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A
a few | kilka

a tad | trochę

abbreviation | skrót

abode | siedziba, miejsce 
zamieszkania

abyss əˈbɪs | przepaść

acclaimed | uznany

accommodation | zakwaterowanie

according to sb/sth | według 
kogoś/czegoś

accounting | księgowość

accredited as sth | oficjalnie 
uznany za coś

accurate | dokładny

acquired by sb | nabyty, kupiony 
przez kogoś

acquisition | nabytek

across the pond | pot. po drugiej 
stronie oceanu, w USA

active voice | strona czynna

actually | w rzeczywistości, 
faktycznie

add-on | dodatek, rozszerzenie

addiction | uzależnienie

adult | dorosły

advanced | zaawansowany

advantage | korzyść

adversity | przeciwność losu

advice | rada

affair | romans

affluent | zamożny

aired | wy/emitowany

aka = also known as | znany 
również jako

albeit ˌɔːlˈbiːɪt | aczkolwiek, chociaż

alike | podobny

ambiguous | dwuznaczny

amount | ilość

ancient | starożytny

annoyance | poirytowanie

annual | roczny

anonymous əˈnɒnɪməs/əˈnɑːnɪməs 
| anonimowy

answer ˈɑːnsə(r) | odpowiedź

apart from sb/sth | oprócz kogoś/
czegoś

app | pot. aplikacja

appearance | pojawienie się

appearances | pozory

approximately | około, 
w przybliżeniu

approximation | przybliżenie

arguably | prawdopodobnie

Aries ˈeəriːz/ˈeriːz | Baran

artificial | sztuczny, sztucznie

as time goes on | z upływem czasu

ASAP = as soon as possible 
| tak szybko jak to możliwe, jak 
najszybciej

ash | popiół

ashes | prochy

assessed by sb | oceniony przez 
kogoś

asset | wkład

assignment əˈsaɪnmənt | zadana 
praca

at a rate | w tempie

at all | w ogóle

at least | przynajmniej

attempt at sth | próba czegoś

audience ˈɔːdiəns | grono 
odbiorców

autobiographical 
| autobiograficzny

automatic | automatyczny

available | dostępny

awe-inspiring | budzący podziw

axis | oś

B
baby cot | łóżeczko dziecięce

batch | zestaw, grupa

behaviour | zachowanie

bewitched by sb | oczarowany, 
urzeczony kimś

bird of paradise | rajski ptak

blank | pusty

blood-stained | zakrwawiony, 
splamiony krwią

blurry ˈblɜːri | niejasny

booking | rezerwacja

boom | hossa

brain functioning disease 
| zaburzenie funkcjonowania/pracy 
mózgu

budding | obiecujący

bulk of sth | większość czegoś

buzzword | modne powiedzonko

by means of sth | za pomocą 
czegoś

by the likes of | przez takie jak

by the same token | z tych samych 
powodów

by the way | przy okazji

C
cancellation policy | polityka 
związana z odwoływaniem 
zamówionych usług

capital letter | wielka litera

careless | wynikający z zaniedbania

carried out | wykonany

cast | obsada, bohaterowie

chat | pogawędka

check-out | wymeldowanie się

checkout process | proces 
płatności

chiefly | głównie

childhood | dzieciństwo

chocolate chips | kawałki czekolady

chore tʃɔː(r) | obowiązek

churchyard | teren przy kościele

cinephile | kinoman

circumstances | okoliczności

cliché ˈkliːʃeɪ | frazes

closing | zakończenie
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cob of corn | kolba kukurydzy

coherence kəʊˈhɪərəns/koʊˈhɪrəns 
| spójność

coherent kəʊˈhɪərənt/koʊˈhɪrənt 
| spójny (pod względem treści)

cohesive kəʊˈhiːsɪv/koʊˈhiːsɪv 
| spójny (pod względem 
gramatycznym)

