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A
a few  | kilka

a load of rubbish (UK)/a bunch  
of garbage (NA)  | stek bzdur

abandoned  | opuszczony

ability  | umiejętność

absent  | nieobecny

absolutely  | oczywiście, 
zdecydowanie

acceptable əkˈseptəbl   | 
dopuszczalne

access to sth  | dostęp do czegoś

acclaim  | uznanie

accommodation  | zakwaterowanie

according to sth  | zgodnie z czymś

actual  | faktyczny

actually  | w rzeczywistości

adjective ˈædʒɪktɪv  | przymiotnik

adjoining  | sąsiedni

adult  | osoba dorosła

advance  | postęp

advanced  | zaawansowany

advancement   | postęp, rozwój

advantage  | korzyść, zaleta, plus

advertised  | za/reklamowany

advice  | rada

advisable  | wskazany

affordable  | przystępny

after all  | w końcu

after all said and done  | koniec 
końców

aim  | cel

air conditioning  | klimatyzacja

aka = also known as  | znany 
również jako

akin to sth  | zbliżony do czegoś

alike  | jednakowo

all in all  | ogólnie rzecz biorąc,  
w sumie, summa summarum

allocated to sth  | przydzielony  
do czegoś 

allowing for sth  | pozwalający  
na coś

almond  | migdał

although  | chociaż, jednakże

ambush  | zasadzka

ankle  | kostka

anxiety  | lęk, niepokój

apart from sth  | poza czymś, 
oprócz czegoś

appealing  | pociągający

appliance  | urządzenie

apply to sth  | dotyczyć czegoś

apprehension ˌæprɪˈhenʃn  | 
obawa

approach  | podejście 

approx. (= approximately)  | około

aptly  | trafnie

architecture ˈɑːkɪtektʃə(r) / 
ˈɑːrkɪtektʃər  | architektura

arguably ˈɑːɡjuəbli / ˈɑːrɡjuəbli  | 
prawdopodobnie, zapewne

artery  | arteria

as far as sb is concerned  | jeśli 
chodzi o kogoś

as far as sth goes  | odnośnie  
do czegoś

assault  | atak, ofensywa

at first  | najpierw 

at hand  | od ręki

at least  | co najmniej, 
przynajmniej

at the end of the day  | koniec 
końców

atrocity  | okropność

Attendant coffee  | specjalna 
palarnia z kawiarniami w centrum 
Londynu

autumn ˈɔːtəm  | jesień

available əˈveɪləbl  | dostępny

available to sb  | dostępny  
dla kogoś

average  | przeciętny

B
background  | pochodzenie

backyard  | podwórko

bank  | brzeg

basement  | piwnica

be deployed  | rozmieszczony

before turning X  | przed 
ukończeniem X lat

belittled  | umniejszany, 
bagatelizowany

beverage  | napój

black garlic  | czarny czosnek

blanket  | koc

boarding pass  | karta pokładowa

bohemian  | członek bohemy

bona fide  | wiarygodny, prawdziwy

bosom friend  | bliski przyjaciel

bottom lip  | dolna warga

bottoms up  | do dna

bralette  | biustonosz 
nieusztywniany

branch  | oddział

breach of privacy  | naruszenie 
prywatności

break room  | pomieszczenie 
socjalne (przeznaczone na przerwy 
dla pracowników)

breakthrough  | punkt zwrotny, 
przełom

breathing equipment  | sprzęt  
do oddychania

brew  | napar

brick-and-mortar  | murowany

bride  | panna młoda

briefcase  | teczka

brotherly  | braterski

bucket list  | lista rzeczy  
do zrobienia przed śmiercią

buffer  | bufor

bug  | insekt, robak

bumpy ride  | ostra jazda, trudny 
okres
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bunkum/claptrap/cobblers (UK)  | 
androny, bzdety, farmazony

