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A
a host of sth | masa czegoś 

a tad | trochę

a rule of thumb ə ruːl əv θʌm |  
reguła oparta na doświadczeniu/
praktyce

abroad | za granicę

absence | nieobecność

accessibility | dostępność, dostęp

accidental | przypadkowo poznany

accommodation | zakwaterowanie

accompanied with sth əˈkʌmp(ə)
nɪd wɪð ˈsʌmθɪŋ | w towarzystwie 
czegoś, w zestawie z czymś

according to sth | według czegoś, 
zgodnie z czymś

actually | w rzeczywistości

adjacent to sth əˈdʒeɪsnt tə 
ˈsʌmθɪŋ | przylegający do czegoś

adjective | przymiotnik 

adventure seeker | poszukiwacz 
przygód

adventurous ədˈventʃərəs | śmiały, 
żądny przygód

advertised | reklamowany

affordable | przystępny cenowo

aged | wiekowy, stary

aim | cel

aimlessly | bezcelowo

air carrier | powietrzny przewoźnik

alike | podobnie

ally | sprzymierzeniec

altimeter | wysokościomierz

ambiguity ˌæmbɪˈɡjuːəti |  
dwuznaczność, wieloznaczność

amenity | udogodnienie 

amiability ˌeɪmiəˈbɪləti |  
przyjacielskość

amount | ilość

and so on | i tak dalej

and the like | i tym podobne

annoying | denerwujący, irytujący

apart from sth | oprócz czegoś 

app | pot. aplikacja

apparently | najwidoczniej

app-du-jour | aplikacja na czasie, 
modna aplikacja

appealing | pociągający

appearance | wygląd

approximately | około,  
w przybliżeniu 

array of sth | wachlarz czegoś 

astonishingly | zdumiewająco

astounding | zdumiewający

at ease | swobodnie 

at least | co najmniej, przynajmniej

at no great expense | niewielkim 
kosztem

at one’s disposal | do czyjejś 
dyspozycji

at the crossroads | na 
skrzyżowaniu

at the very least | w najgorszym 
razie

available | dostępny

aviator ˈeɪvieɪtə(r) / ˈeɪvieɪtər |  
lotnik

B
backpacker | piechur z plecakiem, 
turysta z plecakiem

bait | przynęta 

baked | pieczony

Balkans | Bałkany

ban | zakaz 

banging | wystrzałowy, świetny

bargain ˈbɑːɡən / ˈbɑːrɡən | okazja

basement | piwnica, podziemie

bean | fasola

bearable ˈbeərəbl / ˈberəbl |  
znośny

beard bɪəd / bɪrd | broda

bearer ˈbeərə(r) / ˈberər | osoba, 
która coś przynosi

beforehand | z wyprzedzeniem

behaviour | zachowanie

belongings | rzeczy, manatki

beloved | ukochany

beverage | napój 

bicycle rack | stojak na rowery

bill | rachunek

biontology | bioontologia 
(koncepcja holistycznego  
podejścia do zdrowia)

blade | ostrze 

bland | nijaki, bezbarwny

blessed with sth | obdarzony 
czymś

booked | zarezerwowany

bottle cap tripod | statyw 
butelkowy

brainchild | pomysł

brass-heavy | wyposażony w liczne 
instrumenty dęte blaszane

breathing | oddychanie 

breathtaking | zapierający dech 
w piersiach

bride | panna młoda

browsing braʊzɪŋ | przeszukiwanie, 
przeglądanie

budget airlines | tanie linie lotnicze

buffet ˈbʊfeɪ / ˈbʌfeɪ | bufet, bar

bug bʌɡ | robak

bullfighting | walki byków 

burden ˈbɜːdn / ˈbɜːrdn | obciążenie 

bustling | tętniący życiem

by means of sth | za pomocą 
czegoś 

by no means | bynajmniej,  
w żadnym wypadku

by weight baɪ weɪt | na wagę

C
cafeteria | kafejka, kawiarnia

camping equipment |  
wyposażenie turystyczne

camping site | obozowisko

can’t hurt either | nie zaszkodzi

capacious | pojemny
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carbohydrate | węglowodan

cart | wózek 

carvery | restauracja serwująca 
pieczone mięso (przyrządzane na 
oczach klientów)