collective | grupowy, zbiorczy

colon | dwukropek

comma | przecinek

commissioned by sb | zlecony, 
zamówiony przez kogoś

common | powszechny

commonly | powszechnie

commonplace | powszechny

comparable to sth | porównywalny 
z czymś/do czegoś

comparison | porównanie

comprehensive | wyczerpujący

concern | obawa, troska

confidence | pewność siebie

confidential | poufny

confused (by sth) | zmylony (przez 
coś), wprowadzony w błąd

conjuction kənˈdʒʌŋkʃn | spójnik, 
łącznik

considerable | znaczący, znaczny

consumer acquisition 
| pozyskiwanie nowych klientów

contained in sth | zawarty w czymś

containg sth | zawierający coś

contemporary | współczesny

contents | zawartość

continuously kənˈtɪnjuəsli | stale, 
ciągle

contraction |  forma ściągnięta

contradictory | sprzeczny, 
odwrotny

contrary to sth | w przeciwieństwie 
do czegoś

convenient | wygodny

counterproposal | kontrpropozycja

couple | para

cover | okładka

craft | rzemiosło

cramp | skurcz

craze | szał, moda

crowd | tłum

crucial | kluczowy

currency ˈkʌrənsi/ˈkɜːrənsi | waluta

curve kɜːv/kɜːrv | krzywa (na 
wykresie)

customer review | recenzja/opinia 
klienta

customer service | obsługa klienta

D
daily chores | codzienne obowiązki

data | dane

defined | określony

defining relative clause | zdanie 
względne/przydawkowe 
ograniczające/określające

delight | rozkosz

demand | zapotrzebowanie, popyt

densely populated | gęsto 
zaludniony

depending on sth | w zależności od 
czegoś

depiction of sth | przedstawienie 
czegoś

deplorable | żałosny, godny 
pożałowania

despite sth | po/mimo czegoś

devoted to sth | poświęcony 
czemuś

discarded | odrzucony, 
wyeliminowany

discount | zniżka

discredited | zdyskredytowany, 
skompromitowany

disdain | pogarda, lekceważenie

disheartening | zniechęcający

distinct | różny, odmienny

doubt daʊt | wątpliwość

dough | pot. kasa, siano, szmal

dough-faced dəʊ feɪst | o bladej 
cerze, bladolicy

down the drain | pot. do 
rynsztoka, wyrzucony

downfall | upadek

downloadable ˌdaʊnˈləʊdəbl/
ˌdaʊnˈloʊdəbl | do pobrania

draft | szkic

drawing | rysunek

due to sth | z powodu czegoś

durable ˈdjʊərəbl/ˈdʊrəbl | trwały

dwelling | domostwo, siedziba, 
mieszkanie

E
earned | zarobiony

effect | rezultat

either…or… | albo…albo…

embarrassment | zawstydzenie, 
zakłopotanie

emoji | emotikon

empathy ˈempəθi | empatia

employee | pracownik

encounter | spotkanie

endeavour ɪnˈdevə(r) | dążenie, 
przedsięwzięcie

engine | silnik

engrossed in sth | pochłonięty 
czymś, zaabsorbowany czymś

enlightenment | oświecenie

equal to sth | równy czemuś

estuary ˈestʃuəri | ujście rzeki

European ˌjʊərəˈpiːən 
| Europejczyk

eventually | w końcu, ostatecznie

except sth | z wyjątkiem czegoś

excuse | wymówka

F
face-to-face encounter with sb 
| spotkanie z kimś twarzą w twarz

facial | twarzy



englishmatters.pl
WRITING (35/2019)