burden  | ciężar

burglary ˈbɜːɡləri/ ˈbɜːrɡləri  | 
kradzież z włamaniem

burial ground  | cmentarz

buried  | zakopany

burning  | palący

bustling  | tętniący życiem

buttered pecan  | maślany pekan

by no means  | w żadnym wypadku

by the fire  | przy ognisku

by the middle of X  | do połowy X

by the time  | do czasu gdy

C
cabin luggage  | bagaż podręczny

cable car  | kolejka linowa

caffeine  ˈkæfiːn  | kofeina

campfire  | ognisko

can’t stand sth  | nie móc czegoś 
znieść

cancellation  | odwołanie

candied  | kandyzowany, w cukrze

car theft  | kradzież samochodu

carbon dioxide daɪˈɒksaɪd / 
daɪˈɑːksaɪd  | dwutlenek węgla

carefree  | beztroski

carried out  | wykonywany, 
przeprowadzony

cast  | obsada

casually  | swobodnie

casualty ˈkæʒuəlti  | ofiara

caterer  | osoba lub firma 
zajmująca się organizacją 
bankietów i przyjęć

cavity  | ubytek

CCTV (Closed Circuit Television)  | 
telewizja przemysłowa, kamery

ceasefire  | wstrzymanie ognia

cello ˈtʃeləʊ  | wiolonczela

certain  | pewny

certainly  | z pewnością, na pewno

chaos ˈkeɪɒs / ˈkeɪɑːs  | chaos

charisma kəˈrɪzmə  | charyzma

checked luggage  | bagaż 
rejestrowany

childhood  | dzieciństwo

chink in one’s armour  | czyjś słaby 
punkt

chipped tooth  | wyszczerbiony ząb

chorus  | refren

clash  | konflikt, potyczka

closed circuit ˌkləʊzd ˌsɜːkɪt  / 
ˌkləʊzd ˌsɜːrkɪt  | obwód zamknięty

coherent kəʊˈhɪərənt / kəʊˈhɪrənt  | 
spójny

collapsible kəˈlæpsəbl  | składany

come to the rescue  | przychodzić 
na ratunek

common  | pospolity

commonly  | powszechnie

commuter  | osoba dojeżdżająca 
do pracy

compassionate kəmˈpæʃənət  | 
pełen współczucia

complaint  | skarga

comprehensible ˌkɒmprɪˈhensɪv / 
ˌkɑːmprɪˈhensɪv  | zrozumiały

concrete  | beton, konkretny

conditioner  | odżywka do włosów

confidence  | pewność siebie

confused  | zdezorientowany

conical  | stożkowaty, stożkowy

conscientious ˌkɒnʃiˈenʃəs /
ˌkɑːnʃiˈenʃəs  | sumienny

considerably  | znacznie

considered  | uważany za

considering  | biorąc pod uwagę

consistency  | konsystencja

constantly  | ciągle, stale

container  | pojemnik

content  | zawartość (np. materiału 
filmowego)

corner  | zakątek

corridor  | korytarz

costly  | kosztowny

cosy  | przytulny 

cough kɒf / kɔːf  | kaszel

country of origin  | kraj ojczysty/
pochodzenia

cowardice  | tchórzostwo

crèche kreʃ  | żłobek

crime prevention  | zapobieganie 
przestępczości

crimson  | karmazynowy, szkarłatny

crowd  | tłum

crowded  | zatłoczony

crucial  | ważny

crutch  | kula inwalidzka

cuisine  | kuchnia

culprit ˈkʌlprɪt  | winowajca

currency  | waluta

current  | obecny

currently  | obecnie

curried  | przyprawiony na ostro

custom  | zwyczaj, obyczaj

D
damage   | uszkodzenie, szkoda

death sentence  | kara śmierci

debatable dɪˈbeɪtəbl  | sporny

deceased  | zmarły

deckchair  | leżak

definitely  | zdecydowanie 

delay  | opóźnienie

delayed  | opóźniony

demand for sth  | zapotrzebowanie 
na coś, popyt na coś

demanding  | wymagający

densely  | gęsto

departure  | odlot

deployed  | wysłany na front, 
zmobilizowany

deployment  | zastosowanie

desertion  | dezercja

deskmate  | kolega z ławki
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despite sth  | po/mimo czegoś 

dessert dɪˈzɜːt / dɪˈzɜːrt  | deser

deterrent  | środek odstraszający 

device  | urządzenie

diarrhoea ˌdaɪəˈrɪə / ˌdaɪəˈriːə  | 
biegunka

diligently ˈdɪlɪdʒəntli  | pilnie

dimension  | wymiar

diner  | gość (restauracji)

direct  | bezpośredni

disablity  | niepełnosprawność

disadvantage  | niekorzyść, minus, 
wada

disagreement  | brak zgody

disappointment  | rozczarowanie

disapproval  | dezaprobata

discounted  | przeceniony

discovery  | odkrycie

disgusting  | obrzydliwy

disgustingly  | obrzydliwie, 
wstrętnie

dish  | danie

disruptive  | zakłócający spokój

disturbing  | niepokojący, 
zatrważający, poruszający

diverse  | różnorodny

divided into sth  | podzielony na 
coś 

docklands  | część wschodniego 
Londynu (dzielnica portowa)

dodgy   | pot. BrE podejrzany

dog walkers  | osoby 
wyprowadzające psy

double-edged sword  | broń 
obosieczna (coś, co ma dobre i złe 
strony)

doubt daʊt  | wątpliwość

dough dəʊ  | ciasto, masa

downside  | negatywna strona, 
minus

drawback  | minus

driving license  | prawo jazdy

drug addict  | narkoman

due to sth  | z powodu czegoś 

dystopian  | dystopijny

E
eager to do sth  | chętny  
do z/robienia czegoś

ease  | łatwość

edifice  | budynek, gmach

eerie  ˈɪəri / ˈɪri  | pełen grozy

efficient  | kompetentny, skuteczny

either  | również

either of  | którekolwiek z

either way  | tak czy inaczej

either... or…  | albo..., albo...

electrical refrigeration  | 
elektryczne chłodzenie, zamrażanie

elevator  | winda

embassy  | ambasada

emperor  | cesarz, imperator

emphasis ˈemfəsɪs  | nacisk 

employee  | pracownik

endeavour  | przedsięwzięcie

enough  | wystarczająco

entertaining  | rozrywkowy

entire  | cały 

entirely  | całkowicie

environment ɪnˈvaɪrənmənt  | 
środowisko

established  | ustalany, ustalony

even though  | chociaż

evidence  | dowód

excess baggage  | nadbagaż

excessive  | nadmierny

exhibition ˌeksɪˈbɪʃn  | wystawa

exonerated  | uniewinniony

exorbitant  | nadmierny, bardzo 
wysoki

exposed to sth  | wystawiony  
na działanie czegoś

exquisite  | wyborny, znakomity

extra charge  | dodatkowa opłata

extra fee  | dodatkowa opłata

extraordinary  | wyjątkowy

eyewitness  | naoczny świadek  

F
fair number  | spora liczba

fall into the trap of sth  | wpaść  
w pułapkę czegoś

familiar  | znajomy, swojski

fart  | bąk

feather  | piórko

fierce  | silny, gwałtowny, ostry

filling  | plomba

fireworks  | fajerwerki

firing squad  | pluton egzekucyjny

first  | po pierwsze

flavour  | smak

flavouring  | smak, dodatek 
smakowy

flawless ˈflɔːləs  | nieskazitelny

flesh and blood  | z krwi i kości

flight  | lot

fluffy  | puszysty

focused on sth  | skupiony  
na czymś 

food poisoning  | zatrucie 
pokarmowe

footage  | materiał filmowy/wideo 

footprint  | odcisk stopy

forced to do sth  | zmuszony  
do zrobienia czegoś 

foreign  | obcy

forethought  | przezorność

former  | dawny

formerly  | dawnej

forte  | mocna strona

foundation  | podkład

fragile ˈfrædʒaɪl / ˈfrædʒl  | 
delikatny

frangipane  | krem migdałowy, 
masa migdałowa

frankly  | szczerze (mówiąc)
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free baggage allowance  | 
bezpłatny limit bagażowy

