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A
a day | na dzień

a few | kilka 

a few years ago | kilka lat temu

a half | pół

a little | trochę 

a little bit of sth | trochę czegoś

a lot (of sth) | dużo (czegoś) 

ability | zdolność

about | około

accident | wypadek

according to sth | według czegoś

account | konto

achieving | osiąganie

acting | gra aktorska

actually | właściwie, w 
rzeczywistości 

adventure | przygoda

adventure film | film przygodowy

advice | (po)rada

afraid to do something 
| obawiający się z/robienia czegoś

after sth | po czymś 

against sth | przeciwko czemuś

age | wiek

agile ˈædʒaɪl / ˈædʒl | zręczny, 
zwinny

aired | wyemitowany

airport | lotnisko

ale eɪl | piwo ciemne

alehouse | piwiarnia

alive | żywy

all in all | podsumowując

all of a sudden | nagle 

all over the world | z całego 
świata, na całym świecie

all over X | w całym X

all the time | ciągle, cały czas

alliance əˈlaɪəns | sojusz

almost | prawie

alone | sam

along sth | wzdłuż czegoś

already | już

although ɔːlˈðəʊ / ɔːlˈðoʊ | chociaż 

always | zawsze

amazing | zdumiewający

ambitious æmˈbɪʃəs | ambitny

American Dream | amerykański 
sen

amount | ilość

an hour ago | godzinę temu

ancient | starożytny

Anglican Church | kościół 
anglikański

angry | rozzłoszczony, zły

animal | zwierzę 

Anne of Green Gables | „Ania z 
Zielonego Wzgórza”

another | inny, inna

anxious ˈæŋkʃəs | niespokojny

anymore | już nie

apart | osobno 

approximately əˈprɒksɪmətli 
/ əˈprɑːksɪmətli | około, w 
przybliżeniu

area of sth | obszar czegoś

arm | ramię 

around | wokół, dookoła

around the clock | 24 godziny na 
dobę, na okrągło

around the corner | za rogiem

around the world | na świecie

arrival time | czas przybycia/
przyjazdu

arrow | strzała, strzałka

as a result | w rezultacie

as far away as possible | tak daleko 
jak to możliwe

as long as | tak długi jak

as many…as… | tak wiele…jak…

as usual əz ˈjuːʒuəl | jak zwykle

as well as | jak również 

at least ət liːst | co najmniej

at low prices | w niskich cenach

at school | w szkole

at some point | w pewnym 
momencie

at the airport | na lotnisku

at the end of sth | na końcu czegoś

at the same time | w tym samym 
czasie, jednocześnie

at times | czasami

audience | publiczność, widownia

audience ˈɔːdiəns | publika, 
publiczność, widownia

automatically ˌɔːtəˈmætɪkli 
| automatycznie

available əˈveɪləbl | dostępny

average ˈævərɪdʒ | przeciętny

award əˈwɔːd / əˈwɔːrd | nagroda

B
bacon | bekon

baker | piekarz

ballet ˈbæleɪ | balet

bank account | konto bankowe

bar | tabliczka

bean | fasola

beautiful | piękny

because | ponieważ, bo

because of sth | z powodu czegoś 

beef | wołowina

beer | piwo

being famous | bycie sławnym

beloved | uwielbiany

below | poniżej 

benefit | zysk, korzyść

between sth and sth | między 
czymś i czymś

beverage | napój

big | duży

biggest | największy

birthday | urodziny

blood | krew, z krwi

blood sausage | kiełbasa 
przypominająca kaszankę
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blusher | róż kosmetyczny do 
policzków

boat | łódź

boat trip | wycieczka łodzią

book | książka

boss | szef

both | obydwoje, obydwaj, 
obydwie, obydwa

bottle | butelka

bottled | butelkowany

box office success | sukces kasowy

brave | odważny 

bread | chleb

breakfast | śniadanie

breed | rasa

brewing | warzenie

bridge | most

British people | Brytyjczycy

broken | zbity, stłuczony

brother | brat

brown | brązowy

budget ˈbʌdʒɪt | budżet

building | budowanie

bull | byk

bush | krzak 

business meeting | spotkanie 
biznesowe

busy | zajęty

buying | kupowanie 

by others | przez innych 

by population | pod względem 
liczebności populacji

by X | do X

C
called | nazywany

cancer | rak

capital | stolica

car | samochód

careful | ostrożny

carefully | ostrożnie

carpenter | stolarz, cieśla

cartoon | kreskówka

case | sprawa

cash | gotówka

cast | obsada

casual ˈkæʒuəl | swobodny, luźny, 
zwykły, zwyczajny, codzienny

cause | przyczyna, powód

celery | seler

centuries ago | wieki temu

cereal ˈsɪəriəl / ˈsɪriəl | płatki

certain | pewny

changing | zmieniający się, 
zmienny

character ˈkærəktə(r) | postać, 
bohater

charismatic ˌkærɪzˈmætɪk 
| charyzmatyczny

charity organisation ˈtʃærəti 
ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn / ˌɔːrɡənəˈzeɪʃn 
| organizacja charytatywna/
dobroczynna

charming ˈtʃɑːmɪŋ / ˈtʃɑːrmɪŋ 
| czarujący

chauffeur | szofer

cheap | tani

cheerful ˈtʃɪəfl / ˈtʃɪrfl | radosny

cheese | ser

chef ʃef | szef kuchni

cherry | wiśnia

chicken wing | skrzydełko z 
kurczaka

child | dziecko

chips | frytki

choice | wybór

chopped | posiekany

chubby ˈtʃʌbi | pulchny

church | kościół

cigarette | papieros

cinema | kino 

city | miasto 

clause | zdanie

cleaning | czyszczenie

clever | sprytny

clock | zegar 

close to each other | blisko siebie

clothes | ubrania

coast | wybrzeże

cocaine kəʊˈkeɪn / koʊˈkeɪn 
| kokaina

cock | kogut, wulg. członek męski

cod | dorsz

cofee shop | kawiarnia

cold | zimny

collecting sb | odbieranie kogoś 

combined | połączony 

combing kəʊmɪŋ / koʊmɪŋ 
| czesanie

comfortable ˈkʌmftəbl / ˈkʌmfətəbl 
| wygodny, komfortowy

commercial | reklama

common | powszechny, wspólny

commonly | powszechnie

communication skills 
| umiejętności komunikacyjne

commuter | dojeżdżający (np. do 
pracy)

competition | zawody

competitive kəmˈpetətɪv 
| konkurencyjny

complaining | narzekający (na coś)

