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10-4 | pot. ok, zrozumiano

A
a clean bill of health | być 
zdrowym

a cog in the machine/wheel 
| (tylko) trybik w maszynie

a different kettle of fish | inna para 
kaloszy

a host of sth | mnóstwo, duża ilość 
czegoś

a load of rubbish | stek bzdur

a myriad of sth | mnóstwo, 
niezliczoność czegoś

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

a raft of | duża liczba czegoś

a tad | trochę

abbreviation | skrót

abhorrent | wstrętny, odrażający

absolution | rozgrzeszenie, 
darowanie winy

according to sth | w zależności  
od czegoś

accordingly | zgodnie z tym, 
adekwatnie

accusation ˌækjuˈzeɪʃn | oskarżenie

achievement | osiągnięcie

acquired əˌkwaɪəd | nabyty

acting | granie, aktorstwo

activity | czynność

actually | w rzeczywistości, 
faktycznie

addicted to sth | uzależniony  
od czegoś

adept at sth | biegły w czymś

advance | postęp

advanced ədˈvɑːnst / ədˈvænst 
| zaawansowany

advantage | zaleta

advantageous ˌædvənˈteɪdʒəs 
| korzystny

advice | po/rada

affable | przyjazny

affluence | dobrobyt

affluent (adj) | zamożny

agitated | poruszony

agreeable | miły, przyjemny

agreement | zgoda, zgadzanie się 
(z czymś), przytakiwanie

algorithm ˈælɡərɪðəm | algorytm

all’s well that ends well | wszystko 
dobre, co się dobrze kończy (tytuł 
komedii W. Shakespeare’a)

allowed | dozwolony

alternative ɔːlˈtɜːnətɪv / ɔːlˈtɜːrnətɪv 
| alternatywa

although | chociaż, choć

ambiguous | dwuznaczny

amendment | poprawka

amiable | przyjacielski

amount | ilość

amusing | zabawny

and so on | i tak dalej

ankle ˈæŋkl | kostka u nogi

announced | ogłoszony

annoyed | rozdrażniony, 
poirytowany

annoying | denerwujący, irytujący

apart from sth | oprócz czegoś

apparently | najwidoczniej

appearance | wygląd

applied to sth | za/stosowany  
do czegoś

appropriate | właściwy, 
odpowiedni, stosowny

approval | aprobata

arcane | tajemniczy, 
nieprzenikniony

architecture ˈɑːkɪtektʃə(r) / 
ˈɑːrkɪtektʃər | architektura

arduous | mozolny, żmudny, ciężki

armchair critic | osoba, która 
autorytatywnie wypowiada się na 
temat, na który w gruncie rzeczy 
niewiele wie

as hard as nails | twardy jak skała, 
niewzruszony

asap = as soon as possible 
| najszybciej jak to możliwe

assassination | morderstwo, 
zamach

associated with sth | kojarzony 
z czymś

at all | w ogóle

at least | co najmniej, przynajmniej

auditory ˈɔːdətri | słuchowy

authority | władza

autumn ˈɔːtəm | jesień

awesome ˈɔːsəm | rewelacyjny, 
świetny

B
back and forth | w tę i z powrotem

backbiting (n) | obmawianie

banned | zakazany

baptised | ochrzczony

beehive | ul

behaving | zachowywanie (się)

behaviour | zachowanie

Beijing beɪˈdʒɪŋ | Pekin

belly | pot. brzuch

benevolent | życzliwy, dobrotliwy

big cheese | gruba ryba, szycha

big wig /top dog/major player 
| gruba ryba, szycha

bilingual ˌbaɪˈlɪŋɡwəl 
| dwujęzyczny

birthplace | miejsce urodzenia

bits and bobs | drobiazgi

black and white |  czarno-biały

blatant ˈbleɪtnt | rażący

blind date | randka w ciemno

bliss | błogosławieństwo

block text | tekst pisany wielkimi 
literami

bodily-kinaesthetic | kinestetyczny

bond | więź

bottom line | konkluzja, rezultat

breakthrough | przełom
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bright and early | bladym świtem, 
wcześnie rano

broadcast ˈbrɔːdkɑːst | emitowany

broadsheet | gazeta dużego 
formatu

broken-down | zepsuty

btw = by the way | przy okazji, 
nawiasem mówiąc

buried ˈberid | pochowany, 
zakopany, ukryty

burnt-out | wypalony

buzzing | brzęczący

by all means | oczywiście, jak 
najbardziej

by means of sth | za pomocą 
czegoś

C
cabbage ˈkæbɪdʒ | kapusta

captivity | niewola

carefree | beztroski, niefrasobliwy

casual | przypadkowy

changeable | zmienny

chat | pogawędka

chatterbox | gaduła, papla

cheerful | radosny

childhood | dzieciństwo

chin | broda, podbródek

choking | duszący

chore tʃɔː(r) | obowiązek

climbing | wspinaczka, wspinanie 
się

coincidence kəʊˈɪnsɪdəns / 
koʊˈɪnsɪdəns | zbieg okoliczności

colleague ˈkɒliːɡ / ˈkɑːliːɡ | kolega, 
koleżanka (z pracy)