factor | czynnik

failure | niepowodzenie, porażka

fair share of | słuszna część/liczba

familiar with sth | zaznajomiony 
z czymś

feature | funkcja

felon | przestępca

fickle ˈfɪkl | kapryśny, zmienny

figments of one’s imagination 
| wytwory czyjejś wyobraźni

first of all | po pierwsze

flawless ˈflɔːləs | bez wad, 
doskonały

fledgling | początkujący

for this reason | z tego powodu

frequently ˈfriːkwəntli | często

full stop | kropka

furniture | meble

furthermore | ponadto

G
gain | zysk

gathered by sb | zgromadzony 
przez kogoś

gem | klejnot

gender | płeć

goal | cel

gradual | stopniowy

grateful to sb | wdzięczny komuś

grave | grób

greeting | powitanie

guide | przewodnik

guidebook | przewodnik

guiding principle | przewodnia/
główna reguła/zasada

H
handed in | oddawany (np. 
nauczycielowi)

handful of sth | garstka czegoś

handy | użyteczny

hauntingly | zniewalająco

healthy ˈhelθi | zdrowy

heavily | w ogromnym stopniu

heritage | spuścizna

hidden | ukryty

homework assignment | zadanie 
domowe

homonym ˈhɒmənɪm/ˈhɑːmənɪm 
| homonim

household objects | przedmioty 
gospodarstwa domowego

I
identity | tożsamość

ill-informed | źle poinformowany

illness | choroba

impact | wpływ

improper | niewłaściwy

in a derogatory way 
| pejoratywnie, obraźliwie

in advance | z góry, 
z wyprzedzeniem

in contrast to | w przeciwieństwie 
do

in order to | aby, żeby

in succesion | następujący po sobie

included | włączony

including sb/sth | włącznie z kimś/
czymś

inclusion of sth | włączenie czegoś

inconvenience | niedogodność

incredibly | co niewiarygodne

indeed | w rzeczy samej

indispensable | nieodzowny

influence of sth | wpływ czegoś

inhabited by sb | zamieszkany 
przez kogoś

innate | wrodzony

inner city | podupadła część 
śródmieścia

insight on sth | wgląd w coś, 
informacja na temat czegoś

instead of sth | zamiast czegoś

interchangeable ˌɪntəˈtʃeɪndʒəbl 
| wymienny

interior | wnętrze

international shipping | wysyłka za 
granicę

intertwined | przeplatający się

invented | wymyślony

invoice | faktura

J
jealous | zazdrosny

Jewish | żydowski

just under | zaledwie, trochę 
poniżej

juxtaposition ˌdʒʌkstəpəˈzɪʃn 
| zestawienie

K
keyboard | klawiatura

kit | zestaw

L
lack of sth | brak czegoś

landlocked | bez dostępu  
do morza, śródlądowy

lastly | na koniec, wreszcie

leading character | główny 
bohater, wiodąca postać

legacy | spuścizna

length | długość

less than half of sth | mniej niż 
połowa czegoś

likeable ˈlaɪkəbl | sympatyczny

lingo | żargon

linking expression | łącznik, wyraz 
łączący zdania

lion’s share | lwia część

literal | dosłowny

loads of sth | mnóstwo czegoś

lodgings | mieszkanie, kwatera

losing luggage | zgubienie bagażu
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lung disease | schorzenie płuc

lurking beneath sth | przyczajony 
za czymś

M
majority of sth | większość czegoś

meaning | znaczenie

memoir ˈmemwɑː(r) | pamiętnik, 
wspomnienia

memorabilia | pamiątki

mere | zaledwie

merely | jedynie, tylko, zaledwie

meticulousness məˈtɪkjələsnəs 
| skrupulatność, drobiazgowość

mindfulness | uważność

moors | wrzosowiska

multi-staged | wieloetapowy

muscle | mięsień

Muslim ˈmʊzlɪm/ˈmʌzlɪm 
| muzułmanin

must-see | coś co koniecznie trzeba 
zobaczyć

mutlitasking | wielozadaniowość

myriad of sth | niezliczona ilość 
czegoś

N
namely | a mianowicie

nearly | prawie

necessarily ˌnesəˈserəli/ˈnesəsərəli 
| koniecznie

neighbouring | sąsiadujący

neutral ˈnjuːtrəl/ˈnuːtrəl | neutralny

nevertheless | niemniej jednak, 
jednakże

new-fangled | pej. nowomodny

no sweat off one’s back | nie być 
powodem do zmartwienia

not only… but also… | nie tylko… 
lecz także...

