
englishmatters.pl
CELEBRATIONS AND FESTIVALS

A
A Christmas Carol | ,,Opowieść 
Wigilijna”

a few | kilka

a great deal of sth | dużo, sporo, 
wiele czegoś

a host of sb | mnóstwo kogoś

absolution | odpuszczenie 
grzechów, rozgrzeszenie

according to sth | według czegoś, 
zgodnie z czymś

accordingly | z tego powodu

account | relacja

achieved | osiągnięty

achievement | osiągnięcie

acquaintance | znajomy

acquaintance əˈkweɪntəns | 
znajomość

actual | faktyczny, prawdziwy

actually | w rzeczywistości, 
faktycznie, naprawdę

admirer | wielbiciel, miłośnik

adult | dorosły

adversary | przeciwnik

advert | reklama

affectionately | czule

affinity | uczucie zrozumienia

affordable | dostępny cenowo

aim | cel

aka = also known as | znany 
również jako

alike | podobnie

all in attendance | wszyscy obecni

allegedly əˈledʒɪdli | ponoć, 
rzekomo

allotted | wyznaczony, przyznany, 
przydzielony

although | chociaż

ancestor | przodek

anniversary | rocznica

announcement | ogłoszenie, 
obwieszczenie

annoying | irytujący

annual | coroczny

annually ˈænjuəli | corocznie

apart from sth | oprócz czegoś

apparel | odzież, strój

appearance | wygląd

approval | aprobata

arguably | zapewne

artificial | sztuczny

as you please | jak sobie życzysz

ash | popiół

Ash Wednesday | Środa 
Popielcowa

assassination attempt | próba 
dokonania morderstwa

at all | w ogóle

at least | przynajmniej

atop | na szczycie

attendant | uczestnik

attendee | zgromadzony, uczestnik

attributed to sth | przypisywany 
czemuś

authorithies ɔːˈθɒrətiz / əˈθɔːrətiz | 
władze

autonomy ɔːˈtɒnəmi / ɔːˈtɑːnəmi | 
autonomia

autumn ˈɔːtəm | jesień

available | dostępny

avid | zagorzały

B
background | pochodzenie, 
środowisko społeczne

baked beans | fasolka w sosie 
pomidorowym

bank holiday | ustawowy dzień 
wolny od pracy

baptised bæpˈtaɪzd | ochrzczony

bargain ˈbɑːɡən / ˈbɑːrɡən | 
umowa, układ

barley ˈbɑːli / ˈbɑːrli | jęczmień

barrel | beczka

barrel of gunpowder | beczka 
z prochem

beloved | u/kochany

betrayal bɪˈtreɪəl | zdrada

beverage | napój

beyond a doubt | bez wątpienia

biannual baɪˈænjuəl | mający 
miejsce dwa razy do roku

biennal baɪˈeniəl | biennale 
(wydarzenie mające miejsce co dwa 
lata)

bird bɜːd / bɜːrd | ptak

blazing | palący, oślepiający

blessed | pobłogosławiony

blessing | błogosławieństwo

blind | ślepy

blitz | nalot

bolt-on ticket | uzupełniający/
dodatkowy bilet

bonfire | ognisko

borough ˈbʌrə / ˈbɜːroʊ | dzielnica

branded with sth | zaopatrzony 
w logo czegoś

breadcrumbs ˈbredkrʌmz | 
okruszki (chleba)

bunny | króliczek

buried ˈberid | pochowany

by candlelight | przy świecach

by command of sb | na rozkaz 
kogoś

by far | jak dotąd

by means of sth | za pomocą 
czegoś

by the same token | z tego samego 
powodu, tak samo

by the turn of the century | przed 
przełomem wieków

C
cabbage | kapusta

cancelled | odwołany

candy cane | laska cukrowa

captivating | porywający

cardiac arrest | zatrzymanie akcji 
serca
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cardinal | ciężki (np. grzech)

caretaker | nadzorca

carol | kolęda

carried out | przeprowadzony

cartoon | kreskówka

cartoon character | postać 
z kreskówki

catwalk | wybieg dla modelek/
modeli

ceiling ˈsiːlɪŋ | sufit

cellar | piwnica

centenary | stulecie

certainly | z pewnością

character | bohater

charity | dobroczynny, związany 
z działalnością charytatywną; 
organizacja dobroczynna/
charytatywna

