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A

anti Semitic |antysemicki

B

anticipated |spodziewany,
oczekiwany

babysitter |opiekunka do dzieci

anxiety |niepokój

backside |tyłek, pośladki

abbreviation |skrót

apart from sth |oprócz czegoś

bald eagle |bielik amerykański

abolition |zniesienie, obalenie

app |pot. aplikacja

bare-bones |podstawowy

abuse əˈbjuːs |nadużywanie

apparently |najwidoczniej

barely |zaledwie, ledwo

accommodation |zakwaterowanie

apprentice |praktykant

according to sb |według kogoś

approximately əˈprɒksɪmətli
/ əˈprɑːksɪmətli |około,
w przybliżeniu

battlefield-sustained |odniesiony
na polu bitwy

a piece of cake |pestka, bułka
z masłem

accordingly |zgodnie (z tym)
account |relacja, sprawozdanie
accuracy |dokładność
accusation |oskarżenie

arcane |nieprzenikniony,
tajemniczy

battleground |pole bitwy
be painted with broad brush
strokes |być przedstawianym/
odmalowywanym ogólnikowo

ASAP = as soon as possible |jak
najszybciej, tak szybko jak to
możliwe

bearing sth |noszący coś

assembled |złożony, zmontowany

behemoth |gigant, olbrzym

actually |w rzeczywistości,
faktycznie

assembly line |linia montażowa

betrayal bɪˈtreɪəl |zdrada

ad |pot. ogłoszenie

assistance |pomoc

admitted to sth |przyjęty do czegoś

associate |wspólnik

accused of sth |oskarżony o coś
acquitted of sth əˈkwɪtɪd əv
ˈsʌmθɪŋ |uniewinniony od czegoś

adult |dorosły

assembly plant |zakład montażowy

beauty pageant ˈbjuːti ˈpædʒənt
|konkurs piękności

beverage |napój
biracial |AmE o dwóch rasach,
mieszany (o rasach)

at an affordable price
|w przystępnej cenie

bird of prey |ptak drapieżny

adultery |cudzołóstwo
advancement |postęp

at least |przynajmniej

blamed for sth |obwiniany za coś

affair |romans

at the bottom |na dole

blind |niewidomy

affectionate |czuły

at the corner |na rogu

bliss |szczęście, rozkosz

affectionately |czule

at the turn of the century |na
przełomie wieków

blood clot |zakrzep

at the turn of the twentieth
century |na przełomie XX wieku

blood thirsty |żądny krwi

affordable əˈfɔːdəbl / əˈfɔːrdəbl
|w przystępnej cenie
ageing |starzejący się; starzenie się
agricultural |rolniczy
airheaded |pot. pustogłowy,
przygłupi
allegation |oskarżenie, zarzut
alleged |domniemany
all-male |tylko dla mężczyzn

attending sth |uczęszczający do
czegoś
attention-starved |spragniony
uwagi/rozgłosu
attributed to sb |przypisywany
komuś

bizzare |dziwny, osobliwy

blood pressure |ciśnienie krwi
bloodhound ˈblʌdhaʊnd
|posokowiec (pies myśliwski)
bluberry |czarna jagoda, borówka
amerykańska
boldly |śmiało
bombshell |seksbomba
bond |więź

all-out |totalny, całkowity

audience ˈɔːdiəns |publiczność,
widzowie

along with sth |wraz/razem
z czymś

aurora borealis |północna zorza
polarna

boredom |nuda

alumnus əˈlʌmnəs |absolwent

autumn ˈɔːtəm |jesień

ancestry |przodkowie

average |przeciętny, średnia

annual |coroczny

awarded |nagrodzony

brand spanking new |zupełnie
nowy, nowiuteńki

annually |rocznie

awareness |świadomość

break |przełom

border |granica
bottom |dolny
brake |hamulec
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break-in |rozłam

charged with sth |oskarżony o coś

cone |szyszka

breaking red lights |przejeżdżanie
na czerwonym świetle

charity |dobroczynność

confused with sth |mylony z czymś

chart |lista przebojów

confusing |mylący

chasm ˈkæzəm |przepaść

conjunction |spójnik, połączenie

cheer |wiwat, wiwatowanie

connection |powiązanie

Chinese ˌtʃaɪˈniːz |chiński

consciousness ˈkɒnʃəsnəs /
ˈkɑːnʃəsnəs |świadomość

brewery |browar
brim |rondo
broadcast |audycja, program
buck |pot. dolar, dolec
bucket load of sth |mnóstwo
czegoś

chocolate ˈtʃɒklət / ˈtʃɑːklət
|czekolada

bullet |kula

chopped into sth |posiekany na
coś

bust |popiersie

chunk |znaczna część, połać

by and large |w sumie, ogólnie
rzecz biorąc

citizen |obywatel

consensual |za obopólną zgodą
considerable |znaczący, znaczny
considerably |znacząco, znacznie
considered |uważany

citizenship |obywatelstwo

consisting of sth |składający się
z czegoś

city slicker |pot. mieszczuch

contigious kənˈtɪɡjuəs |zatłoczony

clad |ubrany, przyodziany

conversely |na odwrót

claim to fame |powód do chwały

C

convertible |kabriolet

claim to sth |roszczenie do czegoś

corn |kukurydza

clandestine |potajemny

corner |zakątek, kąt

cannon |działo, armata

clash |zderzenie

capable ˈkeɪpəbl |zdolny
capacity |pojemność

cloak-and-dagger |potajemny,
sekretny

corporate executive |pracownik
korporacji będący na kierowniczym
stanowisku

capital punishment |kara śmierci

coal |węgiel

cotton |bawełna

captured |schwytany, złapany

coastline |wybrzeże

car ferry |prom na samochody

cockroach ˈkɒkrəʊtʃ / ˈkɑːkroʊtʃ
|karaluch

cotton-based |bazujący/opierający
się na bawełnie

by far |jak dotąd
by the end of sth |przed końcem
czegoś

collective |zbiorczy

couch potato kaʊtʃ pəˈteɪtəʊ
/ pəˈteɪtoʊ |leniuch, osoba
spędzająca czas leżąc na kanapie
i oglądając telewizję

carriage type |w rodzaju powozu

collegiate |uczelniany

counterpart |odpowiednik

carried out |przeprowadzony

come-to-life |urzeczywistnienie

couple |para

case |sprawa

comfortably ˈkʌmftəbli / ˈkʌmfətəbli
|wygodnie

court approval |zgoda sądowa

commitment |zobowiązanie

courtship |zaloty

common |powszechny

cradle |kołyska, kolebka

carefree |beztroski
careless |niefrasobliwy,
nieostrożny

casualty |ofiara
catfish |sum
cautionary |ku przestrodze,
ostrzegawczy

cod |dorsz

community |społeczność

census data |dane ze spisu
powszechnego

compared with sth |porównany
z czymś

cereal company |firma
produkująca płatki zbożowe

competition |rywalizacja,
współzawodnictwo

chant |skandowanie

competitions |zawody

chaps |skórzane ochraniacze na
spodnie, noszone przez kowbojów

competitive |o dużej konkurencji

chapter |rozdział

competitive edge |przewaga nad
konkurentami

charge |oskarżenie, zarzut

concern |troska

court defense |obrońca

creed |wyznanie, kredo
crime rate |wskaźnik
przestępczości
critter |stworzenie
crops |zboża
crowd |tłum
cultural gap |przepaść kulturowa
cure |lek
current |obecny
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curtailed |zredukowany,
ograniczony