notorious | cieszący się złą sławą

novelist | powieściopisarka, 
powieściopisarz

nowadays | obecnie

nursing home | dom spokojnej 
starości

O
obsolete | przestarzały

obvious | oczywisty

obviously ˈɒbviəsli/ˈɑːbviəsli 
| oczywiście

odd | osobliwy

offence | obraza

omitted | pominięty

on the contrary | wręcz przeciwnie

on the other hand | z drugiej 
strony

one third of sth | jedna trzecia 
czegoś

order | zamówienie

originally | początkowo, pierwotnie

otherwise | w innym przypadku

out of necessity | z konieczności

outbid | przelicytowany

overall | całościowy

overlapping | nachodzący na 
siebie, nakładający się

overlooking sth | wychodzący na 
coś

overwhelming ˌəʊvəˈwelmɪŋ/
ˌoʊvərˈwelmɪŋ | przeważający

P
paddle steamer | parostatek

pants | majtki

paragraph | akapit, ustęp

paramount to sth | najważniejszy, 
nadrzędny wobec czegoś

parenthesis | okrągły nawias

parlour ˈpɑːlə(r)/ˈpɑːrlər | salon

passive voice | strona bierna

payment | płatność

peak | szczyt, maksimum (czegoś)

peninsula pəˈnɪnsjələ | półwysep

penned | napisany

persistence | wytrwałość

pertinent | na temat, adekwatny, 
powiązany

petulant ˈpetjulənt | drażliwy

phenomenon fəˈnɒmɪnən/ 
fəˈnɑːmɪnən | zjawisko

pick of sb | wybór kogoś

picked up | wychwycony, wykryty

pie chart | diagram kołowy

pivotal | kluczowy

plaque | tabliczka

plethora of sth | mnóstwo/ogrom 
czegoś

plot | fabuła

ploughman ˈplaʊmən | oracz

plunge plʌndʒ | gwałtowny spadek

poll | ankieta

pop-up | wyskakujące okienko (na 
stronie internetowej)

portmanteau | zbitka dwóch 
wyrazów

possesive pronoun | zaimek 
dzierżawczy

preceding | poprzedzający

prejudice | uprzedzenie

preposition | przyimek

previous | uprzedni, wcześniejszy

previously | wcześniej, uprzednio

prey | ofiara

profit margin | marża zysku

provided | pod warunkiem

proviso | zastrzeżenie

punctuation ˌpʌŋktʃuˈeɪʃn 
| interpunkcja

punctuation mark | znak 
interpunkcyjny

purchase ˈpɜːtʃəs/ˈpɜːrtʃəs | zakup, 
nabytek
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Q
quarter | ćwierć

queueing kjuː ɪŋ | czekanie 
w kolejce

quotation mark | znak zapytania

R
recipient | odbiorca

regarded as sb | postrzegany jako 
ktoś

regarding sth | dotyczący czegoś

regardless of sth | bez względu na 
coś

related (to sth) | powiązany 
(z czymś)

