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A

aircraft |statek powietrzny,
samolot

attachment əˈtætʃmənt |
przywiązanie, sentyment

air-raid shelter |schron
przeciwlotniczy

attitude about sth |nastawienie do
czegoś

aka = also known as |znany
również jako

automobile ˈɔːtəməbiːl |samochód

abbreviated |skrócony

alien ˈeɪliən |obcy, istota
pozaziemska

avid |zagorzały

abbreviation |skrót

alike |tak samo

abdomen |jama brzuszna, brzuch

altered ˈɔːltə(r)d |o różnym natężeniu

ability |zdolność

although |choć, chociaż

abroad |za granicą

an arm and a leg |zawrotna suma

acceptable əkˈseptəbl |
akceptowany

ancestor |przodek

according to sb/sth |według
kogoś/czegoś

annual |coroczny

a string of sth |szereg czegoś
a great deal of sth |bardzo dużo
czegoś
a host of sth |dużo, mnóstwo czegoś

accordingly |odpowiednio,
adekwatnie
account |relacja
accurately |dokładnie

ancient ˈeɪnʃənt |starożytny
anticipation |oczekiwanie,
wyczekiwanie
anxious about sth ˈæŋkʃəs əˈbaʊt
ˈsʌmθɪŋ |niespokojny/nerwowy
w związku z czymś

auxiliary |posiłkowy
aware |świadomy

B

backbone |kręgosłup, podstawa
backshift |cofnięcie
banger |kiełbaska
bannister |balustrada, poręcz
beefeater |BrE strażnik
londyńskiego Tower of London
bell |dzwon
beneath sth |pod czymś

achievement |osiągnięcie

apart from sth |oprócz czegoś

beverage |napój

acoustic properties |właściwości
akustyczne

apart from that |oprócz tego

bizzare |osobliwy, dziwaczny

appalling |szokujący, wstrząsający

bland |mdły

acoustics əˈkuːstɪks |akustyka

apparently |najwidoczniej

blank |pustka

actually |faktycznie,
w rzeczywistości

appearance |wygląd

bluestone |chalkantyt,
błękitnoszary piaskowiec

addicted to sth |uzależniony
od czegoś

appreciation |docenienie

addiction |uzależnienie
additionally |dodatkowo
addressee ˌædreˈsiː |odbiorca,
adresat
ado |hałas, zamieszanie, wrzawa
adult |dorosły
advanced |zaawansowany
advancement |postęp
advantage |zaleta, korzyść
advertising |reklama
advised |doradzany

appreciated |doceniony
apprehensive |zaniepokojony
appropriate |właściwy, odpowiedni
approximately |w przybliżeniu
apron |fartuch kuchenny
as the saying goes |jak mówi
przysłowie
as well as |jak również
ascent əˈsent |wjazd
assessed |oceniany
assignment əˈsaɪnmənt |zadanie
assumption |założenie

affectionately |czule

at first glance/glimpse |na
pierwszy rzut oka

aftertaste |posmak

at half price |za pół ceny

against sth |przeciw czemuś

at least |przynajmniej

aimed at sb |skierowany do kogoś

atrocious əˈtrəʊʃəs |straszny

blunder ˈblʌndə(r) |błąd, gafa
blurry |zamazany, niewyraźny
border |granica
bound |granica, limit
brand |marka
brunch |(breakfast+lunch) późne
śniadanie
brute |brutalny
burial place ˈberiəl pleɪs |miejsce
pochówku
bustling |tętniący życiem
by heart |na pamięć
by mistake |omyłkowo, przez
pomyłkę

C

cab |pot. taksówka
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can’t handle sth |nie radzić sobie
z czymś

contemporary |współczesny

discharged |wypisany

capital letter |wielka litera

content |zawartość

discounted |obniżony

content with sth |zadowolony
z czegoś

disease |choroba

carbs |węglowodany
cardinal sin |grzech ciężki
carriage |wagon
catastrophe kəˈtæstrəfi |katastrofa
cereal ˈsɪəriəl |płatki śniadaniowe

contraction |forma skrócona,
ściągnięta
convincing |przekonujący
corridor |korytarz

