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A
a host of sth | mnóstwo, masa czegoś

abroad əˈbrɔːd | za granicą

accessible əkˈsesəbl | dostępny

accommodation | zakwaterowanie

accountant | księgowy

accounting | księgowość

accuracy | bezbłędność

accurately | odpowiednio, trafnie 

achieved | osiągnięty

Achilles’ heel | pięta Achillesowa

acknowledged | znany

actually | w rzeczywistości

adhesive strip | taśma klejąca

adjective | przymiotnik

adult | dorosły 

advanced ədˈvɑːnst / ədˈvænst |  
zaawansowany 

advantage | zaleta, plus

adventure | przygoda

adversary | przeciwnik 

affordable | przystępny cenowo

aficionado | fan

aim | cel 

aimed at sth | ukierunkowany  
na coś, mający na celu coś 

albeit ˌɔːlˈbiːɪt | aczkolwiek, chociaż 

alert | czujny, uważny 

alliance | sojusz, przymierze

aloud | na głos

and so on | i tak dalej

angle | kąt, punkt widzenia 

annoying | denerwujący, irytujący 

anxious about sth | niespokojny 
o coś 

apart from sth | oprócz czegoś 

app | pot. aplikacja 

apparently | najwidoczniej 

application | zastosowanie 

applied to sth | stosowany/użyty 
w stosunku do czegoś

approach | podejście 

appropriate | odpowiedni 

armed with sth | uzbrojony w coś 

armoury ˈɑːrməri | arsenał, zasób

array of sth | szereg/wachlarz 
czegoś 

articulate ɑː(r)ˈtɪkjʊlət | elokwentny

as far as X is concerned | jeśli 
chodzi o X

as regards sth | jeśli chodzi o coś 

assumption | przypuszczenie, 
założenie

astute | bystry

at first | na początku

at great length | obszernie 

at least | przynajmniej 

at one’s own pace | w czyimś 
własnym tempie

at the forefront of sth | na czele 
czegoś 

at the same pace | w tym samym 
tempie

at the same stage | na tym samym 
etapie 

attempt at sth | próba czegoś

attitude | nastawienie 

audience | publiczność, odbiorcy

audiovisual ˌɔːdiəʊˈvɪʒuəl / 
ˌɔːdioʊˈvɪʒuəl | audiowizualny 

available | dostępny

aware of sth | świadomy czegoś 

awareness əˈweənəs| świadomość

awkward | dziwny, niewygodny

B
background | tło

bad bæd | złe

beloved | ukochany, lubiany

beneath | pod

bevy | szereg, grupa

beware of sb | strzeż się kogoś 

bizarre | dziwaczny

blanket | koc

bling | pot. błyskotki (zwłaszcza 
u raperów)

blood alcohol content | zawartość 
alkoholu we krwi

blunder | błąd, pomyłka; nietakt, 
gafa

bombshell | pot. atrakcyjna 
kobieta, seksbomba

brainchild | pomysł

brand | marka 

broadcast | wy/emitowany

bullet point ˈbʊlɪt pɔɪnt | punktory 
w formie czarnych kółek

burden ˈbɜːdn / ˈbɜːrdn | obciążenie

bustling | tętniący życiem

by and large | ogólnie rzecz ujmując

by no means | w żadnym wypadku 

C
calming ˈkɑːmɪŋ | uspokajający, 
kojący

canteen | stołówka

card game | gra karciana

carried out | realizowany, 
wykonywany

catchy | chwytliwy, atrakcyjny 

challenge | wyzwanie 

chatterbox | pot. gaduła

cheating | oszustwo, oszukiwanie

cheek | policzek

chick lit | literatura kobieca

cocoon kəˈkuːn | kokon

cold-blooded | bezlitosny, 
bezwględny

colloquial kəˈləʊkwiəl | potoczny

comfortable ˈkʌmftəbl | wygodny 

command of sth | znajomość czegoś

common | powszechny, wspólny

commonly | powszechnie 

commute | dojazd

competence ˈkɒmpɪtəns |  
umiejętność, kompetencja
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competitor | rywal

