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A
a couple of days  | kilka dni

a few  | kilka

a few dozen fjuː ˈdʌzn  | 
kilkadziesiąt

a little  | trochę

abroad  | za granicą

absent  | nieobecny

accommodation  | zakwaterowanie

accompanied by sth  | 
w towarzystwie czegoś, 
w obecności czegoś

according to sb/sth  | według 
kogoś/czegoś

account of sth  | relacja na temat 
czegoś

accurately  | dokładnie

accusation  | oskarżenie

achievement  | osiągnięcie

acid  | kwas

acquisitiveness əˈkwɪzətɪvnəs  | 
zachłanność

acquitted  | uniewinniony

actually  | w rzeczywistości, 
faktycznie

additive to sth  | dodatek do 
czegoś 

adjective  | przymiotnik

adult  | dorosły

advance  | postęp

advantage  | zaleta

advice  | rada

aforementioned  | wyżej 
wspomniany

after  | po

agricultural  | rolniczy, na wsi

air-conditioning  | klimatyzacja

aka = also known as  | znany 
również jako

all year round  | przez cały rok

allegation  | zarzut, oskarżenie

allegedly əˈledʒɪdli  | ponoć, 
rzekomo

ally  | sprzymierzeniec, sojusznik

already  | już

amazing  | zdumiewający

amenity  | udogodnienie

amused  | rozbawiony, 
rozśmieszony

amusement  | rozrywka

amusing  | zabawny

and so on  | i tak dalej

annoying  | denerwujący, irytujący

anthem  | hymn

apart from sth  | oprócz czegoś

app  | pot. aplikacja

appealing  | pociągający, atrakcyjny

approximate əˈprɒksɪmət / 
əˈprɑːksɪmət  | przybliżony

architecture ˈɑːkɪtektʃə(r) / 
ˈɑːrkɪtektʃər  | architektura

area  | obszar

arguably  | prawdopodobnie, 
zapewne

arrangement  | ustalenie

arson  | podpalenie

as opposed to you  | w 
przeciwieństwie do ciebie 

assemble  | zgromadzenie się, 
spotkanie

at least  | co najmniej

at low prices  | w niskich cenach

at others  | innym razem

at the back  | z tyłu

at the beginning of sth  | na 
początku czegoś

at times  | czasami

attitude  | nastawienie

attorney  | prawnik

audience ˈɔːdiəns  | grupa 
odbiorców, publiczność

authentic ɔːˈθentɪk  | autentyczny

average  | przeciętny

awesome ˈɔːsəm  | rewelacyjnie

B
baguette  | bagietka

bank  | brzeg

bare infinitive  | bezokolicznik 
bazowy, bez „to”

barely  | ledwo

bean  | fasola

bed and breakfast  | hotel 
oferujący nocleg+śniadanie

before  | przed 

behaving  | zachowywanie się

behaviour bɪˈheɪvjə(r)  | 
zachowanie

behind bars  | za kratkami

belief  | wierzenie, przekonanie

bellboy  | bagażowy

belly  | pot. brzuch

beloved  | ukochany, uwielbiany

berries  | jagody

berry  | jagoda

biochemistry ˌbaɪəʊˈkemɪstri / 
ˌbaɪoʊˈkemɪstri  | biochemia

bit  | kawałek

blockbuster  | hit 

bloodshed  | rozlew krwi 

bloody  | krwawy

blow dryer  | suszarka

blunder  | gafa

boarding school  | szkoła 
z internatem

boastful  | chełpliwy

border  | granica

both  | obydwa

bran  | otręby

brand  | marka

brave  | odważny

breathtaking  | zapierający dech 
w piersiach

brewery ˈbruːəri  | browar, 
gorzelnia

briefly  | krótko

broadcast  | nadawany, emitowany
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broadcaster ˈbrɔːdkɑːstə(r)  | 
nadawca, stacja nadająca programy

