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#
60 dollar fee | opłata w wysokości 
60 dolarów

A
a bit | trochę

a few | kilka, kilkoro, kilku

a little | trochę

a lot (of sth) | dużo (czegoś)

a table for two? | stolik dla 
dwojga?

a year | na rok

abbey ˈæbi | opactwo

ability | zdolność

absolutely | absolutnie, całkowicie

accommodation | zakwaterowanie

according to sth | według czegoś 

acting | gra aktorska

actress | aktorka

actually | rzeczywiście, faktycznie

additionally | dodatkowo

adjective | przymiotnik

adult | dorosły

advantage | zaleta, korzyść

after (some time) | po (jakimś 
czasie)

again | znowu, znów, ponownie

again and again | stale, wciąż

age | wiek

aged between X and Y | w wieku 
między X i Y

Albanian ælˈbeɪniən | albański

alive | jak żywe

all | wszystkie

all of me | cały ja

all the time | cały czas

almost | prawie

alone | sam/a

already | już

also | też, również

although | chociaż

always | zawsze 

among other things | między 
innymi

amount | ilość

ancient ˈeɪnʃənt | starodawny , 
starożytny

and so on | i tak dalej

anniversary | rocznica

annoying | denerwujący

annual | coroczny

another | inny, kolejny

answer ˈɑːnsə(r) / ˈænsər 
| odpowiedź

anything | cokolwiek

anything to drink | coś do picia

anytime | w każdym czasie, 
kiedykolwiek

anytime you want | kiedykolwiek 
chcesz

anywhere | gdziekolwiek, wszędzie

app | pot. aplikacja

appropriate | odpowiedni, 
właściwy

archaeologist ˌɑːkiˈɒlədʒɪst / 
ˌɑːrkiˈɑːlədʒɪst | archeolog

area | obszar 

arm | ramię

around the world | dookoła świata

as far as | aż do

as high as | wysokie na/tak jak

as little as possible | tak mało jak 
tylko możliwe

as quickly as possible | tak szybko 
jak to możliwe

as we’ve seen | jak widzieliśmy

as well | również

asking for directions | pytanie 
o wskazanie kierunku (drogę)

at Christmas | w Święta Bożego 
Narodzenia

at Easter | na Wielkanoc

at half past seven | o wpół do 
ósmej

at least | przynajmniej

at night | w nocy

at once | na raz

at school | w szkole

at the beginning of sth | na 
początku czegoś

at the bottom of sth | u dołu 
czegoś

at the bus stop | na przystanku 
autobusowym

at the end of sth | na końcu czegoś

at the first crossroads |  
na pierwszym skrzyżowaniu

at the moment | teraz

at the party | na przyjęciu

at the seaside | nad morzem

at the start | na początku

at the weekend | w weekend

at this point | na tym etapie

at work | w pracy

audience ˈɔːdiəns | publiczność

authentic ɔːˈθentɪk | oryginalny

available əˈveɪləbl | dostępny

average ˈævərɪdʒ | przeciętny

away from home | z dala od domu

awesome ˈɔːsəm | świetny

awful ˈɔːfl | okropny, straszny

B
bachelor’s degree | stopień 
licencjata, licencjat

bad | zły

bags of sth | torby czegoś

Balkans ˈbɔːlkənz | Bałkany

ball knot | węzeł w kształcie piłki

basically | zasadniczo

battle | bitwa

beach biːtʃ | plaża

beautiful | piękny

because | ponieważ, bo

because of sth | z powodu czegoś
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become | stań się