completely | całkowicie

complex | złożony

complexion | cera, karnacja

concealer kənˈsiːlə(r) | korektor

conference call | telekonferencja

conflicted | pełen sprzeczności, 
burzliwy

confused | mylony

connected with sth | związany z 
czymś

consistent | konsekwentny

constantly | ciągle

cooked | u/gotowany

cosy ˈkəʊzi / ˈkoʊzi | przytulny; 
wygodny
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could | mogli

country | kraj

couple | para

craving sth | łaknący czegoś

created | stworzony

creature | stworzenie 

crisp | chrupiący

crisps | czipsy

crowded | zatłoczony

cup | filiżanka

curious about sth ˈkjʊəriəs / 
ˈkjʊriəs əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ | ciekaw/y 
czegoś

current | bieżący

customer | klient

customer service | obsługa klienta

customer taste | gust klienta/ów

cut | pokrojony

cute | słodko, uroczo

D
daily | codzienny 

dangerous | niebezpieczny

dark | ciemny

darts | rzutki

date | randka

daughter | córka

day | dzień

definitely | zdecydowanie, na 
pewno

Denmark | Dania

despite sth | po/mimo czegoś

destination | kierunek 

destroyed | zniszczony 

detective novel | powieść 
detektywistyczna

Did you like it? | podobało Ci się?

difference | różnica

different (from sth) | inny, 
odmienny (od czegoś) 

difficult | trudny 

difficulty | trudność

diner | gość, osoba jedząca (np. w 
restauracji, barze)

direct | bezpośredni

dirty ˈdɜːti / ˈdɜːrti | brudny

disaster | katastrofa

discovery | odkrycie

disguise dɪsˈɡaɪz | przebranie

dish | danie

dissatisfied with sth 
| niezadowolony z czegoś

don’t worry | nie martw się

driver | kierowca

drug | narkotyk

drying | suszenie

during sth | w czasie, podczas 
czegoś

E
e.g. | na przykład

each | każdy

each year | co rok

ear | ucho 

earlier | wcześniejszy

early-twentieth century | wczesno 
dwudziestowieczny

earning ɜːnɪŋ / ɜːrnɪŋ | zarabianie 

easiest | najłatwiejszy, najprostszy

easily | łatwo, z łatwością

easy | łatwy, prosty, łatwe

eaten | spożywany, jedzony

effort | wysiłek

egg | jajko 

egocentric ˌeɡəʊˈsentrɪk / 
ˌiːɡəʊˈsentrɪk | egocentryczny

either…or… | albo…albo…

emergency iˈmɜːdʒənsi / 
iˈmɜːrdʒənsi | sytuacja wyjątkowa, 
nagły wypadek

empire | imperium

employee | pracownik

employer ɪmˈplɔɪə(r) | pracodawca

enemy | wróg

English | angielski

English-speaking | posługujący się 
językiem angielskim

enough | dość, dosyć, 
wystarczająco

entertainment | rozrywka

environment ɪnˈvaɪrənmənt 
| środowisko

episode | odcinek

equality iˈkwɒləti / iˈkwɑːləti 
| równość

especially | szczególnie, zwłaszcza 

establishment | placówka

even | nawet

even if | nawet jeśli

even though | nawet jeśli

event | wydarzenie

eventually | w końcu, ostatecznie

ever | kiedykolwiek

every | każdy 

every day | codziennie

every month | co miesiąc, każdego 
miesiąca

every season | w każdym sezonie

everyone | każdy

everything | wszystko 

everywhere | wszędzie 

evil ˈiːvl / ˈiːvɪl | bardzo zły 

exactly | dokładnie 

except sth | z wyjątkiem czegoś

exercise | ćwiczenia

expanded | poszerzony

expense ɪkˈspens | wydatek

expensive | drogi

explained | wyjaśniony

eye | oko

eyebrow ˈaɪbraʊ | brew

eyeshadow | cień do powiek
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F
face | twarz 

factor | czynnik

failure ˈfeɪljə(r) | porażka, 
niepowodzenie

fair | jasny

faith | wiara

fame | sława

family life | życie rodzinne

family person | osoba oddana 
rodzinie

famous ˈfeɪməs |  sławny, znany

fashionable ˈfæʃnəbl | modny 

fast | szybki

fast-track | szybki

father | ojciec

favourite | faworyt, ulubieniec

favourite | ulubiony 

feature | cecha

feeling | uczucie

fewer | mniej

fiddle | skrzypce

fight/fighting | walka

film release | emisja/
wyemitowanie filmu

finally | w końcu

finger | palec (ręki)

finished | skończony, ukończony

first | najpierw, pierwszy

first things first | po kolei

fish | ryba

fish and chips | ryba z frytkami

fit | sprawny, w dobrej kondycji

flat | mieszkanie

flexibility ˌfleksəˈbɪləti 
| elastyczność

flexible ˈfleksəbl | elastyczny

flight | lot 

floor | podłoga

food | jedzenie

food corner | kącik żywnościowy

footballer | piłkarz

for 2 years | od 2 lat

for 6 months | od 6 miesięcy

for a rainy day fə(r) ə ˈreɪni deɪ | na 
czarną godzinę

for a week | na tydzień

for example | na przykład

forever | na zawsze

forget it | zapomnij

forty | czterdzieści

forward | do przodu

found | znajdowany

foundation | podkład

fouth-largest | czwarty pod 
względem wielkości

freedom | wolność

freedom of speech | wolność 
wypowiedzi

Freedom Tower | Wieża Wolności

freely | swobodnie

French | język francuski

frequently | często

Friday | piątek

fried | usmażony

friend | przyjaciel, przyjaciółka

friendly | przyjazny

from beginning to end | od 
początku do końca

from the outside | z zewnątrz

fruit juice | sok owocowy

fruitcake | ciasto owocowe

frustrated frʌˈstreɪtɪd 
| sfrustrowany

fry-up | pot. smażenina, smażone 
jedzenie

full (of sth) | pełen (czegoś) 

fully | w pełni

fun | zabawa

fungus ˈfʌŋɡəs | grzyb

funnier | śmieszniejszy, 
zabawniejszy

funny | śmieszny, zabawny

future | przyszły

G
game | gra

gastropub | pub z doskonałym 
jedzeniem i wysokiej jakości 
gatunkami piw

gentle | delikatny

getting | dostawanie,  
znajdowanie

getting married ˈɡetɪŋ ˈmærid 
| wyjście za mąż

gift | prezent

gifted | utalentowany

girl | dziewczyna

giving insults | obrażający  
(kogoś/coś)

