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a

abbey |  opactwo

abroad |  za granicą

acalvaria |  zaburzenie polegające 
na braku kości sklepienia czaszki

acclaimed |  darzony uznaniem, 
ceniony

according to sth |  według czegoś

acquired |  nabyty 

actually |  rzeczywiście, naprawdę

admission |  wstęp

adult |  dorosły

advertising |  reklama 

a fair amount |  spora ilość

a few |  kilka

agreement |  porozumienie

agreement |  ugoda, porozumienie

aim |  cel

aka = also known as |  znany 
również jako

alleged əˈledʒd |  domniemany

alluring əˈlʊərɪŋ |  urzekający, 
ponętny

although |  chociaż

amusing |  zabawny

anarchy ˈænəki |  anarchia 

ancestry |  pochodzenie

ancient ˈeɪnʃənt |  starożytny

annoyance |  rozzłoszczenie, 
irytacja

annoying |  denerwujący

annually |  corocznie

anticipated |  oczekiwany, 
spodziewany

apart from sth |  oprócz czegoś

ape |  małpa człekokształtna

aplenty |  w bród

appeal |  urok

appearance fee |  opłata  
za pojawienie się

appreciated |  doceniony

appreciative |  pełen uznania

approval |  aprobata

approximately əˈprɒksɪmətli / 
əˈprɑːksɪmətli |  w przybliżeniu, 
około

archipelago ˌɑːkɪˈpeləɡəʊ 
|  archipelag

ardent |  zagorzały

arguably |  zapewne, 
prawdopodobnie

armed |  uzbrojony 

as far as X is concerned |  jeśli 
chodzi o X

association əˌsəʊʃiˈeɪʃn 
|  skojarzenie

astute |  mądry, bystry

a tad |  trochę, odrobinę 

at all |  w ogóle

at least |  przynajmniej

atonement əˈtəʊnmənt / 
əˈtoʊnmənt |  zadośćuczynienie

attempt |  próba 

attitude |  nastawienie

audience ˈɔːdiəns |  publiczność, 
odbiorcy

author ˈɔːθə(r) |  autor

availability |  dostępność

available |  dostępny

award əˈwɔːd |  nagroda

awareness |  świadomość

awe-inspiring ˈɔː ɪnspaɪərɪŋ 
|  budzący podziw

b

backdrop |  tło, horyzont

backedup |  poparty

bagpipe |  dudy

basking shark |  długoszpar

beam |  belka

bee |  pszczoła

behaviour |  zachowanie

Bejing beɪˈdʒɪŋ |  Pekin

bell |  dzwon, dzwonek

beverage |  napój

biased ˈbaɪəst |  uprzedzony, pełen 
uprzedzeń

big screen |  kino

bilingual |  dwujęzyczny

bird bɜːd / bɜːrd |  ptak

blessed with sth |  pobłogosławiony 
czymś 

blockbuster |  hit

bloodshed |  rozlew krwi 

bludgeoned ˈblʌdʒənd |  pobity, 
zatłuczony

bog-snorkelling |  zawody 
polegające na dwukrotnym 
przepłynięciu torfowiska 
w płetwach i masce do nurkowania 
z rurką

booze |  pot. alkohol, gorzała

boundary |  granica

box |  pot. telewizja

brand |  marka

breakthrough |  przełom

breathtaking |  zapierający dech 
w piersiach, zachwycający

brick |  z cegły

brought up |  wychowany

bucket list |  lista rzeczy, którą 
należy zrobić

budding |  początkujący

buff |  maniak, zapaleniec

burglar ˈbɜːɡlə(r) |  włamywacz

buried ˈberid |  pochowany, 
pogrzebany

burning |  podpalenie, spalenie

by birth |  z urodzenia

by the time |  do czasu

c

ca. |  około

caption ˈkæpʃn |  podpis

casualty |  ofiara

cathedral kəˈθiːdrəl |  katedra

cattle |  bydło

causality |  ofiara 

causeway |  wybrukowana droga, 
droga na grobli

ceasefire ˈsiːsfaɪə(r) |  zawieszenie 
broni

ceiling ˈsiːlɪŋ |  sufit
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census |  spis ludności