comprehensive | wszechstronny, 
obszerny

conceivable kənˈsiːvəbl | wyobrażalny

concise | zwięzły

condition | stan

conditional | warunkowy 

conducted | prowadzony 

confident | pewnie 

consequently | w rezultacie, zatem

consistently | spójnie, konsekwentnie

constantly | bezustannie, ciągle 

conversely | na odwrót 

convinced | przekonany

cookie | ciastko

couch potato | osoba, która spędza 
dużo czasu przed telewizorem, 
kanapowy leń, telemaniak

countable ˈkaʊntəbl | policzalny 

countless | niezliczone 

couple of times | kilka razy

coveted | pożądany

cringeworthy | wprawiający 
w zażenowanie, zawstydzający

criticism ˈkrɪtɪsɪzəm | krytyka 

crowd | tłum

cucumber ˈkjuːkʌmbə(r) | ogórek

cuisine | kuchnia (danego obszaru), 
potrawy danego obszaru

current | obecny, aktualny

current affairs | bieżące wydarzenia

customer | klient 

D
daily | codzienny

date | randka 

dead end | ślepa uliczka

deadpan | śmiertelnie poważny 
(udający śmiertelnie poważnego) 

deceitfully | oszukańczo, kłamliwie

delight | zachwyt, przyjemność

demeanour | postawa, aparycja

depending on sth | w zależności  
od czegoś 

descriptive | opisowy

desirable | pożądany 

desperate | rozpaczliwy, beznadziejny

despite sth | po/mimo czegoś 

device | przyrząd, urządzenie

discovery | odkrycie, odkrywanie

distinguished | wyróżniony 

distorted | skrzywiony, 
zniekształcony

doomed to do sth | skazany na  
z/robienie czegoś

dope | pot. zajebisty, odlotowy, 
czadowy

downloadable ˌdaʊnˈləʊdəbl / 
ˌdaʊnˈloʊdəbl | do pobrania

downloaded | pobrany

downside | minus

dreadful | straszny, przerażający

dreamt up | wymyślony

driving force | siła napędowa

due to sth | z powodu czegoś 

duty | obowiązek

E
either | też, również 

either…or… | albo…albo…

elderly | starszy 

engaged in sth | zaangażowany 
w coś 

engineered | skonstruowany

entertainment | rozrywka 

entirely | całkowicie

equal | równy 

equivalent | odpowiednik,, 
ekwiwalent

erroneous ɪˈrəʊniəs | błędny

eruption | wybuch, wylanie się, 
wystrzał

established | ustanowiony 

exchange | wymiana

ex-pat | osoba mieszkająca  
na obczyźnie 

extension | rozszerzenie, poszerzenie

extremely | wyjątkowo 

eye-popping | zadziwiający, 
zdumiewający

F
facet | aspect

failure | porażka 

familiar with sth | zaznajomiony 
z czymś

fanciful | fantastyczny, wymyślny

fancy | wymyślny 

fast paced | szybki, szybko 
zmieniający się

feature | cecha

fee | opłata

feedback on sth | informacja 
zwrotna na jakiś temat

fickle | zmienny, kapryśny

fizzy | gazowany

flashcard | karta z obrazkiem 
(pomoc dydaktyczna), fiszka

flask | butelka

flight | lot 

fluent | biegły (w posługiwaniu  
się czymś)

fluently | biegle

for the sake of sth | przez wzgląd 
na coś 

foreground | pierwszy plan 

foreign ˈfɒrən / ˈfɔːrən | z zagranicy, 
zagraniczny

foreigner | obcokrajowiec

former | były 

fortune teller | wróżka

freedom | wolność 

fresher | nowicjusz, nowy

further ˈfɜːðə(r) / ˈfɜːrðər | dalej

furthermore | ponadto
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G
garrulous | gadatliwy, rozmowny

