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A
abbey ˈæbi |  opactwo

able |  zdolny

above average |  powyżej 
przeciętnej

abroad |  za granicą

accomplishment |  osiągnięcie

according to sth |  według czegoś

account |  relacja

accurate |  dokładny

actually |  w rzeczywistości, 
naprawdę

a different ball game |  zupełnie 
inna para kaloszy

administered |  zarządzany

advisable |  doradzany

a few |  kilka

afflicted by sth |  dotknięty przez 
coś

ageism |  dyskryminacja ze względu 
na wiek

ailment ˈeɪlmənt |  dolegliwość

aligned with sth |  idący w parze 
z czymś

all-out |  całkowity

allegiance |  oddanie, przywiązanie

alt-meme |  mem alternatywny 
(pozbawiony większego sensu)

although |  chociaż

ambiguity |  dwuznaczność

amniotic |  owodniowy

amount of sth |  ilość czegoś

analogue ˈænəlɒɡ/ˈænəlɔːɡ 
|  analogowy

ancestry |  pochodzenie

annoying |  irytujący, denerwujący

annual |  coroczny

anthem |  hymn

anxiety |  niepokój

anxious ˈæŋkʃəs |  niespokojny

apart from sth |  oprócz czegoś

a picture is worth a thousand 
words |  obraz wyraża więcej niż 
tysiąc słów

appendix əˈpendɪks |  wyrostek 
robaczkowy

arch |  łuk

ascension to the throne |  objęcie 
tronu

as far as X is concerned |  jeśli 
chodzi o X

assassination |  zamach

assassin |  moderca, zabójca, 
zamachowiec

a tad |  trochę

at all |  w ogóle

at least |  przynajmniej

attempt |  próba

audible ˈɔːdəbl |  słyszalny

audience |  odbiorcy, publiczność

automotive mechanics ˌɔːtəˈməʊtɪv 
məˈkænɪks |  mechanika 
samochodowa

available |  dostępny

average |  przeciętny

aware |  świadomy

B
bank holiday |  święto państwowe

betrayal |  zdrada

bill |  rachunek

biopic |  biografia

blank |  ślepy

blessing in disguise ˈblesɪŋ ɪn 
dɪsˈɡaɪz |  szczęście w nieszczęściu

blockbuster |  hit

block scheduling |  rodzaj układu 
zajęć szkolnych polegający na 
planowaniu kilku lekcji danego 
przedmiotu pod rząd

blue collar worker |  pracownik 
fizyczny

breached briːtʃt |  naruszony

breakthrough |  przełomowy

breath breθ |  wdech

broadcast |  wy/emitowany

burglar |  włamywacz

by no means |  w żadnym wypadku, 
w żaden sposób

by the way |  przy okazji

C
cancer |  rak (choroba)

caption |  podpis

captivated by sth |  urzeczony 
czymś, zafascynowany/
zaintrygowany czymś

carpentry |  stolarstwo

chairman |  przewodniczący

chalk tʃɔːk |  kreda, wapień

cheat sheet |  ściąga

circumstances |  okoliczności

citizenship |  obywatelstwo, 
postawa obywatelska

civics |  wiedza o społeczeństwie

claiming |  twierdzący

clairvoyance |  jasnowidztwo

collated |  zestawiony, porównany

commemorative |  upamiętniający

commended for sth |  chwalony za 
coś

community |  społeczność

compelling |  przekonujący

composure |  spokój, opanowanie

confidence |  pewność siebie

congenital |  wrodzony

conscious ˈkɒnʃəs/ˈkɑːnʃəs 
|  świadomy

considerable |  znaczny

consistently |  konsekwentnie, 
spójnie

consonant |  spółgłoska

contemporary |  współczesny

coronary artery disease |  choroba 
niedokrwienna serca

corsage |  bukiecik (do przypięcia 
do sukienki)

counterpart |  odpowiednik
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county |  hrabstwo

