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A
a few  | kilka

a piece of crap/shit  | wulg. Co  
za gówno!

abbey  | opactwo 

abbot  | opat

abdominal  | brzuszny

abominable  | wstrętny

abroad  | za granicą

acceptable  | akceptowalny, 
dopuszczalny 

according to sb  | według kogoś 

accountant  | księgowy/a

Achilles heel  | pięta Achillesowa

acquaintance  | znajomy

actually  | w rzeczywistości, 
naprawdę 

advertisement  | reklama

advice  | rada

advisable  | zalecany

agreement  | zgoda, zgodność

aisle  | korytarz, przejście, alejka, 
nawa

alimony  | alimenty

all the rage  | ostatni krzyk mody

allowance  |  dozwolona ilość

alternatively  | zamiennie, 
alternatywnie 

amount  | ilość

amusing  | zabawny

ancient  | starożytny

announcement  | ogłoszenie

annual  | roczny 

anthem  | hymn 

apart from sth  | oprócz czegoś 

appalling  | przerażający, okropny, 
potworny

appearance  | wygląd

apple pie  | szarlotka

approval  | aprobata

arduous  | męczący, żmudny

arranged  | zaplanowany

as fit as a fiddle  | zdrów jak ryba

at first glance  | na pierwszy rzut 
oka

at least  | przynajmniej, co 
najmniej

at midnight  | o północy

atrocious  | ohydny, okrutny

aubergine  | bakłażan

audience  | publiczność, widzowie

available  | dostępny

average  | przeciętny

awesome  | fantastyczny, 
rewelacyjny

B
bae  | chłopak, dziewczyna

baggage carousel  | taśmociąg 
bagażowy 

baggage reclaim area  | strefa 
odbioru bagażu

baking powder  | proszek do 
pieczenia

ballet  | balet

bank holiday  | święto ustawowe 

bank holidays  | święta ustawowo 
wolne od pracy

barely  | ledwo, zaledwie

bargain hunter  | łowca okazji

bartender  | barman

bathhouse  | łaźnia

bedspread  | narzuta

bent  | zgięty

beware  | strzeż się 

blind  | ślepy

boarding pass  | karta pokładowa

brand  | marka 

breathtaking  | zapierający dech

brew  | pot. kawa

broadband  | szerokopasmowy

broadcast  | nadawany

bubonic plague  | dżuma 
dymienicza

bullshit  | bzdury, nonsens, 
banialuki

bureaucracy  | biurokracja

by accident  | przypadkowo

C
can’t stick sb/sth  | BrE pot. nie 
znosić kogoś/czegoś

catchy  | chwytliwy

cave  | jaskinia

chalet  | domek w górach

charity  | organizacja dobroczynna

checked baggage/luggage  | bagaż 
rejestrowany

cheers  | cześć, pa, pozdro

chef  | kucharz

chemist  | farmaceuta

chicken breast  | pierś kurczaka

chilly  | chłodny

chips  | frytki

colander  | durszlak

colloquial  | kolokwialny

colonel  | pułkownik

commercial  | handlowy

commercial  | reklama

commercial  | reklama telewizyjna

common  | powszechny

compassionate leave  | urlop 
okolicznościowy

convenient  | dogodny

cool down  | ćwiczenia kończące 
trening

countable  | policzalny

counterintuitive  | sprzeczny  
z intuicją

covered in sth  | pokryty czymś 