geared towards sb | skierowany  
do kogoś 

gender | płeć

get me out of here | wydostań/
zabierz/wyciągnij mnie stąd

gift of the gab | pot. elokwencja

glaring | rażący 

goal | cel 

gorgeous ˈɡɔːdʒəs / ˈɡɔːrdʒəs |  
piękny, wspaniały, fantastyczny

graduate | absolwent

grandeur ˈɡrændʒə(r) | majesta-
tyczność, dostojność, wspaniałość 

guidance | przewodnictwo, wskazówki

guide | przewodnik

H
halfpennyworths | odrobina, 
troszeczkę

handful of sth | garść\ garstka czegoś

health | zdrowie 

hearing | słuch

heart-warming | podnoszący  
na duchu, cieszący 

hence | stąd, dlatego

hideous ˈhɪdiəs | paskudny, 
szkaradny, ohydny

hopelessness | beznadzieja, 
beznadziejność

horse racing | wyścigi konne

host | gospodarz

host family | rodzina goszcząca

household | domowy, używany 
w gospodarstwie domowym

housewarming party |  
parapetówka 

humiliating | upokarzający

I
illegally | nielegalnie 

immensely | ogromnie 

immersion ɪˈmɜːʃn / ɪˈmɜːrʃn |  
zanurzenie, zagłębienie się w coś 

in a nutshell | jednym słowem, 
krótko mówiąc, w pigułce

in a similar vein | w podobnym tonie

in advance | z góry, 
z wyprzedzeniem

in no time | w mig, bardzo szybko, 
błyskawicznie

in order to | aby, żeby 

in reference to sth | w odniesieniu 
do czegoś 

in search of sth | w poszukiwaniu 
czegoś 

in terms of sth | pod względem 
czegoś

inability | niezdolność, niemożność

increasing | rosnący, wzrastający

indeed | w rzeczy samej 

independence | niepodległość

indicating | wskazujący

industrial | przemysłowy

inside | wewnątrz

insight into sth | wgląd w coś 

instead of sb/sth | zamiast kogoś/
czegoś

insult | obelga, zniewaga

interlocutor | rozmówca, 
interlokutor

interviewee | osoba, z którą 
przeprowadzany jest wywiad

intimidating | onieśmielający

intricacy ˈɪntrɪkəsi | zawiłość

inventing | wynalezienie

inventive | kreatywny, pomysłowy

it’s to do with sth | ma to związek 
z czymś

item | rzecz, przedmiot

J
jaded | znużony, wyczerpany

jealous of sth ˈdʒeləs əv ˈsʌmθɪŋ |  
zazdrosny o coś 

jewellery ˈdʒuːəlri | biżuteria 

joke | dowcip

K
keep sb on the edge of their seat |  
wprawiać kogoś w stan ekscytacji, 
intrygować, wciągać 

kitchen | kuchnia (pomieszczenie)

L
lack of sth | brak czegoś 

last but not least | ostatnie,  
ale nie mniej ważne

leaflet | ulotka

leap into sth | skok w coś 

leftfield | pot. odjechany

legacy | spuścizna

Leicester ˈlestə | Leicester  
(miasto w Anglii)

length leŋθ | długość

let’s play it by ear | zagrajmy  
to ze słuchu 

likewise | podobnie 

lingo | żargon

literal | dosłowny

location | lokalizacja, miejsce, adres

long-term | długoterminowy

M
made up | wymyślony 

majority | większość

manifestation of sth | przejaw 
czegoś (np. niezależności)

masterpiece | dzieło

mastery of sth | znajomość czegoś 
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mate | pot. kolega

maven | znawca, ekspert

mayhem ˈmeɪhem | chaos 

meaning | znaczenie

merely | jedynie, tylko 

merit | zasługa

mess | bałagan

mic | pot. mikrofon

midfielder | pomocnik (grający  
na środku pola)

minimum wage | płaca minimalna

miserable ˈmɪzrəbl | nieszczęśliwy

mobile | mobilny

moreover | ponadto 

multitude ˈmʌltɪtjuːd / ˈmʌltɪtuːd |  
mnogość, mnóstwo

must-have | rzecz, którą trzeba 
mieć 

must-see | obowiązkowy

N
namely | a mianowicie

national poll | sondaż ogólnokrajowy

neck and neck | łeb w łeb

nerd | frajer, oferma

newly-coined | nowo powstały, 
nowo ukuty

nightmare | koszmar

nonsensical | bezsensowny

non-violence | brak przemocy

notoriously | notorycznie, ciągle

novel | powieść 

novelist | powieściopisarz

numerous | liczne 

nut | orzech

O
obstacle | przeszkoda

obvious | oczywiste

off the bat | bez ogródek

offshore | zagraniczny

omnishambles | totalny bałagan

on the one hand | z jednej strony 

on the other hand | z drugiej strony

opportunity | możliwość, 
sposobność, okazja 

ordinary | zwyczajny

origins | pochodzenie, początki

ostentatious ˌɒstenˈteɪʃəs / 
ˌɑːstenˈteɪʃəs | ostentacyjny,  
na pokaz, rzucający się w oczy

