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A
a badge of honour |  honorowa 
odznaka

abroad |  za granicą

abundance əˈbʌndəns |  obfitość

according to sth |  zgodnie z czymś, 
według czegoś

achievement |  osiągnięcie

addicted to sth |  uzależniony od 
czegoś

adjective |  przymiotnik

admission |  wstęp, wejście

adult |  dorosły

adventure |  przygoda

adventurous ədˈventʃərəs |  żądny 
przygód, lubiący przygodę

advertisement |  reklama

advertising campain |  kampania 
reklamowa

affluent |  bogaty

aficionado |  fan

aftermath |  następstwo

a handful of sth |  garść/garstka 
czegoś

aircraft |  samolot

air of superiority |  poczucie 
wyższości

alluring əˈlʊərɪŋ / əˈlʊrɪŋ |  ponętny, 
kuszący,  urzekający

altered ˈɔːltə(r)d / ˈɔːltərd 
|  zmieniony

ambiance ˈæmbiəns |  atmosfera, 
charakter (miejsca)

amount |  ilość

amusement |  rozrywka

ancestry |  przodek

anniversary |  rocznica

annually |  rocznie

anti-British sentiment 
|  antybrytyjskie nastroje

apart from sth |  oprócz czegoś

appalling |  przerażający

appreciation |  docenianie

approach |  podejście

appropriate |  właściwy

approximately |  około, 
w przybliżeniu

aptitude for sth |  zdolność, 
uzdolnienie, talent do czegoś

arch |  łuk

arrangement |  uzgodnienie, 
umowa

array |  zestaw, kolekcja

artefact |  artefakt, wytwór 
człowieka, przedmiot

artsy |  artystyczny

arty-farty |  pot. zgrywający się na 
znawcę sztuki

ash |  popiół

assault əˈsɔːlt |  napaść

assembly |  zbiór

asset |  walor, atut

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

astonishing |  zdumiewający

astounding |  zdumiewający

at all |  w ogóle

at heights |  na wysokościach

at least |  co najmniej

at the helm |  na czele

at the onset of sth |  na początku 
czegoś

at the very |  na samym/samej

attitude |  nastawienie, stosunek

audience ˈɔːdiəns |  publiczność, 
publika

available |  dostępny

average |  przeciętny

avoided |  unikany

aware of sth |  świadomy czegoś

awe-inspiring ˈɔːɪnspaɪərɪŋ 
|  wzbudzający podziw, 
 zachwycający

awe |  podziw

B
bachelor’s degree |  licencjat

background |  pochodzenie, 
środowisko

bad-tempered |  wybuchowy

barely |  ledwie, ledwo

bargain ˈbɑːɡən / ˈbɑːrɡən |  okazja

barrel |  beczka

bartender |  barman

beaver |  bóbr

beforehand |  z góry

beloved |  ukochany

bleak |  niewesoły

blended |  zmieszany

blockbuster |  kinowy hit

blow |  cios

blueprint |  plan, strategia

blur blɜː(r) / blɜːr |  coś, co pamięta 
się jak przez mgłę

bohemian bəʊˈhiːmiən / 
boʊˈhiːmiən |  artystyczny

border |  granica

born out of wedlock 
|  z nieprawego łoża, spoza związku 
małżeńskiego

borough ˈbʌrə / ˈbɜːroʊ  |  okręg, 
rejon

boundary |  granica

bovine |  bydlęcy

branch |  gałąź,  oddział

brand |  marka

breadhead |  osoba obsesyjnie 
skoncentrowana na pieniądzach

breakdown |  załamanie nerwowe

breakthrough |  przełom

breathtaking |  zapierający dech 
w piersiach

broadcast ˈbrɔːdkɑːst |  emitowany

brought on |  spowodowany

brought up |  wychowywany

brownstone |  kamienica z elewacją 
z piaskowca (charakterystyczna dla 
Nowego Jorku)
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buck |  pot. dolar

buddy |  pot. kolega, koleś

bumper sticker |  naklejka na 
zderzak

bustling |  tętniący życiem

but jokes aside |  ale żarty na bok

C
can-do |  przekonanie, że wszystko 
jest do zrobienia/że wszystko może 
się udać; chcieć to móc

