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A
abandoned |  porzucany

acclaimed |  podziwiany, uznany

accordingly |  z tego powodu

according to sth |  według czegoś

actually |  w rzeczywistości, 
naprawdę

adult |  dorosły

advertising |  reklama

advocate of sth |  zwolennik czegoś, 
orędownik

a few |  kilka

afloat |  na wodzie, na morzu, 
pływający

agricultural ˌæɡrɪˈkʌltʃərəl 
|  rolniczy

ailment |  dolegliwość, choroba

air conditioning |  klimatyzacja

air eə(r) |  powietrze

allowed |  uprawniony

all walks of people |  ludzie 
z różnych sfer społecznych

altered ˈɔːltə(r)d |  zmieniany

amateur ˈæmətə(r) |  amator

amicable ˈæmɪkəbl |  przyjazny

amphibian |  płaz

annually |  corocznie/ rocznie

anthem |  hymn

apart from sth |  oprócz czegoś

Appalachian |  appalaski, dotyczący 
Appalachów

appreciation of sth |  docenienie 
czegoś

arrangement |  ułożenie, 
umiejscowienie, rozmieszczenie

assassinated |  zamordowany

assembly |  zgromadzenie

associated əˈsəʊsieɪtɪd / 
əˈsəʊʃieɪtɪd |  kojarzony

a stone’s throw away from sth 
|  niedaleko od czegoś, o rzut 
kamieniem od czegoś

at breakneck speed |  na złamanie 
karku, z dużą szybkością

at least |  co najmniej, przynajmniej

attempt |  próba

at the bottom of sth |  na dnie 
czegoś

authority |  władza, zwierzchnictwo

autonomous ɔːˈtɒnəməs / 
ɔːˈtɑːnəməs |  autonomiczny, 
niezależny

average |  przeciętny

aviation ˌeɪviˈeɪʃn |  lotnictwo

aviator |  pilot

avid |  zagorzały

awarded |  nagrodzony

awe-inspiring |  wzbudzający 
podziw

B
baby carriage |  wózek dziecięcy

back-to-back |  następujący jeden 
po drugim

background |  pochodzenie, 
środowisko

background |  tło

badger |  borsuk

barbed-wire |  z drutu kolczastego

barely |  ledwo, zaledwie

barren |  nieurodzajny

battleground |  pole bitwy

beard bɪəd |  broda

belief |  wierzenie

bend |  zakręt

bill |  uchwała

birthplace |  miejsce narodzin

blacksmith |  kowal

blank |  pusty

blind |  ślepy

bloody |  krwawy

blue-collar |  właściwy 
pracownikowi fizycznemu

bluegrass music |  odmiana muzyki 
country i western

bobcat |  ryś północnoamerykański

boogieboarding |  pływanie na 
desce surfingowej w pozycji leżącej 
pozwalając falom przynosić deskę 
do brzegu

bookstore |  księgarnia

border with sth |  granica z czymś

borrowed ˈbɒrəʊd |  pożyczony

bravery |  odwaga

breathtaking |  zapierający dech 
w piersiach

breed |  rasa

brother in law |  szwagier

bucket list |  lista rzeczy, które 
koniecznie należy zrobić przed 
śmiercią

by means of sth |  za pomocą 
czegoś

by order of sb |  na rozkaz kogoś

by trade |  z zawodu, 
z wykształcenia

by volume |  pod względem 
objętości/wielkości

C
cable car |  kolejka linowa

cancer |  rak

cartoonist |  rysownik kreskówek

cattle thief |  złodziej bydła

cattle |  bydło

chairman |  przewodniczący

character ˈkærəktə(r) |  bohater

cherry on top |  wisienka na torcie

chest |  skrzynia

chewing gum ˈtʃuːɪŋ ɡʌm |  guma 
do żucia

chief executive |  dyrektor 
generalny

chief tʃiːf |  wódz

chock full of sb |  przepełniony kimś

church attendance rate |  wskaźnik 
uczęszczania do kościoła

citizen |  obywatel
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claim to fame |  powód do chwały, 
największa chluba