free of charge  | bezpłatnie

freediving  | nurkowanie  
na wstrzymanym powietrzu

frenetic  | gorączkowy

friction  | tarcie

fruit topping  | owocowy dodatek/
polewa/przybranie

full-length  | długi

furthermore  | co więcej, poza tym

G
gathering  | zgromadzenie

generic  | pospolity, zwyczajny

ghastly  | okropny

ghost town  | opuszczone miasto

global warming  | globalne 
ocieplenie

gloom-ridden  | pogrążony  
w mroku

gloss  | błyszczyk

go underwater  | zejść pod wodę

goal  | cel

gown  | suknia

gravestone  | nagrobek

graveyard  | cmentarz

greed  | chciwość

greenery  | zieleń

greenhouse gas  | gaz cieplarniany

guerilla fighting  | partyzantka

gunpowder explosive  | 
materiał wybuchowy z prochem 
strzelniczym

gust of wind  | podmuch wiatru

H
habitually  | notorycznie

hack  | rozwiązanie, trik

hamster  | chomik

hand luggage  | bagaż podręczny

handicapped  | niepełnosprawny

handiwork  | praca ręczna

harvesting  | żniwa, zbieranie 
plonów

haunted  | nawiedzony

hauntingly ˈhɔːntɪŋli  | zniewalająco

hazel  | leszczyna

head to  | kierować się do

headscarf  | chusta na głowę

heartache  | cierpienie

heating  | ogrzewanie

heating pipework  | rury grzewcze

hectic  | nerwowy

hence  | dlatego, z tego powodu

hiking  | chodzenie po górach

hitherto  | do tej pory

hive of activity  | miejsce 
intensywnej pracy

homeschooling  | nauczanie 
domowe

homogeniser  | homogenizator

honest ˈɒnɪst / ˈɑːnɪst  | szczery

hooked  | zakrzywiony, 
haczykowaty

hostility  | wrogość

hotspots  | popularne miejsce

household spending  | wydatki 
domowe

however  | jednak/że

human toll  | liczba ofiar 
śmiertelnych

hustle and bustle  | pot. zgiełk

I
I beg to differ.  | Ośmielę się nie 
zgodzić.

ice cream truck  | furgonetka  
z lodami

icing  | polewa

ID card  | dowód osobisty

identity  | tożsamość

if in doubt  | w razie wątpliwości

improvement  | ulepszenie, 
modyfikacja

In (all) frankness…   | Całkowicie 
szczerze…

in a nutshell  | w pigułce, w skrócie

in a subtle manner ɪn ə ˈsʌtl 
ˈmænə(r)  | w delikatny sposób

in a way  | w pewien sposób

in favour of  sth  | na korzyść 
czegoś

in order to do sth  | w celu 
zrobienia czegoś

in other words  | innymi słowy

in search of sth  | w poszukiwaniu 
czegoś

in terms of sth  | pod względem 
czegoś 

in the making  | w toku

in the middle  | w środku

in turn  | z kolei

including sth  | obejmować coś

incredible  | niesamowity

indeed  | w rzeczy samej

independence ˌɪndɪˈpendəns  | 
niezależność

indication  | wskazanie, dowód

industrial  | przemysłowy

industry  | przemysł

inescapable ˌɪnɪˈskeɪpəbl  | 
nieunikniony

inevitable ɪnˈevɪtəbl  | 
nieunikniony

infringement  | naruszenie

inner  | wewnętrzny

instead of sth  | zamiast czegoś

insurer  | ubezpieczyciel

interconnected  | połączone

intrepid  | nieustraszony

invaluable ɪnˈvæljuəbl  | 
nieoceniony

invented  | wynaleziony

inventor  | wynalazca

involved  | zaangażowany
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ironing board  | deska  
do prasowania