cover |   okładka

cove |  zatoczka

crafted |  przygotowany

critically-acclaimed |  chwalony 
przez krytyków

crowd |  tłum

crustacean krʌˈsteɪʃn |  skorupiak

curious ˈkjʊəriəs/ˈkjʊriəs |  ciekawy

currently |  obecnie

current |  obecny

curriculum |  program nauczania

cystic fibrosis |  mukowiscydoza

D
data |  dane

dead against sth |  zdecydowanie 
czemuś przeciwny

deck chair |  leżak

dense |  gęsty

depicted |  przedstawiony, 
odmalowany

depiction |  odmalowanie, 
przedstawienie

derivative |  pochodna

despite sth |  po/mimo czegoś

devoted to sb/sth |  poświęcony 
komuś/czemuś, oddany czemuś

diabetes ˌdaɪəˈbiːtiːz |  cukrzyca

disguise dɪsˈɡaɪz |  przebranie

disproportionately 
|  niewspółmiernie

distant |  daleki

divorce |  rozwód

dodgeball |  gra w dwa ognie

driver’s license |  prawo jazdy

drop |  spadek

due to sth |  z powodu czegoś

dumb jock |  AmE głupi koks, osiłek

E
effortless |  w który nie włożono 
wysiłku

effort |  wysiłek

either...or… |  albo..albo…

elected |  wybrany

elective courses |  zajęcia 
fakultatywne

emboldened |  śmiały, ośmielony, 
rozzuchwalony

employee |  pracownik

employer |  pracodawca

employment |  zatrudnienie

engagement ɪnˈɡeɪdʒmənt 
|  zaręczyny

equally |  równie

equivalent |  odpowiednik

estimates |  szacunki

ever-looming |  ciągle wyłaniający 
się

exacerbation ɪɡˌzæsəˈbeɪʃn/
ɪɡˌzæsərˈbeɪʃn |  nasilenie, 
pogorszenie

except sth |  z wyjątkiem czegoś

exhibit ɪɡˈzɪbɪt |  eksponat

expelled |  wyrzucony

exploit |  wyczyn

extracurricular |  pozaszkolny, 
dodatkowy

extremely |  wyjątkowo

F
fabricated |  zmyślony

facial expression |  wyraz twarzy

facility |  udogodnienie

faculty lounge |  pokój nauczycielski

fairly |  stosunkowo, dosyć

female |  żeński, kobiecy

fertilisation |  zapłodnienie

fertility |  płodność

few |  niewielu

financial means |  środki finansowe

fish and chips |  ryba z frytkami

fitting |  pasujący

flashcard |  fiszka

flex |  pot. osoba popisująca się 
przed innymi, chwalipięta

foam roller |  piankowy wałek do 
masażu

foetus |  płód

forced to do sth |  zmuszony do  
z/robienia czegoś

fortunately |  na szczęście

fossilised ˈfɒsəlaɪzd/ˈfɑːsəlaɪzd 
|  skamieniały

fossil |  skamielina

fractionally |  nieznacznie, odrobinę

frankly |  szczerze

from close range |  z bliskiej 
odległości

from scratch |  od zera

funeral ˈfjuːnərəl |  pogrzeb

furthermore |  ponadto

fussy about sth |  wybredny co do 
czegoś

G
gambling |  hazard

gene dʒiːn |  gen

genetic disorder |  zaburzenie 
genetyczne, choroba genetyczna

genre ˈʒɒ̃rə/ˈʒɒnrə |  gatunek (np. 
literacki, muzyczny)

give it a break |  odpuść

given out |  dany, wypłacony

glamorous ˈɡlæmərəs |  prestiżowy

go ahead |  naprzód

good luck! |  powodzenia!

gown ɡaʊn |  suknia

GPA=grade point average 
|  arytmetyczna średnia ocen

grace |  wdzięk, urok

grade |  stopień, ocena

greeted |  po/witany
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guidance counselor |  doradca 
zawodowy

guilty |  winny

gun toter |  pot. strzelec

gymnasium |  sala gimnastyczna

H
hallowed ˈhæləʊd |  otoczony czcią

hall pass |  przepustka

hamster |  chomik

harbour |  port

hardly |  prawie (nie ma), zaledwie

harmless |  nieszkodliwy

head-of-state |  głowa państwa

heir apparent eə(r)/er əˈpærənt 
|  następca tronu, sukcesor

heir |  sukcesor

held back |  zatrzymany

hence |  dlatego

henge |  krąg z kamieni, kamienny 
krąg

heritage |  spuścizna, dziedzictwo

highlight |  główna atrakcja

homecoming game |  zjazd byłych 
uczniów lub studentów

home economics ˌhəʊm 
ˌiːkəˈnɒmɪks /ˌhəʊm ˌekəˈnɒmɪks 
|  zajęcia z gospodarstwa 
domowego