budget ˈbʌdʒɪt  | budżet

buff  | maniak 

bunch of sb  | grupa kogoś 

buried  | pochowany

by adding  | przez dodanie

C
cake ingredient  | składnik ciasta

camp-site  | kemping, pole 
namiotowe

can’t get enough of sth  | nie mieć 
czegoś dość

candy  | cukierek, słodycze

capability ˌkeɪpəˈbɪləti  | zdolność

capable of sth  | zdolny do czegoś

care  | opieka

carried out  | wykonany

cast  | obsada

casual  | luźny, codzienny

caution ˈkɔːʃn  | uwaga

cave  | jaskinia

cello ˈtʃeləʊ / ˈtʃeloʊ  | wiolonczela

challenging  | stanowiący 
wyzwanie, trudny

changing of the guard  | zmiana 
warty

Changing the Guard ceremony  | 
ceremonia zmiany warty

chapel| kaplica

charming  | urokliwy

check-out  | wymeldowanie się

chemistry ˈkemɪstri  | chemia

chia seed  | nasiona chia

child abuse  | wykorzystywanie 
dzieci

childcare  | opieka nad dzieckiem

chisel ˈtʃɪzl  | dłuto

chocolate chip  | czekoladowe 
płatki, „piegi” z czekolady

choir ˈkwaɪə(r)  | chór

chopped  | siekany

cinephile ˈsɪnifaɪl  | kinoman

circumstance  | okoliczność

climax  | punkt kulminacyjny

coated  | pokryty

cobblestoned  | brukowany

college ˈkɒlɪdʒ / ˈkɑːlɪdʒ  | wyższa 
uczelnia

comedian kəˈmiːdiən  | komik

common  | powszechny

commonly  | powszechnie

community  | społeczność

compelling  | przekonujący

competition  | konkurs

completely  | całkowicie

complexity  | złożoność

complimentary  | bezpłatny, 
gratisowy, wliczony

concierge  | konsjerż

concomitant  | czynnik 
towarzyszący

condensed milk  | mleko 
skondensowane

conference hall  | sala 
konferencyjna

confidence  | pewność

connected with sth  | związany 
z czymś

considered  | uważany

constant  | stały, ciągły

constantly  | ciągle

content  | zawartość, treść

continuous kənˈtɪnjuəs  | ciągły

convinced  | przekonany

corner  | narożny

cot  | łóżeczko dziecięce

counter  | lada

countless  | niezliczone

couple  | para

courgette kʊəˈʒet / kɔːˈʒet  | 
cukinia

cracking sound  | odgłos 
pstryknięcia

cramped  | ściśnięty, skręcony

cruelty  | okrucieństwo

cruise  | rejs

crunchy  | chrupiący

cultural significance  | znaczenie 
kulturowe

culvert  | kanał

currency  | waluta

customer  | klient

cycling  | jazda na rowerze

D
death penalty  | kara śmierci

definite  | konkretny

definitely  | zdecydowanie

delight dɪˈlaɪt  | zachwyt

delivery  | poród

deluxe suite  | luksusowy 
apartament

demilitarized  | zdemilitaryzowany

despite sth  | po/mimo czegoś

dessert dɪˈzɜːt / dɪˈzɜːrt  | deser

destination  | kierunek, cel podróży

detention centre  | areszt, izba 
zatrzymań

devoted to sth  | dedykowany 
czemuś, specjalizujący się w czymś

dignity  | godność

diphthong  | dyftong

directing  | reżyseria

direction  | kierunek

directly  | bezpośrednio

director  | reżyser

disadvantage  | minus, wada

disagreement  | niezgoda

disappointed  | rozczarowany

disappointing  | rozczarowujący

discipline ˈdɪsəplɪn  | dyscyplina

discomforting  | niepokojący

disfigured  | zdeformowany

dish  | danie
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dishonest  | nieszczery

disparagement  | 
zdyskredytowanie, ubliżenie

distinct  | odmienny, różny

diverse  | różny, zróżnicowany

diversity  | różnorodność

divorce  | rozwód

documentary  | film dokumentalny

dot  | kropka

double  | podwojony

double jeopardy  | powtórne 
pociągnięcie do odpowiedzialności 
(za to samo przestępstwo)