carefree |  beztroski

carnivore |  mięsożerca

casualty |  ofiara

cautious ˈkɔːʃəs |  ostrożny

centennial |  setny

challenge |  wyzwanie

charging |  szarżujący

charitable |  dobroczynny

chic |  szykowny, elegancki

childhood |  dzieciństwo

chock-full |  przepełniony

church attendance |  uczęszczanie 
do kościoła

cinephile |  kinoman

citizen |  obywatel

civil liberties |  swobody 
obywatelskie

clerk |  urzędnik

cluster |  skupisko

collected |  zgromadzony

commonly |  powszechnie

community |  społeczność

competition |  zawody

compulsive |  kompulsywny

concern |  troska

concrete jungle |  betonowa 
dżungla

confidence |  pewność siebie

confident |  pewny siebie

conscious |  świadomy

considered |  uważany

contemporary |  współczesny

converted into sth |  przekształcony 
w coś

converted |  przekształcony

corkscrew ˈkɔːkskruː / ˈkɔːrkskruː 
|  śrubokręt

cotton |  bawełna

countless |  niezliczone

county |  hrabstwo, powiat

craft |  rzemiosło

crowd-pleaser |  coś, co zadowala/
zachwyca tłumy

crowd-pleasure |  coś, co zadowala/
sprawia przyjemność tłumom

crowded ˈkraʊdɪd |  zatłoczony

crown |  korona

cuisine kwɪˈziːn |  kuchnia

currently |  obecnie

customer |  klient

custom |  zwyczaj

cute |  uroczy, słodki

D
damaged |  uszkodzony, zniszczony

daredevil |  śmiałek

date |  randka

dazzling |  oszałamiający

definitely |  zdecydowanie

deftly |  zwinnie, zgrabnie, zręcznie

delight |  rozkosz

densely populated |  gęsto 
zaludniony

densely ˈdensli |  gęsto

dense |  gęsty, zagęszczony

depending on sth |  w zależności od 
czegoś

depicted |  przedstawiany, 
odmalowywany

depopulated |  opustoszały

depravity |  deprawacja, 
zdeprawowanie

derived from sth |  pochodzący od 
czegoś

desire |  pragnienie

despite sth |  pomimo czegoś

destination |  destynacja, miejsce

devoted |  oddany

dinner cruise |  rejs z kolacją

discount |  zniżka

discoverer |  odkrywca

disparate |  odmienny, różny

dispersed |  rozproszony

displayed |  przedstawiony

display |  pokaz, wystawa

distinguishing |  wyróżniający

disused |  opuszczony

divergent |  rozbieżny

diverse |  zróżnicowany

diversity |  różnorodność

divorced |  rozwiedziony

domestically |  wewnętrznie, 
w (obrębie) kraju

double |  dwukrotność, podwójny

doubt daʊt |  wątpliwość

down-to-earth |  twardo stąpający 
po ziemi

dozen |  tuzin

drafted |  przyjęty, wybrany

drainage |  drenaż

drawing ˈdrɔːɪŋ |  rysowanie

dreadful |  przerażający

dubbed |  nazwany

duel |  pojedynek

due to sth |  z powodu czegoś

Dutch |  Holender, holenderski

E
eastern bluebird |  błękitnik 
rudogardły (rodzaj drozda)

eatery |  jadłodajnia

edge |  krawędź

effort |  wysiłek, staranie, dążenie

either…or… |  albo…albo…
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emergency response worker 
|  pracownik służb szybkiego 
reagowania

entertainment |  rozrywka

entrance |  wejście

erected |  wzniesiony

establishment |  placówka, 
instytucja, miejsce

estimated |  szacowany

eventually |  w końcu, ostatecznie

everlasting |  wieczny, na zawsze

excluding sth |  z wyłączeniem 
czegoś, nie licząc czegoś

exhibit |  eksponat

exquisite |  niesamowity

extensively |  powszechnie

exterior |  część zewnętrzna

extinguished |  wygasły

extremely |  wyjątkowo

eye-catching |  zwracający uwagę, 
wpadający w oko

eyewear |  akcesoria optyczne 
(typu okulary przeciwsłoneczne)

F
facet |  aspekt

factory |  fabryka

factor |  czynnik

fair share |  swój udział, 
sprawiedliwy udział

fairy-tale |  bajkowy

fame |  sława

famine |  głód

far away |  daleko

fare |  opłata

fast-paced |  o szybkim tempie, 
dynamiczny

fateful |  fatalny, nieszczęsny

feature |  cecha charakterystyczna

fee |  opłata

fellow |  pot. kolega, kumpel

female |  płci żeńskiej

ferry |  prom

fervent |  zagorzały

fictitious fɪkˈtɪʃəs |  fikcyjny

firefighter |  strażak

fixed |  stały

flat |  płaski

flight |  lot

flow |  przepływ, bieg

focal point |  główny/kluczowy 
punkt

foremost |  przeważający

forerunner |  prekursor

for every walk of life |  z każdej 
dziedziny życia

fortress |  forteca

fossil |  skamieniały

founder |  założyciel

fraudulent ˈfrɔːdjələnt / ˈfrɔːdʒələnt 
|  fałszywy, sfałszowany

frenetic |  euforyczny, szalony

furthermore |  ponadto

further |  dalej

fur trading |  handel futrami

G
garb |  strój

garnet |  granat (kamień szlachetny)