disagreement over sth |niezgoda
w kwestii czegoś

custody |nadzór, kuratela, areszt

disdain |pogarda, lekceważenie

custom-designed |zaprojektowany
na zamówienie

disease |choroba

customer |klient
cut out |wycięty
cutlery |sztućce

disinclined to sth |niechętny do
czegoś
dismantled |zdemontowany,
rozebrany
disparity |dysproporcja

dweller |mieszkaniec
dwindling |malejący, kurczący się,
znikający

E
ear of corn |kolba kukurydzy
earnings |zarobki
earthquake |trzęsienie ziemi

D

distinct |inny, odmienny

daily |dziennie

distrust |brak zaufania

effort |wysiłek

dairy |nabiałowy

divergent |rozbieżny

either…or… |albo…albo…

dangerously ˈdeɪndʒərəsli
|w niebezpieczny sposób

diverse daɪˈvɜːs / daɪˈvɜːrs
|zróżnicowany

elder |starszy

dating |randkowanie

diversity |różnorodność,
zróżnicowanie

elections |wybory

deal-breaker |cecha niepożądana
u potencjalnego partnera/partnerki

distraction |rozproszenie (uwagi),
brak skupienia

divide |podział

death penalty |kara śmierci

divided |podzielony

decade ˈdekeɪd / dɪˈkeɪd |dekada,
dziesięciolecie

divorce |rozwód

decisive dɪˈsaɪsɪv |zdecydowany

divorcee |osoba rozwiedziona

divorce rate |wskaźnik rozwodów

ease |łatwość
efficient |wydajny, skuteczny

elected |wybrany
embedded in sth |tkwiący w czymś
embodiment |wcielenie
embroiled in sth |wplątany w coś
employee |pracownik
employer |pracodawca
employment |zatrudnienie

dedication |oddanie, poświęcenie

dogsled |sanie ciągnięte przez psy

defeat |porażka

don’t have a cow |nie panikuj, nie
denerwuj się, nie wkurzaj się

employment opportunity
|sposobność/ okazja związana
z zatrudnieniem

definitely |zdecydowanie

don’t sweat it |AmE nie stresuj się,
bez paniki

enacted |uchwalony

degree |stopień

dot |kropka

encircled by sth |otoczony przez
coś

demand |popyt

doubt daʊt |wątpliwość

engine |silnik

demeaning |poniżanie,
znieważanie

downtown |centrum miasta

enrolled in sth |zapisany na coś

dozen |tuzin

entertainment |rozrywka, zabawa

denizen |mieszkaniec

driven by sth |napędzany przez coś

entire |cały

density |zagęszczenie, gęstość

drive-thru |dla zmotoryzowanych

deprived of sth dɪˈpraɪvd əv
ˈsʌmθɪŋ |pozbawiony czegoś

drug |narkotyk

entrenched |umocniony,
wzmocniony

drug trafficking |przemyt
narkotyków

entrepreneur ˌɒntrəprəˈnɜː(r) /
ˌɑːntrəprəˈnɜːr |przedsiębiorca

drummer |perkusista

equivalent |odpowiednik

drunk driving |jazda po pijanemu

erected |postawiony, wzniesiony

dubbed |nazwany

esteemed |szanowany

dubious |wątpliwy

estimates |szacunki, dane
szacunkowe

defense attorney |adwokat,
obrońca

derived from sth |pochodzący od
czegoś
desperado |desperat, przestępca,
straceniec
despite sth |po/mimo czegoś
deterioration |pogorszenie
devotee |entuzjasta
dirt cheap |pot. tani jak barszcz

due to sth |z powodu czegoś
dwarfed dwɔːf t / dwɔːrft
|przyćmiony, pomniejszony

eternal |wieczny
eventually |w końcu, ostatecznie
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evidence against sb |dowody
przeciwko komuś
evident |oczywisty
excursion |wycieczka
expertise ˌekspɜːˈtiːz / ˌekspɜːrˈtiːz
|specjalistyczna wiedza/
umiejętności

foreplay |gra wstępna
former |były

gruesome ˈɡruːsəm |makabryczny,
straszny

forward |naprzód, do przodu

guy |pot. facet

fossil ˈfɒsl / ˈfɑːsl |skamieniałość

gym |siłownia

founded |założony

H

founding father |ojciec założyciel

exploit |wyczyn

frat |pot. bractwo

explorer |badacz, odkrywca

fraternal |braterski

extramaritial |pozamałżeński

fraternity |bractwo; braterstwo

F

frontier |granica
fuelled ˈfjuːəld |napędzany

facet ˈfæsɪt |aspekt

fundraising |zbieranie funduszy (na
jakiś cel)

facility |udogodnienie

fur trade |handel futrami

failure |usterka
faith |wiara
faithful |wierny
familiar with sth |zaznajomiony
z czymś

G

hamlet |osada, wioska
handful of sth |garść, garstka
czegoś
hangover |kac
happy-go-lucky |beztroski,
niefrasobliwy
harbinger |zwiastun
hatred |nienawiść
haven |raj
hazing |otrzęsiny

galore |w dużych ilościach

headquarters |siedziba

gambling |hazard

health insurance |ubezpieczenie
zdrowotne

far-flung |odległy

gargantuan |gigantyczny

fatal ˈfeɪtl |śmiertelny

gear box |skrzynia biegów

favourable ˈfeɪvərəbl |sprzyjający,
przychylny

geek |pot. dziwak

heartrate |tętno, czystość akcji
serca

gem |skarb, perła

heavy-weight |wagi ciężkiej

genuinely ˈdʒenjuɪnli |naprawdę

height haɪt |wysokość

germ |zarazek, drobnoustrój

heightened |podwyższony

germane |istotny

heritage |spuścizna

given sth |zważywszy na coś

highway |autostrada

favourably |przychylnie
fee |opłata
female |kobieta
female-only |tylko dla kobiet
Ferris wheel |diabelski młyn
fiancé fiˈɒnseɪ / fiˈɑːnseɪ
|narzeczony
fiddle |skrzypce
fighting |walczenie

glacier |lodowiec
glistening on sth |błyszczący,
lśniący, połyskujący na czymś
glitzy |efekciarski

