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A
a closed book | zamknięty rozdział, 
sprawa do której nie chce się wracać; 
coś, o czym nie ma się pojęcia

a few | kilka

a whale of sth | masa czegoś 

abandoned | opuszczony

abbreviation əˌbriːviˈeɪʃn | skrót

abroad əˈbrɔːd | za granicą 

absence | nieobecność

abundant əˈbʌndənt | obfity

acclaimed | uznany

accompanied əˈkʌmpənɪd |  
w towarzystwie 

accomplished | utalentowany, 
znakomity

according to sth | zgodnie z czymś, 
według czegoś 

account | relacja, sprawozdanie 

accurate | właściwy, gruntowny

accused of sth | oskarżony o coś

acquaintance | znajomy

Acquired Immunodeficiency 
Syndrome | zespół nabytego 
niedoboru odporności

acronym | akronim, skrótowiec

acting | aktorstwo

actual | rzeczywisty, faktyczny

actually | w rzeczywistości

ad campaign | kampania reklamowa

adjective ˈædʒɪktɪv | przymiotnik 

adult | dorosły

advantage | korzyść

adverb | przysłówek

adversity | przeciwność (losu)

advertisement | reklama

advice | rada

advisable ədˈvaɪzəbl | doradzany

affluent | zamożny, bogaty

affordability əˌfɔːdəˈbɪləti 
| przystępna cena

affordable | przystępny cenowo

aficionado əˌfɪʃəˈnɑːdəʊ | fan

alien ˈeɪliən | obcy

allegedly əˈledʒɪdli | rzekomo

all-too-familiar | zbyt dobrze znany

along | wzdłuż 

alongside sb | obok kogoś,  
wraz z kimś 

although | chociaż

amplification | wzmocnienie

ancient ˈeɪnʃənt | starożytny

and so on | i tak dalej

anger | gniew 

announced | ogłoszony

annual | coroczny

antsy | poddenerwowany

anxious | niespokojny 

apart from sth | oprócz czegoś 

apparent | wyraźny 

appeal | urok

appetizer | przystawka 

appreciated | doceniony, doceniany

appropriate | odpowiedni, właściwy

armed robbery | napad rabunkowy 
z bronią 

arrangement | ustalenie

arrow | strzała 

artificial | sztuczny

artificial insemination | sztuczne 
zapłodnienie 

ash | popiół

assembly line | linia produkcyjna

at all | w ogóle

at first sight | na pierwszy rzut oka

at least | co najmniej 

at random | przypadkowo

atop | na szczycie

attitude towards sth | stosunek  
do czegoś, nastawienie do czegoś 

audience | publika, publiczność

automated teller machine 
ˌɔːtəˈmætɪk ˈtelə məʃiːn  
| bankomat 

availability | dostępność

available əˈveɪləbl | dostępny

average ˈævərɪdʒ | przeciętny

awarded əˈwɔːdɪd | przyznawany

awkward ˈɔːkwəd | niezręcznie

axle ˈæksl | oś, do której 
przymocowane są koła

B
BA = Bachelor of Arts | tytuł 
licencjata w dziedzinie nauk 
humanistycznych

background | tło

bare | nieokryty, nagi 

bargain ˈbɑːɡən | okazja

bartender | barman

bat | nietoperz

bauble | bombka na choinkę 

BDSM (=bondage & discipline, 
domination & submission, 
sadism & masochism)  | formy 
relacji międzyludzkich, które 
nie są powszechną praktyką 
w relacjach seksualnych  (np.  
dominacja, wdrażanie dyscypliny, 
kar, niewoli, fetyszyzmu i innych)

beacon tower | latarnia

bear | niedźwiedź

beaten | ubity

beforehand | przedtem

behaviour | zachowanie 

bell | dzwon

bench press | wyciskanie podczas 
leżenia na ławce

berry | czarna jagoda, borówka 
amerykańska

beverage | napój

biccie | pot. herbatnik 

bilateral | dwustronny, obustronny

biscuit ˈbɪskɪt | herbatnik

blade | ostrze

blended | zmiksowany

blind | ślepy 

blood pressure | ciśnienie krwi
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blue blooded | arystokratyczny

blue-chip | bardzo wartościowy

blunt blʌnt | tępy 

boiling | gotujący się, wrzący

bonding | więź

border | brzeg

bottled | butelkowany

bound | skok, sus

bow | łuk 

bowel movement | wypróżnienie

bowling game | kręgle 

brain teaser | łamigłówka

brake | hamulec

branch | gałąź, dziedzina

brand new | nowiuteńki, zupełnie 
nowy

bread roll | bułka

break | przerwa, pauza 

break room | pokój/pomieszczenie 
socjalne służące pracowników 
podczas przerw

breast augmentation brest 
ˌɔːɡmenˈteɪʃn | powiększanie piersi

breath | oddech

breathtaking | zapierający dech  
w piersiach 

bribing | przekupstwo

brick-and-mortar | biznes, który 
ma tradycyjną siedzibę, a nie 
operuje w internecine

bro | pot. brachu

broadcaster | nadawca 
(programów telewizyjnych i 
radiowych); prezenter

bronchial tubes | oskrzela

broth | rosół

bubonic plague bjuːˌbɒnɪk ˈpleɪɡ 
| dżuma dymienicza

buddy | pot. kumpel, koleś

by force | siłą 

by means of sth | za pomocą czegoś 

by mistake | przez pomyłkę 

C
cabbage | kapusta

calm kɑːm | spokojny

cameo ˈkæmi əʊ | epizodyczna rola 
odtwarzana przez wybitnego aktora 
lub znaną osobistość 

can’t get a word in edgeways | nie 
móc dojść do słowa

cancer | rak 

candid | szczery

cardiovascular ˌkɑːdiəʊˈvæskjələ(r) 
| sercowo-naczyniowy, krążeniowy

carved into sth | wyrzeźbiony  
w czymś 

cast | obsada

casual outfit | zwyczajne, 
codzienne ubranie (w wygodnym, 
sportowym stylu)

caution ˈkɔːʃn | ostrożność

celestial səˈlestiəl | niebieski  
(o ciele astronomicznym)

cereal | płatki 

certainly ˈsɜːtnli | z pewnością

chandelier ˌʃændəˈlɪə(r) | żyrandol 

chapter | rozdział 

chat | pogawędka 

chatterbox | gaduła

check-up | kontrola

cheerful | radosny

cherry | wiśnia

chiefly | głównie 

chirping | świergotanie, 
szczebiotanie 

chocolate topped | z polewą 
czekoladową 

chunk of sth | kawałek czegoś

citizen | obywatel, mieszkaniec

clapping | klaskanie

clichéd | banalny, wyświechtany

clue | wskazówka

coarse | gruboziarnisty, szorstki

cobbled | brukowany

cocoa ˈkəʊkəʊ | kakao

cod | dorsz

coined | ukuty, stworzony

cold | przeziębienie

colleague ˈkɒliːɡ | kolega (z pracy)