GDP = Gross Domestic Product 
|  produkt krajowy brutto

genre ˈʒɒ̃rə / ˈʒɒnrə |  gatunek

glimpse |  szybki wgląd

gliterrati |  śmietanka towarzyska

glut |  nadmiar, przesyt

goal |  cel

gorgeous |  fantastyczny, wspaniały

gory |  krwawy

government |  rząd

grain |  ziarno, odrobina

grape |  winogrono

grid system |  siatka geograficzna

groceries |  zakupy spożywcze

groundbreaking |  przełomowy

grub |  pot. żarcie

guilder |  gulden

H
habit |  przyzwyczajenie

handful |  grupa, garstka

handle |  ksywka, przezwisko

hand print |  odcisk ręki

hands-on |  praktyczny

handy |  poręczny

harassment |  prześladowanie

harbour |  port, przystań

hassle |  kłopot, zawracanie głowy

hate crime |  przestępstwo 
powodowane nienawiścią (np. na 
tle rasowym)

haven |  ostoja, przystań

headquarters |  główna siedziba

healing |  leczenie, uzdrawianie

heart-throb |  pożeracz niewieścich 
serc

heartbreak |  boleść, ból, bolesne 
przeżycie

heavens |  nieboskłon

heavily |  poważnie

heavy-handedly |  ciężką ręką, 
surowo

hemisphere ˈhemɪsfɪə(r) / ˈhemɪsfɪr 
|  półkula

high-rise |  wieżowiec

highbrow ˈhaɪbraʊ |  intelektualista

high heels |  buty na obcasach, 
szpilki

hijacked ˈhaɪdʒækt |  porwany, 
uprowadzony

hiker |  piechur, wycieczkowicz

hiking boots |  buty trekkingowe

hilly |  pagórkowaty

hip |  biodro

hold your horses! |  chwila!/
moment!

homie |  domownik
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homogenous0|  homogeniczny, 
jednorodny

horn |  klakson

horse-riding |  jazda konna

hospitable hɒˈspɪtəbl / hɑːˈspɪtəbl 
|  gościnny

hostile |  wrogi

host of sth |  mnóstwo czegoś

hotbed |  siedlisko, kolebka

hotly-contested |  żywo 
komentowany/omawiany

hotspot |  popularny lokal, miejsce

house of worship |  kościół

hurriedly |  w pośpiechu

I
identity theft |  kradzież tożsamości

immensely |  niesłychanie

immense |  ogromny

impact |  wpływ

in a similar vein |  w podobnym 
stylu/duchu

incensed |  rozzłoszczony, 
rozsierdziony

incidence |  częstość występowania, 
częstotliwość

including sth |  włącznie z czymś, w 
tym

income |  dochód

in comparison to sth 
|  w porównaniu do czegoś

increase |  wzrost

incredible |  niewiarygodny

incurably |  nieuleczalnie

indeed |  w rzeczy samej, faktycznie

indelible ɪnˈdeləbl |  niezatarty

independence |  niepodległość

indispensable|  nieodzowny

influence on sb |  wpływ na kogoś

inhabitant |  mieszkaniec

initial |  inicjał

injured ɪndʒəd / ˈɪndʒərd |  ranny

inland |  wewnątrz kraju

inner |  wewnętrzny

in order to |  aby, żeby

insight |  wgląd

in spite of sth |  pomimo czegoś

instantly |  natychmiast

interior |  wnętrze

in the blink of an eye |  w mgnieniu 
oka

introduced |  wprowadzony

inverted |  odwrócony

involuntarily |  mimowolnie

involved |  zaangażowany

issue |  sprawa, kwestia

itinerary aɪˈtɪnərəri |  plan podróży

J
jam-packed with sth |  zapchany, 
wypełniony czymś

jewellery |  biżuteria

Jewish |  żydowski

juicy |  soczysty

K
kitschy |  kiczowaty

knife fighting |  walka na noże

L
ladybug |  biedronka

landmark |  charakterystyczny 
obiekt, punkt orientacyjny

lawyer |  prawnik

lecture |  wykład

legacy |  spuścizna

lighthouse |  latarnia morska

likely |  prawdopodobne

likewise |  podobnie

lilac |  lilak

lineup |  zespół, skład

lingo |  pot. żargon

literally |  dosłownie

loaded |  pot. nadziany, bogaty

lofty |  wyniosły, patetyczny

longingly |  tęsknie

M
majority |  większość

major |  główny

mammoth |  olbrzymi, gigantyczny

mansion |  posesja

marvel |  cud

masterpiece |  dzieło

maven |  AmE znawca, ekspert

meagre |  nędzny

meal |  posiłek

melting pot |  tygiel

memorial |  pomnik

mentally |  umysłowo

menu ˈmenjuː |  menu, jadłospis

mink |  norka

minor |  niższy, drugoligowy

money scam |  przekręt finansowy

moniker |  pseudonim

moody |  humorzasty

mother tongue |  język ojczysty

mourning |  żałoba

moviegoer |  bywalec kin

murky |  mętny

Muslim ˈmʊzlɪm / ˈmʌzlɪm 
|  muzułmanin

must-see |  obowiązkowy

must |  konieczność

mélange meɪˈlɑːnʒ |  mieszanina, 
melanż

N
nagging |  zrzędzący, narzekający

nail |  paznokieć; gwóźdź

namely |  (a) mianowicie
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namesake |  imiennik