relative pronoun | zaimek 
względny

reliable | godny zaufania

removed | usunięty, zniesiony

renaissance rɪˈneɪsns 
| renesansowy

requirement | wymaganie, wymóg

research rɪˈsɜːtʃ/ˈriːsɜːrtʃ | badanie

resource | źródło

resourceful | pomysłowy, 
przedsiębiorczy

respectively | odpowiednio

restriction | ograniczenie

returns policy | polityka zwrotów

revenue | przychód

rip-off | zdzierstwo

rough-coated | kiepsko/biednie 
ubrany, mający na sobie szorstkie 
ubranie

run down of sth | podsumowanie 
czegoś

runner-up | zdobywca drugiego 
miejsca, wicemistrz

rusting | rdzewiejący

S
Sagittarius | Strzelec

sales | sprzedaż

salted sɔːltɪd | solony

sarcasm | sarkazm

scam | przekręt, oszustwo mające 
na celu wyłudzenie pieniędzy

schedule ˈʃedjuːl / ˈskedʒuːl | plan 
zajęć, harmonogram

scientific | naukowy

scruffy | brudny

scrutiny ˈskruːtəni | szczegółowe 
analizowanie czegoś

seamlessly | gładko, płynnie, 
bezproblemowo

semicolon | średnik

shady | szemrany, podejrzany

sheer | czysty, prawdziwy

shipping fee | koszt przesyłki/
dostawy

shortcut | skrót

sideways | bokiem, w kierunku, 
z boku

sign-off | zakończenie, pożegnanie

similarity | podobieństwo

simultaneously ˌsɪmlˈteɪniəsli 
| jednocześnie, równocześnie

skipped | pominięty

slide | spadek, pogorszenie

slight | lekki, mały

slough slʌf | bajoro, bagno

slump | bessa, zastój, kryzys

snappy | chwytliwy

sophisticated | wyrafinowany, 
wyszukany

spare | wolny

sponge spʌndʒ | gąbka

sprightly | dziarski, energiczny, 
żwawy

stay | pobyt

stellar | świetny, ekstra

stickler | pedant

stroke of good fortune | szczęśliwe 
zrządzenie losu/wydarzenie

stroll | spacer

substantially | stopniowo

suburb ˈsʌbɜːb/ˈsʌbɜːrb 
| przedmieścia

surge sɜːdʒ/sɜːrdʒ | wzrost

swapped | podmieniony, 
wymieniony

T
tardiness | spóźnianie się

target audience | odbiorca 
docelowy

tear-jerker | wyciskacz łez

teen | pot. nastolatek

teenage | nastoletni

the cherry on the cake | wisienka 
na torcie

the elderly | starsi ludzie

the former | pierwszy 
z wymienionych

the latter | ten drugi 
(z wymienionych)

the previous one | uprzedni, 
poprzedni

theft | kradzież

therefore | dlatego

though | chociaż

thoughtful | zadumany, zamyślony

threat | zagrożenie

threshold ˈθreʃhəʊld/ˈθreʃhoʊld 
| próg

tip | wskazówka

tip-top | najwyższej jakości

to accelerate sth | przyśpieszać coś

to accommodate sb | udzielić 
komuś noclegu, przenocować kogoś

to achieve sth | osiągnąć coś

to affect sth | wpływać na coś

to allow (for) sth | pozwalać na coś

to apply | znajdować zastosowanie
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to appreciate sth | doceniać, cenić 
coś

to assume sth | zakładać coś

to assure sb | zapewniać kogoś

to attend sth | uczęszczać do 
czegoś

to avoid sth | unikać czegoś

to balloon | gwałtownie się 
zwiększyć, wzrosnąć

to be appointed sb | zostać 
wyznaczonym na kogoś

to be ashamed of sth | wstydzić się 
czegoś

to be capable of sth | być zdolnym 
do czegoś

to be familiar with sth | być 
z czymś zaznajomionym

to be forced to do sth | być 
zmuszonym do z/robienia czegoś

to be marked down | otrzymać 
obniżoną ocenę

to be out of the loop | wypadać 
z obiegu, nie należeć do grupy 
wtajemniczonych

to be shortlisted for sth | być 
na krótkiej liście kandydatów do 
czegoś, preselekcjonowani do 
czegoś

to be spoilt for choice | mieć zbyt 
wiele możliwości

to be up to sth | pot. porabiać coś

to bear witness to sth | świadczyć 
o czymś

to become a breeze | stać się 
bardzo łatwym/prostym

to belittle sth | umniejszać, 
lekceważyć coś

to beware | strzec się

to boast sth | szczycić się czymś

to boom | rozkwitać

to borrow sth from sb tə ˈbɒrəʊ/
ˈbɔːroʊ ˈsʌmθɪŋ frəm ˈsʌmbədi 
| pożyczyć coś od kogoś