champion ˈtʃæmpiən |  mistrz

chaos ˈkeɪɒs |  chaos 

chapel |  kaplica

charity |  działalność charytatywna

chart |  zestawienie, ranking

check tʃek |  w kratę

cheers |  zdrówko, na zdrowie

chemist ˈkemɪst |  chemik

chiefly |  głównie

chief |  główny

chips |  frytki

chocolate ˈtʃɒklət |  czekolada

citizenship |  obywatelstwo

citizen |  obywatel

clash |  utarczka

close up |  z bliska

coat of arms |  herb

coffin |  trumna

commission |  prowizja

commitment to sth 
|  zaangażowanie w coś

commonly |  powszechnie

community |  społeczność

compartment |  przegródka

compassionate |  pełen 
współczucia

comprehensible ˌkɒmprɪˈhensəbl / 
ˌkɑːmprɪˈhensəbl |  zrozumiały

conducted |  przeprowadzony

confident |  pewny siebie

confused with sth |  mylony 
z czymś

connection |  powiązanie, więź

connoisseur |  koneser, znawca

considerable kənˈsɪdərəbl |  spory 

considered |  uważany

containing sth |  zawierający coś

contrary to popular belief |  wbrew 
powszechnej opinii

contribution to sth |  wkład w coś

convincing |  przekonujący

convivial |  serdeczny

covered in sth |  pokryty czymś

creepy |  przyprawiający o gęsią 
skórkę

critically-acclaimed |  przyjęty 
przychylnie przez krytyków

critically acclaimed |  chwalony 
przez krytyków

croft |  zagroda

crucifixion |  ukrzyżowanie

cruciform |  w kształcie krzyża

cuisine kwɪˈziːn |  kuchnia

curling |  zawody na lodzie 
polegające na pchaniu do celu 
ciężkiego beczkowatego krążka

currently |  obecnie

d

decade ˈdekeɪd |  dekada, 
dziesięciolecie

decline |  spadek

deep-fried |  smażony na głębokim 
tłuszczu

defender |  obrońca

definitely |  zdecydowanie

demanding |  wymagający

demise dɪˈmaɪz |  zgon

deployed |  rozmieszczony

despite sth |  po/mimo czegoś

disappearance |  zniknięcie 

dissociative identity disorder 
|  dysocjacyjne zaburzenie 
osobowości

divided |  podzielony

DIY = do it yourself 
|  majsterkowanie, zrób to sam

dome |  kopuła

don’t be fooled |  nie daj się 
oszukać/wystrychnąć na dudka

don’t get your hopes up of sth 
|  nie rób sobie nadziei na coś,  
nie spodziewaj się zbyt wiele

doomed |  z góry skazany na  
(coś złego)

doubt daʊt |  wątpliwość

drudgery ˈdrʌdʒəri |  znój, harówka

drug addict |  narkoman

dual ˈdjuːəl |  podwójny

due to sth |  z powodu czegoś

dumpling |  pieróg

dungeon ˈdʌndʒən |  loch

dwarf |  krasnal

dyed |  barwiony

dyed |  u/farbowany

dye |  barwnik

e

eager to do sth |  chętny do  
z/robienia czegoś

edge |  krawędź, brzeg

Edinburgh ˈɛdɪnbərə |  Edynburg

either…or… |  albo…albo…

embarrassed ɪmˈbærəst 
|  zawstydzony

emblem |  symbol

emerald |  szmaragdowy

employer |  pracodawca

employment |  zatrudnienie

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

entrance |  wejście

envy |  zazdrość

equivalent |  odpowiednik

estate agency |  agencja 
nieruchomości

eventuality ɪˌventʃuˈæləti 
|  ewentualność

eventually ɪˈventʃuəli |  w końcu, 
ostatecznie

exacerbated ɪɡˈzæsəbeɪtɪd 
|  pogorszony, zaostrzony

exaggerated |  przesadzony

excluded from sth |  wyłączony 
z czegoś

exhibition |  wystawa

explicitly |  wyraźnie, wprost

extremely |  wyjątkowo

f

fabled |  sławny, legendarny

fabric |  tkanina
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fabulous |  bajeczny