cherished | ulubiony, ukochany

chestnut | kasztan

chick | kurczątko

chicken stock | bulion z kurczaka

chief tʃiːf | główny

childhood | dzieciństwo

chime tʃaɪm | dźwięk dzwonu

choir ˈkwaɪə(r) | chór

chow | pot. jedzenie, żarcie

Chrismas cracker | strzelająca 
zabawka bożonarodzeniowa 
z niespodzianką

Chrismas Eve | Wigilia

coincidence kəʊˈɪnsɪdəns / 
koʊˈɪnsɪdəns | zbieg okoliczności

common | powszechny

communal | wspólny

community | społeczność

competition | rywalizacja

comprising sb | składający się 
z kogoś

concoction | mieszanka, melanż

confused | mylony

Conga line | ustawianie się za sobą 
w kolejce w tańcu

conscious | świadomy, przytomny

consolation | pociecha, 
pocieszenie

containing sth | zawierający coś

contestant | uczestnik, zawodnik

co-plotter | współspiskowiec

corn | kukurydza

corn husk | kolba kukurydzy

corned beef | peklowana wołowina 
w puszce

cottage cheese | serek wiejski

council ˈkaʊnsl | rada

countdown | odliczanie

countless | niezliczony

craft stall | stoisko z wyrobami 
rzemieślniczymi

cranberry sauce | sos żurawinowy

craze | szał

credited | uznawany

creepy | przyprawiający o gęsią 
skórkę

crew | załoga, ekipa

crops | plony, zbiory

crowd-puller | coś, co przyciąga 
tłumy; atrakcja

cuisine kwɪˈziːn | kuchnia

curiously ˈkjʊəriəsli | co ciekawe

current | obecny

custom | zwyczaj, obyczaj

customary | zwyczajowy

D
daffodil | żonkil, narcyz

dairy | mleczny

dairy | nabiałowy

dashed | rozwiany, przerwany

day off | dzień wolny

decapitation | dekapitacja, ścięcie 
głowy

deceased dɪˈsiːst | zmarły

definitely | zdecydowanie

delayed | opóźniony

depending on sth | w zależności od 
czegoś

despite sth | po/mimo czegoś

dessert dɪˈzɜːt / dɪˈzɜːrt | deser

devoted to sth | oddany czemuś

discounted | obniżony

dish | danie

display | pokaz

distributed | rozdawany

diverse | rozmaity, różny

diversity daɪˈvɜːsəti / daɪˈvɜːrsəti | 
różnorodność

divine | bosko

doubt daʊt | wątpliwość

doughnut | pączek

due to sth | z powodu czegoś

dumpling | pieróg

dustman | śmieciarz

dye daɪ | barwnik

dyed with sth | farbowany czymś

E
Easter egg hunt | szukanie 
wielkanocnych jajek

Easter ˈiːstə(r) | Wielkanoc

Easter Lamb ˈiːstə(r) læm | 
wielkanocny baranek

effigy ˈefɪdʒi | kukła

effort | wysiłek, staranie

eggnog | ajerkoniak

either…or… | albo…albo…

elaborate | misterny, wyszukany

elevated | wzniesiony, 
podwyższony

embattled | osaczony

ember | rozżarzony węgielek

emblem | symbol

embroiled in sth | uwikłany w coś

emperor | cesarz

emphasis ˈemfəsɪs | nacisk

employed | zatrudniony
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employee | pracownik

enduring | nieprzemijający

enough | wystarczająco, dosyć

entertaining | rozrywkowy, 
zajmujący, przyjemny

entertainment | rozrywka

entirely | całkowicie

entry | wejście, wstęp

equally | jednocześnie, tak samo

eternity | wieczność

eventually ɪˈventʃuəli | w końcu, 
ostatecznie

excess ɪkˈses | nadmiar

executed | poddany egzekucji

exhibition | wystawa

exhibition centre ˌeksɪˈbɪʃn 
ˈsentə(r) | centrum wystawowe

expat | osoba mieszkająca na 
obczyźnie

extraordinary | niezwykły, 
nadzwyczajny

eye-catching | efektowny

F
failed | nieudany

failure | porażka, niepowodzenie

fair share of sth | słuszna/
sprawiedliwa część czegoś

fairy | wróżka

faith | wiara, wyznanie

faithful | wierny, dokładny

familiar with sth | zaznajomiony 
z czymś

fancy | zabawny

fast | post

fasting | post

fatal ˈfeɪtl | śmiertelny

feast | uczta, uroczystość, święto

feast day | dzień świąteczny

feat | wyczyn

feature | cecha

fee | opłata

festive | uroczysty

feud fjuːd | spór, konflikt

few | niewielu

figgy | figowy

fireworks | sztuczne ognie

first come, first served | kto 
pierwszy, ten lepszy

first of all | po pierwsze

fitting | pasujący, stosowny

flambéed | płonący

flavor | smak, smaczek

flock | stado

flour ˈflaʊə(r) | mąka

foiled | udaremniony

follower | wyznawca

fondly | z czułością

for starters | na początek

forget-me-not | niezapominajka

forgiveness | wybaczenie

former | były

fortune | los

freebie | darmowy artykuł

from all walks of life | z różnych 
warstw społecznych i zawodowych

from far and wide | zewsząd

from the get-go | od początku

frying pan | patelnia

funfair | wesołe miasteczko

furthermore | ponadto

fuse | zapalnik, lont

G
garden waste | odpady/śmieci 
ogrodowe

gathering | zgromadzenie, 
spotkanie

gender | płeć

generous ˈdʒenərəs | hojny, 
szczodry

get-together | spotkanie 
towarzyskie

gie | dawać coś (w dial. szkockim)