healthcare |opieka zdrowotna

hijinks |zabawa, szaleństwo
history buff |maniak historii
homeland |ojczyzna

gory |krwawy, pełen przemocy

homogenous ˌhɒməˈdʒiːniəs /
ˌhoʊməˈdʒiːniəs |homogeniczny,
jednorodny

government |rząd

horse-drawn |ciągnięty przez konia

gradually |stopniowo

host of sth |wiele czegoś

flick |AmE film

graduating |ukończenie studiów

hostage |zakładnik

flood |powódź

hotspot |popularne miejsce

fool’s errand |daremny trud

grandiosity ˌɡrændiəʊsəti /
ˌɡrændioʊsəti |megalomania

for the sake of sth |przez wzgląd
na coś

greedy |chciwy

firestorm |przen. burza (np. głosów
oburzenia, protestów)
first and foremost |przede
wszystkim

glut |przesyt, nadmiar

grave |grób

household |gospodarstwo
domowe

forced |przymusowy

grizzled |szpakowaty, siwy

how fancy |jak fantazyjnie/
szykownie

foreigner |obcokrajowiec

growth |wzrost

howdy |pot. AmE cześć
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I

industry |przemysł
inefficient |niewydajny

L

ills |bolączki

infamous |osławiony, niesławny

labour turnover |fluktuacja kadr

immaculate ɪˈmækjələt
|nienaganny

infidelity |niewierność
infliction |zadawanie

labourer |robotnik, pracownik
fizyczny

immense |ogromny, niezmierny

influence on sth |wpływ na coś

immersion |zanurzenie się,
zagłębienie się

lack of sth |brak czegoś

influx |napływ

landscape |krajobraz

impact |wpływ
impartial |obiektywny
impeachement |postawienie
w stan oskarżenia

inhabitant |mieszkaniec
injury |rana

laundromat |pralnia
samoobsługowa

injustice |niesprawiedliwość

law |prawo

innocent ˈɪnəsnt |niewinny

layer |warstwa

imprisoned |pojmany, uwięziony

insane |umysłowo chory

in a nutshell |w pigułce, w skrócie

insider |dobrze poinformowana
osoba, wtajemniczony

in honour of sb ɪn ˈɒnə(r) / ˈɑːnər
əv ˈsʌmbədi |na cześć kogoś

instead |w zamian, zamiast (tego)

in order to |aby, żeby

interdependent |współzależny

in spite of sth |po/mimo czegoś

interior ɪnˈtɪəriə(r) / ɪnˈtɪriər
|wnętrze

in terms of sth |pod względem
czegoś

interpreter |tłumacz

in the midst of sth |na środku
czegoś

inventor |wynalazca

inappropriately |nieodpowiednio

involvement |uczestnictwo, udział,
zaangażowanie

incidence |częstotliwość
(występowania czegoś)
including sb/sth |włącznie z kimś/
czymś

involved |zaangażowany

iron ore ˈaɪən / ˈaɪərn ɔː(r) |ruda
żelaza
ironclad |opancerzony

income |dochód

it is rumoured |chodzą plotki

incompatible ˌɪnkəmˈpætəbl
|niekompatybilne, nie pasujące do
siebie

it stands to reason that… |brzmi
logicznie, że…

incompatible with sth

leading |wiodący
leather ˈleðə(r) |skóra
left-leaning backer |zwolennik
partii lewicowych
length leŋθ |długość
lethal |śmiercionośny
lettering |napisy
light bulb |żarówka
lighten up |rozchmurz się
likelihood |prawdopodobieństwo
lion’s share of sth |lwia część
czegoś
literally |dosłownie
littered around |porozrzucany
wokół
live laɪv |na żywo

|niekompatybilny/niezgodny
z czymś

J

loads of sb |mnóstwo kogoś

Jew dʒuː |Żyd

locket |medalion

increased |zwiększony

jewellery |biżuteria

lofty |wysoki

increasing |rosnący, wzrastający

jock |AmE pot. pejoratywne
określenie studenta
skoncentrowanego na sporcie

ˌɪnkəmˈpætəbl wɪð ˈsʌmθɪŋ

incredibly |niewiarygodnie
indeed |w rzeczy samej
indictment |oskarżenie, akt
oskarżenia
indigenous ɪnˈdɪdʒənəs |rdzenny
inducted |(uroczyście)
wprowadzony
industrialist |przemysłowiec

loanword |zapożyczenie

long-term |długoterminowy
looks |wygląd

John Hancock |podpis, imię
i nazwisko

loop |pętla

K

lounge laʊndʒ |salon, komfortowy
bar

key campaign pledge |kluczowe
hasło kampanii (wyborczej)

loss |utrata, strata

low-key |kameralny, cichy,
niewyróżniający się
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M
machinist |operator maszyny/
urządzenia
main squeeze |kochanek/
kochanka; sympatia, chłopak,
dziewczyna

multifarious ˌmʌltɪˈfeəriəs /
ˌmʌltɪˈferiəs |różnorodny
multitude ˈmʌltɪtjuːd / ˈmʌltɪtuːd
|mnogość, wielość
muscle car |podrasowany
samochód
musket |muszkiet

mainland |kontynent, stały ląd

mutiny ˈmjuːtəni |bunt, rebelia

major |główny

mutual |wzajemny

majority |większość

mutually ˈmjuːtʃuəli |wzajemnie

Maker |Twórca, Bóg

mysteriously mɪˈstɪəriəsli
/ mɪˈstɪriəsli |tajemniczo,
w tajemniczy sposób

male |mężczyzna
mall |galeria handlowa
malnourishment ˌmæl ˈnʌrɪʃmənt /
ˌmæl ˈnɜːrɪʃmənt |niedożywienie

N

nun |zakonnica
nuptials |zaślubiny, uroczystości
ślubne

O
obvious ˈɒbviəs / ˈɑːbviəs
|oczywisty
occupation |zajęcie, profesja
occuring əˈkɜː(r) ɪŋ |dziejący się,
mający miejsce
odd |osobliwy, dziwny
on a daily basis |codziennie
on average |przeciętnie
on the flip side |z drugiej strony

mammal |ssak

nail biting |trzymający w napięciu

manually |ręcznie

on the other hand |z drugiej strony

nary |ani

manufacturer |producent,
wytwórca

nasty |brudny, paskudny

once the dust settled |gdy sytuacja
się uspokoiła

maple syrup |syrop klonowy

network |sieć

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

meadow |łąka

networking |nawiązywanie
kontaktów

meagre |nędzny

nevertheless |niemniej jednak

opportunity |sposobność, okazja

mélange |mieszanka

new-fangled |pej. nowomodny

order |porządek

melting pot |tygiel

newlywed |osoba świeżo po ślubie

memorabilia |pamiątki

nickname |ksywka, przezwisko

organisation ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn /
ˌɔːrɡənəˈzeɪʃn |organizacja

mental asylum ˈmentl əˈsaɪləm
|szpital psychiatryczny

nicknamed |przezwany

origin |pochodzenie

nightmare |koszmar

origins |pochodzenie

mental health |zdrowie psychiczne

osprey |rybołów

mere |nie więcej niż

no doubt nəʊ / noʊ daʊt |bez
wątpienia

military |wojskowy

no way! |nie może być!