beetroot tart | tarta buraczana

before | zanim, przed

before finishing | przed 
zakończeniem

begging | żebranie

behaviour | zachowanie

being | istota, byt

being single | bycie singlem

belief | wierzenie

believe me | uwierz mi

bell | dzwon

belonging to | należący do

below | poniżej

beneficial | korzystny

best | najlepiej

better | lepiej, lepszy

between | między

bicycle unit | jednostka rowerowa

bigger | większy

biggest | największy

birthday | urodziny

birthplace | miejsce narodzin

body | ciało

body language | mowa ciała

bone | kość

book | książka

border | granica

born in | urodzony w

boss | szef

both | obydwie, obydwa

bottom | dno

bought | kupiłem/am

building | budynek

bully | dręczyciel, prześladowca

bullying ˈbʊliɪŋ | dręczący, 
terroryzujący

burial ˈberiəl | pochówek

busy | zajęty

but | ale 

by bus | autobusem

by underground | metrem

C
called | nazywany, zwany

calm kɑːm | spokój

calorie count | liczba kalorii

can | móc

can be done | może być zrobione

can I | czy mogę

can I recommend | czy mogę 
polecić 

cannot | nie może

capital | stolica

catchy | chwytliwy

causing sth | powodujący coś

celebrating | świętowanie, 
obchodzenie

celebration | świętowanie, 
obchodzenie

centuries ago | wieki temu

certain | pewny 

certainly | z pewnością

champagne ʃæmˈpeɪn | szampan

change | zmiana

character | bohater

charismatic ˌkærɪzˈmætɪk 
| charyzmatyczny

charm | urok

cheap | tani

chef’s speciality | specjalność szefa 
kuchni

child | dziecko

childhood | dzieciństwo

childish | dziecinny

children | dzieci

choice | wybór

choose | wybierz

chosen | wybrany

church | kościół

cinematic | kinowy

circle | zakreśl

city | miasto

City of Angels | Miasto Aniołów

classroom settings | sceneria 
klasowa

climbing | wspinanie się, 
wspinaczka

clock tower | wieża zegarowa

closed space | zamknięta 
przestrzeń

clothes | ubrania 

clown | klaun

clutter-free | pozbawiony gratów

commercial | reklama

common | powszechny

commonly | powszechnie

company | firma

compared to sth | w porównaniu 
z czymś

comparing | porównywanie

comparison | porównanie

completely | całkowicie

complimentary to sth 
| uzupełniający coś

computer game | gra 
komputerowa

confusing | mylący, wprowadzający 
w błąd

connected to sth | związany 
z czymś

considered | uważany 

constant | stały

constantly | ciągle

container | pojemnik

continuously kənˈtɪnjuəsli 
| nieprzerwanie

contraction | kontrakcja, forma 
skrócona

cooking | gotowanie

cooler | fajniejszy

couch kaʊtʃ | kanapa

could | czy mógłbyś/mogłabyś

coulrophobia ˌkɒlrəˈfəʊbɪə | lęk 
przed klaunami

country | kraj
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court | sąd

crazier | bardziej szalone

creepy | przerażający

crime | przestępstwo

crossword | krzyżówka

cupboard ˈkʌbəd | szafka, szafa

curious ˈkjʊəriəs | ciekawski

cushion ˈkʊʃn | poduszka

custom | zwyczaj

customer | klient

D
daily | na dzień, dzienny

dance | taniec

dark | ciemny

database | baza danych

date number eight | randka numer 
osiem, ósma randka

dating | randkowanie

dating app | aplikacja  
do randkowania

dedicated | dedykowany

definitely | zdecydowanie

deliverable | do dostarczenia

delivered to X | dostarczony do X

delivery | dostawa

department store | dom towarowy

desired | pożądany

despite sth | po/mimo czegoś

developing | rozwijanie

devil | diabeł

diet meal delivery | dostarczanie 
dietetycznych posiłków

dietary ˈdaɪətəri | dietetyczny

different (to sth) | inny, odmienny, 
różny (od czegoś)

difficult | trudny

disadvantage | wada, minus

discussed | omawiany

dish | danie

display | pokaz

disturbing | niepokojący, 
przeszkadzający

Do you want me to drive you 
tomorrow? | Czy chcesz, żebym Cię 
jutro podwiózł?

doesn’t fit | nie pasuje

don’t expect | nie spodziewaj się

don’t forget | nie zapomnij

don’t need to | nie muszą

drama school | szkoła teatralna

drawbridge ˈdrɔːbrɪdʒ | most 
zwodzony

drawer | szuflada

dream job | praca marzeń

dressed as sb | ubrany jak ktoś

dried | suszony

driving a car | prowadzenie 
samochodu

during sth | podczas czegoś, 
w czasie czegoś

E
e.g. (łac. exempli gratia) | na 
przykład

each day | każdego dnia

each of them | każda z nich

each year | każdego roku, co roku

earlier | wcześniejszy

easier | łatwiej

easiest | najłatwiej

easily | z łatwością

easy | łatwo

edge | krawędź

effect on sth | wpływ na coś

elderly | starszy, starsi (ludzie)

employee ɪmˈplɔɪiː | pracownik

employer | pracodawca

encouragement ɪnˈkʌrɪdʒmənt / 
ɪnˈkɜːrɪdʒmənt | zachęta

engine | silnik

enjoyable ɪnˈdʒɔɪəbl | przyjemny, 
miły

enjoyment | radość

enough | wystarczająco, dość

entertainer | artysta estradowy, 
osoba zabawiająca innych

entertainment | rozrywka

entertainment industry | przemysł 
rozrywkowy

enthusiast ɪnˈθjuːziæst | entuzjasta

entire | cały

especially | zwłaszcza, szczególnie

even (if) | nawet (gdy)

even though | nawet jeśli

evenly | równo

event | wydarzenie

ever | kiedykolwiek

every | każdy

every time | za każdym razem

every year | co roku

everybody | każdy

everything | wszystko 

everywhere | wszędzie

evidence | dowód

evil ˈiːvl | zły

ex-user | były użytkownik

example | przykład

example ɪɡˈzɑːmpl / ɪɡˈzæmpl 
| przykład

excess | nadmiarowy, zbędny

excused ɪkˈskjuːzd 
| usprawiedliwiony

exercise | ćwiczenia

exercise on sth | ćwiczenie 
związane z czymś

expensive | drogi

expired ɪkˈspaɪəd 
| przeterminowany

extremely | wyjątkowo

F
fabric | tkanina

face paint | farba na twarzy

fake | fałszywy, nieprawdziwy

family | rodzina
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family member | członek rodziny

famous | sławny, słynny, znany

fashion | moda

faster | szybciej

favourite | ulubiony

fear of sth | strach przed czymś

feedback | informacja zwrotna

feeling of sth | uczucie czegoś

female | kobieta, płci żeńskiej

festival period | okres świąteczny

fewer | mniej

fifty | pięćdziesiąt

fight | walka

fighter | wojownik/czka

fighting | walka

filler | wypełniacz

find | znajdź

finest | najlepszy 

first | najpierw, po pierwsze, 
pierwszy

first steps with sth | pierwsze kroki 
z czymś

fish and chips | ryba z frytkami

fishing village ˈfɪʃɪŋ ˈvɪlɪdʒ | wioska 
rybacka

flat | płaski

flexible | elastyczny

flight flaɪt | lot

flower | kwiat

focus on sth | koncentracja  
na czymś

focused | skupiony, 
skoncentrowany

folk music | muzyka ludowa

food | jedzenie

for a long time | przez dłuższy czas

for decades | od dziesięcioleci

for example | na przyklad

for free | za darmo

for instance | na przykład

for no logical reason | bez 
logicznego powodu

for over six years | od ponad 
sześciu lat

for starters | na początek, na 
przystawkę

foreigner ˈfɒrənə(r) 
| obcokrajowiec

forest | las

forever | na zawsze

four in five | czterech na pięciu

four times a year | cztery razy  
do roku

frame  | rama

free | wolny

freedom | wolność, swoboda

freezable | nadający się  
do mrożenia

freezer | zamrażarka

French | francuskie

frequently ˈfriːkwəntli | często

Friday evening | piątkowy wieczór 

fried in deep oil | smażony 
w głębokim tłuszczu

friendship | przyjaźń

frightening | przerażający

from a bird’s eye view frəm ə bɜːdz 
aɪ vjuː | z lotu ptaka

from all over the world | z całego 
świata

from…to… | od…do…

frozen | zamrożony

full | pełny, cały

fun | zabawa

funny | śmieszny

G
garden | ogród

Germany | Niemcy

ghostly | upiorny

giant | olbrzymi

gift idea | pomysł na prezent

glass floor | szklana podłoga

glass of sparkling water | szklanka 
wody gazowanej

go straight on | idź prosto

go to sleep | idź spać

go to the site | odwiedź stronę

godfather | ojciec chrzestny

going out | wychodzenie na miasto

golden rule | złota zasada

Gone with the Wind | „Przeminęło 
z wiatrem”

