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A

amount |ilość

beloved |kochany

ancestral |rodowy

Bereavement Benefit |renta
wdowia i świadczenie sieroce

affectionately |czule

ancient |starożytny

abbey |opactwo

annual |coroczny

abbreviation |skrót

anonymous |anonimowy

abroad |za granicą

Antipodean |antypodyczny

abseiling |zjeżdżanie na linie

apart from sth |oprócz czegoś

according to sb |według kogoś

a piece of cake |bułka z masłem

accountant |księgowy

apparently |najwidoczniej

account |konto, rachunek

appeal |urok, atrakcyjność

accurately |odpowiednio

applicable |stosowny

accurate |dokładny, właściwy

appreciated |doceniany

bomb threat |zagrożenie
bombowe

acquaintance |znajomy

arguably |prawdopodobnie

bonding |tworzenie więzi

acquisition |nabycie

array |wachlarz

browsing |wyszukiwanie

actually |w rzeczywistości,
naprawdę

ascension to the throne |objęcie
tronu, wstąpienie na tron

budgetary |budżetowy

additional |dodatkowy

as fit as a fiddle |zdrów jak ryba

bugbear |coś denerwującego,
problem

additive |dodatek, domieszka

aside |pomijając

burden |obciążenie

adolescence |wiek nastoletni

associated with sth |kojarzony
z czymś

buttocks |pośladki

at gunpoint |na muszce, z bronią
w ręku

buzzing |tętniący życiem

adrenaline rush |zastrzyk
adrenaliny
adult |dorosły
advance-fee |zaliczka
advantage |korzyść, zaleta
adventurous |żądny przygód
advice |rada
advisable |doradzane
advocate for sth |zwolennik
czegoś

at least |przynajmniej
attempt |próba
attitude |nastawienie, postawa
authorities |władze
available |dostępny
average Joe |przeciętny Kowalski
average |przeciętny

bijou |mały i elegancki
bird |ptak
blackmail |szantaż
blunder |gafa
boarding school |szkoła
z internatem
bogus |zmyślony
bold |śmiały

buy-to-let |kupiony na wynajem

C

cable car |kolejka linowa
canned |z puszki
capacity |pojemność
caregiver |opiekun

a few |kilka

aware |świadomy

cartoon |rysunek satyryczny,
karykatura, komiks

affair |sprawa

awkwardness |niezręczność

carving |rzeźba

affinity |uczucie zrozumienia
i uznania dla kogoś/czegoś
aficionado |zwolennik
age-old question |odwieczne
pytanie

B

casserole |zapiekanka
cautious |ostrożny
changeable |zmienny

baffled |zdumiony

cheerful |wesoły

barely |ledwie, zaledwie

cheetah |gepard
childhood |dzieciństwo

alike |podobnie

BASE jumping |skoki
spadochronowe z wysokich miejsc
(np. wieżowców)

all hail |niech żyje

beard |broda

although |chociaż

beheaded |ścięty

altitude |wysokość

bellbird |dzwonnik

aka = also known as |znany
również jako

chubby |pulchny
citizenry |obywatele
civic responsibility |
odpowiedzialność obywatelska,
społeczne zobowiązanie
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clam chowder |zupa z owoców
morza

death throes |agonia

effective |wydajny

commonly |powszechnie

deductibles |potrącana ilość (np.
podatku)

efficiently |wydajnie

common |powszechny, popularny

definitely |zdecydowanie

community |społeczność

depending on sth |w zależności od
czegoś

eligible |uprawniony, spełniający
warunki

concerning sth |dotyczący czegoś
concern |troska
congested |zatłoczony, zapchany
connoisseur |koneser
conscious |świadomy
consistently |spójnie,
konsekwentnie

depiction |przedstawienie
despite sth |po/mimo czegoś
detachable |odpinany, odczepiany
device |urządzenie
devoid of sth |pozbawiony czegoś
devout |oddany