combat | walka

common | powszechny

commonly | powszechnie

commonplace | powszechny, 
pospolity

competitor | współzawodnik, 
konkurent

comprehensive | zrozumiały

conceited kənˈsiːtɪd | zarozumiały

concise | zwięzły

conducted | przeprowadzony

confident in sth | pewny czegoś

confidently | pewnie, z pewnością 
siebie

confused about sth 
| zdezorientowany czymś

confusing | mylący, wprowadzający 
w błąd

confusion | skonsternowanie, 
konsternacja, zmieszanie

congenial | sympatyczny, miły

constantly | bezustannie, ciągle

containing | zawierający

contemporary | współczesny

contestant | uczestnik, zawodnik

conundrum kəˈnʌndrəm | zagadka, 
tajemnica

conveyed kənˈveɪd | przekazany, 
(właściwie) oddany/wyrażony

convivial | towarzyski, wesoły

copycat (n) | papuga, naśladowca

corpse kɔːps / kɔːrps | zwłoki

counterpart | odpowiednik

courteous | uprzejmy

coward ˈkaʊəd | tchórz

crafts | rękodzieło, przedmioty 
robione ręcznie

cranky | marudny, zrzędliwy

crippling | wyniszczający, 
paraliżujący

curious ˈkjʊəriəs | ciekawski

current | obecny

currently | obecnie

curriculum kəˈrɪkjələm | program 
nauczania

D
dandruff (n) | łupież

decade ˈdekeɪd / dɪˈkeɪd 
| dziesięciolecie, dekada

definite article | rodzajnik 
określony

definitely | zdecydowanie

dejected | przybity, przygnębiony

delightful | przyjemny

dense | gęsty

derogatory | obraźliwy, 
uwłaczający

described | opisany

desired | pożądany

desolate | zniszczony, spustoszony

despite sth | po/mimo czegoś

despondent | zniechęcony, 
przygnębiony

deterred | zniechęcony

device | urządzenie

directly | bezpośrednio

Dirty Thirties | „brudne” lata 
trzydzieste 

disagreement | niezgadzanie się

disapproval | dezaprobata

disclosure | ujawnienie (się), 
wyjawienie

discontent | niezadowolenie

disgusted | zniesmaczony

displayed | pokazany

disturbing | niepokojący

divine | boski

don’t get worked up over it | nie 
przejmuj się tym, nie denerwuj się 
tym

doom and gloom | czarna rozpacz, 
pesymizm

downfall | upadek

down-to-earth | praktyczny

dreaded | budzący przerażenie

dressed to kill | olśniewający, 
świetnie ubrany

dropout | osoba rezygnująca 
z nauki

dubbed | nazwany

dull dʌl | ciemny; głupi
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E
eagle-eyed (adj) | o sokolim 
wzroku

edge-of-your-seat | trzymający 
w napięciu

either of (things/items) | obydwie 
(rzeczy), każda z tych rzeczy

either…or… | albo…albo…

elaborate | rozbudowany

eloquent ˈeləkwənt | elokwentny

embarrassing | zawstydzający

employee | pracownik

encouragement | zachęta

endeavour ɪnˈdevə(r) 
| przedsięwzięcie; wysiłek, staranie

enlightening | oświecający, 
pouczający

enough | wystarczająco

entertaining | rozrywkowy

entertainment | rozrywka

equally ˈiːkwəli | równie

equivalent to sth | równoznaczny 
z czymś

eventually | w końcu, ostatecznie

except sth | z wyjątkiem czegoś

exorbitant | wygórowany

exquisite | wyborny, wyśmienity

extensive | rozległy

extremely | wyjątkowo

F
fabulous | bajeczny

facts and figures | fakty i liczby

fair-weather friend | fałszywy 
przyjaciel, ktoś kto jest 
przyjacielem tylko w sprzyjających 
okolicznościach

familiar | znajomy

fat chance | pot. nie ma szans

favour | przysługa

fear of sb | obawa przed kimś

feature | cecha

fed-up | znudzony

fever | gorączka

few | niewielu

figured out | wywnioskowany, 
wydedukowany

finger-licking | palce lizać, 
przepyszny

first and foremost | przede 
wszystkim

flabbergasted | zdumiony

flashcard | fiszka

flavour | smak

flavoursome | smaczny, 
aromatyczny

flu | grypa

fluency | biegłość

focal point | centralny punkt

fog | mgła

font | czcionka

former | były, wcześniejszy

fortunately | na szczęście

frankly | szczerze

from sibling to sibling | z brata/
siostry na brata/siostrę, z pokolenia 
na pokolenie

fruitless | bezowocny

furniture | meble

furthermore | ponadto

fuss | zamieszanie, szum

G
gatecrash (v) | przyjść na przyjęcie 
bez zaproszenia

gatecrasher | osoba wdzierająca 
się gdzieś bez zaproszenia

gathering | zgromadzenie, 
spotkanie

gaunt ɡɔːnt | wyniszczony, 
wychudły (o osobie); surowy, 
prosty (o budowli)