gifted | utalentowany

gingerbread house | domek 
z piernika

gleefully | radośnie

glider | szybowiec

Gloucester ˈɡlɒstə | Gloucester 
(miasto w Anglii)

goodies | pyszności

gradually | stopniowo

grain of truth | ziarno prawdy

gravy | sos pieczeniowy

grudge ɡrʌdʒ | niechęć, uraza

gruesome ˈɡruːsəm | makabryczny, 
okropny

grumpy | zrzędliwy

Guinness pie | ciasto z mięsem 
i cebulą

guising | przebranie się

Gunpowder Plot | spisek prochowy

gusto | entuzjazm, werwa

H
hallowed | otoczony czcią, święty

handful of sth | garstka czegoś

harsh | ostry, surowy

harvest | żniwa, plony

haunted ˈhɔːntɪd | nawiedzony

heartfelt | płynący z głębi serca

hence | stąd

herb | zioło

heritage | dziedzictwo, spuścizna

hidden | ukryty

highlight | podkreślenie

Holy Trinity | Trójca Święta

Holy Week | Wielki Tydzień

honour ˈɒnə(r) / ˈɑːnər | zaszczyt, 
honor

House of Commons | Izba Gmin

House of Lords | Izba Lordów

household | gospodarstwo 
domowe

humble ˈhʌmbl | skromny
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I
icing | polewa

imagery ˈɪmɪdʒəri | symbolika

immensity | ogrom, bezmiar

immortal | nieśmiertelny

immune to sth | odporny na coś

impact on sb | wpływ na kogoś

implausible ɪmˈplɔːzəbl | 
nieprawdopodobny

imprisoned | uwięziony

impromptu | improwizowany

in abundance | obficie, w obfitości

in accordance with sth | w zgodzie 
z czymś

in appreciation of sth | w uznaniu 
czegoś

in due course | we właściwym 
czasie

in exchange for sth | w zamian za 
coś

in large lettering | wielkimi literami

in order to | aby, żeby

in the know | mający dostęp do 
najbardziej poufnych informacji

in the meantime | w międzyczasie

in the middle of sth | w środku 
czegoś

including sb | włącznie z kimś

including sth | włącznie z czymś

incompatible ˌɪnkəmˈpætəbl | 
niekompatybilny

indeed | w rzeczy samej

independence | niepodległość

indication | wskazanie, oznaka, 
przejaw

industry | branża

inevitably | nieuchronnie

inextricably ˌɪnɪkˈstrɪkəbli / 
ɪnˈekstrɪkəbli | nierozerwalnie

influential | wpływowy

ingenuity ˌɪndʒəˈnjuːəti | 
pomysłowość

ingredient | składnik

injury | uszkodzenie (ciała)

inner | wewnętrzny

instead | w zamian

instead of sth | zamiast czegoś

insufficiently ˌɪnsəˈfɪʃntli | 
niewystarczająco

intact | nietknięty

intent | zamiar

internal | wewnętrzny

intoxicated | nietrzeźwy

involved in sth | zaangażowany 
w coś

involving sb | obejmujący kogoś

Ireland ˈaɪələnd / ˈaɪərlənd | 
Irlandia

ironically aɪˈrɒnɪkli / aɪˈrɑːnɪkli | jak 
na ironię

island ˈaɪlənd | wyspa

it is little wonder | nic dziwnego

J
jewellery | biżuteria

Jewish | żydowski

joyful | radosny

K
kind-hearted | życzliwy

L
label | marka

labourer | robotnik, pracownik 
fizyczny

landmark | charakterystyczny 
obiekt

lantern | latarnia, lampion

lasting | trwały

law | prawo

lawyer ˈlɔːjə(r) | prawnik

layer | warstwa

leek | por

legacy | spuścizna

legal | legalny, zgodny z prawem

lent | post

Lent | Wielki Post

lighthearted | radosny

lion’s share of sth | lwia część 
czegoś

lit | zapalony

literally | dosłownie

live laɪv | na żywo

liver | wątroba

lobster racing | wyścig z homarem

lovebird | papużka nierozłączka

luminous ˈluːmɪnəs | lśniący, pełen 
światła

lungs | płuca

lunisolar | księżycowo-słoneczny

lyrics | słowa (piosenki)