outpatient | pacjent leczony 
ambulatoryjnie

outside | strona zewnętrzna

over and over | w kółko 

overall | całościowy 

overnight | z dnia na dzień

owing to sth | dzięki czemuś 

P
pause pɔːz | przerwa

peppered with sth | pełen czegoś

perpetually | bezustannie

phat | pot. czadowy, odjazdowy, 
odlotowy

phenomenon fəˈnɒmɪnən / 
fəˈnɑːmɪnən | zjawisko

phonemic fəˈniːmɪk | fonemiczny

piece of cake | łatwizna, pestka, 
bułka z masłem

pillow | poduszka

plenty of sth | mnóstwo czegoś 

plethora of sth | mnóstwo czegoś 

pocket | kieszeń

pointless | bezcelowe

precious ˈpreʃəs | cenny 

predicted | przewidziany, 
przepowiedziany

prefix | przyrostek

prejudice | uprzedzenie

premise | przesłanka, założenie

preposition | przyimek

previous | poprzedni, wcześniejszy 

previously | wcześniej, uprzednio 

primary school | szkoła podstawowa

print | druk

proficiency | biegłość

promotion | awans

pronounced prəˈnaʊnst | wymawiany

pronunciation | wymowa

psychologist saɪˈkɒlədʒɪst / 
saɪˈkɑːlədʒɪst | psycholog

psychology saɪˈkɒlədʒi / 
saɪˈkɑːlədʒi | psychologia

punctual ˈpʌŋktʃuəl | punktualny 

purchased ˈpɜːtʃəst | nabyty,  
za/kupiony 

Q
quirky | dziwny, osobliwy

R
random | przypadkowy

rapport | relacja, atmosfera, kontakt

rare | rzadki

rave | entuzjastyczny

realm | królestwo, rzeczywistość

receipt | paragon, pokwitowanie 

received pronunciation |  
wzorcowa brytyjska wymowa

recipe | przepis kulinarny 

recognisable ˈrekəɡˌnaɪzəb(ə)l |  
rozpoznawalny

recording | nagranie

regarded as X | postrzegany jako X

regardless of sth | bez względu  
na coś

relatively | względnie 

reliable | na którym można 
polegać, niezawodny

research | badanie 

reservoir ˈrezəvwɑː(r) / ˈrezərvwɑːr 
|  
zbiornik, źródło
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resource rɪˈsɔːs / rɪˈzɔːs | źródło

restricted | ograniczony

review | recenzja

revision | powtórka 

rife with sth | pełen czegoś 

rousing | poruszający

RP = received pronunciation |  
wzorcowa wymowa brytyjska 

rubbish | śmieci

rubbish collector | śmieciarz

ruthless ˈruːθləs | bezwględny

S
saying | powiedzenie

scholarship | stypendium 

science | nauka

score | wynik 

scrumdiddlyumptious 
| fantastyczny, cudowny, 
smakowity

search engine | wyszukiwarka

self-awareness | samoświadomość, 
świadomość samego siebie 

self-confidence | pewność siebie 

self-esteem | samoocena, poczucie 
własnej wartości

self-reliant | samodzielny, 
polegający na sobie 

set | osadzony

sheet music | nuty

shift | zmiana, przemiana

shooter | strzelec

shooting | strzelectwo, strzelanie

shortened | skrócony

skilful | wprawny, zdolny

skinny | wychudzony

skittishness | niepokój 

slightly | nieco

smoothly | gładko, bezproblemowo

spellbinding | fascynujący

spelling | pisownia

spontaneous spɒnˈteɪniəs / 
spɑːnˈteɪniəs | spontaniczny

spot | miejsce

staggering | oszałamiający

standpoint | stanowisko, punkt 
widzenia

stimulus | bodziec

stopwatch | stoper 

straightforward | bezpośredni

stranded | zdany na własne siły, 
uwięziony

straw strɔː | słoma

strenuous ˈstrenjuəs | uciążliwy, 
żmudny

strict | surowy

stroll | spacer

struggle | zmaganie, walka 

stun gun | paralizator

subsequently ˈsʌbsɪkwəntli |  
później, potem, następnie

subtitle | podtytuł 

surrounded by sth | otoczony przez 
coś 

swiftly | prędko, szybko

synonymous sɪˈnɒnɪməs / 
sɪˈnɑːnɪməs | równoznaczny

T
tax | podatek

teenager | nastolatek

tension | napięcie

that reminds me… | to mi 
przypomina…

the ball’s in your court | twoja 
kolej, twój ruch; następny ruch jest 
twój

the end justifies the means | cel 
uświęca środki

the former | ten pierwszy 
(z wymienionych)