combat | walka

combined with sth | połączony  
z czymś 

commission | prowizja

commodity | towar

common | powszechny

commonly | powszechnie

comparative | w stopniu wyższym

comparison | porównanie, 
porównywanie

competition | konkurs

completely | całkowicie

complimentary | dodatkowy

computer buff | maniak 
komputerowy

concealed | ukryty

concerning sth | dotyczący czegoś 

concrete | beton

confidence | pewność siebie 

confused | mylony

confusing | mylący, wprowadzający 
w błąd

confusion kənˈfjuːʒn | zmieszanie, 
zakłopotanie, niepewność 

conscious | świadomy

consecutive kənˈsekjətɪv 
| następujący po sobie

consenting | zgadzający się, 
przyzwalający

considered | uważany (za)

consisting of sth | składający  
się z czegoś 

constant | ciągły, nieustający

constantly | ciągle

constipation | zatwardzenie 

containing sth | zawierający coś 

contest | konkurs

contraction | forma ściągnięta, 
kontrakcja
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contraption | wynalazek, 
ustrojstwo

contribution to sth | wkład w coś 

conveniently | wygodnie, poręcznie

convincingly | przekonująco

cook | kucharz 

cookie | ciasteczko

coolhunter | łowca trendów

corner of the world | zakątek świata

corridor | korytarz

cough kɒf | kaszel

coughing ˈkɒfɪŋ | kaszel, kaszlenie 

countable | policzalny

countless | niezliczone

couple | para

covertly ˈkəʊvəːtli | pod 
przykrywką, potajemnie 

cracking | pękający

craft beer | piwo rzemieślnicze

crafty | przebiegły

credible | wiarygodny

crime | zbrodnia 

crossword grid | krzyżówkowy 
diagram

crowd | tłum

crowd-pleaser | ktoś/coś,  
co zadowala tłumy

crumbly | kruszący się, kruchy

crunchy | chrupiący

crush | zauroczenie, zadurzenie

cucumber ˈkjuːkʌmbə(r) | ogórek

cuisine kwɪˈziːn | kuchnia 

cumin ˈkjuːmɪn | kminek

cuppa | BrE pot. filiżanka herbaty

curiosity killed the cat | ciekawość 
to pierwszy stopień do piekła

curious ˈkjʊəriəs | ciekawy

curiously | co ciekawe

currency | waluta

currently | obecnie 

curved | zakrzywiony, wygięty

custom | zwyczaj, obyczaj

customer | klient 

cut out for sth | stworzony  
do czegoś 

Cyber Monday | Cyber 
Poniedziałek

D
daily | codzienny

dart | strzałka, rzutka 

data | dane 

dazzling | oszałamiający

deadly | śmiertelny

debtor ˈdetə(r) | dłużnik

debut ˈdeɪbjuː | debiutancki

decade ˈdekeɪd | dekada, 
dziesięciolecie

decent ˈdiːsnt | przyzwoity

dedicated | oddany

deep-rooted | głęboko-
zakorzeniony

defense counsel | obrońca

definitely | zdecydowanie 

delicate ˈdelɪkət | delikatny

delight | zachwyt 

demand for ransom | żądanie okupu

demanding | wymagający

denial dɪˈnaɪəl | zaprzeczenie, 
wyparcie

desert ˈdezət | pustynia

desirable dɪˈzaɪərəbl | pożądany

desire for sth | pragnienie czegoś 

despite sth | po/mimo czegoś 

dessert dɪˈzɜːt | deser

destination | kierunek, cel

detection | wykrywanie, detekcja

devoted | oddany

diabetes ˌdaɪəˈbiːtiːz | cukrzyca 

diary | pamiętnik

dig | wykopaliska

dimension | wymiar 

direct question | pytanie 
bezpośrednie

disappearance | zniknięcie

disease | dolegliwość, choroba

dish | danie 

disparity | dysproporcja, 
nierówność

distinction | rozróżnienie 

diverse | różny

diversity | różnorodność

divide | podział 

divided into sth | podzielony na coś 

division | podział

divorce | rozwód 

do you mind? | czy nie masz nic 
przeciwko?

dove dʌv | gołąb

downtown | centrum miasta

draught drɑːft | beczkowy

dreadful | straszny, okropny 

drive-in theater | kino 
samochodowe

drunk | pijany

duly noted | odpowiednio 
zanotowane/przyjęte, odpowiednio 
wzięte pod uwagę

E
eardrum | błona bębenkowa

eatery | pot. bar, restauracja

edifice | gmach, budynek

Edinburgh ‘ɛdɪnˌbərə | Edynburg

eeriness | niesamowitość, 
upiorność

effort | wysiłek

egg yolk | żółtko jajka 

either…or… | albo…albo…

elephant in the room | temat 
tabu, oczywista prawda, która jest 
ignorowana

emergence | pojawienie się 

emperor ˈempərə(r) | cesarz

employee | pracownik

enchanting | czarujący
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encouraged by sth | zachęcony 
czymś 

engaging | wciągający, 
przykuwający uwagę

engine ˈendʒɪn | silnik 

enjoyable ɪnˈdʒɔɪəbl | dający 
radość, miły, przyjemny

enough | wystarczająco

ensemble ɒnˈsɒmbl | zespół

entertainment | rozrywka

entire | cały 

envious ˈenviəs | zazdrosny

equinox ˈiːkwɪnɒks | zrównanie, 
równonoc

equipment | wyposażenie 

equivalent | odpowiednik

eruption | wybuch, erupcja

espionage ˈespiənɑːʒ 
| szpiegowanie 

evasive ɪˈveɪsɪv | wymijający

even | parzysty  

eventually ɪˈventʃuəli | w końcu, 
ostatecznie

evidence | dowody 

evidently | najwyraźniej

evil ˈiːvl | zło

excavator | archeolog

except | z wyjątkiem

executive | kierowniczy

exhibited ɪɡˈzɪbɪtɪd | uwidoczniony

explorer | badacz, odkrywca

exquisite ɪkˈskwɪzɪt | wykwintny

extraordinary | niezwykły, 
nadzwyczajny

extraterrestrial | istota 
pozaziemska

extreme | wyjątkowy

eye-catching | przykuwający/
przyciągający uwagę 

eye-opening | pouczający, 
uświadamiający

eyesight | wzrok

F
fabuluous ˈfæbjələs | bajecznie, 
cudownie 

faithful | wierny, oddany

fake | fałszywy

false fɔːls | fałszywy, nieprawdziwy

fancy | wyszukany, fantazyjny

Fancy seeing you here. | Co za 
niespodzianka widzieć Cię tutaj. 

