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A
abbreviated | skracany

abbreviation | skrót, skrócenie

abound | mnożyć się

abroad | za granicą

abundance | obfitość

acclaimed | uznany 

accommodation | zakwaterowanie

according to sb/sth | według 
kogoś/czegoś

achievement | osiągnięcie 

acquaintance | znajomy

acronym | akronim, skrótowiec

across the pond | po drugiej 
stronie oceanu

actual | właściwy, faktyczny

actually | rzeczywiście

addiction | uzależnienie

adept | biegły, zdolny

adolescent | nastoletni 

advice | rada 

advisable ədˈvaɪzəbl | wskazany

advisor | doradca

affected | sztuczny

affluence | zamożność

affluent | zamożny

aforementioned | wspomniany 
wcześniej 

aggravation | kłopoty, irytacja

alive and kicking | w doskonałej 
formie

allegiance əˈliːdʒəns | oddanie, 
poddaństwo, posłuszeństwo; 
lojalność, wierność

alternate ɔːlˈtɜːnət / ˈɔːltərnət |  
AmE alternatywny

ambiguity | dwuznaczność

amidst sth | wśród czegoś

amount | ilość 

ample | obszerny, szeroki

amused | rozbawiony 

ancestor | przodek

ancestral | rodowy

ancient | starożytny

announcer | prezenter, spiker

annoyed | zdenerwowany, zirytowany

annual | coroczny

anxiety | niepokój

apart from sth | oprócz czegoś 

apparently | najwidoczniej, 
najwyraźniej

appeal | urok, powab

appreciated | ceniony

approach | podejście, zbliżanie się 

appropriate | odpowiedni

armour | zbroja 

array | wachlarz

artificial | sztuczny

artisanal | rzemieślniczy

as far as X is concerned | jeśli 
chodzi o X

aside from sth | oprócz czegoś 

astonishing | zdumiewający

at all | wcale, w ogóle

at least | przynajmniej 

at one’s disposal | do czyjejś 
dyspozycji

at the bottom of sth | na dnie czegoś

attitude to sth | nastawienie/
podejście do czegoś 

attorney general | prokurator 
generalny

aubergine | BrE bakłażan

audience | publika

authority | władza, autorytet

autumn ˈɔːtəm | jesień

available | dostępny

aware of sth | świadomy czegoś 

awareness | świadomość 

awe ɔː | podziw

awesome | fantastyczny, super

awkwardly ˈɔːkwədli | niefortunnie 

B
bachelor | kawaler 

bang for the buck | dobra cena; zysk

bank | brzeg

basement | piwnica

battle cry | okrzyk bojowy

be warned | uważaj

behaviour | zachowanie

bended | ugięty

benign | łagodny

bespoke | u/szyty na miarę, 
zrobiony na zamówienie

betrayal | zdrada

beyond sth | poza czymś

bit part | mała rola

bits and bobs | pot. rozmaitości, 
drobiazgi

blasphemy | bluźnierstwo

blatant ˈbleɪtnt | ewidentny, 
uderzający

blend | mieszanka

block of flats | BrE blok mieszkalny

bloke | pot. BrE facet, gość

boarding-school | szkoła 
z internatem

boldly | śmiało

bookshop owner | właściciel 
księgarni

boot | BrE bagażnik

bored | znudzony

boundary | granica

bowls bəʊl / boʊl | gra polegająca 
na toczeniu lekko spłaszczonej kuli 
po trawniku do celu

bravery | odwaga

breathtaking | zapierający dech 
w piersiach, robiący wrażenie

bride | panna młoda

britalicous | pot. bardzo brytyjski, 
brytyjski do cna

broadcaster | spiker, prezenter

browser | wyszukiwarka
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bruv = bro | slang: brat, brachu