consonant |spółgłoska

diagonally |na skos, ukośnie

contagious |zaraźliwy

disappointed |rozczarowany

contemporary |współczesny

display |wyświetlacz

contradiction |sprzeczność

dissimilar |różny

contribution |składka, wkład

distant |odległy

conundrum |zagwozdka

divine |boski

convenient |dogodny

divisive |powodujący podziały

copycat |imitujący, naśladujący

divorce |rozwód

cornbread |chleb kukurydziany

double entendre |wyrażenie
dwuznaczne

cough |kaszel
counterpart |odpowiednik
courtier |dworzanin, dwórka
court |sąd
covered by sb |pokrywany przez
kogoś, opłacany przez kogoś
covered in sth |pokryty czymś
craving |łaknienie, żądza
crime |przestępstwo
cuisine |kuchnia

dough |ciasto
down to earth |praktyczny, twardo
stąpający po ziemi

either...or… |albo…albo…

emphasis on sth |nacisk na coś
empire |cesarstwo
employee |pracownik
employer |pracodawca
endurance |wytrzymałość
enhanced |ulepszony
equally |w równym stopniu
eradication |usunięcie
even though |nawet jeśli
eventually |w końcu, ostatecznie
eventual |ostateczny, końcowy
excavations |wykopaliska
except sth |z wyjątkiem czegoś
excessive |nadmierny
exemption |ulga podatkowa
exhausted |wyczerpany
exhilarating |ekscytujący
expense |wydatek
extending |rozciągający się

doxer |osoba ujawniająca
publicznie cudze dane

extent |stopień

drawback |minus

extortion |wyłudzenie

drive-through |restauracja dla
zmotoryzowanych

eye-watering |bolesny,
doprowadzający do łez

drug trafficking |handel
narkotykami

external |zewnętrzny

F

curbside pickup |odbiór przesyłki
lub zamówienia na ulicy

duchess |hrabina

currently |obecnie

dull |nudny

customer |klient

dumping |wyrzucanie

fare |pożywienie, wikt

dairy |nabiał

E

fastened to sth |przymocowany
do czegoś

earner |zarabiająca osoba

favourably |przychylnie

daredevil |śmiałek, ryzykant

earning |zarobek

feast |uczta

data |dane

ease |łatwość

feat |wyczyn

dead end |ślepa uliczka

easily |łatwo, z łatwością

fee |opłata

D

due to sth |z powodu czegoś

familiar |znajomy
fan |wiatrak

fatal |śmiertelny
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firewall |zapora sieciowa

government |rząd

improved |ulepszony

first-hand |z pierwszej ręki

grain |zboże

in-built |wbudowany

first of all |po pierwsze

graveyard |cmentarz

in a nutshell |w skrócie

fishing rod |wędka

grief |ból, żal

inch |cal

fixed |ustalony

grinding |zgrzytliwy, zgrzytający

including sth |włącznie z czymś

flabbergasted |zdumiony

grits |kasza kukurydziana

income tax |podatek dochodowy

flaked |odłupany

grub |pot. jedzenie, żarcie

flat |płasko

gym |siłownia

in comparison to sth |
w porównaniu z czymś

focal point |punkt centralny
folks |ludzie
fond of sth |przywiązany do
czegoś
forced |zmuszony
forefront |czoło, czołówka
foreigner |obcokrajowiec
former |były

H

haberdashery |pasmanteria
hammered out |opracowywany
harbour |port, przystań
hard-earned |ciężko zarobiony

incongruity |brak związku
inconsistency |nieścisłość,
niekonsekwencja
incredible |niewiarygodny,
niesamowity
indeed |w rzeczy samej
indelible |niezatarty
indicted |oskarżony

fortunately |na szczęście

hard-pressed |przyciśnięty do
muru

fortunate |szczęśliwy

haunted |nawiedzony

in distress |w stanie niepokoju

fraudster |oszust

hazardous |ryzykowny

inevitable |nieunikniony

fraudulent |fałszywy

healthcare system |system opieki
zdrowotnej

inextricable |nierozerwalny

fraud |oszustwo
free of charge |wolny od opłat
French fries |frytki
fricative |spółgłoska szczelinowa
fried |smażony
fully fenced |w pełni ogrodzony
funicular |linowo-szynowy