certificate səˈtɪfɪkət |certyfikat

could hardly speak |prawie
zaniemówiłem/am, prawie
odebrało mi mowę

changeable ˈtʃeɪndʒəbl |zmienny

counter argument |kontrargument

charismatic ˌkærɪzˈmætɪk |

countless |niezliczone

charyzmatyczny

criterion kraɪˈtɪəriən |kryterium

checkered pattern |wzór w kratkę

crucial |kluczowy

cherished |ceniony

curious about sth ˈkjʊəriəs əˈbaʊt
ˈsʌmθɪŋ |ciekawy czegoś

certainly ˈsɜːtnli |z pewnością

childbirth |rodzenie dzieci
chilly |chłodny
chutney |ostry sos korzenny
claim |twierdzenie
clue |wskazówka
coach |po/wóz
coherent |spójny (pod względem
treści, formy)

distinction |rozróżnienie
ditch |rów, fosa
dividided into sth |podzielony
na coś
dodgy |podejrzany
dot |kropka
double-decker city bus |
dwupiętrowy autobus miejski
doubt daʊt |wątpliwość
dough dəʊ |ciasto
dozen |tuzin
dragged by sth |ciągnięty przez coś
driving licence |prawo jazdy

currency |waluta

drop me a line |napisz do mnie

current |obecny, aktualny

dual carriageway |droga szybkiego
ruchu, droga dwujezdniowa

currently |obecnie
custom |zwyczaj, obyczaj
cutting board |deska do krojenia

D

due to sth |z powodu czegoś
dull |nudny
during sth |podczas czegoś
dust-up |bójka, sprzeczka

E

cohesion |spójność (pod względem
formy, treści)

daunting ˈdɔːntɪŋ |zniechęcający

collegue ˈkɒliːɡ |kolega z pracy

deemed |uznany, uważany

command |rozkaz

defensive |obronny

command of sth |opanowanie
czegoś, znajomość czegoś

definitely |zdecydowanie

common |powszechny

delectable |pyszny

commonly |powszechnie

deliberately |celowo, umyślnie

commonplace |powszechny

demanding |wymagający

engine-powered |napędzany
silnikiem

comparative |wyższy stopień
przymiotnika

denominator |mianownik

enquiry ɪnˈkwaɪəri |zapytanie

complaint |skarga

depending on sth |w zależności
od czegoś

entertainment |rozrywka

concern |troska, obawa

despite sth |po/mimo czegoś

concise |zwięzły

dessert dɪˈzɜːt |deser

concisely |spójnie

device |urządzenie

concoction |mieszanka

diabetes ˌdaɪəˈbiːtiːz |cukrzyca

confidence |pewność siebie

dig |wykopaliska

confident |pewny siebie

dimension |wymiar

excuse my interrupting you, but… |
przepraszam, że przerywam, ale…

consistent |spójny, sensowny

disastrous |katastrofalny w skutkach

exhausted ɪɡˈzɔːstɪd |wyczerpany

delay |opóźnienie

earth bank |wał naziemny
Easter |Wielkanoc
either of sth |żadny/żadna/żadne
z tych
either…or… |albo…albo…

equally |równie
erroneously ɪˈrəʊniəsli |błędnie
estimated value |szacowana ilość
except for sth |z wyjątkiem czegoś
excursion ɪkˈskɜːʃn |wycieczka
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experience |przeżycie,
doświadczenie
extended |poszerzony, rozszerzony
extension |przedłużenie
extra-terrestrial |istota
pozaziemska
extremely |wyjątkowo

F

face-to-face |twarzą w twarz
fake |nieprawdziwy, fałszywy
familiar with sth |zaznajomiony
z czymś
fare |opłata
farewell |żegnaj, żegnajcie
far-reaching |dalekosiężny
fault |wina
fear |obawa, lęk, starch
feasible ˈfiːzəbl |wykonalny,
do wykonania

for and against |za i przeciw

honest ˈɒnɪst |szczery

for instance |na przykład

horrendous |straszliwy

forbidden |zakazany, zabroniony

housed within sth |mieszczący się
w czymś

forested |zadrzewiony, zalesiony,
porośnięty drzewami
forte |silna strona

human remains |ludzkie szczątki

fortunately |na szczęście

humorous ˈhjuːmərəs |z poczuciem
humoru

furthermore |ponadto

G

gas-lit |oświetlany gazem
gist |sedno, istota spraw
gloomy |posępny
gossip |plotka
gown ɡaʊn |szlafrok
gradually |stopniowo
grandchildren |wnuki, wnuczęta
gripes |bolączki, powody
do narzekań