doubt daʊt  | wątpliwość

douche duːʃ  | cymbał, idiota

doughnut ˈdəʊnʌt / ˈdoʊnʌt  | 
pączek

dried  | suszony

dropout  | osoba rezygnująca 
z nauki

drought  | susza

drug  | narkotyk

due to sth  | z powodu czegoś

during sth  | podczas czegoś

E
easily understood  | łatwe do 
zrozumienia

easygoing  | swobodny

ecologically-aware  | 
uświadomiony ekologicznie, 
proekologiczny

egotist  | egotysta, sobek

either  | również, też

either…or…  | albo…albo…

embarrassed  | zawstydzony

embarrassing  | zawstydzający, 
krępujący

encouragement  | zachęta, 
zachęcanie

enemy  | wróg

engaged  | zaangażowany

entire  | cały

entrance ticket  | wejściówka

equipment  | wyposażenie

euphoria juːˈfɔːriə  | euforia

even though  | nawet jeśli

evening shift  | wieczorna zmiana

eventually  | w końcu, ostatecznie

everybody  | wszyscy, każdy

everyday speech  | mowa 
codzienna/potoczna

evidence of sth  | dowód czegoś

evil ˈiːvl  | zły

exaggerated  | przesadzony

except for sth  | z wyjątkiem czegoś

excess of sth  | nadmiar czegoś

expectant  | oczekujący, przyszły

expertise ˌekspɜːˈtiːz / 
ˌekspɜːrˈtiːz  | wiedza/umiejętności 
specjalistyczne

F
failure  | porażka, klapa

faith  | wiara

fame  | sława

famous  | sławny

fancy  | fantazyjny

fear beyond every other  | strach 
przewyższający każdy inny

feature  | cecha

fellow  | pot. kumpel, kolega

female  | płci żeńskiej

Ferris wheel  | diabelski młyn

few  | niewiele

fewer  | mniej

fiancé fiˈɒnseɪ / fiˈɑːnseɪ  | 
narzeczony

fibre ˈfaɪbə(r)  | błonnik

filled with sth  | wypełniony czymś

finale fɪˈnɑːli| finał

finally  | w końcu, ostatecznie

financial freedom  | niezależność 
finansowa

financial undervalue  | 
niedocenienie pod względem 
finansowym

fish and chips  | ryba z frytkami

flakes of chocolate  | płatki 
czekolady

flavour  | smak

flaw flɔː  | wada

flexibility  | elastyczność

flexible ˈfleksəbl  | elastyczny

flour ˈflaʊə(r)  | mąka

for pleasure  | dla przyjemności

for starters  | na początek

forest covered  | pokryty lasami

former  | były

fortunately  | na szczęście

franchise  | franczyza

freezer  | zamrażarka

frequently  | często

fried  | smażony

fully booked  | całkowicie zajęty/
zarezerwowany

furry hat  | futrzasta czapa

furthermore  | ponadto

G
generosity  | hojność, szczodrość

genre ˈʒɒ̃rə / ˈʒɒnrə  | gatunek

gloomy  | posępny, ponury

government  | rząd

grated  | starty

greed  | chciwość

grown-up  | dorosły

guesthouse  | pensjonat

H
habit  | nawyk

handsome  | przystojny

hanging down  | zwisający
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headline act  | gwiazda występu, 
czołowa postać, główna atrakcja

heaven on earth  | niebo na ziemi

helpful  | pomocny

herd  | stado

hilarious hɪˈleəriəs / hɪˈleriəs  | 
przezabawny

holiday camp  | domek letniskowy/
kempingowy

home delivery  | poród w domu

home visit  | wizyta domowa

honesty  | szczerość

horse races  | wyścigi konne

hospitable hɒˈspɪtəbl / ˈhɒspɪtəbl  | 
gościnny

hospitality  | gościnność

House of Commons  | Izba Gmin

however  | jednak/że

huge hjuːdʒ  | ogromny, olbrzymi

human trafficking  | handel ludźmi

hunger  | głód

huntsman  | myśliwy

I
identity  | tożsamość

ill  | chory

illness  | choroba

imperative  | tryb rozkazujący

impersonal  | bezosobowy

in addition  | dodatkowo, ponadto

in advance  | z wyprzedzeniem

in both cases  | w obydwóch 
przypadkach

in case  | w przypadku, na wypadek

in other words  | innymi słowy

in part  | częściowo

in particular  | szczególnie, 
w szczególności

in progress  | w trakcie trwania

in spite of sth  | po/mimo czegoś

in terms of sth  | pod względem 
czegoś

in the middle  | w środku

in the spotlight  | w centrum 
zainteresowania, na świeczniku

in the vicinity of sth  | 
w sąsiedztwie czegoś

inability ˌɪnəˈbɪləti  | niezdolność

inappropriate  | nieodpowiedni

incarceration ɪnˌkɑːsəˈreɪʃn  | 
uwięzienie, niewola

including sb/sth  | włączając (w to) 
kogoś/coś

incredible ɪnˈkredəbl  | 
niewiarygodny

increse in sth  | wzrost czegoś

independent  | niezależny

index finger  | palec wskazujący

indirect  | pośredni

industry  | przemysł, branża

infinitive  | bezokolicznik

inflated  | zawyżony, wygórowany

ingredient  | składnik

inhabitant  | mieszkaniec

injury  | zranienie

injustice  | niesprawiedliwość

innocent until proven guilty  | 
niewinny aż do udowodnienia winy, 
domniemanie niewinności

innovative  | innowacyjny

instantly  | natychmiastowo, od 
razu

instead of sth  | zamiast czegoś

insult ɪnˈsʌlt  | obelga

introductory phrase  | zdanie 
wprowadzające

involved  | zaangażowany

involving sth  | obejmujący coś

iron ˈaɪən / ˈaɪərn  | żelazo, żelazny

irony ˈaɪrəni  | ironia

issue  | sprawa

it’s settled then  | zatem ustalone

it’s worth  | warto

J
Jewish  | pochodzenia żydowskiego

justice  | sprawiedliwość

K
kettle  | czajnik

L
labour ˈleɪbə(r)  | praca

lack of sth  | brak czegoś

landscape  | krajobraz

lastly  | na koniec, ostatecznie

leading  | wiodący

legacy  | spuścizna

lengthy  | długi

let me introduce myself  | pozwól, 
że się przedstawię

likeable ˈlaɪkəbl  | miły, 
sympatyczny

likely  | prawdopodobnie, 
przypuszczalnie

linguistic  | językowy

liquid ˈlɪkwɪd  | płyn

litter  | śmieci

Little Red Riding Hood  | Czerwony 
Kapturek

lock-up facility  | areszt

LOL = laugh out loud  | śmiać się 
na głos

loveable  | miły, uroczy

luggage ˈlʌɡɪdʒ  | bagaż

luxury ˈlʌkʃəri  | luksusowy

lying  | kłamanie

M
maid  | pokojówka

main  | główny

mainly  | głównie

major  | główny
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majority  | większość