G

gambling winning |wygrana
związana z hazardem
garment |odzież
gaze |wpatrywanie się, intensywne
spojrzenie

health hazard |ryzyko dla zdrowia
heap |sterta
heir-presumptive |
(prawdopodobny) następca tronu
heir |spadkobierca
help yourself |częstuj się
hence |stąd
hilarious |zabawny
housing |inwestycje mieszkaniowe
however |jednakże
hugely |ogromnie

I

indifferent |obojętny

in fairness |szczerze mówiąc
inflatable |dmuchany
influence |wpływ
inhabitant |mieszkaniec
inheritance |spadek
inner-city |śródmiejski
in order to |aby, żeby
in other words |innymi słowy,
inaczej mówiąc
in percentage terms |w skali
procentowej
in pursuit of sth |w poszukiwaniu
czegoś
insight into sth |wgląd w coś
instead of sth |zamiast czegoś

gem |cacko, skarb, perełka

ill-mannered |nie na miejscu

genuinely |prawdziwie

illegal |nielegalny

genuine |prawdziwy

immensely |ogromnie

giggle |chichot

immense |ogromny

given that |zważywszy, że

imperceptibly |niezauważalnie

glottal |krtaniowy

implemented |wprowadzony

in the middle of sth |w środku
czegoś

glottis |głośnia

impossible |niemożliwe

intrusion |wtrącanie się

instead |w zamian
interest |odsetki
interior |wnętrze
in the long term |na dłuższą metę

englishmatters.pl
97/2022
involved in sth |zaangażowany
w coś
involvement |zaangażowanie
iron |żelazny

lyrics |słowa piosenki

M

no doubt |bez wątpienia
not-speaking-the-mind |nie
mówiący co myśli
nowadays |obecnie

issue |sprawa, kwestia

major |większy

numerous |liczny

J

malicious |złośliwy

nutrition |odżywianie

mammal |ssak

nutritious |pożywny, odżywczy

jewellery |biżuteria
Job Seeker’s Allowance |
zapomoga dla osób poszukujących
pracy
juxtaposed with sb |zestawiony
z kimś

K

keylogger |rejestrator klawiszy
keystroke |uderzenie w klawisze
kingdom |królestwo
kit |zestaw

manually |ręcznie
marital breakdown |rozpad
małżeństwa

O

measured |mierzony

oath |przysięga

measure |środek

obese |otyły

meatloaf |klops

obesity |otyłość

melted |rozpuszczony

of all stripes |wszelkiego rodzaju

memoir |pamiętnik

official |urzędnik

memorable |pamiętny

on a daily basis |codziennie

mere |jedyny

on purpose |celowo

meringue |beza

on the contrary |wręcz przeciwnie

messed up |popaprany

on the other hand |z drugiej
strony

middle-aged |w średnim wieku

originally |początkowo

L

mind-boggling |zadziwiający

larynx |krtań

miraculous |cudowny

owned |posiadany

laughter |śmiech
launched |wystrzelony

mishap |nieszczęśliwy/niefortunny
wypadek

own |własny

lawsuit |proces sądowy

mistreated |źle traktowany

lawyer |prawnik

mob |mafia

layered |warstwowy

monastery |klasztor

pan |patelnia

lean |szczupły

monotonous |monotonny

paragliding |paralotniarstwo

liar |kłamca

moreover |ponadto

passing |odejście, śmierć

loads of sth |mnóstwo czegoś
lobster |homar
loophole |luka (np. w systemie
podatkowym)
loop |pętla
loo roll |rolka papieru toaletowego
Lord of the Rings |Władca
Pierścieni

minimum threshold |minimalny
próg finansowy

N

namesake |imiennik, imienniczka
National Insurance |ubezpieczenie
społeczne
nestled |umiejscowiony, osadzony
nevertheless |niemniej jednak