feather ˈfeðə(r) |pióro

guard |strażnik

feature |cecha

H

fee |opłata
female |kobieta
fewer |mniej
fictitious fɪkˈtɪʃəs |fikcyjny
fidgeting |kręcenie się, wiercenie
się
first and foremost |przede
wszystkim
first of all |po pierwsze
fish and chips |ryba z frytkami
fixed |utarty
flair fleə(r) |dar, talent
flavour |smak
flavourness |pozbawiony smaku
flaw flɔː |wada, skaza
flourishing |kwitnący
focused |skupiony,
skoncentrowany
focused on sth |skoncentrowany
na czymś

however |jednak/że

hamlet |wioska, osada
harmless |nieszkodliwy
headline |nagłówek
headmistress |pani dyrektor,
dyrektorka
healing properties |właściwości
lecznicze
health helθ |zdrowie
hellish |piekielny
helmet |kask
hence |z tego powodu, stąd

hunched up ˈhʌntʃt ʌp |zgarbiony

I

I really enjoyed … |naprawdę
ucieszył mnie...
I think |myślę, uważam
I’ll give it a shot. |Spróbuję.
ill-advised |nierozważny,
nierozsądny
illness |przypadłość, choroba
immediately ɪˈmiːdiətli |
natychmiast
in addition (to) |dodatkowo
in amazement |ze zdumieniem
in appearance |wyglądem
in bold |wyróżniony boldem/grubą
czcionką
in favour of sth |na rzecz czegoś
in favour of/against sth |
za/przeciw czemuś
in my judgement |moim zdaniem
in order to |aby, żeby
in spite of sth |po/mimo czegoś
in terms of sth |pod względem
czegoś
in the background |w tle
in the spotlight |w centrum uwagi

heritage |dziedzictwo, spuścizna

inappropiate |niewłaściwy,
nieodpowiedni

high blood pressure |nadciśnienie

including sth |włącznie z czymś

highly |bardzo

indeed |w rzeczy samej

highway |autostrada

index finger |palec wskazujący

hinting that… |co wskazuje na to,
że…

indispensable |nieodzowny,
nieodłączny

hold on tight |trzymaj się mocno

industrialised |uprzemysłowiony
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infant |niemowlę
influence |wpływ
ingredient |składnik
inhabitant |mieszkaniec
inhabited |zamieszkały,
zamieszkany
inner |wewnętrzny
instead of sth |zamiast czegoś

letter of application |podanie
o przyjęcie (np. do pracy)
letter of application for a job |
podanie o pracę

nevertheless |niemniej jednak

letter of complaint |zażalenie,
skarga

nightmarish |koszmarny

Libra |Waga
linked to sth |związany/powiązany
z czymś

intangible ɪnˈtændʒəbl |
nieuchwytny, niełatwy
do zdefiniowania

linking word |spójnik

internship |staż

loosely |swobodnie

literally |dosłownie

introductory |wprowadzający

low-carb |niskowęglowodanowy

invented |wynaleziony

M

island ˈaɪlənd |wyspa
issue ˈɪʃuː |sprawa
it is advisable ɪt ɪz ədˈvaɪzəbl |
doradza się

J

journalism |dziennikarstwo
journalist |dziennikarz

K

made up |zmyślony
mainland |stały ląd, kontynent

nourishing |pożywny, odżywczy
nowadays |obecnie
nuisance ˈnjuːsns |utrapienie,
uciążliwość
numerous ˈnjuːmərəs |liczne
nutrition |odżywianie