M
madcap | narwaniec, wariat

main course | główne danie

mainly | głównie

major | główny

majority məˈdʒɒrəti / məˈdʒɔːrəti | 
większość

maple ˈmeɪpl | klonowy

marching band | orkiestra dęta 
marszowa

marshmallow | pianka cukrowa

martyr | męczennik

mashed | ubity, tłuczony, purée

mashed potatoes | purée 
ziemniaczane

mass | msza

mayor meə(r) / ˈmeɪər | burmistrz

meaningless | pozbawiony 
znaczenia

medieval | średniowieczny

medieval ˌmediˈiːvl/ | 
średniowieczny
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melting pot | tygiel, 
wielokulturowe miejsce

mere | zwyczajny

merriment | wesołość

merrymaker | uczestnik zabawy

merrymaking | zabawa

Middle Ages | średniowiecze

mince pie mɪns paɪ | babeczka 
z kruchego ciasta z nadzieniem 
z bakalii

minced with sth mɪnst wɪð 
ˈsʌmθɪŋ | zmielony z czymś

mindfulness | troska, uwaga

minor | drobny

minority maɪˈnɒrəti / maɪˈnɔːrəti | 
mniejszość

mistletoe ˈmɪsltəʊ / ˈmɪsltoʊ | 
jemioła

moreover | ponadto

motley | kolorowy

mouth-watering | apetyczny

movable ˈmuːvəbl | ruchomy

mud | błoto

mulled wine ˌmʌld ˈwaɪn | grzane 
wino, grzaniec

multifaceted ˌmʌltiˈfæsɪtɪd | 
wieloaspektowy

multifarious ˌmʌltɪˈfeəriəs | 
różnorodny

Muslim ˈmʊzlɪm / ˈmʌzlɪm | 
muzułmanin

N
napkin | serwetka

nasty | paskudny, nieprzyjemny

nativity scene nəˈtɪvəti siːn | 
szopka bożonarodzeniowa

neep | (Scottish) rzepa

nevertheless | niemniej jednak

nickname | ksywka

nonetheless | niemniej jednak

notably | szczególnie

noteworthy | wart odnotowania

novel | powieść

nowadays | obecnie

numerous | liczne

nut | orzech

nutcracker | dziadek do orzechów

O
oatcake | owsiany herbatnik

oatmeal | mąka owsiana

obsolete | przestarzały

obviously ˈɒbviəsli / ˈɑːbviəsli | 
oczywiście

on the cob | w kolbie

on the other hand | z drugiej 
strony

on the surface | na pierwszy rzut 
oka

one-off | jednorazowy

onion skin ˈʌnjən skɪn | łupina od 
cebuli

onion ˈʌnjən | cebula

order | zamówienie

origins | pochodzenie, początki

otherworldly | nie z tego świata, 
nieziemski

outdoors | na dworze, na zewnątrz

outfit | strój

oven ˈʌvn | piekarnik

over-indulging | nadmierne 
dogadzanie sobie

overly | nadmiernie

overly-crowded | nadmiernie 
zatłoczony

overwhelming | przeważający

P
pagan ˈpeɪɡən | pogański, poganin

Palm Sunday | Niedziela Palmowa

pampered | rozpieszczony

pancake | naleśnik

parish | parafia

parishioner | parafianin

participant | uczestnik

partygoer | imprezowicz

pastime | rozrywka

patriotism ˈpeɪtriətɪzəm / 
ˈpætriətɪzəm | patriotyzm

peculiar | osobliwy, dziwaczny

penance ˈpenəns | pokuta

peppered | doprawiony pieprzem

perfomer | wykonawca

phenomenon fəˈnɒmɪnən / 
fəˈnɑːmɪnən | zjawisko

pier | molo

pigeon ˈpɪdʒɪn | gołąb

pigmented | zabarwiony

piper | dudziarz

plausible ˈplɔːzəbl | przekonujący, 
wiarygodny, sensowny

plethora | mnóstwo

ploughman | oracz

poinsettias | gwiazda betlejemska

poll | ankieta

portmanteau pɔːtˈmæntəʊ / 
pɔːrtˈmæntoʊ | połączenie, 
kombinacja

potato champ | ziemniaki purée 
z zieloną cebulką lub porami

poultry ˈpəʊltri / ˈpoʊltri | drób

prayer for sb | modlitwa za kogoś

present-laden | obładowany 
prezentami

prestigious preˈstɪdʒəs | 
prestiżowy

previous | poprzedni

priest | ksiądz

Prime Minister | premier

prior to sth | wcześniej względem 
czegoś

prominent | wybitny, znaczący

providence | opatrzność

pseudonym ˈsuːdənɪm / 
ˈsjuːdənɪm | pseudonim, ksywka

pumpkin | dynia

pumpkin pie | ciasto dyniowe
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puppet | marionetka