mark  | ślad

marvellous  | fantastyczny

meanness  | nikczemność

Mediterranean ˌmedɪtəˈreɪniən  | 
śródziemnomorski

meme miːm  | mem

memorable  | zapadający w pamięć

mentioned  | wspomniany

menu ˈmenjuː  | jadłospis, menu

merely ˈmɪəli / ˈmɪrli  | jedynie, 
tylko, zaledwie

middle  | środek

midwife  | położna

midwifery  | położnictwo

military  | wojskowy

milk-soaked  | nasączony mlekiem

minor  | po/mniejszy, drobny

minority  | mniejszość, 
mniejszościowy

mixed  | mieszany

moist  | wilgotny

monarch ˈmɒnək / ˈmɑːnərk  | 
monarchini

moped ˈməʊped / ˈmoʊped  | 
skuter, motorower

moreover  | ponadto

moviegoer  | kinoman, widz 
kinowy

moving  | poruszający

multiculturalism 
ˌmʌltiˈkʌltʃərəlɪzəm  | 
multikulturowość, 
wielokulturowość

musician mjuˈzɪʃn  | muzyk

N
narrow  | wąski

nearly  | prawie

necessarily  | koniecznie

neckline  | naszyjnik

needed  | potrzebny

neighbourhood  | sąsiedztwo

network  | sieć

Neverland  | Nibylandia

nevertheless  | niemniej jednak

next to each other  | obok siebie

nibbles  | przekąski

nickname  | ksywka

non-dairy  | nienabiałowy, 
bezmleczny

non-violent  | bez użycia przemocy

not to be confused with X  | nie 
mylić z X

noteworthy  | interesujący

notorious nəʊˈtɔːriəs / noʊˈtɔːriəs  | 
cieszący się złą sławą

novel  | powieść

nowadays  | obecnie

numerous ˈnjuːmərəs  | liczne

nut  | orzech

nutrient  | składnik odżywczy

O
oats  | owies

obvious ˈɒbviəs / ˈɑːbviəs  | 
oczywisty

obviously ˈɒbviəsli / ˈɑːbviəsli  | 
oczywiście

occupied  | zamieszkiwany

off screen  | poza ekranem

offensive  | obraźliwy

on a lighter note  | lżejszy, 
przyjemniejszy

on release  | po premierze

on screen  | na ekranie

on the basis of sth  | na podstawie 
czegoś

on the other hand  | z drugiej 
strony

open-casket funeral ˈəʊpənˈkɑːskɪt 
ˈfjuːnərəl  | pogrzeb z otwartą 
trumną

orchard  | sad

ordinary  | zwyczajny

out-of-date  | przestarzały

outing  | wycieczka, wypad

outside  | poza

outstanding  | wyróżniający się, 
wybitny

overly-ripe  | przejrzały

overwhelmingly ˌəʊvəˈwelmɪŋli / 
ˌoʊvərˈwelmɪŋli  | przytłaczająco, 
ogromnie

owner  | właściciel

P
painful  | bolesny

particularly  | zwłaszcza

pattern  | wzór, wzorzec

peaceful  | spokojny

peanut-butter  | masło orzechowe

performance  | występ, 
przedstawienie

period of time  | okres (czasu)

pet-lover  | miłośnik zwierząt

petty crime  | drobne 
przestępstwo/wykroczenie

physics  | fizyka

picturesque ˌpɪktʃəˈresk  | 
malowniczy

piece of advice  | rada

pieces of equipment  | części 
wyposażenia

pint  | duże piwo

play  | sztuka

pleasurable ˈpleʒərəbl  | przyjemny

plot  | fabuła

polluted pəˈluːt  | zanieczyszczony

porridge  | owsianka

possessive form  | forma 
dzierżawcza

postnatal ˌpəʊstˈneɪtl / 
ˌpoʊstˈneɪtl  | po narodzinach

pound  | funt

poverty  | bieda, ubóstwo

pre-natal  | prenatalny

predictable prɪˈdɪktəbl  | 
przewidywalny
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pregnancy  | ciąża, okres ciąży