geek | maniak

getaway | ucieczka; krótki urlop/
wypad

ghastly | okropny, koszmarny

gloomy | posępny, ponury

glut ɡlʌt | nadmiar, zalew, mnóstwo

goal | cel

good riddance | krzyżyk na drogę; 
dobrze, że sobie poszedł/poszła

goody goody | pot. lizus

gossip | plotki

grim | mizerny, nędzny, ponury

gross | obrzydliwy

growth | wzrost

gruesome ˈɡruːsəm | przerażający, 
straszny

guided | z przewodnikiem

guilt | wina

gut reaction | instynktowna/
spontaniczna reakcja

H
handful of sth | garść czegoś

hand-me-downs | pot. używane 
ubrania

handout | kartka z ćwiczeniami

handshake | uścisk dłoni

hang on | poczekaj, zaczekaj

happy-go-lucky | beztroski, 
niefrasobliwy

hatred | nienawiść

haunted ˈhɔːntɪd | nawiedzony

health care | opieka zdrowotna

hideous ˈhɪdiəs | szkaradny, 
paskudny

hilarious | zabawny

hindsight | mądrość po fakcie, 
spóźniony refleks

hindsight is 20/20 | mądry Polak 
po szkodzie

hoity-toity (adj) | snobistyczny, 
zadzierający nosa

Holy Trinity | Święta Trójca

horrific | straszliwy

host | gospodarz

hostage ˈhɒstɪdʒ | zakładnik

hostility | wrogość
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husking | łuskanie (np. fasoli)

I
ill-informed (adj) 
| niedoinformowany

imaginative | oryginalny, pełen 
wyobraźni, twórczy

immensely ɪˈmensli | ogromnie

improper | nieodpowiedni, 
niewłaściwy

improvement | polepszenie, 
poprawa, postęp

in a myriad of ways | na mnóstwo/
niezliczoną ilość sposobów

in a similar vein | w podobnym 
duchu

in authority | u władzy

in exquisite detail | bardzo 
szczegółowo

in leaps and bounds | bardzo 
szybko, dynamicznie

in order to | aby, żeby

in principle | w zasadzie, 
zasadniczo

in terms of sth | pod względem 
czegoś

in the meantime | w międzyczasie

including sth | obejmujący coś

incomprehensible | niezrozumiały

indeed | w rzeczy samej

indefinite article | rodzajnik 
nieokreślony

indifference | obojętność

indispensable ˌɪndɪˈspensəbl 
| nieodzowny

inebriated | nietrzeźwy

infamous | owiany złą sławą, 
haniebny

infinite | nieskończony

influential | wpływowy

ingrained | wrośnięty, zespolony, 
zakorzeniony

inner | wewnętrzny

innocence ˈɪnəsns | niewinność

instead (of sth) | zamiast (czegoś)

interchangeably | wymiennie

interlaced | przeplatany

interlocutor | interlokutor, 
rozmówca

intricate | zawiły

invariably | niezmiennie

invented | wynaleziony

involuntarily ɪnˈvɒləntrəli / 
ɪnˌvɑːlənˈterəli | mimowolnie

involving sth | obejmujący coś

it is advisable | doradza się

it’s up to you | to zależy od ciebie

J
jack of all trades | złota rączka

jaywalk (v)  | AmE przechodzić 
przez ulicę w niedozwolonym 
miejscu

jigsaw puzzle | układanka

job interview | rozmowa ws. pracy

joint | wspólny

joyous ˈdʒɔɪəs | radosny

juxtaposition ˌdʒʌkstəpəˈzɪʃn 
| zestawienie, przeciwstawienie

K
kale (n) | jarmuż

kitchen drain | odpływ w zlewie

knife and fork naɪf ən fɔːk / fɔːrk 
| nóż i widelec

know it all/wise guy/smart 
alec(k) | ważniak, mądrala, osoba 
wymądrzająca się

knowledgeable ˈnɒlɪdʒəbl / 
ˈnɑːlɪdʒəbl | znający się na rzeczy

L
lacklustre | bez wyrazu, nijaki

lady-killer (n) | kobieciarz

last but not least | ostatnie, ale nie 
mniej ważne

leftovers | resztki, pozostałości

legacy | spuścizna

leisure | czas wolny

lie | kłamstwo

like chalk and cheese laɪk tʃɔːk ənd 
tʃiːz | całkowicie odmienny, różny 
od siebie, jak niebo i ziemia

likewise | podobnie

little by little | stopniowo

live wire | żywe srebro

long-lasting | długotrwały

lousy | parszywy, kiepski

lowered ˈləʊə(r)d | obniżony

lung | płuco

lurking lɜːkɪŋ / lɜːrkɪŋ | czajenie się

luscious ˈlʌʃəs | pyszny

lynching | linczowanie

lyrics | słowa piosenki

M
magnanimous mæɡˈnænɪməs 
| wspaniałomyślny, wielkoduszny

mainly | głównie

majority | większość

marvellous ˈmɑːvələs | cudowny

masterpiece | dzieło

meaning | znaczenie

means of transport | środek 
transportu

measure for measure | miarka  
za miarkę (również tytuł komedii  
W. Shakespeare’a)