outbreak |wybuch, nagłe
wystąpienie (czegoś)

minority |mniejszość

non-competitive
|niekonkurencyjny

outdoor |na świeżym powietrzu

none the worse for wear |w stanie
nie gorszym niż wcześniej

outlandish |dziwaczny

misconduct |złe prowadzenie się
misfit |odmieniec
Monday morning quarterback

(not) be all fun and games |to nie
tylko zabawa/przyjemność

poniewczasie

not too shabby |nieźle

moniker |przezwisko, ksywka

notable |wart odnotowania, godny
uwagi

ˈmʌndeɪ / ˈmʌndi ˈmɔːnɪŋ / ˈmɔːrnɪŋ
ˈkwɔːtəbæk / ˈkwɔːrtərbæk |mądry

monk mʌŋk |mnich, brat zakonny
moose |łoś
mosquito |komar
motion picture |film
motorway |autostrada

noticeably |zauważalnie
novel |nowatorski
nowadays |obecnie
numerous ˈnjuːmərəs / ˈnuːmərəs
|liczne

one-quarter |jedna czwarta

outfit |strój
outpost |bastion, placówka
output |produkcja
over yonder |po tamtej stronie
overseas |zagraniczny
overwhelming ˌəʊvəˈwelmɪŋ /
ˌoʊvərˈwelmɪŋ |przeważający,
przytłaczający
overwhelmingly ˌəʊvəˈwelmɪŋli /
ˌoʊvərˈwelmɪŋli |w przeważającej
części

Colorful
MEDIA
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postage stamp |znaczek pocztowy

refined |wyrafinowany, wyszukany

poverty |bieda

pace |tempo

preceded prɪˈsiːdɪd |poprzedzony

reflected in sth |odzwierciedlony
w czymś

paid leave |płatny urlop

predator |drapieżnik

parental consent |zgoda rodzica

preposition |przyimek

parental disapproval |brak
akceptacji ze strony rodzica/
rodziców

prestigious preˈstɪdʒəs |prestiżowy

regardless of sth |bez wzgledu na
coś

pay |płaca

presumably prɪˈzjuːməbli /
prɪˈzuːməbli |przypuszczalnie

reinforcements ˌriːɪnˈfɔːsmənts
|posiłki

refurbished ˌriːˈfɜːbɪʃt / ˌriːˈfɜːrbɪʃt
|zmodernizowany, odrestaurowany

previous |wcześniejszy, uprzedni

payout |wypłata

reject |wyrzutek

pride and joy |duma i radość

peach |brzoskwinia

primary |główny, pierwszy

relative |względny

peak |szczyt, poziom szczytowy

principle |zasada

peanut |orzech ziemny

prior to sth |przed

pecan |orzesznik jadalny, pekan

prior to sth |wcześniej, przed
czymś

per capita income |dochód na
głowę/na mieszkańca
performance |występ

privately-owned |w prywatnych
rękach

released |wypuszczony na rynek,
opublikowany
reliable rɪˈlaɪəbl |na którym można
polegać, niezawodny
religious rɪˈlɪdʒəs |religijny
remuneration |wynagrodzenie

permanence |permanentność,
stałość, trwałość

prohibited |zakazany

replaced with sth |zastąpiony
czymś

projectile |pocisk

permeating ˈpɜːmieɪtɪŋ /
ˈpɜːrmieɪtɪŋ |przenikający

resentment |niechęć, odraza

proliferation |szybki wzrost liczby

resounding |głośny, spektakularny

prominent |znaczący

restricted to sb |ograniczony do
kogoś

perplexing |zdumiewający
petroleum pəˈtrəʊliəm / pəˈtroʊliəm
|ropa naftowa
phenomenon fəˈnɒmɪnən /
fəˈnɑːmɪnən |zjawisko

promiscuous prəˈmɪskjuəs
|rozwiązły
property |posiadłość
property |własność

retailer |detalista
retelling |nowa wersja
revamped |odnowiony

phonograph |gramofon

proximity |bliskość

physician |lekarz, doktor

publicly |publicznie

pictorial |obrazkowy

purchase |nabycie, zakup

revenue ˈrevənjuː / ˈrevənuː
|przychód

quirky |dziwny, dziwaczny

reviled |napiętnowany

pictorially |obrazkowo
pimple |pryszcz, krosta
pine |sosna

R

revelry |głośna/huczna zabawa

revival |odrodzenie
rhythm ˈrɪðəm |rytm

race car |samochód wyścigowy

rimming sth |okalający, otaczający
coś

plant |fabryka

raid |nalot, napaść rabunkowa,
grabież

ripple |oddźwięk

pleased to meet you |miło cię
poznać

railway |kolej

pledge |kandydat na członka
bractwa

randomly |przypadkowo

pineapple |ananas
plain vanilla |przeciętny, zwykły

raised |wychowany

politician ˌpɒləˈtɪʃn / ˌpɑːləˈtɪʃn
|polityk

rate |wskaźnik

poll |ankieta

recognised |uznawany

populous ˈpɒpjələs / ˈpɑːpjələs
|zaludniony

rectangular rekˈtæŋɡjʊlə(r)
|prostokątny

razor-sharp |ostry jak brzytwa

road accident |wypadek drogowy
road sign |znak drogowy
roots |korzenie, pochodzenie
rotten apple |łajdak, drań
roughly |z grubsza, mniej więcej
rumour |plotka
rundown of sth |przegląd czegoś
rural |wiejski