homeroom teacher |  nauczyciel 
wychowawca

honorary ˈɒnərəri/ˈɑːnəreri 
|  honorowy

host of sth |  całe mnóstwo czegoś

hot lunch |  lunch na ciepło

household |  gospodarstwo 
domowe

however |  jednak/że

I
I can’t stand… |  Nie znoszę…

impact on sth |  wpływ na coś

imperative |  tryb rozkazujący

improvement |  ulepszenie

in an attempt to |  próbując

in anger |  w realu

in a nutshell |  w skrócie, krótko 
mówiąc

included in sth |  włączony w coś

including sb |  włącznie z kimś

income tax |  podatek dochodowy

inconclusive |  niejednoznaczny, 
nieprzekonujący

increase |  wzrost

incredible ɪnˈkredəbl 
|  niewiarygodny

incrementally |  narastająco, 
przyrostowo

indigenous ɪnˈdɪdʒənəs |  rdzenny, 
autochtoniczny

inequality |  nierówność

inflicted on sb |  wyrządzony komuś

infringement ɪnˈfrɪndʒmənt 
|  naruszenie praw

inhabitant |  mieszkaniec

inherited |  odziedziczony

initially |  początkowo

in many regards |  pod wieloma 
względami

in order to |  aby, żeby

instead |  w zamian, zamiast

in terms of sth |  pod względem 
czegoś

in the middle |  w środku, pośrodku

in this vein |  w tym duchu/tonie

itinerary aɪˈtɪnərəri |  plan podróży

It’s all Gucci. |  pot. Wszystko w 
porządku.

J
janitor |  woźny

jaw dʒɔː |  szczęka

JROTC = Junior Reserve Officers’ 
Training Corps |  amerykański 
program szkolenia wojskowego dla 
młodzieży

K
Karen |  pot. określenie 
roszczeniowej, uprzywilejowanej 
kobiety

kickball |  gra dziecięca opierająca 
się na regułach baseballu

kindergarten |  przedszkole

L
lack of sth |  brak czegoś

lacrosse |  gra podobna do hokeja 
na trawie z użyciem rakiet zamiast 
kijów

lawn lɔːn |  trawnik

law |  prawo

layette set |  wyprawka dla 
noworodka

leaver |  odchodzący, osoba 
odchodząca z pracy

leeway |  swoboda działania

Let me see. |  Sprawdzę. Pozwól, że 
sprawdzę.

leverage |  zdolność wywierania 
nacisku, wpływ

life expectancy |  szacowana 
długość życia

limestone |  wapień

live laɪf |  na żywo

long standing |  długotrwały

lunch lady |  kucharka (szkolna)

M
mainstream |  główny nurt

majority of sb |  większość kogoś

maltreatment |  złe traktowanie

manhood |  męskość

marching band |  marszowa 
orkiestra dęta

marvel |  cud

measly |  marny, nędzny

memeing |  tworzenie memów
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memelord |  król memów

