
englishmatters.pl
Straight from the Blogs  

17/2016

A
abbey ˈæbi  | opactwo

accidentally  | przypadkowo

according to sth  | według czegoś

accused of sth  | oskarżony o coś

acne ˈækni  | trądzik

actually  | właściwie, w 
rzeczywistości

ad  | pot. reklama

adamantly  | stanowczo, 
kategorycznie

addicted to sth  | uzależniony od 
czegoś

addiction  | uzależnienie

admittedly  | co prawda, 
wprawdzie

advantage  | zaleta

adversity  | przeciwność

affordable  | przystępny

aftertaste  | posmak

age spot  | starcza plama

ailment  | dolegliwość

aka = also known as  | znany też 
jako

allegiance əˈliːdʒəns  | 
posłuszeństwo, tu: przestrzeganie 
reguł

allowed  | dozwolony

alternate  | co drugi

ambiguity ˌæmbɪˈɡjuːəti  | 
dwuznaczność

amount  | ilość

amusement  | rozrywka, zabawa

analogous to sth əˈnæləɡəs tə 
ˈsʌmθɪŋ  | analogiczny do czegoś

ancient  | starożytny

anti-fungal ˈæntiˈfʌŋɡl  | 
antygrzybiczny, przeciwgrzybiczny

antioxidant ˌæntiˈɒksɪdənt /
ˌæntiˈɑːksɪdənt  | antyutleniacz

anti-viral  | antywirusowy

apart from sth  | oprócz czegoś

appearance  | wygląd

appearance  | wygląd

apprehensive  | zdenerwowany, 
przejęty

arachnid-like  | pająkowaty

arachnophobe  | arachnofob 
(osoba bojąca się pająków)

area  | obszar, okolice

array  | zasób, wachlarz

as though əz ðəʊ / ðoʊ  | jak gdyby

aside from sth  | oprócz czegoś

at all  | wcale, w ogóle

at least  | przynajmniej

attitude  | nastawienie

attorney  | adwokat, prawnik

audience  | publika

available  | dostępny

avid  | zagorzały

aware of sth  | świadomy czegoś

awe-inspiring ɔː ɪnˈspaɪərɪŋ  | 
zachwycający

awesome  | wspaniały

awkward  | dziwny

awkwardness  | dziwaczność

axe æks  | topór

B
backlash  | sprzeciw

baking  | pieczenie (ciast)

bare bones  | to, co najistotniejsze

behavior  | zachowanie

belief  | wierzenie, przekonanie

believable bɪˈliːvəbl  | wiarygodny

beverage  | napój

beware  | strzeż się

birthright  | prawo przysługujące z 
urodzenia

boob  | pot. cycek

boobie  | pot. cycuszek

bookworm  | mól książkowy

border  | granica

bottom  | dół

bowl bəʊl / boʊl  | miseczka

brand  | marka

breath  | oddech

bride-to-be  | narzeczona, przyszła 
żona

broadcaster  | prezenter

browned  | przypieczony,  
zrumieniony

buff  | maniak

bulk  | większość

bumper crop  | rekordowy plon

burglar  | włamywacz

button ˈbʌtn  | guzik

bygone  | miniony

C
cairn  | kurhan

candle  | świeca

canned beans  | fasola z puszki

cantankerous  | kłótliwy

casserole dish  | naczynie na 
zapiekankę

catchy  | chwytliwy

CEO = Chief Executive Officer  | 
dyrektor naczelny/generalny

certifiable ˈsɜːtɪfaɪəbl /
ˈsɜːrtɪfaɪəbl  | pot. szalony, 
zwariowany

challenge  | wyzwanie

challenging  | pełen wyzwań

chamber ˈtʃeɪmbə(r) / ˈtʃeɪmbər  | 
komnata

chaotic keɪˈɒtɪk / keɪˈɑːtɪk  | 
chaotyczny

chapel  | kaplica

chapter  | rozdział

cheekbone  | kość policzkowa

chest  | klatka piersiowa

chic ʃiːk  | szykowny

city councillor  | radca miejski

clear conscience  | czyste sumienie

close  | uliczka
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closure to sb  | bliskość z kimś