case | etui, pochewka

case in point | przydatny/pomocny 
przykład

cautious | ostrożny

cave dwelling | mieszkanie 
w jaskini

celeb | pot. celebryta

certainly | oczywiście

certainty | pewność

chain supermarket | supermarket 
sieciowy

charge | opłata

charity | organizacja charytatywna

chef | szef kuchni

chic | elegancki

chippy | pot. bar szybkiej obsługi

chit-chat | pogawędka

cinch | pestka, łatwizna

coast | wybrzeże

cobbled | brukowany

co-founder | współzałożyciel

comfortable ˈkʌmftəbl / ˈkʌmfətəbl |  
komfortowo, wygodnie

commemoration | upamiętnienie

common | powszechny 

communal | społeczny, 
wspólnotowy

competitive | konkurencyjny

complimentary | dodatkowy

concern | obawa 

concise | zwięzły

considerably | znacznie 

continuously kənˈtɪnjuəsli | ciągle, 
stale

contrivance kənˈtraɪv(ə)ns |  
urządzenie

convenience store | nieduży sklep 
ogólnospożywczy 

convenient | wygodny

converted | przerobiony, 
zaadaptowany

convinced | przekonany

cooker | kuchenka 

cosy | przytulny

couch kaʊtʃ | kanapa, tapczan

countertop | lada, blat

countless | niezliczone

crash-course | kurs błyskawiczny

craze | szał

cream of the crop | śmietanka

crispy | chrupiący

Croatia krəʊˈeɪʃə / kroʊˈeɪʃə |  
Chorwacja

crowd | tłum 

crucial | kluczowy

cuisine kwɪˈziːn | kuchnia

currency | waluta

custom | zwyczaj, obyczaj

customer | klient

D
Danube ˈdænjuːb | Dunaj

dawn dɔːn | świt, brzask

decent | przyzwoity

deep-fried | smażony w głębokim 
tłuszczu

definitely | zdecydowanie tak

degree | stopień

delight | rozkosz, smakołyk 

depending on sth | w zależności od 
czegoś 

depleted | zmniejszony, 
uszczuplony

desert ˈdezət / ˈdezərt | pustynia 

despite sth | po/mimo czegoś 

destination | cel podróży, 
destynacja

destroyed | zniszczony

device | urządzenie 

discount | zniżka 

distillery | gorzelnia

distorted | zniekształcony

diverse | zróżnicowany

divided | podzielony

diving | nurkowanie (na dużych 
głębokościach)

dodgy | BrE pot. podejrzany

dog sledding | jazda psim 
zaprzęgiem

domestic | krajowy

doodah | pot. wihajster, dinks

dorm bed | łóżko piętrowe

dosh | pot. forsa, kasa

dough dəʊ / doʊ | ciasto (pot. kasa, 
szmal, siano)

downloadable ˌdaʊnˈləʊdəbl / 
ˌdaʊnˈloʊdəbl | do pobrania

dozen | tuzin 

drug | narkotyk

due to sth | z powodu czegoś 

dusk dʌsk | zmierzch, zmrok

dustbowl | obszar pustynny

E
eager to do sth | chętny do 
zrobienia czegoś

eatery | jadłodajnia

edible | jadalny 

eel iːl | węgorz

efficiency | wydajność

either…or… | albo…albo…

eligible for sth ˈelɪdʒəbl fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ | uprawniony  
do czegoś

en suite ˌɒ̃ ˈswiːt /ˌɑ̃ː ˈswiːt |  
BrE z łazienką 

entertainment | rozrywka

entrails | wnętrzności

entrance | wejście 

entrepreneur ˌɒntrəprəˈnɜː(r) |  
przedsiębiorca

entry | wejściówka
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equidistantly ˌiːkwɪˈdɪstəntlɪ /
ˌekwɪˈdɪstəntlɪ | w jednakowej 
odległości

equipped | wyposażony

equivalent | równowartość 

erected | wznoszony

exception | wyjątek

exchange rate | kurs wymiany 
waluty

excursion ɪkˈskɜːʃn / ɪkˈskɜːrʒn |  
wycieczka

excuse | wymówka

expenditure | wydatki

expense | wydatek

explorer | badacz, odkrywca

extremely | wyjątkowo

F
failing | upadający

feat | wyczyn

fee | opłata

fence | płot

fine | mandat, grzywna

firewater | pot. woda ognista 
(mocny alkohol)

