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A
a dime a dozen | na pęczki, na 
kopy 

a day | na dzień

a few (times) | kilka (razy)

a kind of sth | rodzaj czegoś

a little | trochę

a lot of sth | dużo, mnóstwo czegoś

a lot to lose | dużo/wiele  
do stracenia

a piece of cake | łatwizna, bułka 
z masłem, pestka

a tad | trochę, odrobinę

abbreviation | skrót

ability | umiejętność

abroad | za granicą

accident | wypadek

according to sb/sth | według 
kogoś/czegoś, zgodnie z kimś/
czymś

accounting | księgowość

achievement | osiągnięcie

acknowledgement | potwierdzenie

acronym | akronim, skrótowiec

across sth | na przestrzeni czegoś

acting | aktorstwo, granie

acting talent | talent aktorski 

activity | czynność

actually | właściwie, 
w rzeczywistości

added safety | dodatkowe 
bezpieczeństwo

additional | dodatkowy

additionally | dodatkowo

adjective | przymiotnik

admired by sb | podziwiany przez 
kogoś

adult | dorosły

advert | reklama, ogłoszenie

advertising leaflet | ulotka 
reklamowa

advice | rada

affection | uczucie

affirmative sentence | zdanie 
twierdzące

after all | w końcu

aged | w wieku

aim | cel

alien | obcy

alive | żyjący, żywy

all of the above | wszystko 
powyższe

alongside sb | obok kogoś

also known as | znany też jako

although | choć, chociaż

amazing | zdumiewające

ambiguous æmˈbɪɡjuəs 
| niejednoznaczny, niejasny

amorous ˈæmərəs | miłosny

amount of sth | ilość czegoś

amplification | wzmacnianie

amusement | rozrywka

and so on | i tak dalej

and their kind | i im podobni

angry | zły, rozzłoszczony

annoying | denerwujący

anonymous əˈnɒnɪməs / 
əˈnɑːnɪməs | anonimowy

another | kolejny 

anxious | niespokojny, nerwowy

anyway | tak czy inaczej

apart from sth | oprócz czegoś

appaling | wstrząsający

appearance | wygląd

appropriate | odpowiedni, 
właściwy

area | obszar

area of research | obszar badań

art nouveau ˌɑːt nuːˈvəʊ / ˌɑːrt 
nuːˈvoʊ | secesja

as soon as possible | tak szybko jak 
to możliwe

Ash Wednesday | Środa 
Popielcowa

asset | atut

at a ranch | na ranczo

at a certain age | w pewnym wieku

at all | w ogóle 

at first | na początku 

at first sight | na pierwszy rzut oka

at last | w końcu

at least | przynajmniej

at the beginning | na początku

at the bottom of sth | u dołu 
czegoś, na dnie czegoś

at the end | na końcu, pod koniec 
czegoś

at the same time | jednocześnie

at their core | w głębi, w gruncie 
rzeczy

at this point | w tym momencie

attendee | uczestnik

attention please | proszę o uwagę

attitude towards sth | nastawienie 
do czegoś

audience | publiczność, widzowie

audition ɔːˈdɪʃn | przesłuchanie 

authorithies | władze

available əˈveɪləbl | dostępny

average | średnia

average household income 
| przeciętny dochód gospodarstwa 
domowego

award əˈwɔːd / əˈwɔːrd | nagroda

awesome ˈɔːsəm | świetny, 
cudowny

awful | okropne

awkward ˈɔːkwəd / ˈɔːkwərd 
| dziwny, osobliwy

B
bakery | piekarnia

band | zespół

bare infinitve | bezokolicznik  
bez „to”

basement | piwnica

battle for sth | bitwa o coś

beads | korale



englishmatters.pl
For Intermediate Students 

26/2018
beer bɪə(r) / bɪr | piwo

behaviour | zachowanie

behind the scenes bɪˈhaɪnd ðə 
siːns | za kulisami 

Belgium ˈbeldʒəm | Belgia

belief | wierzenie, przekonanie

beloved | ukochany

big-screen | kinowy

bilingual ˌbaɪˈlɪŋɡwəl 
| dwujęzyczny

birthday | urodziny

birthplace | miejsce narodzin

blizzard | zamieć

blockbuster | hit

blue-collar worker | pracownik 
fizyczny

bog | trzęsawisko, bagno, moczary

bomb bɒm | bomba

booked | rezerwowany, umawiany

both | oboje, obydwaj

bowling lane | kręgielnia

boyfriend | chłopak

brain | mózg, umysł

brand name | marka, nazwa 
firmowa, nazwa marki

Braveheart | „Waleczne Serce”

breathing apparatus | aparat 
oddechowy/do nurkowania

breathtaking ˈbreθteɪkɪŋ 
| zapierający dech w piersiach

breeding ground | wylęgarnia

bridge | most 

broken down | załamany

Brussels | Bruksela

Brussels sprout | brukselka

Buddhism ˈbʊdɪzəm | buddyzm

business management 
| zarządzanie w biznesie

but | ale 

buyer | kupujący

by adding sth | przez dodanie 
czegoś

by nightfall | przed zmrokiem

C
café ˈkæfeɪ / kæˈfeɪ | kawiarnia

calm kɑːm | spokojny

capital letter | wielka litera

carbon dioxide | dwutlenek węgla

carbon footprint | ślad węglowy

care for sth | troska o coś

career ladder | drabina kariery

careful | ostrożny

carefully | dokładnie,  
ze starannością

Catholicism kəˈθɒləsɪzəm / 
kəˈθɑːləsɪzəm | katolicyzm

cause | przyczyna

caused by sth | spowodowany 
przez coś

ceiling ˈsiːlɪŋ | sufit

certain | pewny

certainly | z całą pewnością

chain | sieć

challenging | wymagający

chamber | komnata

chariot | rydwan

charm | urok

charming | czarujący, uroczy

cheek | policzek

Christian cross | chrześcijański 
krzyż

circumstances | okoliczności

clearly | najwyraźniej

clever | sprytny

cliché ˈkliːʃeɪ | banał, frazes

clickbait | odnośnik do strony, 
którego celem jest skłonienie  
do kliknięcia w konkretny link