good (at sth) | dobry (w czymś)

good luck | powodzenia

gourmet ˈɡʊəmeɪ | delikatesowy, 
dla smakoszy

government | rząd

grass head | trawiasta głowa, 
głowa z trawą

grass seed | nasiona trawy

great | świetny, wspaniały

greatness | wielkość, wspaniałość

growing | rosnący

guest | gość

guide | przewodnik

guidebook | przewodnik

guilty of sth | winny czegoś

H
hair | włosy

half hɑːf | połowa

handmade | ręcznie robiony, 
ręcznej roboty

hanged | powieszony

hanger | wieszak

happening | dziejący się, mający 
miejsce

hard | trudny

has gone unnoticed | przemknąć 
niezauważonym

has survived | przetrwał

hasn’t received | nie otrzymał

have you ever heard of…? | czy 
kiedykolwiek słyszałeś/aś o….?

He’s hard to please. | Ciężko go 
zadowolić/uszczęśliwić.
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head | głowa

headphones | słuchawki

health | zdrowie

healthy ˈhelθi | zdrowy

Hebrew | hebrajski

height haɪt | wysokość, wzrost

high-level | wysoki, wysoko 
umieszczony

higher management 
| kierownictwo wyższego szczebla

hiking | wędrówka piesza

hill | wzgórze

him | go

holiday | wakacje

home country | kraj ojczysty, 
ojczyzna

hometown | rodzinne miasto

honest | szczery

horror movie | horror

host | gospodarz

house | dom

how | jak 

how long | jak długo

how much | ile

how old is he? | ile on ma lat?

however | jednak

huge | ogromny

hygiene ˈhaɪdʒiːn | higiena 

I
I don’t mind meat. | Nie mam nic 
przeciwko jedzeniu mięsa.

I had never heard of it | nigdy 
o tym nie słyszałem

I thought about you. | Myślałem/
am o tobie.

I’m not lying! | Nie kłamię!

if | jeśli, czy

if you haven’t read the books yet 
| jeśli jeszcze nie czytałeś/aś/liście 
książek

immature | niedojrzały

immediate ɪˈmiːdiət 
| natychmiastowy

imperative | tryb rozkazujący

impolite | niegrzeczne

important | ważny

in | w

in a few years | za kilka lat

in a though-out way 
| w przemyślany sposób

in an unnatural/unusual way 
| w nienaturalny/niezwykły sposób

in any shape | w każdym/
dowolnym kształcie

in court | w sądzie

in different ways | na różne 
sposoby

in many different ways | na wiele 
różnych sposobów

in most of sth | w większości 
czegoś

in real life | w rzeczywistości

in recent years | ostatnimi laty, 
w ostatnich latach

in that case | w takim razie

in the afternoon | po południu

in the city | w mieście

in the country | na wsi

in the evening | wieczorem

in the future | w przyszłości

in the middle of sth | w środku 
czegoś

in the morning | rano

in this case | w tym przypadku

in winter | zimą

including sth | obejmujący coś

incredible ɪnˈkredəbl 
| niewiarygodny

independent | niepodległy

individual | jednostka

ingredient | składnik

initials | inicjały

inside | wewnątrz

instead of sth | zamiast czegoś

interested in sth | zainteresowany 
czymś

international | międzynarodowy

interview | wywiad

invitation | zaproszenie

Ireland ˈaɪələnd | Irlandia

it | to

it is both X and Y | to jest zarazem 
X jak i Y

it’s not far | to niedaleko

it’s on the corner | (to) jest na rogu

item | rzecz

J
January | styczeń

jewel ˈdʒuːəl | klejnot

job | praca

joke | dowcip, kawał, żart

journey ˈdʒɜːni | podróż

just | po prostu

K
keep it simple | nie kombinuj, 
postawić na prostotę

kept | trzymany, przetrzymywany

kid | dzieciak, dziecko

killer | zabójca

kind | miły, uprzejmy

kitchen | kuchnia

kitchen cupboard | szafka 
kuchenna

knot | supeł, węzeł

knowledge | wiedza

known as | znany jako

L
land | ziemia

language skills | umiejętności 
językowe

large | duży
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largely | w dużej mierze

largest | największy

last | ostatni

last year | w zeszłym roku

lead singer | główny wokalista

learner | osoba ucząca się

learning | uczenie się

learning tool | narzędzie do nauki/
wspomagające uczenie się

learning with sb | uczenie się 
z kimś

left hand | lewa ręka 

left-hander | osoba leworęczna

left-right | z lewej na prawą 
(stronę)

legal | prawny

less | mniej

less common | mniej powszechne

less direct | mniej bezpośredni

less often | rzadziej

letter tile poster | plakat z płytek 
z literami

life | życie

like | jak, taki jak

like many things | jak wiele rzeczy

listen to | słuchaj

listener | słuchacz

listening comprehension 
| rozumienie ze słuchu

listening skills | umiejętność 
rozumienia ze słuchu

little | mały

live laɪf | na żywo

living | żywy, żyjący

living nightmare | prawdziwy 
koszmar

living room | pokój dzienny, salon

lonely | samotnie

long | długi

loose | luźny

lost | stracił

lots of sth | mnóstwo czegoś

loud | głośny

loudly | głośno

lover | miłośnik

lover of sth | miłośnik czegoś

lyrics | słowa piosenki, tekst

M
made from sth | zrobiony z czegoś

made of | zrobiony z 

main | główny 

mainly | głównie

major | główny

man | człowiek

many | wiele, wielu

masterpiece | dzieło

matter of opinion | kwestia 
zależąca od punktu widzenia

may I | czy mogę (forma 
grzecznościowa)