meme miːm |  mem

memorable |  zapadający w pamięć

mended |  naprawiony

merely |  jedynie, tylko, zaledwie

midterm |  egzamin/test w środku 
semestru

milestone |  punkt zwrotny, kamień 
milowy

miscarriage |  poronienie

misconduct |  złe zachowanie, 
wykroczenie

mouth maʊθ |  usta

mowed məʊd |  przycięty, 
przystrzyżony

much-maligned |  wzgardzony

N
narrow-minded |  ograniczony, 
o wąskich horyzontach

nationwide |  w całym kraju

neglect |  zaniedbanie

neither |  również nie

nickname |  ksywka

nieghbouring |  sąsiadujący

no matter |  nieważne

notable ˈnəʊtəbl |  godny 
odnotowania, godny uwagi

noticeable ˈnəʊtɪsəbl |  zauważalny

numerous |  liczny

nutrition |  odżywianie

O
obviously ˈɒbviəsli/ˈɑːbviəsli 
|  oczywiście

octopus |  ośmiornica

offensive |  obraźliwy

once in a while |  raz na jakiś czas

one-of-a-kind |  jedyny w swoim 
rodzaju

on foot |  pieszo, na piechotę

on point |  celny, trafny

on the advice of sb |  za radą kogoś

on the other hand |  z drugiej 
strony

on top of that |  poza tym

originally |  początkowo

original poster |  osoba, która 
wstawiła post

origins |  pochodzenie

outcry |  głosy protestu

outdoors |  na zewnątrz

out of thin air |  ni stąd, ni zowąd

outstanding |  wybitny, wyjątkowy

overarching |  główny

overseas |  zamorski

overstated |  przeceniony

P
palate |  podniebienie

payment |  płatność, zapłata

pay rise |  podwyżka

PE=physical education 
|  wychowanie fizyczne

peninsula pəˈnɪnsjələ/pəˈnɪnsələ |  
półwysep

pep rally |  motywujące spotkanie 
przed meczem

performance |  wystąpienie, występ

performed |  wykonany

perpetrator |  przestępca, sprawca

pervasive pəˈveɪsɪv/pərˈveɪsɪv 
|  wszechobecny

pet |  zwierzę domowe

phenomenon fəˈnɒmɪnən/
fəˈnɑːmɪnən |  zjawisko

picturesque |  malowniczy

pic |  pot. zdjęcie, obrazek

plausible ˈplɔːzəbl |  przekonujący, 
sensowny

pledge |  przyrzeczenie, obietnica

poise pɔɪz |  opanowanie, pewność 
siebie

poor nutrition |  niewłaściwe 
odżywianie

poverty |  bieda, ubóstwo

preceding |  poprzedzający

pregnancy |  ciąża

preimplantation |  odnoszący się do 
okresu przed implantacją w macicy

preppy |  uczeń prywatnego liceum

preserved |  zachowany

previously |  wcześniej, uprzednio

principal |  dyrektor

principle |  zasada

prior to X |  uprzedni względem X, 
wcześniejszy niż X

proclaimed |  ogłoszony, 
proklamowany

prohibited |  zakazany

prom |  bal na zakończenie roku 
najstarszego rocznika

pronounced |  wymawiany

pros and cons |  za i przeciw

purpose ˈpɜːpəs/ˈpɜːrpəs |  cel

Q
quandary ˈkwɒndəri/ˈkwɑːndəri 
|  dylemat, rozterka

quarry ˈkwɒri/ˈkwɑːri 
|  kamieniołom

quintessential ˌkwɪntɪˈsenʃl |  
fundamentalny

quit rate |  wskaźnik odchodzenia 
z pracy

R
rampant |  szalejący

randomly |  przypadkowo

random |  przypadkowy

ration coupon |  przydziałowy 
talon, kartka

recognised by sb |  uznawany przez 
kogoś

recognition |  uznanie



englishmatters.pl
96/2022

recording |  nagranie

recovery |  dojście do siebie, 
wyzdrowienie

refurbished ˌriːˈfɜːbɪʃt/ˌriːˈfɜːrbɪʃt 
|  odnowiony, odświeżony

regarded as sth |  postrzegany jako 
coś

reigning reɪnɪŋ |  panujacy, 
rządzący

relative |  krewny

reliably |  solidnie

relief |  ulga

remarkable rɪˈmɑːkəbl/rɪˈmɑːrkəbl 
|  niesamowity, wybitny, wyjątkowy

removed |  usunięty

replaced with sth |  zastąpiony 
czymś

reportedly |  podobno

resentment |  odraza, niechęć

retirement |  emerytura

revealed |  ujawniony, ogłoszony

rhotic |  rotyczny (o odmianie 
języka, w której głoska ‚r’ jest 
wymawiana na końcu sylaby lub 
gdy poprzedza spółgłoskę)

riot |  zamieszki

rooted in sth |  zakorzeniony 
w czymś

ruler |  władca, rządzący

rundown of sth |  przegląd czegoś

rural ˈrʊərəl/ˈrʊrəl |  wiejski

S
saliva |  ślina

sample |  próbka

SAT= Scholastic Assessment Test, 
Scholastic Aptitude Test |  test 
kompetencji dla uczniów szkół 
średnich w Stanach Zjednoczonych