close | bliski

cloudy | zachmurzony

cloves | goździki

coal mining | wydobywanie węgla, 
górnictwo węglowe

coconut milk | mleczko kokosowe

coin | moneta

colleague ˈkɒliːɡ / ˈkɑːliːɡ | kolega 
z pracy

comforting | pocieszający

common | powszechny

commonly | powszechnie

commonly-seen | powszechnie 
znany

communism ˈkɒmjunɪzəm / 
ˈkɑːmjunɪzəm | komunizm

community | społeczność, 
wspólnota

community area | dzielnica

compared to/with sth 
| w porównaniu z czymś

comparison | porównanie

completely | całkowicie

concern | troska

concerning sth | dotyczący czegoś 

conditions | warunki

confessing | spowiadanie się

confident | pewny

confused about sth 
| zdezorientowany czymś

confusing | mylący

confusion | konsternacja, 
zmieszanie

conjuntion | spójnik

considerable kənˈsɪdərəbl 
| znaczny, znaczący

considered | uważany

consonant | spółgłoska

constantly | ciągle

containing sth | zawierający coś

contrary to sb | w przeciwieństwie 
do kogoś

contribution | wkład

cosy | przytulny

council ˈkaʊnsl | rada (np. miejska)

count kaʊnt | hrabia

countable ˈkaʊntəbl | policzalny

countless | niezliczone

countryside | wieś

couple | para
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couple of sth | kilka czegoś

courage ˈkʌrɪdʒ / ˈkɜːrɪdʒ | odwaga

craftily | zręcznie, zgrabnie 

craze | szał

crime | zbrodnia

criminal | przestępca

crowd | tłum

cruise | rejs

cryptocurrency | kryptowaluta

curtain | zasłona

customer | klient

customer service | obsługa klienta

D
damaged | zniszczony

dangerous | niebezpieczny

dating | randkowanie

de facto | faktyczny

debated dɪˈbeɪtɪd | omawiany, 
rozpatrywany

debut ˈdeɪbjuː / ˈdebjuː | debiut/
debiutancki

decade ˈdekeɪd | dekada, 
dziesięciolecie

decrease dɪˈkriːs | spadek

definitely | zdecydowanie

delay | opóźnienie

delight dɪˈlaɪt | wielka 
przyjemność, rozkosz

delightful | zachwycający

demand | zapotrzebowanie

depiction of sth | przedstawienie, 
odmalowanie czegoś

designated | oznaczony, określony

designed | pomyślany, stworzony

desirable dɪˈzaɪərəbl | pożądany

desire | pragnienie, żądza

despite sth | po/mimo czegoś

development | rozwój

diarrhoea | biegunka

dibelief | niedowierzanie

difference | różnica

different from/to sth | różny/
odmienny od czegoś

difficulties | trudności

directly | bezpośrednio

disadvantage | wada

disappointed | rozczarowany

disaster | katastrofa

disbelief | niedowierzanie

disease | choroba

distinction | różnica

ditch | rów

diverse | zróżnicowany, różnorodny

diversity | różnorodność

divided into sth | podzielony  
na coś 

divorced | rozwiedziony

doorstep | próg

double trouble | podwójny kłopot

dozen | tuzin

drought draʊt | susza

drug addiction | uzależnienie 
od narkotyków

drunk | pijany

duchess | księżna

duke | książę

during sth | podczas czegoś

during the course of sth | w trakcie 
czegoś

Dutch dʌtʃ | holenderski

dystopian | dystopijny 
(przeciwieństwo utopijnego)

E
easily | łatwo, z łatwością

economy | gospodarka

edge edʒ | krawędź

effectively | skutecznie

effort | wysiłek

either…or… | albo…albo…

embarrassed ɪmˈbærəst 
| zawstydzony, zakłopotany

emperor | cesarz, władca

employed | zatrudniony, pracujący

employee ɪmˈplɔɪiː | pracownik

employer | pracodawca

empty | pusty

energy source | źródło energii

engineer ˌendʒɪˈnɪə(r) / ˌendʒɪˈnɪr 
| inżynier 

enjoyable | sprawiający radość

enormous | ogromny

enough | dosyć, wystarczająco

entertainment | rozrywka

entire | cały

environment | środowisko

Equator ɪˈkweɪtə(r) | równik

Equatorial ˌekwəˈtɔːriəl 
| równikowy

equipment | wyposażenie

essential | nieodzowny, niezbędny

established | ustalony, przyjęty

even if | nawet jeśli

eventually | w końcu, ostatecznie

evidence of sth | dowód czegoś

evil | zło, zły

exception | wyjątek

exchange | wymiana

exhausted ɪɡˈzɔːstɪd | wyczerpany

ex-husband | były mąż

expatriate ˌeksˈpætriət | emigrant, 
uchodźca

experience | doświadczenie

experienced | doświadczony

expressed by sth | wyrażony  
za pomocą czegoś

expression | wyrażenie

extremely | wyjątkowo

eye-catching | efektowny

F
fabulous ˈfæbjələs | bajeczny

face to face | twarzą w twarz
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factor | czynnik

faith | wiara, wyznanie

fall | upadek

false friends | wyrażenia, 
które w dwóch językach brzmią 
podobnie, ale mają odmienne 
znaczenia

familiar | znajomy

familiar to sb | bliski komuś, znany 
komuś

familiar with sth | zaznajomiony 
z czymś

family-friendly | przyjazny rodzinie

famous | słynny

far more | daleko bardziej

fashion industry | branża modowa

fashionable ˈfæʃnəbl | stylowy, 
modny

fat | tłuszcz

fatty | tłusty

fault | wina

favourable for sth | sprzyjający 
czemuś, korzystny dla czegoś

favouring sth | ułatwiający coś, 
sprzyjający czemuś

favourite | ulubiony, ulubieniec

fear (of sth) | obawa (przed czymś)