issuance of sth  | wydanie czegoś

itinerary aɪˈtɪnərəri  | plan podróży

J
jawbreaker  | łamaniec językowy

jet ski  | skuter wodny

jewellery ˈdʒuːəlri  | biżuteria

jokester  | żartowniś, dowcipniś

journey ˈdʒɜːni / ˈdʒɜːrni  | podróż 

joy  | radość

jumper  | sweter

K
kindergarten  | przedszkole

knowledge ˈnɒlɪdʒ / ˈnɑːlɪdʒ  | 
wiedza

L
landmark  | charakterystyczny 
obiekt

last but not least  | ostatni, ale nie 
mniej ważny

lately  | ostatnio

launched  | wprowadzony na rynek

law  | prawo

layer of sth ˈleɪə(r) / leə(r) əv 
ˈsʌmθɪŋ  | warstwa czegoś

leather  | skóra, skórzany

legally  | prawnie, według prawa

leisurely ˈleʒəli / ˈliːʒərli  | spokojny

lighthearted  | beztroski

liquid  | płyn

lost  | zagubiony

luckily  | na szczęście

luggage ˈlʌɡɪdʒ  | bagaż

M
malevolent məˈlevələnt  | wrogo 
nastawiony

marshmallow  | pianka

match made in heaven  | idealna 
para

mayor  | burmistrz

maze  | labirynt

melting point  | temperatura 
topnienia

memorable  | pamiętny

mere  | sama

meringue məˈræŋ  | beza

milk merchant  | sprzedawca 
mleka

mindless  | bezsensowny

mingling amongst  | znaleźć się 
wśród

mischievous  | psotny, złośliwy

mishap  | nieszczęśliwy wypadek

more often than not  | zazwyczaj, 
najczęściej

moreover  | co więcej

moreover  | ponadto

mores  | obyczaje, zwyczaje

mosque mɒsk / mɑːsk  | meczet

motherly  | macierzyński, matczyny

multiple choice  | wielokrotnego 
wyboru

N
nearby  | pobliski

nearly  | prawie

neither  | żaden

newsfeed  | zbiór najnowszych 
wiadomości

nightmare  | koszmar

no doubt  | niewątpliwie

no matter  | bez względu na 

nonetheless  | niemniej jednak

not quite to your taste  | nie do 
końca w twoim guście

notable  | godny uwagi

notch  | dziurka

novelty song  | piosenka oparta na 
żarcie, humorze/kabaretowa

nowadays  | obecnie 

number plate  | tablica 
rejestracyjna

numerous  | liczny

nut  | orzech

O
obstacle  | przeszkoda

obvious  | oczywisty

obviously ˈɒbviəsli / ˈɑːbviəsli  | 
oczywiście

occupied  | zajęty

occurrence əˈkʌrəns /əˈkɜːrəns  | 
zdarzenie

odd  | dziwny

of utmost importance  | najwyższej 
wagi

offbeat  | pot. nietypowy, 
niekonwencjonalny

officials  | władze

offspring  | potomstwo

ominous  | złowrogi

on a regular basis  | regularnie

on a whim  | spontanicznie

on board  | na pokładzie

on the basis of sth  | na podstawie 
czegoś 

on the other hand  | z drugiej 
strony

on the spot  | na miejscu

on the whole  | generalnie, ogólnie

on top of that  | w dodatku

opportunity  | sposobność

or otherwise  | czy wręcz 
przeciwnie

oral  | ustny

order  | kolejność

ordinary  | zwyczajny, zwykły 

origin  | pochodzenie
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originally  | początkowo, 
pierwotnie

origins  | początki

otherwise  | w przeciwnym razie

out of sth  | z powodu czegoś

outbreak  | wybuch

outcome  | rezultat

outdoor cinema  | kino plenerowe

outdoors  | na świeżym powietrzu

overall  | całościowy

overgrown by  | porośnięte przez

overhead locker  | schowek na 
bagaż podręczny

overlooked  | przeoczony, 
pominięty

overwhelming  ˌəʊvəˈwelmɪŋ  | 
przytłaczający

owing to sth  | z powodu czegoś

P
partly  | częściowo

peach  | brzoskwinia

pedestrian traffic  | ruch pieszy

penchant ˈpɒ̃ʃɒ̃ / ˈpentʃənt  | 
zamiłowanie

per se  | samo w sobie

personal item  | przedmiot 
osobisty, bagaż z rzeczami 
osobistymi

pervasive  | wszechobecny

phenomenon  | zjawisko

pick-pocketing  | kradzież 
kieszonkowa

picturesque ˌpɪktʃəˈresk  | 
malowniczy

piece of advice  | rada

pill  | tabletka

placement test  | test poziomujący

plain  | po prostu

pleasure  | przyjemność

plethora ˈpleθərə  | mnóstwo

plinth  | cokół

plot  | fabuła

porch  | ganek

post  | stanowisko

powerboating  | sport 
motorowodny

powers of persuasion  | moc 
przekonywania, siła perswazji

pram  | wózek dziecięcy

prayer hall  | sala modlitewna

precious ˈpreʃəs  | cenny

prevailing  | przeważający

prevention is better than cure  | 
lepiej zapobiegać niż leczyć

previously ˈpriːviəsli  | wcześniej, 
uprzednio

pricey  | kosztowny 

primary tool  | podstawowe 
narzędzie

Prime Minister  | premier

prohibited  | zakazany

prolific  | żyzny, płodny

properly  | odpowiednio

pros and cons  | za i przeciw

prospective  | przyszły

proverb  | przysłowie

provider  | dostawca

puff  | podmuch

purpose ˈpɜːpəs / ˈpɜːrpəs  | cel

push the air out  | wypuścić 
powietrze

put-down  | obelga

Q
quaint kweɪnt  | niezwykły, 
osobliwy

questionnaire  | kwestionariusz 

queue kjuː  | kolejka

quirky  | dziwaczny

quote kwəʊt  | cytat

quoted  | cytowany

R
raft  | tratwa

raging  | wzburzony

rampant  | szerzący się  
(np. o inflacji)

random  | przypadkowy

rash  | wysypka

raspberry  | malina

re-sealable  | z możliwością 
ponownego zamknięcia

reasonable  | rozsądny

recipe ˈresəpi  | przepis

recorded  | uwieczniony, nagrany

rectangular  | prostokątny

referee  | sędzia

refugee ˌrefjuˈdʒiː  | uchodźca

regardless of sth  | bez względu  
na coś 

released  | wydany, wyemitowany, 
wypuszczony na rynek

remark  | komentarz

reminiscent of sth  | 
przypominający coś

remote  | odległy 

remote work  | praca zdalna

rent  | czynsz

renting  | wynajem

replaced  | zastąpiony

resentment  | niechęć

resource  | źródło, zasób

resplendent   | olśniewający

resting place  | miejsce spoczynku

retreat  | azyl

return route  | droga powrotna

revelation  | rewelacja, odkrycie

rodent  | gryzoń

rope park  | park linowy

roughly ˈrʌfli  | mniej więcej

round raʊnd  | okrągły

rounded  | zaokrąglony 

rubble  | gruzy
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S
salesperson  | sprzedawca