fishbone | ość

flashlight | latarka

flavour ˈfleɪvə(r) / ˈfleɪvər |  
smak

flight | lot

flooded | zalany

folk | pot. kumpel

forecast | prognoza 

foreign ˈfɒrən / ˈfɔːrən | obcy, 
zagraniczny

former | były 

fraction | ułamek

franchise | franczyza

freebie | pot. darmocha,  
darmowy artykuł

free-market | wolnorynkowy

fridge | lodówka

fried | smażony

fryer | frytkownica

fuel ˈfjuːəl | paliwo

fuss | zamieszanie

G
gain | zysk, osiągnięcie

gem | klejnot

gizmo | gadżet

glance at sth | zerknięcie na coś 

go-to | odpowiedni, słuszny

go-to place | często odwiedzane 
miejsce 

government registered |  
zatwierdzony przez rząd

greeting | pozdrowienie

gypsy | cygański

H
hairdryer | suszarka

hammock | hamak

hand-held | podręczny

handy | poręczny

hangover | kac

harness | uprząż

haunt hɔːnt | często odwiedzane 
miejsce

haute cuisine ˌəʊt kwɪˈziːn / ˌoʊt 
kwɪˈziːn | wykwintna kuchnia

headbanger | pot. fan  
heavy-metalu

headliner | gwóźdź programu

headstrong | uparty

heaps of sth | masa czegoś

heated | podgrzewany

hiking | piesze wycieczki, 
wędrowanie

hindrance | przeszkoda

hippy | hipisowski

hitchhiking | podróżowanie 
autostopem

hospitality | gościnność

host | gospodarz 

hotelier | właściciel hotelu, 
hotelarz

house swap | wymienianie się 
domami

hub hʌb | centrum, pępek

hunger pang | skurcz żołądka (z 
głodu)

I
ID = Identity Document |  
dokument potwierdzający 
tożsamość 

illness | choroba

impaired | ograniczony, 
upośledzony

impeccably ɪmˈpekəbli |  
nienagannie 

in advance | z wyprzedzeniem

in exchange for sth | w zamian  
za coś 

in order to | aby, żeby

in the same vein | w podobnym 
tonie/duchu/klimacie

in this regard | pod tym  
względem, w tym względzie

in times gone by | w minionych 
czasach

including sth | włącznie z czymś 

incredibly | niewiarygodnie 

incurred ɪnˈkɜː(r)d | poniesiony

indeed | w rzeczy samej

indie = independent | pot. 
niezależny (np. wytwórnia, zespół 
muzyczny)

indispensable ˌɪndɪˈspensəbl |  
niezbędny, nieodzowny

Infinite | nieskończony

infinity scarf | szal typu komin

ingredient | składnik

insight into sth | wgląd w coś 

instant | natychmiastowy

instead of sth | zamiast czegoś 
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insured | ubezpieczony

interior | wnętrze 

intersection | skrzyżowanie

invaluable ɪnˈvæljuəbl | bezcenny 

invention | wynalazek

involved in sth | zaangażowany  
w coś 

it is advisable | zaleca się

itchy | swędzący

itinerary aɪˈtɪnərəri | trasa

J
jellied | w galarecie 

jewellery | biżuteria

K
keyring | breloczek na klucze

kitchen utensils | przyrządy 
kuchenne

L
laggard | guzdrała, osoba  
będąca w tyle

landmark | charakterystyczny 
obiekt

late | zmarły

law lɔː | prawo

layover | przerwa w podróży

Lent | Wielki Post

lifehack | trik ułatwiający życie

lift | winda

light bulb | żarówka

lipstick-like | przypominający 
szminkę/pomadkę

literally | dosłownie

lodging | kwatera

loft apartment | mieszkanie 
urządzone na poddaszu/strychu, 
loft

long established | o długiej  
tradycji

loot | pot. forsa

luggage ˈlʌɡɪdʒ | bagaż 

luggage cable lock | zamek do 
bagażu

luggage jacket | bezrękawnik 
turystyczny (posiadający wiele 
kieszeni na różne przedmioty)