purchased | nabyty, za/kupiony

pussy willows | bazie

Q
quartered | poćwiartowany

quirky | osobliwy

quoted | cytowany

R
raffled off | wystawiony na loterii

raider | najeźdźca

raucous ˈrɔːkəs | hałaśliwy

realm | królestwo, sfera

rebel ˈrebl | buntownik

recognised | uznawany, uznany

reconciliation | godzenie się

reeling from sth | chwiejący się, 
zataczający się

regarded | postrzegany

regarding sth | dotyczący czegoś

regardless of sth | bez względu na 
coś

reign reɪn | panowanie

released | wypuszczony, 
oswobodzony, wyzwolony

remarkable rɪˈmɑːkəbl / 
rɪˈmɑːrkəbl | wybitny, niezwykły

remote | odległy

rendition | interpretacja, 
wykonanie

renowned rɪˈnaʊnd | znany

resolution | postanowienie

restless | niespokojny, 
zniecierpliwiony

restriction on sth | ograniczenie 
dotyczące czegoś

retail district | dzielnica handlowa

reveller | imprezowicz, hulaka

revered | szanowany

rhyme raɪm | rym

ringleader | prowodyr, przywódca

roasted | pieczony

root vegetables | warzywa 
korzenne

roughly | mniej więcej

rounded off | zakończony

rousing | porywający

run-up | czas poprzedzający coś

S
salt sɔːlt | sól

savoured ˈseɪvə(r)d | smakowany

savoury ˈseɪvəri | smakowity, 
smaczny

scarecrow ˈskeəkrəʊ / ˈskerkroʊ | 
strach na wróble

scattered | rozsiany

scene siːn | scena
scheduled ˌʃedjuːld | wyznaczony, 
zaplanowany

scholar | uczony, badacz

scores of sth | mnóstwo czegoś

scrumptious ˈskrʌmpʃəs | 
przepyszny, wyśmienity, świetny

self-denial | samoumartwienie, 
wyrzekanie się przyjemności

sense of elation | poczucie euforii/
radości

sense of guilt | poczucie winy

sentenced to death | skazany na 
śmierć

sermon | kazanie

serpent god | wężowe bóstwo/
bożek

settler | osadnik

shabby | znoszony, sfatygowany

shamrock | trójlistna koniczyna

sheer | czysty

shepherd figurine | figurka 
pasterza

shepherd ˈʃepəd / ˈʃepərd | 
pasterz

shootout | strzelanina, wymiana 
ognia

shop till you drop | kupować do 
upadłego

shrewd ʃruːd | sprytny, bystry

shriving bell | dzwon pokutny

sight saɪt | wzrok

signed | podpisany

significance | znaczenie

silk | jedwabny

sin | grzech

sinful | grzeszny

sinister | złowieszczy

skyscraper | drapacz chmur

slain | zgładzony

smack dab | pot. dokładnie, 
centralnie

snapshot | zdjęcie

sold out | wyprzedany

solemnity | powaga, podniosłość

sovereign ˈsɒvrɪn / ˈsɑːvrən | 
suwerenny

sparkler | zimne ognie

sparkling | gazowany

spectre | zjawa, duch

spices | przyprawy

spirit | duch

spiritual | duchowy

spiritual healing | duchowe 
uleczenie

spooky | przerażający, straszny

spot-on | bezbłędny, idealny

spread | pasta, krem

sprigs of boxwood | gałązki 
bukszpanu

squarely | centralnie

standpoint | stanowisko, punkt 
widzenia

staple | podstawowy, zasadniczy

stationery | artykuły piśmiennicze, 
papeteria

steep | stromy

stew | gulasz, potrawka
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stocking stuffer | mały prezent 
gwiazdkowy (pakowany według 
tradycji do skarpety, pończochy)