O

obesity əʊˈbiːsəti |otyłość
obstacle |przeszkoda
obvious |oczywisty
obviously ˈɒbviəsli |najwidoczniej,
oczywiście

major |główny

occupying |okupujący

management |zarządzanie

on the contrary |przeciwnie

manufacturing |wytwarzanie,
produkcja

on the other hand |z drugiej strony

marine |morski

on top of that |na dodatek,
ponadto, poza tym

Marmite |pasta do smarowania
chleba o słonym smaku

oncoming |nadchodzący

keen on sth |chętny do czegoś
knight naɪt |rycerz

meal |posiłek
meaning |znaczenie
meaningful |znaczący

lack of sth |brak czegoś

medium height ˈmiːdiəm haɪt |
średniego wzrostu

laid down |położony, wytyczony

millenium |tysiąclecie

landmark |charakterystyczny punkt

minor |mniejszy, mniej istotny

landscape |krajobraz

minority |mniejszość

last but not least |ostatnie,
ale nie mniej ważne

mock |próbny

law lɔː |prawo

moreover |ponadto

lecture ˈlektʃə(r) |wykład

nickname |ksywka, przezwisko

mainly |głównie

matching |dopasowywanie

L

N
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momentum |rozpęd, impet

only child |jedynak, jedynaczka
oral |ustny
ordered |zamawiany
origin |pochodzenie
origins |początki
otherwise |w przeciwnym razie
out with sb |być z kimś na mieście
outdoors |na zewnątrz
overall |całościowy
overtaking |wyprzedzanie
owing to sth |z powodu czegoś

P

left out |pominięty

most importantly |co
najważniejsze

length leŋθ |długość

motorway |autostrada

palate of sth |paleta czegoś,
przekrój czegoś

let alone |nie wspominając o…

multiple-choice task |test wyboru

pan |rondel
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part-time job |praca
dorywcza/w niepełnym
wymiarze godzin
passive voice |strona bierna
pastime |rozrywka
paved |wybrukowany, utwardzony
peanut butter |masło orzechowe
peasant |chłop, wieśniak
peculiar |osobliwy
penalised |ukarany
pepper |papryka
perceived |postrzegany
perishable ˈperɪʃəbl |łatwo się
psujący
permission |pozwolenie,
zezwolenie
physical appearance |wygląd
zewnętrzny
pichfork |widły
pitfall |pułapka
pointer |rada, wskazówka
polite |grzeczny
pork pie |wieprzowina zapiekana
w cieście
porridge |owsianka
pot |garnek
poultry |drób

processed |przetworzony
proficiency |biegłość
progress |postęp
prominent |wydatny, widoczny
pronoun |zaimek
pronunciation |wymowa
proper |właściwy, odpowiedni
prospective |potencjalny, przyszły
provided that… |pod warunkiem,
że…

renowned rɪˈnaʊnd |znany,
uznawany
rephrased |przeformułowany
reported speech |mowa zależna
research |badania
respetively |odpowiednio
restriction |ograniczenie
roast |pieczeń
rollerblading |jazda na rolkach
rolling pin |wałek

punished |ukarany

roped off |zabezpieczony linami

purchased ˈpɜːtʃəst |kupowany

roughly ˈrʌfli |z grubsza, mniej
więcej

purpose |cel

Q

quirky ˈkwɜːki |dziwaczny, osobliwy

R

racing car driver |kierowca rajdowy
rail network |sieć kolejowa
rail track |tory kolejowe
raised reɪzd |uniesiony,
podniesiony

roundabout |rondo

S

salty ˈsɔːlti |słony
sample |próbka, przykładowy
sarsen |głaz piaskowcowy
sausage |kiełbasa
savoury ˈseɪvəri |słonawy, słony
scam |przekręt, oszustwo
scientific |naukowy
scientist |naukowiec

random |przypadkowy

score |wynik

rear |tylny

scores of sth |mnóstwo czegoś

recipient |odbiorca

scoring |system oceniania

recklessness |beztroska

seafood |owoce morza

predictably |jak można
przewidzieć, jak można się było
spodziewać

recognisable ˈrekəɡnaɪzəbl |
rozpoznawalny

semi-formal |półformalny

recognised |uznawany

prefix |przedrostek

sheath |pochwa miecza

recording |nagranie

pregnancy |ciąża

red head |rudowłosy

short-sleeved |z krótkim
rękawkiem

pregnant |w ciąży

regarded |postrzegany

pound sterling |funt szterling
practice makes perfect |praktyka
czyni mistrza
prawn |krewetka