naughty |  niegrzeczny

naval |  morski

nearly |  prawie

neighbor |  sąsiad

neighbourhood |  okolica, 
sąsiedztwo

neighbouring |  sąsiadujący

neither |  również nie

network |  sieć, organizacja

nevertheless |  niemniej jednak

newcomer |  nowo przybyły, 
nowość

New Year’s Eve |  Sylwester

nickname |  ksywka, przezwisko

nocturnal |  nocny

nonetheless |  niemniej jednak

notable |  godny odnotowania

noticeable ˈnəʊtɪsəbl / ˈnoʊtɪsəbl 
|  łatwo zauważalny

not to be outdone |  nie pozostając 
w tyle

noun |  rzeczownik

novel |  nowatorski, oryginalny

no way! |  nie ma mowy!

no wonder |  nic dziwnego

numerous |  liczny

nun nʌn |  siostra zakonna

nurturing |  budujący

O
occurence |  wydarzenie

off the beaten track |  na uboczu

on-looker |  gap

on-screen |  z ekranu telewizyjnego, 
kinowego

one-night stand |  przygoda na 
jedną noc, numerek

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

on record |  odnotowany

opposite |  przeciwieństwo

oral |  ustny

ordinary |  zwyczajny

origin |  pochodzenie

orphaned ˈɔːfnd / ˈɔːrfnd 
|  osierocony

otter |  wydra

outbreak |  wybuch

outdoor |  na zewnątrz

out of the ordinary |  niezwykły

outrageous aʊtˈreɪdʒəs 
|  szokujący, oburzający

outstanding |  wybitny,  znakomity

overthrown |  obalony

overt |  jawny

overwhelmed |  przytłoczony, 
przeważający, wszechogarniający

owing to sth |  dzięki czemuś

owned |  posiadany

own |  własny

P
pace |  tempo

passer-by |  przechodzień

peculiar pɪˈkjuːliə(r) / pɪˈkjuːliər 
|  dziwny, osobliwy

pedestrian intersection 
|  skrzyżowanie dla pieszych

peer |  rówieśnik, osoba w tym 
samym wieku

performance |  występ, 
przedstawienie

permanent collection |  stała 
ekspozycja

persecuted |  prześladowany, 
uciskany

phenomenon fəˈnɒmɪnən / 
fəˈnɑːmɪnən |  zjawisko, fenomen

picky |  pot. wybredny

pier pɪə(r) |  molo

playwright |  dramatopisarz

plenty |  mnóstwo

plot | wątek

plumber |  hydraulik

pool |  basen

population density |  gęstość 
zaludnienia

poverty |  ubóstwo, bieda

praised |  chwalony, wychwalany

predicted |  przewidziany

pregnancy |  ciąża

preoccupied |  zajęty

preposition |  przyimek

prestigious preˈstɪdʒəs 
|  prestiżowy

prevalent |  przeważający

previous |  poprzedni

primary |  główny

privilege |  przywilej

progressive |  postępowy

prolific |  płodny

prominently |  znacząco, bardzo

prominent |  ważny

pronunciation prəˌnʌnsiˈeɪʃn 
|  wymowa

proper |  właściwy, odpowiedni

provided |  dostarczany

pure |  czysty

purported |  domniemany

Q
quaint kweɪnt |  uroczy; niezwykły, 
osobliwy

quarter |  jedna czwarta, ćwierć

queue-jumping |  p/omijanie kolejki

queue kjuː |  kolejka

quintessential |  zasadniczy

quirks |  dziwactwo, dziwaczny

R
railroad |  linia kolejowa

railway station |  stacja kolejowa

railway |  kolej

randomly |  na chybił trafił
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rapidly-gentrifying |  szybko 
podnoszący status