far-flung ˌfɑː ˈflʌŋ | odległy 

fatty | tłusty

feast | uczta

feature | cecha

female | kobieta 

femdom | kobieca dominacja 
(praktyka seksualna)

fence | płot 

fertilisation ˌfɜː(r)təlaɪˈzeɪʃ(ə)n 
| zapłodnienie

few | niewielu

fickle | kapryśny, zmienny

figurative | przenośny

figuratively | w przenośni

fine | mandat, grzywna 

finish | wykończenie 

first of all | po pierwsze 

fish and chips | ryba z frytkami

flashback | retrospekcja, 
wspomnienie

flat out | AmE pot. wprost, prosto 
w twarz

flatmate | współlokatorka

flexible | elastyczny 

flick | AmE film

flight ticket | bilet lotniczy

flipped | przerzucony, podrzucony

fluffy |  puszysty

focused | skupiony, 
skoncentrowany

force | siła

forceful | potężny 

foreseeable fɔːˈsiːəbl  | dający się 
przewidzieć, do przewidzenia

former | były 

fortunately | na szczęście

forward | do przodu, naprzód

fragile ˈfrædʒaɪl | delikatny, kruchy

friction | tarcie

fridge | lodówka

fried | smażony 

fried egg | sadzone jajko

frying pan | patelnia

full-time | w pełnym wymiarze 
godzin

fumes fjuːmz | spaliny 

G
game of pool | bilard

garlic sauce | sos czosnkowy

garnished with sth | udekorowany, 
przyozdobiony czymś

gathered | gromadzony

gem dʒem | perełka, skarb

gene dʒiːn | gen

genre ˈʒɒ̃rə / ˈʒɒnrə | gatunek 
(literacki, filmowy, muzyczny)

genuine | prawdziwy 

genuinely | prawdziwie, naprawdę

glove | rękawiczka

GMO = genetically modified 
organism | organizm 
modyfikowany genetycznie

goal | cel

governed | rządzony 

government | rząd

grain | ziarno (zbóż)

grateful to sb | wdzięczny komuś 

greedy | chciwy

grief | żal

grieving | pogrążony w żalu

gripping | poruszający

grown-up | dorosły

grub | pot. żarcie
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grumpy | zrzędliwy, narzekający

guardian | opiekun/ka

guerilla war | wojna partyzancka 

guidelines | wytyczne 

guilty of sth | winny czemuś 

gunman | strzelec

guy | pot. facet

H
haddock | plamiak, łupacz

hair heə(r) | włosy

hairdresser | fryzjer 

half-naked | półnagi

halfway | połowa drogi

ham | szynka

handgun | krótka broń palna

hapless ˈhæpləs | nieszczęśliwy

hard drug | twardy narkotyk

hard-boiled egg | jajko na twardo

harmful | szkodliwy

harmonious | harmonijny 

harsh | szorstki

haunted ˈhɔːntɪd | nawiedzony

headline | nagłówek (gazety), tytuł 
(artykułu)

heavenly | niebieski, niebiański

hence | stąd, dlatego

heyday | okres rozkwitu

high-heels | wysokie obcasy, szpilki

highlight | atrakcja 

hijinks | zabawa, szaleństwo

hilarious | wesoły, humorystyczny

homogeneously ˌhɒməˈdʒiːniəsli 
| homogenicznie, jednorodnie

homogenous ˌhɒməˈdʒiːniəs 
| homogeniczny, jednorodny

homophone ˈhɒməfəʊn | homofon

host of  sth | mnóstwo czegoś

hotspot | popularne miejsce

household | gospodarstwo domowe

however | jednak/że 

huge hjuːdʒ | ogromny

Human Immunodeficiency Virus 
| ludzki wirus upośledzenia/
niedoboru odporności

humanoid entity | jednostka 
humanoidalna/człekopodobna

humble | skromny

I
if you don’t mind… | jeśli nie 
masz nic przeciwko…, jeśli nie 
przeszkadza ci…

illness | choroba

illustrious ɪˈlʌstriəs | wybitny, 
wspaniały

immaculately ɪˈmækjələtli |  
w nienagannym stanie

immediately | natychmiast, od razu

impact on sth | wpływ na coś 

impoverished | zubożały

in conjunction with sth | wspólnie 
z czymś

in order to | aby, żeby

in origin | z pochodzenia

in other words | innymi słowy

in reference to sth | w odniesieniu 
do czegoś 

in shambles | w rozsypce

in sight | w zasięgu wzroku,  
na widoku

in spite of sth | po/mimo czegoś

in stock | na stanie

in the middle of sth | w połowie 
czegoś

inappropriate | niewłaściwy, 
nieodpowiedni

incestuous ɪnˈsestjuəs | kazirodczy

included | włączony

including sth | włączając coś, w tym

incomprehensible | niezrozumiały

increased | podwyższony, 
zwiększony, natężony

increasing | rosnący 

increasingly | coraz bardziej

indeed | w rzeczy samej

independence | niezależność

independent | niepodległy

indirect question | pytanie 
pośrednie

indistinguishable from sth 
ˌɪndɪˈstɪŋɡwɪʃəbl frəm ˈsʌmθɪŋ 
| nie dający się odróżnić od czegoś

indoor movie theater | tradycyjne 
kino

industrial revolution | rewolucja 
przemysłowa

industry | przemysł

inevitable ɪnˈevɪtəbl | nieunikniony

infamous | osławiony

infectious | zaraźliwy

infertility | bezpłodność

inflammation | zapalenie 

influence on sth | wpływ na coś

influential | wpływowy

ingenious | błyskotliwy

ingredient ɪnˈɡriːdiənt | składnik

inhabitant | mieszkaniec 

initially | początkowo 

innocent ˈɪnəsnt | niewinny

insane | chory na umyśle, szalony

insight into sth | wgląd w coś 

instead of sth | zamiast czegoś 

interlaced with sth | przeplatany 
czymś 

internship | staż, praktyka

intrigued ɪnˈtriːɡd | zaintrygowany, 
zaciekawiony

intrinsically | sam w sobie, z natury

invention | wynalazek,  wymysł

Ireland ˈaɪələnd | Irlandia

is there any chance | czy jest 
możliwość

island ˈaɪlənd | wyspa

issue | sprawa

it doesn’t matter | to nie ma 
znaczenia

it’s estimated that… | szacuje się, 
że…
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itinerary aɪˈtɪnərəri | plan podróży

J
jam-packed | zakorkowany

jar | słoik, słój

jelly sandwich | kanapka z dżemem

Jew dʒuː | Żyd

journalist | dziennikarz

junk food | śmieciowe jedzenie 

juxtaposition ˌdʒʌkstəpəˈzɪʃn  |  
zestawienie

K
kale | jarmuż

keen | zagorzały

knight naɪt | rycerz

knowledge ˈnɒlɪdʒ | wiedza

L
labelled as... | określany jako...