savoury ˈseɪvəri  | słonawy, słony

saying  | powiedzenie 

scales  | waga

schedule  | harmonogram

scientific  | naukowy

scuba diving  | nurkowanie  
z akwalungiem

seabed  | dno morza

security control  | kontrola 
bezpieczeństwa

semi-sheer  | półprzezroczysty

sewer ˈsuːə(r) / ˈsuːər  | kanał 
ściekowy

shawl  | szal

sheer insult  | czysta zniewaga

shell shock  | nerwica frontowa

sherbet  | sorbet

shopping spree  | szał zakupowy

shortcrust pastry  | kruche ciasto

silver bullet  | przen. złoty środek

similarity  | podobieństwo

since  | ponieważ

skydive  | skok ze spadochronem

skyscraper  | drapacz chmur

sleeve  | rękaw

slide  | zjeżdżalnia

slip-n-slide  | ślizgawka

slotted into  | wpasować w coś

smattering  | odrobina

smoothly  | bez zakłóceń

snorkelling  | nurkowanie z rurką

so-called  | tak zwany

soaking  | moczenie  
(np. stóp w wodzie)

sophisticated  | wyrafinowany

spacious  | przestrzenny

span of time  | okres czasu

spare outfit  | zapasowy strój

speakeasy  | ukryty bar

species  | gatunek

spied  |  szpiegowany

spiralling  | bezustannie wzrastający

splashing  | pluskać się

splitters  | rozdzielacz

spontaneous spɒnˈteɪniəs / 
spɑːnˈteɪniəs  | spontaniczny

spooky  | upiorny

spot  | miejsce

staff  | personel

staff room  | pokój nauczycielski

staged by  | wystawiony przez

staggering  | szokujący

staunch stɔːntʃ  | zagorzały

stealthy  | ukryty 

stink of sth  | śmierdzieć czymś, mieć 
brzydki zapach

stomach ˈstʌmək  | żołądek

streak  | skłonność

strictly  | dokładnie

stroll  | spacer

stroller  | wózek spacerowy, 
spacerówka

subconsciously ˌsʌbˈkɒnʃəsli /
ˌsʌbˈkɑːnʃəsli  | podświadomie

submerged  | zanurzony

subsequently ˈsʌbsɪkwəntli  | 
następnie

subterranean  ˌsʌbtəˈreɪniən  | 
podziemny

suitcase ˈsuːtkeɪs  | walizka

sunglasses  | okulary 
przeciwsłoneczne

sunray  | promień słoneczny

surface gravity  | grawitacja 
powierzchniowa

surveillance  | monitoring

surveillance sɜːˈveɪləns / 
sɜːrˈveɪləns  | obserwacja, nadzór, 
kamery 

survey  | ankieta

swimming trunks  | kąpielówki

synced  | zsynchronizowany

T
tailor-made  | dostosowany  
(do potrzeb)

take note of sth   | zwrócić uwagę 
na coś

take-off  | odlot samolotu

tantalising  | kuszący

tap water  | woda z kranu

teaching staff  | zespół nauczycieli

teen drama  | serial młodzieżowy

teenage  | nastoletni

teenager  | nastolatek

teeth tiːθ  | zęby

tent  | namiot

termed  | nazwany

The bottom line is…  | Najważniejsze 
jest to, że…

the carry on bag  | torba podręczna

the end is nigh  | koniec jest bliski

the former  | pierwszy  
z wymienionych

the key card  | karta magnetyczna  
do otwierania drzwi

the latter  | ten drugi, ten ostatni  
(z wymienionych)

The point is…  | Rzecz w tym, że...

the tip of the iceberg  | wierzchołek 
góry lodowej

theft  | kradzież

therefore  | dlatego

thick  | gęsty

thirst for sth   |  pragnienie czegoś

thoroughly  | dokładnie, całkowicie

though  | jednak/że 

thrilling  | ekscytujący

thus  | z tego powodu, dlatego 

tied  | związany

time flies  | czas mija bardzo szybko

to a certain degree/extent  |  
w pewnym stopniu

to a degree  | do pewnego stopnia

to accelerate sth  | przyśpieszać coś
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to accomplish sth  | osiągnąć coś

to achieve sth  | osiągnąć coś

to acquire sth  | nabywać coś

to adhere to sth  | popierać coś

to admit that…  | przyznać, że…

to agree  | zgadzać się

to agree wholeheartedly 
ˌhəʊlˈhɑːtɪdli / ˌhəʊlˈhɑːrtɪdli  | 
popierać całym sercem/całkowicie

to aid sth  | wspierać coś

to aim to do sth  | obrać sobie za cel 
zrobienie czegoś

to alleviate sth  tə əˈliːvieɪt 
ˈsʌmθɪŋ  | złagodzić coś

to allocate sth  | przydzielać coś

to allow sb to do sth  | pozwolić 
komuś coś zrobić

to announce that…  | ogłaszać, że…

to apologise  | przepraszać

to appear  | pojawiać się

to appreciate sth  | doceniać coś 

to argue with sb  | kłócić się z kimś

to assess sth  | ocenić, oszacować 
coś 

to attempt sth  | spróbować czegoś

to attend  | brać udział

to attract sb  | przyciągać kogoś  
(np. ludzi)