to bottom out | osiągnąć najniższy 
poziom

to bring about sth | przynieść coś 
ze sobą

to broaden horizons tə ˈbrɔːdn 
həˈraɪzns | poszerzać horyzonty

to broaden sth | poszerzać coś

to browse sth tə braʊz ˈsʌmθɪŋ 
| przeglądać coś

to bypass sth | obejść coś

to capture sth | uchwycić coś

to claim | twierdzić

to collapse | zapaść się, zawalić się, 
runąć

to combine sth into sth | połączyć 
coś w coś

to come about | wydarzyć się

to come across sth | natknąć się 
na coś

to come up with sth | występować 
z czymś, wymyślać coś

to commemorate sth 
| upamiętniać coś

to connect | łączyć

to consist of sth | składać się 
z czegoś

to constitute sth | stanowić coś

to contain sth | zawierać coś

to contend | twierdzić, utrzymywać

to convey sth | przekazywać coś

to cough tə kɒf | za/kaszleć

to cough up | wy/bulić

to cover sth | przykryć coś

to cut down on sth | ograniczać się 
w czymś, ograniczać coś

to deal with sth | radzić sobie 
z czymś

to decrease | zmniejszyć się, 
zmaleć

to delete sth tə dɪˈliːt ˈsʌmθɪŋ 
| skasować/usunąć coś

to demand sth | wymagać czegoś

to denote sth | oznaczać coś

to denote sth | ukazać coś

to depend on sth | zależeć od 
czegoś

to devote time to sb | poświęcać 
komuś czas

to dip | spadać

to direct sth | wy/reżyserować coś

to disagree with sb | nie zgodzić 
się z kimś

to disregard sth | zignorować coś

to divide sth (into sth) | dzielić coś 
(na coś)

to double | podwoić się

to download sth | pobrać coś

to dread sth | obawiać się, bać się 
czegoś

to drop | spadać, obniżać się

to dwindle | kurczyć się, zanikać, 
zmniejszać się

to emerge | wyłonić się, pojawić 
się

to emphasise sth | podkreślać coś

to enable sb to do sth | umożliwiać 
komuś z/robienie czegoś

to encompass sth | obejmować coś

to enhance sth | polepszyć, 
ulepszyć coś

to envy sth | zazdrościć czegoś

to err is human | błądzić jest rzeczą 
ludzką

to err on the side of caution | być 
aż nadto ostrożnym

to evolve around sth | obracać się 
wokół czegoś

to excel at sth | być świetnym 
w czymś

to exhale tu eksˈheɪl | wydychać

to expand sth | poszerzyć/
powiększyć coś

to extend sth | poszerzyć coś

to fail | nie powieść się

to fall flat | nie wypalić

to fall into decay tə fɔːl ˈɪntə dɪˈkeɪ 
| popadać w ruinę

to feature | wystąpić

to feel compelled to do sth | czuć 
się zmuszonym do z/robienia 
czegoś

to find out | dowiedzieć się

to fit the bill | być odpowiednim

to flex sth | napinać/spinać coś
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to fluctuate tə ˈflʌktʃueɪt | wahać się, 
być zmiennym