stomach ˈstʌmək | żołądek

stoning | ukamieniowanie

stripe | pasek

stuck in sth | tkwiący w czymś

stuffed with sth | nadziewany 
czymś

stuffing | nadzienie, farsz

subsequent | kolejny, następny

substantial | pokaźny, spory, 
znaczny

successor | następca

suet | łój, tłuszcz

superb suːˈpɜːb / sjuːˈpɜːb | 
świetny

superstition | przesąd

supposedly səˈpəʊzɪdli / 
səˈpoʊzɪdli | rzekomo, ponoć

surge sɜːdʒ / sɜːrdʒ | fala, rzucenie 
się

T
tantalising | kuszący

tar | smoła

tax contribution | wkład z tytułu 
podatków

tent | namiot

thankful | wdzięczny

Thanksgiving Day | Święto 
Dziękczynienia

the dawn of sth | początek czegoś

the faithful | wierni

the pond | pot. Ocean Atlantycki

the unfortunate | ci, którym się nie 
poszczęściło w życiu

themed | tematyczny

therefore | dlatego

thick | gęsty

thickened with sth | zagęszczony 
czymś

though | chociaż, jednak/że

three leaved clover | trójlistna 
koniczyna

tied to sth | powiązany/związany 
z czymś

tier | klasa, poziom

tight-fisted | skąpy

time slot | przedział czasowy

tip of the iceberg | wierzchołek 
góry lodowej

to accuse sb of sth | oskarżyć 
kogoś o coś

to address sth | zwracać się do 
czegoś

to adorn sth with sth | 
przyozdabiać coś czymś

to afford | móc sobie na coś 
pozwolić finansowo

to allow sb to do sth | pozwalać 
komuś coś zrobić

to allow sth | pozwalać na coś

to announce that… | ogłaszać, że…

to appease sb tu əˈpiːz ˈsʌmbədi | 
uspokoić, ugłaskać kogoś

to apply | stosować się, dotyczyć, 
znajdować zastosowanie

to assemble | zebrać się

to associate sth with sth | kojarzyć 
coś z czymś

to attend a mass | uczęszczać na 
mszę

to attend sth | uczęszczać do 
czegoś, uczęszczać na coś

to attract sb | przyciągać kogoś

to authenticate sth tu ɔːˈθentɪkeɪt 
ˈsʌmθɪŋ | uwierzytelnić/
poświadczyć coś

to avoid sth | unikać czegoś

to bake sth | piec coś

to banish sb | skazać kogoś na 
banicję, wygnać, wypędzić

to banish sth from sth | 
wyprowadzić coś z czegoś, wygnać, 
wyrzucić

to be bound to do sth | musieć coś 
zrobić, mieć obowiązek coś zrobić

to be granted sth | mieć coś 
zapewnione/gwarantowane

to be nothing short of sth | być 
czystym (czymś), być niczym coś 
(np. cud)

to be put on the back burner | 
zostać odłożonym na bok

to be stuck with sth | po/zostać 
z czymś

to bear sth in mind | mieć coś na 
uwadze

to belt out sth | wyśpiewywać coś

to blow up sth | wysadzić coś 
w powietrze

to brew sth | warzyć, przyrządzać 
coś

to carve sth | wy/rzeźbić coś, 
wydrążyć coś

to chant | skandować

to chase sth | ścigać/gonić coś

to chill sb to the bone | przerazić/ 
przestraszyć kogoś

to choke tə tʃəʊk / tʃoʊk | dławić się

to chow down sth tə tʃaʊ daʊn 
ˈsʌmθɪŋ | wcinać, jeść coś
to claim that… | twierdzić, że…

to climb up sth | wspiąć się na coś

to collect sth | zbierać coś

to come across sth | natknąć się 
na coś

to come at a cost | być dostępnym 
za opłatą

to come up | wyłaniać się, 
pojawiać się

to commemorate sb | upamiętniać 
kogoś

to commemorate sth | 
upamiętniać coś

to commence | zaczynać się

to confess one’s sins | wyznawać 
grzechy

to consist in sth | polegać na czymś

to consist of sth | składać się 
z czegoś

to contain sth | zawierać coś

to contend | rywalizować

to contribute in sth | przyczynić się 
do czegoś
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to convert sb to sth | nawracać 
kogoś na coś

to convert to sth | przejść na coś, 
zmienić wyznanie

to cram | tłoczyć się

to dash to X | pośpieszyć do X

to date back to X | sięgać czasów X

to decry sth | potępiać coś

to denote sb | oznaczać kogoś

to denote sth | oznaczać coś

to detract from sth | rozpraszać, 
odciągać od czegoś

to devise sth | opracowywać coś

to dictate that… | nakazywać

to dig into sth | pot. wcinać coś

to disguise sth | ukryć coś

to dish on sth | pot. po/gadać 
o czymś

to dismiss sth | odrzucać coś

to display sth | wystawić coś na 
pokaz

to dispose of sth | pozbywać się 
czegoś

to don sth | przywdziewać coś

to draft sth | sporządzić coś

to draw from sth | czerpać coś 
z czegoś

to dress up | przebierać się

to drive sb out of sth | pozbyć się 
kogoś z czegoś

to emphasise that… | podkreślać, 
że…

to enable sb to do sth | umożliwiać 
komuś zrobienie czegoś

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

to enslave sb | zrobić z kogoś 
niewolnika

to epitomise | przejawić się

to equal sth | równać się czemuś

to evolve | ewoluować, rozwijać się

to exchange wishes | wymieniać 
się życzeniami

to expand | powiększać się, 
rozwijać

to fall down | upadać, spadać

to fall head over heels in love with 
sb | zakochać się w kimś na zabój

to fall in love with sth | zakochać 
się w czymś

to fall on sb | przypadać komuś

to fall out | po/kłócić się

to fast | pościć

to feed sth | na/karmić coś

to fine sb | nakładać na kogoś 
grzywnę

to flip sth | podrzucać coś, 
przerzucać coś

to flock to X | gromadzić się, 
ściągać do X

to flounder | brnąć (w czymś)

to flourish tə ˈflʌrɪʃ / ˈflɜːrɪʃ | 
kwitnąć

to fly off | odlecieć

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

to frighten | straszyć

to fulfil sth | spełnić coś

to gab about sth | gadać/paplać 
o czymś

to gain steam | rosnąć w siłę

to gain sth | zdobyć, uzyskać coś

to gain traction | uzyskać uznanie, 
spotkać się z aprobatą

to gather | gromadzić się

to gaze at sth | wpatrywać się 
w coś

to get dressed in sth | przebrać się 
w coś

to get rid of sth | pozbyć się czegoś

to get soaking wet | zostać 
kompletnie przemoczonym

to get trampled to death | zostać 
stratowanym na śmierć

to give rise to sth | spowodować 
powstanie czegoś

to give up sth | rezygnować 
z czegoś

to go bad | zepsuć się

to go for a pint | iść na kufel (piwa)