Colorful
MEDIA

rushing |AmE rekrutowanie do
bractwa

shield shaped |w kształcie tarczy

S

shooting |strzelanina

sabre |szabla
salary |pensja

shipping |żegluga (handlowa)
shortcut |skrót
shotgun wedding |przymusowy
ślub (ze względu na ciążę)
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speeding |przekraczanie
dozwolonej prędkości
speeding ticket |mandat za
przekroczenie szybkości
spellbinding |czarujący,
fascynujący
splendorous ˈsplɛndərəs |pełen
przepychu

salmon |łosoś

shunning |unikanie, wystrzeganie
się (czegoś)

sampling |próbka

sick |chory

scantily |skąpo

sight |widok

scar |blizna

sight saɪt |widok

scene siːn |scena

sight-seeing |zwiedzanie

scorched ˌskɔːtʃt |spalony,
wypalony słońcem

significance |znaczenie

scores of sth |wiele czegoś

silver lining |iskierka nadziei

staggering |zawrotny,
oszałamiający

scot-free |bez szwanku

simultaneous ˌsɪmlˈteɪniəs /
ˌsaɪmlˈteɪniəs |jednoczesny

staple |podstawa

scrape |zadrapanie
scrutiny |obserwacja
seafaring |podróżujący morzem
seafood |owoce morza

significant |znaczący

Sin City |pot. o Las Vegas, miasto
grzechu
single soul |nikt, ani jedna osoba
sinister |złowieszczy

spot |miejsce
spotless |bez zarzutu
spouse |małżonek, małżonka
spread |rozprzestrzenianie się
square |kwadrat
stack |stos, sterta

stargazer |astronom, astrolog,
osoba lubiąca obserwować gwiazdy
starvation |głód
state-by-state |stan po stanie

sizeable |spory, znaczny

statehood |status stanu/bycia
stanem

second-to-none |nie mający sobie
równych

skilled |wykwalifikowany

stateside |w Stanach

skosh |trochę, troszkę

statesman |polityk

seemingly |na pozór

skyscraper |drapacz chmur

steep |stromy

set |plan filmowy

slavery |niewolnictwo

stretcher |nosze

set up |założony

slide |zjazd, zjeżdżalnia

string of sth |szereg czegoś

settlement |osada

slot machine |automat do gry na
monety/ żetony

stunning |zaskakujący,
zdumiewający

snafu |beznadziejna sytuacja,
galimatias

stunt |wyczyn

seal of approval |aprobata,
zatwierdzenie

settler |osadnik
severe |ostry
sex offender |przestępca seksualny
sexual abuse |wykorzystywanie
seksualne
sexual assault |napaść
o charakterze seksualnym

Snow White |„Królewna Śnieżka”
social security |ubezpieczenie
społeczne
solely |jedynie

subsidy |dotacja
suburban səˈbɜːbən / səˈbɜːrbən
|podmiejski
suffix |przyrostek

sexually-tinged |o podłożu/
zabarwieniu seksualnym

solemn |uroczysty

sun-drenched |słoneczny, zalany
słońcem

sorority |żeńskie stowarzyszenie

shackling |zakuwanie w kajdany

sunflower |słonecznik

souvenir hunter |łowca pamiątek

shape |kształt

supply |podaż

space shuttle |prom kosmiczny

share |udział

supporting sb |wspieranie kogoś

sparkling |błyszczący

shattered |strzaskany, zniszczony

sparse |znikomy

Supreme Court |Sąd Najwyższy

sheet music |nuty

sparsely |rzadko

sheltered |osłonięty

species ˈspiːʃiːz |gatunek

surplus |naddatek, nadmiar
surreptitious ˌsʌrəpˈtɪʃəs /
ˌsɜːrəpˈtɪʃəs |dyskretny

Colorful
MEDIA

surrounded by sb |otoczony przez
kogoś
survey |ankieta, sondaż
suspended from sth |zwisający
z czegoś
suspension |zawieszenie
suspension bridge |most wiszący
swiftly |prędko

T

there is more to it than meets the
eye |kryje się za tym coś więcej;
jest w tym więcej niż się wydaje
thick-skinned |gruboskórny,
odporny
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to assault sb tu əˈsɔːlt ˈsʌmbədi
|napaść na kogoś
to assign sth |przypisywać/
nadawać coś

thieving |złodziejski

to attend sth |uczęszczać na coś/
do czegoś

threatening |z pogróżkami

to attract sb |przyciągnąć kogoś

thrill |dreszcz

to avoid sth |unikać czegoś

thrill |dreszczyk (emocji);
przyjemność

to be allowed to do sth |mieć
pozwolenie na z/robienie czegoś,
móc coś zrobić

thrill seeker |poszukiwacz
mocnych wrażeń
thriving |kwitnący

to be attached to sth |być
przyłączonym do czegoś

ties to sth |więzi/powiązania
z czymś

to be aware of sth |być
świadomym czegoś

time span |okres czasu

to be bound to |musieć

to abolish sth |znieść coś
to abound |być częstym

to be bound to sth |być
zobowiązanym do czegoś, musieć
się czymś charakteryzować

to account for sth |odpowiadać za
coś

to be dead against sth |być
zdecydowanie przeciwnym czemuś

teenage |nastoletni

to account for sth |składać się na
coś

to be derived from sth |pochodzić
od czegoś

teensy |tyci, malusi

to achieve sth |osiągnąć coś

teeny |malutki

to admit sth |przyznawać się do
czegoś

to be drawn to sth |być
przyciągniętym przez coś

take the plunge |zbierz się na
odwagę
tangible |wymierny, rzeczywisty,
namacalny
tanned |opalony
tarnished |zbrukany, splamiony
tax |podatek
techie |informatyczny guru
teen |nastolatka, nastolatek

tension |napięcie
term of endearment |termin/
określenie wyrażające czułość
the eighties |lata osiemdziesiąte
the latter |ten drugi (z dwóch
wymienionych)
the nineties |lata dziewięćdziesiąte
the order of the day |(stały)
porządek dnia
the wealthiest |najbogatsi
the wealthy |(ludzie) zamożni
the well-heeled |pot. bogaty,
nadziany
theft/fraud conviction |wyrok za
kradzież/ oszustwo
theme park |park rozrywki
themed θiːmd |poświęcony/
dedykowany określonemu
tematowi przewodniemu
theoretically ˌθɪəˈretɪkli /
ˌθiːəˈretɪkli |teoretycznie

to admit to doing sth |przyznać się
do z/robienia czegoś
to affiliate oneself with sth
|przyłączać się do czegoś, zrzeszać
się

to be granted forgiveness |mieć
coś wybaczone
to be headquartered |mieścić się
(o głównej siedzibie)
to be hot on the heels of sth
|deptać czemuś po piętach

to age |starzeć się

to be in favour of sth |popierać coś

to agree |zgadzać się

to be infused with sth |być
zmieszanym z czymś, mieszać się
z czymś, być przepojonym czymś

to aid sb |pomagać komuś
to aim |mieć na celu
to aim to do sth |mieć na celu
zrobienie czegoś
to allow sb to do sth |pozwalać
komuś na z/robienie czegoś
to allow sth to do sth |pozwolić
czemuś na z/robienie czegoś

to be into the hundreds |liczyć
setki
to be made up of sb |składać się
z kogoś
to be no stranger to sth |być
z czymś obeznanym

to amass |gromadzić się

to be on pins and needles
|siedzieć jak na szpilkach, bardzo
się niepokoić

to appear |wydawać się

to be on the rise |wzrastać

to apply for sth |złożyć o coś
podanie

to be pushed to heights |osiagnać
apogeum

to alter sth |zmieniać coś

Colorful
MEDIA

to be rife with sth |obfitować w coś
to be subjected to sth |być
poddawanym czemuś
to be swept away to X |zostać
porwanym do X
to be undertaken |być/zostać
podjętym, być realizowanym