lured | skuszony

luxurious lʌɡˈʒʊəriəs / lʌɡˈʒʊriəs |  
luksusowy

M
magnifying glass | szkło 
powiększające 

mainland | kontynentalny

manor | rezydencja

marble | marmurowy

marking out | wyznaczający

mashed peas | puree z groszku

masseuse mæˈsɜːz | masażystka 

mayhem ˈmeɪhem | zamęt, burda

meal | posiłek

means | środek

mediaeval ˌmediˈiːvl / ˌmiːdˈiːvl |  
średniowieczny

Mediterranean ˌmedɪtəˈreɪniən |  
śródziemny

meticulously | starannie

mezzanine floor | półpiętro, 
antresola

microwave ˈmaɪkrəweɪv |  
mikrofalówka

minced mɪnst | mielony

monastery ˈmɒnəstri / ˈmɑːnəsteri |  
klasztor

Moorish | mauretański

mosque mɒsk / mɑːsk | meczet

mosquito net | siatka chroniąca 
przed owadami

mouth-watering | apetyczny, 
apetycznie wygladający

mud | błoto

mud bath | kąpiel błotna

must | konieczność

must-see | obowiązkowy 

myriad of sth | mnóstwo czegoś

N
nearby | pobliski

new-fangled | wymyślny, 
nowomodny

nifty | zmyślny

no-brainer | łatwizna, pestka

nosy | wścibski

not only…(but) also | nie tylko…
lecz także

nowadays | obecnie

numerous | liczne

O
obvious ˈɒbviəs / ˈɑːbviəs |  
oczywiste 

off the beaten track | na uboczu, 
poza utartym szlakiem

on a daily basis | codziennie 

on a shoestring | z ograniczonym 
budżetem

on account of sth | z powodu 
czegoś 

on the flip side | z drugiej strony

on the go | w trasie

on the move | w ruchu, w trasie

on the spot | od razu, natychmiast

one month rail pass | kolejowy 
bilet miesięczny

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

onion ˈʌnjən | cebula

opportunity | sposobność, okazja

origin | pochodzenie

outback | pustynne i półpustynne 
obszary (w Australii)

outdoor | na świeżym powietrzu

oven | piekarnik, piec

overlooked | przeoczony, 
pominięty
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overpriced | zbyt drogi, 
o zawyżonej cenie

overrated | przeceniony

overseas | za granicą 

overwhelmed ˌəʊvəˈwelmd / 
ˌoʊvərˈwelmd | przytłoczony

owner | właściciel

P
package holidays | wakacje 
zorganizowane (przez biuro 
podróży)

package tour | wycieczka 
zorganizowana

padlock | kłódka

pagan ˈpeɪɡən | pogański

parsley | pietruszka

past | za 

pavement | chodnik

peckish | lekko głodny

peninsula pəˈnɪnsjələ /  
pəˈnɪnsələ | półwysep

perused pəˈruːzd | dokładnie  
prze/czytany

picturesque ˌpɪktʃəˈresk |  
malowniczy

pint | miara objętości (pół litra)