facility |  udogodnienie, obiekt 

faction |  frakcja

fair share of sth |  odpowiednia/
swoja część czegoś

faithful |  wierny

fare |  strawa, pożywienie

fatal ˈfeɪtl |  śmiertelny, 
śmiercionośny

feat |  wyczyn, dokonanie

feeble ˈfiːbl |  tchórzliwy

female |  rodzaju żeńskiego

fenced |  ogrodzony

fertile |  żyzny

fiddle |  skrzypce

fixed |  ustalony, stały

fizzy |  gazowany

flight |  lot

focus on sth |  skupienie/
koncentracja na czymś

for a little background |  dla 
przybliżenia tematu, w celu 
wprowadzenia

foreigner ˈfɒrənə(r) 
|  obcokrajowiec

forensic pathologist |  patolog 
sądowy

former |  były

fortress |  forteca

fortunately ˈfɔːtʃənətli |  na 
szczęście

founded |  założony

freckle |  pieg

free standing crane |  wolnostojący 
dźwig

from rags to riches |  od pucybuta 
do milionera

frugal |  oszczędny

full-length movie |  film 
pełnometrażowy

fulmar |  petrel, fulmar

g

Gaelic |  gaelicki

gem |  perełka, klejnot

generic |  ogólny

gifted |  utalentowany

gift |  talent, dar

ginger |  rudy

glimpse of sth |  przebłysk czegoś, 
szybki wgląd w coś 

golf course |  pole golfowe

gorgeous |  fantastyczny

gossip |  plotka, plotkowanie

governed |  rządzony, zarządzany

granted |  zagwarantowany, 
przyznany

grave |  grób

gripping |  porywający, wciągający

grouse ɡraʊs |  kuropatwa szkocka

guardian |  strażnik

guerilla fighter |  partyzant

guerilla war |  wojna partyzancka

guillemot |  nurzyk

guttural ˈɡʌtərəl |  gardłowy

h

habitat |  środowisko

haddock |  plamiak, łupacz

hammer throw |  rzut młotem

handful of sth |  garstka czegoś

handwoven |  ręcznie tkany

hapless |  bezradny

hardship |  trudność

hatred towards sb ˈheɪtrɪd təˈwɔːdz 
ˈsʌmbədi |  nienawiść w stosunku 
do kogoś

haunted ˈhɔːntɪd |  nawiedzony

hazardous |  ryzykowny

heavy industry |  przemysł ciężki

height haɪt |  wysokość

heinous ˈheɪnəs |  haniebny, 
potworny

heritage |  dziedzictwo

hexagonal |  sześciokątny

hidden |  ukryty

high heels |  buty na wysokim 
obcasie

highlander |  mieszkaniec 
górzystych rejonów północnej 
Szkocji, góral

highly acclaimed |  bardzo 
pozytywnie oceniony  
przez krytyków

hilarious hɪˈleəriəs |  zabawny

horseshoe shaped |  w kształcie 
podkowy

hospitality |  przemysł hotelarski

hostile ˈhɒstaɪl / ˈhɑːstl |  wrogi

hotbed |  siedlisko, wylęgarnia, 
gniazdo

hot on the heels of sth |  tuż za, 
wkrótce po czymś

household name |  powszechnie 
znane nazwisko

household name |  znane imię/
marka

hung by a kite |  zawieszony/
uczepiony latawca

huste and bustle |  zgiełk, harmider, 
tumult

hypothermia ˌhaɪpəˈθɜːmiə 
|  hipotermia

i

if ye don’t mind |  jeśli nie masz nic 
przeciwko

ill-fated |  nieszczęsny

illegally |  nielegalnie

illuminated |  oświetlony

illustrious ɪˈlʌstriəs |  błyskotliwy

impact |  wpływ

imposing |  imponujący, okazały

in advance |  z wyprzedzeniem

included |  włączony, wchodzący 
w skład

including sth |  włącznie z czymś

income |  dochód, przychód

in common use |  powszechnie 
używany

increasingly |  rosnąco, wzrastająco, 
coraz bardziej

incredible ɪnˈkredəbl 
|  niewiarygodny

indeed |  w rzeczy samej
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independence |  niepodległość