lack of sth | brak czegoś 

larynx | krtań

lateral thinking | myślenie lateralne

law | prawo 

layer | warstwa

leap | pod/skok, sus

led by sb | dowodzony przez kogoś 

leek | por

legitimate | zasadny

Lent | Wielki Post

leprosy | trąd

letter | list, litera

lie | kłamstwo

life insurance | ubezpieczenie  
na życie

lifelike | jak żywy

lightning bolt | blyskawica, piorun

linguistic | językowy, lingwistyczny

linked to sth | związany z czymś 

lip | warga

literally | dosłownie 

litterbug | pot. osoba zaśmiecająca 
środowisko

littering | śmiecenie

live laɪv | na żywo

liver | wątroba 

loads of sb | mnóstwo kogoś 

loan | pożyczka 

locked | zamknięty 

loose luːs | wolno, swobodnie  
(to loose | oswobodzić)

lorry ˈlɒri | ciężarówka

lung lʌŋ | płuco

luxurious lʌɡˈʒʊəriəs | luksusowy

lyrics | słowa piosenki

M
magnificent | wspaniały

mainstream | dominujący trend, 
główny nurt

major | większy, poważniejszy

majority | większość

male | mężczyzna

marble | marmur 

March hare | marcowy zając

marital | małżeński

martial ˈmɑːʃl  | wojskowy, wojenny

marvellous | cudowny

marvellous ˈmɑːvələs 
| fantastyczny, wspaniały

masterpiece | dzieło

mating season | sezon godowy

meaning | znaczenie

measly | mizerny, nędzny

mediaeval ˌmediˈiːvl 
| średniowieczny

medical care | opieka medyczna

medieval | średniowieczny

merchant | handlowiec, kupiec

merchant seaman | marynarz floty 
handlowej

millennium | tysiąclecie

minor | pomniejszy, drobny, niewielki

misery | nieszczęście 

mnemonic | technika pamięciowa

mood disorder | zaburzenie nastroju

moreover | ponadto 

morsel | kąsek

mortgage ˈmɔːɡɪdʒ | hipoteka, 
kredyt pod zastaw domu

movement | ruch

mud | błoto

muscular ˈmʌskjələ(r) | muskularny

my mouth’s watering | ślinka  
mi cieknie

myriad of sth | ogromna liczba, 
mnóstwo czegoś

N
namely | (a) mianowicie

nature addict | osoba uzależniona 
od przyrody/natury

naughty ˈnɔːti | niegrzeczny

neighbourhood | sąsiedztwo

neighbouring | sąsiadujący

nickname | ksywka

nicknamed | o ksywce

no pain no gain | bez pracy  
nie ma kołaczy

nonetheless | niemniej jednak, 
jednak/że

noodles | kluski, makaron

Norse | nordycki

north | północ

nosy | wścibski

notoriety ˌnəʊtəˈraɪəti | sława, 
rozgłos

notorious | słynny

novel | powieść

nowadays | obecnie 

numerous ˈnjuːmərəs | liczny
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O
obese əʊˈbiːs | otyły

obesity əʊˈbiːsəti | otyłość

objective | cel

objector | przeciwnik

observable əbˈzɜːvəbl | dający się 
zaobserwować, zauważalny

obstacle | przeszkoda

obvious ˈɒbviəs | oczywisty

odd number | liczba nieparzysta

of all walks of life | z różnych sfer 
społecznych

off the beaten track | na uboczu; 
poza utartym, głównym szlakiem 

offensive | obraźliwy

old-timer | pot. staruszek, 
staruszka, dziadek, babcia

omelette | omlet

on a day to day basis | codziennie

on tap | beczkowy, z beczki

on the other hand | z drugiej strony

on the spur of the moment 
ɒn ðə spɜː(r) əv ðə ˈməʊmənt 
| spontanicznie, pod wpływem 
chwili

opportunity | sposobność, okazja

order | porządek, kolejność

ordered by sb | zamówiony/
zlecony przez kogoś 

origin | pochodzenie 

outcome | wynik, rezultat 

outstanding | świetny, wybitny

overdose | przedawkowanie

overprotective | nadopiekuńczy

overseas | zamorski

oversensitive | nadwrażliwy

overtly əʊˈvɜːtli | otwarcie, 
bezpośrednio

overweight ˌəʊvəˈweɪt | z nadwagą 

overwhelmed | przytłoczony

P
pale | blady

pancake | naleśnik

parmesan ˈpɑːmɪzæn | parmezan

parsley ˈpɑːsli | pietruszka

participant | uczestnik 

partying | imprezowanie 

passive voice | strona bierna

peas | groszek

peer pɪə(r) | rówieśnik

pejorative pɪˈdʒɒrətɪv | pejoratywny

penchant for sth | upodobanie  
do czegoś 

perched | umieszczony  
na krawędzi czegoś 

performance | występ

permissible | dozwolony, 
dopuszczalny

perpendicular | prostopadły

perseverance | wytrwałość

persistent | uporczywy

phenomenon fəˈnɒmɪnən | zjawisko

picturesque ˌpɪktʃəˈresk | malowniczy

pig-headed | uparty 

pilot whale | grindwal 

pint | pot. duże piwo, ok. pół litra

plaice | flądra

plain | zwykły, pospolity

plastic surgery | chirurgia 
plastyczna 

plenty | mnóstwo

plume | smuga, pióropusz (np. dymu)

poached egg pəʊtʃt eɡ | jajko  
w koszulce

podcast | podkast (forma 
internetowej publikacji 
dźwiękowej)

poisoning | zatrucie

polarising | dzielący, powodujący 
rozłam, polaryzujący

politeness | grzeczność, 
uprzejmość

pollution | zanieczyszczenie

polygamous | poligamiczny

pork tenderloin | polędwica 
wieprzowa

posh | elegancki 

post | słup

potent potables | napoje alkoholowe

practice makes perfect | ćwiczenie 
czyni mistrza

preacher | kaznodzieja

precious | cenny

prediction | przewidywanie

pregnant | w ciąży

premise | założenie

preposition | przyimek

preserved | zachowany

pressed | wyciskany

previous | poprzedni, uprzedni

prime minister | premier 

privilege | przywilej

prolific | płodny

prolonged | wydłużony

pronouncement | oświadczenie, 
orzeczenie

pronunciation | wymowa

properly | właściwie, odpowiednio

protein | białko, proteina

proverb | przysłowie

proverbial | przysłowiowy

psychologist saɪˈkɒlədʒɪst | psycholog 

psychotherapist ˌsaɪkəʊˈθerəpɪst 
| psychoterapeut(k)a 

publicised | przedstawiany  
w mediach

pull-up | podciąganie się na drążku

pumpkin seed | pestki dyni 

pumpkin soup | zupa dyniowa

punctured ˈpʌŋktʃə(r)d | przebity 

punishment | kara 

purchased | nabyty, za/kupiony

purely ˈpjʊəli | czysto

purple | fioletowy
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pursuit pəˈsjuːt | pogoń