bucket ˈbʌkɪt | wiadro 

bumbling | nieudolny, 
niewydarzony; bełkoczący; 
popełniający gafy

bun | bułka 

bunch of sth | pęczek czegoś 

butler | kamerdyner

buttocks | pośladki

C
called upon | wezwany

cameo | epizodyczna rola 
odtwarzana przez wybitnego aktora

careless | beztroski

cart | wóz, fura

cattle | bydło

chain | sieć

challenge | wyzwanie

charity | organizacja dobroczynna

charmed | oczarowany

cheerful | radosny, pogodny

chef | szef kuchni

chips | BrE frytki, AmE czipsy

citizenry | obywatele

cleverly | zręcznie

clue | wskazówka

cock | kogut; pot. męski członek

cock-fighting | walka kogutów 

cockney | gwara używana przez 
mieszkańców wschodniego 
Londynu

collective | zbiorczy 

colloquialism kəˈləʊkwiəlɪzəm |  
kolokwializm

comfy | pot. wygodny

common | powszechny

commonly | powszechnie 

commonplace | powszechnie 
stosowany

community | społeczność 

commuter | osoba dojeżdżająca 
do pracy środkami komunikacji 
miejskiej

comparable ˈkɒmpərəbl / 
ˈkɑːmpərəbl | porównywalny 

comparision | porównanie

comprehensive | obszerny, 
wyczerpujący

con artist | oszust, kanciarz

confusing | mylący

connected | połączony, związany

consciousness ˈkɒnʃəsnəs / 
ˈkɑːnʃəsnəs | świadomość

containing sth | zawierający coś 

contemporary | współczesny 

contribution to sth | wkład w coś, 
przyczynek do czegoś 

convenience store | sklep 
z podstawowymi artykułami

convoy | konwój

copper | miedziany 

corset | gorset

council estate ˈkaʊnsl ɪˈsteɪt |  
osiedle domów komunalnych

countless | niezliczone

courgette | BrE cukinia

course | danie 

coursing | polowanie z psami

court | dwór 

court martial | sąd wojenny, sąd 
wojskowy

craft | rzemiosło, zawód, profesja

crowd | tłum

cuisine kwɪˈziːn | kuchnia 

custom | zwyczaj, obyczaj

custom built | stworzony wg 
indywidualnego projektu

D
day to day | codzienne

debut ˈdeɪbjuː / ˈdebjuː | debiut 

deed | uczynek, czyn

definitely | zdecydowanie

dense | gęsty

depending on sth | w zależności  
od czegoś 

derivation | derywacja

descent | pochodzenie 

despite sth | pomimo czegoś 

dignity | godność

direct | bezpośredni

disagreement | niezgoda

discrepancy | niezgodność, 
rozbieżność

dish | danie 

display | wystawa, ekspozycja 

displayed | zaprezentowany

distinction | rozróżnienie

distinctive | wyróżniający

divergent daɪˈvɜːdʒənt / 
daɪˈvɜːrdʒənt | rozbieżny

diverse | zróżnicowany 

diverse daɪˈvɜːs / daɪˈvɜːrs |  
zróżnicowany 

diversity | zróżnicowanie 

divide | podział

divine | boski

don’t get your knickers in a twist 
dəʊnt ɡet jɔː(r) ˈnɪkəz ɪn ə twɪst |  
pot. BrE wyluzuj

doormat | wycieraczka do butów

dotted with sth | upstrzony czymś, 
pełen czegoś

dove | gołąb 

down to earth | twardo stąpający 
po ziemi

dowry | posag

drawer drɔː(r) | szuflada

dude | pot. gość, facet

due to sth | z powodu czegoś

E
eagerly | chętnie, ochoczo

earl | hrabia

easily | z łatwością
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egg-shaped | w kształcie jajka 