glad | zadowolony

gloss | błyszczący

glove | rękawiczka

goal | cel

good | dobry

good-looking | ładny, dobrze 
wyglądający

goods | dobra

government | rząd

governmental | rządowy

graduate ˈɡrædʒuət | absolwent

grandparents | dziadkowie

great | wspaniale, świetnie

grid | kratka; siatka (ulic) na bazie 
wzoru kratki

grits | kasza kukurydziana, grysik

grocery store | sklep spożywczy

groomer | fryzjer zwierząt

ground | ziemia 

growing up | dorastający

growth | wzrost

guest | gość

guy | pot. facet

gym | siłownia
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H
habit | zwyczaj 

haddock | plamiak, łupacz

haggis | potrawa z baranich 
podrobów zaszyta w owczym 
żołądku

hair heə(r) / her | włosy

hand | ręka, wskazówka

handful of sb | garstka kogoś

handsome | przystojny

happily | na szczęście

happiness | szczęście

happy | szczęśliwy

hard | trudny

hash brown | rodzaj placków 
ziemniaczanych

head | głowa

health helθ | zdrowie

healthy ˈhelθi | zdrowy 

heart | serce

heart disease hɑːt / hɑːrt dɪˈziːz 
| choroba serca

height | wzrost

helpful | pomocny

her own | jej własny

here they are! | oto one!

hero | bohater

high school | szkoła średnia

highly ˈhaɪli | wysoko

highway | autostrada

holiday season | okres wakacji/
wakacyjny

holidays | wakacje

home | dom

honest ˈɒnɪst / ˈɑːnɪst | szczery

honey ˈhʌni | miód

hotter | bardziej gorąco

hour | godzina

house | dom

housework | prace domowe 
(dbanie o dom)

how long | jak długo

however | jednak/że 

huge hjuːdʒ | ogromny

human | człowiek

humorous ˈhjuːmərəs 
| humorystyczny

hundreds of sth | setki czegoś

hungry | głodny

husband | mąż

I
I can’t wait for X | nie mogę 
doczekać się X

I do not think | Nie sądzę

I’m in a hurry aɪm ɪn ə ˈhʌri /ˈhɜːri 
| Śpieszę się 

ice cream | lody

Iceland | Islandia

if | jeśli

important | ważny, ważne

impossible ɪmˈpɒsəbl / ɪmˈpɑːsəbl 
| niemożliwy

in a good mood | w dobrym 
nastroju

in addition | dodatkowo

in first class | pierwszą klasą

in front of sb/sth | przed kimś/
czymś

in his quest to do sth | w jego 
dążeniu do zrobienia czegoś

in less than | w mniej niż

in need | w potrzebie

in operation | funkcjonujący, 
działający

in order to | aby, żeby

in seventh heaven | w siódmym 
niebie

in that case | w takim razie

in the direction of sth | w kierunku 
czegoś

in the future | w przyszłości

in the morning | rano 

in the nineteenth century | w XIX 
wieku

in the past | w przeszłości

in the spotlight | w błysku fleszy, w 
centrum zainteresowania

in the summer | latem, w lecie

in the world | na świecie

in thirty years | za trzydzieści lat

including sth | włącznie z czymś 

income | dochód

independence | niepodległość

indoor smoking ban | zakaz 
palenia w środku/we wnętrzu 
(pomieszczenia)

industrialised ɪnˈdʌstriəlaɪzd 
| uprzemysłowiony

informal | nieformalny

ingredient ɪnˈɡriːdiənt | składnik

inn | gospoda

innovation | innowacja, 
innowacyjność

innovative | innowacyjny

inside sth | wewnątrz czegoś,  
w czymś

instead of sth | zamiast czegoś

insurance payment | składka 
ubezpieczeniowa

interest | zainteresowanie

interior design ɪnˈtɪəriə(r) dɪˈzaɪn / 
ɪnˈtɪriər dɪˈzaɪn | wystrój wnętrz

internationally ˌɪntəˈnæʃnəli 
/ ˌɪntərˈnæʃnəli | w 
skali międzynarodowej, 
międzynarodowo

interview | wywiad

introduction | przedstawianie (się)

invented | wymyślony, stworzony

investigation | dochodzenie, 
śledztwo

Irish | irlandzki

irregular | nieregularny

island ˈaɪlənd | wyspa

it it more likely that… | jest 
bardziej prawdopodobne, że…
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It never made it to cinemas. 
| Nigdy nie trafił do kin.

it turned out… ɪt tɜːnd/tɜːrnd aʊt 
| okazało się, że…

it was fine | w porządku

it was raining | padało 

it’s eleven o’clock here | tutaj jest 
godzina jedenasta

it’s enough | wystarczy

J
jam | dżem

jealous of sth ˈdʒeləs əv ˈsʌmθɪŋ 
| zazdrosny o coś

job | praca

job market | rynek pracy

job opportunity | okazja/
sposobność otrzymania pracy

journalist | dziennikarz

journey ˈdʒɜːni / ˈdʒɜːrni | podróż

joy | radość

jumper | sweter

just | tylko, jedynie, właśnie

just because | tylko dlatego, że…

K
keep an open mind | zachowaj 
otwarty umysł

kid | dziecko

kidney ˈkɪdni | nerka (np.  
jagnięca)