feast | uczta

feature | cecha, funkcjonalność

feature film | film pełnometrażowy

fee | opłata

feeling of independence | poczucie 
niezależności

feelings | odczucia, emocje

fellow | pot. kolega

female | kobieta

fever | gorączka

few | niewiele, niewielu

fewer and fewer | coraz mniej

fighter | bojownik

fighting | walczący

fine | znakomity, wyśmienity

fireplace | kominek

first of all | po pierwsze

first | po pierwsze

first-hand | z pierwszej ręki

fittingly | odpowiednio, stosownie

flamboyant | ekstrawagancki, 
krzykliwy

flashcard | fiszka

flat | mieszkanie

flavour | smak

flaw flɔː | wada

flea market | pchli targ

Flemish | flamandzki

flesh | ciało

float | platforma

flood | powódź

fluent ˈfluːənt | biegły

focus on sth | skupienie/
koncentracja na czymś

fog | mgła

foggy | mglisty

folk | naród, lud

follower | zwolennik

following | kolejny, następny

for ages | od wieków

for free | za darmo

for instance | na przykład

forbidden | zakazany

forecast | prognoza

foreign | zagraniczny

foreign language | język obcy

fortress | forteca

fortunately | na szczęście

freely | swobodnie

French fries | frytki

frequently | często

fridge | lodówka

fridge magnet | magnes  
na lodówkę

frightening | przerażający 

frosty | mroźny

funds | środki pieniężne

furthermore | ponadto

future | przyszłość

G
garlic | czosnek

gathering | zgromadzenie

gem | klejnot

genre | gatunek (muzyczny, 
filmowy, literacki)

genuine | prawdziwy

get personal | personalizuj, odnoś 
(coś) do osobistego życia

giant | olbrzymi, ogromny

girlfriend | dziewczyna

golden | złoty

good luck! | powodzenia!

gorgeous | wspaniały, fantastyczny

government | rząd

governmental | rządowy

governor | gubernator

graduate | absolwent

greenhouse | szklarnia

gripping | wciągający

groundbreaking | prekursorski, 
przełomowy

growing | rosnący

growth | wzrost, rozwój

guaranteed ˌɡærənˈtiːd 
| gwarantowany

gun violence | przemoc z użyciem 
broni 

H
habit | nawyk, zwyczaj

half hɑːf / hæf | połowa

handful of sth | kilka czegoś

handsome | przystojny

happening | dziejący się

hard | trudny

hardly | prawie nie
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hard-working | ciężko pracujący

harsh | twardy

hate | nienawiść

head of state | głowa państwa

headache | ból głowy

headline | nagłówek

headquarters | siedziba

heartthrob | łamacz niewieścich 
serc

hedgehog | jeż

helpful | pomocny

high in sth | obfitujący w coś

Hinduism ˈhɪnduːɪzəm | hinduizm

holiness | świątobliwość

homeland | ojczyzna

homophone ˈhɒməfəʊn / 
ˈhɑːməfoʊn | homofon

hooded | zakapturzony

horrible | straszny 

host | gospodarz, prowadzący 

hotspot | popularne miejsce

household | gospodarstwo 
domowe

housing price | cena za dom

however | jednak/że

hugs and kisses | uściski i całusy

humanity | ludzkość

Hungary ˈhʌŋɡəri | Węgry

I
I agree | zgadzam się

identity | tożsamość

Imaginary ɪˈmædʒɪnəri | zmyślony, 
wyimaginowany

impressive | imponujący, robiący 
wrażenie

in a nutshell | w pigułce

in addition | dodatkowo

in advance | z wyprzedzeniem

in agreement with sth | w zgodzie 
z czymś

in most cases | w większości 
przypadków

in other cases | w innych 
przypadkach

in other words | innymi słowy

in person | osobiście

in similar ways | w podobny 
sposób

in simple terms | w prostych 
słowach, ujmując to prościej

in some cases | w niektórych 
przypadkach

in terms of sth | pod względem 
czegoś

in the end | w końcu, ostatecznie

in the middle of sth | w środku 
czegoś

in the way | na drodze

in various ways | na różne sposoby

in which case | w którym to 
przypadku

including sth | włącznie z czymś

increase | wzrost

indeed | w rzeczy samej

independent | niepodległy 

independently | niezależnie

infested with sb/sth | opanowany/
zaatakowany przez kogoś/coś

infinitive | bezokolicznik

influx | napływ

inhabitant | mieszkaniec

inhabited | zamieszkany

insane | chory na umyśle, szalony, 
obłąkany

insecure | niepewny

insecurely | niepewnie

insecurity ˌɪnsɪˈkjʊərəti / 
ˌɪnsəˈkjʊrəti | niepewność

instead of sth | zamiast czegoś

interior | wewnętrzny

involved | zaangażowany, 
zamieszany (w coś)

iron crystal | kryształek żelaza

iron curtain ˈaɪən ˈkɜːtn / ˈaɪərn 
ˈkɜːrtn | żelazna kurtyna

irregular verb | czasownik 
nieregularny

issue | sprawa 

it is recommended | zaleca się

J
jar | słoik

job interview | rozmowa o pracę

K
killer | zabójca

kind of sth | rodzaj czegoś

kingdom | królestwo

L
labelled with sth | oznaczony 
czymś

labourer ˈleɪbərə(r) | pracownik 
fizyczny, robotnik

lack of sth | brak czegoś

landscape | krajobraz 

lasting | trwały

lately | ostatnio

law lɔː | prawo

lawyer ˈlɔːjə(r) | prawnik

lead role | główna rola 

leading | wiodący, główny

leading role | rola główna

legal | prawny

legality | legalność

legitimate | autentyczny

leisure | wypoczynek, czas wolny

Lent | Wielki Post

library | biblioteka

lifeguard | ratownik 

lift | winda

light-hearted | radosny, żartobliwy

lightning | błyskawica

like in X | podobnie jak w X
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like sth | (taki) jak coś

limited | ograniczony

linked to/with sth | powiązany 
z czymś

liquid | płynny

Lithuania ˌlɪθjuˈeɪniə / ˌlɪθuˈeɪniə 
| Litwa

living and working conditions 
| warunki życia/mieszkaniowe 
i pracy

loan | pożyczka

lofty | szczytny, wzniosły

long-lasting | długi, dugotrwały

long-running | długo nadawany

look at sth | spojrzenie na coś

looks | wygląd

loss | strata, utrata

lots of sb/sth | mnóstwo  
kogoś/czegoś

love at first sight | miłość  
od pierwszego wejrzenia

lovely | uroczy

low-budget | niskobudżetowy

low-paid | nisko opłacany, nisko 
wynagradzany

lyrics | słowa piosenki

M
main | główny

mainly | głównie

major | większy

majority | większość

mansion | rezydencja

Mardi Gras | Ostatki (ostatni dzień 
karnawału)