either way | tak czy inaczej

either…or… | albo…albo…

elaborate | wyszukany

elbow | łokieć 

elder | starszy 

eligible ˈelɪdʒəbl | do wzięcia, wolny

embarrassment ɪmˈbærəsmənt |  
zawstydzenie, zmieszanie 

emoji | ideogram

employee | pracownik 

emptiness | pustka 

endangered | zagrożony wyginięciem

endearment | czułość

Enlightenment | Oświecenie

enrolled in sth | zapisany na coś 

ensemble ɒnˈsɒmbl | zbiór

entertainment | rozrywka

estimates | szacunki 

eventually | w końcu, ostatecznie

evidence | dowód 

extremely | wyjątkowo

F
facilitated | ułatwiony

factor | czynnik

factory | fabryka

famed | sławny

familiar with sth | zaznajomiony 
z czymś

famished | pot. głodny jak wilk, 
wygłodniały

fat | tłuszcz

faulty | wadliwy, z defektami

favor | AmE przysługa

feature | cecha (charakterystyczna)

fierce | zagorzały

firmly | pewnie, mocno

fizzy drink | napój gazowany

flat | mieszkanie 

flatmate | współlokator 

flick | film 

flowing | powiewający

foetus ˈfiːtəs | płód 

follow-up | kontynuacja 

food staples | podstawowe 
produkty spożywcze

foodie | smakosz

foreigner | obcokrajowiec

forward thinking | myślący 
przyszłościowo

frightening | przerażający

furniture | meble

furthermore | ponadto

G
gargantuan | olbrzymi 

geezer | pot. facet

gem dʒem | perełka, klejnot

genre ˈʒɒ̃rə | rodzaj, gatunek

gentry | szlachta

gift of the gab | pot. bycie 
wygadanym

glaring | wymowny, uderzający

gleam | błysk 

gradually | stopniowo 

grain shipment | dostawa zboża

grandeur | wspaniałość, 
dostojność, majestatyczność

greed | chciwość

greenery | zieleń, zieloność

groceries | zakupy spożywcze

ground floor | BrE parter

guarantee | gwarancja

guardian | opiekun, obrońca

guts | pot. flaki

H
hairy | włochaty

handsome | przystojny 

heavily | mocno

heir apparent | prawowity 
spadkobierca

hereditary həˈredɪtri | dziedziczny

hideous ˈhɪdiəs | ohydny, paskudny

highlight reel | zajawka filmowa, 
krótki filmik promocyjny

highway | autostrada

hijinks (old fashioned) ˌhaɪ ˈdʒɪŋks 
| zabawa, szaleństwo; głupawka

hilarious hɪˈleəriəs | zabawny

hired | wynajęty, zatrudniony 

hob-nobbing | socjalizowanie się, 
przebywanie w towarzystwie

home county | hrabstwa 
otaczające Londyn z wyłączeniem 
tego miasta

honour ˈɒnə(r) | BrE zaszczyt 

host | gospodarz

hostess | gospodyni, pani domu

hub | centrum, ośrodek

I
identity | tożsamość

impact | wpływ

impeccably | nienagannie

impediment | wada, defekt 

imposition | wprowadzenie, 
narzucenie

in a nutshell | w pigułce, w skrócie

in breach of sth | naruszający coś, 
z naruszeniem czegoś 

in exchange for sth | w zamian za coś

in order to | aby, żeby 

in spite of sth | po/mimo czegoś 

in terms of sth | pod względem 
czegoś 

in the long run | na dłuższą metę 

in the middle of sth | w środku czegoś

incest | kazirodztwo

incidentally | przypadkowo

including sth | w tym, włącznie 
z czymś

income | przychód
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increasingly | rosnąco

inexorably ɪnˈeksərəbli |  
w nieunikniony sposób

influence | wpływ 

influenced | pod wpływem 

influential | wpływowy

ingrained | zakorzeniony, wpojony

inherited | odziedziczony 

inn | gospoda 

inner | wewnętrzny 

innocent | niewinny 

insecurity | niepewność, obawa 

insight | wgląd

instead | w zamian, zamiast

instead of sth | zamiast czegoś 

invented | wynaleziony, 
wymyślany, zamierzony

irresistible | o nieodpartym uroku

K
knight naɪt | rycerz

L
label | etykietka

lack of sth | brak czegoś 

lamb læm | jagnię

landscape | krajobraz, pejzaż

last but not least | ostatni ale nie 
mniej ważny

lavatory ˈlævətri| ubikacja, toaleta

law lɔː | prawo

lawn lɔːn | trawnik 

leap | skok, duży wzrost (np. wartości)