clout  | pot. wpływ

cobbled  | brukowany

coconut ˈkəʊkənʌt / ˈkoʊkənʌt  | 
kokos

coffin  | trumna

cold pressed  | tłoczony na zimno

collectively  | wspólnie

comma  | przecinek

competition  | konkurs

complacent  | zadowolony z siebie

complex  | złożony

compound  | składnik

comprehensive  | obszerny, szeroki

conditioner  | odżywka

confident  | pewny siebie

conjunction  | spójnik, łącznik

conscience  | sumienie

consensual kənˈsenʃuəl  | za 
obopólną zgodą

considered  | uważany

content  | zadowolony

content  | zawartość

continuously kənˈtɪnjuəsli  | ciągle, 
nadal, uporczywie

contradictory  | przeciwstawny

contribution  | wkład

cooking  | gotowanie

corpse  | ciało

countless  | niezliczone

couple  | para

coupling  | para

covering  | pokrycie

credentials  | referencje

crew neck  | okrągłe wycięcie pod 
szyją

cross  | krzyżówka, skrzyżowanie

cross-stitch  | haft ściegiem 
krzyżykowym

crowd  | tłum

crusty  | chrupiący

current  | aktualny

current  | prąd

currently  | obecnie

customer list  | lista klientów

cuticle  | skórka (wokół paznokci)

D
damaged  | zniszczony

damn  | do diabła

dandruff ˈdændrʌf  | łupież

dating  | randkowanie

deacon  | diakon

debt det  | dług

decreasing  | malejący

defeat  | porażka, przegrana

demanding  | wymagający

depth  | głębia

derriere  | pot. tyłek

destination  | kierunek, destynacja

destroyed  | zniszczony

detox  | odtrucie, odtruwanie

diagnosis ˌdaɪəɡˈnəʊsɪs /
ˌdaɪəɡˈnoʊsɪs  | diagnoza

diameter daɪˈæmɪtə(r) /
daɪˈæmɪtər  | średnica

digestion  | trawienie

disappointed  | rozczarowany

dish  | danie

disheveled dɪˈʃevld  | rozczochrany, 
rozmemłany

diverse daɪˈvɜːs / daɪˈvɜːrs  | 
różnorodny, zróżnicowany

dividing  | dzielenie

divorce  | rozwód

divorcee dɪˌvɔːˈsiː / dɪˌvɔːrˈseɪ  | 
rozwiedziony/a

doubt daʊt  | wątpliwość

drawback ˈdrɔːbæk  | minus

drawing ˈdrɔːɪŋ  | rysunek

dress shirt  | koszula do smokingu

dressed to the nines  | elegancko 
ubrany

dried  | suszony

driven by sth  | napędzany przez 
coś, kierowany czymś

drop  | kropla

drystone  | bezzaprawowy

DSM-IV = Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders  | 
klasyfikacja zaburzeń psychicznych

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

earldom  | hrabstwo

economic downturn  | recesja 
gospodarcza

economic growth  | wzrost 
gospodarczy

effort  | wysiłek

eggplant  | AmE bakłażan

either…or…  | albo…albo…

elongated  | wydłużony

embalmed  | zabalsamowany

embarassed ɪmˈbærəst  | 
zawstydzony

embroidery  | haft

emphasis  | emfaza

employee  | pracownik

Enlightenment ɪnˈlaɪtnmənt  | 
Oświecenie

enough with sth  | dość czegoś

entomological  | entomologiczny 
(odnoszący się do nauki badania 
owadów)

entrance  | wejście

equally  | równie

etched onto sth  | wyryty na czymś

eventually  | w końcu, ostatecznie

every nook and cranny  | wszystkie 
zakamarki

evidence  | dowód

evocative  | pobudzający 
wyobraźnię

excuse  | wymówka

exfoliation  | złuszczanie naskórka 
(peeling)
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extensive  | rozległy

extremely  | wyjątkowo

F
facet ˈfæsɪt  | aspekt

failed  | nieudany

fairytale  | bajka

fairy-tale  | bajkowy

faithful  | wiernym, oddany

fake  | fałszywy, udawany

fancy  | upodobanie

fastened  | zapięty

fat chance!  | pot. słaba/mała 
szansa!