preserve |przetwór, konfitura
previous |poprzedni
prime minister |premier

regarding sth |dotyczący czegoś
regardless of sth |bez względu
na coś

setting |sceneria

should it arise |gdyby do niej
doszło
shrinking |malejący
siblings |rodzeństwo

regards |pozdrowienia

side dish |przystawka
sight saɪt |widok

privacy |prywatność

related to sth |odnoszący się
do czegoś, związany z czymś

sightseeing |zwiedzanie

pro and cons |za i przeciw

removed |usunięty

significant |znaczący

prior to sth |uprzednio, przed
czymś
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Silesian |śląski
since |w związku z tym, że…
singled out |wymieniony
slender |szczupły
slightest |najdrobniejszy
slightly |lekko
slip |poślizgnięcie
slope |zbocze, równia
snack |przekąska
solitaire |pasjans

superlative |najwyższy stopień
przymiotnika
supporter |zwolennik
supposition ˌsʌpəˈzɪʃn |
przypuszczenie
surface ˈsɜːfɪs |powierzchnia
survival |przetrwanie
sword |miecz

T

sophisticated |wyrafinowany,
wyszukany

take care |uważaj na siebie,
trzymaj się

soundscape |środowisko
akustyczne

tea variety |odmiana herbaty

sour ˈsaʊə(r) |kwaśny

tech |pot. technologia

source |źródło

teenager |nastolatek

souvenir |pamiątka

thankful for sth |wdzięczny za coś

sparkling |błyszczący

the greatest/best thing since
sliced bread |najlepsza rzecz
pod słońcem, coś fantastycznego

spectacled |w okularach
speechless |oniemiały
speed-wise |pod względem
prędkości
spelling |pisownia
spicy |pikantny, ostry
spoonful of sth |łyżeczka czegoś
spring equinox |równonoc
wiosenna
staple |podstawowa potrawa
startled |zaskoczony, przestraszony
state-of-the-art |
najnowocześniejszy
steaming |parujący
steep |stromy
steeped in sth |zanurzony w czymś
sterile ˈsteraɪl |sterylny
straightforward |bezpośredni
striking |uderzający
subtle ˈsʌtl |subtelny, wyważony
suburbs ˈsʌbɜːbz |przedmieścia
such as |takich jak
summer solstice |letnie przesilenie

teapot |dzbanek na herbatę

the icing on the cake |wisienka
na torcie
thereafter |później
therefore |dlatego, z tego powodu
thickly |grubo, grubą warstwą
thoroughly ˈθʌrəli |dokładnie
time’s up |koniec czasu
to accomplish sth |ukończyć coś
to achieve sth |osiągnąć coś
to act in sth |występować, grać
w czymś
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to amaze sb |zadziwić kogoś
to appear |wydawać się
to appreciate sth |doceniać coś
to argue against sth |dyskutować
z czymś, sprzeciwiać się czemuś
to articulate sth |wyrazić coś
to ascend |wjeżdżać
to attain sth |zdobywać/osiągnąć
coś
to attest to sth |poświadczać coś
to attract sb |przyciągać kogoś
to avoid sth |unikać czegoś
to be addicted to sth |być
od czegoś uzależnionym
to be all ears |zamieniać się
w słuch
to be allowed to do sth |mieć
pozwolenie na z/robienie czegoś
to be aware of sth |być czegoś
świadomym
to be chock full of sth |być
przepełnionym czymś
to be concerned about sth |
martwić się o coś, troszczyć
się o coś
to be fond of sth |być do czegoś
przywiązanym, preferować coś
to be in touch |być w kontakcie
to be made up of sth |składać się
z czegoś, być zrobionym z czegoś
to be mounted on horses |
podróżować konno

to address sth |odnieść się do

to be one’s cup of tea |być czyjąś
bajką/czymś co ktoś lubi

to adjust sth tə əˈdʒʌst ˈsʌmθɪŋ |

to be retired |być na emeryturze

dostosować coś

to be under the weather |być
nie w sosie, czuć się kiepsko

to admire sb |podziwiać kogoś
to adore sth |uwielbiać/ubóstwiać
coś
to agree with sth |zgadzać się
z czymś
to aim to do sth |dążyć
do z/robienia czegoś
to alter sth tu ˈɔːltə(r) ˈsʌmθɪŋ |
zmieniać coś

to be up to sb |zależeć od kogoś
(to be) bred to do sth |hodowany
by coś z/robić
to beat down on sb |ogrzewać/
prażyć kogoś
to beat sth |po/bić coś, przebić coś
to become aware of sth |
uświadomić sobie coś