covering  | pokrywający

cranberry  | żurawina 

crew  | załoga

cuddle  | uścisk, czułe przytulenie



englishmatters.pl
WYDANIE SPECJALNE 36

curious  | ciekawy

cushy/plum job  | ciepła posadka

customer  | klient

customs  | odprawa celna 

D
daily  | co/dzienny

daunting  | zniechęcający

dead-end  | bez perspektyw

dead-end job  | praca bez 
perspektyw

deal  | okazja, interes

deceptive  | zwodniczy, mylący

deducted  | odliczony

definite article  | przedimek 
określony

definitely  | zdecydowanie

delay  | spóźnienie, opóźnienie

demand  | popyt

dense  | gęsty

dental insurance  | opieka 
dentystyczna 

departure lounge  | hala odlotów

dependant on sth  | zależny od 
czegoś 

device  | urządzenie, przyrząd

devotion to sth  | oddanie się 
czemuś 

dew  | rosa

disagreement  | niezgoda, 
niezgodność

discount  | zniżka

disease  | choroba

display  | wystawa

divorced  | rozwiedziony

driving licence  | prawo jazdy

drizzle  | mżawka, kapuśniaczek

drug trafficking  | handel 
narkotykami

dull  | nieciekawy, nudny 

duty-free goods  | towary 
bezcłowe

E
earnings  | zarobki 

Easter  | Wielkanoc 

Easter Monday  | Lany 
Poniedziałek

easy come, easy go  | łatwo 
przyszło, łatwo poszło

eccentric  | ekscentryczny

edge  | krawędź, brzeg

either…or…  | albo…albo…

electricity bill  | rachunek za prąd

employee  | pracownik

employer  | pracodawca

enterprise  | przedsięwzięcie

enticing  | kuszący

entity  | jednostka

envy  | zazdrość, zawiść

equipment  | wyposażenie

eventually  | w końcu, ostatecznie

except sth  | z wyjątkiem czegoś

excursion  | wycieczka, wyprawa

exhilarating  | ekscytujący, 
porywający

extremely  | wyjątkowo 

F
factual  | oparty na faktach

familiar  | znajomo

fashionable  | modny

fee  | opłata

few  | niewiele, niewielu

fireworks  | sztuczne ognie

fixed  | ustalony, stały

flat  | mieszkanie

flight  | lot

flipped  | zamieniony, odwrócony

food waste  | marnowanie jedzenia

foreign cuisine  | kuchnia 
zagraniczna

full-time  | w pełnym wymiarze 
godzin

furniture  | meble  

further  | dalszy

G
garland  | girlanda 

generosity  | hojność, szczodrość

gesture  | gest 

ginger  | rudy

given  | dany

gorgeous  | fantastycznie

gossip  | plotka 

grater  | tarka

groceries  | artykuły spożywcze

gross  | brutto

guinea pig  | królik doświadczalny

gymnasium  | siłownia; sala 
gimnastyczna

H
hand luggage  | bagaż podręczny

headhunter  | łowca głów

heated  | podgrzewany

hidden  | ukryty 

highlight  | główna atrakcja

hilarious  | przezabawny

host  | gospodarz 

household  | związany  
z gospodarstwem domowym

hug  | uścisk

humorously  | żartobliwie

I
identity  | tożsamość 

illegal  | nielegalny

illuminated  | oświetlony

in advance  | z wyprzedzeniem,  
z góry
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in jest  | żartem