fatal ˈfeɪtl  | tragiczny w skutkach

fearless  | nieustraszony

fence  | płot

fiat  | odgórna decyzja

filth  | brud

finding  | znalezisko

fingertip  | koniuszek palca

flamboyantly flæmˈbɔɪəntli  | 
ekstrawagancko

flat  | mieszkanie

flat  | płasko

flattering  | pochlebny

flavor  | smak

flexible  | elastyczny, łatwo się 
adaptujący

follicle ˈfɒlɪkl / ˈfɑːlɪkl  | mieszek 
włosowy

forces  | siły

forecast  | prognoza

former  | były, poprzedni

fortress  | forteca

founded  | założony

founder  | założycielka

frankly  | szczerze

freelance  | niezależny

frizzy  | skręcony

fronting  | przestawienie (czegoś) 
na przód, wyeksponowanie

fulfilled  | spełniony

fully-clothed  | całkowicie ubrany

furore  | protest

further ˈfɜːðə(r) / ˈfɜːrðər  | dalszy

G
gastric juices  | soki żołądkowe

gatherer  | zbieracz

gem  | klejnot

genuine ˈdʒenjuɪn  | prawdziwy

gingivitis ˌdʒɪndʒɪˈvaɪtəs  | 
zapalenie dziąseł

given  | zważywszy na

gluten-free  | bezglutenowy

good luck  | powodzenia

gorgeous  | przepiękny, wspaniały

gradually  | stopniowo

grain  | zboże

gripping  | porywający

grudge  | uraza

gruesome ˈɡruːsəm  | straszny

guide  | przewodnik

guinea pig ˈɡɪni pɪɡ  | świnka 
morska

H
habit  | zwyczaj

hair cut  | strzyżenie włosów

half sleeve  | półrękaw

hanged  | powieszony

hangnail  | uszkodzona skórka 
(wokół paznokci)

hardship  | trudności

haul  | haul zakupowy (krótki film, 
podczas którego autorzy prezentują 
swoje zakupy)

haul  | łup

haunt  | często odwiedzane 
miejsce

haunting  | nawiedzenie

headquarters  | siedziba główna

headstone  | nagrobek

herb  | zioło

herd  | stado

highland  | wyżyna, góra

highly skilled  | utalentowany

honey badger  | ratel miodożerny, 
miodożer, ratel

hook-up  | połączenie, łącze

horrifying  | przerażający

household  | gospodarstwo 
domowe

hunger for sth  | głód czegoś

hunter  | myśliwy

hypercorrect  | hiperpoprawny

I
immune system  | system 
odpornościowy

in an embrace  | w uścisku, 
obejmując

in conjunction with sth  | w 
połączeniu z czymś, razem/
wspólnie z czymś

in order to  | aby, żeby

incapacitated  | niepełnosprawny

inch ɪntʃ  | cal

including sth  | włącznie z czymś

income  | dochód

incredible  | niewiarygodny

incredibly  | niewiarygodnie

incurable  | nieuleczalny

infallibility ɪnˌfæləˈbɪləti  | 
niezawodność

infighting  | konflikt wewnętrzny, 
wewnętrzna niezgoda

influence  | wpływ

influential  | wpływowy

ingredient  | składnik

innately  | z natury

inner  | wewnętrzny



englishmatters.pl
Straight from the Blogs  

17/2016
innocent ˈɪnəsnt  | niewinny

insanely  | szalenie

insatiable  | nienasycony

instantly  | natychmiast

instead of sth  | zamiast czegoś

intent  | próba

internally  | wewnętrznie

intristic to sth  | wrodzony, wpisany 
w coś

inversion  | inwersja

involuntary ɪnˈvɒləntri /
ɪnˈvɑːlənteri  | mimowolny

Iron Age ˈaɪən / ˈaɪərn eɪdʒ  | 
Epoka Żelaza

island  | wyspa

issue  | sprawa

it’s up to you  | zależy od ciebie

item  | rzecz, sprawa

J
jack-of-all-trades  | spec od 
wszystkiego, złota rączka

jailed  | uwięziony

jaw dʒɔː  | szczęka

jerk  | idiota, palant

jewel ˈdʒuːəl  | klejnot

jewellery  | biżuteria

job applicant  | starający się o 
pracę

joke  | żart

journalist  | dziennikarka

judge  | sędzia

K
kindly  | uprzejmie

kook  | slang: oszołom

L
label  | etykieta

latent  | ukryty

lauric acid ˈlɒrɪk ˈæsɪd  | kwas 
laurynowy

lawsuit  | pozew sądowy

lawyer  | prawnik

layer ˈleɪə(r) / ˈleə(r)  | warstwa

led by sb  | dowodzony przez kogoś

length leŋθ  | długość

less  | mniej

liar  | kłamca

lie  | kłamstwo

likeable  | sympatyczny, przyjemny

lineup  | szereg

lingerie ˈlænʒəri / ˌlɑːndʒəˈreɪ  | 
bielizna

literally  | dosłownie

little wonder  | nic dziwnego

living hell  | piekło na ziemi

look  | wygląd

loser  | niedołęga

lung cancer  | rak płuc

lust lʌst  | pożądanie

M
magpie  | sroka

maid  | pokojówka

mainly  | głównie

major  | główny

majority məˈdʒɒrəti / məˈdʒɔːrəti  | 
większość

male  | mężczyzna

managerial  | kierowniczy

manpower  | siła robocza

marinara  | włoski sos pomidorowy 
z dojrzałych pomidorów, ziół i 
cebuli

mass grave  | masowy grób

maturity  | dojrzałość

mauve  | fioletoworóżowy

meal  | posiłek

meaningful  | znaczący

means  | środki

meanwhile  | podczas gdy

medieval ˌmediˈiːvl / ˌmiːdˈiːvl  | 
średniowieczny

medium chain triglycerides  | 
trójglicerydy o średniej długości 
łańcuchów kwasów tłuszczowych