marsh | błoto, moczary, bagno

mass appeal | atrakcyjność  
dla masowej publiczności/publiki

massive | rozległy

master | mistrz

masterpiece | dzieło

match made in heaven | idealna 
para

matchmaker | swat/ka

mature | dojrzały

meaning | znaczenie

meaning sth | oznaczający coś

meat dish | danie mięsne

member | członek

memo technique | technika 
pamięciowa

memorable ˈmemərəbl | pamiętny

memory | pamięć

mentioned | wspomniany

merriment | zabawa, uciecha

message board | tablica 
informacyjna

middleman | pośrednik

mighty | ogromny, potężny

mild | łagodny

miner | górnik

minor ˈmaɪnə(r) | mniejszy, 
poboczny, drobny, niewielki

minority | mniejszość

mixed | mieszany

mixed-ethnicity | o mieszanej 
tożsamości entnicznej

mixture | mieszanka

momentous məˈmentəs / 
moʊˈmentəs | doniosły, ważny

moreover | ponadto

movie | film 

multi-day | wielodniowy

municipality mjuːˌnɪsɪˈpæləti 
| gmina

must | musieć

mustn’t | nie wolno

mysterious | tajemniczy

N
national court | sąd krajowy

nearly | prawie

necessary | konieczny

next to sth | obok czegoś

noble | szlachecki

noisy | hałaśliwy

North Atlantic Treaty Organisation 
| Pakt Północnoatlantycki

northern | północny

not only | nie tylko 

not to be tough to find | nie być 
trudnym do znalezienia

note that… | zauważ, że…

noteworthy | warty odnotowania

nourishment ˈnʌrɪʃmənt / 
ˈnɜːrɪʃmənt | wyżywienie, 
odżywianie się

novel | powieść

nowadays | obecnie

nudity | nagość

number | liczba

numerous | liczny

O
obviously ˈɒbviəsli | oczywiście

odd | osobliwy, dziwny

often enough | wystarczająco 
często

on an everyday basis | na co dzień

on average | przeciętnie, średnio

on earth | na Boga

on offer | do zaoferowania

on the bright side | co pozytywne, 
z drugiej strony

on the other hand | z drugiej 
strony

on the tip of one’s tongue ɒn ðə 
tɪp əv wʌnz tʌŋ | na końcu języka

on the way | w drodze

on your own | samodzielnie

once | raz

once a year | raz na rok

one-by-one | jednego po drugim, 
jednego za drugim

onion ˈʌnjən | cebula

onwards | dalej

opportunity | sposobność
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originally | pierwotnie, 
początkowo

origins | pochodzenie, korzenie

ornate | bogato zdobiony

others | inni

out of sth | z czegoś

outrageous aʊtˈreɪdʒəs | szokujący

outside sth | poza czymś

outskirts | przedmieścia

outstanding | wybitny

over the course | na przestrzeni

overall | ogólny

overcast | zachmurzony

own | własny

owned by sb | posiadany  
przez kogoś

P
pancake | naleśnik

parish | parafia

particularly | szczególnie

party-filled | pełen imprez

partying | imprezowanie

pasta | makaron

pastry ˈpeɪstri | ciasto, ciastko

patient | cierpliwy

pattern | wzorzec, wzór

payment | płatność

peek | zerknięcie

penned by sb | napisany  
przez kogoś

per year | na rok

performance | występ

period | okres, czas

pet peeve | AmE coś, co kogoś 
drażni; znienawidzona rzecz

physical exercise | ćwiczenie 
fizyczne

picturesque | malowniczy

piece of cake | łatwizna, pestka

play | sztuka

pleasant | przyjemny

pleased | zadowolony

pleasure | przyjemność

plenty of sth | mnóstwo czegoś

plot | fabuła

plum | śliwka

pocket | kieszeń

point of view to sth | punkt 
widzenia na coś

pollution | zanieczyszczenie

portrayal pɔːˈtreɪəl / pɔːrˈtreɪəl 
| przedstawienie

practice | ćwiczenie

prediction | przewidywanie

preposition | przyimek

prestige preˈstiːʒ | prestiż

prestigious preˈstɪdʒəs 
| prestiżowy

pretty soon | dość szybko

pride | duma

Prime Minister | premier

promenade ˌprɒməˈnɑːd / 
ˌprɑːməˈneɪd | deptak

pronounced | wymawiany

proper | właściwy, odpowiedni

properly | właściwie, odpowiednio

pros and cons | za i przeciw, zalety 
i wady

prosecution ˌprɒsɪˈkjuːʃn / 
ˌprɑːsɪˈkjuːʃn | prześladowanie

publicised ˈpʌblɪsaɪzd 
| rozpowszechniony

purchase ˈpɜːtʃəs / ˈpɜːrtʃəs | zakup

pure pjʊə(r) / pjʊr | czysty

pursuit pəˈsjuːt / pərˈsuːt | pogoń, 
pościg 

put together | połączone, 
zestawione razem

Q
quality | jakość

queue | kolejka

quiche | rodzaj zapiekanki, ciasto 
z nadzieniem

quote | cytat

R
rainy | deszczowy

raised | wzniesiony

random | losowy

range | szereg

range | zakres

ranging | obejmowanie zakresem

rebel | buntownik

recent | ostatni, niedawny

recently | ostatnio

reception | przyjęcie

recognisable ˈrekəɡnaɪzəbl / 
ˌrekəɡˈnaɪzəbl | rozpoznawalny

record deal | kontrakt na wydanie 
albumu muzycznego

recording | nagranie

reflection | odbicie

regarding sb/sth | odnośnie  
do kogoś/czegoś

regardless of sth | bez względu  
na coś

regulated | kontrolowany, 
uregulowany

reign | panowanie

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

relative | krewny

release | emisja

relevant | istotny

remake | nowa wersja

renewable rɪˈnjuːəbl / rɪˈnuːəbl 
| odnawialny

representative | przedstawiciel

resident | rezydent, mieszkaniec

resource | źródło

respect | szacunek

respective | odpowiedni

respectively | odpowiednio
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responsibly | odpowiedzialnie