love affair |romans

nickname |ksywka

luge |sanki

nigh |niemal

lush |bujny

noble |szlachetny

overlapping |nakładający się
owing to sth |z powodu czegoś

P

password |hasło
pattern |wzorzec, wzór
payroll department |dział płac
pension |emerytura
perceived |postrzegany
personal item |rzecz osobista
personal tax return |odpowiednik
formularza PIT
phenomenon |zjawisko
pitfall |problem,
niebezpieczeństwo, ryzyko; pułapka
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pleased |zadowolony

rampant |szerzący się

plumbing accesories |armatura
hydrauliczna, akcesoria
hydrauliczne

randomly |przypadkowo

plundered |rabowany
pork |wieprzowina
portability |przenośność,
możliwość przenoszenia
poster |plakat
poverty |bieda, ubóstwo
preceded |poprzedzany
precinct |dzielnica
precious |cenny
preconception |z góry wyrobiony
sąd
prejudice |uprzedzenie
prematurely |przedwcześnie

S

ransomware |oprogramowanie
wymuszające okup

safety precautions |środki
ostrożności

real estate |nieruchomość

salary |pensja

reasonable |rozsądny

sales peak |szczyt sprzedaży

receipt |paragon

sanctuary |rezerwat

recipient |odbiorca

sanitation truck |śmieciarka

recklessness |lekkomyślność
reign |panowanie
rejected |odrzucony
relative |krewny
release |uwolnienie, wydzielanie
się
reliable |godny zaufania
reliably |rzetelnie

savings |oszczędności
scammed |oszukany
schedule |grafik
screen resolution |rozdzielczość
ekranu
screen |ekran
scuba diving |nurkowanie z rurką
seafood |owoce morza
seamlessly |gładko, bez zakłóceń

premature |przedwczesny

reluctant |niechętny

prevalent |przeważający

remote |odległy

previous |uprzedni

remuneration |wynagrodzenie

prior to X |przed X

renewable |odnawialny

sedentary |siedzący (np. tryb
życia)

prison sentence |kara więzienia

renewal |odnowa

seemingly |na pozór

pristine |dziewiczy

renowned for sth |znany z czegoś

self-employed |samozatrudniony

progressively |stopniowo

rental income |dochód z wynajmu

property |własność, nieruchomość

reptile |gad

pros and cons |za i przeciw

requirement |wymaganie

proverb |przysłowie

resolute |zdecydowany

provider |dostawca

respite |odpoczynek

public facility |obiekt użyteczności
publicznej

responsiveness |responsywność,
czułość, wrażliwość

publicity stunt |chwyt reklamowy

restored |przywrócony

pun |gra słów, kalambur

retina |siatkówka

purchased |zakupiony, nabyty

revelation |odkrycie

purchase |zakup, nabycie

revolving doors |drzwi obrotowe

Q

queen consort |królowa małżonka

R

raised |wychowany

rhino |nosorożec
routine |przyzwyczajenie, ustalony
porządek, rutyna

secondary employment |
dodatkowe zatrudnienie

sensitive |wrażliwy
settings |ustawienia
shady |podejrzany
short-tempered |wybuchowy,
gwałtowny, porywczy
slave |niewolnik
sliced |w plastrach
slip |potknięcie, przejęzyczenie
slope |zbocze
smoked |wędzony
species |gatunek
specimen |okaz, osobnik
spike |wzrost
sponge |biszkopt

royalties |tantiemy, należności
z tytułu licencji

spontaneous |spontaniczny

rubbish dump |wysypisko śmieci

squandered |trwoniony

rubbish |śmieci; bzdury

staggering |oszałamiający

rumour |plotka

stained glass |witraż

spouse |małżonek, małżonka
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stall |stoisko

timber |drewno

standalone |wolnostojący,
odrębny

time is a healer |czas leczy rany

statesmanlike |godny męża stanu

tip |wskazówka

steadfast |niezłomny

to accommodate sth |zaspakajać
coś, dostosować się do czegoś

steep |stromy

to adjust sth |dostosowywać coś

stock joke |powszechnie znany
żart; żart, który każdy zna

to admit sth |przyznać coś

storage |pamięć

to afford to sth |móc sobie na coś
finansowo pozwolić

striped |w paski, pasiasty

to agree |zgadzać się

stunning |zdumiewający

to allow onself to do sth |
pozwalać sobie na coś

subsequently |następnie
sufficiently |wystarczająco
summit |szczyt
survey data |dane ankietowe