melted  | rozpuszczony

memorable  | pamiętny

memorial  | upamiętniający

menagerie məˈnædʒəri  | 
menażeria

menswear  | odzież męska

mental illness  | choroba 
psychiczna

messy  | w nieładzie, rozczochrany

mid section  | środkowa partia/
część

middling  | przeciętny

milling  | mielenie, przemiał

misjudged  | błędnie oceniony

misspelled  | zapisywany z błędem

misunderstanding  | 
nieporozumienie

moisture  | wilgoć

monk  | mnich

moor  | wrzosowisko

multi-tasking  | wielozadaniowość

mundane  | zwykły, prozaiczny

N
nakedness  | nagość

nappy rash  | wysypka pieluszkowa

naysayer  | przeciwnik

nearly  | prawie

neat and tidy  | schludny

necklace ˈnekləs  | naszyjnik

neckline  | dekolt

neighbour  | sąsiad

no matter  | nieważne

noble  | szlachcic

non-conforming  | 
nonkonformistyczny
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not at all  | wcale, w ogóle (nie)

not to be outshone  | nie dający 
się przyćmić

notorius  | słynny

novelist  | powieściopisarka

nowadays  | obecnie, dziś

nude  | nagi

numerous  | liczne

O
obituary  | nekrolog

objectionable  | niestosowny, 
niedopuszczalny

oboist  | oboistka

obsessive-compulsive  | obsesyjno-
kompulsyjny

obvious ˈɒbviəs / ˈɑːbviəs  | 
oczywisty

occult  | ukryty

odd  | osobliwie, dziwnie

oft-stubbled  | często zarośnięty

on air  | na antenie

on the other hand  | z drugiej 
strony

onion ˈʌnjən  | cebula

opportunity  | sposobność, okazja

opulence  | przepych

oral  | ustny, jamy ustnej

otherwise  | w innym przypadku

outcome  | wynik, rezultat

outer  | zewnętrzny

outfit  | strój

oven ˈʌvn  | piekarnik

overflowing with sth  | obfitujący 
w coś

P
pain in the butt  | pot. wrzód na 
tyłku

paradise  | raj

partly  | po części, częściowo

pastime  | rozrywka

paternal  | ze strony ojca

peculiar  | osobliwy, dziwny

perpetually  | ciągle

personal gain  | osobista korzyść/
zysk

pet cemetery  | cmentarz dla 
zwierząt

petticoat  | halka

phenomenon fəˈnɒmɪnən /
fəˈnɑːmɪnən  | zjawisko

physique fɪˈziːk  | budowa, 
sylwetka

Picts  | Piktowie (grupa plemion 
zamieszkująca obszar obecnej 
Szkocji w okresie od ok. 100 roku 
n.e. do połowy IX wieku)

pie dish  | forma do pieczenia

pinch of sth  | szczypta czegoś

pity party  | użalanie się nad sobą

plaque plæk / plɑːk  | kamień 
nazębny

plot  | wątek

PM = Prime Minister  | premier

polished  | wypolerowany

poseur  | pozer

prejudice ˈpredʒudɪs  | 
uprzedzenie

preposition  | przyimek

preserved  | zachowany

prevalent  | przeważający

previously  | wcześniej, uprzednio

pricy  | drogi

prolific  | płodny

prominent  | znaczący

proofreader  | korektor

properly  | właściwie, prawidłowo

protagonist  | bohater

protective  | ochronny

proverb  | przysłowie

psychopath ˈsaɪkəpæθ  | 
psychopata

puberty ˈpjuːbəti / ˈpjuːbərti  | 
dojrzewanie

publisher  | wydawca

purity  | czystość

purpose  | cel

Q
quarter  | ćwiartka, ćwierć

queue  | kolejka

quirky  | dziwaczny

R
radius ˈreɪdiəs  | promień

ragtag  | pot. rozwydrzony

range of sth  | zakres czegoś

rape  | gwałt

ratty  | pot. obdarty, zużyty, 
zniszczony

raw rɔː  | surowy

rebel ˈrebl  | buntownik

recently  | ostatnio

recipe  | przepis

reclusive  | samotniczy

rectangular rekˈtæŋɡjələ(r) /
rekˈtæŋɡjələr  | prostokątny

refined  | wytworny, elegancki

regret  | żal

rehab  | pot. odwyk

rejected  | odrzucany

relative ˈrelətɪv  | krewny

relatively  | względnie

release  | wyemitowanie

relevant  | istotny, odpowiedni

remainder  | reszta

renowned  | znany, uznawany

rental  | wynajem

repair kit  | zestaw regenerujący

requirement  | wymóg

research  | badanie

resource  | środek

review  | recenzja

ride  | przejażdżka
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ring  | pierścionek, pierścień