to check out sth |pot. obczajać coś,
przyglądać się czemuś

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

to chill out |zrelaksować się,
wyluzować

to denote sb |określić kogoś

to christen sth tə ˈkrɪsn ˈsʌmθɪŋ
|ochrzcić coś, nazwać coś
to claim |twierdzić

to be up for debate |pozostawać do
dyskusji, być dyskusyjnym

to claim innocence |utrzymywać, że
jest się niewinnym

to be up to one’s ears in sth
|siedzieć w czymś po same uszy

to clamour for sth tə ˈklæmə(r) fə(r)
ˈsʌmθɪŋ |domagać się czegoś

to beckon sb |zapraszać kogoś
gestem/skinieniem; kusić, wabić

to climb tə klaɪm |wspinać się

to blow holes |robić dziury
to boast over sth |szczycić się czymś
to boom |kwitnąć
to bother sb |niepokoić kogoś,
przeszkadzać komuś
to be nothing but a Benedict Arnold
|być zdrajcą
to break a sweat |wysilać się
to break sth open |otworzyć coś
poprzez uderzenie
to bring in |przynosić dochód
to bring sb together |zrzeszać kogoś
to brush up on sth |podszlifować
znajomość czegoś, odświeżyć
znajomość czegoś
to bum sth from sb |AmE wyprosić
coś od kogoś
to bump into sb |wpadać na kogoś
to burst with sth |tętnić czymś
to buy into sth |dać się przekonać do
czegoś
to buy the farm |kopnąć w kalendarz

to collect sth |zbierać coś
to combat sth |zwalczać coś
to come across sth |napotykać,
spotykać coś, natknąć się na coś
to come ashore |zejść na ląd
to come forward |ujawnić się,
zgłosić się
to come out of left field |spaść jak
grom z jasnego nieba
to come true |urzeczywistnić się
to come up |pojawiać się
to commemorate sth |upamiętnić
coś
to commit sth |popełnić coś
to comprise sth |składać się na coś,
stanowić coś
to congeal tə kənˈdʒiːl |skrzepnąć,
stężeć
to consist of sth |składać się z czegoś
to constitute sth |stanowić coś
to contribute to sth |przyczyniać się
do czegoś, mieć swój wkład w coś

to came to power |objąć władzę

to converge tə kənˈvɜːdʒ / kənˈvɜːrdʒ
|przybliżać się do siebie

to capture sth |złapać coś

to convince sb |przekonać kogoś

to careen |pędzić

to cover sth up |kryć coś

to carry out sth |przeprowadzać coś

to credit sth with sth |przypisywać
coś czemuś

to catch sb off-guard |całkowicie
kogoś zaskoczyć
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to croon away |nucić

to chase sth |gonić za czymś

to cross |przechodzić (przez ulicę)

to check in at X |meldować się w X

to dabble in sth |taplać się w czymś

to check into sth |meldować się
w czymś

to date |do dziś, do teraz

to denote sth |oznaczać coś
to despise sth |nie cierpieć czegoś
to disguise sth |ukryć coś
to dish the dirt on sth
|obsmarowywać coś, wyciągać brudy
to dismiss sb |zwolnić kogoś
to distinguish oneself |rozróżniać
się, wyróżniać się
to divide sb |dzielić kogoś
to draw a weapon |wyciągnąć broń
to draw sb’ sattention| przyciągnąć
czyjąś uwagę
to drug sb |odurzać kogoś
narkotykami
to dub sb tə dʌb ˈsʌmbədi |nazwać
kogoś
to dump sb |rzucić kogoś
to earn |zarabiać
to earn sth |zarabiać coś
to embark on sth |wyruszać na coś
to embrace sth |przyjąć coś (np.
ideologię)
to emerge |wyłonić się, pojawić się
to encapsulate sth |zawierający
w sobie coś, będący uosobieniem
czegoś
to encounter sb |spotkać kogoś
to encourage sb to do sth |zachęcić
kogoś do z/robienia czegoś
to engage in sth |angażować się
w coś
to engulf sth |przytłaczać, zalewać
coś
to enrol |rekrutować (np. na
uniwersytet, kurs)
to entertain sb |bawić kogoś
to equal sth |równać się czemuś
to equate sth with sth |stawiać znak
równości między czymś a czymś
to eschew sth |wystrzegać się,
unikać czegoś
to espouse sth |opowiadać się za
czymś, obierać coś

Colorful
MEDIA

to establish sth |założyć/ustanowić
coś

to get out of sb’s hair |przestać
kogoś denerwować

to evolve |rozwijać się, ewoluować

to get the low-down on sth |zebrać
informacje na jakiś temat

to examine sth tu ɪɡˈzæmɪn ˈsʌmθɪŋ
|badać coś
to expose sth |ujawnić coś
to extol sth |wychwalać coś
to extract sth |wydobywać coś
to face sth |mierzyć się z czymś
to fall asleep |zasypiać

to give sb a ring |zadzwonić do
kogoś

englishmatters.pl
USA/2017
to invent sth |wynaleźć coś
to join sth |przyłączyć się do czegoś
to label sb |nadać komuś etykietkę,
zaszufladkować kogoś
to last |trwać

to go Dutch |dzielić się równo
wydatkami

to lean towards sth |skłaniać się ku
czemuś

to go on a rampage |wpaść w szał

to live on |być nadal żywym

to graduate |ukończyć szkołę

to long for sth |tęsknić za czymś/ do
czegoś, pragnąć czegoś

to fall in love |zakochiwać się

to grant sb sth |przyznawać komuś
coś

to fall off |spadać

to hail from X |pochodzić z X

to fancy sth |lubić coś, pochwalać,
aprobować

to hang out |spędzić wolny czas
z kimś

to fare |powodzić się

to haul in |zarabiać dużo pieniędzy

to file a claim |wnieść pozew/skargę

to have an affair |mieć romans

to file a lawsuit against sb tə faɪlə
ˈlɔːsuːt əˈɡenst ˈsʌmbədi |wytoczyć
sprawę przeciwko komuś

to have no qualms about doing sth
|robić coś bez skrupułów, nie wahać
się

to fill in sth |wypełniać coś

to have ties to sth |mieć powiązania
z czymś, być związanym z czymś

to look after sb |opiekować się kimś
to look down on sth |przymykać na
coś oko
to look for sth |szukać czegoś
to lure sb tə lʊə(r) / lʊr ˈsʌmbədi
|kusić, nęcić, wabić kogoś
to make a contribution to sth
|przyczynić się do czegoś
to make advances |robić postępy
to make claims |obwieszczać