piping hot | strasznie gorący 

plentiful | obfity

plethora of sth | mnóstwo czegoś

plum brandy | śliwowica

poison | trucizna

poisonous ˈpɔɪzənəs | jadowity

poolside | nad brzegiem basenu

portable | przenośny

Portugal ˈpɔːtʃʊɡl / ˈpɔːrtʃʊɡl |  
Portugalia

Portuguese ˌpɔːtʃʊˈɡiːz /  
ˌpɔːrtʃʊˈɡiːz | portugalski

prayer | modlitwa

precarious | niebezpieczny

predicament | trudne położenie, 
kłopotliwa sytuacja

predominantly | w przeważającej 
części

privately owned | stanowiący 
własność prywatną

produce prəˈdjuːs / prəˈduːs |  
produkty rolne

progress | postęp

prohibitive | wygórowany

promising | obiecujący

pronunciation | wymowa

property | własność, posiadłość

puff pastry | ciasto francuskie

purchased ˈpɜːtʃəst / ˈpɜːrtʃəst |  
nabyty, zakupiony

purchasing | nabycie, zakupienie

pure pjʊə(r) / pjʊr | czysty

R
rage | wściekłość, szał

rainstorm | ulewa

ram | baran

random | przypadkowy

ranking | notowanie

raw rɔː | surowy

reachable ˈriːtʃəbl | osiągalny 

reasonable | rozsądny

recluse | odludek

recognisable ˈrekəɡˌnaɪzəb(ə)l |  
rozpoznawalny

recorded | zarejestrowany

rectangular | prostokątny

regal | królewski

regarding sth | odnośnie do 
czegoś, dotyczący czegoś

regardless of sth | bez względu  
na coś

reheated | odgrzewany

relative | krewny

reliable rɪˈlaɪəbl | na którym 
można polegać

remiss | niedbały, nieuważny

remnants | pozostałości

remote | pilot 

rental car | samochód do 
wynajęcia

research | badanie, rozeznanie 

respite | ulga, wytchnienie

retailer | sprzedawca detaliczny

return flight | lot powrotny

review | recenzja

ridesharing | wspólne 
podróżowanie samochodem w celu 
obniżenia kosztów podróży

rip-off | pot. zdzierstwo

roadside | przydrożny

roaming | wędrowanie,  
włóczenie się 

roasted | pieczony

rough patch rʌf pætʃ | zła passa

roundabout ˈraʊndəbaʊt | rondo

route | trasa 

rucksack | plecak

run by sb | prowadzony przez 
kogoś 

rundown | podsumowanie

run-of-the-mill | przeciętny, 
zwyczajny, zwykły

rural | wiejski

S
safety whistle | gwizdek alarmowy

sans | bez

sausage roll | pasztecik z kiełbasą

savoury ˈseɪvəri | słony, pikantny

savvy ˈsævi | rozumny, sprytny

scattered around sth | rozrzucone 
wokół czegoś, umiejscowione 
wokół czegoś 

scorching | upalny 

scores of sth | dziesiątki czegoś, 
duże ilości czegoś

screwdriver tip | końcówka od 
śrubokrętu

sculpted skʌlptɪd | wyrzeźbiony

seafood | owoce morza
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seamstress | krawcowa

search engine | wyszukiwarka

security guard | ochrona

seduced | uwiedziony

shelf | półka

shelter | schronienie

shoestring budget | ograniczony/
skromny budżet

short term | krótkoterminowy, 
krótki

shoulder strap | pasek na ramię 

shower slippers | klapki pod 
prysznic

shrewd | bystry 

sight | widok 

sightseeing | zwiedzanie 

sightseer | zwiedzający

six pack | sześciopak

skinflint | pot. skąpiec, sknera

slaughtered ˈslɔːtə(r)d /  
ˈslɔːtərd | zarzynany

sleeping bag | śpiwór 

sleepy | senny

slightly | lekko, nieznacznie

sling | pas do przewieszania przez 
ramię 

smooth | gładki

smoothly | gładko

snack | przekąska 

snapshot | fotka

snatched up | przechwycony, 
przechwytywany

snorkelling | nurkowanie z rurką

so long | żegnajcie

soccer | piłka nożna 

soft-drink | napój bezalkoholowy

sojourn | pobyt 

sore | obolały 

spare room | dodatkowa/gościnna 
sypialnia

spondulicks | pot. forsa

spondylus shell | muszla 
zawiaśnika (rodzaju małży)

spring | źródło

square | kwadrat 

stalked | śledzony

stall | stragan, stoisko, budka

stand-alone | autonomiczny

standout | wyróżniający się 

state-of-the-art |  
najnowocześniejszy

stay | pobyt 

steak and kidney pie steɪk ən 
ˈkɪdni paɪ | wołowina i cynaderki 
zapiekane w cieście

steaming-hot | bardzo gorący

stew stjuː / stuː | gulasz

stingy | skąpy

straight | prosto

straight out of sth | prosto z czegoś 

string vest | siatkowa podkoszulka

stubbornly | uparcie 

stuff | rzeczy

suburbs | przedmieścia 

suitcase | walizka 

sunbathing | opalanie się 

sunrise | wschód słońca

sunset | zachód słońca

superb suːˈpɜːb / sjuːˈpɜːb |  
znakomity, doskonały

supplies | dostawy, zaopatrzenie, 
zapasy

support | wsparcie 

supporter | zwolennik

suspicious səˈspɪʃəs | podejrzanie 

sweat | pot

Swiss Army knife | scyzoryk

T
takeaway | jedzenie na wynos

tap water | woda z kranu

temple | świątynia

tent | namiot

the ordinary | to, co zwyczajne

theme park | park rozrywki

themed θiːmd | tematyczny, 
dedykowany wybranej dziedzinie

there’s more than one way to skin 
a cat | cel można osiągnąć różnymi 
sposobami

there’s safety in numbers |  
w grupie jest bezpieczniej

thrifty | oszczędny

tip | wskazówka 

to abound with sth | obfitować 
w coś

to achieve sth | osiągać coś 

to add up | sumować się 

to adjust sth | dostosowywać coś 

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

to agree | zgadzać się 

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

to amount to X | wynosić X

to anticipate | przewidywać 

to appeal to sb | przemawiać do 
kogoś, być przeznaczonym dla 
kogoś 

to arrange sth | zorganizować coś

to ascertain | ustalać, dowiadywać 
się

to attach sth | doczepiać coś 

to avoid sth | unikać czegoś

to be a cut above sth | być lepszym 
od czegoś

to be allocated sb | być 
przypisanym do kogoś, być pod 
opieką kogoś

to be aware that… | być 
świadomym tego, że...