medieval ˌmediˈiːvl 
| średniowieczny

melange | mieszanka

memorable | pamiętny

merry-go-round (n) | karuzela

mesh | zazębienie się

messed-up | zepsuty, spartaczony

miserable | nieszczęśliwy
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mixed | pomieszany

moreish | pyszny

mouth-watering | apetyczny,  
że aż ślinka leci

mover and shaker | człowiek 
czynu, człowiek wpływowy, szycha

much ado about nothing |  
dużo hałasu o nic (tytuł komedii  
W. Shakespeare’a)

mundane | zwyczajny, codzienny

mystery novel | powieść 
kryminalna

N
namby-pamby (adj) | ckliwy, 
sentymentalny

namby-pamby | pot. 
sentymentalny, ckliwy

neighbour | sąsiad

neighbourhood | sąsiedztwo

neither | ani

nephew ˈnefjuː | siostrzeniec, 
bratanek

network | sieć

nevertheless | niemniej jednak

nihilism ˈnaɪɪlɪzəm | nihilizm

no wonder | nic dziwnego

not be up to scratch | okazać  
się niewystarczającym, okazać  
się za słabym

not have a hair out of place 
| wyglądać jak spod igły, wyglądać 
perfekcyjnie

notoriously nəʊˈtɔːriəsli | ciągle

nowadays | obecnie

numerous | liczne, liczny

O
oak | dębowy

odd | dziwaczny, osobliwy

offended | obrażony, urażony

off-putting | zniechęcający

omnipotence (adj) 
| wszechmogący

on the contrary 
| w przeciwieństwie (do czegoś)

on the other hand | z drugiej 
strony

on top of that | na domiar tego

onlooker | obserwator, 
przechodzień

oomph ʊmf | „to coś”, ikra

opinion poll | badanie opinii 
publicznej

opportunity | sposobność, okazja

ordained | mający święcenia

ordeal ɔːˈdiːl | gehenna, męka

origin | pochodzenie, początki

otherwise | w przeciwnym razie

out of the question | wykluczone

outdoor | pod gołym niebem

outgoing | otwarty

outset | początek

outspoken | szczery do bólu

overcast | zachmurzony

overjoyed | niezmiernie ucieszony, 
rozradowany

overloaded | przeciążony

P
page-turner | wciągająca lektura

parrot-fashion (adj) | powtarzający 
jak papuga

participant | uczestnik

passed | przekazywany

passed down | przekazywany

peace and quiet | święty spokój

peculiarity | osobliwość

peer | rówieśnik

pen pusher | BrE pot. gryzipiórek, 
urzędas

perceived | postrzegany

performer | wykonawca, artysta

pitch | boisko

pizzazz | pot. charakter, kop, 
energia

play | sztuka

pleasurable | przyjemny, miły

plentiful | liczne

plenty (of sth) | mnóstwo (czegoś)

plopped into sth | wpleciony 
w coś, wtrącony

post-it | karteczka samoprzylepna

pot-bellied | z dużym brzuchem

poverty | ubóstwo, bieda

poverty stricken ˈpɒvəti ˈstrɪkən 
| dotknięty biedą/ubóstwem

praise | pochwała

prayer | modlitwa

predictably | przewidywalnie

prefix | przedrostek, prefiks

pregnant | w ciąży

previous ˈpriːviəs | poprzedni

prim and proper | przesadnie 
poprawny/formalny, wymuskany

printed | drukowany

prisoner | więzień

proficiency | biegłość

proficient | biegły

promotion | awans

prone to sth | skłonny do czegoś

pronounced prəˈnaʊnst 
| wymawiany

proper | właściwy

properly | odpowiednio,  
we właściwy sposób

protruding | wystający

Q
quantum leap | krok milowy

queue-jump (v) ˈkjuː dʒʌmp 
| wpychać się bez kolejki

quilting | pikowanie (kołdry, 
narzuty itp.), szycie pikowanej 
kołdry
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R
raised reɪzd | podwyższony

ranging from X-Y | od X do Y

raspberry | malina

rat race (n) | wyścig szczurów

Ready? Steady? | Do startu 
gotowi?