the late | zmarły

the latter | ten drugi 
(z wymienionych)

the more likely | tym bardziej 
prawdopodobne 

the odds are …. | są szanse/istnieje 
prawdopodobieństwo…

theme| wątek 

there’s no point crying over spilt 
milk | nie ma sensu płakać nad 
rozlanym mlekiem

therefore | dlatego 

though | jednak

thought pattern | schemat 
myślowy

thrilling | ekscytujący

through sth | po/przez coś 

thunder | grzmot

time-consuming | czasochłonny 

tinned | w puszce 

tip | wskazówka

to accelerate | przyśpieszyć 

to accompany sth | towarzyszyć 
czemuś 

to achieve sth | osiągnąć coś 

to admit sth | przyznawać się do 
czegoś 

to advertise sth | reklamować coś 

to advise sb on sth | doradzać 
komuś w jakieś kwestii

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

to aim for sth | dążyć do czegoś 

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

to alter sth tu ˈɔːltə(r) ˈsʌmθɪŋ 
| zmienić coś 

to appear | pojawiać się 

to appreciate sth | doceniać coś 

to approve of sth | pochwalać coś, 
za/aprobować coś 

to arise | powstawać, nasuwać się 

to assume that… | zakładać, że…

to attain sth | zdobyć coś

to attempt to do sth | próbować 
coś zrobić 
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to attend a course/classes |  
uczęszczać na kurs/zajęcia

to avoid sth | unikać czegoś, 
wystrzegać się czegoś

to babble (on) about oneself |  
paplać, pleść o sobie samym

to be aware | być świadomym

to be brought to the screen |  
zostać zekranizowanym

to be credited with sth | być 
uznawanym za bycie autorem 
czegoś

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

to be into sth | interesować się 
czymś

to be very likely | być bardzo 
prawdopodobnym

to bear sth in mind | mieć coś na 
uwadze

to beat the clock | wygrać walkę 
z czasem, zmieścić się w czasie

to befriend sth | zaprzyjaźnić się 
z czymś 

to bet | zakładać się 

to boil down to sth | sprowadzać 
się do czegoś

to book sth | zarezerwować coś 

to bother sb | kłopotać kogoś

to break the bank | rozbić bank 
(w grze); dużo kosztować 

to break the ice | przełamywać 
lody

to break the silence | przerywać 
milczenie/ciszę 

to broaden one’s horizons |  
poszerzać horyzonty

to brush up sth | odświeżyć/
podszlifować coś 

to buy off sb | przekupić kogoś

to cancel sth | odwoływać coś 

to capture sth | u/chwycić coś

to carve sth for oneself | wypraco-
wać sobie coś, zapewnić sobie coś

to catch on | przyjąć się 

to cause sth | powodować coś 

to chat | po/gawędzić 

to chip in | dokładać się, dorzucać 
(do czegoś); wtrącać swoje trzy 
grosze 

to clean sth up | posprzątać coś 

to coin sth | ukuć coś (np. termin)

to come across sth | natknąć się na 
coś, spotykać się z czymś

to come in sth | występować 
w czymś

to come out as sth | wypadać jako 
coś 

to come to a dead end | zabrnąć 
w ślepą uliczkę 

to come to terms with sth | pogo-
dzić się z czymś, zaakceptować coś 

to come up with sth | znaleźć coś, 
wymyślić coś

to complain of sth | narzekać na coś 

to complement sth | uzupełniać coś

to constitute sth | stanowić coś 

to contain sth | zawierać coś 

to contribute | wnosić (do czegoś) 
swój wkład, przyczyniać się do 
czegoś, dokładać się 