to be bothered | kłopotać się

to be derived from X | pochodzić 
z X

to be dotted with sth | być 
usianym czymś 

to be forced to do sth | być 
zmuszonym do z/robienia czegoś 

to be had | być dostępnym
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to be into sth | być czymś 
zainteresowanym 

to be on a tight budget 
| dysponować ograniczonym 
budżetem

to be on the ball | mieć łeb na 
karku

to be rolling in sth | opływać w coś 

to be second to none | być 
najlepszym

to be spoilt for choice | mieć zbyt 
wiele możliwości wyboru

to be stunned by sth | być czymś 
zdumionym

to be wet behind the ears |  
mieć mleko pod nosem, być 
niedoświadczonym

to boast sth | szczycić się czymś

to book sth | za/rezerwować coś

to bother sb | niepokoić kogoś

to break the ice | przen. 
przełamywać lody

to brood over sth | wznosić się nad 
czymś

to bunk up | spać na piętrowym 
łóżku

to catch on | przyjąć się 

to catch up on sth | nadganiać/
nadrabiać coś 

to cater to sb | adresować swoją 
ofertę do kogoś

to cater to sth | zaspokajać coś 

to charge sb | pobierać od kogoś 
opłatę 

to chase sb away | przegonić 
kogoś, przegnać kogoś

to check in | zameldować się 

to check out sth | sprawdzić coś 

to chomp away at sth | żuć coś, 
przeżuwać

to chug back sth | popijać/połykać 
coś pośpiesznie

to combine sth with sth |  
po/łączyć coś z czymś

to come across sth | natknąć się 
na coś 

to come in handy | być 
pożytecznym/przydatnym

to come into play | wchodzić w grę 

to complain | narzekać 

to consist of sth | składać się 
z czegoś 

to contend | utrzymywać, głosić 

to convert sth into sth |  
przekształcać coś w coś

to convince sb | przekonywać 
kogoś 

to cope with sth | radzić sobie 
z czymś 

to cost a pretty penny | być bardzo 
kosztownym 

to cost an arm and a leg | słono 
kosztować, być bardzo drogim

to count on sth | liczyć na coś 

to crowdsource sth | pozyskiwać 
coś za pośrednictwem mediów 
społecznościowych

to cut down on costs |  
minimalizować koszty

to cut sb some slack | dać komuś 
trochę luzu

to despise sth | nie cierpieć czegoś 

to diminish sth | zmniejszyć coś 

to disappear | znikać

to distract | rozpraszać

to double up as sth | mieć drugie 
przeznaczenie, służyć także jako

to drop sb off | wyrzucać kogoś 
gdzieś

to eat out | jeść na mieście

to economise on sth | zaoszczędzić 
na czymś

to embark on sth | rozpoczynać 
coś

to emerge | wyłaniać się

to emphasise sth | podkreślać coś, 
kłaść na coś nacisk

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

to ensure | upewnić się 

to entitle sb to do sth 
| upoważniać kogoś do z/robienia 
czegoś 

to facilitate sth | ułatwiać coś

to factor in sth | wliczyć coś 

to fall to pieces | rozpaść się na 
kawałki

to fancy doing sth | mieć ochotę 
na zrobienie czegoś 

to feel fed up with sth | mieć 
czegoś po dziurki w nosie, mieć 
czegoś dość

to figure out | wymyślić, 
wykombinować 

to fill up sth | napełnić coś 

to focus on sth | skupiać się/
koncentrować się na czymś 

to fork out sth | wyrzucać coś  
w błoto

to free up sth | uwolnić coś

to fret | martwić się

to gain access to sth | uzyskać  
do czegoś dostęp

to gawp at sth tə ɡɔːp ət ˈsʌmθɪŋ 
| gapić się na coś 

to get carried away | dać się 
ponieść

to get cosy with sth | zaznajomić 
się z kimś 

to get in touch with sb 
| skontaktować się z kimś 

to get off sth | wysiadać, schodzić 
z czegoś 

to get one’s fill | najeść się do syta

to get out of sth | wydostać się/
wyjść z czegoś 

to get ripped off | pot. przen. dać 
się oskubać

to get vaccinated | zaszczepić się 

to give credit where credit is  
due | oddać należne uznanie

to give sth a miss | darować sobie 
coś 

to go against the flow | iść pod 
prąd

to go old-school | posłużyć się 
starodawną metodą, postąpić jak 
za starych czasów

to go up | wzrastać, rosnąć
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to hand sth down | przekazywać 
coś