inevitably ɪnˈevɪtəbli |  co 
nieuniknione

infamous |  owiany niesławą

in favour of sth |  na rzecz czegoś

in favour of sth |  za czymś 

influencer |  opiniotwórca, osoba 
kształtująca opinie/dyktująca 
trendy

influential |  wpływowy

influx |  napływ

inhabitant |  mieszkaniec

inimitable |  nie do podrobienia, 
niepowtarzalny

injured |  ranny

innocence ˈɪnəsns |  niewinność

in order to |  aby, żeby

insight into sth |  wgląd w coś

instead |  w zamian

intelligible ɪnˈtelɪdʒəbl |  zrozumiały

internal |  wewnętrzny

in the middle of sth |  pośrodku/  
na środku czegoś

inventor |  wynalazca

Iron Age ˈaɪən eɪdʒ |  epoka żelaza

island ˈaɪlənd |  wyspa

its own |  swoje własne

it’s no wonder |  nic dziwnego

I’ll pass on that |  zrezygnuję z tego, 
spasuję

I’m just pulling your leg |  nabieram 
cię, robię ciebie w konia

j

jewellery |  biżuteria

jewel ˈdʒuːəl |  klejnot

journalist |  dziennikarz

judging |  ocenianie

k

key |  kluczowy

kipper |  solony, wędzony śledź

knee-length |  o długości do kolan

l

lack of sth |  brak czegoś 

lamb læm |  jagnięcina, jagnięcy

landscape |  krajobraz

last but not least |  ostatnie,  
ale nie mniej ważne

lastly |  na koniec, wreszcie

law lɔː |  prawo, regulacja prawna

lawn |  trawnik

leading |  wiodący

lead role |  główna rola

leap |  skok, postęp

legacy |  spuścizna

length leŋθ |  długość

Lent |  Wielki Post

let alone |  nie wspominając o,  
co dopiero

lighthouse |  latarnia morska

lilt |  melodia

live laɪv |  na żywo

liver |  wątroba

lowland |  nizina

luminary |  osobistość

lung |  płuco

m

maggot |  robak

mainland |  kontynentalny 

mainland |  ląd stały

majority |  większość 

major |  większy, główny

mammal |  ssak

management |  zarządzanie

marble |  marmur

mass |  msza

masterpiece |  dzieło

meaning |  znaczenie

meanwhile |  w międzyczasie

mediaeval ˌmediˈiːvl 
|  średniowieczny

memorable |  łatwy  
do zapamiętania

mesmerising |  hipnotyzujący, 
urzekający

midwifery |  położnictwo

midwifery ˌmɪdˈwɪfəri 
|  położnictwo

minced beef |  mielona wołowina

minority language |  język 
mniejszości

minority |  mniejszość

mischief |  psota, figiel

mist-shrouded |  spowity mgłą

muddy |  błotnisty

mummy ˈmʌmi |  mumia

musician mjuˈzɪʃn |  muzyk

must-see |  obowiązkowa pozycja 
do zwiedzenia

must-visit |  miejsce obowiązkowe 
do zwiedzenia

mutually |  wzajemnie

mutual ˈmjuːtʃuəl |  wzajemny

myriad of sth |  mnóstwo czegoś, 
niezliczoność czegoś

mysteriously mɪˈstɪəriəsli 
|  tajemniczo, w tajemniczych 
okolicznościach

n

nearly |  prawie

neeps and tatties |  ziemniaki 
i brukiew

neighbouring |  sąsiadujący

neither of them |  żadne z nich

nevertheless |  niemniej jednak

newcomer |  nowo przybyły

nickname |  ksywka

nightmare |  koszmar

northern gannet |  głuptak 
zwyczajny

Norwegian nɔː(r)ˈwiːdʒ(ə)n 
|  norweski

notable |  godny odnotowania

notably |  zwłaszcza, szczególnie

no to mention |  nie wspominając

notorious nəʊˈtɔːriəs |  notoryczny, 
powszechnie znany

notorious |  cieszący się złą sławą

nowadays |  obecnie

no wonder |  nic dziwnego
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numerous |  liczny

nunnery |  klasztor żeński

o

obviously |  oczywiście

odd |  osobliwy, dziwny

on average |  przeciętnie

on demand |  na żądanie

ordinary |  zwyczajny, przeciętny

originally |  pierwotnie, 
początkowo

origin |  pochodzenie

otter |  wydra

ought to |  powinien, powinni

outcome |  wynik, rezultat

outlay |  wydatek, nakład

outset |  początek

outside sth |  poza czymś

outstanding |  wybitny, wyjątkowy

overlooked |  pomijany

over some Scotch |  przy szkockiej

overview |  przegląd

overworked |  przepracowany

owner |  właściciel

oyster catcher |  ostrygojad

p

packing case |  skrzynia  
(do pakowania)