pregnant  | w ciąży

preposition  | przyimek

present  | teraźniejszość

previously  | uprzednio, 
poprzednio

Prime Minister  | premier

pronunciation prəˌnʌnsiˈeɪʃn  | 
wymowa

pros and cons  | za i przeciw

public order offence  | zakłócanie 
porządku publicznego

publicly  | publicznie

Q
quality of human nature  | cecha 
ludzkiej natury

queue kjuː  | kolejka

quotation  | cytat

quote  | cytat

R
raised reɪzd  | wychowany

random  | przypadkowy

range of sth  | zakres czegoś

ransom  | okup

rarely  | rzadko

raspberry  | malina

reason  | powód

reasonable ˈriːznəbl  | rozsądny

red deer  | jeleń szlachetny

reflexive pronoun  | zaimek 
zwrotny

refuted rɪˈfjuːtɪd  | odrzucony

relative  | krewny

relative pronoun  | zaimek 
względny

release  | wyemitowanie

released  | wypuszczony na rynek

resolved  | rozwiązany

resort rɪˈzɔːt / rɪˈzɔːrt  | kurort

revelation  | objawienie

review  | recenzja

rewarding  | satysfakcjonujący

ride  | przejażdżka

ring road  | obwodnica

roast dinner  | pieczeń

rolled  | zawijany

round  | okrągły

rule  | zasada

run-down  | zniszczony, w kiepskim 
stanie

S
sales  | wyprzedaże

sample  | próbka

sandy  | piaszczysty

scar  | blizna

scene siːn  | scena

schedule ˈʃedjuːl / ˈskedʒuːl  | grafik

scores of sb  | mnóstwo kogoś

screening  | seans 

seafood  | owoce morza

seaman  | marynarz, żeglarz

search for sth  | poszukiwanie 
czegoś

self-esteem  | samoocena

sense of humour  | poczucie 
humoru

sense of regret  | poczucie żalu

senseless  | bezsensowny

sensitive  | delikatny

serious  | poważny

setting  | otoczenie

several  | kilkoro, kilku

sexual abuse  | wykorzystywanie 
seksualne 

shape  | kształt

sharpness  | przenikliwość, 
kąśliwość, bystrość

shopping mall  | centrum 
handlowe

sightseeing tour  | wycieczka ze 
zwiedzaniem

significant  | znaczący

similarly  | podobnie

simultaneously ˌsɪmlˈteɪniəsli / 
ˌsaɪmlˈteɪniəsli  | jednocześnie, 
zarazem

since childhood  | od dzieciństwa

since/for  | od

skewer ˈskjuːə(r)  | szpikulec, 
patyczek

skyscraper  | drapacz chmur

slapstick  | komedia sytuacyjna

slightly  | lekko, trochę

slip  | pomyłka, błąd

smart-card  | karta chipowa/
elektroniczna

smile  | uśmiech

snap  | pstryknięcie

soft skills  | umiejętności miękkie

solar system  | układ słoneczny

soldier ˈsəʊldʒə(r) / ˈsoʊldʒər  | 
żołnierz

song lyrics  | słowa piosenki

sorrow ˈsɒrəʊ / ˈsɑːroʊ  | żal, 
smutek

south saʊθ  | południowy

southwestern  | południowo-
zachodni

species  | gatunek

spectacle  | widowisko

speleologist  | speleolog

spelled  | literowany

spelling error  | błąd w pisowni

spices  | przyprawy

spinach ˈspɪnɪtʃ / ˈspɪnɪdʒ  | 
szpinak

spot  | punkt

sprinkles  | posypka 

stage name  | pseudonim sceniczny

stardom  | gwiazdorstwo, sława

starvation  | głodowanie

statement  | twierdzenie
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stay  | pobyt