in order to  | aby, żeby

in the middle of sth  | w środku 
czegoś

in vogue  | modny

inconvenience  | niedogodność

indefinite article  | przedimek 
nieokreślony

index finger  | palec wskazujący

indifference to sth  | obojętność 
wobec czegoś 

infinitive  | bezokolicznik

ingenious  | rewelacyjny

instead  | w zamian, zamiast

instead of sth  | zamiast czegoś

insulting  | obraźliwy

interviewee  | osoba, z którą 
przeprowadzany jest wywiad

invented  | wynaleziony

invoice  | faktura

involving sth  | obejmujący coś 

J
Japan  | Japonia 

jaw  | szczęka

jealous  | zazdrosny

joyously  | radośnie

junction  | BrE skrzyżowanie

junk food  | śmieciowe jedzenie

K
kitchen scales  | waga kuchenna

L
laundry  | pranie 

lavish  | wystawny

lawyer  | prawnik

leisure  | rozrywka w czasie 
wolnym

Lent  | Wielki Post

less  | mniej 

level playing field  | równe szanse

light bulb  | żarówka

lightning  | piorun, błyskawica

littering  | śmiecenie

little  | mało

live  | na żywo

lone wolf  | samotny wilk, 
samotnik

long time no see  | kopę lat

luggage  | bagaż 

M
maintenance  | utrzymanie

mallet  | pałeczka

meaning  | znaczenie

means of transport  | środek 
transportu

membership card  | karta 
członkowska

Memorial Day  | amerykański dzień 
pamięci poległych na polu chwały

menial  | podrzędny, nie 
wymagający kwalifikacji, nudny

menu  | menu, jadłospis

Midas touch  | dotyk Midasa

mine  | kopalnia

minor  | po/mniejszy

minority  | mniejszość

misspelled  | błędnie zapisany

mobile device  | urządzenie 
mobilne

money laundering  | pranie 
pieniędzy

mood  | nastrój 

mosque  | meczet

motorway  | BrE autostrada

mouth-watering  | apetyczny

muscle  | mięsień

Muslim  | muzułmanin

N
neighbour  | sąsiad

nickname  | ksywka

noticeable  | zauważalny

nowadays  | obecnie

nurse  | pielęgniarka

O
observed  | obchodzony

obvious  | oczywisty

obviously  | najwyraźniej

of British descent  | brytyjskiego 
pochodzenia

old-fashioned  | staromodny

OMG = Oh My God  | O mój Boże

on one hand  | z jednej strony

on the other hand  | z drugiej 
strony

open-ended  | otwarty

ordinary  | zwyczajny

originally  | najpierw, początkowo

origins  | pochodzenie, początki

outfit  | strój, kostium

output  | produkcja, urobek, wyniki 
pracy

overhead locker  | schowek 
bagażowy

overweight  | przy kości,  
z nadwagą 

P
paediatrician  | pediatra

painful  | bolesny

pay  | płaca

pay increase  | wzrost płacy

pay rise  | podwyżka

pear  | gruszka

penny-pinching  | skąpy

pension  | emerytura



englishmatters.pl
WYDANIE SPECJALNE 36

perceived  | postrzegany 

perm  | trwała

permanent  | stały

pet peeve  | znienawidzona rzecz

phenomenon  | zjawisko

physical  | fizyczny

picturesque  | malowniczy

pious  | pobożny, bogobojny

pitch  | tonacja

plot  | fabuła

plug  | wtyczka

plumbing  | hydraulika

plump  | pulchny

pony-tail  | kucyk

pork  | wieprzowina 

Practice makes perfect.  | 
Ćwiczenie czyni mistrza.