pakoras |  przekąska z kawałków 
warzyw smażonych w cieście

pale |  blady

paper currency |  papierowa waluta

particular pəˈtɪkjələ(r) |  szczególny

pastime |  rozrywka

peacekeeping |  utrzymujący pokój, 
pokojowy

peak piːk |  szczyt

peaty ˈpiːti |  torfiasty

penny-pinching |  skąpy

performance |  występ

permanently |  na stałe

phenomenal fəˈnɒmɪnl 
|  zjawiskowy 

philanthropy fɪˈlænθrəpi 
|  filantropia

picturesque ˌpɪktʃəˈresk 
|  malowniczy

pint |  duże piwo

pitch |  boisko

pneumatic njuːˈmætɪk 
|  pneumatyczny

pooch |  pot. psisko

porridge ˈpɒrɪdʒ |  owsianka

posh |  charakterystyczny  
dla wyższych sfer

praised for sth |  chwalony za coś

prank call |  żart/wygłup 
telefoniczny

prestigious preˈstɪdʒəs 
|  prestiżowy

previous |  poprzedni, uprzedni 

prickly |  kłujący, kolczasty

primary school |  podstawówka

pristine |  dziewiczy

privilege ˈprɪvəlɪdʒ |  przywilej

profitable ˈprɒfɪtəbl |  zyskowny

prohibitive |  zawrotny, zaporowy, 
wygórowany

prominent |  wybitny

property |  nieruchomość

proviso |  zastrzeżenie, warunek

prowess |  sprawność, waleczność

puffin |  maskonur

purple-faced langur |  lutung 
białobrody

purpose |  cel

q

quantity ˈkwɒntəti |  ilość

quarry ˈkwɒri |  kamieniołom

quarter ˈkwɔːtə(r) |  jedna czwarta, 
ćwierć

r

rafter |  krokiew dachowa

raincoat |  płaszcz 
przeciwdeszczowy

random |  przypadkowy

re-established |  przywrócony

realm |  królestwo

recessive gene rɪˈsesɪv dʒiːn |  gen 
recesywny

recognised |  uznawany, uznany

recognition |  uznanie

redeemable for sth |  wymienialny 
na coś

regrettably |  niestety

rejected |  odrzucany

rejuvenated rɪˈdʒuːvəneɪtɪd 
|  odnowiony, przywrócony  
do poprzedniego stanu

release |  wydanie

renowned rɪˈnaʊnd |  znany

research |  badania

restriction | ograniczenie

resurrection |  zmartwychwstanie

retaliation |  odwet, zemsta

retirement |  emerytura

revenue ˈrevənjuː |  przychód

riots ˈraɪəts |  zamieszki

roar rɔː(r) |  ryczenie, ryk

rocky |  skalisty

Romanesque ˌrəʊməˈnesk 
|  romański

roughly |  mniej więcej

round of sth |  seria/rundka czegoś

row of sth |  rząd/szereg czegoś

rugged |  wyboisty, kamienisty

rule |  panowanie

run down |  przegląd

s

sacrifice pole |  słup/pal ofiarny

salmon ˈsæmən |  łosoś

saltire |  krzyż Św. Andrzeja

savoury ˈseɪvəri |  smakowity 

scarcely |  ledwo

scenery ˈsiːnəri |  sceneria

scene siːn |  otoczenie, sceneria, 
widoki, scena

scholar ˈskɒlə(r) |  badacz, uczony 

scrumptious ˈskrˈmpˈˈs 
|  wyśmienity, przepyszny
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scrutiny |  obserwacja, analiza, 
przypatrywanie się

seafood |  owoce morza

settlement |  osiedlenie się, osada

settler |  osadnik

sewing ˈsˈˈˈŋ |  szycie

shamrock |  koniczyna

shinty |  gra podobna do hokeja  
na trawie

shortage of sth |  brak/niedobór 
czegoś

shrine |  świątynia

siblings |  rodzeństwo

sighting ˈsaˈtˈŋ |  zaobserwowanie 
(czegoś)

sight |  widok

significantly |  znacznie

silhouette ˈsˈluˈet |  sylwetka

similarity |  podobieństwo

single malt |  typ whisky, który jest 
destylowany w jednej destylarni 
i wytwarzany w całości z jednego 
rodzaju słodu

sizeable ˈsaˈzˈbl |  spory 

slacks |  portki

slime slaˈm |  szlam

slope |  zbocze

sloping |  spadzisty, stromy

smoked |  wędzony

smugglers’ cave |  jaskinia 
przemytników

snow-capped |  pokryty śniegiem

soft drink |  napój bezalkoholowy

soil |  gleba, ziemia

solely |  jedynie

sole |  jedyny 

sought-after |  poszukiwany

spacious ˈspeˈˈˈs |  przestrzenny

sparsely |  rzadko, słabo

speak for yourself |  mów za siebie

speed bump |  próg zwalniający  
na drodze, garb

spices |  przyprawy

sprawling |  mnożący się 

spun |  wykonany z przędzy

squirrel ˈskwˈrˈl |  wiewiórka

stain glass |  witraż

standalone |  niezależny

steamship |  statek parowy

stew stjuˈ |  gulasz

stick in the mud |  staromodny 
(jeśli chodzi np. o poglądy, 
podejście do czegoś)

storing |  przechowywanie

straight out of sth |  prosto z czegoś

striking |  efektowny, imponujący

stronghold |  forteca, twierdza

struggle for sth |  walka o coś

struggle with sth |  walka/zmaganie 
z czymś

subscriber |  prenumerator, 
zwolennik

subsequently ˈsʌbsˈkwˈntli 
|  następnie, potem

subsequent ˈsˈbsˈkwˈnt 
|  późniejszy

subservient sˈbˈsˈˈviˈnt 
|  podporządkowany, podległy

subsistence |  przetrwanie

suicide ˈsuˈˈsaˈd |  samobójstwo

suit |  garnitur

supporter |  zwolennik

surrealistic sˈˈriˈˈˈlˈstˈk 
|  surrealistyczny

suspect |  podejrzany

swede |  brukiew

t

tamed |  oswojony

tartan |  szkocka krata

tartan |  tartan, tkanina w szkocką 
kratę

tartan |  tartan, wzór w szkocką 
kratę

tax |  podatek

teenager |  nastolatek

teenage |  nastoletni

teetotaller |  abstynent

temporary |  czasowy

terraced house |  dom szeregowy

the former |  pierwszy z dwóch 
wymienionych

the latter |  drugi z dwóch 
wymienionych

the latter |  ta druga

theme θiˈm |  temat, motyw 
przewodni

the sky’s the limit |  nie ma 
ograniczeń

thistle ˈθˈsl |  oset

though |  jednak

threat |  groźba

three-trunk |  pień drzewa

thrifty |  oszczędny, gospodarny

thriving |  kwitnący

tight-fisted |  skąpy

tiny ˈtaˈni |  malutki

tip-top |  na najwyższym poziomie

tit-for-tat |  wet za wet, w odwecie

titbit |  ciekawostka

to account for sth |  stanowić coś 

to add insult to injury |  aby dolać 
oliwy do ognia

to adhere to sth |  popierać coś, 
zastosować się do czegoś 

to admit sth |  przyznać coś

to afford to do sth |  móc pozwolić 
sobie finansowo na z/robienie 
czegoś

to allow sth |  pozwalać na coś

to amass sth |  zgromadzić/zdobyć 
coś

to amuse oneself |  zabawiać się

to apply |  znajdować zastosowanie

to attend sth |  uczęszczać na coś/
do czegoś

to audition sb |  przesłuchiwać 
kogoś (do roli)