stomach ˈstʌmək  | żołądek

straightforward  | bezpośredni

stranger  | obcy

strength streŋθ  | siła

stripper  | striptizerka

stroll  | spacer, przechadzka

struggle  | walka, zmaganie

subject  | podmiot

suddenly  | nagle, znienacka

suffering  | cierpienie

suffix  | przyrostek

suicide  | samobójstwo

suit  | garnitur

sunbathing  | opalanie się

superior to sth  | przewyższający coś

support  | wsparcie

surroundings  | otoczenie

switch to sth  | przestawienie się na 
coś

T
tailcoat  | frak

take a look  | spójrz

tax cuts  | cięcia podatkowe

teamwork  | praca zespołowa

tear  | łza

teenager  | nastolatek

temporary  | czasowy, okresowy

tension  | napięcie

testimony  | świadectwo

the Earth  | Ziemia

the highest-earning  | najlepiej 
zarabiający

the nearest  | najbliższy

the wealthy  | ludzie zamożni, bogaci

theft  | kradzież

theme θiːm  | tematyczny

third person singular  | trzecia osoba 
liczby pojedynczej

though  | aczkolwiek, jednak

threat to sth  | zagrożenie wobec 
czegoś

thrilling  | emocjonujący

throughout sth  | w ciągu czegoś

thumb θʌm  | kciuk

tie  | krawat

tied to sth  | powiązany z czymś

tiny  | malutki

tired ˈtaɪəd / ˈtaɪərd  | zmęczony

tiring ˈtaɪərɪŋ  | męczący

to a certain extent  | do pewnego 
stopnia

to access sth  | mieć do czegoś 
dostęp

to accompany tu əˈkʌmpəni  | 
towarzyszyć

to accuse sb of sth  | oskarżać kogoś 
o coś

to achieve sth  | osiągnąć coś

to add sth  | dodawać coś

to admire sth  | podziwiać coś

to admit that…  | przyznawać, że…

to anger sb  | wzbudzać w kimś 
gniew, zdenerwować kogoś

to announce sth  | ogłaszać coś

to annoy sb  | denerwować kogoś

to appeal to sb  | przemawiać do 
kogoś, podobać się komuś

to appear  | pojawić się, wystąpić, 
wydawać się, wyglądać na

to appreciate sb/sth  | doceniać 
kogoś/coś

to attend sth  | uczęszczać do czegoś

to avoid sth  | unikać czegoś

to be a record breaker  | bić rekordy

to be bound to do sth  | mieć coś 
zrobić

to be fired  | zostać zwolnionym

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

to be keen on sth  | być chętnym do 
czegoś/zainteresowanym czymś 

to be linked to sth  | być 
powiązanym z czymś

to be on good terms  | być 
w dobrych stosunkach

to be pushed to one’s limits  | 
być zmuszonym do przekroczenia 
granic (wytrzymałości)/przełamania 
ograniczeń/ osiągnięcia szczytu 
swoich możliwości

to be skipped  | zostać pominiętym

to be upgraded to sth  | zostać 
przeniesionym gdzieś

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

to behave  | zachowywać się

to belong to sb  | należeć do kogoś

to book sth  | zarezerwować coś

to boycott sth  | z/bojkotować coś

to break up with sb  | rozstać się 
kimś, zerwać z kimś

to capture sth  | uchwycić coś

to catch sb by suprise  | zaskoczyć 
kogoś

to chase the limelight  | gonić za 
blaskiem fleszy/byciem w centrum 
uwagi

to check in  | zameldować się

to choose  | wybierać 

to claim that…  | twierdzić, że…

to climb the charts to the number 
one spot  | osiągnąć pierwsze 
miejsce na listach przebojów

to climb the ladder of fame  | 
wspinać się po szczeblach kariery

to coat sth in sth  | pokryć coś czymś

to come across sb  | wpaść na kogoś

to come back home  | wracać do 
domu

to come close to do sth  | być 
bliskim zrobienia czegoś, być o włos 
od zrobienia czegoś

to come to an end  | s/kończyć się

to commit sth  | popełnić coś

to compare to sth  | wypadać 
w porównaniu z czymś

to complain about sb  | narzekać na 
kogoś

to concern sth  | dotyczyć czegoś

to conduct sth  | prowadzić coś
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to confess to do sth  | przyznać się 
do zrobienia czegoś

to consider  | uważać

to consist of sth  | składać się 
z czegoś

to contain sth  | zawierać coś

to cross the street  | przechodzić 
przez ulicę

to cut sth open  | rozciąć coś

to damage sth  | z/niszczyć coś

to defend sb/sth  | bronić kogoś/coś

to deliver babies  | przyjmować 
poród

to depend on sb  | zależeć od kogoś

to describe sth  | opisywać coś

to detest sth tə dɪˈtest ˈsʌmθɪŋ  | nie 
cierpieć czegoś

to discover sth  | odkrywać coś

to dive into sth  | zagłębiać się w coś

to double sth up  | podwoić coś

to drop sth  | rzucać coś

to earn  | zarabiać

to ease sth  | ułatwić coś

to empower sb tu ɪmˈpaʊə(r) 
ˈsʌmbədi  | wzmocnić kogoś, 
wzmocnić czyjąś pozycję

to encounter sth tu ɪnˈkaʊntə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  | spotykać się z czymś

to encourage sb to do sth  | 
zachęcać kogoś do zrobienia czegoś

to evolve  | ewoluować, zmieniać 
się, rozwijać się

to examine sth  | badać coś

to explore sth  | zgłębiać coś, badać 
coś

to express sth  | wyrażać coś

to face sth  | mierzyć się z czymś

to fail  | nie powieść się

to fail an exam  | nie zdać egzaminu

to fall from the public eye  | przestać 
być w centrum zainteresowania 
opinii publicznej