Colorful
MEDIA

to become familiar with sth |
zaznajomić się z czymś

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

to bite |ugryźć

to decline sth |odrzucać coś

to blame sb |obwiniać/winić kogoś

to deny doing sth |zaprzeczyć
zrobieniu czegoś

to boil sth |ugotować coś
to boost sth |ulepszać, poszerzać
coś
to breathe tə briːð |oddychać
to brew |zaparzyć się
to broaden sth |poszerzać coś
to calm sb down tə kɑːm ˈsʌmbədi
daʊn |uspokoić kogoś
to capture sth |uchwycić coś
to carry out sth |wypełnić coś
to change one’s mind |zmieniać
zdanie
to check on sth |badać coś
to chip sth off |odłupać coś
to claim |twierdzić
to climb on sth |wspinać się na coś

to deviate from sth |odbiegać
od czegoś, nie przestrzegać czegoś

to feature |występować
to fetch |aportować

to differ from sth |różnić się
od czegoś

to figure out |wymyślić

to disagree |nie zgadzać się

to flatten sth |wałkować coś,
rozwałkowywać

to distinguish sth |odróżniać coś
(od siebie)

to fluctuate |wahać się, zmieniać
się

to divide sth into sth |podzielić coś
na coś
to dot sth |pokrywać coś
to draw sth from sth tə drɔː
ˈsʌmθɪŋ frəm ˈsʌmθɪŋ |wyciągnąć
coś z czegoś
to dread sth |obawiać się czegoś

to eat out |jeść na mieście
to elaborate on sth |rozwinąć coś

to come down to sth |sprowadzać
się do czegoś

to elicit sth |wywołać, uzyskać coś

to compliment sth |uzupełniać coś
to confess to sth |przyznać się
do czegoś

to fit into sth |pasować do czegoś

to disappear |znikać

to come across sth |natknąć
się na coś

to complain about sth |składać
na coś skargę

to fall in love with sth |zakochać
się w czymś

to deny sth |zaprzeczać czemuś

to drop sb a line |napisać
do kogoś, skrobnąć do kogoś

to compete with sb tə kəmˈpiːt
wɪð ˈsʌmbədi |współzawodniczyć
z kimś

to fail |zawieść

to familiarize oneself with sth |
zaznajomić się z czymś, oswoić
się z czymś

to combine sth with sth |łączyć coś
z czymś

to come in handy |być pomocnym
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to encounter sth |napotkać coś
to encourage sb to do sth |
zachęcać kogoś do z/robienia
czegoś
to endure sth |przechodzić coś,
znieść coś
to enquire about sth tu ɪnˈkwaɪə(r)
əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ |spytać o coś
to enroll on sth |zapisać się na coś

to consider sth |rozważyć coś

to err is human |błądzić jest rzeczą
ludzką

to contain sth |zawierać coś

to establish sth |ustalać coś

to converse |prowadzić rozmowę

to evoke sth |wzbudzać coś

to convey sth |przekazać coś

to exceed sth |przekroczyć coś

to correlate to sth |odnosić się
do czegoś, korelować z czymś

to expand |rozwinąć się

to cram |wkuwać, zakuwać

to expand on sth |rozwinąć/
poszerzyć coś

to crawl up sth |czołgać się
po czymś

to experience sth |doświadczać
czegoś

to cruise |poruszać się

to explore sth |odkrywać coś

to focus on sth |skupiać się
na czymś
to fold sth |krzyżować coś
to foreshadow sth |zapowiadać/
zwiastować coś
to forge sth |ukuć coś
to fry sth |smażyć coś
to get off the ground |wystartować
to get off to a good start |mieć
dobry początek
to get rid of sth |pozbywać się
czegoś
to get sth removed |mieć coś
usunięte
to give birth to sth |zapoczątkować
coś
to give emphasis |położyć nacisk,
podkreślić
to give up sth |zarzucić coś
to go from strength to strength tə
ɡəʊ frəm streŋθ tə streŋθ |rosnąć
w siłę
to go out |wychodzić (np. na miasto)
to graduate from sth |ukończyć coś
(szkołę)
to grip sth |chwycić coś
to grow bored of sth |znudzić się
czymś
to hand in sth |wręczać coś,
oddawać coś
to have a thrill |czuć dreszcz
(ekscytacji)