roasted  | pieczony

rule  | zasada, reguła

run down of sth  | przegląd czegoś

S
salt sɔːlt / sɒlt  | sól

satisfactory  | satysfakcjonujący, 
zadowalający

saturated fat  | tłuszcz nasycony

saying  | powiedzenie

scalp  | skóra głowy

schedule ˈskedʒuːl / ˈʃedʒuːl  | 
grafik

scissorhands  | nożycoręki

seasoned  | doświadczony, 
wytrawny

selfish  | samolubny

self-taught  | samouk

serving  | porcja

shape  | kształt

sign  | znak, napis

significant  | znaczący

similarities and differences  | 
podobieństwa i różnice

sisterhood  | kobieca solidarność, 
siostrzane więzi

skinned  | obdarty ze skóry

skinny  | pot. chudy

sleeve  | rękaw

sleeve tag  | naszywka z nazwą 
marki na rękawie

sliced  | pokrojony w plasterki

slightly  | lekko

slimmer  | szczuplejszy

smoke point  | punkt dymienia

soliloquy səˈlɪləkwi  | monolog

somber  | posępny

sordid  | ohydny

split end  | rozdwojona końcówka 
(włosa)

spooky  | straszny

squalor  | nędza

squash  | AmE dynia

stable  | stabilny, zrównoważony

steadfast  | niezłomny

stew  | gulasz

stickler  | pedant

stitching  | szew

stone’s-throw-away  | o rzut 
kamieniem, niedaleko

stormy  | burzliwy

strain  | stres

strength streŋθ  | siła

stretch mark  | rozstęp

striking  | uderzający, poruszający

strong willed  | uparty,  
z charakterem

stubble  | kilkudniowy zarost

stubborn  | uparty

style manual  | podręcznik/
przewodnik dotyczący stylu

subhead  | nagłówek

subplot  | drugi/poboczny wątek

suit jacket  | marynarka

sun burn  | poparzenie słoneczne

sun screen  | (olejek kokosowy 
jako) środek z filtrem ochronnym

superstition  | przesąd

supplicant  | petent, suplikant, ktoś 
kto o coś prosi

supporter  | zwolennik

surface ˈsɜːfɪs / ˈsɜːrfɪs  | 
powierzchnia

swath swɒθ / swɑːθ  | pas

T
tender  | delikatny

tension  | napięcie

the illiterate ði ɪˈlɪtərət  | 
analfabeci

the Isle of Wight ði aɪl əv waɪt  | 
wyspa Wight

the least  | najmniej

the likes  | tacy jak

therefore  | dlatego

thick  | gruby

thinly  | cienko

though  | chociaż, choć

thread  | nitka

threat of sth  | zagrożenie czymś

thus  | z tego powodu

thyroid function  | praca/
funkcjonowanie tarczycy

tie  | krawat

tie bar  | spinka do krawata

tip  | wskazówka

to abound  | obfitować

to accentuate sth  | podkreślić coś

to accomplish sth  | dokonać 
czegoś

to achieve sth  | osiągnąć coś

to acquire sth tu əˈkwaɪə(r) /
əˈkwaɪər ˈsʌmθɪŋ  | nabywać coś, 
przejmować coś

to admit sth to sb  | przyznać coś 
przed kimś

to admit that…  | przyznawać,że…

to advise sb to do sth  | doradzać 
komuś z/robienie czegoś

to afford sth  | pozwolić sobie na 
coś

to afford to do sth  | móc/pozwolić 
sobie na z/robienie czegoś

to agree with sth  | zgadzać się z 
czymś

to aid  | ws/pomagać

to aim for sth  | dążyć do czegoś

to allocate sth  | rozdzielać, 
przydzielać coś

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

to appear  | pojawiać się

to apply to sth  | odnosić się do 
czegoś

to appreciate sth  | doceniać coś

to approach sth  | zbliżać się do 
czegoś

to arise  | powstać
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to attain sth  | zdobywać, osiągać 
coś

to attempt to do sth  | próbować 
coś z/robić

to attract sb  | zwracać czyjąś 
uwagę, przyciągać kogoś

to avoid doing sth  | unikać 
robienia czegoś

to bake  | piec (ciasta)