to fall in love  | zakochiwać się

to feed sb  | na/karmić kogoś

to fight sth  | walczyć z czymś

to find out  | dowiedzieć się

to flow through sth  | przepływać 
przez coś

to focus on sth  | koncentrować się 
na czymś

to follow  | następować

to freeze sth  | zamrozić coś

to frighten sb  | przestraszyć kogoś

to gain popularity  | stać się 
popularnym

to gain sth  | uzyskać coś

to get credit  | uzyskiwać punkty/
zaliczenie

to get feedback from sb  | otrzymać/
uzyskać informację zwrotną

to get hungry  | zgłodnieć

to get involved in sth  | zaangażować 
się w coś

to get married  | pobrać się

to get through life  | przejść przez 
życie

to get tired of sth  | zmęczyć się 
czymś

to give birth  | rodzić

to give sb goose bumps  | 
przyprawiać kogoś o gęsią skórkę 

to go for a bike ride  | wybierać się 
na przejażdżkę rowerową

to go nuts  | o/szaleć, z/wariować

to go out  | wychodzić na miasto

to go out of one’s mind  | odchodzić 
od zmysłów, zwariować

to go sightseeing  | udać się na 
zwiedzanie

to grab sth  | chwycić coś, złapać 

to grow up  | dorastać

to have a look at sth  | przyjrzeć się 
czemuś

to have a sweet tooth  | lubić 
słodycze

to head for sth  | zmierzać do/ku 
czemuś

to heat sth up  | podgrzewać coś

to hesitate  | wahać się

to highlight sth  | podkreślać coś

to hit the big screen  | stać się 
znanym/popularnym

to host sth  | być gospodarzem 
czegoś

to hurry  | śpieszyć się

to include sb/sth  | obejmować 
kogoś/coś

to invent sth  | wymyślić coś

to invite sb  | zapraszać kogoś 

to issue sth  | wystawić coś

to join sth  | dołączyć do czegoś

to joke about sth  | żartować na jakiś 
temat

to keep up with sb  | dotrzymywać 
komuś kroku

to kidnap sb  | porwać kogoś

to lack sth  | nie posiadać czegoś

to laugh at sth  | śmiać się z czegoś

to laugh tə lɑːf  | śmiać się 

to lead sth  | kierować czymś

to learn at one’s own pace  | uczyć 
się w swoim tempie

to leave sth out  | pomijać coś

to let go  | odpuścić

to let sb down  | zawieść kogoś

to lie  | kłamać

to lie down  | położyć się, odpocząć

to link sth  | łączyć coś

to look at sth  | patrzeć na coś

to look for sth  | szukać czegoś

to look similar to each other  | 
wyglądać podobnie

to lose sth  | gubić coś

to make an impression on sb  | 
robić/wywierać na kimś wrażenie

to make sb laugh  | rozśmieszać 
kogoś

to make sense  | mieć sens

to manage to do sth  | dać radę coś 
zrobić

to master sth  | opanować coś do 
perfekcji

to matter  | mieć znaczenie, znaczyć

to mean sth  | znaczyć coś
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to mention sth  | wspomnieć coś