to avoid sth  | unikać czegoś

to battle over sth  | walczyć o coś

to be allowed  | być dozwolonym

to be aware of sth  | być świadomym 
czegoś

to be concerned about sth  | 
martwić się czymś

to be dead against sth  | 
występować przeciwko czemuś

to be dissuaded from sth  | być 
zniechęconym do czegoś

to be drenched  | kompletnie 
przemoknąć

to be inclined to agree with sb/sth 
(UK)/ to tend to agree with sb/sth 
(AmE)  | być skłonnym zgodzić się  
z kimś/czymś

to be knotted  | zostać związanym/
zasupłanym

to be likely to do sth  | być w stanie 
coś zrobić

to be likely to do sth  | 
prawdopodobnie coś zrobić

to be moved up/down a level  | być 
przeniesionym o poziom wyżej/niżej

to be mugged  | zostać okradzionym

to be on active duty  | być w czynnej 
służbie wojskowej

to be on the way up  | stawać się 
coraz bardziej popularnym

to be open to question  |  
do przedyskutowania

to be removed from power  | zostać 
odsuniętym od władzy

to be revisited  | rozważyć 
ponownie/na nowo

to be sealed  | zostać zamkniętym

to be stuck in sth  | utknąć w czymś

to be under siege  | być oblężonym

to be up your alley  | bardziej  
do kogoś pasować

to be worth sth  | być wartym czegoś

to bear sth in mind  | pamiętać  
o czymś

to befall sb  | przytrafiać się komuś

to behave  | zachować się, 
zachowywać się 

to besiege sb  | oblegać kogoś

to boast sth  | pochwalić się czymś, 
po/szczycić się czymś 

to book ahead  | rezerwować  
z wyprzedzeniem

to book sth  | zarezerwować coś

to boost sth  | zwiększać coś

to break into sth  | włamywać się 
gdzieś

to break out  | wybuchać, 
wybuchnąć

to burn bridges  | palić mosty

to cap it all  | na domiar wszystkiego

to carry  | nosić, mieć ze sobą

to catch sb off guard  | wziąć kogoś  
z zaskoczenia

to catch sb red handed  | złapać 
kogoś na gorącym uczynku

to cause sth  | powodować coś

to check in  | zameldować się

to chip a tooth  | ułamać ząb

to clogged up  | zatkać się (o rurze)

to combine sth with sth  | łączyć coś 
z czymś 

to come across  sth  | napotkać coś

to come in handy  | okazać się 
użytecznym

to complement each other  | 
uzupełniać się nawzajem

to concur tə kənˈkɜː(r)  | zgadzać się

to condemn sth  | potępiać coś

to consist of sth  | składać się  
z czegoś 

to constitute sth  | stanowić coś

to cool off  | ochłodzić się

to cool sb down  | ochłodzić, 
orzeźwić kogoś

to cope  | dawać sobie radę

to count  | liczyć się

to cover sth in sth  | pokryć coś 
czymś

to craft  | wykonać ręcznie

to credit sb with sth  | przypisywać 
komuś coś

to cut it   | wystarczyć

to dart  | gonić gdzieś, wystrzelić jak 
z procy

to date sb  | spotykać się z kimś  
(na randki)

to deal with sth  | radzić sobie  
z czymś

to depend on sth  | zależeć  
od czegoś 

to deploy  | wysłać

to devour sth  | pałaszować coś

to disable  | blokować

to disagree  | nie zgadzać się

to discover sth  | odkrywać coś

to displace  | wysiedlać

to double check  | dokładnie 
sprawdzić
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to draw sth out  | wydobywać coś

to drive sb to sth  | przyciągać kogoś 
do czegoś, ciągnąć kogoś do czegoś 

to dwell on sth  | rozpamiętywać coś

to elaborate on sth  | rozwinąć coś 

to emerge tʊ  ɪˈmɜːdʒ / ɪˈmɜːrdʒ  | 
pojawić się

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

to encounter sth  | doświadczyć 
czegoś

to encounter sth  | napotykać coś

to encourage sb to do sth  | 
zachęcać kogoś do z/robienia czegoś

to encroach  | podmywać, docierać 
do

to end up  | skończyć

to engage sth  | angażować coś

to enjoy your stay  | czerpać 
przyjemność z pobytu

to ensure that…  | zapewnić, 
zagwarantować, że...

to evolve into sth  | ewoluować  
w kierunku czegoś, przeistoczyć się 
w coś

to exceed X  | przekroczyć X

to execute sth  | wcielać coś w życie

to experience sth  | doświadczać 
czegoś 

to expose sb to sth  | wystawiać 
kogoś na działanie czegoś

to express  | wyrazić

to fail an exam  | oblać egzamin

to fall in love with sb  | zakochać się 
w kimś 

to fall sick  | zachorować

to fall victim to sth  | paść ofiarą 
czegoś

to feel anxious  | mieć obawy

to feel under the weather  | czuć się 
źle

to feel uneasy about sth  | być 
niespokojnym/czuć się nieswojo  
w związku z czymś

to fight a losing battle  | toczyć 
walkę bez szans

to find out about sth  | dowiadywać 
się o czymś 

to find out sth  | dowiedzieć się 
czegoś

to fit  | mieścić się

to fix sth  | naprawić coś

to flaunt tə flɔːnt  | obnosić się

to float one’s boat  | co kto lubi

to flock to X  | gromadzić się gdzieś, 
przybywać do X

to focus on sth  | skupiać się  
na czymś 

to foresee sth  | przewidywać coś

to fret  | martwić się

to gain momentum  | nabrać 
rozpędu

to gain popularity  | zyskiwać 
popularność

to gather sth  | zebrać coś 

to get acquainted with sth tə  
ɡet  əˈkweɪntɪd wɪθ  ˈsʌmθɪŋ  | 
zapoznawać się z czymś