to contribute towards sth |  
przyczynić się do czegoś 

to convey sth | przekazywać coś, 
wyjaśniać coś 

to convince sb | przekonywać 
kogoś 

to creep into sth | wkraść się  
do czegoś

to cry about sth | rozpaczać nad 
czymś 

to dabble in sth | interesować się 
czymś, zagłębić się w coś

to deal with sth | po/radzić sobie 
z czymś, uporać się z czymś

to demand sth | wymagać czegoś 

to denote sth | oznaczać, określać 
coś 

to deny sth | zaprzeczać czemuś, 
wypierać się czegoś

to designate sth | oznaczać coś 

to deter sb | odstraszać kogoś

to deteriorate tə dɪˈtɪəriəreɪt / 
dɪˈtɪriəreɪt | pogarszać się 

to determine sth | określać coś 

to devise sth | wymyślić coś 

to dig up sth | przekopać coś, 
przeszukać coś 

to discourage sb from doing sth |  
zniechęcić kogoś od robienia czegoś 

to discover sth | odkrywać coś 

to display sth | okazywać coś 

to disturb sb | przeszkadzać komuś 

to divide sth into sth | podzielić 
coś na coś 

to do sth for a living | zarabiać  
na życie 

to double | pełnić podwójną 
funkcję

to draw conclusions from sth |  
wyciągnąć z czegoś wnioski

to draw one’s attention to sth tə 
drɔː wʌnz əˈtenʃn tə ˈsʌmθɪŋ |  
zwracać czyjąś uwagę na coś 

to drive sb nuts | doprowadzać 
kogoś do szaleństwa

to dwell on sth | zatrzymywać się 
nad czymś, rozwodzić się nad czymś 

to earn | zarabiać 

to embellish sth | upiększać coś, 
koloryzować 

to emerge | wyłaniać się, pojawiać 
się

to emphasise sth tu ˈemfəsaɪz 
ˈsʌmθɪŋ | podkreślić coś, położyć 
na coś nacisk

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

to encourage sth | sprzyjać czemuś 

to enjoy oneself | dobrze się bawić

to enroll on sth | zapisać się na coś 

to entertain | bawić 

to envisage sth | wyobrażać sobie 
coś

to estimate sth | oszacowywać coś 

to evolve | rozwijać się, ewoluować 

to exchange sth with sb |  
wymieniać się czymś z kimś 

to exclaim sth | wykrzykiwać coś 
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to expose oneself to sth | wysta-
wiać się na coś/wpływ czegoś 

to face sth | mierzyć się z czymś 

to factor in sth | brać/wziąć coś 
pod uwagę 

to fancy sb | podkochiwać się 
w kimś, czuć do kogoś miętę, 
darzyć kogoś sympatią

to find out | dowiedzieć się 

to fine sb | dać komuś mandat

to fire sb | pot. wylać kogoś, 
wyrzucić kogoś z pracy

to fix sth | naprawić coś 

to flatter sb | przypochlebiać się 
komuś, komplementować kogoś 

to flee | uciekać, zmykać, ulotnić się

to flock to X | udawać się tłumnie 
do X

to focus on sb/sth | skupiać się  
na kimś/czymś

to fork out sth tə fɔːk / fɔːrk aʊt 
ˈsʌmθɪŋ |  wybulić

to foster sth | wspierać coś

to gain sth | zdobyć coś

to get by | radzić sobie finansowo

to get comfy | umościć się 
wygodnie, usiąść wygodnie 

to get in touch | s/kontaktować się

to get involved in sth |  
za/angażować się, dać się  
w coś wciągnąć

to get off | wysiadać 

to get paid | być opłacanym, 
otrzymywać wynagrodzenie

to get sth covered | obejmować coś

to give up | poddawać się 

to grasp | uchwycić, wychwycić

to greet each other | pozdrawiać 
się, witać się

to happen | dziać się, wydarzyć się 

to have issues with sth | mieć 
z czymś problem

to have to do with sth | wiązać się 
z czymś, mieć związek z czymś 

to hide sth | ukrywać coś 

to highlight sth | podkreślać coś 

to imbibe sth with your mother’s 
milk | wyssać coś z mlekiem matki 

to improve sth | ulepszać, 
polepszać, podnosić poziom czegoś 

to include sb/sth | obejmować 
kogoś/coś

to incorporate sth into sth |  
wprowadzać/włączać coś do czegoś 

to increase | wzrastać 

to increase sth | zwiększać, 
powiększać coś 

to indicate sth | wskazywać na coś 

to influence sth | wpływać na coś 

to inhibit sb | powodować u kogoś 
zahamowania, hamować kogoś 

to interrupt (sth) | przerywać (coś) 