retirement | emerytura

revelry | głośna zabawa

review | recenzja

rhyme raɪm | rym

right | właściwy, odpowiedni

rise | wzrost, rozkwit

roots | korzenie

rubbish | śmieci

rule | zasada, reguła

rural | wiejski

S
sauce sɔːs | sos

sb after one’s own heart | ktoś 
o upodobaniach podobnych do 
upodobań danej osoby, bratnia 
dusza

scared | przestraszony

scary | przerażający

scene siːn | scena

scientist | naukowiec

screen | ekran

sculpture | rzeźba

search engine | wyszukiwarka 
internetowa

secular ˈsekjələ(r) | świecki

secure | bezpieczny

self-confidence | pewność siebie

self-contained | niezależny, 
samowystarczalny, samodzielny, 
autonomiczny

seller | sprzedający

sentence | zdanie

serious | poważny 

service provider | dostawca usług

set | zestaw

set in X | umiejscowiony w X

several | kilka

shame | wstyd

shameless | bezwstydny

shape | kształt

sharp | ostry

shipping company | firma 
przewozowa

shooting | strzelanina 

shore | brzeg

shortcomings | braki, wady

shot | ujęcie 

shot in the dark | strzał w ciemno

sight saɪt | widok

significant other | druga połowa

silver screen | pot. kino

similarity | podobieństwo

sin | grzech

site | miejsce

sizeable ˈsaɪzəbl | spory, znaczny

slasher film | rodzaj horroru,  
w którym ginie wiele osób

Slovenia sləˈviːniə / sloʊˈviːniə 
| Słowenia

snow fall | opad śniegu

so far | jak dotąd

solution to sth | rozwiązanie 
czegoś

some X km north of sth | jakieś X 
km na północ od czegoś 

sophisticated | wyrafinowany

sort of sth | rodzaj czegoś

sound | dźwięk

Sound exciting? | Brzmi 
ekscytująco?

soundtrack | ścieżka dźwiękowa

source | źródło

southern | południowy

spatial requirement | wymóg 
przestrzenny

spectacular | widowiskowo

spelling | pisownia

spelt | literowany, czytany

spices | przyprawy

spicy | pikantny

spill the beans! | opowiadaj!

spin-off | nowy film na bazie 
innego, popularnego filmu 
(rozwijający jego wątek poboczny)

split into sth | podzielony na coś

spot | miejsce

square | skwer, plac

square kilometer | kilometr 
kwadratowy

staff | zespół

staircase | klatka schodowa

stallion | ogier

steady | stały

steel | stalowy

step by step | krok po kroku, 
stopniowo

still | nadal

storey | piętro

straightforward | prosty, 
prostolinijny 

strength | siła

stuck in sth | tkwiący w czymś

stuff | rzeczy

stunning | oszałamiający, 
zdumiewający

submarine | łódź podwodna

suburb ˈsʌbɜːb / ˈsʌbɜːrb 
| przedmieścia

successor | następca

such as | taki jak

sung by sb | śpiewany przez kogoś 

supplies | dostawy

support | wsparcie

surprised | zaskoczony

survey | ankieta

survival | przeżycie

sustainable səˈsteɪnəbl 
| nienaruszający równowagi 
ekologicznej, zrównoważony

swearing | przeklinanie

sweet | słodki

sweetly | słodko

sweetness | słodycz

swimming pool | basen
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sympathy ˈsɪmpəθi | współczucie

synonymous with sth sɪˈnɒnɪməs 
/ sɪˈnɑːnɪməs wɪð ˈsʌmθɪŋ 
| jednoznaczny z czymś

T
taget market | rynek docelowy

talk to you later | porozmawiamy 
później

target | cel

task | zadanie

taste | smak

teen | nastoletni, dla nastolatków 

teenage | nastoletni

tense | napięty

tension | napięcie

term | termin

terrific | fantastyczny

terrifying | przerażający

terrorist threat | zagrożenie 
terroryzmem

the brave | odważni

the elderly | starsi (ludzie)

the eldest | najstarszy

the latter | ten drugi/ta druga

the more … the fewer… | im 
więcej…tym mniej…

the most-watched | najczęściej 
oglądany

the nearest | najbliższy

the Netherlands | Holandia

the same | ten sam 

the unemployed ði ˌʌnɪmˈplɔɪd 
| bezrobotni

the…the… | im…tym…

though | jednak

thought | myśl

threat | zagrożenie, groźba

through sth | po/przez coś

throughout sth | na przestrzeni 
czegoś

thrown from sth | rzucany z czegoś

thunder | grzmot

tip | wskazówka

to abandon sth | opuszczać coś

to achieve sth | osiągnąć coś

to acquire sth | uzyskać coś

to act | działać, zachowywać się

to add sth to sth | dodawać coś  
do czegoś

to admire sth | podziwiać coś

to adopt sth | zaadaptować/
przejąć coś

to advance sth | rozwijać coś

to afford to do sth | móc sobie  
na coś pozwolić

to agree with sth | zgadzać się 
z czymś

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

to announce that… | ogłaszać, że… 

to appear | pojawiać się, 
występować 

to associate sth with sth | kojarzyć 
coś z czymś

to attach sth to sth | przyczepiać 
coś do czegoś

to attract attention | przyciągać 
uwagę

to attract sb to sth | przyciągać 
kogoś do czegoś

to attract sb’s attention 
| przyciągać czyjąś uwagę

to avoid sth | unikać czegoś

to bare one’s heart tə beə(r) / ber 
wʌnz hɑːt / hɑːrt | otworzyć swoje 
serce/duszę

to be able to do sth | być zdolnym 
do z/robienia czegoś

to be against sth | być przeciwnym 
czemuś, być niezgodnym z czymś

to be allowed | być dozwolonym

to be away | być daleko,  
na wyjeździe

to be born | urodzić się

to be compared to sb | być 
porównywanym do kogoś 

to be crowned | zostać 
koronowanym 

to be familiar with sb/sth | być 
zaznajomionym z kimś/czymś

to be filled with sth | być pełnym 
czegoś/wypełnionym czymś

to be harmed | ucierpieć, zostać 
skrzywdzonym

to be in progress | dziać się, być 
w trakcie

to be infected with sth | zostać 
zarażonym/zainfekowanym czymś

to be meant for sb | być 
przeznaczonym dla kogoś

to be mentioned | zostać 
wspomnianym

to be missing | brakować

to be named after sth | uzyskać 
nazwę od czegoś

to be on again, off again | być 
w związku z przerwami

to be overflowing with sb/sth 
| być przepełnionym kimś/czymś

to be permitted | być dozwolonym

to be prohibited from sth | mieć 
coś zakazane

to be prosecuted for sth | być  
za coś prześladowanym

to be replaced with sth | zostać 
zastąpionym czymś

to be split into sth | być 
podzielonym na coś

to be substituted for sth | zostać 
czymś zastąpionym

to be weakened by sth | być 
osłabianym przez coś

to become | stawać się

to become familiar with sth 
| zaznajomić się z czymś

to become famous | stać się 
sławnym 

to become known as… | stać się 
znanym jako…

to become sb/sth | stawać się, 
zostać kimś/czymś

to beg sb | błagać kogoś

to behave | zachowywać się
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to bite sb | u/gryźć kogoś