least | najmniej 

leather | skórzany

legacy | spuścizna

legal | prawniczy

lift | BrE winda

likewise | podobnie 

limb | kończyna

limp | utykanie 

loo | pot. toaleta, ubikacja

looks | wygląd

lorry | BrE ciężarówka

lovey-dovey | pot. przesłodzony, ckliwy

M
made to order | zrobiony  
na zamówienie

majority | większość 

manor house | rezydencja ziemska

market stall | stragan, kram

mark-up | marża, narzut

mash-up | kombinacja, miks  
rzeczy z różnych źródeł

maverick | indywidualista

mayor | burmistrz

meanwhile | w międzyczasie 

measles ˈmiːzlz | odra

medieval | średniowieczny

mélange | mieszanka

mere | zwykły 

middlebrow ˈmɪdlbraʊ | pospolity, 
niewyszukany, mało ambitny

minority | mniejszość, 
mniejszościowy

minute | drobny 

mortuary | kostnica

motorway | BrE autostrada

mould | forma

mumps mʌmps | świnka

must-see | obowiązkowy

must-watch | do obowiązkowego 
obejrzenia

mutineer ˌmjuːtəˈnɪə(r) |  
buntownik, buntowniczka

N
neat | czysty

nefarious | nikczemny

neighbouring | sąsiadujący

network | sieć, siatka (np. powiązań)

nevertheless | niemniej jednak

nickname | ksywka, przezwisko

nipper | pot. szkrab

nobility | szlachta

noble | szlachecki

nom | pot. nominacja 

notable | godny uwagi

note | banknot

noticeable ˈnəʊtɪsəbl | zauważalny

notorious nəʊˈtɔːriəs | osławiony

notoriously | ciągle

novel | powieść

novelist | powieściopisarka

nowadays | obecnie 

nuance ˈnjuːɑːns / ˈnuːɑːns | niuans

numerous | liczne 

nun | zakonnica

nunnery | klasztor żeński

nursery | pokój dziecinny

O
obligingly | uprzejmie

obsolete ˈɒbsəliːt / ˌɑːbsəˈliːt |  
przestarzały

obviously ˈɒbviəsli / ˈɑːbviəsli |  
oczywiście 

odd | dziwny

old-fashioned | staromodny

on the one hand | z jednej strony

on the other hand | z drugiej strony

once and for all | raz na zawsze

onlooker | widz, gap

onwards | dalej, w przód

opinion poll | sondaż opinii 
publicznej 

opportunity | sposobność, okazja

origins | początki, pochodzenie

orphan ˈɔːfn / ˈɔːrfn | sierota

outcome | wynik

outline | zarys
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oven-baked | wypiekany w piecu