ratio |  stosunek, proporcja

realm |  królestwo

reasonable |  rozsądny

recognisable |  rozpoznawalny

recovery efforts |  próby naprawy, 
działania naprawcze

recovery |  odnowa

referred to as |  zwany

refined |  wyrafinowany

regardless of sth |  bez względu na 
coś

registered |  zarejestrowany

remarkable |  godny uwagi

reminder |  przypomnienie

remiss |  niedbały

renowned rɪˈnaʊnd |  znany, sławny

rent |  czynsz

requisite |  wymagany

resident |  mieszkaniec

resilience |  odporność, 
wytrzymałość, zdolność regeneracji

resourceful |  przedsiębiorczy, 
zaradny

resticted |  ograniczony

resultant |  wynikający z tego

resurgence rɪˈsɜːdʒəns / 
rɪˈsɜːrdʒəns |  odrodzenie się

revealed |  ujawniony

riot ˈraɪət |  zamieszki

rizty |  szykowny, elegancki

roots |  korzenie, pochodzenie

rudeness |  brak wychowania

rudimentary |  elementarny, 
podstawowy, zasadniczy

rush |  pośpiech

S
sailor |  żeglarz

saltwater ˈsɔːltwɔːtə(r) 
|  słonowodny

scathing |  zjadliwy

scholarship |  stypendium

screenwriter |  scenarzysta

sculpture ˈskʌlptʃə(r) / ˈskʌlptʃər 
|  rzeźba

seamstress |  szwaczka

second-rate |  drugoplanowy

security reasons |  względy 
bezpieczeństwa

self-loathing |  żywiący niechęć do 
samego siebie

selfless |  bezinteresowny

series ˈsɪəriːz / ˈsɪriːz |  serial

setting |  sceneria, oprawa

settlement |  osada

settler |  osadnik

set |  umiejscowiony

severe |  surowy

sewing ˈsəʊɪŋ / ˈsoʊɪŋ |  szycie

sexual minority |  mniejszość 
seksualna

shortage of sth |  brak czegoś

sight saɪt |  widok, ciekawe miejsce

sightseer |  turysta

skewed skjuːd |  zniekształcony

skilful |  zręczny, utalentowany

skilled |  zręczny, utalentowany

skin-tight |  obcisły

sky-high |  zawrotny

skyscraper |  drapacz chmur

slab |  kawał (mięsa, ciasta)

slave |  niewolnik

slope |  zbocze

socialite |  bywalec salonów, lew 
salonowy

soothing ˈsuːðɪŋ |  kojący

spectacle |  widowisko

spellbound |  oczarowany

spell of prosperity |  urok/czar 
pomyślności/powodzenia

spell |  urok, czar

spices |  przyprawy

spire ˈspaɪə(r) / ˈspaɪər |  iglica 
(wieży)

splendrous |  pełen przepychu

spread out |  rozciągnięty

starving |  głodujący

state-of-the-art 
|  supernowoczesny, 
najnowocześniejszy

state government |  władze stanu

statue ˈstætʃuː |  statua, pomnik

steep |  stromy

stock market |  giełda

strip |  pas

struggle |  zmaganie, walka

stunning |  zdumiewający

suburban səˈbɜːbən / səˈbɜːrbən 
|  podmiejski

suburbs |  przedmieścia

subway |  AmE metro

sugar maple |  klon cukrowy

suit |  garnitur

supported |  wspierany

surrounded |  otoczony

surveillance sɜːˈveɪləns / 
sɜːrˈveɪləns |  obserwacja, 
inwigilacja

swanky |  elegancki

swathe |  pas, połać

swiftly |  szybko

swimwear |  strój kąpielowy

T
tailoring business |  firma 
krawiecka

task |  zadanie

tax avoider |  osoba unikająca 
płacenia podatków

taxi medallion |  zezwolenie na 
przewóz pasażerów

tax |  podatek

teenager |  nastolatek

temporary |  okresowy, czasowy

tender |  czuły, wrażliwy, miękki
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the Big Apple |  pot. Nowy Jork

the bulk of sth |  w większości 
czegoś

the crème de la crème |  śmietanka 
towarzyska, elita

theme song |  piosenka/utwór 
przewodni

the new kids on the block |  nowy, 
nowo przybyły

the obscure |  mało znane

the sky is the limit |  nie ma 
ograniczeń

the wealthy |  zamożni

thoroughly |  całkowicie

thriving |  kwitnący, tętniący życiem

tightrope |  lina (do akrobacji)

tight |  ciasny

tip |  koniec, koniuszek

to abandon sth |  opuścić coś

to achieve sth |  osiągnąć coś

to act |  grać

to add insult to injury |  na domiar 
złego

to admire sth |  podziwiać coś

to admit |  przyznawać

to adorn sth |  zdobić coś

to advocate for oneself |  stanąć 
w swojej obronie

to agree that… |  uzgodnić, że…

to agree to do sth |  zgodzić się coś 
zrobić

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

to anticipate sth |  przewidywać coś

to appear |  wydawać się

to appreciate sth |  doceniać coś

to ascertain sth |  ustalić coś

to attempt to do sth |  próbować 
coś zrobić

to attract sb |  przyciągać kogoś

to ban sth |  zakazywać czegoś

to bask in sth |  rozkoszować się 
czymś, delektować się czymś

to be admitted to sth |  zostać 
przyjętym do czegoś

to be aimed at sth |  mieć coś na 
celu

to be all it’s cracked up to be |  być 
tak dobrym jak mówią ludzie/jak 
niesie fama