scalp |  skóra na czubku głowy

scented ˈsentɪd |  zapachowy

scheduled |  zaplanowany

scores of sth |  mnóstwo czegoś

scores |  punktacja/wyniki

screened for sth |  kontrolowany 
pod kątem czegoś

seagull |  mewa

sediment |  osad

seemingly |  z pozoru

self-sufficient |  samowystarczalny

serenity səˈrenəti |  spokój

several |  kilka

share |  udział

sheer |  czysty

shift |  zmiana

shockwave |  fala uderzeniowa

shop class |  zajęcia praktyczno- 
-techniczne

shortage of sb |  brak kogoś

sickle cell disease |  anemia 
sierpowatokrwinkowa

sight saɪt |  widok

significantly |  znacząco, znacznie

spanner in the works |  przeszkoda, 
gwóźdź do trumny, kij włożony 
w szprychy

spark |  iskra, przebłysk

spicy |  pikantny

spike |  wzrost

spina bifida |  rozszczep kręgosłupa 
tylny

splash of sth |  kapka czegoś

spotted |  zauważony

squirrel ˈskwɪrəl/ˈskwɜːrəl 
|  wiewiórka

stably |  stabilnie

stance |  stanowisko

staple |  podstawa

status quo |  łac. stan istniejący

strict |  surowy

stroke of luck |  łut szczęścia

stroke |  udar mózgu

struggle |  zmaganie

stump |  pień

stunning |  zdumiewający

subreddit |  podsieć Redditu

subsidised |  dotowany

substitute |  zastępstwo

suicide |  samobójstwo

suitable ˈsuːtəbl |  odpowiedni

superstition |  przesąd

surveyed |  ankietowany

survey ˈsɜːveɪ/ˈsɜːrveɪ |  ankieta

sus=suspicious |  pot. podejrzany

susceptible to sth |  podatny na coś

swathe of sth |  pas, połać, duża 
część czegoś

sweaty ˈsweti |  spocony

T
taken out |  wyciągnięty, wyjęty, 
wyprowadzony

tall order |  ciężka sprawa, trudne 
zadanie

tangible ˈtændʒəbl |  zauważalny, 
namacalny

tax |  podatek

tear-jerking |  wyciskający łzy

teen |  nastolatek

template |  wzorzec, wzór

testicles |  jądra

the former |  były

the latter |  ten ostatni 
z wymienionych

therefore |  dlatego

there is more than one way to skin 
a cat |  zawsze znajdzie się jakiś 
sposób, jest wiele rozwiązań

there is no denying 
|  niezaprzeczalnie

thoughtful |  przemyślany

though |  jednak/że

threat of sth |  zagrożenie czymś

thriving |  kwitnący

timely |  dziejący się 
w odpowiednim momencie, w porę

to achieve sth |  osiągnąć coś

to act as sb |  grać, występować 
jako ktoś
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to address sb |  zwracać się do 
kogoś

to adjust to sth |  przystosować się 
do czegoś

to advise sth |  doradzić coś

to affect sth |  dotykać czegoś, 
wpływać na coś

to agree with sth |  zgadzać się 
z czymś

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

to announce sth |  ogłosić coś

to annoy sb |  denerwować, 
irytować kogoś

to appear |  pojawiać się

to appear |  wyglądać

to appease sb |  uspokoić kogoś

to apply for sth |  składać podanie 
do czegoś, aplikować do czegoś

to appreciate sth |  doceniać coś, 
być wdzięcznym za coś

to ask for advice |  pytać, prosić 
o radę

to ask for permission |  pytać 
o pozwolenie

to assume that… |  zakładać, że…

to assure sth with sb |  umocnić coś

to attempt |  próbować

to attend sth |  uczęszczać na coś, 
uczestniczyć w czymś

to avoid sth |  uniknąć czegoś

to award sb tə əˈwɔːd/əˈwɔːrd 
ˈsʌmbədi |  nagrodzić kogoś

to baffle sb |  zdumiewać kogoś

to be allowed |  uzyskać zezwolenie 
na coś

to be a witness of sth |  być 
świadkiem czegoś

to be bound to |  musieć

to be down |  spadać, obniżać się

to be in two minds |  być 
niezdecydowanym, bić się 
z myślami

to be involved in sth |  być 
zaangażowanym w coś

to be over the moon |  nie posiadać 
się z radości

to be sentenced to X in prison 
|  zostać skazanym na X lat 
więzienia

to be taken into account |  być 
branym pod uwagę

to borrow sth tə ˈbɒrəʊ/ˈbɔːrəʊ 
ˈsʌmθɪŋ |  pożyczać coś (od kogoś)