to get burned  | spalić się

to get one’s message across  | 
porozumieć się 

to get robbed  | zostać okradzionym

to get stabbed  | zostać pchniętym 
nożem

to get to know sth  | poznać, 
poznawać coś 

to give thanks  | dziękuję

to give up  | poddać się

to go downstream  | płynąc  
z prądem

to go off  | uruchamiać się

to go on foot  | iść na piechotę

to go rogue tə ɡəʊ rəʊɡ  | buntować 
się, działać na własną rękę

to go to great lengths  | dokładać 
starań, zadawać sobie wiele trudu

to harm sb  | skrzywdzić kogoś

to have an axe to grind  | mieć 
powód do narzekania

to have petty squabbles with sb  | 
mieć drobne sprzeczki z kimś

to hide  | ukrywać

to highlight sth  | podkreślać coś

to impact sb/sth  | wpływać  
na kogoś/coś

to impress sb  | zaimponować komuś

to include sth  | obejmować coś

to increase sth  | zwiększać coś

to invade sth  | naruszać coś

to involve sth  | obejmować coś

to justify sth  | uzasadniać coś

to keep in touch with sb  | być 
z kimś w kontakcie 

to keep sb safe  | zapewnić komuś 
bezpieczeństwo

to lead to sth  | prowadzić do czegoś

to learn sth by heart  | uczyć się 
czegoś na pamięć

to look for sth  | szukać czegoś, 
oczekiwać czegoś

to look forward to sth  | oczekiwać 
na coś z niecierpliwością

to lose one’s grip on sth  | tracić 
kontrolę nad czymś

to lower sth  | obniżać coś

to lurk tə lɜːk / lɜːrk  | czaić się

to make a sand castle  | budować 
zamek z piasku

to make an appointment  | umówić 
się na wizytę

to make progress  | robić postępy

to make up your own mind  | 
zdecydować się na coś, podjąć 
decyzję samodzielnie

to manage to do sth  | dać radę coś 
zrobić 

to mean sth  | oznaczać, znaczyć coś

to meet the requirements  | spełniać 
wymagania

to memorise sth  | zapamiętać coś 

to mess sth up  | psuć coś

to miss sth  | spóźnić się na coś

to offend sb  | obrażać kogoś

to offend sb  | urazić kogoś

to open fire on sb  | otworzyć ogień, 
zacząć do kogoś strzelać
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to outnumber sb  | mieć nad kimś 
przewagę liczebną

to outsmart sb  | przechytrzyć kogoś

to owe  | zawdzięczać

to pardon sb  | ułaskawiać kogoś

to participate in sth  | uczestniczyć 
w czymś 

to pass by  | przechodzić obok

to pay off  | opłacać się 

to perish  | umrzeć, zginąć

to pick sth  | wybierać coś 

to pick up sth  | podłapać coś

to place sth  | umieścić coś

to plant sth  | zasadzić coś

to praise sth  | wychwalać coś

to pressurize təˈpreʃəraɪz  | 
wywierać presję

to prevent sth from sth  | 
powstrzymywać coś od czegoś, 
zapobiegać czemuś

to provide sb with sth  | dostarczać 
komuś czegoś 

to pull one’s weight  | przykładać się 
do pracy

to put sth off  | odkładać coś  
na później

to put sth on hold  | wstrzymać coś

to raise sth  | podnieść coś

to range from sth to sth  | mieć 
zakres od czegoś do czegoś 

to rank as sth  | mieć rangę czegoś, 
być klasyfikowanym jako coś

to re-furnish sth  | przemeblować 
coś

to reach  | sięgać

to reckon  | sądzić 

to reconsider sth  | ponownie coś 
przemyśleć

to recover  | wychodzić z kryzysu

to rectify sth  | sprostować coś, 
naprawić coś

to redress sth  | przywracać coś  
(np. równowagę)

to refer to sb/sth  | odnosić się  
do kogoś/czegoś

to refuse to do sth  | odmawiać  
z/robienia czegoś

to register  | zarejestrować

to release sth  | uwalniać coś

to release sth  | wypuszczać  
(album muzyczny)