reckless | beztroski, niedbały

refund for sth | zwrot za coś

regardless of sth | bez względu  
na coś

release from sth | zwolnienie 
z czegoś, uwolnienie od czegoś

reliable rɪˈlaɪəbl | godny zaufania, 
na którym można polegać

remarkable rɪˈmɑːkəbl | warty uwagi

repulsive | odrażający, odpychający

required | wymagany

requirement | wymaganie, wymóg

resemblance | podobieństwo

respectively | odpowiednio

restored | odrestaurowany, 
odnowiony

revelation | objawienie

revolting | odpychający, odrażający

ridiculously rɪˈdɪkjələsli 
| śmiesznie, niedorzecznie

rip-off | zdzierstwo

Roaring Twenties | szalone lata 
dwudzieste

roger | pot. zrozumiano

rooted in sth | zakorzeniony 
w czymś

roughly | z grubsza

rousing | porywający, ekscytujący

rubbish | bezwartościowy, 
bezużyteczny

rumour | plotka, pogłoska

rustling | szeleszczący

S
sample | przykładowy

sampling | próbka

saying | powiedzenie

scalp | skóra na głowie

scene siːn | scena

schedule ˈʃedjuːl | grafik, plan

scheme skiːm | plan, program, 
intryga, spisek

scientist ˈsaɪəntɪst | naukowiec

scores of sth | mnóstwo czegoś

scrumptious ˈskrʌmpʃəs 
| wyśmienity, smakowity, pyszny

secondary school | szkoła średnia 

sense | zmysł

set phase | utarty zwrot

sewing ˈsəʊɪŋ / ˈsoʊɪŋ | szycie

sharp | punkt

sickening | przyprawiający 
o mdłości; oburzający

significant | znaczący

similarity | podobieństwo

sinister | złowieszczy

sky’s the limit | nie ma ograniczeń

slacker | pot. leń

slam | trzaśnięcie

sleet | deszcz ze śniegiem

slightly | lekko, trochę

small fry | płotka, mało znacząca 
osoba

software | oprogramowanie

sophisticated | wyszukany

sour grapes (n) | zazdrość, zawiść

spanning | trwający

spiffing | świetny, przedni, 
rewelacyjny

spinning | przędzenie

spread | rozprzestrzenianie się 

steady | stały

stimulus | bodziec

stock exchange | giełda papierów 
wartościowych

strength streŋθ | siła

stubborn as a mule | uparty jak 
osioł

subconsciously | podświadomie

succulent ˈsʌkjələnt | smakowity

sufficient səˈfɪʃnt | wystarczający

suffix | przyrostek

superfluous | zbędny, niepotrzebny

suspicious səˈspɪʃəs | podejrzany

synonymous with sth sɪˈnɒnɪməs 
wɪð ˈsʌmθɪŋ | równoznaczny 
z czymś

T
tailor | krawiec

talk is cheap | łatwo powiedzieć

tax | podatek

techie | pot. guru informatyczny, 
technik

technician tekˈnɪʃn | technik | 
(np. komputerowy), specjalista

technology tekˈnɒlədʒi / 
tekˈnɑːlədʒi | technologia

teen | nastolatek

term | termin

term of endearment 
| pieszczotliwe określenie

texture | faktura, konsystencja, 
struktura

the exception proves the rule 
| wyjątek potwierdza regułę

the word is out | (coś) wyszło  
na jaw, poszła pogłoska, że…

themed | tematyczny

there’s no rush | nie ma pośpiechu

there’s no denying | nie można 
zaprzeczyć, bez wątpienia

therefore | dlatego

though | jednak

though ðəʊ / ðoʊ | jednak/że

thought-provoking | skłaniający  
do refleksji

throwaway | jednorazowego 
użytku

thunderstorm | burza z piorunami

till the cows come home | bez 
końca
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timeless | ponadczasowy

tip-top | znakomity, doskonały

to accompany sth | towarzyszyć 
czemuś

to accuse sb of sth | oskarżać 
kogoś o coś

to achieve sth | osiągnąć coś

to acknowledge sth | poświadczyć 
coś, potwierdzać coś

to acquire sth | nabywać coś

to admit sth | przyznawać coś

to advance tu ədˈvɑːns / ədˈvæns 
| robić postępy

to affect sth | wpłynąć na coś

to affirm sth | potwierdzać coś

to afford sth | móc sobie na coś 
finansowo pozwolić

to agree to disagree | uzgodnić,  
że ma się odmienne zdania;  
zgodzić się co do niezgody

to agree with sb | zgadzać się 
z kimś

to allow | zezwalać, pozwalać

to annoy sb | denerwować kogoś

to appear | pojawić się, wystąpić

to apply sth | nakładać coś, 
stosować coś

to approach sth | zbliżać się  
do czegoś

to ask sb out | zaprosić kogoś  
na randkę

to associate sth with sth | kojarzyć 
coś z czymś

to attend a school | chodzić  
do szkoły

to attend sth | chodzić na coś, 
uczęszczać gdzieś, uczestniczyć 
w czymś

to avoid sth | uniknąć czegoś

to be at a disadvantage | być 
w niekorzystnej sytuacji

to be born and bred | urodzony 
i wychowany

to be bound to do sth | musieć coś 
z/robić

to be bound to… | powinno…

to be familiar with sth | być 
zaznajomionym z czymś

to be forced to do sth | zostać 
zmuszonym do zrobienia czegoś

to be let out of sth | zostać 
z czegoś wypuszczonym

to be nothing short of sth | być 
czystym czymś

to be put down | zostać uśpionym

to be skin and bone | być bardzo 
chudym

to be the spitting image of sb | być 
do kogoś podobnym (jak dwie 
krople wody)

to be up to sb | zależeć od kogoś

to beg for sth | błagać o coś

to blame sb | winić kogoś

to boot up | uruchamiać, włączać 
(się), startować

to border on sth | graniczyć 
z czymś

to bother | kłopotać, trudzić się

to break down | zepsuć się

to bring along sb | przyprowadzić, 
zabrać kogoś ze sobą

to bring over sth | przynieść coś

to brush up on sth | podszlifować 
coś

to capture sth | chwytać

to catch up with sb | nadrabiać coś 
z kimś (pogadać)