to boast sth | szczycić się czymś

to borrow sth from sth | zapożyczyć 
coś z czegoś

to brake | hamować

to break sth down | zniszczyć coś, 
zepsuć

to break up | zrywać

to browse sth tə braʊz ˈsʌmθɪŋ 
| przeszukiwać coś

to call sb back | oddzwonić do kogoś 

to care | dbać, zależeć komuś 
na czymś

to care about sth | dbać o coś

to carry out sth | przeprowadzać coś

to catch a glimpse of sth | zerknąć 
na coś

to catch on | przyjąć się (np. 
o modzie na coś)

to cause sth | s/powodować coś

to celebrate | świętować, obchodzić 

to change one’s mind | zmienić 
zdanie

to change views on sth | zmienić 
zdanie na jakiś temat

to charge sth | naliczać coś

to chat | rozmawiać 

to chat sb up | flirtować z kimś, 
podrywać kogoś

to choose sth | wybierać coś

to clean sth | czyścić, sprzątać coś

to climb | wspinać się

to collapse | upaść, załamać się

to collect sth | zbierać, 
kolekcjonować coś

to combat sb/sth | zwalczać kogoś/
coś

to come back to sth | po/wracać 
do czegoś

to come from X | pochodzić z X

to come out | pojawić się, wychodzić

to come to mind | przychodzić  
na myśl

to come up in sth | pojawiać się 
w czymś

to come up with sth | wymyślić coś

to confuse sth with sth | mylić coś  
z czymś

to connect sb through sb | po/łączyć 
kogoś przez kogoś

to consider sth | rozważyć coś

to contain sth | obejmować coś, 
zawierać coś

to contaminate sth | zanieczyszczać 
coś

to contribute to sth | przyczynić się 
do czegoś

to cut sth in sth | wycinać coś 
w czymś

to cut sth out from sth | wyciąć coś 
z czegoś

to dare | odważyć się, ośmielić

to date | do chwili obecnej

to date | spotykać się, randkować

to decompose | rozkładać się

to depend on sth | zależeć od czegoś

to depict sth | przedstawiać coś

to describe sth | opisywać coś

to destroy sth | z/niszczyć coś

to detect sth | wykrywać coś

to die | umierać

to disagree | nie zgadzać się

to discover sth | odkryć coś

to display sth | przedstawiać, 
pokazywać coś

to drop | spaść

to earn sth | zarobić coś 

to emerge from sth | wyłaniać się 
z czegoś

to emit sth | emitować/wydzielać 
coś

to emphasise sth | podkreślać coś

to enable sb to do sth | umożliwiać 
komuś zrobienie czegoś

to encourage sb to do sth | zachęcać 
kogoś do zrobienia czegoś

to enjoy sth | cieszyć się, delektować 
się czymś

to erect sth | wznieść coś

to escape from X | uciec z X

to escape with one’s life | ocalić się, 
ocalić życie

to establish sth | ustanawiać coś

to estimate | szacować

to expand sth | poszerzać coś

to expect sth | oczekiwać czegoś 

to experience sth | doświadczyć 
czegoś

to explain sth | wyjaśniać coś

to explode | wybuchać

to explore sth | badać coś, zgłębiać 
coś

to express sth | wyrażać coś

to face sth | zmierzyć się z czymś

to fall | spadać

to fall apart | rozpaść się

to fall for sb | tracić głowę dla kogoś

to fall off | spadać

to fall sleep | zasypiać

to fast | pościć

to feed on sth | odżywiać się czymś

to fight sb off | zwalczać kogoś

to find out sth | dowiedzieć się 
czegoś

to flashcard sth | udekorować coś 
fiszkami

to flex one’s muscles | spinać się, 
postarać się 

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

to follow sth | podążać za czymś, 
wypełniać coś, występować po czymś

to force sb to do sth | zmuszać kogoś 
do z/robienia czegoś 

to freeze | zamarzać

to get an illness | zachorować

to get attention | przyciągnąć/
zdobyć uwagę

to get carried away | dawać się 
ponieść

to get in the way | wchodzić w drogę

to get invited to sth | zostać na coś 
zaproszonym 

to get involved | zaangażować się
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to get off the ground | zacząć 
odnosić sukcesy

to get on like a house on fire 
| z miejsca się zaprzyjaźnić, świetnie 
się dogadywać

to get sb doing sth | spowodować, 
że ktoś coś robi

to get shared | być współdzielonym

to get worse | pogarszać się

to give a peek at sth | zerknąć na 
coś, obejrzeć coś

to give up | poddawać się

to give up sth | zrezygnować 
z czegoś

to go against sth | postapić wbrew 
czemuś, przeciwstawiać się czemuś

to go up | wzrastać, rosnąć

to graduate from sth | ukończyć coś 

to greet sb | powitać, pozdrowić 
kogoś

to grow | rosnąć, wzrastać

to grow up | dorastać 

to hang sth | powiesić coś

to happen | dziać się, wydarzyć się

to happen to be | okazywać się

to harm sb | s/krzywdzić kogoś

to hate sth | nienawidzić czegoś

to have a chance | mieć okazję/
szansę

to have a look at sth | przyjrzeć się 
czemuś, rzucić na coś okiem

to have a soft spot for sth | być 
wrażliwym/czułym na coś, mieć 
słabość do czegoś