to be a piece of work |  pot. być 
problematycznym, ciężkim w 
pożyciu

to be blamed for sth |  być 
obwinianym o coś

to be brought to one’s knees 
|  zostać rzuconym na kolana

to be challenged |  zostać 
wyzwanym

to be comfortable tə bi ˈkʌmftəbl / 
ˈkʌmfətəbl |  czuć się komfortowo

to be engaged to sb |  być 
zaręczonym z kimś

to be entangled with sth |  być 
uwikłanym/wplątanym w coś

to be focused on oneself |  być 
skoncentrowanym na sobie

to be foreign born |  urodzić się za 
granicą

to beg for sth |  żebrać o coś

to behold sth |  oglądać coś

to be in a rush |  śpieszyć się

to be made up of sth |  składać się 
z czegoś

to be nicknamed |  otrzymać 
ksywkę

to be nothing short of sth |  być po 
prostu 

to be passed from sb to sb 
|  przekazywać od kogoś do kogoś

to be praised for sth |  być za coś 
chwalonym

to be sprinkled |  być rozsianym

to be tricked into doing sth 
|  zostać wmanewrowanym 
w zrobienie czegoś

to bite off more than one can 
chew |  porywać się z motyką na 
słońce

to blend in |  wtopić się

to blend sth |  zmieszać, zmiksować 
coś

to boast sth |  szczycić się czymś

to book sth |  rezerwować coś

to boom |  rozkwitać, dobrze 
prosperować

to break up with sb |  zrywać z kimś

to bring sth in sth |  zaprowadzać 
coś w czymś, wnosić coś w coś

to call up sb |  zadzwonić do kogoś, 
zwołać kogoś

to cavort with sb |  baraszkować 
z kimś, oddawać się uciechom

to chew sth |  żuć, przeżuwać coś

to claim responsability for sth 
|  wziąć za coś odpowiedzialność

to claim |  twierdzić, utrzymywać

to collapse |  zawalić się, runąć

to come across sth |  natknąć się 
na coś

to come by sth |  natknąć się na coś

to come true |  urzeczywistnić się

to commenorate sb |  upamiętniać 
kogoś

to confuse |  mylić

to consist of sth |  składać się 
z czegoś

to contain sth |  zawierać coś, 
obejmować coś

to contribute to sth |  wnosić coś 
do czegoś

to cough up sth tə kɒf ʌp ˈsʌmθɪŋ 
|  pot. wysupłać kwotę na coś

to countdown sth |  odliczać coś

to cover sth |  pokrywać coś, 
obejmować coś, opisać coś

to crash into sth |  uderzyć w coś, 
rozbić się na czymś

to credit sb with sth |  przypisywać 
coś komuś

to customise sth |  dostosować coś

to date sb |  chodzić z kimś, 
spotykać się z kimś

to delay doing sth |  opóźniać z/
robienie czegoś

to denounce sth |  potępiać coś
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to depict sb |  przedstawiać kogoś

to detect sb |  wykrywać kogoś

to drain sth |  osuszyć coś

to draw up sth |  naszkicować 
coś, wstępnie coś przygotować/
nakreślić

to eat out |  jeść na mieście

to embody sth |  ucieleśniać coś, 
symbolizować coś

to emphasise sth |  kłaść nacisk na 
coś

to enable sth to do sth 
|  umożliwiać czemuś zrobienie 
czegoś

to encounter sth |  spotykać coś

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

to endure sth |  przetrwać coś

to entertain oneself |  bawić się

to enthral sb |  urzekać, 
fascynować, oczarowywać kogoś

to envisage sth tu ɪnˈvɪzɪdʒ 
ˈsʌmθɪŋ |  przewidzieć coś

to erupt |  wybuchnąć

to establish sth |  założyć coś

to estimate |  szacować

to exhibit sth |  przedstawiać coś, 
okazywać coś

to expand |  rozwijać się

to extend |  rozciągać się

to fall asleep |  zasypiać

to fall back in love with sb 
|  ponownie zakochiwać się w kimś

to fall out with sb |  poróżnić/
pokłócić się z kimś

to fear sth |  obawiać się czegoś

to flock |  gromadzić się, udawać 
się do

to flow |  płynąć, lać się

to fret |  martwić się

to frolick |  dokazywać, figlować

to gaze into sth |  wpatrywać się 
w coś

to generate sth |  wytwarzać, 
generować coś

to get about |  dostać się (gdzieś), 
dotrzeć

to get along well |  dobrze się 
dogadywać

to get homesick |  tęsknić za 
domem

to get lost |  zgubić się

to get married |  pobrać się

to get out |  wydostawać się, 
wychodzić (z czegoś)

to get round to doing sth 
|  zabierać się do zrobienia czegoś

to give a rundown |  przedstawiać 
podsumowanie

to give birth to sb |  urodzić kogoś

to give in |  poddać się

to glamourise sth 
|  podkolorowywać coś, 
gloryfikować coś

to grant sb sth |  gwarantować 
komuś coś

to grant sth to sb |  przyznawać 
komuś coś

to greet sb/sth |  powitać kogoś/
coś, pozdrawiać kogoś, witać kogoś

to grow |  wzrastać, rozrastać się

to hail from |  pochodzić z

to hail sth |  przywołać coś

to have sth in common |  mieć ze 
sobą coś wspólnego

to head out |  zmierzać (dokądś)