kind | miły, uprzejmy

kind of sth | rodzaj czegoś

kindness | uprzejmość

king | król

king-sized | ogromny, wielki

kitty | kociak

knot | węzeł, supeł

L
language | język 

large | duży, wielki, ogromny

last night | zeszłej nocy

last week | w zeszłym tygodniu

late | spóźniony

later (on) | później, potem

law | prawo

laziness | lenistwo 

leading | wiodący, główny

leg | noga 

less | mniej

let’s stop at X | zatrzymajmy się w X

letter | list, litera

level | poziom

liberty | wolność

library ˈlaɪbrəri / ˈlaɪbri | biblioteka

life | życie

lift | winda

light alcoholic | z niską zawartością 
alkoholu

lighter | lżejszy

like | jak 

link | związek, powiązanie

lip | warga

lip gloss | błyszczyk

lipstick | pomadka

little | mały, drobny

lively | energiczny, żywy, 
dynamiczny

located | umiejscowiony, położony

loneliness | samotność

lonely | samotny

long | długi

long time no see | pot. kopę lat

longest-running | najdłużej 
wystawiany

looks | wygląd

lots of sth | dużo, mnóstwo czegoś 

loud | głośny

louder | głośniejszy

low ləʊ / loʊ | niski

low-cost | niskobudżetowy

lower | niższy

lucky | szczęśliwy

M
main | główny 

major ˈmeɪdʒə(r) | główny

making sth | robienie czegoś

man | mężczyzna

many | wielu, wiele

marriage | małżeństwo

mascara | tusz do rzęs

mashed | ubite/tłuczone

masterpiece | dzieło

match | mecz

materialism məˈtɪəriəlɪzəm 
| materializm

may | może

meal | posiłek

mean | złośliwy

meat | mięso

meat pie | pasztecik mięsny

membership | członkostwo

meme miːm | mem

memory | pamięć 

menu ˈmenjuː | jadłospis, menu

mess | bałagan

Michelin starred | wyróżniony 
gwiazdkami Michelin

midday | południe 

might | może 

military | wojsko

millenium | tysiąclecie

millionaire ˌmɪljəˈneə(r) / ˌmɪljəˈner 
| milioner

mince pie | babeczka z kruchego 
ciasta wypełniona bakaliami

mirror | lustro

missile | pocisk
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mistake | błąd

mobile | mobilny

modern | nowoczesny, 
współczesny

moisturiser | krem nawilżający

money | pieniądze

money makes the world go around 
| pieniądze napędzają świat

monthly | miesięczny

mood | nastrój

more | bardziej, więcej

more expensive | droższy 

morning hours | poranne godziny

most of all | przede wszystkim

mother | matka

moved from X to Y | przeniesiony 
z X do Y

movie | film

mug | kubek

mushroom ˈmʌʃrʊm / ˈmʌʃruːm 
| pieczarka

must | musieć

mysterious mɪˈstɪəriəs / mɪˈstɪriəs 
| tajemniczy

mystery shopper/client 
| tajemniczy klient

N
name | imię

named | nazwany

near | blisko

neck | szyja

need | potrzeba

needed | potrzebny

neighbour ˈneɪbə(r) / ˈneɪbər 
| sąsiad

neighbourhood | z sąsiedztwa

network | sieć 

newlyweds ˈnjuːliˌwedz 
| nowożeńcy

newspaper | gazeta

next | następnie

nicer | milszy, przyjemniejszy

nickname | ksywka

no matter | nieważne

nobody | nikt

North and South | „Północ, 
Południe”

Norway | Norwegia

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

not yet | jeszcze nie 

nothing | nic

novel | powieść

numer (of sb/sth) | liczba (kogoś/
czegoś)

numerous ˈnjuːmərəs / ˈnuːmərəs 
| liczne

nut | orzech

O
occasionally əˈkeɪʒnəli | od czasu 
do czasu

office | biuro

often | często

old | stary

on a musical scale | w gamie

on foot | pieszo

on its own | na własną rękę

on one side | z jednej strony

on Saturday | w sobotę

on the left | po lewej

on the other hand | z drugiej 
strony

on the phone | przez telefon

on the right | po prawej stronie

on the screen | na ekranie

on the way to X | w drodze do X

on time | na czas

on top of that | na dodatek

once | kiedyś, niegdyś 

once again | jeszcze raz

one day | pewnego dnia 

one-sided conversation 
| konwersacja, w której głównie 
jedna strona się wypowiada

opposite sb/sth | naprzeciw/ko  
kogoś/czegoś

ordered | zamówiony

orphan | sierota

other | inny, inna, inne

others | inni, inne

our | nasz/a

outside of sth | poza, po czymś

outsider | osoba z zewnątrz, obcy, 
osoba postronna

oval ˈəʊvl / ˈoʊvl | owalny

over | ponad

overground | naziemny 

own | własny

owner | właściciel

owning | posiadanie

oyster ˈɔɪstə(r) | ostryga

P
paid | płatny

pancake | naleśnik

parent | rodzic

parents | rodzice

part of sth | część czegoś

party | przyjęcie

past sth | obok czegoś 

pastry ˈpeɪstri | ciastko, ciasto; 
słodkie pieczywo

patience | cierpliwość

patient | cierpliwy

paying sth | płacenie czegoś 

peaceful | spokojny

peacefully | spokojnie

people | ludzie 

performance | wykonanie, występ

perhaps | być może

personal assistant | osobisty 
asystent

personality | osobowość



englishmatters.pl
English for Beginners 

22/2017
pet | zwierzak domowy

petrol station | stacja benzynowa

photo shoot | sesja zdjęciowa

physical appearance | wygląd 
fizyczny

pickled eggs | marynowane jajka

piece of plastic | kawałek plastiku

pilgrimage ˈpɪlɡrɪmɪdʒ | pielgrzymka

pink | różowy

place | miejsce

plantation owner | właściciel 
plantacji

pleasant | miły

plenty of sth | dużo, mnóstwo czegoś 

plot | fabuła

plural | liczba mnoga

poached pəʊtʃt / poʊtʃt | w koszulce

point | punkt

politeness | grzeczność

politics | polityka

poorer | biedniejszy

pop music chart | lista przebojów 
muzyki pop

possibility | możliwość

potato | ziemniak, ziemniaczany

potential | potencjał

pound | funt

present simple | czas teraźniejszy 
prosty

press | prasa

price | cena

priest | ksiądz

prisoner | więzień

pro | profesjonalista

probably | prawdopodobnie

profession | zawód

pros and cons | za i przeciw

protective | opiekuńczy

proud of sth | dumny z czegoś

psychology saɪˈkɒlədʒi / 
saɪˈkɑːlədʒi | psychologia

published | o/publikowany

Q
queen | królowa

question | pytanie 

quick | szybki

quickly | szybko 

quite | dosyć; bardzo

R
rain | deszcz 

rainbow | tęcza

rancher | farmer, właściciel rancza

rare reə(r) / rer | rzadki

rarely | rzadko

rather | raczej

ready-made | gotowy 

real | prawdziwy

really | naprawdę

reason | powód

recently | ostatnio

recommending | polecenie

relationship | związek, relacja

released | wydany

reliable rɪˈlaɪəbl | na którym 
można polegać 

remade | przerabiany

remark | uwaga

remembered | za/pamiętany

remote control | pilot

rent | czynsz

research | badanie

researcher rɪˈsɜːtʃə(r) / rɪˈsɜːrtʃər 
| badacz

resources | środki

responsibility | odpowiedzialność

responsible | odpowiedzialny

result | wynik 

retold | opowiedziany ponownie

reward | nagroda

rich | bogaty

right | prawo

river | rzeka

road | droga

roadhouse | przydrożny zajazd

roast | pieczony

Roman | Rzymianin

Rome | Rzym

roofer | dekarz

room | pokój

rule | zasada

ruling | rządzący

S
sadness | smutek

safe | bezpieczny, bezpieczne

salary | wypłata, wynagrodzenie, 
pensja

sales | sprzedaż

salted | solony, słony

sauce sɔːs | sos

sausage ˈsɒsɪdʒ / ˈsɔːsɪdʒ 
| kiełbasa

savings | oszczędności 

schoolwork | praca domowa 
(zadana w szkole, do odrobienia w 
domu)

scrambled | rozbełtany, w formie 
jajecznicy

screen | ekran

sea | morze

second | drugi

see you | do zobaczenia

self-employed | samozatrudniony

self-employment 
| samozatrudnienie

sense of humour | poczucie 
humoru

serious ˈsɪəriəs / ˈsɪriəs | poważny

service | usługa

several | kilka

shade | odcień

shadow | cień
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shall we order? | zamówimy (coś)?