meal | posiłek

meaning | znaczenie

meeting | spotkanie

member | członek

member of the royal family 
| członek rodziny królewskiej

menu ˈmenjuː | jadłospis, menu

met | spotkaliśmy się

microwavable ˈmaɪkrəweɪvəbl | do 
odgrzania w mikrofalówce

middle class | klasa średnia

might | może

mobile phone ˌməʊbaɪl ˈfəʊn / 
ˌmoʊbl ˈfoʊn | telefon komórkowy

mobile phone | telefon komórkowy

money | pieniądze

monster | potwór

month | miesiąc

more | bardziej, więcej

more common | coraz bardziej 
powszechny

more polite | grzeczniejszy

more than | więcej niż

moreover | ponadto

most | większość

most important | najważniejszy

most likely | najprawdopodobniej

mostly | w większości

mother | matka

movement | ruch

movie | film

muscular ˈmʌskjələ(r) 
| muskularny, umięśniony

mushroom | grzyb

musician mjuˈzɪʃn | muzyk

must-see | obowiązkowy

N
name | nazwa, imię

named | nazywany, zwany

near sth | blisko czegoś

near you | blisko ciebie

nearby | nieopodal, niedaleko

nearly | prawie

neatly | gładko

needed | potrzebny

network | sieć

new | nowy

next | następnie

next summer | następnego lata

next Wednesday | w przyszłą środę

nice | fajny

nicely | miło, uprzejmie

nickname | ksywka

nightstand | stolik nocny, szafka 
nocna

no matter | nieważne, bez 
znaczenia

nobody | nikt

noise | hałas

northern | północny

not everybody | nie wszyscy

nothing | nic

novel | powieść

now | teraz



englishmatters.pl
BEGINNERS 2/2019

now is the time | teraz jest (na to) 
czas

nowadays | obecnie

number of sth | liczba czegoś

number one | numer jeden

nut | orzech

O
observation wheel | koło 
obserwacyjne

office | biuro

often | często

old | stary

old-fashioned | staromodny

on a bus | w autobusie

on a plane | w samolocie

on a screen | na ekranie

on a ship | na statku

on a table | na stole

on a train | w pociągu

on each one | na każdej

on Monday | w poniedziałek

on my birthday | w moje urodziny

on one side | z jednej strony

on screen | ekranowy

on the counter | na ladzie

on the doorstep | na progu

on the floor | na podłodze

on the other side | z drugiej strony

on the roof | na dachu

on the wall | na ścianie

on the water | na wodzie

on Tuesday morning | we wtorek 
rano

on Wednesday afternoon | w środę 
po południu

on your left | po twojej lewej

on your own | na własną rękę

on your right | po twojej prawej

once | kiedyś

one a day | jeden na dzień

one in ten adults | jeden na 
dziesięciu dorosłych

one thousand years ago | tysiąc lat 
temu

online dating | randkowanie online

only | tylko, jedynie

operating | działający

opportunity | sposobność

opposite sth | naprzeciw czegoś

order | rozkaz, nakaz, polecenie

origin | pochodzenie

originally | początkowo, pierwotnie

origins | pochodzenie

other | inny, inne

other times | innym razem

others | inni

our | nasz

outside | z zewnątrz

outside of sth | poza czymś

over the centuries | przez stulecia

P
pace of life | tempo życia

paid | wpłacony, opłacony, 
uregulowany

paid leave | płatny urlop

pair of sth | para czegoś

parent | rodzic

part | część

part of sth | część/element czegoś

particular | poszczególny, określony

passed along | przekazywany

past | przeszłość

peace | pokój

peace and quiet | święty spokój

people | ludzie

people and lifestyle section | dział 
ludzie i styl życia

per day | dziennie, na dzień

performing | występujący

period | okres, czas

permission pəˈmɪʃn / pərˈmɪʃn 
| pozwolenie

persecution ˌpɜːsɪˈkjuːʃn 
| prześladowanie

person | osoba

pervert | zboczeniec

pet | zwierzę domowe

physical work | praca fizyczna

physically | fizycznie

picture | obrazek

picturesque ˌpɪktʃəˈresk 
| malowniczy

piece of clothing | ubranie, rzecz

piece of paper | kawałek papieru

piece of sth | kawałek czegoś

pier pɪə(r) | molo

place | miejsce

place of execution | miejsce 
egzekucji

place of living | miejsce 
zamieszkania

playing | grający

pleasure | przyjemność

plural | liczba mnoga

pocket | kieszeń

point | punkt, moment

politeness | grzeczność

political party | partia polityczna

politician ˌpɒləˈtɪʃn | polityk

possession | własność

possibly | prawdopodobnie

power | władza

powered by sth | napędzany przez coś

practically | właściwie

preposition | przyimek

present continuous ˈpreznt 
kənˈtɪnjuəs | czas teraźniejszy ciągły

present tense | czas teraźniejszy

previous ˈpriːviəs | wcześniejszy, 
uprzedni

price | cena

prison | więzienie

probably | prawdopodobnie



englishmatters.pl
BEGINNERS 2/2019

promise | obietnica

pronunciation | wymowa

pros and cons | za i przeciw

proud | dumny

publisher | wydawca

punishment | kara

Puritan ˈpjʊərɪtən | purytanin

purpose | cel

put | stawiany

Q
qualities | pozytywy, dobre strony

quality | jakość

question | pytanie

question word | słówko pytające

quickly | szybko

quieter | cichszy

quite | dość, dosyć

R
rabbit | królik

rated | oceniony

rather | raczej

raven ˈreɪvn | kruk

reader | czytelnik

reading | czytanie

ready | gotowy

ready-made | gotowy

reason | przyczyna, powód

receiver | odbiorca, obdarowany

recently | ostatnio

record of sth | zapis czegoś

recording | nagranie

redemption | odkupienie

reflective pronoun | zaimek zwrotny

reheated | odgrzewany

remember that… | pamiętaj o tym, 
że…

request | prośba

required | wymagany, konieczny

resort rɪˈzɔːt | kurort

resource rɪˈsɔːs | zasób

responsible for sth | odpowiedzialny 
za coś

returned to sb | zwracany komuś

rich | bogaty

right now | teraz, od razu

ripped | dziurawy, podarty

rise to fame | osiąganie sławy

river | rzeka

rock band | zespół rockowy

room | pokój, pomieszczenie

royal mint | królewska mennica

royal wedding venue | miejsce 
królewskich ślubów

rule | zasada

S
sabbatical səˈbætɪkl | urlop 
naukowy

sadly | niestety

salt sɔːlt | sól

sample | próbka

sand | piasek

saw | widzieliśmy

sawdust ˈsɔːdʌst | trociny