to head to |  zmierzać do

to highlight sth |  podkreślić coś

to hit it big |  odnieść sukces, 
osiągnąć szczyt popularności

to hold significance to sb |  mieć 
dla kogoś znaczenie

to honk on sb |  trąbić na kogoś

to house sb |  mieścić kogoś

to house sth |  mieścić w sobie coś

to impersonate sth |  uosabiać coś, 
s/parodiować coś

to improve sth |  polepszyć coś

to include sth |  obejmować coś

to incur a debt tu ɪnˈkɜː(r) / ɪnˈkɜːr 
ə det |  zadłużyć się

to infringe on sth |  naruszać coś

to inhabit sth |  zamieszkiwać coś

to inherit sth from sb 
|  odziedziczyć coś po kimś

to involve sth |  zakładać, 
obejmować coś

to judge sth |  osądzać, oceniać coś

to justify sth |  uzasadniać coś

to keep sb fuelled |  dodawać 
komuś energii

to keep sb out |  wykluczyć kogoś

to lead to sth |  prowadzić do 
czegoś

to leave out sth |  pominąć coś

to let oneself get carried away 
|  dać się ponieść

to let up |  odpuszczać

to level sth |  zrównać coś

to live it up |  za/szaleć, używać 
życia

to live up to sth |  dorastać do 
czegoś, sprostać czemuś

to lure in sb tə lʊə(r) / ljʊə(r) ɪn 
ˈsʌmbədi |  kusić, nęcić, wabić 
kogoś

to make a name for oneself 
|  zasłynąć, rozsławić się

to make ends meet |  wiązać koniec 
z końcem

to make money |  zarabiać

to make sb out |  przedstawiać 
kogoś

to make up sth |  tworzyć coś

to make up |  schodzić się, godzić 
się

to manage |  poradzić sobie

to meld sth |  łączyć coś

to milk sth for all it was worth 
|  maksymalnie coś wykorzystać

to move in |  wprowadzić się

to notice sth |  zauważać coś

to obtain sth |  otrzymać coś

to outlaw sth tu ˈaʊtlɔː ˈsʌmθɪŋ 
|  zakazywać czegoś

top-of-the-range |  najwyższej klasy, 
najmodniejszy, najdroższy
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to pass the peace pipe |  przekazać 
fajkę pokoju

to pay a visit |  składać wizytę, 
odwiedzić

to pay sth off |  spłacić coś

to pay tribute to sth |  oddawać 
czemuś hołd

to perform sth |  wykonywać coś

to peruse sth |  przeglądać coś

to plunge tə plʌndʒ |  gwałtownie 
spadać

to power sth |  napędzać coś

to prevent sb from sth 
|  powstrzymać kogoś od czegoś

to profess |  twierdzić, utrzymywać

to propose to sb |  oświadczyć się 
komuś

to prosecute sb |  ścigać kogoś 
sądownie

to prove to sb |  udowadniać komuś

to provide a voice for sth 
|  podkładać głos w czymś

to push for sth |  domagać się 
czegoś

to quieten down |  uciszyć się

to quit sth |  po/rzucać coś

to raise sth |  podnieść coś

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

to rave about sth |  zachwycać się 
czymś

to realise sth |  zdać sobie z czegoś 
sprawę

to record sth |  nagrać coś

to recover |  dojść do siebie

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

to refuse |  odmówić

to regret |  żałować

to reign supreme |  panować 
niepodzielnie

to relive sth |  przeżyć coś 
ponownie

to remain |  po/zostawać

to resist sb |  przeciwstawić się 
komuś, zbuntować się przeciwko 
komuś

to result from sth |  wynikać z 
czegoś

to rise to prominence |  zyskać na 
ważności

to rub shoulders with sb |  obracać 
się w czyimś towarzystwie, mieć 
szansę spotkać kogoś

to rule over sb |  rządzić kimś

to rush |  śpieszyć się

to sail out |  wypłynąć

to saunter by sth tə ˈsɔːntə(r) / 
ˈsɔːntər baɪ ˈsʌmθɪŋ |  przechadzać 
się, spacerować obok czegoś

to screen sth |  oglądać coś 
(w kinie)

to seek sth |  poszukiwać, szukać 
czegoś

to seem |  wydawać się

to set about doing sth |  zabrać się 
za zrobienie czegoś

to set a precedent |  ustanawiać 
precedens

to set off |  wyruszać

to set sb back |  kosztować kogoś

to settle down |  osiedlać się

to shape sth |  ukształtować coś

to ship sth |  przewozić coś 
statkiem

to shorten sth |  skrócić coś

to showcase sth |  pokazywać, 
przedstawiać coś

to sink one’s teeth into sth 
|  zatapiać zęby w czymś

to skyrocket |  gwałtownie 
wzrosnąć

to slash sth |  ściąć coś

to snap up sth |  zgarnąć coś

to sneak a peek at sth |  zerknąć na 
coś

to soar to X feet |  wznosić się na X 
stóp

to sort sth out |  rozwiązać coś, 
uporządkować coś

to sow sth tə səʊ / soʊ ˈsʌmθɪŋ 
|  zasiać coś

to spectate at sth |  oglądać coś, 
przyglądać się czemuś

to spend X on sth |  wydawać 
kwotę X na coś

to split |  rozstawać się

to spot sb |  dostrzec, zauważyć 
kogoś

to stare |  gapić się

to stick to sth |  trzymać się czegoś

to straddle |  rozciągać się (nad)