to relieve  | ulżyć, złagodzić

to remain  | pozostawać

to request sth  | żądać czegoś

to require sth  | wymagać czegoś

to resort to sth  | uciekać się  
do czegoś

to retreat  | wycofać się

to return to X  | wracać do X

to rid oneself of sth  | pozbyć się 
czegoś, zrzucić z siebie coś

to roast sth  | piec coś

to seem  | wydawać się 

to settle a dispute  |  rozstrzygnąć 
spór

to snatch sth  | zwinąć coś

to soar  | gwałtownie wzrastać

to socialise with sb  | nawiązywać 
kontakty towarzyskie z kimś

to soften sth  | zmiękczyć coś

to solve sth  | rozwiązać coś

to speak out against sb  | 
sprzeciwiać się komuś

to sponge up sth tə spʌndʒ ʌp 
ˈsʌmθɪŋ  | absorbować coś, 
wchłaniać coś

to spot sth  | dostrzec coś

to spread  | rozpowszechnić się

to spread out  | rozproszyć się, 
rozbiec się

to squash sth  | zgniatać coś

to squeeze in sth  | wcisnąć coś

to stalk sb tə stɔːk ˈsʌmbədi  | śledzić 
kogoś

to stargaze  | obserwować gwiazdy

to state  | stwierdzać

to stay in shape  | pozostawać  
w formie

to stem from sth  | wynikać z czegoś

to step off the trail  | zejść ze szlaku

to step out of one’s comfort zone  | 
wyjść ze swojej strefy komfortu

to stress out  | być pod wpływem 
stresu, zestresować się

to stumble  | natknąć się na, 
skończyć w, wejść do

to suntan  | opalać się

to tackle sth  | uporać się z czymś

to take (things) up a notch  | 
bardziej się postarać/podnieść 
poprzeczkę

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

to take a look at sth  | spojrzeć  
na coś

to take a pic  | zrobić zdjęcie

to take care of sth  | opiekować się 
czymś

to take off sth  | zdjąć coś

to take place  | mieć miejsce

to take sth into account  | wziąć coś 
pod uwagę

to take up a hobby  | znaleźć sobie 
hobby

to throw up  | wymiotować

to tighten one’s belt  | zaciskać pasa

to translate sth  | przetłumaczyć coś

to trap  | uwięzić

to trundle   | przemieszczać się 
powoli

to try out sth  | spróbować czegoś

to tuck away sth  | schować coś 
głęboko

to tuck into sth  | pałaszować coś

to turn  | zwrócić się, udać się

to turn out  | okazywać się

to turn sth into sth  | zmieniać coś 
w coś

to turn to sb  | zwrócić się do kogoś

to twiddle one’s thumbs  | pot. 
zbijać bąki

to wage war on sth  | wypowiedzieć 
czemuś wojnę

to warm  | ogrzać
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to warn of sth  | ostrzegać  
przed czymś

to waste  | marnować

to weigh tə weɪ  | ważyć

to whet one’s appetite  | zaostrzyć 
czyjś apetyt

to withdraw sth  | wycofać coś

to witness sth  | być świadkiem 
czegoś

to wrap up sth  | owinąć coś

to zip  | pędzić

to zoom  | pomykać

to-do list  | lista rzeczy do zrobienia

to-watch list  | lista filmów  
do obejrzenia

tongue tʌŋ  | język

tongue-in-cheek  | z przymrużeniem 
oka

Too right! (UK)/ Damn right! 
(AmE)   | Święta racja!

topped with sth  | zwieńczony czymś

trader  | kupiec

trail running  | bieganie po górach/w 
trudnych warunkach

travel bug  | zamiłowanie do podróży

travel insurance  | ubezpieczenie 
podróży

treasure ˈtreʒər  | skarb

tried-and-tested  | sprawdzony, 
niezawodny

trigger  | wyzwalacz, czynnik 
wywołujący coś

troops  | wojska

truce  | rozejm, zawieszenie broni

U
uncomfortable ʌnˈkʌmftəbl / 
ʌnˈkʌmfətəbl  | niekomfortowo

uncommon  | rzadki

undeniable ˌʌndɪˈnaɪəbl  | 
niezaprzeczalne

undeniably  | niezaprzeczalnie

underwriter  | ubezpieczyciel 
(ekspert szacujący ryzyko, ustalający 
wysokość ubezpieczenia)

undisputedly ˌʌndɪˈspjuːtɪdli  | 
bezdyskusyjnie

undoubtedly  | niewątpliwie

unemployed ˌʌnɪmˈplɔɪd  | 
bezrobotny

unforgettable  | niezapomniany

unfortunate ʌnˈfɔːtʃənət /
ʌnˈfɔːrtʃənət  | niefortunny

unfortunately ʌnˈfɔːtʃənətli  | 
niestety

unrest  | zamieszki

up in arms  | oburzony, bardzo 
zdenerwowany

up-market  | ekskluzywny

upset stomach  | rozstrój żołądka

urban ˈɜːbən / ˈɜːrbən  | miejski 
(krajobraz)

utilitarian  juːtɪlɪˈteəriən /
ˌjuːtɪlɪˈteriən  | praktyczny

utilities juːˈtɪlətiz  | urządzenia 
użyteczności publicznej

utter  | całkowity, totalny

V
valuable  ˈvæljuəbl  | wartościowy, 
cenny

valuables  | rzeczy wartościowe

variety  | różnorodność 

various  | różny

varsity  | uniwerek, reprezentacja 
uniwersytetu w sporcie

vaulted ˈvɔːltɪd  | sklepiony

veggie  | pot. warzywo

venue  | miejsce (np. koncertu)

verbal exchange  | wymiana słów

versus  | kontra

vetting  | weryfikacyjny

via  | przez

view  | opinia, pogląd

vindictive vɪnˈdɪktɪv  | mściwy

violence  | przemoc

vital  | istotny

vocal cords  | struny głosowe

voiced consonant  | spółgłoska 
dźwięczna

voiceless  | bezdźwięczny

W
waitress  | kelnerka

water-powered flyboard  | deska 
z silnikiem odrzutowym zasilana 
strumieniem wody

weight  | ciężar

weird  | dziwaczny

well-roasted  | mocno palone

well-spent  | dobrze wydany

wheelchair  | wózek inwalidzki

wheezing  | świszczący

When in Rome, do as the Romans 
do  | kiedy wejdziesz między wrony, 
musisz krakać jak i one

when it comes to...  | jeśli chodzi o…

whereas  | natomiast, podczas gdy

whether  | czy

while  | podczas gdy

whipped cream  | bita śmietana

whirlpool  | wir (wody)

whisked off  | natychmiast 
pokierowany

whole  | cały

whopping  | ogromny

widespread  | powszechny

widespread  | rozległy

with a difference  | w nowatorski 
sposób, inaczej

with a split leg  | z rozcięciem

with the passing of time  | 
z upływem czasu

within  | w, w obrębie czegoś

within walking distance  |  
w niewielkiej odległości

without sth  | bez czegoś 

witty  | dowcipny

woolen  | wełniany 
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worth sth  | wart/y czegoś 

wounded  | ranny

wrongdoing  | krzywda, zło

Y
yachting ˈjɒtɪŋ / ˈjɑːtɪŋ  | żeglowanie
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