praying  | modlenie się

preceded by sth  | poprzedzony 
czymś 

pregnant  | w ciąży

previous  | uprzedni

professional burnout  | wypalenie 
zawodowe

promotion  | awans

proverb  | przysłowie

psychologist  | psycholog

pumpkin pie  | ciasto dyniowe 

pun  | gra słowna

push-up  | pompka

Q
quaint  | osobliwy, oryginalny

quote  | cytat

R
raw  | surowy

receipt  | paragon, pokwitowanie

recipe  | przepis 

recognisable  | rozpoznawalny

recognised  | uznany

reluctant  | niechętny

remuneration  | wynagrodzenie 

replaced with sth  | zastąpiony 
czymś 

retail therapy  | zakupy na 
poprawienie nastroju

return ticket  | bilet powrotny

rubbish  | bzdury

rural  | wiejski

S
salary  | pensja

savings  | oszczędności

savoury  | smakowity

schedule  | terminarz, 
harmonogram

schedule  | grafik

scorching  | upalny

search engine  | wyszukiwarka 
internetowa

seasonal  | sezonowy

seatbelt  | pas bezpieczeństwa

self-deprecating  | umniejszający 
swoją wartość 

self-explanatory  | oczywisty,  
zrozumiały samo przez się

semiformal  | półformalny

several  | kilka 

shamrock  | koniczyna

shard  | odłamek

shift work  | praca zmianowa

shiny  | błyszczący

shipyard  | stocznia

shop assistant  | sprzedawca

shopping spree  | szał zakupów

shower  | niewielki/przelotny 
deszcz

Shrove Tuesday  | ostatki, 
odpowiednik tłustego czwartku

sign  | znak

significantly  | znacząco, znacznie

silk  | jedwab

sincerely  | z poważaniem

sit-up  | brzuszek, skłon w pozycji 
siedzącej

sixth  | szósty

skinny  | kościsty

skyscraper  | wieżowiec

slender  | szczupły

socket  | gniazdko

spanner  | klucz do nakrętek

spelling mistake  | błąd 
ortograficzny

spiced  | przyprawiony

spices  | przyprawy

spicy  | pikantny 

spiky  | sterczący

spontaneous  | spontaniczny

spread apart  | rozstawiony, 
rozkraczony

squat    | przysiad

squirrel  | wiewiórka

steam bath  | łaźnia parowa

straight  | prosty

straightforward  | bezpośredni

strength  | siła

strength streŋθ  | mocna strona, 
zaleta

stuck-up  | zarozumiały, nadęty

stuff  | rzeczy

stuffing  | nadzienie, farsz

subconscious  | podświadomy

subtitles  | napisy

suitable for sb  | odpowiedni dla 
kogoś

suitcase  | walizka

susceptible to sth  | podatny na 
coś

sympathetic  | empatyczny, 
współczujący

T
take care  | trzymaj się
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take care  | uważaj na siebie

tax  | podatek

taxable  | do oclenia

teenager  | nastolatek

test scores  | wyniki testu

Thanksgiving  | Święto 
Dziękczynienia

That reminds me,…  | To mi 
przypomina o, …

thorough  | dogłębny, gruntowny

thoroughly  | dokładnie, starannie

though  | jednak

thread  | wątek

thumb  | kciuk 

time flies  | czas ucieka

time will tell  | czas pokaże

time’s up  | koniec czasu

timetable  | plan zajęć, grafik

tin miner  | pracownik kopalni cyny

tinned  | w puszce

to abide sb  | tolerować, znosić 
kogoś

to advertise sth  | zareklamować 
coś 

to advise sb to do sth  | doradzać 
komuś zrobienie czegoś 

to advise  | radzić

to agree  | zgodzić się 

to agree with sb/ sth  | zgadzać się 
z kimś/czymś

to apply for sth  | składać podanie 
o coś, aplikować o coś 

to apply to sth  | znajdować 
zastosowanie w stosunku do czegoś 

to arise  | pojawiać się

to avoid sth  | uniknąć czegoś

to be aware of sth  | być 
świadomym czegoś 

to be fed up with sth  | mieć 
czegoś po dziurki w nosie, mieć 
czegoś dość

to be fired  | pot. zostać 
zwolnionym

to be in touch  | być w kontakcie

to be on the ball  | mieć łeb na 
karku

to be on the same wavelength  | 
nadawać na tych samych falach

to be/go on the prowl for sth  | 
być/ruszyć na poszukiwania/na 
polowanie na coś