shape | kształt

shaped | w kształcie

shapeshifter | istota 
zmiennokształtna

shirt | koszulka

shop | sklep 

shopaholism ˌʃɑpəˈhɔlɪzm 
| zakupoholizm

shopping centre | centrum 
handlowe

short | krótki

short-lived | krótkotrwały

should | powinien

shouldn’t | nie powinien

showing sth | pokazujący coś

shy | nieśmiały

shyness | nieśmiałość

sick | chory

sick leave | chorobowe

sight saɪt | widok, miejsce warte 
odwiedzenia 

sign | znak

significant | znaczący, ważny

similar | podobny

simple | prosty, łatwy

since 2015 | od roku 2015

since 3 o’clock | od godziny 3

since January | od stycznia 

singing | śpiewanie

size | rozmiar

skill | umiejętność

skilled | wykwalifikowany

skinny | kościsty, wychudły 

skirt | spódnica

skyscraper | drapacz chmur

sleepless | bezsenny 

slightly | lekko

slowly | powoli

small talk | rozmowa, pogawędka 
na błahe tematy

smaller | mniejszy

small-town | pochodzący z małego 
miasteczka

smart | bystry, sprytny

smile | uśmiech

smokey | dymny

smoking | palenie

snack | przekąska

so far | jak dotąd

social | społeczny

social life | życie towarzyskie

social media | media 
społecznościowe

soldier | żołnierz

solution | rozwiązanie

sometimes | czasami 

sort of sth | rodzaj czegoś

Spain | Hiszpania

speaking to sb | mówiący do kogoś

spelling | pisownia; literowanie

spending | wydawanie 

spy | szpieg

squirrel ˈskwɪrəl / ˈskwɜːrəl 
| wiewiórka

state | stan

step | stopień

still | nadal 

stormy | burzliwy

story | historyjka, opowieść

straight | prosty

straightforward | bezpośredni

street | ulica

strict | surowy, ścisły

studio flat | kawalerka

stuffed animal | przytulanka

subway | metro

such (as) | taki jak

sugar | cukier

summer | lato

superlative | najwyżyszy stopień 
przymiotnika

support of sth | wspieranie czegoś, 
poparcie dla czegoś

suprise | niespodzianka

Switzerland | Szwajcaria

T
taking decisions | podejmowanie 
decyzji

talking about sth | rozmawianie o 
czymś

tall | wysoki

tardar sauce | sos tatarski

target | cel

task | zadanie 

tax advantage tæks ədˈvɑːntɪdʒ / 
ədˈvæntɪdʒ | ulga podatkowa

teen/teenager | nastolatek 

teeth | zęby

tense | czas

term | określenie, termin

than | niż 

thankful for sth | wdzięczny za coś 

the best known | najlepiej znany

the best way | najlepszy sposób 

the biggest | największy

the cheapest | najtańszy

the city of dreams | miasto marzeń

the city that never sleeps | miasto, 
które nigdy nie śpi

the deepest | najgłębszy

the earliest | najwcześniejszy

the easiest | najłatwiejszy, 
najprostszy 

the Empire State Building | nazwa 
słynnego wieżowca w Nowym Jorku

the EU = the European Union 
| Unia Europejska

the furthest | najdalszy 

the largest | największy

the Last Supper | Ostatnia 
Wieczerza

the least | najmniej

the longest | najdłuższy

the middle of sth | środek, 
centrum czegoś 
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the most common | najbardziej 
powszechny, najczęstszy

the most delicious | najsmaczniejszy

the most expensive | najdroższy 

the most famous | najsłynniejszy, 
najsławniejszy

the Netherlands | Holandia

the newest | najnowszy

the nine circles of hell | dziewięć 
kręgów piekła

the oldest | najstarszy 

the other | drugi

the same | to samo 

the smartest | najsprytniejszy, 
najmądrzejszy

the Statue of Liberty ðə ˈstætʃuː əv 
ˈlɪbəti / ˈlɪbərti | Statua Wolności

the UK = the United Kingdom 
| Zjednoczone Królestwo

the very X | sam X

the worst | najgorszy

theatrical θiˈætrɪkl | teatralny

theme θiːm | motyw przewodni

then | potem, w takim razie 

thin | szczupły, chudy

thing | rzecz

thinking | myślenie 

thinly | cienko

third | trzeci 

thirsty | spragniony

This should come as no surprise. 
| To nie powinno być niespodzianką.

this way | w ten sposób

though ðəʊ / ðoʊ | jednak/że

through sth | przez coś 

throughout sth | w czymś

thrown at sth | rzucany w coś

thumb θʌm | kciuk 

ticket | bilet 

tidying | sprzątanie

tied to each other | powiązane ze 
sobą wzajemnie

time to take action! | czas podjąć 
wyzwanie!

tinted | koloryzujący

tip | wskazówka

tired | zmęczony

to add X (to Y) | dodawać X  
(do Y)

to admire sb/sth | podziwiać  
kogoś/coś 

to afford sth | móc sobie na coś 
pozwolić finansowo 

to agree | zgadzać się 

to air sth | wy/emitować coś

to analyse sth tu ˈænəlaɪz ˈsʌmθɪŋ 
| analizować coś

to annoy sb | zdenerwować, 
poirytować kogoś 

to answer | odpowiadać 

to answer the phone | odebrać 
telefon

to appear | pojawić się

to appreciate sth | doceniać coś 

to argue | kłócić się

to arrive | przybywać

to ask a question | zadawać  
pytanie

to attract sb | przyciągać kogoś

to avoid doing sth | unikać robienia 
czegoś

to avoid sth | unikać czegoś 

to await sth | wyczekiwać czegoś

to be able to do sth tə bi ˈeɪbl tə 
də ˈsʌmθɪŋ | być zdolnym/móc coś 
zrobić

to be afraid to do sth | obawiać się 
z/robienia czegoś

to be associated with sth | być 
kojarzonym z czymś

to be born | urodzić się

to be bought | być za/kupionym

to be close together | być blisko 
siebie

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

to be featured | występować

to be good at sth | być dobrym  
w czymś

to be honest with sb | być z kimś 
szczerym

to be hungry | być głodnym

to be like... | być jak...