to have enough of sth | mieć czegoś 
dość

to have fun | dobrze się bawić

to head to X | zmierzać do X, 
wybierać się do X

to heat sth | ogrzać coś

to highlight sth | podkreślać coś

to hold celebrations | świętować

to hold sth | organizować coś

to host sth | gościć coś

to house sb | gromadzić kogoś, 
zapewniać komuś dach nad głową

to hurt sb | krzywdzić/ranić kogoś

to improve sth | polepszać coś

to include sth | obejmować coś

to incorporate sth | obejmować coś

to increase | wzrastać, rosnąć, 
zwiększać

to increase sth | zwiększać coś

to interfere | ingerować

to interview sb | przeprowadzić 
z kimś wywiad

to involve sth | angażować/
obejmować kogoś

to join sb/sth | przyłączyć się do 
kogoś/czegoś

to judge sth for oneself 
| samodzielnie coś ocenić 

to jump by…to…. | skoczyć/wzrosnąć 
z…do…

to keep away from sth | trzymać się 
od czegoś z daleka

to keep on sth | kontynuować coś

to keep sb happy | uszczęśliwiać 
kogoś 

to kill sb | zabijać kogoś 

to last | trwać

to lead to sth | prowadzić do czegoś

to leave sth | opuszczać coś

to let off steam | wyładować się

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

to let sb do sth | pozwolić komuś coś 
zrobić

to lie awake | nie spać, leżeć nie 
śpiąc

to lock sth | zamykać coś

to look for sth | szukać czegoś

to look forward to sth | wyglądać 
czegoś, oczekiwać czegoś

to look like sth | wyglądać jak coś

to lose interest | stracić 
zainteresowanie

to maintain sth | utrzymać coś

to make it rich with sth | wzbogacić 
się na czymś

to make matters worse | co gorsza

to make one’s way through sth 
| zmierzać, postępować, sunąć czymś

to make oneself available as sth 
| udostępniać siebie, czynić siebie 
dostępnym jako coś

to make progress | robić postępy

to make sure | upewnić się

to make the headlines | trafiać na 
pierwsze strony gazet 

to market oneself | reklamować się

to marry sb | ożenić się z kimś

to master sth | dobrze coś 
opanować

to matter | mieć znaczenie

to mean sth | oznaczać, znaczyć coś

to mean that… | oznaczać/znaczyć, 
że…

to memorise sth | zapamiętywać 
coś, uczyć się czegoś na pamięć

to mention sth | wspomnieć coś

to mention sth by name 
| wspominać o czymś imiennie/
używając nazwy tego czegoś

to miss sb | tęsknić za kimś

to motivate one another 
| motywować się wzajemnie/
nawzajem

to move away | wyprowadzić się

to move in | wprowadzać się

to move out | wyprowadzać się

to need to do sth | potrzebować, 
musieć coś zrobić

to notify sb | zawiadamiać/
informować kogoś

to occur tu əˈkɜː(r) | wydarzyć się

to overcome sth | przezwyciężać coś, 
przeważyć

to overflow with sth | kipieć czymś, 
obfitować w coś

to oversee sth | nadzorować coś

to own sth | posiadać coś

to pay back sth | spłacić coś

to perform | występować 



englishmatters.pl
For Intermediate Students 

26/2018
to peter out | kończyć się

to picture sth | przedstawiać coś

to point for sth | wskazywać na coś

to pour | nalewać

to pour one’s hear out to sb 
| otworzyć serce przed kimś, 
wylewać żale

to prevent sth | zapobiegać czemuś

to progress | czynić postępy

to promise to do sth | obiecywać,  
że coś się zrobi

to prove | udowadniać

to provide sth | dostarczać coś

to provide sth | dostarczać czegoś 

to push the envelope | być 
nowatorskim

to put limitations on sth | ograniczyć 
coś

to put one’s name to sth | sygnować 
coś czyimś imieniem

to put some money aside | odłożyć 
jakieś pieniądze, zaoszczędzić jakieś 
pieniądze

to raise sth | zebrać coś, podnieść 
coś

to reach sth | dotrzeć do czegoś, 
osiągnąć coś 

to recognise sth | rozpoznać coś

to recommend sth | polecać coś

to recount sth | opowiadać 
szczegółowo o czymś, relacjonować 
coś

to redefine sb/sth | zdefiniować 
kogoś/coś na nowo

to refer to sth | odnosić się 
do czegoś

to reflect sth | odzwierciedlać coś

to refuse to do sth | odmawiać  
z/robienia czegoś 

to relate to sth | odnosić się do 
czegoś

to remain (sb) | po/zostawać (kimś)

to remove sth | usuwać coś

to rent sth | wynajmować coś

to replace sth with sth | zastępować 
coś czymś

to reside in sth | rezydować, 
mieszkać w czymś

to resign | składać rezygnację

to retake an exam | podejść/
przystąpić ponownie do egzaminu

to reveal sth | ujawniać coś

to revise sth | powtarzać coś

to revive sb/sth | ożywić kogoś/coś

to rise tə raɪz | wznosić się, wzrastać

to rocket | strzelać w górę, wzrastać

to rotate | wymieniać się miejscami, 
przemieścić aię

to rub sb up the wrong way 
| doprowadzić kogoś do wściekłości

to ruin sth | zrujnować coś

to sample sth | s/próbować czegoś, 
sięgnąć po coś

to save money | zaoszczędzić 
pieniądze

to save sth | oszczędzać coś

to say sth out loud | wy/powiedzieć 
coś na głos

to seduce sb with sth | uwodzić 
kogoś czymś

to seem | wydawać się

to sell sth | sprzedawać coś

to set a goal | wyznaczać cel

to set fire to sth | podkładać ogień 
pod coś

to settle in | osiedlać się

to share sth | współ/dzielić coś

to shoot up to X | wystrzelić w górę 
do X

to show off sb | pochwalić się kimś

to show understanding/agreement 
| okazać zrozumienie/zgodę

to showcase sth | prezentować coś

to sink one’s teeth into sth 
| zatapiać w czymś zęby

to skip a beat | mocniej zabić 
(o sercu)

to smoke | palić

to solve sth | rozwiązać coś

to sound | brzmieć

to sound down | brzmieć 
odpowiednio

to sound educated | brzmieć jak 
wykształcony człowiek

to source money for sth | gromadzić 
na coś pieniądze, pozyskiwać na coś 
pieniądze