to appeal to sb |przemawiać do
kogoś
to appear |pojawiać się

suspected |podejrzany

to apply to sth |stosować się do
czegoś

sustainability |zrównoważony
rozwój

to appreciate sth |doceniać coś

T

tactility |cecha bycia dotykowym
takeout |jedzenie na wynos
tangible |namacalny, dostrzegalny
tantamount to sth |równoznaczny
z czymś
tax-deductible |odliczany od
podatku
taxpayer |podatnik
tax relief |ulga podatkowa
tax |podatek
theft |kradzież
the least |najmniej
therefore |dlatego
the unemployed |bezrobotni
this compares to… |to jest
porównywalne z…
though |jednak/że
threat of sth |zagrożenie czymś
threat |zagrożenie
thrill |dreszczyk emocji
thriving |tętniący życiem
tightened |zaciśnięty

to approach sth |podchodzić do
czegoś
to arm oneself with sth |
wyposażyć się w coś, uzbroić się
w coś

to build rapport with sb |
nawiązywać, budować z kimś
relacje
to burst into laughter |wybuchać
śmiechem
to catch on |przyjmować się
to cause sth |s/powodować coś
to claim |twierdzić
to combine sth and sth |łączyć coś
z czymś
to come down to sth |sprowadzać
się do czegoś
to come into existence |zaistnieć
to come to terms with sth |
pogodzić się z czymś
to come up with sth |wychodzić
z czymś, wymyślać coś
to commit sth |popełniać coś
to concern sth |dotyczyć czegoś
to consist of sth |składać się
z czegoś
to constrict sth |zaciskać, zwężać
coś

to ask sb for advice |prosić kogoś
o radę

to contain sth |zawierać coś

to associate sth with sth |kojarzyć
coś z czymś

to countenance sth |przyzwolić na
coś

to assume that |zakładać, że

to count |liczyć się

to attempt sth |spróbować czegoś,
osiągnąć coś

to crack sth |złamać coś

to avoid sth |unikać czegoś
to await sth |czekać na coś
to bear sth in mind |mieć coś na
uwadze
to be bound to |mieć być/zostać,
musieć
to be careful to sth |uważać na
coś
to be down to sb |zależeć od
kogoś
to be fond of sth |bardzo coś lubić
to boast |chwalić się
to break the bank |kosztować
dużo pieniędzy
to breathe out |wypuścić
(powietrze)

to convey sth |przekazać coś

to crop up |pojawiać się
to cross the line |przekroczyć
granicę
to decipher sth |odszyfrować coś
to deduct sth |potrącać coś
to depend on sth |zależeć od
czegoś
to depict sth |przedstawiać coś
to deploy sth |rozłożyć coś
to descend down |schodzić,
zjeżdżać
to detest sth |nie cierpieć czegoś
to deviate |odbiegać
to dig in |wgryzać się w coś
to dip one’s toe into sth |zaczynać
coś, s/próbować czegoś
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to dispel sth |rozwiać coś
to drive sb up the wall |
doprowadzać kogoś do szału
to eat out |jeść na mieście
to ebb |zmaleć

czyjegoś fałszywego zgłoszenia na
policję
to get tongues wagging |znaleźć się
na językach
to ghost sb |zerwać z kimś nagle
kontakt

to look for sth |szukać czegoś
to look forward |wyglądać czegoś,
czekać na coś
to lower sth |obniżyć coś
to make sth up |zmyślić coś

to give up on sth |zaprzestać czegoś

to make up one’s own mind |podjąć
własną decyzję w jakiejś kwestii,
wyrazić swoją opinię

to give up |poddawać się

to mean sth |znaczyć, oznaczać coś

to encrypt sth |szyfrować coś

to grab sth |chwycić coś

to mine |eksploatować, wydobywać

to endure sth |przetrwać, wytrwać
coś

to handle sth |radzić sobie z czymś

to miss sth out |przeoczyć coś

to ensure |zapewnić

to harass sb |nękać, dręczyć kogoś
to have a grain of truth to sth |mieć
w sobie ziarno prawdy