to go hand in hand | iść w parze

to go off | wybuchać, eksplodować

to gorge on sth | objadać się czymś

to grow sth | uprawiać coś

to grow up | dorastać

to hands down | bez wątpienia

to hatch sth | (u)knuć coś

to have a (special/ nice) ring to it | 
nieźle brzmieć

to hit the big time | osiągnąć szczyt 
popularności

to hit the spot | dobrze robić (np. 
o jedzeniu); trafiać w dziesiątkę

to hollow out sth | wy/drążyć coś

to host sth | gościć coś

to immerse oneself in sth | 
zanurzyć się w czymś

to improve sth | polepszać coś

to incinerate sth tu ɪnˈsɪnəreɪt 
ˈsʌmθɪŋ | s/palić coś

to include sth | obejmować coś

to increase | wzrastać

to increase sth | zwiększać coś

to indicate sth | wskazywać coś

to indulge in sth tu ɪnˈdʌldʒ ɪn 
ˈsʌmθɪŋ | oddawać się czemuś, 
dogadzać sobie, ulegać czemuś

to influence sth | wpłynąć na coś

to insist | nalegać

to instill sth in sb | wpoić komuś 
coś

to involve sth | obejmować coś

to issue sth | wydać coś

to join in | dołączyć

to join sth | przyłączyć się do 
czegoś

to keep one’s end of the bargain | 
dotrzymać warunków umowy

to kick back | pot. wyluzować

to lead to sth | prowadzić do 
czegoś

to lease sth | wynająć coś

to light bonfire | rozpalać ognisko

to light sth | zapalić coś
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to lit sth with sth | oświetlić coś 
czymś

to look for sth | szukać czegoś

to maintain that… | utrzymywać, 
że…

to make up sth | tworzyć coś

to morph into sth | przekształcić 
się w coś

to mull over sth | rozmyślać nad 
czymś, rozważać coś

to mumble | mamrotać

to no avail | bezskutecznie

to obtain sth | uzyskać coś

to offer a hand | pomagać

to originate from sth | wywodzić 
się z czegoś

to oversee sth | nadzorować coś

to overthrow sb | obalić kogoś

to partake in sth | brać udział/
uczestniczyć w czymś

to participate in sth | uczestniczyć 
w czymś

to pass | minąć, odejść

to pass a bill | uchwalać ustawę, 
przyjąć projekt ustawy

to pay attention to sth | 
przywiązywać wage do czegoś, 
zwracać uwagę na coś

to pen sth | na/pisać coś

to permeat sth tə ˈpɜːmieɪt / 
ˈpɜːrmieɪt ˈsʌmθɪŋ | przenikać coś

to permit sth | zezwalać na coś

to persecute sb | prześladować 
kogoś

to praise sth | wychwalać coś

to pray | modlić się

to pre-book sth | zarezerwować 
coś z wyprzedzeniem

to precede sth | poprzedzać coś

to proclaim sth | proklamować, 
ogłosić coś

to prohibit sth | zakazywać czegoś

to prove | okazać się

to provide sth | dostarczać czegoś

to quench one’s thirst | zaspokoić 
pragnienie

to rage on | szaleć

to raise sth tə reɪz ˈsʌmθɪŋ | 
zbierać coś

to recognise sth | uznawać coś

to refer to sth | odwoływać się do 
czegoś, odnosić się do czegoś

to refuse to do sth | odmawiać 
zrobienia czegoś

to regard sth as sth | postrzegać 
coś jako coś

to rejoice in sth | radować się 
czymś

to relate to sth | odnosić się do 
czegoś

to replace sb with sb | zastąpić 
kogoś kimś

to replace sth | zastępować co

to require sth | wymagać czegoś

to restore sth | przywrócić coś

to restore sth to sb | przywrócić 
coś komuś

to reuqest permission to do sth | 
prosić o pozwolenie by coś zrobić

to reveal sth | ujawnić coś

to review sth | prezentować 
przegląd czegoś

to revise sth | powtarzać coś (np. 
przed egzaminem), robić powtórkę 
z czegoś

to revolve around sth | obracać 
się, krążyć

to rinse | spłukać, przepłukać

to rise to one’s feet | wstawać

to rise to prominence | zyskać na 
ważności

to roam | błąkać się

to run down | zbiegać

to save room for sth | zachować 
miejsce na coś

to scarf down sth | pałaszować, 
wcinać coś

to secularise sth tə ˈsekjələraɪz 
ˈsʌmθɪŋ | zsekularyzować coś, 
stawać się świeckim