to involve sth | obejmować coś 

to join sth | przyłączyć się do 
czegoś 

to keep one’s chin up | kierować 
podbródek/głowę ku górze

to keep sb from sth | odciągać 
kogoś od czegoś

to keep up | nadążać, dotrzymywać 
kroku

to lack sth | nie mieć czegoś 

to laugh at oneself | śmiać się 
z samego siebie

to lay one’s eyes on sth tə leɪ wʌnz 
aɪz ɒn ˈsʌmθɪŋ | zobaczyć coś

to lead sth | prowadzić coś 

to learn sth by heart | nauczyć się 
czegoś na pamięć

to leave one’s mark on sth | po/
zostawić swój ślad na czymś 

to let it go | odpuszczać 

to look for sth | szukać czegoś, 
rozglądać się za czymś 

to look forward to sth | wyglądać 
czegoś, wyczekiwać czegoś

to make a note of sth | odnotować 
coś 

to make an effort | wysilić się 

to make an impression on sb |  
zrobić na kimś wrażenie

to make contribution | przyczynić się

to manage to do sth | poradzić 
sobie ze zrobieniem czegoś 

to master sth | opanować coś 

to memorise sth | zapamiętywać coś

to mispronounce sth |  
niepoprawnie coś wymówić 

to miss sth | spóźnić się na coś 

to morph | przekształcić się 

to move to X | przeprowadzić/
przenieść się do X

to name sth | nazwać coś 

to notice sth | zauważyć coś, 
zwrócić uwagę na coś 

to order sth | zamówić coś 

to originate from sth | pochodzić 
od czegoś 

to overcome sth | przezwyciężyć coś

to parrot sb | papugować/
naśladować kogoś

to pay attention to sth | zwracać 
uwagę na coś 

to pepper sth with sth | sypać 
czymś jak z rękawa, wypełniać coś 
czymś

to perform | występować 

to point out sth | wskazywać coś, 
wytykać coś

to pose sth | stanowić coś 

to predestine sth | przesądzać 
o czymś 

to predict sth | przewidzieć coś 

to prevent sb from doing sth |  
powstrzymać kogoś od zrobienia 
czegoś 

to provide sth | zapewniać coś 

to put (a bit of) money away for 
a rainy day | odłożyć (trochę) 
pieniędzy na czarną godzinę 

to put a dent in sth | s/powodować 
uszczerbek w czymś

to put off sb | zniechęcać kogoś 

to put on sth | założyć coś 

to put sb on edge | wprawiać kogoś 
w nerwowy stan, stresować kogoś

to put the kettle on | nastawić wodę
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to put up with sb | wytrzymywać 
z kimś, znosić kogoś 

to raise sth tə reɪz ˈsʌmθɪŋ |  
podnieść/podwyższyć coś

to realise sth | zdać sobie z czegoś 
sprawę

to recall sth | przypominać sobie coś

to reciprocate with sth |  
odwzajemnić się czymś 

to recognise sb/sth | rozpoznać 
kogoś/coś

to recommend sth | polecić coś

to reflect sth | odzwierciedlać coś 

to refrain from sth | powstrzymać 
się od czegoś 

to refuse to do sth | odmawiać z/
robienia czegoś 

to remark | zauważać 

to require sth | wymagać czegoś 

to retort | odpowiadać

to reveal sth | ujawniać coś

to rule sth | rządzić, władać czymś 

to rush | śpieszyć się 

to say farewell to sth | pożegnać 
się z czymś 

to search for sth | szukać czegoś 

to secure oneself | zapewnić  
sobie coś

to seek sth | szukać czegoś 

to seem | wydawać się 

to set oneself high standards |  
wyznaczać sobie wysokie standardy

to set sb back X | kosztować kogoś X

to set sth up | ząłożyć coś 

to set the bar too high | stawiać 
poprzeczkę zbyt wysoko

to settle for sth | zadowolić się czymś

to shake off sth | pozbyć się czegoś 

to shape sth | kształtować coś 

to share sth | współ(dzielić) coś 

to shatter sth | zniszczyć, zburzyć, 
zmiażdżyć coś 

to showcase sth | pokazywać coś 

to sign up for sth | zapisać się na coś

to soothe | koić, uspokajać 

to spare | poświęcić 

to speak up | odezwać się, 
przemówić 

to spend big | wydać dużo pieniędzy

to spring up | pojawiać się jak 
grzyby po deszczu

to stand for sth | oznaczać coś 

to stand out | wyróżniać się 

to steal the spotlight | starać się 
być w centrum uwagi

to stick to sth | trzymać się czegoś 

to strike (the right) balance |  
wypracować/znaleźć złoty środek

to strike up a conversation |  
nawiązać rozmowę 

to strike up sth | rozpoczynać, 
zaczynać coś 

to struggle (with sth) | zmagać  
się (z czymś) 