to bite the dust  | gryźć piach

to blow a fuse  | wściec się, wpaść 
w szał

to blow one’s own trumpet  | 
chwalić się, przechwalać się

to board the plane  | wsiadać do 
samolotu

to boost sales  | napędzać/
zwiększać sprzedaż

to broaden  | poszerzyć się 

to browse sth  | przeszukiwać coś 

to burst out laughing  | wybuchać 
śmiechem

to catch up on some news  | 
nadrobić zaległości, nadgonić

to celebrate sth  | świętować coś 

to cheer sb  | wiwatować na widok 
kogoś 

to chew sth  | żuć coś

to clear the plate  | zjeść wszystko 
do końca, wyczyścić talerz do czysta

to collect sth  | zbierać coś, 
prowadzić zbiórkę czegoś 

to come in handy  | być 
użytecznym

to complain about sth  | złożyć 
skargę na coś 

to concern sb  | dotyczyć kogoś 

to consist of sth  | składać się  
z czegoś 

to contradict sth  | zaprzeczać 
czemuś 

to convey sth  | przekazywać coś 

to cope with sth  | radzić sobie 
z czymś 

to disagree with sb  | nie zgodzić 
się z kimś 

to disembark  | wysiadać 
(z samolotu)

to drive sb crazy  | doprowadzić 
kogoś do szaleństwa

to dye sth  | farbować coś 

to earn  | zarabiać 

to embark  | wchodzić, wsiadać  
(do samolotu)

to enable sb to do sth  | umożliwić 
komuś zrobienie czegoś 

to encounter sth  | napotkać coś, 
natknąć się na coś 

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

to encourage sth  | zachęcać  
do czegoś 

to fall flat  | słabo wypaść, być 
niewypałem

to fall into disrepair  | popaść  
w ruinę 

to fasten one’s seatbelts  | zapinać 
pasy

to get a refund  | otrzymać zwrot 
pieniędzy

to get a word in edgeways  | dojść 
do słowa 

to get fit  | nabrać formy, 
potrenować

to get married  | pobrać się 

to get one’s message across  | 
przekazać informację, porozumieć 
się

to get rid of sth  | pozbyć się 
czegoś

to get stuck  | utknąć

to get the ball rolling  | 
rozpoczynać coś

to get your wires crossed  | nie 
móc się dogadać  

to give one’s regards to 
sb  | przekazać komuś czyjeś 
pozdrowienia

to give up the ghost  | wyzionąć 
ducha

to go off the beaten path  | zejść  
z utartej ścieżki/szlaku

to go on strike  | za/strajkować

to go with something  | pasować 
do czegoś 
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to graduate from sth  | ukończyć 
coś 

to hang on  | czekać (na linii)