to seek sth | szukać czegoś

to seem | wydawać się

to set off fireworks | odpalać 
sztuczne ognie

to set off sth | odpalać coś

to set sb free | uwolnić kogoś

to showcase sth | zaprezentować 
coś, pokazać coś

to soak up sth | napawać się czymś

to spice up sth | podrasować/
ulepszyć coś

to spread sth | rozpowszechniać/ 
rozprzestrzeniać coś

to spring clean | robić gruntowne, 
wiosenne porządki

to spring up | pojawiać się/
wyrastać jak grzyby po deszczu

to steal the show | przyćmić resztę, 
ściągnąć na siebie całą uwagę

to stem from sth | wynikać 
z czegoś, wywodzić się z czegoś

to stockpile sth | z/gromadzić coś

to store sth | przechowywać coś

to stuff oneself with sth | napchać/
opchać się czymś

to stuff sth with sth | wypchać coś 
czymś

to stumble upon sb | natknąć się 
na kogoś

to suffice | wystarczać

to suit sb | odpowiadać komuś

to switch sth on | włączać coś

to take a stand | zająć stanowisko, 
zadziałać

to take part in sth | brać w czymś 
udział

to take precedence | być 
nadrzędnym, priorytetowym

to the dismay | ku rozczarowaniu

to threaten | zagrozić

to throw water over sb tə θrəʊ 
ˈwɔːtə(r) ˈəʊvə(r) ˈsʌmθɪŋ | 
polewać kogoś wodą

to top it off | jakby tego było mało

to toss sth | podrzucać coś w górę

to trap sb | uwięzić kogoś, złapać 
kogoś w pułapkę
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to try one’s hand at sth | spróbować 
czegoś

to tuck in | pałaszować, zajadać

to turn out | pojawiać się

to unwrap sth | rozpakować coś

to uphold sth | podtrzymywać coś, 
przestrzegać czegoś

to usher in sth | wprowadzać, 
zapoczątkować coś

to vary | różnić się, być 
zróżnicowanym

to vote | głosować

to ward off sth | odstraszyć coś

to wash down sth with sth | pot. 
popić coś czymś

to witness sth | być świadkiem 
czegoś

to wonder | zastanawiać się

to worship sb | czcić kogoś

to yield sth | dawać coś, skutkować 
czymś

topped off with sth | sfinalizowany, 
zakończony czymś

topping | dodatek, przybranie

tote bag | torba na ramię

traced | prześledzony

trade show | targi

treachery ˈtretʃəri | oszustwo, zdrada

treat | przysmak, smakołyk

trick-or-treating | cukierek albo 
psikus

trifle dessert | deser m.in. z ciasta 
biszkoptowego, galaretki i owoców

trunk | pień

tug of war | przeciąganie liny

turkey | indyk

turnip | rzepa

U
ubiquitous juːˈbɪkwɪtəs | 
wszechobecny

unanimously juˈnænɪməsli | 
jednogłośnie

unavoidable ˌʌnəˈvɔɪdəbl | 
nieunikniony

underlying | zasadniczy, 
fundamentalny, leżący u podstaw

undoubtedly ʌnˈdaʊtɪdli | bez 
wątpienia

unlike X | inaczej niż w przypadku X

unmistakable ˌʌnmɪˈsteɪkəbl | 
oczywisty, nie do pomylenia

unpowered | niezasilany elektrycznie

unrest | niepokoje

untimely | przedwczesny

up-and-coming | dobrze 
zapowiadający się

upbringing | wychowanie

up-close | z bliska

upkeep | utrzymanie, pielęgnacja

V
variety | różnorodność

various | różny

venerated | czczony, otaczany czcią

vengeance ˈvendʒəns | zemsta

venture | przedsięwzięcie

venue ˈvenjuː | miejsce (np. 
spotkania)

veritable ˈverɪtəbl | prawdziwy, istny

vernacular | żargon, dialekt

vertical | pionowy

via sth | za pośednictwem czegoś, 
poprzez coś

village ˈvɪlɪdʒ | wioska

virtually | praktycznie

volunteer | ochotnik

vowel ˈvaʊəl | samogłoska

W
wealth | zamożność, bogactwo

wedding | ślub

wedding dress | suknia ślubna

wedge of Easter Eggs | kawałek 
wielkanocnego jajka (w kształcie 
klina)

when it comes to… | jeśli chodzi o…

whereas | podczas gdy

whether | czy

widespread | szeroko 
rozpowszechniony

within | w ciągu czegoś

workshop | warsztat

wrapped | zawinięty, opakowany

wrapped in sth | owinięty w coś

wrapping paper | papier ozdobny, 
papier do pakowania prezentów

wreath riːθ | wieniec, girlanda

Y
youthful ˈjuːθfl | młodzieńczy

Yuletide | Boże Narodzenie

Yuletide ˈjuːltaɪd | 
bożonarodzeniowy
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