coal mining |  wydobywanie węgla

comedian kəˈmiːdiən |  komik

commonly |  powszechnie

common |  powszechny

community |  społeczność

comparable |  porównywalny

competition |  konkurs

condemnation |  potępienie

conducive to sth |  sprzyjający 
czemuś

conducted |  przeprowadzony

considered |  uważany

contiguous kənˈtɪɡjuəs |  stykający 
się ze sobą, przylegający do siebie

continuous kənˈtɪnjuəʊ |  ciągły

contributor |  ofiarodawca

conversely |  odwrotnie

cornfield |  pole kukurydzy

corn |  kukurydza

cotton plantation |  plantacja 
bawełny

counterpart |  odpowiednik

countless |  niezliczone

coupled |  połączony

cracked |  pęknięty

crayfish |  rak

crayon |  kredka

creepy-crawly |  pot. robak, insekt

cropland |  ziemia uprawna

crowded |  zatłoczony

crowd |  tłum

cruise |  rejs

cuisine |  kuchnia

currently |  obecnie

current |  obecny

customer |  klient

cutie-pie |  przystojniak

D
dairy |  mleczny; nabiał

damaged |  zniszczony

damsel in distress |  dama 
w opałach

dawn dɔːn |  świt, brzask

deaf |  głuchy

decisively dɪˈsaɪsɪvli 
|  zdecydowanie

defeat |  porażka

defense |  obrona

defensive |  obronny

definitely |  zdecydowanie

demand for sth |  zapotrzebowanie 
na coś

denomination |  wyznanie

depending on sth |  w zależności od 
czegoś

derogatory |  uwłaczający

descent |  pochodzenie

desert ˈdezət / ˈdezərt |  pustynny

desolate |  odludny, opuszczony

despite sth |  po/mimo czegoś

dessert dɪˈzɜːt |  deser

device |  urządzenie

disagreement |  niezgoda

disparity |  rozbieżność

displaced |  wypierany, wysiedlany

dissimilar |  niepodobny, różny, 
odmienny

distinct from sth |  różny, odmienny 
od czegoś

distinction |  wyróżnienie

distinguished |  wyróżniający się, 
wybitny

divergent daɪˈvɜːdʒənt / 
daɪˈvɜːrdʒənt |  rozbieżny

diverse |  zróżnicowany

divide |  podział

dog mushing |  wyścigi psich 
zaprzęgów

dog sledding |  wyścigi psich 
zaprzęgów

downright |  wręcz

dozens of sth |  wiele czegoś

drafted |  wstępnie spisany

drawback ˈdrɔːbæk |  minus,  
wada

drowning |  utonięcie

drug |  narkotyk

dubbed |  nazwany

duel |  pojedynek

due to sth |  z powodu czegoś

E
eagerly |  chętnie

earning |  zarobek

earthquake |  trzęsienie ziemi

eased iːzd |  ułatwiony

echoing ˈekəʊ ɪŋ 
|  rozbrzmiewający echem

either…or… |  albo…albo…

elk |  łoś

enlightened ɪnˈlaɪtnd |  światły, 
postępowy

entrepreneurship ˌɒntrəprəˈnɜːʃɪp 
|  przedsiębiorczość

entrepreneur ˌɒntrəprəˈnɜː(r) 
|  przedsiębiorca

epitome |  typowy przykład, 
uosobienie

eponymous |  o tej samej nazwie

equivalent |  odpowiednik

erected |  wzniesiony

established |  ustanowiony

establishment |  ustanowienie

evidence |  dowód

exhibiting ɪɡˈzɪbɪtɪŋ 
|  przedstawiający

exposure to sth |  wpływ czegoś, 
wystawienie na działanie czegoś

extremely |  wyjątkowo
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F
failure |  porażka, niepowodzenie