to be linked to sth | być związanym, 
powiązanym z czymś

to be lowered to sth | być 
obniżonym do czegoś

to be meant for sb | być 
przeznaczonym dla kogoś

to be meant to do sth | w założeniu 
służyć do z/robienia czegoś

to be named after sth | zostać 
nazwanym od czegoś

to be one’s own boss | być swoim 
własnym szefem

to be or not to be… | być albo nie 
być…

to be out of a job | nie mieć pracy

to be part of sth | być częścią czegoś 

to be pleased with sth tə bi pliːzd 
wɪð/wɪθ ˈsʌmθɪŋ | być z czegoś 
zadowolonym

to be satisfied with sth | być z 
czegoś zadowolonym

to be stuck in sth | tkwić w czymś

to be tə bi | być

to become (sb/sth) | stać się (kimś/
czymś)

to become | stać się

to begin | zacząć, zaczynać 

to believe (that…) | wierzyć, (że…)

to belong to sb | należeć do kogoś 

to betray sb | zdradzić kogoś

to bite sb | u/gryźć kogos 

to bother | kłopotać się 

to break down | zepsuć się 

to break sth | łamać coś 

to break up with sb | zrywać z kimś

to bring sb to life | przywrócić kogoś 
do życia

to bring sth | przynieść (ze sobą) coś

to buy sth | kupować coś 
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to calculate sth | obliczać coś 

to call sth sth | nazywać coś czymś

to care about sth | dbać o coś 

to cause sth | s/powodować coś

to change | zmienić się

to change sth | zmieniać coś

to charm sb with sth | oczarowywać 
kogoś czymś

to check out sth | sprawdzać coś

to check sth | sprawdzać coś

to choose sb/sth | wybierać kogoś/
coś

to clean (sth) | sprzątać, czyścić (coś)

to collect sth | zebrać coś

to come down | opadać, spadać 

to come from sth | pochodzić  
od/z czegoś

to come to X | przybywać do X

to complain about sth | narzekać na 
coś

to complete a course tə kəmˈpliːt ə 
kɔːs / kɔːrs | ukończyć kurs

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

to connect sth with sth | łączyć coś 
z czymś

to convince sb to do sth | przekonać 
kogoś do z/robienia czegoś

to copy sth | kopiować coś

to count on sb | liczyć na kogoś

to create sth | stwarzać coś

to cry | płakać; krzyczeć

to deal with sb/sth | radzić sobie z 
kimś/czymś

to deduct sth | odliczać, potrącać 
coś

to demand sth | wymagać czegoś

to demontrate that… | wykazywać, 
że…

to depend on sth | zależeć od czegoś

to describe sb/sth | opisywać kogoś/
coś

to determine sth | określać coś

to develop | rozwijać się

to die | umierać

to discover sb/sth | odkryć kogoś/
coś

to discover that… | odkryć, że…

to dislike sb/sth | nie lubić kogoś/
czegoś

to do | z/robić

to do experiments on sb 
| przeprowadzać na kimś 
eksperymenty

to double sth | podwoić coś 

to dream of sth | marzyć o czymś

to dress up as sb | przebierać się za 
kogoś

to drink sth | pić coś 

to drive (a car) | prowadzić 
samochód

to drive along sth | jechać wzdłuż 
czegoś

to dry sb/sth | osuszać kogoś/coś 

to earn (sth) | zarabiać (coś)

to eat sth | jeść coś 

to enjoy doing sth | lubić coś robić

to enjoy sth | cieszyć się czymś, tu: 
rozsmakowywać się w czymś

to enter sth | wejść, wkroczyć w coś

to exercise | ćwiczyć

to exist | istnieć

to expect sth | oczekiwać czegoś

to expect to do sth | oczekiwać  
z/robienia czegoś 

to experience sth tu ɪkˈspɪəriəns 
ˈsʌmθɪŋ | doświadczać czegoś

to explore sth | eksplorować, badać, 
odkrywać coś

to express sth | wyrażać coś

to fall | spadać

to fall in love with sb/sth | zakochać 
się w kimś/czymś

to feed sb | karmić kogoś 

to feel | czuć się 

to feel a close connection to sth 
| czuć się bardzo związanym z czymś

to feel sth | czuć, odczuwać coś

to fight for sth | walczyć o coś

to fight sth | zwalczać coś 

to fight with sb | walczyć z kimś

to fill in sth | wypełniać coś

to find out sth | dowiedzieć się 
czegoś

to find sb/sth | znaleźć kogoś/coś

to finish at sth | s/kończyć na czymś 

to fly | latać

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

to follow sb | podążać za kimś

to forget about sth | zapominać o 
czymś

to forget oneself | zapomnieć się

to forget sb/sth | zapominać kogoś/
coś

to forget to do sth | zapomnieć coś 
zrobić 

to get angry | wpadać w złość

to get bigger | powiększać się 

to get breakfast | zjeść śniadanie 

to get fat | przytyć, utyć 

to get in one’s way | stawać na 
czyjejś drodze

to get married | pobrać się

to get somewhere | dostawać się, 
docierać dokądś

to get sth (from sb) | dostawać coś 
(od kogoś)

to get wet | moknąć

to get wetter | robić się mokrym 

to give sth (to sb) | dawać coś 
(komuś)

to go by foot | iść pieszo

to go jogging | iść pobiegać

to go on holiday | jechać na wakacje

to go through sth | przejść przez coś

to go through troubles | mieć 
kłopoty, trudności

to go to work | jeździć do pracy

to go to X | chodzić, jechać do X

to go up | iść w górę, rosnąć, 
wzrastać
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to go viral | rozprzestrzeniać się 
szybko w Internecie

to go well with sth | dobrze do 
czegoś pasować

to grab a cup of coffee | pójść na 
kawę 

to grab sth | chwycić za coś

to graduate from sth tə ˈɡrædʒuət 
frəm ˈsʌmθɪŋ | ukończyć coś

to grow | rosnąć, rozwijać się

to happen | dziać się, stać się

to hate sth | nienawidzić czegoś

to have a chance | mieć szansę

to have a chitchat | pogawędzić 

to have high expectations | mieć 
wysokie oczekiwania

to have sth | mieć coś 

to have sth in common | mieć coś 
wspólnego

to have to | musieć 

to have trouble | mieć trudności (z 
czymś)