to strengthen sth |  wzmocnić coś

to strike a chord |  poruszyć czułą 
strunę

to strike it rich |  wzbogacić się

to stroll over |  przespacerować się

to struggle |  zmagać się, walczyć

to suffer sth |  cierpieć z powodu 
czegoś

to support sb |  popierać kogoś

to surpass sth |  przekraczać coś, 
przewyższać coś

to swear by sth |  wierzyć 
w skuteczność działania czegoś

to symphatise with sb |  współczuć 
komuś

to take care of sb |  dbać o kogoś, 
opiekować się kimś

to take on sth |  zmagać się z czymś

to take sb up on one’s offer 
|  skorzystać z czyjejś propozycji

to take sth over |  przejąć coś

to tax sb |  opodatkować kogoś

to the aid |  na pomoc

to threaten sb |  grozić komuś

to thrive |  kwitnąć

to thwart sth tə θwɔːt / θwɔːrt 
ˈsʌmθɪŋ |  pokrzyżować coś

to touch upon sth |  poruszać coś

to turn green |  zmienić się na 
zielone

to turn one’s attention to 
sth |  zwrócić uwagę na coś, 
zainteresować się czymś
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to turn out |  okazywać się

to turn to sth |  zwrócić się ku czemuś

tough cookie |  twarda sztuka, 
twardziel/ka

tough tʌf |  trudny

to unfold |  rozwijać się

to unwind |  odprężać się

toured |  zwiedzany

to vary |  być zróżnicowanym

to volunteer |  pracować jako 
wolontariusz

to walk across sth |  iść po czymś

to walk by |  przechodzić obok

to waste sth |  marnować coś

tracks |  tory

trading post |  punkt handlowy

treasure |  skarb

trek |  przechadzka

triumphant traɪˈʌmfənt |  triumfujący

trout traʊt |  pstrąg

true-to-life |  prawdziwy

trust fund baby |  pot. dziecko  
z zabezpieczeniem finansowym/  
z funduszem powierniczym, dziecko 
bogatych rodziców

twin towers |  bliźniacze wieże

twists and turns |  zwroty (akcji), 
zawiłości

U
ultimately ˈʌltɪmətli |  ostatecznie, 
w końcu

unassuming |  bezpretensjonalny

unbeknown to sb |  bez czyjejś 
wiedzy

underground |  pod ziemią

under the weather |  nie w sosie

underwear |  bielizna

undoubtedly ʌnˈdaʊtɪdli |  bez 
wątpienia, niewątpliwie

unforgettable ˌʌnfəˈɡetəbl / 
ˌʌnfərˈɡetəbl |  niezapomniany

unfortunately |  niestety

unharmed |  nietknięty, bez 
uszczerbku

uninhabited |  niezamieszkany

unlike sb |  inaczej niż ktoś

unpredictable |  nieprzewidywalny

unquestioned ʌnˈkwestʃənd |  
niekwiestionowany

unruly |  krnąbrny

unsurpassed |  nie do 
prześcignięcia

upscale |  ekskluzywny

upstream |  w górę strumienia

upturn |  poprawa

upward |  skierowany w górę, idący 
w górę

urban ˈɜːbən / ˈɜːrbən |  miejski

utterly ˈʌtəli / ˈʌtərli |  całkowicie

V
validity |  okres ważności

various |  różny

venue |  miejsce (np. spotkania)

via sth |  za pomocą czegoś

vicious circle ˈvɪʃəs ˈsɜː(r)k(ə)l 
|  błędne koło

victim |  ofiara

victor |  zwycięzca

villain |  łotr

violent |  gwałtowny

vocal |  głośno wyrażający swoją 
opinię

W
wage |  pensja, tygodniówka

watchful |  czujny

watering hole |  pot. knajpa

wave |  fala

weapons of mass destruction 
|  broń masowego rażenia

wedding rehearsal dinner 
|  przyjęcie zaręczynowe

weird wɪəd / wɪrd |  dziwnie, 
dziwacznie

well-off |  zamożny

wellness |  dobra kondycja

whether |  czy

willy-nilly |  gdzie popadnie

wire |  drut

with ease |  z łatwością, swobodnie

within sth |  w ciągu czegoś

with no strings attached |  bez 
zobowiązań

with reference to sth 
|  w odniesieniu do czegoś

witty |  dowcipny

wonder |  cud

word got out |  wieści się rozeszły

work of art |  dzieło sztuki

worth sth |  warty czegoś