to bother |  trudzić się

to break into sth |  włamać się do 
czegoś

to break out |  wybuchnąć

to call time on sth |  za/kończyć coś

to capture sth |  uchwycić coś, 
oddać coś (np. na ekranie)

to cast an eye towards sth |  rzucić 
na coś okiem, spojrzeć w jakimś 
kierunku

to celebrate |  świętować

to chat |  po/gawędzić, po/gadać

to chew sth tə tʃuː ˈsʌmθɪŋ |  żuć 
coś

to come across sth |  natknąć się 
na coś

to come up |  pojawiać się, 
wydarzać się

to conceive a baby |  począć 
dziecko

to concern sth |  dotyczyć czegoś

to consist of sth |  składać się 
z czegoś

to contain sth |  zawierać coś

to cram |  pot. wkuwać, zakuwać na 
blachę

to cut it |  pot. nadawać się, 
sprostać wymaganiom

to dabble in sth |  parać się czymś, 
zajmować się czymś amatorsko

to daydream |  po/marzyć

toddler |  maluch, szkrab

to deal with sth |  po/radzić sobie 
z czymś

to depend on sb |  polegać na kimś

to depict sth |  przedstawiać coś

to deserve sth |  zasługiwać na coś

to detect sth |  wykryć coś

to deteriorate |  pogorszyć się

to differentiate sth from sth 
|  odróżniać coś od czegoś

to dip to X |  spadać do X

to disappear |  znikać

to do a favour |  wyświadczyć 
przysługę

to double |  podwoić się

to drop out |  rzucić szkołę

to drop |  spadać

to earn oneself sth with sth 
|  zdobyć coś za coś

to emerge |  wyłaniać się

to emphasise sth |  podkreślać coś

to enable sth to do sth |  umożliwić 
czemuś z/robienie czegoś

to enhance sth |  polepszyć coś

to ensure sth |  zapewniać coś

to erect sth |  wznieść, wznosić coś

to exchange sth tu ɪksˈtʃeɪndʒ 
ˈsʌmθɪŋ |  wymieniać się czymś

to experience sth |  doświadczać 
czegoś

to fail to do sth |  ponieść porażkę 
w z/robieniu czegoś

to fail |  nie zdać (egzaminu), oblać 
(egzamin)

to fall in love with sb |  zakochać 
się w kimś

to fast forward |  przewijać do 
przodu, przeskoczyć

to fire a weapon at sb |  wystrzelić 
do kogoś

to flow |  przepływać

to flunk an exam |  oblać egzamin

to focus on sth |  skupić się na 
czymś

to follow in one’s footsteps |  iść, 
pójść w czyjeś ślady

to gain independence |  uzyskiwać 
niepodległość

to gain popularity |  stawać się 
popularnym

to get a knack for sth |  nabrać w 
czymś wprawy
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to get along with sb/sth 
|  dogadywać się, dobrze się 
rozumieć z kimś/czymś

to get divorced |  rozwieść się

to get into sth |  zabrać się za coś

to get pregnant |  zajść w ciążę

to get to know sb |  poznać kogoś

to get to the bottom of sth 
|  docierać do sedna czegoś

to get used to sth |  przyzwyczaić się 
do czegoś

to give birth to sb |  urodzić kogoś

to give sb a call |  przedzwonić/
zadzwonić do kogoś

to go out |  randkować

to go viral |  zyskać dużą 
popularność (w internecie, mediach 
społecznościowych)