Colorful
MEDIA

to have a sweet tooth |lubić
słodycze
to have second thoughts about
sth |mieć wątpliwości w związku
z czymś
to have sth at one’s fingertips |
mieć coś w małym palcu
to head up |prowadzić do
to host sth |być gospodarzem
czegoś
to improve sth |polepszać coś
to include sth |obejmować coś
to include sth |włączyć coś,
zawierać coś
to include sth |zawrzeć coś
w czymś, włączyć coś
to increase |wzrastać
to indicate sth |wskazywać (na) coś
to insist |nalegać
to invent sth |wynaleźć coś
to involve sth |obejmować coś,
uwzględniać coś
to join sth |łączyć coś
to journey |podróżować

to master sth |opanować coś

to reassure sb |zapewniać kogoś

to match sth to sth |połączyć coś
z czymś

to recall sth |przypominać sobie
coś

to measure |mierzyć

to recommend sth |polecać coś

to memorise sth |zapamiętywać
coś

to recount sth |opowiedzieć coś

to mention sth |wspomnieć coś

to refer to sth |odnieść się
do czegoś

to move on |przejść dalej

to reflect sth |odzwierciedlać coś

to name but a few |aby wymienić
tylko kilka
to obey sth tu əˈbeɪ ˈsʌmθɪŋ |być
posłusznym czemuś
to operate |funkcjonować, działać
to overcome sth |przezwyciężać
coś
to pair well with sth |dobrze
do czegoś pasować
to pass (an exam) |zdawać
(egzamin)
to pass with flying colours |zdać
śpiewająco
to pay attention to sth |zwracać
na coś uwagę
to point at sth |wskazywać na coś

to keep up |dotrzymywać tempa

to point sth with sth |wskazywać
coś czymś

to lack sth |brakować czegoś

to ponder over sth |rozważać coś

to lead |prowadzić
to lean |pochylać się

to pose a risk to sth |narażać coś
na ryzyko

to learn sth by heart |nauczyć się
czegoś na pamięć

to postpone sth |odłożyć coś
to pound |bić, walić

to long for sth |tęsknić za czymś

to precede sth tə prɪˈsiːd ˈsʌmθɪŋ |
poprzedzać coś

to lower sth |obniżyć coś
to make appearance |pojawić się,
wystąpić
to make one’s mouth water |
sprawiać, że komuś ślinka cieknie

to predict sth |przewidywać coś
to prosecute sb |ścigać kogoś
sądownie
to prove |udowadniać

to make sth up |zmyślić coś

to provide sth |dostarczać czegoś

to make up one’s mind about sth |
zdecydować się na coś

to put all your eggs in one basket |
stawiać wszystko na jedną kartę

to make up sth |stanowić coś

to put up with sth |znosić coś,
wytrzymywać coś

to manage to do sth |po/radzić
sobie ze zrobieniem czegoś
to mark sb down |oceniać kogoś
niżej
to mark sth |zaznaczyć coś
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to queue up tə kjuː ʌp |stać
w kolejce
to race off |pędzić
to realise |zdać sobie sprawę

to refute sth |obalać coś
to reign tə reɪn |panować
to reinforce sth tə ˌriːɪnˈfɔːs
ˈsʌmθɪŋ |wzmacniać coś
to reject sth |odrzucać coś
to rely on sb |polegać na kimś
to report sth |zgłaszać coś
to require sb to do sth |wymagać
od kogoś z/robienia czegoś
to require sth |wymagać czegoś
to revise sth |zrobić powtórkę
z czegoś, powtórzyć coś
to revolve around sth |obracać się
wokół czegoś, dotyczyć czegoś
to rile sb |z/denerwować, wkurzyć,
zirytować kogoś
to rob sb of sth |pozbawić kogoś
czegoś
to rub sth out |wymazać coś
to run after sb |biec za kimś, gonić
kogoś
to sacrifice sth for sth |poświęcać
coś w imię czegoś
to scream away at sb |krzyczeć
na kogoś
to seem |wydawać się
to settle for sth |zadowolić się
czymś
to show off sth |pokazać/
zaprezentować coś
to showcase sth |zaprezentować/
pokazać coś
to shun sth |unikać czegoś
to shuttle |przewozić
tam i z powrotem
to sip sth |sączyć coś, popijać
małymi łyczkami