Q
quantity ˈkwɒntəti | ilość

quest | poszukiwanie 

question mark | znak zapytania

quintessential ˌkwɪntɪˈsenʃl | typowy

quote | cytat

R
race track | tor wyścigowy

racecourse | tor wyścigów konnych

rally racing | rajd samochodowy

random | przypadkowy

rash | wysypka

raw | surowy

recording | nagranie 

rectangular | prostokątny 

redeemer rɪˈdiːmə(r) | zbawiciel, 
odkupiciel, wybawca

redhead | rudowłosy, rudzielec

reed | trzcina

reference group | grupa odniesienia

regarded as… | postrzegany/
uważany za…

regrettably | niestety

regular | stały bywalec

regular feature | stała cecha

rehab | pot. odwyk

reinforced ˌriːɪnˈfɔːst | wzmocniony 

related to sth | związany/
powiązany z czymś 

relatively | względnie 

release | wyemitowanie 

released | wydany

reliable rɪˈlaɪəbl | na którym 
można polegać, niezawodny,  
godny zaufania 

relief | ulga

remarkable rɪˈmɑːkəbl | wart 
uwagi, znaczący

remote | odległy 

renewed rɪˈnjuːd | odnowiony

rep | pot. powtórka

replaced with sth | zastąpiony czymś

reserved | zdystansowany

resolution | rozdzielczość

resounding | głośny

resource | źródło

resourceful | przedsiębiorczy, zaradny

restaurateur | restaurator 

retailer | detalista

retirement | przejście na emeryturę 

reward | nagroda

riddle | zagadka

riveting | wciągający, przykuwający 
uwagę

role-play game |  gra/zabawa 
polegająca na odgrywaniu różnych 
ról

rolling | falujący

rom-com | komedia romantyczna

rough | ciężki

rubber band | gumka, recepturka

rundown of sth | podsumowanie 
czegoś

running water | bieżąca woda

runny | cieknący, zakatarzony

runny nose | katar

ruthless | bezwzględny 

S
safety | bezpieczeństwo

salary | pensja

sales figures | wyniki sprzedaży

salmon | łosoś

salt sɔːlt | sól

sample | próbka 

sandwich ˈsænwɪtʃ | kanapka

saying | powiedzenie 

scathing | zjadliwy 

scatter-brained | rozproszony, 
roztargniony

scene siːn | scena 

schedule ˈʃedjuːl | terminarz, 
harmonogram

scrambled eggs | jajecznica

scuba | akwalung

sea algae siː ˈældʒiː | algi morskie

seafood | owoce morza

search for sth | poszukiwanie czegoś 

seasonal | sezonowy

seasoned with sth | przyprawiony 
czymś

sedentary ˈsedntri | siedzący 

self-confidence | pewność siebie 

self-contained breathing apparaus 
| autonomiczny aparat oddechowy, 
aparat oddechowy z zamkniętym 
obiegiem powietrza

selfish | samolubny 

serpent | wąż

servant | służący

shaken | wstrząśnięty

shallot | cebula szalotka

shawl ʃɔːl | szal, chusta

shindig | pot. balanga

shopping frenzy | szał zakupowy

Shrove Tuesday | Ostatki, wtorek 
przed Środą Popielcową

sideways | na boki

silk | jedwab

simile ˈsɪməli | porównanie

simmering | gotowanie  
na wolnym ogniu

simplified | uproszczony

simultaneously | jednocześnie

since time immemorial |  
od niepamiętnych czasów

sing-along | wspólne śpiewanie

sinister | złowieszczy

sip of sth | łyk czegoś 

skipping | podskakiwanie, skakanie 
przez skakankę

skittles game | kręgle
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sledge sledʒ | sanie 

slice | kromka

slice of lemon | plasterek cytryny

slightly | lekko

slip of the pen | pomyłka w pisaniu

slipshod | niedbały, niestaranny, 
niechlujny

smash hit | sukces, przebój

smile | uśmiech

snack | przekąska

snowflake | płatek śniegu

soapstone | steatyt

sof-boiled egg | jajko na miękko

sophisticated | wyrafinowany

sore | bolący, obolały

sour ˈsaʊə(r) | kwaśny

south | południe

sovereignty ˈsɒvrənti | suwerenność

space probe | sonda kosmiczna

spared | oszczędzony, ocalony

spelling | pisownia; literowanie

spirit | duch, nastawienie

sponge | gąbka

sprinkled | rozrzucony

sprinkled with sth | posypany czymś 

squat skwɒt | przysiad

squid | kalmar, kałamarnica

staff | zespół, załoga

stall stɔːl | stragan

staple | podstawowa żywność, 
podstawa diety

starry | gwieździsty

star-studded | pełen gwiazd

steam | parowy

step-by-step | krok po kroku

stiff | sztywny 

stint | praca, posada

stirred stɜː(r)d | zmieszany, 
wymieszany

stock exchange | giełda papierów 
wartościowych

stomach | żołądek

straight | prosto, od razu

stranded | porzucony 

stranger | obcy

straw strɔː | słoma

strengthened | wzmocniony

strictly | ściśle 

stubborn | uparty

stuffed | nadziewany

stunning | zdumiewający, 
zadziwiający 

submissive səbˈmɪsɪv | uległy, 
spolegliwy

substantial səbˈstænʃl | treściwy

subtitle | napis

suburb ˈsʌbɜːb | przedmieście

successor | następca, sukcesor

sugar content | zawartość cukru

suited for sb | nadający się dla 
kogoś 

suntan | opalenizna

superb | świetny, wspaniały

support for sb | wsparcie dla kogoś

supposedly | przypuszczalnie

surgery ˈsɜːdʒəri | zabieg 
chirurgiczny

surrounded by sth | otoczony  
przez coś

susceptible to sth səˈseptəbl tə 
ˈsʌmθɪŋ | podatny na coś 

suspicion | podejrzenie; nieufność

sweetheart | ukochany

swinger | osoba uprawiająca  
seks z wieloma osobami

swollen | opuchnięty, spuchnięty

swung | huśtany

T
take away | na wynos

tap dancing | stepowanie

taste bud | kubek smakowy 

tax | podatek 

teen follower | nastoletni zwolennik

tell me about it! | mnie to mówisz! 
nawet mi nie mów!