to flutter | drgać

to focus on sb | skupiać się na kimś

to fulfil sth | spełniać coś

to gain traction | chwycić, przyjąć się

to garner sth | zdobyć coś, zgarnąć

to garner the reputation of sb 
| uzyskać reputację kogoś

to gather sth | zgromadzić coś

to get a point across | przekazywać 
informację

to get assistance | uzyskać pomoc

to get bogged down in sth 
| grzęznąć w czymś, zagłębiać się 
w coś

to get enchanted | dać się 
oczarować, zostać oczarowanym

to get immersed in sth | zanurzać się 
w coś

to get in touch with sth | być 
w kontakcie z czymś

to get leaked | wyciekać

to get lost oneself | zgubić się

to get promoted | awansować

to get straight to the point | przejść 
bezpośrednio do sedna

to get the hang of sth | chwytać jak 
się coś robi

to get the lowdown | dowiedzieć 
się całej prawdy, zdobyć więcej 
informacji

to get to know sb | poznawać kogoś

to give sb a walk-through 
| wprowadzić kogoś w coś

to give sth a glance | rzucić na coś 
okiem

to give up sth | zrezygnować 
z czegoś

to go hand in hand | iść łeb w łeb

to go overboard | przesadzać

to go the way of the dodo | zniknąć, 
wyginąć

to hack into an account | włamać się 
na konto

to head to | zmierzać do, udawać się 
do

to hiccough tə hɪkʌp | mieć czkawkę

to hint at sth | robić aluzję do czegoś

to hold a record of payment 
| zachować potwierdzenie płatności

to hold significance to sb | mieć dla 
kogoś znaczenie

to hone sth | szlifować/doskonalić 
coś

to honour returns | honorować/
uznawać zwroty

to imply that… | zakładać, że…

to improve sth | polepszyć coś

to include sth 
| obejmować,  włączyć,  zawierać coś

to incorporate sth | obejmować coś, 
zawierać

to increase sth | zwiększyć coś

to indicate sth | wskazywać coś

to influence sth | wpłynąć na coś

to inhale sth | wdychać coś

to input sth | wprowadzić, wpisać 
coś

to issue a refund | dokonać zwrotu 
środków

to jot down sth | zanotować coś

to keep on sth | ciągle coś robić

to keep up with sth | być na bieżąco 
z czymś

to lead to sth | prowadzić do czegoś

to leave sb hanging | kazać komuś 
czekać

to lie | kłamać

to load | wczytać, załadować, pobrać

to look after sb | opiekować się 
kimś, troszczyć się o kogoś

to look down across sth | wychodzić 
na coś

to look for sth | szukać czegoś

to master sth | opanować coś

to mislead sb | wprowadzić kogoś 
w błąd

to nag sb about sth | dręczyć kogoś 
czymś

to name but a few | by wymienić 
choć kilka

to neglect sth | lekceważyć coś

to nurture sth | pielęgnować coś

to occur | występować

to omit sth | po/omijać coś

to pace oneself | wyznaczać sobie 
tempo, rytm

to pace round sth | obchodzić coś

to pay attention to sth | zwracać na 
coś uwagę

to pay special attention to sth 
| zwracać szczególną uwagę na coś

to peak | gwałtownie wzrosnąć

to pick up steam | stawać się coraz 
bardziej popularnym

to place a phone call | wykonać 
telefon

to place an order | złożyć 
zamówienie

to plummet tə ˈplʌmɪt | gwałtownie 
spadać, obniżać się

to pop up | wyskakiwać, pojawiać się

to postmodify sth | zmodyfikować 
sens czegoś

to predate sth | poprzedzać coś

to prevail | przeważyć

to prevent sb from sth | uchronić 
kogoś przed czymś

to prevent sth | zapobiegać czemuś

to proliferate | mnożyć się

to proofread sth | sprawdzać coś, 
robić korektę czegoś

to propel sb | popychać kogoś, 
skłaniać kogoś

to prove sth | okazywać się jakimś

to provide sth | dostarczać czegoś, 
przynosić coś

to put on | przybrać, przybierać

to quadruple tə kwɒˈdruːpl/
kwɑːˈdruːpl | wzrosnąć czterokrotnie

to quarrel | kłócić się

to question sth | kwestionować, 
podddawać coś w wątpliwość

to rake in | zgarniać
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to reach out to sb | zwracać się do 
kogoś