fair amount of discord |  sporo 
niezgody

fake |  fałszywy

fame |  sława

familiar with sth |  zaznajomiony 
z czymś

famine ˈfæmɪn |  głód

favorable |  sprzyjający

federal |  stanowy

female |  kobieta, płci żeńskiej

fervour |  gorliwość, żarliwość

figment |  wymysł, wytwór

firefly |  świetlik

first aid kit |  apteczka pierwszej 
pomocy

firsthand |  z pierwszej ręki

fittingly |  stosownie, odpowiednio, 
co za tym idzie

flight |  lot

flour |  mąka

foe fəʊ |  wróg

folks |  ludzie

follower |  zwolennik

forecast |  prognoza pogody

forename |  imię

forerunner |  prekursor

former |  były

fortunes |  losy

forward-thinking |  myślący 
perspektywicznie

founded |  założony

founder |  założyciel

founding |  założycielski

fraternity |  braterstwo

freeway |  autostrada

freshwater lobster |  homar 
słodkowodny

fried |  smażony

frigid |  zimny

frozen |  zamarznięty

furthermore |  ponadto

G
gambling |  hazard

genre |  gatunek

getaway |  wypad

gifted |  utalentowany

glamorous |  olśniewający

glasshouse |  szklarnia

glut ɡlʌt |  nadmiar

goddess |  bogini

gorge ɡɔː(r)dʒ |  gardziel, wąwóz, 
parów

gradually |  stopniowo

green fingered |  z dobrą ręką do 
roślin (o osobie)

H
hailed |  okrzyknięty

handful of sth |  garść czegoś

handsome |  przystojny

hankering for sth |  ochota/chętka 
na coś

harbour |  port

hard-pressed |  pod presją, 
z trudem

hardship |  trudność, trud, znój

harmless |  nieszkodliwy

harsh |  ostry, surowy

haven |  przystań

head-butting |  sprzeczanie się, 
zadawanie ciosów

headquarters |  siedziba

heated |  gorący

hemisphere ˈhemɪsfɪə(r) |  półkula

hence |  stąd

herd |  stado

heritage |  dziedzictwo

hermit |  pustelnik

heyday |  okres pełnego rozkwitu

hiking boots |  buty trekkingowe

hiking |  piesza wycieczka, 
chodzenie po górach

hired hand |  najemnik, wynajęty 
człowiek, parobek

honeybee |  pszczoła

honourable ˈɒnərəbl |  honorowy

horse racing |  wyścigi konne

horseshoe-shaped |  w kształcie 
podkowy

hospitality |  gościnność

hostile |  nieprzyjazny; wrogi

housed |  przechowywany

hubbub |  harmider, zgiełk

hub |  centrum

hue |  odcień

hydrogen ˈhaɪdrədʒən |  wodór

I
iced bun |  słodka bułka

ill-fitting |  niepasujący, źle 
dopasowany

illegal |  nielegalny

immersed in sth |  zanurzony 
w czymś

impairment |  upośledzenie

impeccable ɪmˈpekəbl |  idealny

imposed upon sb |  narzucony 
komuś

inaccessible ˌɪnækˈsesəbl 
|  niedostępny

in addition |  ponadto, dodatkowo

in a nutshell |  w pigułce

including sb/sth |  włącznie 
z kimś/z czymś

including sb |  włącznie z kimś

income level |  poziom dochodu

incomprehensible 
ɪnˌkɒmprɪˈhensəbl / 
ɪnˌkɑːmprɪˈhensəbl |  niezrozumiały

increasingly |  rosnąco

independence |  niepodległość
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indication |  wskazanie

industrial |  przemysłowy

industriousness ɪnˈdʌstriəsnəs 
|  pracowitość

in favour of sth |  na rzecz czegoś

influence |  wpływ

influential |  wpływowy

inglourious ɪnˈɡlɔːriəs |  niesławny

inhabitant |  mieszkaniec

inherently |  właściwie, z natury

in order to |  aby, żeby

in other words |  innymi słowy

in pursuit of sth ɪn pəˈsjuːt əv 
ˈsʌmθɪŋ |  w pogoni za czymś

instead of sth |  zamiast czegoś

intensifier |  wzmacniacz

interchangeable ˌɪntəˈtʃeɪndʒəbl / 
ˌɪntərˈtʃeɪndʒəbl |  wymienny

in terms of sth |  pod względem 
czegoś

interstate |  autostrada 
międzystanowa

in the neighbourhood of sth 
|  w sąsiedztwie czegoś

in the vicinity of sth 
|  w sąsiedztwie czegoś

invented |  wynaleziony

inventor |  wynalazca

Iowa caucus |  pierwszy etap 
wyboru kandydatów na prezydenta 
USA przez partię demokratyczną 
i republikańską