to graduate |  ukończyć szkołę

to hand in one’s notice |  złożyć 
wypowiedzenie

to hang out with sb |  trzymać się 
z kimś

to have a short nap |  uciąć sobie 
krótką drzemkę

to have a stroll |  przespacerować się

to have the final say |  mieć ostatnie 
słowo

to head down to X |  kierować się, 
zmierzać do X

to hold the cards |  rozdawać karty

to hover at around X |  wynosić 
około X, wahać się

to imply sth |  sugerować coś

to include sth |  obejmować coś, 
włączyć coś

to increase in popularity |  stawać się 
coraz bardziej popularnym

to increase sth |  zwiększyć coś

to increase |  wzrastać, rosnąć

to indicate sth |  wskazywać (na) coś

to involve sth |  obejmować coś

to issue an apology to sb 
|  wystosować przeprosiny, skierować 
do kogoś przeprosiny

to join sth |  dołączyć do czegoś

to keep sth up one’s sleeve |  mieć 
coś w zanadrzu

to lack sth |  nie posiadać czegoś

to lead sb to sth |  do/prowadzić 
kogoś do czegoś

to lead to sth |  prowadzić do czegoś

to look for sth |  szukać czegoś

to look like sth |  wyglądać jak coś

to make contribution to sth 
|  przyczyniać się do czegoś, wnosić 
w coś wkład

to make sb burst out lauging |   
s/powodować, że ktoś wybucha 
śmiechem

to make the leap |  podejmować 
decyzję, zrobić krok

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

to manage to do sth |  dać radę coś 
zrobić

to map out sth |  rozplanować coś

to massage sth tə ˈmæsɑːʒ/məˈsɑːʒ 
ˈsʌmθɪŋ |  masować coś

to miss |  chybić

to move in to X |  przeprowadzić się 
do X

to move on |  rozwijać się, iść do 
przodu

tongue tʌŋ |  język

to order sth |  zamawiać coś, składać 
zamówienie na coś

to overtake sb |  wyprzedzić kogoś

to own sth |  posiadać coś

to pass an exam |  zdać egzamin

to pass on sth |  przekazać coś

to pay a visit to X |  złożyć wizytę w X

to picture sb |  wyobrażać sobie

to plague sb/sth tə pleɪɡ ˈsʌmbədi/
ˈsʌmθɪŋ |  nękać kogoś/coś

to play hooky |  iść na wagary

to play host to sth |  być 
gospodarzem czegoś

to play it safe |  być ostrożnym, 
dmuchać na zimne

to play out |  rozegrać, rozgrywać się

to poll |  przeprowadzić sondaż/
ankietę

to pop into one’s mind |  pojawić się 
(o pomyśle)

to pop up |  pojawiać się

to post sth on |  zaprezentować coś 
w formie postu

to precede sb tə prɪˈsiːd ˈsʌmbədi 
|  poprzedzać kogoś, być pierwszym 
w kolejności względem kogoś

to prevail tə prɪˈveɪl |  przeważać, 
dominować

to prove that… |  udowadniać, że…

to provoke sth |  s/powodować coś

to pull an all-nighter |  zarwać noc

to pull the trigger on sth 
|  zdecydować się na coś, podjąć 
ostateczną decyzję

to push sth out of sth |  wypychać 
coś z czegoś

to put in work |  pot. wkładać w coś 
dużo pracy/wysiłku

to qualify |  kwalifikować się

to quit |  odchodzić, rzucać pracę

to raise tə reɪz |  wychowywać

torch |  latarka

to reawaken sth |  rozbudzić coś, 
podjąć coś (ponownie)

to reconcile sth with sth tə 
ˈrekənsaɪl ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ 
|  pogodzić coś z czymś

to record sth |  odnotować coś

to recover from sth |  dojść do siebie 
po czymś

to reject sth |  odrzucić coś

to relieve sth |  z/łagodzić coś

to require sb to do sth |  wymagać 
od kogoś z/robienia czegoś

to require sth |  wymagać czegoś

to resemble sth |  przypominać coś

to rise in prominence |  zyskiwać na 
znaczeniu

to rise |  wzrastać, rosnąć

to rule sth out |  wykluczyć coś

to seek sth |  szukać czegoś, ubiegać 
się o coś
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to seem |  wydawać się, wyglądać na