to miss sth |przegapić coś,
przeoczyć coś

to enable sb to do sth |umożliwiać
komuś z/robienie czegoś
to encourage sb to do sth |zachęcić
kogoś do zrobienia czegoś

to epitomise sth |uosabiać coś
to evoke sth |wywołać, przywołać
coś
to exacerbate sth |pogarszać coś
to excel at sth |przodować w czymś
to face sth |mierzyć się z czymś
to fail |nie powieść się, ponieść
porażkę, zawodzić
to fancy sth |mieć ochotę na coś
to file sth |wypełniać coś
to find out |dowiedzieć się
to focus |skupiać się
to follow suit |podążać tym tropem/
śladem, z/robić to samo
to freeze sth |zamrozić coś,
zablokować coś
to fulfill sth |spełnić coś, dopełnić
czegoś
to gain sth |zdobyć coś
to get banned |zostać wykluczonym,
dostać zakaz
to get catfished |zostać oszukanym
przez kogoś z fałszywą tożsamością
to get leaked |wyciec
to get lost |zgubić się, pogubić
to get one’s hands on sth |zdobyć
coś, dorwać się do czegoś
to get sb sold on sth |przekonać
kogoś
to get swatted |mieć nalot
oddziałów specjalnych w miejscu
zamieszkania/pobytu na podstawie

to give sth out |rozdać coś

to have a laugh |dobrze się bawić
to have sb in stitches |rozśmieszać
kogoś

to mull over sth |rozważać coś
tongue-in-cheek |żartobliwy,
ironiczny
tongue |język

to have sth in common |mieć coś
wspólnego

to offset sth |zrównoważyć coś,
zrekompensować coś

to head off |zmierzać

to originate from X |pochodzić z X

to hit a brick wall |natrafić na
ścianę/przeszkodę, nie robić
postępów

to overload sth |przeciążać coś

to hit if off |od razu się polubić

to overshare |dzielić się zbyt
wieloma informacjami

to implode |załamać się
to improve sth |polepszać coś
to include sth |obejmować coś
to increase |wzrastać, rosnąć
to inherit sth |odziedziczyć coś
to insure oneself against sth |
ubezpieczyć się na wypadek czegoś
to interrupt sb |przerywać komuś
to involve sth |obejmować coś
to keep one’s ears pricked |
nadstawiać uszu

to overlook sth |wznosić się nad
czymś

to overthink |za dużo myśleć
to participate in sth |uczestniczyć
w czymś
to pass away |odejść, umrzeć
to pave the way for sth |przecierać
szlak dla czegoś
to pay a ransom |zapłacić okup
to pay a visit to X |złożyć wizytę w X
to pay off |opłacać się
to pick sth up |odebrać coś

to keep sth in mind |mieć coś na
uwadze

to postpone sth |odłożyć coś

to lack sth |nie mieć czegoś

to proffer sth |proponować,
oferować coś

to launch sth |wypuścić coś na
rynek
to launder sth |wyprać coś
to lay the groundwork for sth |
położyć podwaliny pod coś
to line up for sth |czekać w kolejce
po coś

top rate |najwyższa stawka

to pull sth off |osiągać coś,
przeprowadzić coś
to purchase sth |kupić coś
to put a halt to sth |przestać coś
robić
to put it briefly |krótko mówiąc
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to pwn |zniszczyć coś, pokonać coś

to stagger |rozłożyć coś w czasie

to realise |zdawać sobie sprawę

to stand out |wyróżniać się

to recall sth |przypomnieć sobie coś

to stay afloat |utrzymać się na
powierzchni (finansowo)

to recede |blednąć
to reconsider sth |rozważyć coś
ponownie
to refresh sth |odświeżać coś
to refuel |zatankować

to steer sth |sterować, kierować
czymś
to strike one’s fancy |podobać się
komuś, dawać komuś radość

