś

to wet your whistle  | pot. napić się

to whisper  | wy/szeptać

to yawn  | ziewać

transmitted  | przekazywany

treat  | przyjemność, gratka

treatment  | leczenie

triangle  | trójkąt

turned on  | włączony

typo  | literówka
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U
ultimate  | ostateczny

ultimately  | w końcu, ostatecznie

uncommon  | rzadki, niespotykany

under one’s own steam  |  
o własnych siłach

understandable ˌʌndəˈstændəbl / 
ˌʌndərˈstændəbl  | zrozumiałe 

undisguisedly  | nieskrywanie

UNESCO World Heritage Site  | 
Obiekt Światowego Dziedzictwa 
UNESCO

unfaithfulness  | niewierność

unfortunately  | niestety

unless  | pod warunkiem

unlike sb  | w przeciwieństwie  
do kogoś

unnecessary  | niekonieczne

until further notice  | do odwołania

up to X %  | do X %

upbringing  | wychowanie

upper  | górny 

uproar  | poruszenie

urban  | miejski

urgently  | pilnie

V
valid  | ważny

variety  | różnorodność

various ˈveəriəs / ˈveriəs  | różny

vast  | rozległy 

vegetable  | warzywo

veritable ˈverɪtəbl  | prawdziwy

vertebrate ˈvɜːtɪbrət / ˈvɜːrtɪbrət  | 
kręgowiec

via sth  | poprzez coś,  
za pośrednictwem czegoś

view  | widok

village ˈvɪlɪdʒ  | wioska

vineyard  | winnica

vital  | główny, zasadniczy

vivacious vɪˈveɪʃəs  | pełny życia, 
żywiołowy

vivid  | barwny

vocal cords  | struny głosowe

voice artist  | lektor, aktor 
podkładający głos

voiceless  | bezdźwięczny

W
wage  | wynagrodzenie, pensja

wallet ˈwɒlɪt / ˈwɑːlɪt  | portfel

warrior  | wojownik

watering hole  | pot. knajpa

weakened  | osłabiony

weary ˈwɪəri / ˈwɪri  | znużony, 
utrudzony

wedding  | ślub

weird  | dziwny

Well done!  | Dobra robota!

well worth sth  | wart/y czegoś

What gives?  | Co się stało? Co się 
dzieje? Co jest grane?

wheelchair  | wózek inwalidzki

whereas  | podczas gdy

whether  | czy

whichever  | którekolwiek

whilst  | podczas gdy

wholeheartedly  | z całego serca

widespread  | szeroko 
rozpowszechniony

wining and dining  | wystawnie 
jadać

with the aid of sb  | z pomocą kogoś

within X  | w przeciągu X

without a doubt wɪˈðaʊt ə daʊt  | 
bez wątpienia

without sth  | bez czegoś

world-renowned  | o światowej 
sławie

worth  | wart/y

wretched ˈretʃɪd  | nieszczęsny

wrist  | nadgarstek

WWI  | pierwsza wojna światowa
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