tempura | japońska gorąca 
potrawa z ryb i warzyw

tension | napięcie

texture | konsystencja

Thanksgiving | Święto 
Dziękczynienia

the former | ten pierwszy  
(z dwóch wymienionych)

the latter | ten drugi  
(z dwóch wymienionych)

ther’s no denying that… | nie  
da się zaprzeczyć, że…

therefore | dlatego, z tego powodu

thick | gruby 

thoroughfare | główna ulica

though | choć, jednak

threat | groźba

Throwback Thursday 
| Wspomnieniowy Czwartek, 
czwartkowy powrót do przeszłości

thunderstorm | burza z piorunami

tidbit | ciekawostka 

tide | pływ, fala

tiger prawn | krewetka tygrysia

tile | płytka 

timetable | rozkład (jazdy, lotów)

to accomplish sth | ukończyć coś

to acquit sb tu əˈkwɪt ˈsʌmbədi 
| uniewinnić kogoś 

to act chummy | pot. spoufalać się

to add to sth | dodawać do czegoś 

to adjust to sth | dostosować się  
do czegoś 

to advise | doradzać 

to afford sth | móc sobie na coś 
pozwolić 

to agree | zgodzić się 

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

to an extent | do pewnego stopnia

to analyse sth tu ˈænəlaɪz  ˈsʌmθɪŋ   
| analizować coś 
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to announce sth | ogłosić,  
obwieścić coś 

to appear | wyglądać, wydawać się, 
pojawiać się

to apply for a job | składać podanie/
ubiegać się o pracę

to assault sb | napadać na kogoś, 
atakować kogoś

to assess sth | oceniać coś 

to assign sb | wyznaczać kogoś  
(do jakiejś pracy)

to attend sth | uczęszczać do czegoś 

to attract | przyciągać (się)

to attract sb | przyciągać kogoś 

to attract sth | przyciągać coś

to avoid sth | unikać czegoś 

to baffle sb | zdumiewać kogoś 

to be aware of sth | być czegoś 
świadomym

to be bound to | musieć 

to be charged with sth | zostać 
oskarżonym o coś

to be exposed to sth | być 
wystawionym na coś 

to be gifted sth | otrzymać coś 

to be on the lookout for sth 
| wypatrywać czegoś, rozglądać się

to be right up one’s alley 
| odpowiadać komuś

to be surveyed on sth | być podda-
wanym ankiecie na jakiś temat

to be unlikely | być mało 
prawdopodobnym

to be up for sth | być za czymś

to bear sth | znosić coś 

to beat sth | pokonywać coś 

to belt out sth | wyśpiewywać coś 

to beware of sth | strzec się czegoś

to boost sth | napędzać coś

to bother sb | przeszkadzać komuś, 
trapić kogoś

to break a habit | zerwać  
z nawykiem; zerwać z nałogiem

to break off sth | zerwać coś

to breathe new life into sth | tchnąć 
w coś nowe życie 

to bring sb into prominence 
| uczynić kogoś ważnym

to bring up sb | wychowywać kogoś 

to burn sth | s/palić, spalać coś 

to canoe tə kəˈnuː | płynąć kanu

to catch a cold | przeziębić się 

to catch a thief | złapać złodzieja

to catch up with sb | dopaść kogoś

to challenge sth | rzucić czemuś 
wyzwanie

to cheat on sb | oszukiwać kogoś

to chip in | dorzucać się (do czegoś), 
wtrącać się (do czegoś)

to cite sth | za/cytować coś 

to claim a victory | ogłosić zwycięstwo 

to claim sth as sth | ogłosić coś czymś 

to claim that… | twierdzić, że…

to coincide with sth | zbiegać się  
z czymś 

to come down with sth 
| zachorować na coś 

to come in | występować 

to come into the equation 
| wchodzić w grę 

to come up with sth | wymyślić coś, 
wpaść na pomysł

to commemorate sth | upamiętniać 
coś 

to commit sth | popełnić coś 

to commute | dojeżdżać  
(np. do pracy, szkoły)

to compare sth and sth 
| porównywać coś z czymś

to complete each other | uzupełniać 
się nawzajem

to conceive a baby | począć dziecko 

to concern sth | dotyczyć czegoś 

to concoct sth | przyrządzić coś, 
upichcić coś

to confirm sth | potwierdzać coś 

to connect sth and sth | łączyć coś  
z czymś 

to consist of sth | składać się z czegoś 

to constitute sth | stanowić coś 

to contain sth | zawierać coś

to contribute to sth | przyczyniać się 
do czegoś, mieć swój wkład w coś

to court sb | zalecać się do kogoś, 
zabiegać o kogoś 

to cover sth with sth | nakrywać coś 
czymś 

to cramp | mieć skurcz/e

to crawl tə krɔːl | raczkować

to dart | rzucać się (np. do ucieczki), 
wyrywać (np. przed siebie)

to dash | lecieć, zasuwać

to date | spotykać się, randkować

to dawn on sb tə dɔːn ɒn ˈsʌmbədi 
| zaświtać komuś w głowie, zacząć 
zdawać sobie z czegoś sprawę

to deal with sth | po/radzić sobie  
z czymś 

to defeat sb | pokonać kogoś 

to delight in doing sth | być 
zachwyconym robieniem czegoś 

to demand sth | wymagać czegoś, 
domagać się czegoś

to demystify sth | objaśniać coś, 
wytłumaczyć coś

to denote sth | oznaczać coś, 
wskazywać na coś

to depart from sb | odchodzić  
od czegoś 

to depict sth | przedstawiać coś 

to derive from sth | pochodzić  
od czegoś 

to destroy sb/sth | zniszczyć  
kogoś/coś 

to differ from sth | różnić się od czegoś

to dip one’s pen in company ink 
| nawiązać romantyczną/miłosną 
relację z kimś z pracy

to dissolve | rozwiązać się

to dive into sth | nurkować w coś, 
zanurzać się w czymś

to divide | dzielić się 

to do the trick | za/działać 

to do your best | dać z siebie wszystko 
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to drag oneself | przywlec się, 
przychodzić z trudem