to bathe in sth tə beɪð / beɪð ɪn 
ˈsʌmθɪŋ  | skąpać się w czymś

to be a close size in sth  | mieć 
podobny rozmiar pod jakiś 
względem

to be able to do sth  | być zdolnym 
do z/robienia czegoś

to be at rock bottom  | być na dnie

to be awarded  | zostać 
nagrodzonym

to be coined  | zostać ukutym

to be done doing sth  | skończyć 
z robieniem czegoś, zakończyć 
robienie czegoś

to be doomed  | być skazanym

to be familiar with sth  | być 
zaznajomionym/obeznanym z 
czymś

to be fond of sth  | lubić coś

to be guided by sb  | być przez 
kogoś prowadzonym

to be jailed  | zostać wsadzonym 
do więzienia

to be over  | skończyć się

to be overdressed  | być ubranym 
za dobrze

to be raped  | zostać zgwałconym

to be set to do sth  | być gotowym 
do z/robienia czegoś, mieć coś 
zrobić

to be spoiled for choice  | mieć 
wiele możliwości wyboru

to be stuffed into sth  | być 
wciśniętym/upchniętym/
wtłoczonym w coś

to be terminated  | zostać 
zwolnionym

to become sb  | stać się kimś

to beg for sth  | błagać o coś

to bet  | zakładać się

to betray sth  | zdradzać coś

to bind sth  | łączyć coś, zespalać

to blame sth for sth  | winić coś za 
coś

to boost sth  | wspomagać coś

to burgle tə ˈbɜːɡl / ˈbɜːrɡl  | 
włamywać się

to bury sb  | pochować kogoś

to capture sth  | u/chwycić coś

to carry on  | kontynuować

to cause sth  | powodować coś

to cite sth  | cytować, przytaczać 
coś

to clog sth  | zapychać coś

to co-host  | być 
współgospodarzem/jednym z 
prowadzących (chat, program)

to come across sb  | spotykać 
kogoś, natknąć się na kogoś

to come down  | spadać

to command attention  | 
przykuwać uwagę

to commit sth  | popełnić coś

to complete sth  | sprostać, 
podołać czemuś

to comprise sth  | składać się z 
czegoś

to condemn sb  | potępiać kogoś

to confuse  | mylić

to conjure sth  | wyczarowywać coś

to consider sth  | rozważać coś

to contain sth  | zawierać coś

to contest sth  | spierać się o coś

to contradict sb  | sprzeciwiać się 
komuś

to cover sth  | ukryć coś

to cover sth with sth  | przykryć 
coś czymś

to cover up  | zakrywać, ukrywać

to cross-examine sb  | brać kogoś 
w krzyżowy ogień pytań

to de-centralize sth from sth  | 
oderwać coś od czegoś

to defeat sb  | pokonać kogoś

to derive from sth  | wywodzić się 
z czegoś

to deserve sth  | zasługiwać na coś

to develop a name for oneself  | 
zasłynąć

to differ from sb  | różnić się od 
kogoś

to disagree  | nie zgadzać się

to display sth  | pokazać coś

to dispose of sth  | pozbyć się 
czegoś

to dodge sth  | unikać czegoś

to dread sth  | obawiać się czegoś

to edit sth  | redagować coś

to emphatise with sb  | 
współodczuwać z kimś

to encounter sb  | spotkać kogoś, 
napotkać kogoś

to encourage  | zachęcać

to endure sth  | przetrwać coś

to engage in sth  | angażować się 
w coś

to enhance sb/sth  | ulepszyć, 
wzmacniać, poprawiać kogoś/coś

to ensue  | następować

to ensure sth  | zapewniać coś

to evaluate sth  | oceniać coś

to exchange sth with sb  | 
wymieniać się czymś z kimś

to experience sth  | odczuć coś

to face sth  | zmierzyć się z czymś

to fall in love  | zakochać się

to feel itchy  | odczuwać swędzenie

to fight for sth  | walczyć o coś

to fit  | pasować

to fit in  | dopasowywać się, 
pasować

to focus on sth  | skupiać się/
koncentrować na czymś

to focus one’s attention on sth  | 
skupić uwagę kogoś na czymś

to follow up  | kontynuować

to force sth between sth  | wcisnąć 
coś między coś

to freak out  | panikować
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to frighten sb  | odstraszyć kogoś

to fry  | smażyć

to gain sth  | zdobywać coś

to get attention  | zwrócić uwagę

to get burned  | przypalić się

to get distracted by sth  | zostać 
przez coś rozproszonym

to get drunk  | upić się

to get sth on  | wkładać coś (o 
ubraniu)