to recall sth | wspominać coś

to recharge batteries | naładować 
baterie, uzyskać energię, odpocząć

to rediscover oneself | odkrywać 
siebie na nowo

to refer to sth | odnosić się do 
czegoś

to regret sth | żałować czegoś

to release sth | opublikować coś

to rely on sth | polegać na czymś

to require sth | wymagać czegoś

to reveal sth | ujawniać coś

to review sth | sprawdzić coś

to revolve around sth | obracać się 
wokół czegoś

to reword sth | przeredagowywać 
coś

to rush ahead | śpieszyć się

to scoop up sth | zgarniać coś

to scroll | przewijać

to search for sth | szukać czegoś

to seem | wydawać się

to set sb back X | kosztować kogoś X

to set up a profile | zakładać konto/
profil

to shun sb | trzymać się z daleka od 
kogoś

to snap up sth | zgarnąć coś

to sob | łkać, szlochać

to spike in popularity | stać się 
bardzo popularnym

to spread like wildfire 
| rozprzestrzeniać się 
w błyskawicznym tempie

to stalk sth | polować na coś

to stick out like a sore thumb | być 
oczywistym, wyjątkowo widocznym/
rażącym/rzucającym się w oczy

to stick to sth | trzymać się czegoś

to stock up on sth | robić zapasy, 
zaopatrywać się w coś

to struggle against sth | zmagać się 
z czymś

to struggle to do sth | zmagać się, by 
coś zrobić

to submit sth tə səbˈmɪt ˈsʌmθɪŋ 
| zatwierdzać coś do realizacji, złożyć 
zamówienie

to summarise sth | podsumowywać 
coś

to supplant sth | zastąpić coś

to surpass sth | przekraczać coś

to take a break | robić przerwę

to take away sth from sth 
| wywnioskować coś z czegoś

to take off | zacząć się

to take place | mieć miejsce

to take sth into account | brać coś 
pod uwagę

to terminate sth | zakończyć coś

to throw a tantrum | wpaść we 
wściekłość, dostać napadu złości

to tick sth | zaznaczyć coś

to track down sb | tropić kogoś

to triple | zwiększyć się trzykrotnie

to try sth on | przymierzać coś

to turn off sb | odrzucać, zniechęcać 
kogoś

to turn one’s back on sth 
| ignorować coś, nie zwracać na coś 
uwagi

to undulate | falować

to unite | jednoczyć

to vote | głosować

to warm up to sth | przekonać się do 
czegoś

to warn sb | ostrzegać kogoś

to waste sth | z/marnować coś

to wise up | zmądrzeć

to write sth down | spisywać coś, 
notować

toast of the town | osoba 
powszechnie lubiana/pożądana 
w towarzystwie

tongue tʌŋ | język

top dog | gruba ryba

touchscreen | ekran dotykowy

tough tʌf | trudny, ciężki

tricky | trudny. zdradliwy

troubled | przeżywający trudności

trough | spadek

TTYL = talk to you later | pogadamy 
później

U
unbelievable ˌʌnbɪˈliːvəbl 
| niewiarygodny

uncommon | rzadki

understated | niedoceniony

undertaken | przedsięwzięty

unfortunately | niestety

unlike | w przeciwieństwie do

upbeat | optymistyczny

upcoming | nadchodzący, zbliżający 
się

uplifiting | podnoszący na duchu

V
vague veɪɡ | niejasny

valuable | cenny

variety | różnorodność

villain ˈvɪlən | łotr, łajdak

virtually | praktycznie

vital ˈvaɪtl | kluczowy, zasadniczy

vowel | samogłoska

W
we are pleased | miło nam

we regret to inform you | z żalem 
informujemy, przykro nam 
poinformować cię

weight weɪt | waga

well over | sporo powyżej

well under | sporo poniżej

well-read | oczytany

what is more | ponadto

whereas | podczas gdy

whether | czy
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while/whilst/whereas | podczas gdy

wiggle room | przen. otwarta furtka, 
inna możliwość

with all due respect | z całym 
(należnym) szacunkiem

without hesitating | bez wahania

worse still | co gorsza

worth sth | wart/y czegoś

worthwhile | wartościowy

wuthering | wichrowy

Y
yield jiːld | zysk

youth juːθ | młodość

Z
zig-zag | wahanie