to have a point | mieć rację 

to have a sweet tooth | lubić 
słodycze 

to have sth at one’s fingertips 
| mieć coś w zasięgu ręki

to head out | wyruszać 

to hide sth | ukrywać coś 

to hike | wędrować 

to hit | uderzać 

to improve sth | ulepszać coś, 
podnosić poziom czegoś 

to include sth | obejmować coś 

to infuriate sb | rozwścieczyć kogoś 

to invite sb | zapraszać kogoś 

to involve sth | obejmować coś 

to join sth | przyłączyć się do 
czegoś 

to keep sb ocuppied | dostarczać 
komuś zajęcia

to kill two birds with one stone |  
upiec dwie pieczenie na jednym 
ogniu

to know sth like the back of your 
hand | znać coś jak własną kieszeń

to leave oneself in the red |  
zadłużyć się

to let sb go | wypuścić kogoś 

to let your hair down | pot. 
odpuścić sobie, zrelaksować się 

to liven up sth tə ˈlaɪvn ʌp  
ˈsʌmθɪŋ | ożywiać coś

to look for sth | szukać czegoś

to lose your bearings | s/tracić 
orientację, zgubić się

to make a deposit | wpłacać 
zaliczkę 

to make a booking | dokonywać 
rezerwacji

to make the cut | przejść przez 
eliminacje

to manage to do sth | poradzić 
sobie ze z/robieniem czegoś 

to manoeuvre sth tə məˈnuːvə(r) / 
məˈnuːvər ˈsʌmθɪŋ | manewrować/
operować czymś 

to map sth | przedstawiać coś na 
mapie

to mislead sb | wprowadzić w błąd, 
zmylić kogoś

to mosh | pogować, dynamicznie 
tańczyć pod sceną odbijając się od 
siebie

to mount sth on sth | zamontować 
coś na czymś 

to one’s taste | w czyimś guście 

to pass up sth | przeoczyć coś 

to perceive sth | postrzegać coś

to pick up sth | wybrać coś 

to pitch a tent | rozbijać się, 
rozkładać namiot

to pivot | obracać się 

to play host to sth | gościć coś 

to play one’s cards right | dobrze 
coś rozegrać

to pop into sth | wskoczyć gdzieś 

to pop up | pojawiać się, 
wyskakiwać

to predict sth | przewidywać coś

to progress by leaps and bounds |  
postępować milowymi krokami/
bardzo szybko

to provide sb with sth | dostarczać 
komuś czegoś 

to purchase sth | nabyć coś, 
zakupić coś

to range from X to Y | począwszy 
od X, a skończywszy na Y

to rave about sth | zachwycać się 
czymś

to reach an agreement | osiągnąć 
porozumienie

to recognise sth | rozpoznawać coś

to refer to sth | odnosić się do 
czegoś

to reflect sth | odzwierciedlać coś

to refuse (to do sth) | odmawiać 
(z/robienia czegoś)

to release sth | opublikować coś

to rent sth | wynajmować coś 

to replace sth with sth |  
zastępować coś czymś 

to require sth | wymagać czegoś 

to rest one’s head | wypocząć

to reveal sth | ujawniać coś 

to roast oneself | usmażyć się

to rove | wędrować, włóczyć się

to run out of sth | wyczerpać się, 
skończyć się

to run with blood | spływać krwią 

to rush off | pośpieszyć, popędzić 

to rustle up sth | pot. upichcić coś, 
przygotować naprędce

to sail | po/żeglować

to sample sth | spróbować czegoś 

to save on sth | zaoszczędzić na 
czymś

to savour sth tə ˈseɪvə(r) / ˈseɪvər 
ˈsʌmθɪŋ | s/próbować czegoś, s/
kosztować czegoś 

to say the least | delikatnie 
mówiąc

to search for sth | szukać czegoś 

to see someone coming a mile off |  
BrE pot. rozgryźć kogoś, wyczuć na 
odległość

to seem | wydawać się 

to sell out | wyprzedać się 

to set foot | pojechać, wyjechać

to set off | wyruszać

to set sb back about X £ |  
kosztować kogoś około X funtów

to share sth | dzielić się czymś

to shelter | schronić się 

to showcase sth |  
zaprezentować coś

to shun sth | wystrzegać się czegoś

to sign up for sth | zapisać się na 
coś, zgłosić się na coś

to sip at sth | sączyć coś, popijać 

to smuggle sth | przemycać coś 

to snap up sth | przechwytywać 
coś

to splash | szastać 

to split sth | dzielić coś

to splurge | pot. przepuszczać 
(pieniądze)
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to stand out | wyróżniać się