to regret |żałować

to struggle with sth |zmagać się
z czymś, mieć trudności

to relate to sth |odnosić się do
czegoś

to swallow sth |połknąć coś

to release sth |wypuścić coś na
rynek, opublikować coś

to take down sth |unieruchomić coś

to reminisce about sth |wspominać
coś
to report sth |zgłosić coś
to require sth |wymagać czegoś
to require |wymagać
to reveal sth |ujawniać coś
to revolve around sth |kręcić się
wokół czegoś, obracać się wokół
czegoś
to rise |wzrastać, rosnąć
to rob sb of sth |ukraść komuś coś,
pozbawić kogoś czegoś

to take advice |przyjąć po/radę
to take on sth |obejmować coś
to take sth for granted |brać/
uważać coś za pewnik
to take sth up a notch |podkręcać
coś
to take the edge off sth |przytępić
coś
to threaten |zagrażać, grozić
to torrent sth |ściągnąć coś, pobrać
coś
to trap sb |uwięzić kogoś
to trouble sb |niepokoić kogoś

trials and tribulations |problem,
perypetie
trial |proces
troops |wojska, oddziały
trustworthy |godny zaufania
trust |zaufanie
truth |prawda
turmoil |chaos, zamieszanie

U

ubiquitous |powszechny
unconvinced |nieprzekonany
under certain circumstances |
w pewnych okolicznościach, pod
pewnymi warunkami
under the tutelage of sb |pod
opieką kogoś
undoubtedly |niewątpliwie
unfortunately |niestety
unhealthy |niezdrowy
unsurprisingly |jak można było się
spodziewać
unusable |nie do użytku

to roll down |staczać się, turlać się

to turn on |włączać się

urban |miejski

to roll up one’s sleeves |zakasać
rękawy

toughness |bezwzględność
to undergo sth |przechodzić coś

to rule |panować, rządzić

to underline sth |podkreślić coś

V

to run counter to sth |być
niezgodnym z czymś

to undertake sth |przedsięwziąć coś

to seek sth |szukać czegoś

to unify sth |jednoczyć coś

variety |różnorodność
vegetable |warzywo
viable |wykonalny

to seem |wydawać się

to upgrade |podnosić jakość,
usprawniać, modernizować

to seize sth |(u)chwycić coś

to utter sth |wypowiadać coś

vital |kluczowy, zasadniczy

to settle for doing sth |zadowolić
się czymś, przystać na coś

to vary |różnić się

vocal cords |struny głosowe

to shed new light on sth |rzucać na
coś nowe światło

to wane |blednąć

vociferous |krzykliwy, głośny

to wind through sth |przewijać coś

voiceless |bezdźwięczny

to withdraw sth |wycofać coś

volume |głośność

to wonder |zastanawiać się

vowel |samogłoska

to skimp on sth |żałować (na coś)

to worsen |pogarszać się

to skip sth |przeskakiwać coś,
pomijać coś

to zoombomb sth |włamać się na
spotkanie

to slip one’s mind |umknąć komuś

tranquility |spokój

W

waistcoat |kamizelka

to space sth out |rozłożyć coś

treat |przysmak

warehouse |magazyn

to sift through sth |przeczesywać,
dokładnie badać, analizować coś

via sth |za pośrednictwem czegoś
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waste disposal |usuwanie śmieci,
wywóz odpadów
wasteful |rozrzutny
watch this space |trzymaj rękę na
pulsie
waterfront |nadbrzeże
wealth |bogactwo
weirdo |dziwak
weird |osobliwy, dziwny
welfare |zasiłek, świadczenie (np.
dla osób bezrobotnych)
well worth sth |wart/y czegoś
when it comes to… |jeśli chodzi o…
whether |czy
whirring |brzęczący
whiskers |wąsy
white-water rafting |spływ górską
rzeką
widespread |szeroko zakrojony, na
szeroką skalę
within their range |w ich zakresie/
przedziale; w ramach ich możliwości
finansowych
without sth |bez czegoś
workout |trening
workshop |warsztat
world-renowned |o światowej
sławie
worth sth |wart/y czegoś

Y

yolk |żółtko

Z

zorbing |turlanie się w plastikowej
kuli
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