to drop in | pot. wpadać

to dry sth | suszyć coś

to earn | zapracować sobie na coś, 
wyrobić sobie coś

to elaborate on sth | omówić 
szczegółowo, rozwijać  

to elevate sth | podnosić coś 

to elicit sth | uzyskać coś 

to emphasise sth tə ˈemfəsaɪz 
ˈsʌmθɪŋ | położyć na coś nacisk, 
podkreślić coś

to emphasise sth tu ˈemfəsaɪz 
ˈsʌmθɪŋ | podkreślać coś 

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

to encourage sth | zachęcać coś 

to entail sth | pociągać coś za sobą 

to enter sth | wprowadzić, wpisać coś 

to evoke sth | wywoływać coś

to evolve | rozwijać się 

to exhibit sth | pokazywać coś 

to exonerate sb | usprawiedliwiać 
kogoś 

to fail an exam | nie zdać egzaminu, 
oblać egzamin

to fall flat | słabo wypadać 

to fall out of favour | wypaść z łask

to familiarise sb with sth | zapoznać 
kogoś z czymś

to familiarise oneself with sth 
| zapoznać się z czymś 

to feature in sth | występować  
w czymś, pojawić się w czymś

to feel inclined to sth | mieć ochotę 
na coś

to fight with sth | walczyć z czymś 

to fill sb up | napełnić kogoś,  
najeść się

to find out sth | dowiedzieć się 
czegoś 

to find out that… | dowiadywać się, 
odkrywać, że…

to fit | pasować  

to flatter sb | pochlebiać komuś 

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

to forbid sth | zakazać czegoś

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

to fuel sth | napędzać coś

to gain admission to sth | dostać się 
gdzieś

to gain sth | zdobyć coś

to get a better grasp of sth | lepiej 
coś zrozumieć

to get along | dogadywać się,  
dobrze się rozumieć

to get back in shape | po/wrócić  
do formy

to get cosy | spoufalać się

to get divorced | rozwieść się

to get enagaged | zaręczyć się

to get lost | spadać 

to get punished | zostać ukaranym

to get straight to the point | przejść 
od razu do rzeczy

to get the scoop | pot. zdobyć 
sensacyjny materiał

to get wet | moknąć, stawać się 
mokrym

to giggle | chichotać 

to glitter | świecić się 

to go crazy | szaleć

to go grey | po/siwieć 

to go on a date with sb |  
iść na randkę z kimś

to go viral | rozprzestrzenić  
się w sieci

to grab sth | chwycić coś

to grant sb sth | obdarzać kogoś czymś 

to greet sb | pozdrawiać kogoś

to gross X | zarobić, zainkasować X

to happen | dziać się, wydarzyć się 

to hatch | wykluć się 

to have a go at sth | s/próbować 
czegoś 

to have a way with sth | dobrze 
sobie z czymś radzić 

to head to sth | udać się gdzieś

to headline sth | być główną  
atrakcją czegoś 

to hide sth | ukrywać coś

to hire sb | zatrudniać kogoś

to hit it big | zasłynąć, osiągnąć 
szczyt popularności

to host sth | gościć coś, być 
gospodarzem czegoś 

to hum | nucić 

to illuminate sth | oświetlać coś 

to imply that... | implikować, 
sugerować, że...

to improve sth | polepszać/ulepszać 
coś 

to include sth | obejmować, 
zawierać coś 

to incorporate sth | zawierać coś 

to increase sth | zwiększać coś 

to indicate sth | wskazywać coś 

to indicate that… | wskazywać  
na to, że…

to influence sb | wpłynąć na kogoś

to inhabit sth | zamieszkiwać coś

to inherit sth | odziedziczyć coś 

to intend to do sth | zamierzać coś 
zrobić

to introduce oneself | przedstawić się 

to invite sb | zapraszać kogoś 

to involve sth | zakładać coś, 
obejmować coś

to jump at the chance | skorzystać  
z okazji/sposobności

to keep a straight face | zachować 
powagę

to land a job | otrzymać pracę

to lead sth | prowadzić coś

to lead to sth | prowadzić do czegoś

to learn sth by heart | uczyć się 
czegoś na pamięć

to let sb down | zawieść kogoś

to lift sth   | podnieść, unieść coś 

to look for sth | szukać czegoś 

to lose grip of sth | tracić kontrolę 
nad czymś 

to lose sth | stracić/zgubić coś
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to make a difference | robić różnicę

to make a mess | nabrudzić 

to make a mistake | popełnić błąd, 
pomylić się 

to make an effort | wysilić się 

to make up sth | tworzyć coś, 
składać się na coś 

to match to sth | pasować do czegoś

to mean sth | oznaczać coś 

to memorise sth | zapamiętywać coś

to mention sth | wspomnieć coś 

to move | przeprowadzać się 

to move from sth to sth |  
przeprowadzić się z czegoś do czegoś 

to move on sth | poruszać się na czymś

to obtain sth | uzyskać coś 

to order sth | zamawiać coś 

to overcome sth with sth 
| zwyciężać coś czymś 

to overhear sth | przypadkowo 
usłyszeć coś 

to owe sb sth | być komuś coś winnym

to pay off | opłacić się 

to pen sth | pisać coś 

to perform | występować

to perform sth | wykonywać coś 

to picture oneself | wyobrazić sobie 
siebie

to pile up | piętrzyć się, gromadzić 
się

to please | mieć ochotę 

to point to sth | wskazać na coś

to prance tə prɑːns | dumnie 
kroczyć, paradować

to predict sth | przewidzieć coś 

to provide sb with sth | zaopatrywać 
kogoś w coś, dostarczać komuś czegoś 

to provide sth | dostarczać czegoś 

to pump out | wypompować

to pursue sth tə pəˈsjuː ˈsʌmθɪŋ 
| prowadzić/kontynuować coś

to put sth in a nutshell | przedstawić 
coś zwięźle

to put sth on display | prezentować 
coś 

to quote sth tə kwəʊt ˈsʌmθɪŋ |  
za/cytować coś 

to raise sth | podnosić coś

to reach an agreement | osiągnąć 
porozumienie

to realise sth | zdać sobie z czegoś 
sprawę 

to recall sth | przypominać sobie

to recognise sb | rozpoznać kogoś

to refer to sth | odnosić się do czegoś 

to reflect on sth | rozważyć coś 

to refuse sb | odmówić komuś 

to reign supreme | być najlepszym, 
najważniejszym

to relay sth | przekazywać coś

to release sb | wypuścić kogoś 

to relieve sth | łagodzić coś 

to remain (within sth) | po/zostać 
(w obrębie czegoś) 

to remove sth | usuwać coś 

to replace sth | zastępować coś

to require sth | wymagać czegoś 

to research sth | badać coś 

to resemble sb | przypominać kogoś

to rest one’s legs | pot. rozprostować 
nogi, odpocząć, odsapnąć

to result in sth | skutkować czymś 

to retain sth | zachowywać coś

to reunite sb | na nowo połączyć

to reveal sth | ujawniać coś 

to revise sth | powtórzyć coś 

to rise tə raɪz | wzrastać, rosnąć

to rock a boat | pot. narozrabiać, 
namieszać

to rule sth | postanowić coś

to run into sb | wpaść na kogoś 

to run out | skończyć się 

to rush | przyśpieszać, śpieszyć się 

to sail | żeglować 

to say tə seɪ | mówić 

to scarper | uciekać 

to scout sth | przeszukiwać coś 

to scurry tə ˈskʌri | pędzić, mknąć

to scuttle | truchtać

to seal sth | zapieczętować coś 

to seek sth | szukać czegoś 

to seem (that…) | wyglądać  
(na to, że…)