say | powiedz

Scandinavian ˌskændɪˈneɪviən 
| skandynawski

scary | przerażający

scented ˈsentɪd | zapachowy

school | szkoła

scissors | nożyczki

screen | ekran

sea animal | zwierzę morskie

seaside holidays | wakacje nad 
morzem

season | pora roku

self-love | miłość do siebie samego

sense | rozsądek

sensibility | wrażliwość

sentence | zdanie

sentence order of words | szyk 
oznajmujący

separate | odrębny

September | wrzesień

set up | założony

settlement | osada

shade | cień

shark | rekin

shining | lśnienie

shop | sklep

shopping centre | centrum 
handlowe

short | krótkie

short break | krótka przerwa

short story | nowela

shorter | krótszy

should | powinieneś/powinnaś/
powinniście

sighting | widok

sign | znak

silence ˈsaɪləns | cisza

silent | cichy

silly | głupkowaty

similar to sth | podobny do czegoś

simple | prosty

simply | po prostu

since | od

singer | piosenkarka

singing | śpiewanie

sister | siostra

six months | sześć miesięcy

size | rozmiar

small | mały

smile | uśmiech

snack | przekąska

so | więc

so far | jak dotąd

social group | grupa społeczna

some | jakiś
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somebody | ktoś

someday | kiedyś

somehow | jakoś

someone (else) | ktoś (inny)

something (else) | coś (innego)

sometimes | czasami

somewhere | gdzieś

son | syn

song | piosenka

soon | wkrótce

sour | kwaśny

souvenir | pamiątka

space | przestrzeń

Spain | Hiszpania

speaker | rozmówca, mówiący

spent | spędzony

spoon of sth | łyżka czegoś

sports field | boisko sportowe

spy book | książka o szpiegach

square metre | metr kwadratowy

square skweə(r) | plac, skwer

stained | poplamiony

state | stan

still | nadal, wciąż

stone | kamień, kamienny

stop shouting | przestań krzyczeć

storage space | przestrzeń  
do przechowywania 

story | historia

storyline | fabuła

strange | dziwny

stranger | nieznajomy

strong | silny

stuff | rzeczy

subject | podmiot

suburbsˈsʌbɜːbz | przedmieścia

successful | odnoszący sukcesy, 
skuteczny

such | taki

such as | taki jak

suffix | przyrostek

sugar | cukier

summer house | letni dom

superhuman | nadludzki

support | wsparcie

surface | powierzchnia

sweet | słodki

T
take advantage of sth teɪk 
ədˈvɑːntɪdʒ əv ˈsʌmθɪŋ | skorzystaj 
z czegoś

take the second turning | skręć 
w drugi zakręt

tale | bajka

tall | wysoki

task | zadanie

teacher | nauczyciel

teen/teenager | nastolatek

teeth | zęby

temporary | czasowy, okresowy, 
tymczasowy

tense | czas

term | termin, pojęcie

terrific | świetny

than | niż

thanks to sth | dzięki czemuś

that sounds great | brzmi świetnie

that’s why | to dlatego

the best known | najlepiej znany

the biggest | największy

the easiest | najłatwiejszy 

the extraordinary | niezwyczajne, 
niezwykłe

the following | następujące

the greatest | najwspanialszy

the last time | ostatni raz 

the more you practise, the better 
you get | im więcej ćwiczysz, tym 
lepszym się stajesz

the most famous | najsłynniejszy

the most important | najważniejszy

the most popular 
| najpopularniejszy

the most significant | najbardziej 
znaczący

the nearest | najbliższy

the next time | następnym razem

the oldest | najstarszy

the one | ten jedyny/ta jedyna

the ordinary | zwyczajne

the same | taka sama

the second | drugi

the third person singular | trzecia 
osoba liczby pojedynczej

them | ich

theme θiːm | temat przewodni

then | potem, później, w takim razie

there are two sides to every story 
| każdy kij ma dwa końce, zawsze są 
dwie strony medalu

therefore | dlatego 

thing | rzecz

though ðəʊ | jednak

thread | nić

tights taɪts | rajstopy

times of the day | pory dnia

tip | wskazówka

to accuse sb tu əˈkjuːz ˈsʌmbədi 
| oskarżyć kogoś

to achieve sth | osiągać coś

to add sth | dodawać coś

to add sth to sth | dodawać coś do 
czegoś

to add water to sth | dolać wody do 
czegoś

to admire sth | podziwiać coś

to agree | zgadzać się

to agree to do sth | zgodzić się, żeby 
coś zrobić

to allow sb to do sth | umożliwiać 
komuś zrobienie czegoś

to allow sth to happen | pozwolić by 
coś się wydarzyło

to answer tʊ ˈɑːnsə(r) 
| odpowiedzieć
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to appreciate sth | docenić coś

to arrange | uporządkować

to arrange to do sth | umawiać się 
na zrobienie czegoś

to ask a question | zadawać pytanie

to ask for sth | prosić o coś

to ask yourself | spytać siebie 

to assist sb | towarzyszyć komuś

to attend sth | uczestniczyć w czymś, 
iść/wybrać się gdzieś

to avoid sth | unikać czegoś

to be afraid of sb | bać się kogoś

to be based on sth | opierać się na 
czymś

to be born | urodzić się

to be brought to life | zostać 
powołanym do życia

to be by yourself | być samemu

to be called | nazywać się

to be concerned about sth 
| troszczyć się o coś

to be considered | być uważanym

to be decorated | być przy/
ozdobionym

to be divided (into sth) | zostać 
podzielonym (na coś)

to be excited tə bi ɪkˈsaɪtɪd | być 
podekscytowanym

to be guided | być kierowanym, być 
pod czyimś przewodnictwem

to be guilty of sth | być winnym 
czegoś 

to be happy/sad | być szczęśliwym/
smutnym

to be interested in sth | być czymś 
zainteresowanym

to be into sth | interesować się 
czymś

to be made into TV shows | zostać 
zekranizowanym

to be nice | być miłym

to be one year old | mieć roczek

to be overweight tə bi ˌəʊvəˈweɪt 
| mieć nadwagę

to be proud of sth | być z czegoś 
dumnym

to be released | pojawić się, zostać 
wypuszczonym

to be removed | zostać usuniętym

to be ruled by sb | być rządzonym 
przez kogoś

to be scared of sb | bać się kogoś

to be set up | zostać założonym

to be surprised | być zdumionym/
zaskoczonym

to be surrounded by sth | być 
otoczonym czymś

to be translated into sth | zostać 
przetłumaczonym na coś

to be unable to do sth | nie móc 
czegoś z/robić, nie być zdolnym  
do z/robienia czegoś