to gift sth to sb  | podarować coś 
komuś

to give up sth  | porzucić coś

to grow out sth  | wy/hodować coś

to guess  | zgadywać

to halt sth  | zatrzymać coś

to happen to sb  | przydarzyć się 
komuś

to hide sth  | ukrywać coś

to highlight sth  | podkreślać coś

to hire sb  | zatrudniać kogoś

to hold one’s breath  | 
wstrzymywać oddech

to hold sb for ransom  | 
przetrzymywać kogoś dla okupu

to host  | gościć

to imply that…  | sugerować, że…

to improve sth  | polepszać coś, 
usprawniać coś

to include sth  | obejmować coś

to include sth  | obejmować coś

to incorporate sth  | wcielać coś w 
życie

to indicate  | wskazywać

to influence sth  | wpływać na coś

to inhabit sth  | zamieszkiwać coś

to intend to do sth  | mieć zamiar 
coś zrobić

to interview sb  | przeprowadzić z 
kimś wywiad

to involve sth  | obejmować coś

to join sb  | dołączyć do kogoś

to keep score  | pilnować wyniku

to keep tabs on sth  | mieć coś na 
oku

to lay down  | leżeć

to lay out sth  | wykładać coś, 
objaśniać coś

to layer sth  | układać coś 
warstwowo

to lead sb  | po/prowadzić kogoś

to lead sb to do sth  | doprowadzić 
kogoś do zrobienia czegoś

to lead to sth  | prowadzić do 
czegoś

to lie  | kłamać

to lie to sb  | okłamywać kogoś

to light sth  | zapalać coś

to lighten sth  | rozjaśniać coś

to live up to sth  | osiągać coś

to look out for sth  | rozglądać się 
za czymś

to look back  | patrzeć wstecz

to look for sth  | szukać czegoś

to lose sth  | tracić coś

to make for sth  | stanowić coś

to match sth  | dopasowywać coś

to measure sth  | mierzyć coś

to mention sth  | wspomnieć coś

to misstep  | błądzić

to mistake sb for sb  | pomylić 
kogoś z kimś

to moisturize sth  | nawilżać coś

to move into X  | wprowadzać się 
do X

to neglect sb  | zaniedbywać kogoś

to note  | zauważyć

to notice sth  | zauważyć coś

to overthrow sth  | obalić coś

to pick sth  | wybierać coś

to play out  | rozgrywać, rozegrać

to pour sth tə pɔː(r) / pɔːr 
ˈsʌmθɪŋ  | w/lać coś

to preheat sth  | rozgrzać coś

to prevent sth  | zapobiegać 
czemuś

to pride onself on doing sth  | 
szczycić się/być dumnym ze  
z/robienia czegoś

to proclaim that…  | twierdzić, że…

to provide sth  | dostarczać czegoś

to purchase sth  | nabyć coś, 
zakupić coś

to pursue sth tə pəˈsjuː / 
pərˈsuːˈsʌmθɪŋ  | podążać za czymś

to put sth down  | odkładać coś

to qualify  | kwalifikować się, 
zaliczać się

to quote sth  | cytować coś

to rack up sth  | podnosić coś

to radiate sth  | emanować, 
promieniować czymś

to raid sth  | napadać na coś

to range from X to Y  | obejmować 
od X do Y

to reach one’s apex  | sięgać zenitu

to re-adjust sth  | ponownie 
określić coś, określić coś na nowo

to realize sth  | zdać sobie z czegoś 
sprawę

to recharge one’s batteries  | 
naładować baterie

to recommend sth to sb  | polecać/
zalecać coś komuś

to reflect on sth  | zastanowić się 
nad czymś

to reflect sth  | odzwierciedlać coś

to refuse to do sth  | odmówić 
zrobienia czegoś

to reject sb  | odrzucać kogoś

to rejoice  | u/radować się, u/
cieszyć się

to relish sth  | rozkoszować się 
czymś

to remain  | pozostawać

to remove sth  | usuwać coś

to replace sth  | zastępować coś

to require sth  | wymagać czegoś

to restore sth  | przywrócić coś

to revere sb  | szanować, czcić 
kogoś
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to revert to sth  | po/wracać do 
czegoś

to rip apart sth  | rozrywać coś

to rise to fame  | zasłynąć

to roast  | piec (mięsa)