overlooked | przeoczony

overly | nadmiernie

overview | przegląd 

owner | posiadacz/ka, właściel/ka

P
passing | odejście, śmierć

pasture | pastwisko

path | ścieżka

peasant | chłop/ka, wieśniak, 
wieśniaczka

peculiar | osobliwy

peerage | arystokracja, szlachta

penned | napisany 

perceived | postrzegany

perception | postrzeganie 

performance | wykonanie, występ

performer | wykonawca

permanent | stały

perplexing | wprawiający  
w zakłopotanie

pewter | cynołów, ze stopu  
cyny z ołowiem

phenomenal fəˈnɒmɪnl | wyjątkowy, 
fenomenalny, nadzwyczajny

phenomenon fəˈnɒmɪnən |  
zjawisko

phonemic fəˈniːmɪk | fonemiczny

phonetic transcription | zapis 
fonetyczny

pitch | boisko

pizazz | pot. energia

playwright | dramatopisarz, 
dramaturg

pleasing | przyjemny 

plotline | fabuła

plum | śliwka

pluralised | w liczbie mnogiej 

polite | grzeczny

pollution | zanieczyszczenie 

porpoise | morświn

posh | z wyższych sfer

prejudice | uprzedzenie

prestige preˈstiːʒ | prestiż/owy

prestigious preˈstɪdʒəs | prestiżowy

previously | uprzednio, wcześniej

prime minister | premier 

privilege ˈprɪvəlɪdʒ | przywilej

prone to sth | podatny na coś 

properly | właściwie, odpowiednio

proverb | przysłowie

proverbial | przysłowiowy

proximity | bliskość, bliska 
odległość

psyche ˈsaɪki | psychika, natura

pun | zabawa słowna

purveyor pəˈveɪə(r) / pərˈveɪər |  
dostawca

Q
quick witted | błyskotliwy, bystry

quid | pot. BrE funt

quintessentially ˌkwɪntɪˈsenʃəli |  
fundamentalnie

quote | cytat

R
raised | wychowany

randomly | przypadkowo 

range | szereg

razor sharp | przenikliwy

readily | chętnie 

rebel ˈrebl | buntownik, 
buntowniczka

received pronunciation |  
wzorcowa wymowa brytyjska

recipe ˈresəpi | przepis kulinarny 

reckless | nieostrożny, nierozważny

regal | królewski

regarding sth | odnośnie do czegoś 

replaced | zastępowany

required | wymagany

requirement | wymóg

riding crop | szpicruta

rife with sth | pełen czegoś 

roaring ˈrɔːrɪŋ | ryczący

rural | wiejski 

S
sailor | żeglarz, marynarz

sample | próbka

scent | woń, zapach

seafront | nabrzeże

secondary school | szkoła średnia

semi-X | pół-X

sense of duty | poczucie 
obowiązku 

set | zestaw, osadzony

siblings | rodzeństwo

significance | znaczenie 

significant | znaczący

skilfully | umiejętnie, wprawnie 

slightly | lekko

so-called | tak zwany 

sovereign | suweren 

speech impediment | defekt/ 
wada wymowy

spelling | pisownia

spices | przyprawy

spontaneous spɒnˈteɪniəs / 
spɑːnˈteɪniəs | spontaniczny

spooky | przerażający, straszny

spoon | łyżeczka

sprawl sprɔːl | skupisko 
zabudowań, zabudowa miejska

spread | rozprzestrzeniony, 
rozpowszechniony

star studded | z gwiazdorską 
obsadą

statesman | mąż stanu, polityk

sticking with sth | trzymając się 
czegoś

stomach | żołądek
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stored | przechowany, 
przechowywany

strengthened ˈstreŋθ(ə)nd |  
umocniony

struggle | walka, zmaganie się 

subconsciousness | podświadomość 

subtle | delikatny, subtelny

subversive | wywrotowy

suffix | przyrostek 

superb | fantastyczny, wspaniały

supplies | zapasy 

supported | wspierany, 
podtrzymywany

supporting cast | obsada 
drugoplanowa

surgeon ˈsɜːdʒən / ˈsɜːrdʒən |  
chirurg 

surrounding | sąsiedni

survey ˈsɜːveɪ | ankieta, sondaż 

suspended in sth | zawieszony 
w czymś 

swan | łabędź

sword | miecz

syntax | składnia 

T
tailor | krawiec męski

tarmacked | asfaltowy, 
wyasfaltowany

tasty | smaczny

tax | podatek

taxpayer | płatnik podatków

teenager | nastolatek 

tempted temptd | kuszony

tenner | pot. dziesiątak

the late | zmarły

the latter | drugi (z dwóch 
wymienionych)