to be accused of sth |  zostać o coś 
oskarżonym

to be allowed to do sth |  móc, 
mieć zezwolenie by coś zrobić
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to bear little resemblance to sth 
|  mało coś przypominać

to bear significance for sb |  mieć  
dla kogoś znaczenie

to bear sth in mind |  mieć coś  
na uwadze

to be aware of sth |  być świadomym 
czegoś

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

to be liable to sth |  podlegać czemuś

to belong to sth |  należeć do czegoś

to bend upwards |  wznosić się, 
podnosić się

to be over |  skończyć się

to boast sth |  szczycić się czymś

to book sth |  zarezerwować coś

to boost one’s spirits |  podnieść 
kogoś na duchu

to brave sth |  stawiać czoła czemuś

to bring sb together |  jednoczyć 
kogoś

to cause sth |  s/powodować coś

to christianise |  chrystianizować

to claim that... |  twierdzić, że...

to come across as |  wypadać jak, 
sprawiać wrażenie

to come across sth |  natknąć się  
na coś

to come in handy |  być użytecznym

to come to mind |  przychodzić  
na myśl

to commemorate sth |  upamiętniać 
coś

to compete in sth 
|  współzawodniczyć w czymś

to compound sth |  potęgować coś

to comprise sth |  obejmować coś

to consider sth |  rozważać coś

to consist of sth |  składać się 
z czegoś

to constitute |  stanowić

to contribute to sth |  przyczyniać się 
do czegoś

to converge on sth |  skupiać się, 
zbiegać się wokół czegoś

to cover sth |  opowiadać o czymś, 
okrywać coś

to cross sth |  przemierzać coś

to decipher sth tˈ dˈˈsaˈfˈ(r) 
ˈsˈmθˈŋ |  odszyfrować coś

to depict sb |  przedstawiać kogoś

to derive from sth |  pochodzić  
od czegoś

to desert sb tˈ ˈ dˈˈzˈˈ(r)t 
ˈsˈmbˈdi |  opuścić kogoś

to deserve recognition |  zasługiwać 
na uznanie

to discover sth |  odkryć coś

to divorce |  rozwieść się

to do voice work for sth |  podkładać 
głos pod coś

to draw attention to sth |  zwracać 
na coś uwagę

to draw the line at sth |  nie 
przekraczać jakiejś granicy, odmówić

to drop an idea |  porzucić pomysł

to earn |  zarabiać

to embark on sth |  wyruszać w coś, 
rozpocząć

to emerge out of sth |  wyłaniać się 
z czegoś

to emphasise sth tu ˈemfˈsaˈz 
ˈsˈmθˈŋ |  podkreślać coś 

to encompass sth |  obejmować coś

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

to endure sth |  przetrwać coś

to enhance sth |  polepszać coś

to escape |  uciekać

to establish sth |  ustanawiać coś

to evolve |  rozwijać się, toczyć (np. 
o sytuacji, przebiegu wydarzeń)

to explore |  badać, odkrywać

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

to fall |  spadać

to feed sb |  karmić kogoś

to fight for sth |  walczyć o coś

to fight to death |  walczyć aż  
do śmierci

to find out sth |  dowiadywać się 
czegoś

to focus on sb |  skupiać się na kimś

to forge sth |  ukuć, stworzyć coś 

to gain momentum |  nabrać 
rozpędu

to garner sb |  zgromadzić kogoś

to get away from sth |  uciec od 
czegoś

to get injured |  zostać rannym

to get into the spirit of things 
|  podchodzić do czegoś 
z entuzjazmem

to get taken up for sb |  zostać 
wziętym za kogoś

to get whisked away |  dać się szybko 
zabrać/przenieść

to give up |  poddawać się 

to go like clockwork |  iść jak 
w zegarku, iść jak z płatka/
bezproblemowo

to go out |  wychodzić na miasto

to govern |  rządzić

to grace sth |  zaszczycić coś 

to grow up |  dorastać

to guard sth |  strzec czegoś

to hail from X |  pochodzić z X

to happen |  dziać się, wydarzyć się

to harass sb with sth |  napastować 
kogoś czymś, nękać

to haunt sth tˈ hˈˈnt ˈsˈmθˈŋ 
|  nawiedzać coś

to have a chip on one’s shoulder 
against sb |  być drażliwym na czyimś 
punkcie

to have an affair with sb |  mieć 
z kimś romans

to heat sth |  podgrzewać coś

to highlight sth |  podkreślać coś

to host to sth |  gościć coś

to house sth |  mieścić coś

to impose sth on sb |  narzucać coś 
komuś, nakładać coś na kogoś

to improve sth |  polepszać coś

to include sb |  obejmować kogoś
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to include sth |  obejmować/
zawierać coś 