to head north | zmierzać na północ

to help sb | pomóc komuś

to hire sb | zatrudniać kogoś

to hope | mieć nadzieję 

to hurt sb | ranić, krzywdzić kogoś

to include sb/sth | obejmować 
kogoś/coś

to include sth | włączać, obejmować 
coś

to increase sth | zwiększyć coś

to interview sb | przeprowadzać z 
kimś wywiady

to join sth | dołączyć do czegoś 

to keep one’s personal life private 
| dbać o swoją prywatność

to keep oneself away from sb 
| trzymać się od kogoś z daleka

to kill sb | zabić kogoś 

to know (about sth) | wiedzieć (o 
czymś)

to know sb | znać kogoś

to know sth | wiedzieć/znać coś 

to know sth about sth | wiedzieć coś 
o czymś

to last | trwać

to lead to sth | prowadzić do czegoś

to learn sth | nauczyć się czegoś

to leave sth for sb | zostawić coś dla 
kogoś

to let sb do sth | pozwalać komuś na 
zrobienie czegoś

to light sth up | rozjaśniać coś

to like sb/sth | lubić kogoś/coś

to like to do sth | lubić coś zrobić

to live tə lɪv | mieszkać, żyć

to look | wyglądać

to look around | rozejrzeć się

to look at sb/sth | patrzeć na kogoś/
coś

to look for sb/sth | szukać kogoś/
czegoś

to look into sth | przyglądać się 
czemuś

to look like X | wyglądać jak X

to lose a job | stracić pracę 

to lose sth | utracić, stracić coś 

to make a cake | zrobić, upiec ciasto

to make a call | dzwonić

to make a difference | robić różnicę 

to make a mistake | popełniać błąd

to make conclusions | wyciągać 
wnioski

to make jokes | żartować

to make sb laugh | rozśmieszać 
kogoś 

to make sb/sth into a star | zrobić z 
kogoś gwiazdę

to make sth | robić coś 

to make sth sth | czynić coś czymś

to make use of sth | korzystać z 
czegoś

to manage sth | zarządzać czymś 

to matter | mieć znaczenie

to mean sth | znaczyć, oznaczać coś

to meet (sb) | spotkać (kogoś)

to miss sth | przeoczyć coś 

to moisturise sth tə ˈmɔɪstʃəraɪz 
ˈsʌmθɪŋ | nawilżać coś

to move | przesuwać się, poruszać 
się

to move around sth | przemieszczać 
się po czymś 

to move away from sth | odchodzić 
od czegoś

to move to somewhere | przenosić 
się gdzieś

to need (sb/sth) | potrzebować 
(kogoś/czegoś)

to need to do sth | potrzebować 
zrobić coś 

to notice sth | zauważyć coś

to open door to sth | otwierać drzwi 
czemuś, umożliwiać coś

to order sth | zamawiać coś

to pay in sth | wpłacać coś 

to pay money in sth | wpłacać na 
coś pieniądze

to pick sb up | odebrać kogoś 

to pick up sth | podnosić coś

to place sth | zajmować coś, 
uplasować się na czymś

to play (a role) | odgrywać (rolę)

to play with sb | bawić się z kimś 

to post sth on sth | zamieścić coś na 
czymś, wrzucić post

to prefer sth | woleć coś

to prove that… tə pruːv ðæt 
| udowadniać, że…

to put facts together | łączyć fakty

to put on sth | nakładać coś

to put sth | położyć coś 

to put sth aside | odkładać coś 

to put sth away | odkładać coś na 
miejsce

to queue tə kjuː | czekać w kolejce

to rain | padać 

to read | czytać

to receive sb | przyjmować kogoś 

to receive sth | otrzymać coś
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to reflect sth | odzwierciedlać coś

to release sth | wy/emitować coś

to remain sth | po/zostawać czymś

to remeber that… | pamiętać o tym, 
że…

to remember (sth) | pamiętać (coś)

to remember to do sth | pamiętać o 
zrobieniu czegoś

to repeat | powtarzać, powtórzyć

to replace sth | zastępować coś 

to require | wymagać

to respect sb | szanować kogoś

to respect sb for sth | szanować 
kogoś za coś

to ride a bike | jechać rowerem

to ride a train/bus | jechać 
pociągiem/autobusem

to ride the subway to X | jechać 
metrem do X

to sail a boat | płynąć łódką

to sail past sth | przepływać obok 
czegoś, żeglować obok czegoś

to say | mówić, powiedzieć

to say goodbye to sth | po/żegnać 
się z czymś

to say sth | powiedzieć coś

to scare sb off | odstraszać kogoś

to see sth | zobaczyć, obejrzeć coś

to seem | wydawać się

to sell like hot cakes | sprzedawać 
się jak ciepłe bułeczki

to sell sth | sprzedawać coś

to send sth | wysyłać coś

to set sth | ustanawiać coś

to set up sth | założyć coś 

to share sth | dzielić coś, mieć coś 
wspólnego

to show sth | pokazywać coś

to sing | śpiewać

to sleep | spać

to smile (at sb) | uśmiechnąć się (do 
kogoś)

to smoke a pipe | palić fajkę 

to socialise tə ˈsəʊʃəlaɪz / ˈsoʊʃəlaɪz 
| socjalizować się, integrować się

to solve sth | rozwiązywać coś 

to sound | brzmieć

to spell sth | literować coś

to spend time | spędzać czas 

to spread sth | rozprowadzać coś

to star as sb | występować jako ktoś

to stay away from sth | unikać 
czegoś

to stay true to sth | pozostać 
wiernym czemuś

to stick to sth | trzymać się czegoś 

to suit sb tə suːt / sjuːt ˈsʌmbədi 
| pasować, odpowiadać komuś

to support sb in doing sth | wspierać 
kogoś w robieniu czegoś

to support sth | wspierać coś

to surprise sb | zaskakiwać kogoś

to survive | przetrwać

to take a look at sth | przyjrzeć się 
czemuś

to take a risk | podejmować ryzyko

to take a taxi | złapać taksówkę

to take around X hours | zabierać 
około X godzin

to take away sth | odkładać coś

to take care of sb/sth | dbać o 
kogoś/coś

to take money out from sth 
| wypłacać z czegoś pieniądze

to take sth | brać/zabierać coś

to take the first right | skręcić w 
pierwszą (ulicę) w prawo

to talk about sth | rozmawiać o 
czymś 

to talk to sb/sth | mówić do kogoś/
czegoś

to talk with sb | po/rozmawiać z 
kimś

to tax sb | opodatkować kogoś

to teach sb | uczyć kogoś

to tell sb about sth | opowiadać 
komuś o czymś 

to tell sth | opowiadać coś

to tend to do sth | wykazywać 
tendencję do robienia czegoś

to think (about sth) | myśleć (o 
czymś)