to miss out sth  | pominąć coś

to miss the opportunity  | przegapić 
okazję

to mix sth and sth  | mieszać coś 
z czymś

to notice sth  | zauważać coś

to perform sth  | występować

to pick up sth  | wybrać coś

to point to sth  | wskazywać na coś

to pose for photos  | pozować do 
zdjęć

to provide laughs to sb  | 
rozśmieszać kogoś

to provide sth  | dostarczać czegoś

to pursue sth tə pəˈsjuː / pərˈsuː 
ˈsʌmθɪŋ  | kontynuować coś, 
rozwijać

to raise sth  | zbierać coś

to rape sb  | z/gwałcić kogoś

to reach number one tə riːtʃ 
ˈnʌmbə(r) wʌn  | stać się numerem 
jeden

to realise sth  | zdawać sobie 
z czegoś sprawę

to recount sth  | relacjonować coś

to refer to sth  | odnosić się do 
czegoś

to reflect sth  | odzwierciedlać coś

to relate to sth  | wczuć się w coś, 
utożsamiać się z czymś

to release sth  | wypuścić coś na 
rynek, wydać

to rely on sth  | polegać na czymś

to remain  | po/zostawać, być

to rent sth  | wynająć coś

to replace sth  | zastąpić coś

to require sth  | wymagać czegoś

to reveal sth  | ujawniać coś

to reveal sth about sb  | ujawniać 
coś o kimś

to reverse sth  | odwracać coś

to revolve around sb  | kręcić się 
wokół kogoś

to rewatch sth  | obejrzeć coś 
ponownie

to roar  | ryczeć

to sacrifice oneself  | poświęcić się

to scare sb  | przestraszyć kogoś

to search for sb/sth  | szukać kogoś

to seem  | wydawać się

to settle a case  | rozstrzygnąć 
sprawę

to shoot sth  | nagrywać coś

to shoot to fame  | nagle stać się 
sławnym

to show up  | pojawiać się

to showcase sth  | pokazać coś

to sign up for sth  | zapisać się na coś

to smell  | wąchać, pachnieć

to sound  | brzmieć

to spend time  | spędzać czas

to split  | rozstać się

to split sth on sth  | rozlać coś na 
czymś

to sprinkle  | posypywać

to stand out  | wyróżniać się

to stand up for sth  | stanąć 
w obronie czegoś

to star  | występować

to stick in one’s mind  | utkwić 
w czyimś umyśle

to stir sth  | z/mieszać coś

to stroll along sth  | przechadzać się 
wzdłuż czegoś

to struggle to do sth  | zmagać się by 
coś zrobić

to sue sb tə suː / sjuː ˈsʌmbədi  | 
pozwać, pozywać kogoś

to support sb  | wspierać kogoś

to surround sth  | otaczać coś

to take a break from sth  | zrobić 
sobie przerwę w czymś/od czegoś

to take a huge risk  | podejmować 
ogromne ryzyko

to take a look at sth  | przyglądać się 
czemuś

to take advantage of sth  |  
s/korzystać z czegoś

to take away sth  | usunąć coś, 
zabrać

to take place  | mieć miejsce, 
odbywać się

to taste  | smakować, próbować

to taste sth  | próbować czegoś

to threaten to do sth  | zagrozić 
zrobieniem czegoś

to tick boxes  | odhaczać pozycje

to toss in sth  | wrzucić coś

to touch on sth  | poruszać coś

to translate sth from sth  | 
tłumaczyć coś z czegoś

to treat sb well  | dobrze kogoś 
traktować

to treat sth as sth  | traktować coś 
jako coś, uważać coś za coś

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

to try sth out  | wypróbować coś

to turn into sth  | zamienić się w coś

to turn on sth  | włączyć coś

to unlock sth  | otworzyć coś, 
odkluczyć coś

to utter sth  | wypowiedzieć coś

to value oneself  | cenić siebie 
samego

to view sth  | oglądać coś

to walk along sth  | iść czymś/wzdłuż 
czegoś

to walk away  | odchodzić

to warm oneself  | rozgrzać się

to watch out for sth  | uważać na 
coś, strzec się czegoś

to weigh up sth  | ważyć coś, 
rozważać coś

to worry about sth  | martwić się 
o coś

tooth tuːθ  | ząb

top grossing  | jeden z najlepiej 
zarabiających

topping  | dodatek

tourist destination  | cel podróży 
turystów

traffic  | ruch uliczny
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trainer  | trener, szkoleniowiec, 
prowadzący kurs

trait  | cecha

traveller  | podróżnik

trial ˈtraɪəl  | proces

tricky  | podstępny

turndown service  | ścielenie łóżka

twist on sth  | zwrot w czymś, 
sposób na coś

U
unavailable ˌʌnəˈveɪləbl  | 
niedostępny

unbelievable ˌʌnbɪˈliːvəbl  | 
niewiarygodne

uncomfortable ʌnˈkʌmftəbl  | 
niezręczny

uncountable ʌnˈkaʊntəbl  | 
niepoliczalny

undeniable ˌʌndɪˈnaɪəbl  | 
niezaprzeczalny

underground  | podziemny,  metro

understatement  | 
niedopowiedzenie

uneasy  | niespokojny, burzliwy

unemployed ˌʌnɪmˈplɔɪd  | 
bezrobotny

unforgettable ˌʌnfəˈɡetəbl / 
ˌʌnfərˈɡetəbl  | niezapomniany

unfortunately  | niestety

unpunished  | bezkarny

unsophisticated  | niewyrafinowany

upcoming  | nadchodzący

urgent ˈɜːdʒənt / ˈɜːrdʒənt  | pilne

V
valuable  | cenny

value  | wartość

variety  | różnorodność

variety is the spice of life  | 
różnorodność nadaje życiu smak

various  | różny

vegetable  | warzywo

victim  | ofiara

Vietnamese ˌvjetnəˈmiːz  | 
wietnamski

vile vaɪl  | nikczemny

violence  | przemoc

violent  | burzliwy

vivid  | obrazowy, sugestywny

W
waistcoat  | kamizelka

wand  | różdżka

wardrobe ˈwɔːdrəʊb / ˈwɔːrdroʊb  | 
szafa

warring parties  | strony w stanie 
wojny

waste of time  | strata czasu

waterfall  | wodospad

weakness  | słabość

wealthy  | zamożny, bogaty, majętny

weapon  | broń

wedding  | ślub

whereas  | podczas gdy

whole  | cały, całościowy

wholemeal flour  | mąka pszenna 
razowa

wit  | mądrość

with respect  | z szacunkiem

without sth  | bez czegoś

wonder  | cud, cudo

word by word  | słowo po słowie

word order  | szyk, kolejność słów

workshop  | warsztat

worth sth  | wart/y czegoś

worthy of sth  | wart/y czegoś, 
zasługujący na coś

Y
youth hostel ˈjuːθ hɒstl / ˈjuːθ 
hɑːstl  | hostel młodzieżowy

youth juːθ  | młodzież