to spark up sth | zaczynać coś

to speed sth up | przyśpieszyć coś

to spend money | wydawać 
pieniądze

to spot sth | dostrzec, zauważyć coś

to spread sth on sth | rozsmarować 
coś na czymś

to squeeze sth | ściskać coś

to stand for sth | oznaczać coś

to star (sth) | występować (w czymś)

to stay in one’s memory |  
po/zostawać w czyjejś pamięci

to stay in touch | pozostać 
w kontakcie

to stretch | rozciągać się

to stroll (right) up to sth 
| spacerować (aż) do samego czegoś

to succeed tə səkˈsiːd | odnieść 
sukces

to support sth | wspierać coś

to sweat tə swet | s/pocić się

to take a look around | rozglądać się, 
rozejrzeć

to take a shine to sb | od razu kogoś 
polubić

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

to take one’s first step | stawiać 
pierwsze kroki

to take place | odbywać się, mieć 
miejsce

to take the rare step | podejmować 
rzadką próbę

to take time | zabierać czas, trwać

to take up sth | zajmować coś  
(np. miejsce)

to talk to each other | rozmawiać  
ze sobą

to tax sth | opodatkować coś
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to tear sth down | zburzyć, zniszczyć 
coś

to the other side of sth | na drugą 
stronę czegoś

to threaten sb | zagrażać komuś

to track down sb | tropić kogoś

to translate into sth | być 
tłumaczonym jako coś

to try sth out | wypróbować coś

to turn into sth | przekształcać się 
w coś

to turn over sth | obracać coś, 
odwracać coś (na drugą stronę)

to turn red | zaczerwienić się

to turn sb/sth into sb/sth | zmienić 
kogoś/coś w kogoś/coś

to turn sth over in your mind 
| rozmyślać nad czymś

to unify sth tu ˈjuːnɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ 
| łączyć coś

to urinate into sth | siusiać do 
czegoś

to vary | różnić się

to wait for sth | czekać na coś

to warm up to sb | polubić kogoś

to wash sth | myć coś

to watch out for sth | uważać na coś

to welcome sb | witać kogoś

to win acclaim for sth | zyskać 
uznanie za coś

to win the trust of sb | zdobyć czyjeś 
zaufanie

to wonder tə ˈwʌndə(r) 
| zastanawiać się

to work out | wypalić

to work sth out | wymyślić/
odgadnąć coś

topic | temat

torn down | wyburzony

tough tʌf | trudne

traffic | ruch uliczny

traffic jam | korek

training period | okres szkolenia

trait | cecha

trap | pułapka

treasure | skarb

treated | traktowany

tribute to sb | hołd dla kogoś

trip | wycieczka

trouble | kłopot, problem

truly | naprawdę

twice | dwukrotnie

twilight | zmierzch

twist | zwrot (akcji)

U
unacceptable ˌʌnəkˈseptəbl | nie  
do zaakceptowania

unanswered ʌnˈɑːnsəd / ʌnˈænsərd 
| bez odpowiedzi

uncountable ʌnˈkaʊntəbl 
| niepoliczalny

under pressure | pod presją

underlined | podkreślony

underwater | podwodny

underworld | półświatek

undesired | niepożądany, niechciany

unemployed | bezrobotny

unemployment ˌʌnɪmˈplɔɪmənt 
| bezrobocie

unexpected | nieoczekiwany

unfairly | niesprawiedliwie

unfortunately ʌnˈfɔːtʃənətli / 
ʌnˈfɔːrtʃənətli | niestety

unintentionally ˌʌnɪnˈtenʃənəli 
| niecelowo

unique juˈniːk | jedyny w swoim 
rodzaju

united | zjednoczony

unless | jeśli nie

unpleasant | nieprzyjemny

unpredictable ˌʌnprɪˈdɪktəbl 
| nieprzewidywalny

unstable ʌnˈsteɪbl | niestabilny

unsurprisingly ˌʌnsəˈpraɪzɪŋli / 
ˌʌnsərˈpraɪzɪŋli | jak można się było 
spodziewać

until | aż do 

unusual | niezwykły, niezwyczajny

unvoiced | bezdźwięczny

up to you | (to) zależy od ciebie, ty 
decydujesz

updated | zaktualizowany

urban ˈɜːbən / ˈɜːrbən | miejski

urgent ˈɜːdʒənt / ˈɜːrdʒənt | pilne

V
vacuum cleaner ˈvækjuəm kliːnə(r) 
| odkurzacz

value | wartość

vampire novel | powieść 
o wampirach

varied | zróżnicowany

variety | różnorodność

various | różny

vast | rozległy

vegetable | warzywo

vehicle ˈviːəkl / ˈviːhɪkl | pojazd

veterinarian ˌvetərɪˈneəriən / 
ˌvetərɪˈneriən | weterynarz

victim | ofiara

viewer | widz

vile | nikczemny

village ˈvɪlɪdʒ | wieś, wioska

villain ˈvɪlən | łotr, nikczemnik, 
czarny charakter

visitor | gość

visuals | efekty wizualne

vivid | sugestywny, jaskrawy, żywy

vowel | samogłoska

W
waffle | gofr, wafel

waste | odpady

water vapour | para wodna

wave | fala

weather | pogoda

wedding ceremony | ceremonia 
ślubna
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weird wɪə(r)d | osobliwy, dziwaczny

werewolf | wilkołak

what’s in store? | co przyniesie 
przyszłość?

whatever | cokolwiek

whatever sth | bez względu na coś

when it comes to… | jeśli chodzi o…

whenever | kiedykolwiek

wherever | gdziekolwiek

whether | czy

while | podczas gdy

whirlwind ˈwɜːlwɪnd / ˈwɜːrlwɪnd 
| płomienny, burzliwy

whole | cały

wicked ˈwɪkɪd | nikczemny

willingly | chętnie

wire transfer | przelew bankowy

with no special effort | bez 
specjalnego wysiłku

within sth | w obrębie czegoś

without sth | bez czegoś

witty | błyskotliwy

word order | sekwencja słów

worker | pracownik

workout room | pokój do ćwiczeń

worldwide recognition | światowe 
uznanie

worse | gorszy

worship | kult

worst of all | co gorsza, na domiar 
złego

worth sth | wart/y czegoś

X
X-friendly | przyjazny dla X

Y
yeast extract | wyciąg/ekstrakt 
z drożdży

youths | młodzież