to have a crush on sb  | zadurzyć 
się w kimś 

to have a performance on stage  | 
występować na scenie

to hesitate  | wahać się 

to hiss  | syczeć, wygwizdać

to hurry up  | pośpieszyć się 

to improve sth  | polepszać coś 

to include sb/sth  | obejmować 
kogoś/coś

to injure oneself  | zrobić sobie 
krzywdę 

to keep a record  | prowadzić 
rejestr

to kick the bucket  | kopnąć  
w kalendarz

to know  | wiedzieć 

to laugh about sth  | śmiać się  
z czegoś 

to launch sth  | wypuścić coś  
na rynek

to look for sth  | szukać czegoś 

to lose a job  | stracić pracę

to lose courage  | tracić odwagę 

to maintain eye contact  | 
utrzymywać kontakt wzrokowy

to make arrangement  | dokonać 
ustaleń

to make predictions about sth  | 
przewidywać coś

to match  | pasować 

to mention sth  | wspomnieć coś 

to mess about  | wygłupiać się

to miss sth  | przeoczyć coś

to order a meal  | zamawiać 
posiłek

to pamper oneself  | rozpieszczać 
się

to participate in sth  | uczestniczyć 
w czymś

to pass an exam  | zdać egzamin 

to pass through X  | przepływać 
przez X

to pay a compliment to sb  | 
prawić komplementy komuś 

to persuade sb to do sth  | 
przekonywać kogoś do z/robienia 
czegoś 

to pick sb up  | podwieźć kogoś 

to point out…  | wskazać na to, że…

to poke fun at sb  | wyśmiewać się 
z kogoś, szydzić 

to prevent sth (from sth)  | 
zapobiegać czemuś 

to purchase sth  | kupić, nabyć coś 

to put away sth  | odłożyć coś

to question sth  | podważać, 
kwestionować coś 

to raise sth  | podnosić, wznosić 
coś 

to raise sth  | zebrać coś 

to rant about sth  | narzekać na coś 

to rave about sth  | zachwycać się 
czymś 

to realise sth  | zdać sobie z czegoś 
sprawę 

to refer to sth  | odnieść się do 
czegoś 

to require sth  | wymagać czegoś 

to rush to X  | śpieszyć do X

to set foot on sth  | postawić na 
czymś stopę

to share one’s views with sb  | 
dzielić się z kimś opinią

to show off with sth  | popisać się 
czymś 

to sign up  | zapisać się 

to sink  | zatonąć

to slither  | ślizgać się; pełznąć

to squander sth  | marnować/
trwonić coś 

to strike sth  | uderzać coś 

to succeed  | powieść się    

to supplement sth  | uzupełniać 
coś 

to suppress sth  | tłumić coś 

to take off  | startować  

to take off sth  | zdejmować coś 

to take up sth  | podjąć się czegoś, 
zacząć coś uprawiać 

to take up sth  | zajmować coś 

to talk at cross purposes  | mówić 
o zupełnie różnych rzeczach

to talk shop  | rozmawiać  
o sprawach związanych  
z pracą/służbowych

to tell sb apart  | odróżniać kogoś 
(od siebie)

to thaw  | tajać, topnieć

to throw a spanner in the works  | 
utrudniać coś

to throw sb a curve ball  | 
podrzucać komuś zgniłe jajo, 
podkładać świnię

to tone up  | wzmocnić (ciało)

to toss sth up and down  | 
podrzucać coś 

to touch down  | lądować 

to trace sth back  | prześledzić coś 
wstecz

to triple sth  | potroić coś

to unpack sth  | rozpakować coś 

to unwind  | zrelaksować się 

to utter sth  | wypowiadać coś 

to wake up sb/wake sb up  | 
budzić kogoś 

To Whom It May Concern  |  
do wszystkich, których może  
to dotyczyć

to wink  | mrugać, mrugnąć

to work half-time  | pracować  
na pół etatu

toilet flush  | spłuczka

treadmill  | bieżnia

trek  | wyprawa, wędrówka

tremendous  | wspaniały

turkey  | indyk

tutorial  | instrukcja krok po kroku 
jak coś zrobić 

tuxedo  | smoking
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U
unbelievable  | niewiarygodny

uncomfortable  | niezręcznie, 
nieswojo

unconventional  | 
niekonwencjonalny, nietuzinkowy

uncountable  | niepoliczalny

underground  | podziemny 

unemployed  | bezrobotny

unfortunately  | niestety

unfriendly  | nieprzyjazny

unpleasant  | nieprzyjemny

unwisely  | nierozsądnie

update  | aktualizacja 

V
vacancy  | wakat

vagabond  | włóczęga, wędrowiec

vegetarian  | wegetariański

Venetian  | Wenecjanin

via sth  | za pomocą czegoś, w czymś 

villain  | łotr

vivid  | żywy

W
wage  | płaca

warm up  | rozgrzewka

wasp  | osa

waterfront  | nadbrzeże, nadbrzeżny

We’ve run out of…   | Skończyły nam 
się…

weakness  | słabość, słaba strona

weight  | waga 

weird  | dziwny, osobliwy

whaling station  | stacja 
wielorybnicza

what a pity!  | jaka szkoda!

when it comes to…   | jeśli chodzi o…

whereas  | podczas gdy

wooden  | drewniany

workmate  | kolega z pracy, 
współpracownik

worth sth  | wart/y czegoś 

worthless  | bezwartościowy

wrapped up in sth  | owinięty w coś 

wrench  | klucz (do nakrętek/śrub)

X
X-storey  | X-piętrowy

xylophone  | cymbałki

Y
yolk  | żółtko

You’ve got to be kidding me!  | 
Żartujesz!, Robisz mnie w konia!
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