to check in | zameldować się

to check out | wymeldowywać się

to claim | twierdzić

to clear up | przecierać się, 
rozjaśniać

to collapse | załamać się

to collect | zbierać się

to combine with sth | łączyć się 
z czymś

to come across sth | natknąć się 
na coś

to come and go | zmieniać się 
regularnie

to come down with sth 
| zachorować na coś

to come in handy | być 
przydatnym, okazać się użytecznym

to come out of the frying pan and 
into the fire | wpadać z deszczu 
pod rynnę

to come over | wpaść, wpadać 
z wizytą

to come up | pojawiać się

to compete with sb | rywalizować 
z kimś

to complain about sth | narzekać, 
skarżyć się na coś

to concur tə kənˈkɜː(r) | popierać

to contain sth | zawierać coś

to contribute to sth | przyczyniać 
się do czegoś

to convey sth | przekazywać coś

to cope with sth | dawać sobie 
z czymś radę

to correspond to sth | odpowiadać 
czemuś

to cost an arm and a leg 
| kosztować krocie, kosztować 
majątek

to cram sth | wkuwać coś

to cry out sth | wykrzykiwać coś

to cut out | mieć przerwę 
w dostawie, wyłączyć się

to decay | psuć się, rozkładać, 
niszczeć

to deny sth | zaprzeczać czemuś

to depart | odjechać

to derive from sth | pochodzić  
od czegoś

to deserve sth | zasługiwać na coś

to detest sth | nie cierpieć czegoś

to devote sth to sth | poświęcać 
coś czemuś

to disapprove of sth | nie 
aprobować czegoś, krzywo patrzeć 
na coś

to discharge sb from sth | wypisać 
kogoś skądś

to disprove sth | obalić coś

to do better | lepiej sobie 
radzić, lepiej/wydajniej działać/
funkcjonować
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to do the dishes | zmywać naczynia

to do the ironing | prasować

to doubt tə daʊt | wątpić

to download sth | pobrać coś

to draw sb’s attention from sth 
| odwrócić/odciągnąć czyjąś uwagę 
od czegoś

to dress up | przebierać się

to drop in | wpaść z wizytą 

to embarrass sb | zawstydzić 
kogoś, postawić kogoś 
w niezręcznej sytuacji

to encounter sb | napotykać/
spotykać kogoś

to end up | skończyć, zakończyć

to envy sth tu ˈenvi ˈsʌmθɪŋ 
| zazdrościć czegoś

to escape sth | uciec od czegoś

to estimate | szacować

to evolve | rozwijać się

to exaggerate | przesadzać

to exchange sth | wymieniać coś

to exclaim | wykrzyknąć

to expand sth | poszerzać coś

to experience sth | doświadczać 
czegoś

to facilitate sth | ułatwić coś

to fail | ponieść porażkę, zawodzić

to familiarize with sth | zapoznać 
się z czymś

to fear for sth | obawiać się o coś

to find out sth | dowiadywać się 
czegoś

to fix sth (up) | naprawić coś

to flee to X | zbiec do X

to fly a kite | puszczać latawiec

to forbid sb from doing sth 
| zakazać komuś robienia czegoś

to force oneself to do sth | zmusić 
się do zrobienia czegoś

to get acquainted with sth tə 
ɡet əˈkweɪntɪd wɪð ˈsʌmθɪŋ 
| zaznajomić się z czymś

to get away from sth | wyrwać się 
skądś

to get bored | znudzić się

to get off the phone with sb | odbyć  
z kimś rozmowę telefoniczną, 
porozmawiać z kimś przez telefon