to stay in the loop | być dobrze 
poinformowanym

to stay plugged in with sb | być 
z kimś w kontakcie

to steer clear of sth | trzymać się 
od czegoś z daleka, wystrzegać się 
czegoś 

to stick with sth | trzymać się 
czegoś, nie rozstawać się z czymś 

to struggle | zmagać się, borykać 
się 

to stumble upon sth | wpadać na 
coś, natknąć się na coś

to stump sb | zabić komuś klina, 
zbić kogoś z tropu

to suit sb/sth | odpowiadać 
komuś/czemuś

to support sb/sth | wspierać 
kogoś/coś 

to swear by sth | wierzyć w 
skuteczność czegoś 

to swipe through sth | robić 
przegląd czegoś

to take a stroll |  
przespacerować się 

to take a weight off one’s mind |  
zdjąć komuś kamień z serca

to take advantage of sth |  
skorzystać z czegoś

to take heed of sth | rozważyć coś

to take over sth | przejmować coś 

to take part | brać udział

to take sth to pieces | rozebrać coś 
na kawałki 

to take to sth | wychodzić na coś

to teem with sth | tętnić czymś 

to tempt sb with sth | kusić kogoś 
czymś 

to the chagrin | ku rozczarowaniu/
rozgoryczeniu

to thumb a lift tə θʌm ə lɪft |  
z/łapać okazję, podróżować 
autostopem

to thumb tə θʌm | łapać stopa 

to track sth | śledzić coś

to tread | stąpać, kroczyć, iść

to trump sth | przebijać coś, wziąć 
górę

to tuck in | zajadać się, wcinać 

to tuck into sth | pot. obżerać się 
czymś, pałaszować coś 

to turn out | okazać się

to turn sth into sth | przekształcić 
coś w coś

to vary | być zróżnicowanym, 
różnić się 

to veer | skręcać

to venture | wypuszczać się

to wander through sth | wędrować 
przez coś

to waste sth | marnować coś

tomb tuːm | grobowiec, grób

tongue tʌŋ | język 

tough tʌf | trudny

towing handle təʊɪŋ / toʊɪŋ 
ˈhænd(ə)l | rączka ułatwiająca 
transport

trade | handel 

trap | pułapka

treat | smakołyk 

trek | długa wyprawa, wędrówka

tricky | trudny

tripod | statyw 

trout | pstrąg

tummy | pot. brzuch

Turkey ˈtɜːki / ˈtɜːrki | Turcja

tweezers | pęseta, pinceta

U
unbelievable ˌʌnbɪˈliːvəbl |  
niewiarygodny

uncomfortable ʌnˈkʌmftəbl / 
ʌnˈkʌmfətəbl | niewygodny, 
niekomfortowy

uncommon | rzadki

uncountable ʌnˈkaʊntəbl |  
niepoliczalny

undeniably | niezaprzeczalnie 

under your own steam | na własną 
rękę, samodzielnie

underground | metro 

undivided | niepodzielny

undoubtedly ʌnˈdaʊtɪdli | bez 
wątpienia 

unfortunately | niestety

Union Jack shorts | szorty z 
wzorem flagi Zjednoczonego 
Królestwa

unless | chyba że 

unnerving | niepokojący

unwieldy | nieporęczny

up to the mark | na odpowiednim 
poziomie

update | aktualizacja

utterly | kompletnie, całkowicie

U-turn | zwrot w kierunku 
przeciwnym do kierunku jazdy, 
zwrot o 180 stopni

V
valid | ważny

variety | różnorodność

vehicle ˈviːəkl / ˈviːhɪkl | pojazd

versatile | wszechstronny 
(wszechstronnego użytku)

via | po/przez

viewer | widz 

violent | gwałtowny

visible | widoczny

volunteer | ochotnik 

voted | uznany za, okrzyknięty

W
wakeboarding | jazda na desce 
surfingowej za motorówką

wallet | portfel

washed down with sth | popity 
czymś 

wasted | stracony

waterproof | wodoodporny

weakening | słabnący 

weight weɪt | waga 
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well-preserved | dobrze 
zachowany

well-priced | w dobrej cenie 

well-signposted | dobrze 
oznakowany

well-trodden | często uczęszczany

whale | wieloryb

wheeled | na kółkach

widget | gadżet

wild camping | obozowanie  
„na dziko”

wisdom | mądrość

wizard | czarodziej

wondrous | cudowny, niezwykły

workout | trening

worth doing sth | wart/y zrobienia 
czegoś 

worth X | wart/y X

worthwhile | wartościowy

wrinkle ˈrɪŋkl | zmarszczka

Y
yachting ˈjɒtɪŋ / ˈjɑːtɪŋ | żeglowanie 
jachtem

youth juːθ | młodzież, młodzieżowy

Z
zebra crossing | BrE przejście dla 
pieszych