to influence sb |  wpłynąć na kogoś

to intend |  zamierzać

to interpolate sth into sth 
|  wstawiać coś w coś/pomiędzy coś

to invent sth |  wynaleźć coś

to join in sth |  dołączać do czegoś

to join sth |  przyłączyć się do czegoś 

to lag behind in sth |  nie odstawać 
w czymś; nie pozostawać w tyle, jeśli 
chodzi o coś

to land a role |  otrzymać rolę

to lay sb off |  zwalniać kogoś z pracy

to lead to sth |  prowadzić do czegoś

to lift sth |  podnieść coś

to look for sth |  szukać czegoś

to look forward to sth |  wyglądać 
czegoś, oczekiwać

to look inwards |  spojrzeć na swoje 
podwórko, patrzeć w głąb siebie

to lose one’s bottle |  wymiękać, 
tchórzyć

to make appearance |  pojawiać się

to make one’s name |  zasłynąć

to make up sth |  stanowić/tworzyć 
coś

to mastermind sth |  za/planować 
coś, obmyślić

to melt in the mouth |  rozpływać się 
w ustach

to merge with sth |  połączyć się 
z czymś

to mull sth over |  rozmyślać nad 
czymś, rozważać coś

to obtain sth |  uzyskać/dostać coś 

to occur |  występować

to order sth |  zamawiać coś

to outsell sth |  sprzedawać więcej 
czegoś od innych 

to participate in sth |  uczestniczyć 
w czymś

to pave the way for sth |  utorować 
drogę do czegoś

to perform |  występować

to perish |  z/ginąć, zniknąć, umrzeć

to pop into one’s head |  przychodzić 
do głowy

to predict sth |  przewidywać, 
przewidzieć coś

to preserve sth |  zachować coś 

to pursue sth tˈ pˈˈsjuˈ / pˈrˈsuˈ 
ˈsˈmθˈŋ |  kontynuować coś, 
realizować coś

to put out sth |  zgasić coś

to raise funds tˈ reˈz fˈndz |  zbierać 
fundusze

to recognise sth |  rozpoznać coś 

to recreate sth |  odtworzyć coś

to refer to sb as… |  odnosić się  
do kogoś, określać kogoś jako…

to refer to sth |  odnosić się  
do czegoś

to reflect sth |  odzwierciedlać coś

to refuse sth |  odmawiać czemuś

to refuse to do sth |  odmówić  
z/robienia czegoś 

to reignite interest |  wzbudzać 
(ponownie) zainteresowanie

to reinforce sth tˈ ˈriˈˈnˈfˈˈs / 
ˈriˈˈnˈfˈˈrs ˈsˈmθˈŋ |  umacniać/
wzmacniać coś

to reject sth |  odrzucać coś

to release sth |  opublikować coś, 
wypuścić na rynek

to relish in sth |  odczuwać 
przyjemność z jakiegoś powodu, 
znajdować w czymś przyjemność

to rely on sth |  polegać na czymś

to remain part of sth |  po/zostać 
częścią czegoś

to remain sth |  pozostać czymś 

to reveal sth |  ujawniać coś

to revolve around sth |  obracać się, 
toczyć/kręcić wokół czegoś

torn |  rozdarty

to run into sth |  wpadać na coś, 
wjeżdżać na/w coś

to sample sth |  s/próbować czegoś 
(darmowo)

to say the least |  delikatnie mówiąc

to search for sth |  szukać czegoś

to seem |  wydawać się

to settle |  osiedlić się

to set up sth |  zakładać coś

to share sth |  współ/dzielić coś, 
dzielić się czymś

to shiver |  trząść się, mieć dreszcze

to showcase sth |  pokazywać/
prezentować coś 

to sign sth |  podpisać coś

to sink |  tonąć

to skyrocket |  szybko rosnąć

to speak for oneself |  mówić sam/a 
za siebie

to spin |  prząść

to split |  rozstawać się

to spread sth across |  rozstawić coś

to spread |  rozprzestrzenić się 

to squirm tə skwɜːm |  skręcać się, 
czuć dyskomfort

to starve |  umierać z głodu

to stipulate sth |  zastrzegać coś 

to stock shelves |  wykładać towar  
na półki

to stretch the truth |  naciągać 
prawdę

to strive to do sth |  starać się coś  
z/robić

to stumble upon sth |  natknąć się 
na coś

to suppress sth |  powstrzymać coś, 
stłumić 

to surround sth |  otaczać coś

to tackle sth |  poruszać coś

to take care of sb |  dbać o kogoś, 
opiekować się kimś

to take part |  brać udział

to take place |  mieć miejsce

to take up residence |  zamieszkiwać

to target sb |  mieć kogoś  
na celowniku

to thrive |  rozkwitać, kwitnąć

to throw a shindig |  pot. wydawać 
przyjęcie, urządzać balangę
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to throw a shindig |  pot. wyprawiać 
balangę