to get sth under one’s belt 
| opanować coś

to give rise to sth | dać czemuś 
początek

to give up sth | porzucać, 
rezygnować z czegoś

to go off | za/działać, zadzwonić

to go over sth | przejrzeć coś

to grill sb | przepytywać kogoś, 
maglować

to grow up | dorastać, rosnąć

to hand sth over to sb | przekazać 
coś komuś, oddać coś komuś

to have a chit-chat | ucinać sobie 
pogawędkę (z kimś), gawędzić

to have a nightmare | mieć 
koszmar

to have a surgery tə həv ə ˈsɜːdʒəri 
/ ˈsɜːrdʒəri | mieć operację/zabieg

to have sth in common with sb 
| mieć coś wspólnego z kimś

to have sth under one’s belt | mieć 
coś na swoim koncie

to have/take a dip | po/pływać

to have/take a nap | ucinać sobie 
drzemkę

to hint at sth | wskazywać na coś

to hold down sth | przytrzymać coś

to hook up | spiknąć się, 
kumplować się z kimś

to improve sth | polepszać coś

to include sth | zawierać coś, 
obejmowac coś

to incorporate sth in sth |  
za/stosować coś, włączać coś  
do czegoś

to incorporate sth into sth |  
za/stosować coś w czymś,  
włączyć coś w coś

to incriminate oneself | obciążać 
siebie

to indicate sth | wskazywać  
(na) coś

to influence sb/sth | wpłynąć  
na kogoś/coś

to insist on sth | nalegać na coś

to insist that… | nalegać na to, 
że…, upierać się przy czymś

to insult sb | obrażać kogoś

to interview sb | zrobić z kimś 
wywiad

to jeopardise sth | narażać coś  
na szwank

to join sth together | łączyć coś

to keep up with sth | być  
na bieżąco z czymś

to key in | napisać coś za pomocą 
klawiatury

to kick the bucket | kopnąć  
w kalendarz, umrzeć 

to lead to sth | prowadzić  
do czegoś

to learn sth by heart | uczyć się 
czegoś na pamięć

to leave out sth | pominąć coś

to liven up sth | ożywić coś

to look after sb/sth | opiekować 
się, troszczyć się o kogoś/coś

to look at sb/sth | patrzeć  
na kogoś/coś

to look forward to sb/sth 
| oczekiwać kogoś/czegoś

to make a fuss | robić zamieszanie

to make one’s bread and butter 
| zarabiać na życie

to manage | po/radzić sobie,  
dać radę; zarządzać, kierować

to marvel at sth | zachwycać się 
czymś

to master sth | opanować coś

to matter | mieć znaczenie

to memorise sth | zapamiętywać 
coś

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

to mime sth | pokazywać coś na 
migi

to mock sb | dokuczać komuś
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to morph into sth | przekształcać się 
w coś

to move out | wyprowadzić się

to name sth | nazwać coś, nadać 
czemuś nazwę

to nod one’s head | pokiwać głową, 
przytaknąć

to notice sth | zauważać coś

to open up to sb | otworzyć się  
na kogoś

to originate from sth | pochodzić 
od/z czegoś

to outlive sb | przeżyć kogoś, żyć 
dłużej od kogoś

to overlook sth | przeoczyć,  
pominąć coś

to overreact | przesadnie/
nadmiernie reagować

to oversleep | zaspać

to pass away | odejść, umrzeć

to pass by | upływać, mijać

to pass out | zemdleć

to pencil sb in | wpisać kogoś 
wstępnie (np. do kalendarza)

to perceive sth | postrzegać coś

to perform poorly at sth | słabo 
w czymś wypaść

to permit sth | zezwalać na coś

to pick and choose | przebierać, 
grymasić

to pick up | przybierać na sile

to pinpoint sth | dokładnie coś 
określić, s/precyzować, wskazać coś

to please sb | zadowolić kogoś

to plug in sth | podłączyć coś  
do prądu

to pop up | wyskoczyć, pojawić się

to power down | wyłączyć zasilanie

to predict sth | przewidzieć coś

to prevent sb from sth 
| powstrzymywać kogoś przed czymś

to provide sth | dostarczać czegoś

to pull in | zatrzymać się

to pursue sth tə pəˈsjuː / pərˈsuː 
ˈsʌmθɪŋ | podążać za czymś

to put a smile on the other person’s 
lips | wywołać uśmiech na twarzy 
drugiej osoby

to put one’s foot in it | BrE popełnić 
gafę

to put sth away | odkładać, odłożyć 
coś

to put up with sth | wytrzymywać, 
znosić, tolerować coś

to raise sth | zwiększyć coś

to realise | zdać sobie sprawę

to recover from sth | podnieść się 
z czegoś

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

to reflect sth | odzwierciedlać coś

to refuse to do sth | odmówić 
zrobienia czegoś

to regret sth | żałować czegoś

to reiterate tə riˈɪtəreɪt | powtarzać 
coś wielokrotnie

to release sb | wypuścić kogoś  
(np. z niewoli)

to remain in the loop | pozostać  
na czasie, być na bieżąco

to remove sth from sth | usuwać coś 
z czegoś

to require sth | wymagać czegoś

to resemble sth | przypominać coś

to retrieve sth from sth | odzyskiwać 
coś z czegoś

to revise sth | powtarzać coś

to rip sb off | obedrzeć kogoś  
ze skóry, bardzo drogo komuś  
za coś policzyć

to rob sth of sth | okradać coś 
z czegoś, pozbawiać coś czegoś

to run out of sth | nie mieć czegoś, 
kończyć się (o czymś)

to say a prayer | odmawiać 
modlitwę

to seduce sb | uwieść kogoś

to seek | szukać, poszukiwać

to seem | wydawać się

to set off sth | nastawić, ustawić coś, 
uruchamiać coś, zapoczątkowywać 
coś

to sign in | za/logować się

to simplify sth | upraszczać coś

to speak volumes | mówić wiele, 
mówić samo za siebie

to stand out | wyróżniać się

to stem from sth | wynikać z czegoś, 
pochodzić z/od czegoś

to stick sth | przylepić coś, przykleić 
coś

to stop over | zatrzymać się

to straddle sth | rozciągać się  
nad czymś

to straighten out sth | ustalić coś

to strengthen sth | wzmocnić coś

to struggle for sth | walczyć o coś

to subject sb to sth | poddać kogoś 
czemuś

to swap sth | zamieniać coś

to swell up | spuchnąć

to switch on sth | włączyć coś

to take caution tə teɪk ˈkɔːʃn | być 
ostrożnym

to take off | startować

to take responsibility for sth | brać 
odpowiedzialność za coś

to tease sb tə tiːz ˈsʌmbədi | drażnić 
kogoś

to testify against oneself | zeznawać 
przeciwko samemu sobie

to throw out the garbage | wyrzucać 
śmieci

to throw up | wymiotować

to tie sth into sth | powiązać coś 
z czymś

to touch down | wylądować

to trudge | brnąć

to truncate sth | ścinać/obcinać/
skracać coś

to try sth out | wypróbować coś

to turn off sth | wyłączyć coś

to turn out | okazywać się

to turn up sth | podręcić coś, 
podgłośnić

to underscore sth | podkreślić coś

to unfold | rozwijać się
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to upset sb | zmartwić kogoś