to head |zmierzać

to make headlines |pojawiać się na
nagłówkach gazet

to heighten sth |zwiększyć coś

to make up sth |stanowić coś

to flaunt sth |obnosić się z czymś

to highlight sth |podkreślać coś

to flee for one’s life |uciekać by
ratować swoje życie

to host sth/sb |być gospodarzem
czegoś, gościć coś/kogoś

to manage to do sth |po/radzić
sobie ze z/robieniem czegoś

to flock to sth |gromadzić się gdzieś,
uciekać się do czegoś

to house sth |mieścić w sobie coś

to fillet |filetować
to finish sb off |wykończyć kogoś,
zabić

to forge sth |u/kuć, s/tworzyć coś
to foster sth |wspierać coś; sprzyjać
czemuś
to fracture sth |złamać coś
to freeze |zamarzać
to gain momentum |nabierać
rozpędu
to gain sth |zdobyć coś
to galvanise |dopingować
to get hitched |pot. hajtnąć się,
wziąć ślub
to get in on the act |zaangażować
się w coś, wejść w coś
to get in on the action |wkroczyć do
akcji
to get married |pobierać się, brać
ślub

to hover around sth |kręcić się
wokół czegoś, stanowić około
to hug sb |przytulać kogoś
to ID sth |zidentyfikować/określić
coś
to immerse oneself in sth |zanurzyć
się w czymś

to mingle |z/mieszać się
to mingle with sb |przyłączyć się
do kogoś, obracać się w czyimś
towarzystwie
to morph into sth |przekształcić się
w coś
to move to X |przeprowadzić się do
X
to occupy sth |zajmować coś

to impact sth |wpływać na coś

to occur |mieć miejsce, wydarzyć się

to implement sth through sth
|wprowadzać coś w życie przez coś

to oppose sth |sprzeciwiać się
czemuś

to imprison sb |uwięzić kogoś

to outnumber |mieć przewagę
liczebną

to improve sth |polepszać coś
to incite sth |wzbudzić, wszcząć coś
to include sb/ sth |obejmować
kogoś/coś

to outstrip sth |przewyższyć coś
to overcome sth |przezwyciężyć coś
to overtake sth |przejąć coś

to increase |wzrastać

to overthrow sth |obalić coś

to indicate that… |wskazywać na to,
że…

to participate in sth |uczestniczyć
w czymś
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to pass away |odejść, umrzeć
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to put down roots |zapuszczać
korzenie

to serve a sentence |odsiedzieć
wyrok

to pass the buck |przerzucać
odpowiedzialność (na kogoś innego)

to rake in sth |pot. zarabiać dużo
kasy

to set out |wyruszać

to pave the way for sth |przetrzeć
szlaki czemuś

to range in sth |różnić się pod
względem czegoś

to pay off sb |przekupić kogoś,
rozliczyć się z kimś

to ratify sth |ratyfikować coś

to peak |osiągać poziom szczytowy

to recede into the distance |zanikać
w oddali

to pass sth |podać, podawać coś

to peel apart sth |obierać coś,
odkrywać coś

to realise |zdać sobie sprawę

to recognise sth |uznawać coś

to set up sth |założyć coś
to settle |osiedlać się, załatwić,
rozstrzygnąć
to sext sb |wysyłać do kogoś
wiadomości tekstowe zawierające
treści o charakterze seksualnym
to share sth |dzielić coś (z kimś)

to recount sth |relacjonować coś

to shed light on sth |rzucać światło
na coś

to perform |występować

to reel from sth |być w niestabilnym
stanie z jakiegoś powodu

to shed sth |pozbywać się czegoś,
porzucić coś

to perform sth |wykonywać coś

to refer to sth |odnosić się do czegoś

to shoot the breeze |po/gadać

to peruse sth |starannie/dokładnie
studiować coś, czytać, przeglądać

to refuse to do sth |odmówić
z/robienia czegoś

to showcase sth |pokazywać coś

to pervade sth |przenikać coś

to regret sth |żałować czegoś

to pile up |piętrzyć się

to skedaddle |uciekać, wiać

to rejoice |cieszyć się, radować się

to pinpoint sth |precyzować,
dokładnie określić coś

to relate to sth |odnosić się do
czegoś

to soar over X metres |wznosić się
na ponad X metrów

to plead guilty of sth |przyznać się
do winy

to rely on sth |polegać na czymś,
opierać się na czymś

to plead the fifth tə pliːd ðə fɪfθ
|odmawiać zeznań, odwoływać się
na piątą poprawkę (konstytucji)

to require sth |wymagać czegoś

to span sth |zajmować coś, rozciągać
się na coś

to resurface |ponownie wypłynąć na
powierzchnię

to spark controversy |budzić
kontrowersje

to retire |przechodzić na emeryturę

to spark sth |wywołać coś,
doprowadzić do czegoś,
zapoczątkować coś

to peel out |ruszać z piskiem
(o samochodzie)

to plummet tə ˈplʌmɪt |gwałtownie
się obniżyć, spadać
to plunk down |pot. za/bulić,
wydawać kasę
to point out sth |wskazać coś

to reveal that… |ujawniać, że…
to reward sth with sth |
wy/nagradzać kogoś czymś

to sign sth |podpisać coś

to soar tə sɔː(r) |gwałtownie
wzrastać

to spread |rozprzestrzeniać się

to ride shotgun |jechać na siedzeniu
obok kierowcy

to spring up |pojawiać się
niespodziewanie

to ring |dźwięczeć, brzęczeć

to spy on sb |śledzić kogoś

to pony up |spłacić dług

to rip apart sth |rozerwać coś

to pop up |wyskakiwać, pojawiać się

to rock sth |kołysać coś

to stalk sb tə stɔːk ˈsʌmbədi |śledzić
kogoś

to precipitate sth tə prɪˈsɪpɪteɪt
ˈsʌmθɪŋ |przyśpieszyć coś

to run about X |wynosić X

to stand for sth |godzić się z czymś;
udzielać czemuś poparcia

to predict that… |przewidywać, że…

to rush into sth |pchać się w coś
z pośpiechem

to stand out |wyróżniać się

to progress |rozwinąć się

to rush to X |śpieszyć do X

to prove |okazać się

to scratch sth |drapać coś

to prove that… |udowadniać, że…

to seek sth |szukać czegoś

to stay hush-hush on sth |nie
komentować czegoś

to prove to be |okazywać się

to seem |wydawać się

to stay up-to-date |być na bieżąco

to pucker up |zrobić dzióbek, ułożyć
usta do pocałunku

to seep over from sth into sth
|przedostawać się z czegoś do czegoś

to step up to the plate |dawać
z siebie wszystko

to point to sth |wskazywać na coś
to polarise sb |podzielić kogoś na
dwa obozy

to stand trial for sth |stanąć przed
sądem za coś
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to stick to one’s vowes
|dotrzymywać ślubów/przyrzeczeń