to throw sth |  rzucić czymś

to tie up sth |  wiązać coś, związywać 
coś

to toll |  dzwonić

to transect sth |  przecinać coś 
w poprzek

to try one’s hand at sth |  spróbować 
swoich sił w czymś

to turn into sb |  zamienić się 
w kogoś

to turn X |  skończyć X (lat)

tough tʌf |  ciężki, trudny

to undertake sth |  podjąć się czegoś

to unwind tu ˌʌnˈwaɪnd |   
z/relaksować się

to vote |  głosować, okrzyknąć, 
uznawać,  wybierać

to wander into sth |  przenosić się  
do czegoś, wędrować do czegoś

to warm the cockles of one’s heart 
|  otworzyć czyjeś serce na innych, 
wzbudzić w kimś pozytywne uczucia 
w stosunku do innych, działać kojąco

to watch over sth |  strzec czegoś

to withdraw sth |  wycofać coś 

training workshop |  warsztat 
treningowy

trap |  pułapka

treasure trove |  skarbiec

treaty |  układ, porozumienie, traktat

triangular traɪˈæŋɡjələ(r) |  trójkątny

trivia |  ciekawostki

troops |  wojska, oddziały

trout |  pstrąg

tumultuous |  burzliwy 

turquoise ˈtɜːkwɔɪz |  turkusowy

twins |  bliźniaki

twist |  zwrot akcji

tyre |  opona

u

ultimately ˈʌltɪmətli |  ostatecznie

unacceptable ˌʌnəkˈseptəbl |  nie  
do zaakceptowania 

unbelievable ˌʌnbɪˈliːvəbl 
|  niewiarygodny

uncertainty ʌnˈsɜːtnti |  niepewność

uncomfortable ʌnˈkʌmftəbl / 
ʌnˈkʌmfətəbl |  niewygodny

unconquered ˌʌn kɑŋˈkəd 
|  niepodbity

undercover |  pod przykrywką

underneath |  pod spodem

undoubtedly ʌnˈdaʊtɪdli |  bez 
wątpienia, niewątpliwie

undriveable |  nieprzejezdny

uneasy |  niełatwny, niezręczny, 
dyskomfortowy

unexpected |  nieoczekiwany

unfortunately |  niestety

unfortunate |  nieszczęśliwy, 
nieszczęsny

unicron |  jednorożec

unparalleled |  niezrównany

unrelated to sth |  niezwiązany/
niepowiązany z czymś

unsettling |  niepokojący

unspoilt |  dziewiczy

unsurpassed ˌʌnsəˈpɑːst 
|  niezrównany, niewyobrażalny

up-and-coming |  dobrze 
zapowiadający się

upbringing |  wychowanie

v

valley ˈvæli |  dolina

various ˈveəriəs |  różny

vendor |  sprzedawca

venison |  sarnina, jelenina

versatile |  wszechstronny

vessel |  okręt, statek

victim |  ofiara

viewed |  postrzegany

viewer |  widz

villain ˈvɪlən |  łotr, łajdak

violent |  gwałtowny

virtually |  praktycznie

visible |  widoczny

vivid |  żywy, sugestywny

vocal |  głos

volcanic vɒlˈkænɪk |  wulkaniczny

volunteer |  ochotniczy

voyage ˈvɔɪɪdʒ |  podróż

w

wardrobe ˈwɔːdrəʊb / ˈwɔːrdroʊb 
|  szafa

warring |  walczący ze sobą

wasp |  osa

waterfall |  wodospad

waterproof |  nieprzemakalny

wealth |  zamożność

weapon |  broń

wee wiː |  drobny, maleńki

well-paced |  dobrze napisany, 
o fabule rozwijającej się w dobrym 
tempie

wellbeing |  dobrobyt, dobrostan, 
dobre samopoczucie

whale weɪl |  wieloryb

when it comes to |  jeśli chodzi o 

whereas |  podczas gdy 

widespread |  szeroko 
rozpowszechniony

winding |  wijący się, kręty

within sth |  w obrębie czegoś

without any adult supervision |  bez 
żadnego nadzoru osób dorosłych

without trace |  bez śladu

World Heritage Site |  obiekt 
światowego dziedzictwa

worlds apart |  dwa całkowicie 
odrębne światy

worship |  kult

worth wɜːθ |  wart/y czegoś

woven |  utkany

x

X-shaped |  w kształcie X

y

youth juːθ |  młodociany, 
młodzieżowy, młodość

youth suicide ˌjuːθ ˈsuːɪsaɪd 
|  samobójstwa młodych ludzi
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