to vary | różnić się

to wag | machać, kiwać, poruszać się

to watch out for sth | uważać na coś

to whine about sth | biadolić/
lamentować z powodu czegoś

to widen sth | poszerzać coś

to wind up | s/kończyć

to wipe out sth | skasować coś

to zoom in | zrobić zbliżenie

tongue-tied (adj) ˈtʌŋ taɪd 
| oniemiały

top-notch | pierwszorzędny

training | trening, szkolenie

treasure trove | skarbnica

treated | traktowany

turbulent | burzliwy

turf war ˈtɜːf wɔː(r) | wojna 
o terytorium/wpływy (np. gangów)

two-faced | dwulicowy

U
ultimately ˈʌltɪmətli | w końcu, 
ostatecznie

unbelievably ˌʌnbɪˈliːvəbli 
| niewiarygodnie

uncountable | niepoliczalny

undeniable | niezaprzeczalny

under no circumstances | pod 
żadnym warunkiem, w żadnym razie

undulating ˈʌndjuleɪtɪŋ 
| pofałdowany, falisty

unemployment benefit | zasiłek  
dla bezrobotnych

unemployment ˌʌnɪmˈplɔɪmənt 
| bezrobocie

unforgettable ˌʌnfəˈɡetəbl / 
ˌʌnfərˈɡetəbl | niezapomniany

unfortunately | niestety

uninspired ˌʌnɪnˈspaɪəd | mało 
kreatywny

unintentionally ˌʌnɪnˈtenʃənəli 
| niecelowo, niespecjalnie

unlike sth | niepodobnie do czegoś

unpleasant | nieprzyjemny

untoward | nieprzewidziany, 
niestosowny

unusual ʌnˈjuːʒuəl | nietypowy

unwilling | niechętny

upbeat | wesoły, porywający

upbringing | wychowanie

upset | zasmucony, zmartwiony

urban sprawl (n) ˈɜːbən sprɔːl 
| niekontrolowany rozrost miast

V
valid | ważny, obowiązujący, nadal 
na czasie/aktualny

vanity mirror | lusterko  
przed siedzeniem pasażera

varied ˈveərid / ˈverid | zróżnicowany

variety | różnorodność

various ˈveəriəs | różny

vegetarian ˌvedʒəˈteəriən / 
ˌvedʒəˈteriən | wegetarianin

vehicle ˈviːhɪkl | pojazd

vernacular vəˈnækjələ(r) / 
vərˈnækjələr | gwara, żargon

versatile ˈvɜːsətaɪl / ˈvɜːrsətl 
| wszechstronny, uniwersalny

versus | kontra

vexed | zirytowany

via sth | po/przez coś, za pomocą 
czegoś

vile vaɪl | nikczemny, wstrętny

violently | gwałtownie

virtually | praktycznie

vital | kluczowy, zasadniczy

vivid | żywy, ożywiony, dynamiczny

volume ˈvɒljuːm | głośność

voyage ˈvɔɪɪdʒ | podróż

W
wardrobe ˈwɔːdrəʊb | szafa

watered-down | nijaki, mdły

weakness | słabość

wealth | bogactwo

weather | pogoda

wedding | ślub

weight weɪt | waga, ważność

weird wɪəd / wɪrd | dziwaczny, 
osobliwy

weirdly ˈwɪədli | osobliwie, dziwnie

welcoming | gościnny, serdeczny

well behaved | grzeczny

what a pity | jaka szkoda

when it comes to… | jeśli chodzi o…

when she’s due… | kiedy ma 
termin…(porodu)

whisky priest (n) | ksiądz/kapłan 
mający słabość do używek

whiz kid | cudowne dziecko

without thought | bezmyślnie

woke | osoba dobrze 
poinformowana w zakresie jakiegoś 
tematu, obeznana z czymś

word wɜːd / wɜːrd | słowo

wording | porządek słów

workings | funkcjonowanie

workmate | współpracownik, 
kolega/koleżanka z pracy

worn-out | znoszony

worried ˈwʌrid / ˈwɜːrid | zmartwiony

worth sth | wart/y czegoś

wretched ˈretʃɪd | nieszczęśliwy

xenophopia (n) ˌzenəˈfəʊbiə / 
ˌzenəˈfoʊbiə | ksenofobia

yawn (v) jɔːn | ziewać

you name it | co tylko dusza 
zapragnie, mówisz i masz

you’re telling me | pot. nie musisz 
mi tego mówić

zest | zapał, werwa, entuzjazm
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