to be used to | być używanym do

to be viewed as sth | być 
postrzeganym/widzianym jako coś

to be willing to do sth | być chętnym 
do zrobienia czegoś

to become | stawać się

to become famous | stać się 
sławnym

to become good at sth | stawać się 
w czymś dobrym

to become sb | stać się kimś

to begin | zacząć

to believe in sth | wierzyć w coś

to believe that… | wierzyć, że…

to belong to sb | należeć do kogoś

to borrow from sth | za/pożyczać 
z czegoś

to borrow sth tə ˈbɒrəʊ / ˈbɔːroʊ 
ˈsʌmθɪŋ | pożyczyć coś

to bring sth | przynosić coś 

to buy sth | kupować coś 

to celebrate sth | świętować coś 

to change | zmieniać (się)

to check out sth | sprawdzić coś

to choose from sth | wybierać 
spośród czegoś

to choose sth | wybierać coś

to clean oneself | myć się 

to clear | wyczyścić

to collect sth | zebrać coś

to combine sth with sth | łączyć coś 
z czymś

to come | przy/chodzić 

to come from X | wywodzić się z X

to come home late | wracać późno 
do domu

to come in | napływać

to come to sth | przyjeżdżać do 
czegoś

to commemorate sth | upamiętniać 
coś

to compare | porównać

to complain to sb | narzekać komuś

to conspire with sb | paktować 
z kimś

to contract sth | skrócić coś, 
zastosować formę skróconą

to cook for oneself | gotować dla 
siebie

to cook sth | ugotować coś

to cost | kosztować

to count calories | liczyć kalorie

to crash on sb’s couch | zanocować, 
spać na kanapie

to cut off sth | odciąć coś

to cut out sth | wyciąć coś

to deal with sb | poradzić sobie 
z kimś

to debate tə dɪˈbeɪt | debatować

to decline sth | odrzucić coś

to declutter sth tə diːˈklʌtə(r) 
ˈsʌmθɪŋ | odgracać coś (decluttering 
- odgracanie)

to decorate sth | dekorować, 
przyozdabiać coś

to define | do zdefiniowania

to depend on sb | zależeć od kogoś

to describe sth | opisywać coś

to design sth | zaprojektować coś

to develop sth | rozwijać coś

to dig | kopać

to direct sth | reżyserować coś

to dislike sth | nie lubić, nie cierpieć 
czegoś
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to do | robić, wykonywać

to do anything with sb | z/robić 
cokolwiek (zechcesz) z kimś

to do one’s job | wykonywać swoją 
pracę

to do sport | uprawiać sport

to do things together | robić rzeczy 
razem

to donate | podarować

to download sth | pobrać coś

to dream of sth | marzyć o czymś

to drink | pić

to drive | prowadzić samochód

to drop by | wpaść

to earn | zarabiać

to earn money | zarabiać pieniądze

to eat sth | jeść coś

to enchant sb | oczarowywać kogoś

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

to end in arrest | skończyć 
w areszcie

to end up | skończyć

to end with sth | kończyć się czymś

to enjoy sth | cieszyć się czymś, lubić 
coś

to ensure sth tu ɪnˈʃʊə(r) ˈsʌmθɪŋ 
| zapewnić coś

to enter information | wprowadzać 
informacje

to escape sth | uciec przed czymś

to evolve into sth | rozwinąć się 
w coś, ewoluować

to exclude sth | wykluczać coś

to exist | istnieć

to experience sth | doświadczyć 
czegoś

to explain sth | wyjaśnić coś

to explain sth tu ɪkˈspleɪn ˈsʌmθɪŋ 
| wyjaśnić coś

to express sth | wyrażać coś

to feature tə ˈfiːtʃə(r) | wystąpić

to feel like sth | mieć na coś ochotę

to feel welcoming | być w gościnnym 
nastroju/gościnnie usposobionym

to fight | walczyć

to fill sth | wypełnić coś

to find out | dowiadywać się

to find sth | znaleźć, znajdować coś

to focus on sth/sb | skupiać się/
koncentrować się na czymś/kimś

to follow sth | trzymać się czegoś

to forget sth | zapomnieć o czymś

to get better at sth | stać się 
w czymś lepszym

to get confused | po/mylić się

to get distracted by sb/sth | być 
przez kogoś/coś rozpraszanym/
dekoncentrowanym

to get sth | dostawać coś

to get the training | zostać 
przeszkolonym

to get to the right place | dostawać 
się/docierać do właściwego miejsca

to give birth to sb | urodzić kogoś

to give sth | dawać coś

to glue sth in place | wkleić coś 
w (dane) miejsce

to go | iść, jechać

to go from sth to sth | przejść od 
czegoś do czegoś

to go on holiday | jechać na wakacje

to go out | wychodzić (na miasto)