Colorful
MEDIA

to sit tight tə sɪt taɪt |cierpliwie
czekać

to wonder tə ˈwʌndə(r) |
zastanawiać się

to sneak a look behind oneself |
rzucić okiem za siebie

to work like a dog |harować jak wół

to snorkel |nurkować z rurką
to socialise |prowadzić życie
towarzyskie, udzielać się
towarzysko
to spy sth with sth |obserwować
za pomocą czegoś, podglądać coś
czymś

tonsils |migdałki
top grossing |najwięcej zarabiający,
przynoszący najwięcej dochodów
touching |wzruszający
tough tʌf |twardy

V
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valuable ˈvæljuəbl |cenny
varied |zróżnicowany
variety |różnorodność
variety is the spice of life |
różnorodność nadaje życiu smak

trademark |znak towarowy

various |różne, r óżny

traffic |ruch uliczny

venue |miejsce (np. spotkania)

trainee |szkolona osoba, kursant

vinegar |ocet

to stare |gapić się

treasure trove |skrzynia skarbów,
skarbnica

virtually |praktycznie

to steer sth |kierować czymś,
prowadzić coś

treatment |leczenie, kuracja

visualisation ˌvɪʒuəlaɪˈzeɪʃn |
wizualizacja

trembling |trzęsący się

to stem from sth |wynikać z czegoś

tricky |trudny

vivid |żywy

to stick to sth |trzymać się czegoś

turn |zakręt

to stand for sth |oznaczać coś
to stand out |wyróżniać się

to succeed tə səkˈsiːd |odnieść
sukces
to suffice tə səˈfaɪs |wystarczyć
to sum up |podsumowując
to support sth with sth |wesprzeć
coś czymś
to swing |huśtać
to switch to sth |przestawić
się na coś
to take advantage of sth |korzystać
z czegoś, czerpać z czegoś korzyści
to take on sth |podejmować się
czegoś
to take place |wydarzyć się

U

unavoidable ˌʌnəˈvɔɪdəbl |
nieunikniony

W

warm up |rozgrzewka
waste |strata
waterfall |wodospad

uncovered |odkryty

weapon |broń

underground |metro

weight weɪt |waga

underprivileged ˌʌndəˈprɪvəlɪdʒd |
pozbawiony przywilejów, mający
mniejsze prawa

well-established |powszechnie
uznany

understandable ˌʌndəˈstændəbl |
zrozumiały
undoubtedly |bez wątpienia

what I remember most |to, co
najbardziej zapadło mi w pamięć
to…
when it comes to… |jeśli chodzi o…

to take shelter |schronić się

undoubtedly ʌnˈdaʊtɪdli |
niewątpliwie

to take sth for granted |uznawać
coś za pewnik

unforgettable |niezapomniany

widely |szeroko, powszechnie

unfortunately |niestety

wisdom |mądrość

to take sth into consideration |
brać coś pod uwagę

unfortunately ʌnˈfɔːtʃənətli |niestety

wispy |rzadki

unless |chyba, że

within sth |w obrębie czegoś

to treat sb |leczyć kogoś
to turn into sth |zamienić się w coś
to turn out |okazywać się
to uncover sth |odkryć coś
to underline sth |podkreślić coś

unpleasant |nieprzyjemny
unpredictable ˌʌnprɪˈdɪktəbl |
nieprzewidywalny
unpunctual ˈʌŋpʌŋktʃuəl |
niepunktualny

to walk sb through |poinstruować
kogoś

upper deck |górny pokład/piętro

to weigh tə weɪ |ważyć

urban ˈɜːbən |miejski

upwards |ku górze

whether |czy

wizard |czarnoksiężnik, czarodziej
wooden |drewniany
wrinkle |zmarszczka

Y

you mustn’t |nie wolno Ci