thriving | kwitnący 

thrown | rzucany

tidbit | ciekawostka; łakomy kąsek

tied to sth | powiązany/związany 
z czymś 

timeless | ponadczasowy

tip | koniuszek

to (be) contained within sth | być 
w czymś zawartym

to abound | obfitować

to achieve sth | osiągać coś 

to address sb | zwracać się do kogoś

to admit sth | przyznawać coś 

to afford sth | móc coś utrzymać, 
móc pozwolić sobie na coś 
finansowo

to agree | zgodzić się 

to aim to sth | dążyć do czegoś

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

to appear | wydawać się 

to appreciate sth | doceniać coś

to approve of sb | pochwalać 
kogoś, akceptować kogoś

to assume sth | założyć coś

to avoid (doing) sth | unikać  
(z/robienia) czegoś 

to ban sth | zakazać czegoś 

to bark | szczekać

to be in favour of sth | być za czymś

to be knee high to a grasshopper 
tə bi niː haɪ tu ə ˈɡrɑːshɒpə(r) / 
ˈɡræshɑːpər | być całkiem młodym

to be off the mark | być w błędzie

to be put on display | być  
za/prezentowanym

to become romantically involved 
with sb | związać się z kimś

to belt out sth | wyśpiewywać coś 

to beware | mieć się na baczności

to bite sth | u/gryźć coś

to blame sb | obwiniać kogoś

to blind sb | oślepić kogoś 

to boil | gotować się, wrzeć 

to book sth | rezerwować coś

to border sth | graniczyć z czymś

to break free from sb | uwolnić  
się od kogoś 

to break into laughter tə breɪk  
ˈɪn tə ˈlɑːftə(r) / ˈlæftər | wybuchać 
śmiechem

to break through | przebić się, 
przedostać

to bring about sth | przynosić coś 

to calm down | uspokoić się 

to capture sth | u/chwycić coś 

to cast light on sth | rzucać na coś 
światło, naświetlać coś 

to cease from sth tə siːs frəm 
ˈsʌmθɪŋ | zaprzestawać czegoś

to chase sth | gonić coś 

to claim | twierdzić 

to commit sth | popełniać coś 

to consist of sth | składać się  
z czegoś 

to contribute to sth | przyczyniać 
się do czegoś 

to convey | przekazywać, wyrażać 
coś

to crank sth | podkręcić coś 

to dash | pot. lecieć, zasuwać, 
śpieszyć się 

to deal with sth | radzić sobie 
z czymś 

to delve | zagłębiać się 

to depict sth | odmalować coś, 
prezentować coś 

to designate sth | wyznaczać coś 

to determine sth | określić coś 

to differentiate sth from sth |  
odróżnić coś od czegoś 

to disassociate oneself from sb |  
oddzielić się od kogoś

to dumb sth down tə dʌm ˈsʌmθɪŋ 
daʊn | upraszczać coś, skracać

to emerge | wyłaniać się 

to emphasise sth | podkreślić coś 

to emulate sth | naśladować coś, 
próbować dorównać czemuś

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

to encapsulate sth | ujmować  
coś zwięźle
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to encase sb | zakrywać, 
przykrywać kogoś

to encounter sth | natknąć  
się na coś, napotykać coś

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

to ensure sth | gwarantować coś

to envisage sb | wyobrażać sobie 
kogoś

to estimate that… | szacować, że…

to evolve | rozwijać się, ewoluować 

to exclaim | wykrzykiwać 

to exhibit sth | prezentować coś

to experience sth | doświadczać 
czegoś

to face sth | mierzyć się z czymś, 
stawać twarzą w twarz z czymś 

to fall apart | nie powieść się 

to fall in love with sb | zakochać 
się w kimś

to fancy one’s chances | być zbyt 
pewnym swego 

to fight for sth | walczyć o coś

to flee sb | uciekać, umykać przed 
kimś

to flummox tə ˈflʌməks | pot. zbić 
z tropu

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

to fret over sth | martwić się czymś

to frown upon sth tə fraʊn əˈpɒn 
ˈsʌmθɪŋ | krzywo patrzeć na coś, 
nie pochwalać czegoś 