to go to the bathroom tə ɡəʊ tə ðə 
ˈbɑːθruːm | iść do toalety

to go to the party | iść na imprezę

to guess | zgadywać

to guide sb | być czyimś 
przewodnikiem, prowadzić kogoś

to half fill sth with sth | wypełnić 
coś do połowy czymś

to happen | dziać się, odbywać się, 
mieć miejsce

to hate sth | nie cierpieć czegoś

to have a coffee/to have lunch 
| wypić kawę/zjeść lunch

to have a snack | przekąsić coś

to have access to sth | mieć dostęp 
do czegoś

to have an allergy to sth | mieć na 
coś alergię

to have fun | dobrze się bawić

to have good experiences with sth 
| mieć dobre doświadczenia z czymś

to have sth | mieć coś 

to have to | musieć

to hear about sth | słyszeć o czymś

to heat sth | podgrzewać coś

to hold chest out | wypinać klatkę 
piersiową 

to hold head up | trzymać głowę 
w górze/wysoko

to hold in place | zostać/utrzymać 
się w (danym) miejscu

to hope that… | mieć nadzieję, że…

to host sb | gościć kogoś

to improve sth | polepszyć coś

to include sth | obejmować coś

to increase | wzrastać

to introduce oneself | przedstawić 
się

to keep | trzymać 

to keep a dog on a leash | trzymać 
psa na smyczy

to keep the holiday costs down 
| obniżyć koszty wakacji

to kick a ball | kopać piłkę

to kill sb/sth | zabić kogoś/coś

to know | wiedzieć

to lack sth | brakować czegoś

to learn sth | nauczyć się czegoś

to learn sth about sth | dowiedzieć 
się czegoś o czymś

to learn to do sth | nauczyć się coś 
robić

to leave sth | opuścić coś

to let | pozwolić

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

to like sb | lubić kogoś

to listen to sb | słuchać kogoś
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to live | mieszkać, żyć

to look | wyglądać

to look at sth | patrzeć na coś, 
przyglądać się czemuś

to look for sb | szukać kogoś

to look like sth | wyglądać na coś

to look through sth | przeglądać coś

to lose weight tə luːz weɪt 
| schudnąć, stracić na wadze

to make a complete fool of oneself 
| robić z siebie kompletnego durnia

to make a list of sth | z/robić listę 
czegoś 

to make a match | dopasować się

to make a mistake | zrobić błąd

to make friends | zawierać 
przyjaźnie

to make sb be more careful 
| spowodować, że ktoś będzie 
ostrożniejszy

to make somebody happy 
| uszczęśliwić kogoś

to make sth | robić coś

to make sth available | uczynić coś 
dostępnym; sprawić, że coś jest 
dostępne

to make sth stronger | wzmocnić coś

to make sure | upewnić się

to make use of sth | skorzystać  
z czegoś 

to match | połączyć

to mean sth | oznaczać, znaczyć coś

to measure sth | mierzyć coś

to meet sb | spotykać kogoś

to move forwards with sth | działać 
w jakimś zakresie, posuwać coś  
do przodu (działanie)

to move to X | przeprowadzić się do X

to mutate tə mjuːˈteɪt | z/mutować

to nag sb | zrzędzić, dokuczać komuś

to need sth | potrzebować czegoś

to occur tu əˈkɜː(r) | wydarzyć się

to order sth | zamówić coś

to own sth | posiadać coś

to panic | wpadać w panikę

to pass sth | podać coś

to pick up sth | podnieść, zabrać coś

to play sth | grać w coś

to point sth | wskazać coś

to postpone sth | odkładać coś  
(na później)

to practise sth | ćwiczyć coś

to provide sb with sth | dostarczać 
komuś czegoś, zapewniać komuś coś

to put sth in sth | wstawić coś w coś, 
umieścić coś w czymś

to put sth into order 
| uporządkować coś

to put sth into sth | włożyć coś do 
czegoś

to put sth on sth | wstawiać coś na 
coś, publikować

to put up with sb | tolerować kogoś, 
znosić

to question sth | kwestionować coś

to read about sb | czytać o kimś

to read sth | czytać coś

to read that… | przeczytać, że…

to recognise sth | rozpoznać coś

to recommend sth | polecać coś

to refer to sth | odnosić się do 
czegoś

to reflect sth | odzwierciedlać coś

to remember sth | pamiętać coś

to repeat sth | powtarzać coś

to report | donosić, zgłaszać

to require sth | wymagać czegoś

to respect sth | szanować coś

to review sth | robić przegląd 
czegoś, recenzować coś

to ride sth | jechać na czymś

to save sth | u/ratować coś, 
zaoszczędzać coś

to say sth | mówić coś, powiedzieć 
coś

to say that… | mówić/twierdzić, że…

to scent sth | nadać czemuś zapach

to search for sth | szukać czegoś

to see sb | zobaczyć kogoś

to seem | wydawać się

to sell sth | sprzedać coś 

to serve as sth | służyć jako coś

to sew sth together tə səʊ ˈsʌmθɪŋ 
təˈɡeðə(r) | zszyć coś (razem)

to shake hands | witać się podając 
sobie dłonie

to share a meal with sb | jeść 
w czyimś towarzystwie

to show fear | okazywać strach

to show sth | pokazywać coś

to sing | śpiewać

to sleep on sth | spać na czymś

to smoke | palić

to sound | brzmieć

to sound nicer | milej/przyjemniej 
za/brzmieć

to speak to sb | po/rozmawiać 
z kimś

to spend money on sth | wydawać 
na coś pieniądze

to spend sth | spędzać coś

to spend the money with sb 
| wydawać z kimś pieniądze

to spend time | spędzać czas

to spend time together | spędzać 
czas razem

to stand | stać, znajdować się, 
mieścić się

to star | występować

to start | zacząć się

to start chatting | rozpocząć 
pogawędkę

to start small | zaczynać małymi 
kroczkami

to stay | pozostawać

to stay faithful to sth | być wiernym 
czemuś

to stay for the night | zatrzymać się 
na noc, zanocować

to stay home alone | zostawać 
samemu w domu

to stay in your memory 
| pozostawać w twojej pamięci

to stay on top | górować, być 
najlepszym
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to stick sth to sth | przykleić coś do 
czegoś

to stick to sth | trzymać się czegoś 

to strengthen sth | wzmacniać coś

to suit sb | pasować do kogoś

to support sb | wspierać kogoś

to surprise sb | zaskoczyć kogoś

to swipe sth right/left | przesunąć 
coś na prawo/lewo

to take a look at sth | spojrzeć  
na coś, rzucić na coś okiem

to take a photo | zrobić zdjęcie

to take notes | notować

to take part in sth | brać w czymś 
udział

to take place | mieć miejsce

to take sb away for the weekend 
| zabrać kogoś (gdzieś) na weekend

to take sb to the cinema | zabrać 
kogoś do kina

to take sensible steps | podejmować 
rozsądne kroki/działania

to take sth | brać coś 

to take the film to another level 
| przenosić film na inny (w domyśle: 
wyższy) poziom