to rob sth  | obrabować coś

to rub sth into sth  | wcierać coś w coś

to satisfy sth  | zaspokajać coś

to scale back  | zredukować, 
zmniejszyć

to scream  | krzyczeć

to search for sth  | szukać czegoś

to season sth with sth  | 
przyprawić coś czymś

to seek sth  | szukać czegoś

to seek to do sth  | poszukiwać, tu: 
dążyć do zrobienia czegoś

to seem  | wydawać się

to set fire to sth  | podpalać coś

to set sb apart from sb  | odróżniać 
kogoś od kogoś

to set sth  | ustanawiać coś

to shape sth  | kształtować coś

to share sth  | dzielić coś

to shave sth  | z/golić coś

to shoot  | robić zdjęcia

to show evidence of sth  | 
wykazywać cechy czegoś

to showcase sth  | pokazywać coś

to sprinkle sth  | popryskać coś

to squeeze sth into sth  | wciskać 
coś w coś

to squeeze sth on sth  | wcisnąć 
coś na coś

to stand out  | wyróżniać się

to star  | być główną gwiazdą

to state  | s/twierdzać

to steal sth  | kraść coś

to stem from sth  | wynikać z 
czegoś

to step on sth  | nadepnąć na coś

to strike up a connection with sb  | 
nawiązać z kimś więź

to strip sb  | odzierać kogoś

to stumble  | potykać się

to succeed  | odnieść sukces

to suffer from sth  | cierpieć z 
powodu czegoś

to suit up  | ubierać się w garnitur

to sweep sb off one’s feet  | zwalić 
kogoś z nóg

to sweep sth  | zamiatać coś

to swoon  | ze/mdleć, omdlewać

to take a turn  | przyjmować obrót

to take advantage of sth  | 
wykorzystać coś

to take an interest in sth  | być 
czymś zainteresowanym

to take joy in sth  | czerpać z 
czegoś radość

to take pride in sth  | być z czegoś 
dumnym, szczycić się czymś

to think outside the box  | myśleć 
w sposób oryginalny/odmienny od 
reszty

to throw a party  | wydawać 
przyjęcie

to throw away sth  | wyrzucać coś

to top sth with sth  | nałożyć 
coś na górę czegoś, ułożyć coś na 
wierzchu

to touch base with sb  | pot.  
s/kontaktować się z kimś

to treasure sb/sth  | cenić sobie 
kogoś/coś

to turn out  | okazywać się

to turn sb down  | odrzucać kogoś 
(czyjąś ofertę/propozycję)

to turn sth into sth  | zmienić coś w 
coś, przekształcić coś w coś

to twirl  | kręcić się, wirować

to waste sth  | marnować coś

to witness sth  | być świadkiem 
czegoś

to wonder  | zastanawiać się

tomb tuːm  | grobowiec

tough tʌf  | trudny

trades guild  | gildia kupiecka

tradesman  | kupiec

trainee position  | stanowisko 
stażysty

transgender  | transseksualista

trembling  | drżący

trimmed  | przycięty, przystrzyżony

troop  | wojsko, oddział

truck  | ciężarówka

tsp = teaspoon  | łyżeczka

turning point  | punkt zwrotny

tutorial  | lekcja, instrukcja

two-volume  | dwutomowy

U
ultimately  | w końcu

unconsciously ʌnˈkɒnʃəsli /
ʌnˈkɑːnʃəsli  | nieświadomie

underskirt  | (pół)halka

underwhelming  | rozczarowujący

undone  | rozpięty

undoubtedly ʌnˈdaʊtɪdli  | bez wątpienia

unearthed  | nieodkryty, 
niewykopany

UNESCO World Heritage  | 
Światowe Dziedzictwo UNESCO

unfortunately  | niestety

unpredictable  | nieprzewidywalny

until ənˈtɪl  | aż do

un-tucked  | wyciągnięty ze spodni

unutterable ʌnˈʌtərəbl  | niewymowny

upper  | wyższy

urchin ˈɜːtʃɪn  | pot. urwis, łobuziak

usage  | użycie

V
valid ˈvælɪd  | ważny

variety  | różnorodność

various  | różny

vegetable  | warzywo

veggie  | pot. wegetariański

vein of sth  | pokłady czegoś
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vent  | rozcięcie

via sth  | po/przez coś

victim  | ofiara

village  | wioska

virtually  | w zasadzie

vital ˈvaɪtl  | kluczowy

vividly  | doskonale, obrazowo

vogue vəʊɡ / voʊɡ  | modny, na fali

voicemail  | poczta głosowa

volatile ˈvɒlətaɪl / ˈvɑːlətl  | 
nieprzewidywalny, wybuchowy

vulnerability ˌ | podatność (na coś), 
słaba strona/punkt, bezbronność

W
waistcoat  | kamizelka

wallet  | portfel

warfare  | działania wojenne

weakness  | słabość, słaba strona

wealth  | bogactwo

wealthy  | zamożny

wear  | strój

wedding dress  | suknia ślubna

well-connected  | z koneksjami, 
znajomościami

well-groomed  | zadbany

well-rounded  | pełny, zaokrąglony

whether  | czy

white collar worker  | pracownik 
umysłowy

witch  | wiedźma, czarownica

with experience comes wisdom  |  
mądrość przychodzi z doświadczeniem

wondrous  | cudowny

worry  | zmartwienie

worth  | wart/y

worth doing sth  | wart zrobienia 
czegoś

Z
zucchini  | cukinia