to send shivers down sb’s spine 
|  sprawiać, że ciarki chodzą komuś 
po plecach

to set off to X |  wyruszać do X

to showcase sth |  prezentować coś

to sign up for sth |  zapisać się na coś

to slap sb |  s/policzkować kogoś

to split |  podzielić

to spread |  rozprzestrzeniać się

to stand a chance |  mieć szanse

to starve |  umierać z głodu

to stick to sth |  trzymać się czegoś

to stipulate sth |  regulować coś

to struggle to do sth |  walczyć, 
zmagać się by coś zrobić

to struggle with sth |  zmagać się 
z czymś

to take advantage of sth |  skorzystać 
z czegoś

to take a ride with sth |  wybrać się 
na przejażdżkę z czymś

to take one’s mind off |  przestać się 
martwić

to take on sth |  podjąć się czegoś

to take over sth |  przejmować coś

to take place |  mieć miejsce, 
odbywać się

to take sb’s fancy |  podobać się 
komuś

to take the plunge |  zdecydować się 
na ryzykowny krok

to take up sth |  przejąć coś

to tear one’s hair out tə teə(r)/ter 
wʌnz heə(r)/her aʊt |  rwać sobie 
włosy z głowy

to tickle sb/sth |  łaskotać kogoś/coś

to trace sth back to sb |  wyśledzić 
kogoś

to transition into sth |  przechodzić 
w coś, przekwalifikowywać się

to turn a blind eye to sth 
|  przymykać oko na coś

to turn out that… |  okazywać się, 
że…

to undergo sth |  przejść przez coś, 
być poddanym czemuś

to vary |  różnić się

to voice out sth |  wypowiedzieć coś

to vote for sb |  głosować na kogoś

to weigh on sth |  negatywnie 
wpłynąć na, obciążyć coś

to wipe sth with sth |  wytrzeć coś 
czymś

to wonder |  zastanawiać się

to work out |  po/ćwiczyć

to wrap around sth |  owijać się 
wokół czegoś

to wring one’s hands |  załamywać 
ręce

to write sb up for sth |  spisać kogoś 
za coś

treatment |  leczenie

trial |  proces

tribe |  plemię

trigger-happy |  impulsywny, 
narwany

tryout |  sprawdzian/test 
kwalifikacyjny

turmoil |  chaos, zamieszanie

tutorial |  lekcja instruktażowa, 
samouczek, film instruktażowy

tuxedo tʌkˈsiːdəʊ |  smoking

U
ultimately |  ostatecznie

ultimate |  ostatni

uncertainty ʌnˈsɜːtnti/ʌnˈsɜːrtnti 
|  niepewność

unharmed |  bez uszczerbku na 
zdrowiu, nietknięty

unimaginative ˌʌnɪˈmædʒɪnətɪv 
|  niewyszukany

unless |  chyba, że

unrest |  niepokój, zamieszki

unscathed ʌnˈskeɪðd |  nietknięty, 
nienaruszony

unthinkable ʌnˈθɪŋkəbl |  nie do 
pomyślenia

upbringing |  wychowanie

uprising |  powstanie, rewolta

urban |  miejski

uterus |  macica

V
valedictorian ˌvælɪdɪkˈtɔːriən 
|  wyróżniający się pod względem 
wyników uczeń, który wygłasza 
mowę pożegnalną na zakończenie 
szkoły

vantage point |  punkt obserwacyjny

varsity squad |  drużyna 
reprezentująca szkołę w sporcie

vehicle ˈviːəkl/ˈviːhɪkl |  pojazd

via sth |  poprzez coś

vibrant |  pełen energii, dynamiczny

violence |  przemoc

vocal cords |  struny głosowe

voiced |  dźwięczny

voluntarily ˈvɒləntrəli/ˌvɑːlənˈterəli 
|  ochotniczo

vowel |  samogłoska

W
wacky |  zwariowany

wage |  pensja

watermarking |  oznakowanie 
znakami wodnymi

wealth |  bogactwo

weird |  dziwny, dziwaczny

whether |  czy

while |  podczas gdy

white collar worker |  pracownik 
umysłowy

wiped out |  pot. wytępiony, 
wykończony

wisdom tooth |  ząb mądrości

within sth |  w obrębie czegoś, 
w ciągu czegoś

without sb |  bez kogoś

workforce |  siła robocza
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worth sth |  wart/y czegoś

Would you mind… |  Czy nie masz nic 
przeciwko…

X
X-rated |  dozwolony od lat 18

X savvy eks ˈsævi |  obeznany z X
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