to tear sth down tə teə(r) / ter ˈsʌmθɪŋ
daʊn |demolować/niszczyć coś

to stick to sth |trzymać się czegoś

to teem with sth |tętnić czymś

to stoke fears over sth |podsycać
obawy o coś/związane z czymś

to testify |zeznawać

to struggle against sth |zmagać się
z czymś, walczyć z czymś

to thrive |kwitnąć, rozkwitać

to strut one’s stuff |pot.
zaszpanować, prezentować wdzięki

θroʊ ˈsʌmbədi ə kɜːvbɔːl / kɜːrvbɔːl

to subdue sth tə səbˈdjuː / səbˈduː
ˈsʌmθɪŋ |poskromić coś, przywołać
do porządku
to sue sb tə suː / sjuː ˈsʌmbədi
|pozwać kogoś
to support sb |wspierać kogoś
to surmise that… |przypuszczać/
podejrzewać/zakładać, że…

to thrill sb |ekscytować kogoś
to throw sb a curveball tə θrəʊ /
|niemile kogoś zaskoczyć

to tie the knot |pot. pobrać się,
zawierać związek małżeński
to trace sth |namierzyć, wyśledzić coś
to translate to sth |przekładać się na
coś
to turn to sth |zwrócić się do czegoś
to turn tricks |świadczyć usługi seksualne

to surpass sth |przewyższać coś

to undergo sth |przejść coś

to surrender |poddać się

to underline sth |podkreślać coś

to swipe right |przeciągnąć w prawo
palcem po ekranie

to underscore sth |podkreślać coś

to taint |splamić honor, niszczyć
reputację

to upset sb |wkurzyć, zdenerwować
kogoś

to taint sth |s/plamić coś

to vanish |zniknąć

to take a gander at sth |rzucić okiem
na coś

to veg out |obijać się, lenić się

to take a rain check |odmówić (ale
przekładając coś na później)

to undress |rozebrać się

to view sth as sth |postrzegać coś
jako coś

tormenting |dręczenie
trade |handel
traffic lights |sygnalizacja świetlna
train tracks |tory kolejowe
training costs |koszty szkolenia
transience |tymczasowość,
krótkotrwałość, przejściowość
transition from sth to sth |przejście
od czegoś do czegoś
trapped |uwięziony
treat |smakołyk
treatment for injuries |leczenie
urazów/kontuzji
trial |proces
trials and tribulations |perypetie
tribe |plemię
tricky |trudny
troops |wojska
troublemaking |sprawianie kłopotów
trumpet |trąbka
tuition tjuˈɪʃn / tuˈɪʃn |czesne, opłata
za studia
tummy |pot. brzuch
turn on |atrakcja, podnieta
twists and turns |niuanse, zawiłości

to take a trek |wybierać się na wyprawę

to vow to do sth |ślubować; zaklinać
się, że coś zrobi

two-thirds |dwie trzecie

to take advantage of sth |czerpać
z czegoś korzyści

to wander |błąkać się

U

to take care of oneself |zadbać
o samego siebie

to watch out |uważać, strzec się
to wear one’s heart on one’s sleeve
|wyrażać otwarcie swoje uczucia, nie
kryć swoich uczuć

ultimate |najwyższy, najważniejszy

to take one’s pride in sth |być
dumnym z czegoś, szczycić się czymś

to wield sth |dzierżyć coś

unaffiliated with sth |niezwiązany
z czymś, nie podlegający czemuś,
niezrzeszony z czymś

to take place |mieć miejsce,
odbywać się

to wind up |skończyć

unarmed |nieuzbrojony

to witness sth |doświadczać czegoś

undeniably |niezaprzeczalnie

to woo sb tə wuː ˈsʌmbədi |zabiegać
o czyjeś względy

undergraduate |student na studiach
licencjackich, jeszcze bez dyplomu

to wrap sb around sb’s finger |owinąć
sobie kogoś wokół małego palca

undertaking |przedsięwzięcie

to take care of sb |dbać o kogoś

to take the cake |AmE przechodzić
ludzkie pojęcie, wieść prym,
wyróżniać się
to take the phone off the hook
|odłożyć telefon na bok

to yearn for sth |pragnąć czegoś

to tarnish sth |s/plamić (honor),
z/szargać (reputację) czegoś

to yearn sth tə jɜːn / jɜːrn ˈsʌmθɪŋ
|bardzo czegoś pragnąć

to tear open |rozedrzeć

tongue |język

underwear |bielizna
undoubtedly ʌnˈdaʊtɪdli |bez
wątpienia, niewątpliwie
unemployment rate |wskaźnik
bezrobocia
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unfortunately |niestety
uninterrupted |nieprzerwanie,
bezustannie
uninterrupted |nieprzerwany
unprecedented ʌnˈpresɪdentɪd
|niespotykany, bezprecedensowy
unskilled |niewykwalifikowany
upbringing |wychowanie
ups and downs |wzloty i upadki
uptight |spięty
urbanised |zurbanizowany, miejski
urge ɜːdʒ / ɜːrdʒ |pragnienie

V
valiantly |mężnie, dzielnie

W

Z

wage |płaca, zarobki

zipline |zjazd tyrolski

wage level |poziom płac
warfare |działania wojenne
warship |statek wojenny
watch out |uważaj
watering hole |pot. knajpa
wealth |zamożność, bogactwo
wedding ceremony |ceremonia/
uroczystość ślubna
wedding chapel |kaplica ślubna
welfare |dobro społeczne, dobrobyt
whale-watching tour |wycieczka
mająca na celu obserwowanie
wielorybów

variance |rozbieżność, niezgodność,
sprzeczność

wheel of cheese |krążek sera

varied |zróżnicowany
variety |różnorodność

whippersnapper |pot. chłystek,
smarkacz

variety is the spice of life
|różnorodność nadaje życiu smak

white-water rafting |spływ górskim
potokiem

various |różny

whole nine yards |wszystko, cały
zestaw

vastly |w dużej mierze, znacząco

when it comes to… |jeśli chodzi o…

vehicle ˈviːəkl / ˈviːhɪkl |pojazd

widespread |szeroko
rozpowszechniony

vein |żyła

will |wola

venue ˈvenjuː |miejsce, lokal

windswept |smagany wiatrem

vernacular |język potoczny

with a grain of salt |z rezerwą/
dystansem, sceptycznie

verse |zwrotka
vertebra ˈvɜːtɪbrə |kręg
(w kręgosłupie)
via sth |po/przez coś
victim |ofiara
viewer |widz

with the exception of sth
|z wyjątkiem czegoś, z wyłączeniem
czegoś
world-renowned |znany na całym
świecie

villain |łotr, czarny charakter

worldwide ˈwɜːldwaɪd / ˈwɜːrldwaɪd
|światowy

violent |gwałtowny, brutalny

worth sth |wart/y czegoś

virtually |praktycznie

worthwhile |wart zachodu,
opłacalny

void |pustka
volunteer |ochotniczy
volunteering |wolontariat
vow vaʊ |przysięga

wounded |ranny