to gain sth | zdobywać, uzyskiwać coś

to gallivant (old-fashioned) |  
balować, włóczyć się 

to garner sth | zgarnąć coś 

to gather round | z/gromadzić się 

to get bogged down in sth |  
zagłębiać się w czymś, ugrząźć 
w czymś 

to get rid of sth | pozbywać się czegoś

to give sb a bell | zadzwonić do kogoś

to give sth away | rozdawać coś 

to give way to sth | otworzyć drogę 
do czegoś 

to glance at sb | zerkać na kogoś 

to grace sth | zaszczycać coś

to grapple with sth | zmagać się, 
borykać się z czymś 

to graze | paść się

to grow up | dorastać

to head to sth | zmierzać do czegoś

to highlight sth | podkreślić coś 

to hold the reins of power tə həʊld 
ðə reɪns əv ˈpaʊə(r) | rządzić, mieć 
władzę

to impose sth on sb | narzucać coś 
komuś 

to improve sth | polepszać coś 

to include sb/sth | dotyczyć/
obejmować kogoś/coś

to influence sth | wpłynąć na coś

to interfere | wtrącać się

to invade sth | najechać coś

to involve sb | angażować kogoś 

to join sth | przyłączać się do czegoś

to judge on sth |  oceniać  
na podstawie czegoś

to kick a ball in to a goal | strzelić 
bramkę/gola

to kidnap sb | porwać kogoś 

to lash out against sb | naskakiwać 
na kogoś, wydzierać się na kogoś 

to lead to sth | prowadzić do 
czegoś 

to live under the rock | urwać 
się z choinki, nie mieć pojęcia co 
się dzieje na świecie, nie być na 
bieżąco

to look for sth | szukać czegoś 

to lose the plot | stracić wątek

to mind one’s Ps and Qs | nie 
zapominać o dobrych manierach

to mishandle sth | namieszać 
w czymś 

to mount a horse | dosiadać konia, 
wsiadać na konia

to nibble on sth | skubnąć coś, jeść 
coś małymi porcjami

to occur | dziać się 

to order sth | zamawiać coś

to originate from X | pochodzić, 
wywodzić się z X

to overcome sth | przezwyciężyć coś

to overreact | przesadnie reagować 

to owe sth to sth | zawdzięczać coś 
czemuś

to own sth | posiadać coś 

to pay attention to sth | zwrócić/ 
zwracać uwagę na coś 

to pay sb a visit | odwiedzić kogoś 

to perplex | zakłopotać, wprawić 
w zakłopotanie 

to peruse sth | przeglądać coś 

to peter out | kończyć się, zanikać, 
wyczerpywać

to pop up | wyskakiwać, pojawiać 
się 

to preserve sth | zachować coś 

to prevent sth | zapobiec czemuś 

to pronounce sth | wymawiać coś 

to pursue sth | podążać za czymś

to push the boundaries of sth |  
przesuwać granice czegoś

to quit sth | rzucać coś 

to realise | zdać sobie sprawę 

to refer to sth | odnosić się do 
czegoś

to reflect sth | odzwierciedlać coś

to refrain doing sth | powstrzymać 
się od z/robienia czegoś 

to reign tə reɪn | rządzić, władać 

to reintroduce sth | wprowadzić 
coś ponownie

to reject sth | odrzucać coś 

to release | uwalniać 

to relish in sth | zachłystywać 
się czymś, czerpać z czegoś 
przyjemność

to rely on sth | polegać na czymś, 
trzymać się czegoś

to remain | pozostawać 

to remark sth | zauważyć coś

to resemble sth | przypominać coś 

to retain sth | zachowywać coś 

to reveal sth | ujawnić coś 
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to ring a bell | brzmieć znajomo