to think | myśleć

to think of sth | wymyślić coś 

to touch sth | dotykać czegoś

to travel | podróżować 

to travel around sth | podróżować 
po czymś 

to travel to X | podróżować do X

to try to do sth | próbować coś 
zrobić

to turn into sth | zmieniać/
zamieniać się w coś

to turn right | skręcić w prawo

to turn sth into sth | przekształcić 
coś w coś

to use sth | używać czegoś 

to value sth | cenić coś

to view sth | obejrzeć coś

to visit sth | odwiedzić coś

to voice sth | podkładać pod coś 
głos, użyczać czemuś głosu

to wait | czekać 

to walk | iść

to walk down | schodzić 

to want sth | chcieć czegoś

to want to do sth tə wɒnt tə də/du 
ˈsʌmθɪŋ | chcieć coś zrobić

to watch sth | oglądać coś 

to wear sth | nosić coś 

to welcome | witać 

to win sth | wygrać, zdobyć coś

to work | pracować

to work for oneself | pracować dla 
siebie samego

to work from home | pracować z 
domu

to worry | martwić się 

to write about sth | pisać o czymś

to write to sb | pisać do kogoś

today | dziś

together | razem
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told | opowiedziany

tomato | pomidor, pomidorowy

tomorrow | jutro 

too tuː | zbyt

topic | temat

topped with sth | pokryty czymś

tourist destination | destynacja 
turystyczna, kierunek turystyczny

towel | ręcznik

town | miasto 

trade | fach

train | pociąg

train connection | połączenie 
kolejowe

trainer | but sportowy

trap | pułapka

travelling (to X) | podróżowanie  
(do X)

trendsetter | osoba wyznaczająca 
trendy

trendy | modny

trimming | przycinanie

trouble | kłopot, problem

true | prawda

Turkey | Turcja

turkey ˈtɜːki / ˈtɜːrki | indyk

twice | dwa razy

twilight ˈtwaɪlaɪt | zmierzch

twin babies | bliźnięta

U
umbrella | parasol

unbroken | nienaruszony

uncomfortable ʌnˈkʌmftəbl / 
ʌnˈkʌmfətəbl | niewygodny

under | pod

underbite | nadmierne wysunięcie 
dolnego łuku zębowego; przodozgryz

underground | metro, podziemny

underlined | podkreślony

understanding | zrozumienie

unique | jedyny w swoim rodzaju

unique juˈniːk | jedyny w swoim 
rodzaju

unknown | nieznany

unless ənˈles | chyba, że…

unlucky | pechowy

unpleasant | niemiły, niemiłe

unpredictable ˌʌnprɪˈdɪktəbl 
| nieprzewidywalny

until ənˈtɪl | aż (do)

up close | z bliska

up to | do

used | używany, stosowany

used as sth | używany jako coś 

user-friendly | przyjazny dla 
użytkownika

using sth | używając czegoś 

usual | zwykły, zwyczajny

usually | zazwyczaj 

V
value | wartość

various | różny

vegetable ˈvedʒtəbl | warzywo

vehicle ˈviːəkl / ˈviːhɪkl | pojazd

very | bardzo

viewer | widz

village | wieś, wioska

virtual reality | rzeczywistość 
wirtualna

visible | widoczny, zauważalny

voice | głos 

volcano vɒlˈkeɪnəʊ / vɑːlˈkeɪnoʊ 
| wulkan

W
waiting for sb/sth | czekanie na 
kogoś/coś

walking | chodzenie 

wallet | portfel 

war | wojna

warning | ostrzeżenie

was to be executed wəz tə bi 
ˈeksɪkjuːtɪd | miał być poddany 
egzekucji

watch out! | uważaj!

watching | oglądanie 

water | woda

way | droga

weak | słaby 

wealth welθ | bogactwo

wearing | noszenie

website | strona internetowa

wedding planner | organizator/
planista wesel

week | tydzień

welcoming | serdeczny, ciepły, 
gościnny

well | dobrze

well-known (for sth) | znany  
(z czegoś)

well-paid | dobrze płatny

werewolf hunter | łowca wilkołaków

werewolf ˈweəwʊlf / ˈwerwʊlf 
| wilkołak

whatever is going to happen 
| cokolwiek się wydarzy

when | kiedy, gdy 

when it comes to… | jeśli chodzi o…

whenever | kiedykolwiek 

whether | czy

which | który, która, które, którzy

while | podczas gdy

whole | cały

whose | czyj, czyja, czyje

why | dlaczego

wild | dziki

wine | wino

winning | wygrywanie 

wise | mądry

wisely | mądrze

with him | z nim

with the same name | pod tą samą 
nazwą, z tym samym tytułem

within sth | w obrębie czegoś 
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without sth | bez czegoś 

wolf | wilk 

woman | kobieta

wonderful ˈwʌndəfl / ˈwʌndərfl 
| cudowny

wood wʊd | las 

word | słowo

workforce | siła robocza

working class | klasa robotnicza

working from home | praca z domu

world | świat

World War II | druga wojna 
światowa

worldwide ˈwɜːldwaɪd / ˈwɜːrldwaɪd 
| na całym świecie

worry | zmartwienie, troska

worst | najgorszy

worth sth wɜːθ / wɜːrθ ˈsʌmθɪŋ 
| wart/y czegoś 

would be good | byłoby dobrym 
(pomysłem)

would love to | chciałyby 

written | napisany

X
X floor tall | o wysokości X pięter

X is believed | uważa się, że X

X years ago | X lat temu

Y
year | rok

yellow | żółty

yesterday | wczoraj

yolk jəʊk / joʊk | żółtko

You also risk getting pushed aside! 
| Ryzykujesz też, że zostaniesz 
odepchnięty!

You can’t buy happiness | nie można 
kupić szczęścia

you don’t need to be | nie trzeba 
być

you look great! | wyglądasz 
świetnie!

you’re not feeling 100% fine | nie 
czujesz się w 100% dobrze

young | młody

younger | młodszy