to take things into bedroom | iść do 
łóżka

to talk about sth | mówić o czymś

to talk to sb | rozmawiać z kimś

to tame sb tə teɪm ˈsʌmbədi 
| poskramiać kogoś

to taste | smakować

to tell sb sth | opowiadać komuś coś

to think | myśleć

to think about sth | myśleć o czymś

to thrive on sth | karmić się/żywić 
się czymś, rozkwitać na czymś

to throw away | wyrzucać 

to throw sth out | wyrzucić coś 

to tie sth | za/wiązać coś

to toss out | wyrzucać 

to touch sth | dotykać coś

to trim off sth | odciąć coś, przyciąć 
coś

to try | próbować 

to try to do sth | próbować cośz/
robić

to turn on sth | włączyć coś

to turn out sth | okazywać się czymś

to turn sth into sth | zmienić coś 
w coś, przemienić coś w coś

to turn sth off | wyłączyć coś

to understand sb | zrozumieć kogoś

to use sth | używać czegoś

to vary | z/różnicować, różnić się

to visit sth | odwiedzić coś

to vote | głosować

to wait a moment | poczekać chwilę

to walk along sth | iść wzdłuż 
czegoś/po czymś

to walk your dog | wyprowadzać 
swojego psa na spacer

to want sth | chcieć czegoś

to watch a film/play/event | oglądać 
film/sztukę/wydarzenie

to watch out for sth | wyglądać 
czegoś, oczekiwać czegoś

to watch sth on TV | oglądać coś 
w telewizji

to watch TV | oglądać telewizję

to wear | nosić 

to wear sth | nosić coś (o odzieży)

to work | działać, 
funkcjonować, pracować

to worry about sth | martwić się 
o coś

to wrap sth | zawijać coś, pakować 
(np. prezent)

to write sth | napisać coś

today | dziś

together | razem

too | też, zbyt

tool | narzędzie

topic | temat

touch | dotyk

tougher tʌfer | twardszy

tourism ˈtʊərɪzəm | turystyka

tourist attraction | atrakcja 
turystyczna

tower | wieża

town | miasteczko

trained in sth | zaprawiony w czymś, 
wytrenowany

tree | drzewo

trip | wycieczka

trouble | kłopot

true truː | prawdziwe

try | wypróbuj

tu put | wstawić

Tuesday | wtorek

turn left | skręć w lewo

turtle | żółw

twenty | dwadzieścia

twice | podwójnie, dwa razy

U
unclean | nieczysty

uncomfortable ʌnˈkʌmftəbl / 
ʌnˈkʌmfətəbl | niewygodny, 
niekomfortowy

uncountable ʌnˈkaʊntəbl 
| niepoliczalny

under my bed | pod moim łóżkiem

under-the-bed | pod łóżkiem

underground ˌʌndəˈɡraʊnd / 
ˌʌndərˈɡraʊnd | metro

underground station | stacja metra

underneath | pod

unique | jedyny w swoim rodzaju

unless | chyba, że

until ənˈtɪl | aż (do)

until the present | do teraźniejszości

unusual | niezwykły

up to the traffic lights | w górę  
do świateł

up-down | z góry do dołu

us | nam

use of sth | użycie czegoś

used | używany
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useful | użyteczny, praktyczny

usually | zazwyczaj

V
vacation destination | kierunek 
wakacyjny

vegetarian ˌvedʒəˈteəriən 
| wegetarianin

vehicle ˈviːəkl / ˈviːhɪkl | pojazd

verb | czasownik

verb form | forma czasownika

verified | sprawdzony, 
zweryfikowany

versus | kontra

very (much) | bardzo

victim | ofiara

victory | zwycięstwo

Viking ˈvaɪkɪŋ | Wiking

vinegar | ocet

visitor | gość

voice | głos

W
waiter | kelner

walkway | przejście (dla pieszych), 
chodnik

was attacked | został zaatakowany

waste of time and money | strata 
czasu i pieniędzy

watch | oglądaj

watched | oglądany

watcher | widz

water | woda

wax figure | figura woskowa

way | droga, sposób

way of doing sth | sposób robienia 
czegoś

weakness | słabość, słaba strona

weapon | broń

weather | pogoda

weather forecast ˈweðə fɔːkɑːst / 
ˈweðər fɔːrkæst | prognoza pogody

weight | waga

well-known | znany

What would you like to drink? 
| Czego chciałbyś/chciałabyś/
chcielibyście się napić?

whatever | jakakolwiek

when | gdy, kiedy

where | gdzie

Where are we? | Gdzie jesteśmy?

Where can he be found? | Gdzie 
można go znaleźć?

which | który

which part? | która część?, w której 
części?

while | podczas 

while driving/riding the bus/
washing dishes | podczas jazdy 
samochodem/autobusem/zmywania 
naczyń

while on the way to work | podczas 
drogi do pracy

while you are waiting | podczas 
oczekiwania

who | kto

who else | kto inny

Who is he? | Kim on jest?

whole | cały

whose | których

why | dlaczego

why not | czemu nie

wife | żona

wild waɪld | dziki

will grow | urosną

will say that… | powiedzą, że…

witch city | miasto czarownic

witchcraft ˈwɪtʃkrɑːft | czary, czarna 
magia

witcher | wiedźmin 

with a slice of lemon | z plasterkiem 
cytryny

with me | ze mną

with superhuman abilities 
| o nadludzkich zdolnościach/
możliwościach

without doubt | bez wątpienia

without sth | bez czegoś

women | kobiety

wonder | cud

wood | drewno

wooden | drewniany

word | słowo

worker | pracownik

working class | klasa robotnicza

world of literature | świat literatury

World War II | druga wojna 
światowa

worn | znoszony

worse | gorsze

would you like | czy chciałbyś/
chciałabyś/chciałby Pan/chciałaby 
Pani

writer | pisarz

written | pisane, pisany, pisemny

wrong | zły,nieodpowiedni

Y
year | rok

yesterday | wczoraj

yet | jeszcze

yoghurt pot | kubeczek po jogurcie

you can’t be serious | chyba 
żartujesz

you’d like | chciałbyś/chciałabyś

you’re ready to… | jesteś gotowy 
do…

young | młody

young adult | młody dorosły

your(-s) | twój