to set about doing sth | rozpocząć 
robienie czegoś 

to set one’s heart upon sth | bardzo 
czegoś pragnąć

to settle | osiadać, osiedlić się 

to shoot sb | zastrzelić kogoś 

to sing along with sth | śpiewać 
razem z czymś 

to skate | jeździć na łyżwach

to ski | jeździć na nartach

to slither | ślizgać się, pełznąć

to slow down sth | spowalniać coś 

to soften sth | złagodzić coś

to speak for oneself | mówić sam  
za siebie

to speed around sth | mknąć  
po czymś/wokół czegoś 

to spiral out of control | wymykać 
się spod kontroli

to split up | rozstawać się 

to spot sth | zauważyć coś 

to spread | rozprzestrzeniać się 

to spur sb tə spɜː(r) ˈsʌmbədi | być 
bodźcem dla kogoś, nurtować kogoś

to stagger upon sth | natknąć się  
na coś

to stand for sth | oznaczać coś

to stand out | wyróżniać się 

to star in sth | występować w czymś 

to steal sth | u/kraść coś 

to stem from sth | wynikać z czegoś 

to stick to sth | trzymać się czegoś, 
przylepić się do czegoś 

to strangle sb | u/dusić kogoś 

to stride | iść zamaszystym krokiem

to strike | uderzać 
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to struggle with sth | zmagać się, 
walczyć z czymś 

to strut | dumnie kroczyć 

to stumble upon sth | natknąć się 
na coś 

to succeed tə səkˈsiːd | powieść się, 
udać

to support sth | wspierać coś 

to suspect sth | podejrzewać coś 

to swagger tə ˈswæɡə(r) | iść 
dumnym krokiem

to take a day off | wziąć dzień 
wolnego

to take advantage of sth |  
s/korzystać z czegoś, zrobić  
użytek z czegoś

to take in the sights | zwiedzać

to take part in sth | wziąć w czymś 
udział

to take place | mieć miejsce, odbyć 
się

to take sth to heart | wziąć sobie coś 
do serca, przejąć się

to tarnish sth | s/plamić, z/szargać

to teem with sb tə tiːm wɪð ˈsʌmbədi 
| tętnić kimś, być przepełnionym kimś

to throw sth | wy/rzucać coś 

to throw sth into sth | wrzucać coś 
w coś 

to tickle one’s fancy | bawić/cieszyć 
kogoś

to toy with sth | bawić się czymś

to trigger sth | wywołać coś 

to trot | biec truchtem

to turn into sb | zmieniać się w kogoś 

to turn out | okazać się 

to undergo sth | przechodzić przez 
coś, poddawać się czemuś

to underline sth | podkreślić coś 

to unwind tuˌʌnˈwaɪnd | odprężać 
się, rozluźniać

to vote for sth | głosować na coś

to walk a fine line | balansować  
na krawędzi, na cienkiej linie

to war | walczyć 

to wet one’s whistle tə wet wʌnz 
ˈwɪsl | pot. napić się, chlapnąć sobie

to whirl sth | kręcić, wirować

to whistle tə ˈwɪsl | gwizdać 

to withdraw money from sth 
| pobierać z czegoś pieniądze

to witness sth | być świadkiem czegoś 

to wonder | zastanawiać się

tongue tʌŋ | język

topped with sth | przykryty czymś

torn between sth and sth | rozdarty 
między czymś a czymś 

tough tʌf | trudny

towel | ręcznik

track record | wyniki, osiągnięcia

trait | cecha

traitor | zdrajca

treadmill run | bieg na stacjonarnej 
bieżni

treasure trove | skarbnica (np. wiedzy)

treatment | leczenie 

trial | proces

triumphant traɪˈʌmfənt | zwycięski 

troops | wojska

tummy tuck | korekcja brzucha 
(abdominoplastyka)

tumour | guz 

turtleneck | golf 

twists and turns | niuanse, zawiłości

U
ultimately | ostatecznie, w końcu 

unanimously juˈnænɪməsli 
| jednomyślnie, jednogłośnie

unapproachable | nieprzystępny

uncanny valley ʌnˈkæni ˈvæli 
| dolina niesamowitości

uncountable | niepoliczalny

uncovered | niezakryty, odkryty

uncrowned | niekoronowany

under the rule of sth | pod 
panowaniem czegoś 

underwater | podwodny

undesirable | niepożądany

undoubtedly | bez wątpienia

unease | zaniepokojenie, 
skrępowanie

unfortunately ʌnˈfɔːtʃənətli | niestety

unintended | niezamierzony

unquestionable | niekwestionowany

unreliability | zawodność, niesolidność

unsettling | niepokojący

unsurprisingly | jak można  
było się spodziewać

untamed | niezmieniony  
przez cywilizację

upbeat | optymistyczny

uploader | osoba, która wgrywa 
gdzieś pliki (np. na strony 
internetowe)

upper ˈʌpə(r) | górny

upset | zdenerwowany

utterance | wypowiedź

utterly | całkowicie 

V
vaguely | mgliście

valuable | cenny, wartościowy

variety (of sth) | różnorodność (czegoś)

various | różny

VAT exempt | wolny od podatku VAT

vehicle | pojazd 

vengeance ˈvendʒəns | zemsta

versatile ˈvɜːsətaɪl | wszechstronny

vertically | pionowo

viewer | widz

vigilantly | bacznie, czujnie 

vinegar | ocet

violence | przemoc 

viscous ˈvɪskəs | lepki

voiceover | głos lektora (nałożony 
np. na odtwarzany film)

vote | głos 
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voyeurism vwaɪˈɜːrɪzəm 
| podglądactwo

W
waist | talia, pas

waist size | obwód w pasie

wasted | zmarnowany 

watch tower | wieża strażnicza

watering hole | pot. knajpa

watermelon | arbuz 

watertight | wodoszczelny, 
nieprzemakalny

wealth | bogactwo, zamożność

wedding gift | prezent ślubny

weight weɪt | waga 

weighted | ważony

weightlifting | podnoszenie ciężarów

when it comes to… | gdy chodzi o…

whether | czy

whey | serwatka

whistle | pogwizdywanie 

wholemeal | pełnoziarnisty

wide open | otwarty na oścież,  
u twych stóp

width | szerokość 

winding | kręty

woe wəʊ | biada

wonder | cud 

wood wʊd | las

wooden | drewniany

word wɜːd | słowo 

workaholic | pracoholik

workshop | warsztat

worth sth | wart/y czegoś 

worthless | bezwartościowy

wrapped in sth | zawinięty w coś

wrongful death suit | proces  
o nieumyślne spowodowanie  
śmierci

X
X administered | pod rządami X

X flavoured | o smaku X 

X-dimensional | X-wymiarowy

X-rated | dozwolony od lat 
osiemnastu

Y
yolk jəʊk | żółtko

you’d be hard-pressed to…. | byłoby 
tobie bardzo ciężko….  

youth juːθ | młodzież, młodzi ludzie 