to subscribe to sth | zapisać  
się na coś, subskrybować

to suffice | wystarczać 

to suit sth | pasować do czegoś

to surrender to sb | poddawać się 
komuś 

to suspect sth | podejrzewać coś 

to tackle sth | uporać się z czymś 

to take advantage of sth |  
skorzystać z czegoś 

to take notice of sth | brać  
coś pod uwagę 

to take the plunge | podjąć  
ważną decyzję, zdecydować się  
na ryzykowny krok

to teem with sth | tętnić czymś

to transfer sth to sth | przełożyć 
coś na coś 

to tread the boards | występować 
na deskach teatru, pracować jako 
aktor/ka

to turn out | okazać się 

to turn sth into sth | zmieniać/
przekształcać coś w coś 

to turn to sth | zwracać się ku 
czemuś, kierować się ku czemuś 

to unwind | zrelaksować się 

to up sticks | przeprowadzić się, 
przenieść się 

to upload sth | ładować, wrzucać 
coś na stronę internetową 

to vary | być zróżnicowanym

to volunteer | być wolontariuszem 

to weigh tə weɪ | ważyć 

to whisper sth | szeptać coś 

to wind up | przewijać się 

to wipe down sth | przetrzeć, 
wytrzeć coś 

tongue tʌŋ | język

tool | narzędzie

top-notch | świetny, 
wyslekcjonowany

trademarked | oznaczony znakiem 
handlowym

traffic jam | korek uliczny 

trainee | praktykant

tranquil | spokojny, cichy

travelling salesman | sprzedawca 
obwoźny 

treasure trove | skarbnica

trek | wyprawa

trial | okres próbny, proces

trivially | trywialnie

tuition | nauczanie

tutor ˈtjuːtə(r) / ˈtuːtər | korepe-
tytor/ka, prywatny nauczyciel/ka

U
uncommon | nieużywany 
powszechnie, nietypowy

unconsciously ʌnˈkɒnʃəsli / 
ʌnˈkɑːnʃəsli | nieświadomie 

unease ʌnˈiːz | niepokój 

unfortunate | niefortunny, 
nieszczęśliwy

unfortunately | niestety 

unlike sb | inaczej niż ktoś 

unpaid | nieodpłatny

until ənˈtɪl | aż (do momentu, gdy)
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unwelcome | niemile widziany 

updated | aktualizowany, 
uaktualniany

up-to-date | aktualny

useless | bezużyteczny

utter | kompletny

utterance | wypowiedź 

utterance ˈʌtərəns | wypowiedź

utterly | całkowicie, zupełnie 

V
vacant | wolny

vacuum cleaner | odkurzacz

valid | ważny

varied | zróżnicowany 

variety | różnorodność 

vast | obszerny

veritable ˈverɪtəbl | prawdziwy 

versatile ˈvɜːsətaɪl / ˈvɜːrsətl |  
wszechstronny, uniwersalny 

vet | pot. weterynarz

via ˈvaɪə / ˈviːə | po/przez,  
za pośrednictwem

viewer | widz 

voted | uznany za, okrzyknięty 

W
warmth | ciepło

waste | strata

We go way back. | Znamy się od 
dawna.

westbound | kierujący się na 
zachód 

where there’s a will, there’s  
a way | dla chcącego, nic trudnego

whether | czy 

Wi-fi ˈwaɪ faɪ | standard sieci 
bezprzewodowych

wisely | mądrze 

with pride | z dumą 

with the passing of time |  
z upływem czasu 

wizard | czarodziej

work permit wɜːk ˈpɜː(r)mɪt |  
zezwolenie na pracę 

worn out | zużyty

worth | warto

worth sth | wart/y czegoś 

Y
youth juːθ | młodzi, młodzież