to ruminate on sth | rozważać coś, 
rozmyślać nad czymś 

to sample sth | s/próbować czegoś

to satisfy one’s palette | zaspokoić 
czyjeś podniebienie

to saw tə sɔː | piłować 

to scold sb | besztać kogoś 

to seem | wydawać się 

to set sth apart | wyróżniać coś, 
odróżniać coś

to shed light on sth | rzucić  
na coś światło

to shoot to fame | nagle stać  
się sławnym

to showcase sth | pokazywać, 
eksponować coś 

to sniff the air for sth | węszyć 
w poszukiwaniu czegoś

to sound | brzmieć 

to spawn sth | zaowocować czymś

to spill sth | rozlać, rozlewać coś 

to split sth in two | dzielić coś pół 
na pół

to spot sth | dostrzegać coś

to spring up | pojawiać się (jak 
grzyby po deszczu)

to squander sth | zaprzepaścić coś 

to star | występować

to stem from sth | wynikać z czegoś

to stick sth | przyklejać coś 

to stir sth with sth | mieszać coś 
czymś 

to string up sth on sth | wieszać 
coś na czymś 

to stuck in sth | utknąć w czymś 

to supply sth with sth |  
zaopatrywać coś w coś, dostarczać 
czemuś czegoś 

to take care of sb | zadbać o kogoś 

to take in sth | przyjmować, 
przyswajać coś 

to take on sth | podjąć/ 
podchwycić coś 

to take risk | podejmować ryzyko 

to throw a spanner in the works |  
pokrzyżować szyki, zepsuć wszystko

to throw sth | rzucać czymś 

to tickle one’s fancy | pot. 
odpowiadać czyimś upodobaniom

to tie sth to sth | przywiązywać  
coś do czegoś 

to trace sth | prześledzić coś 

to transdcend sth | przekroczyć coś 

to trip sb up | zbijać kogoś z tropu

to trumpet sth | wychwalać coś 

to undermine sth | podważać (np. 
czyjś autorytet)

to unfold | rozwijać się 

to utter sth tu ˈʌtə(r) ˈsʌmθɪŋ |  
wypowiadać coś 

to vie for sth | współzawodniczyć 
o coś 

to walk out on sb | odejść od kogoś

to wander along sth | wędrować, 
włóczyć się po czymś/wzdłuż czegoś

to win sth | wygrać coś

to witness sth | być świadkiem czegoś

toe təʊ / toʊ | palec (u nogi)

tomb tuːm | grób

tongue tʌŋ | język

tongue twister | językowy 
łamaniec

tough tʌf | mocny

trace | ślad

trading partner | partner handlowy 

trail-blazing | pionierski

trendy | modny

trustworthy | godny zaufania 

tyre ˈtaɪə(r) | opona

U
unbelievably ˌʌnbɪˈliːvəbli |  
niewiarygodnie

undergraduate | licencjacki

underwear | bielizna 

undoubtedly ʌnˈdaʊtɪdli | bez 
wątpienia, niewątpliwie 

unsurprisingly ˌʌnsəˈpraɪzɪŋli / 
ˌʌnsərˈpraɪzɪŋli | jak można się 
spodziewać

uprising | powstanie

urban ˈɜːbən / ˈɜːrbən | miejski

uttered ˈʌtə(r)d | wypowiadany

V
variety | różnorodność

vehicle | pojazd

venue | miejsce spotkań

viewed | widziany, postrzegany 

viewer | widz

violence | przemoc

waistline | talia, pas, wcięcie w talii

warden | strażnik, stróż; 
administrator

warranty | rękojmia

warrior | wojownik

wealth | bogactwo 

weapon | broń

weird | dziwny, dziwaczny

welder | spawacz

whale | wieloryb

worth sth | wart/y czegoś

worthy of sth | wart/y czegoś 

wrestle | walka, zmaganie

X-dependent | zależny od X

yell | o/krzyk

yolo = you only live once | żyje się 
tylko raz

youth juːθ | młodość, młodzież