it turned out |  okazało się

J
jumbled |  pomieszany, poplątany, 
w nieładzie

junk food |  śmieciowe jedzenie

K
kite flying |  puszczanie latawców

knight naɪt |  rycerz

L
ladybird |  biedronka

last but not least |  ostatni, ale nie 
mniej ważny

lastly |  w końcu

law-making |  ustanawiający prawo

layer ˈleɪə(r) |  warstwa

leading |  główny

leap |  skok

leatherback sea turtle |  żółw 
skórzasty

left out |  pominięty

legacy |  spuścizna

levy |  podatek

license plate |  tablica rejestracyjna

lighthouse |  latarnia morska

likewise |  podobnie

lingo |  żargon

linguistic |  językowy

lobster |  homar

looks |  wygląd

lorry |  ciężarówka

lovingly |  czule

luau ˈluːaʊ |  rodzaj hawajskiej 
uroczystości (uczty, przyjęcia)

M
magnified |  wyolbrzymiony

mainland |  ląd stały, kontynent

mainly |  głównie

mainstream |  charakterystyczny 
dla głównego nurtu

majority |  większość

major |  główny/większy

mankind |  ludzkość

man’s man |  bardzo męski 
mężczyzna, macho

maple syrup |  syrop klonowy

Mardi Gras |  ostatni dzień 
karnawału

marshmallow |  pianka

meagre |  nędzny

median |  średnia

medieval ˌmediˈiːvl 
|  średniowieczny

mellow about sth |  pozytywnie 
nastawiony do czegoś

melting pot |  tygiel kulturowy

memorable |  pamiętny

mid-latitude |  średnia szerokość 
geograficzna

middle class |  klasa średnia

mind-boggling |  niewyobrażalny, 
zadziwiający

minority |  mniejszość

miscellaneous ˌmɪsəˈleɪniəs 
|  rozmaity, różnorodny

missile ˈmɪsaɪl |  pocisk

mobster |  gangster

moist |  wilgotny

moniker |  pseudonim, przydomek

mostly |  w większości

mountain range |  łańcuch górski

mouthwatering |  apetyczny

musician mjuˈzɪʃn |  muzyk

must-see |  obowiązkowy do 
zobaczenia/zwiedzenia

must |  obowiązkowy punkt

mélange |  mieszanka, mieszanina

N
naked |  nagi

naval aviator |  pilot marynarki

naval |  marynarki wojennej

nefarious nɪˈfeəriəs / nɪˈferiəs 
|  niecny

neighbouring |  sąsiadujący

neither |  ani

nevertheless |  niemniej jednak

nicknamed |  o ksywce, nazywany

nickname |  ksywka

nitrogen ˈnaɪtrədʒən |  azot

nobleman |  szlachcic
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noble |  szlachetny

nominee ˌnɒmɪˈniː |  wyznaczony 
kandydat

nonetheless |  niemniej jednak, 
mimo to

normalcy |  normalność

northern lights |  zorza polarna

notable |  znaczący

noted |  znany

novel |  powieść

nowadays |  obecnie

numerous |  liczne

nutmeg |  gałka muszkatołowa

O
objection |  sprzeciw

obvious ˈɒbviəs / ˈɑːbviəs 
|  oczywisty

occupancy |  obłożenie

omitted |  pominięty

on an annual basis |  corocznie

on the flip side |  z drugiej strony

on the other hand |  z drugiej 
strony

orchid ˈɔːkɪd / ˈɔːrkɪd |  orchidea, 
storczyk

originally |  początkowo, pierwotnie

origin |  pochodzenie

outdoorsy |  zewnętrzny, związany 
z przebywaniem na łonie natury

outlandish |  osobliwy, dziwaczny

outright |  kategorycznie

outstanding |  wybitny

overgrazing |  nadmierne 
wypasanie

overlooked |  pomijany

overwhelming |  przytłaczający

overworked |  przepracowany

owing to sth |  dzięki czemuś

owned |  posiadany, w posiadaniu

P
partially |  częściowo

pass |  przepustka, wejściówka

peak |  szczytowy

peanut |  orzech ziemny

pedestrian |  przechodzień

per capita |  na głowę, na 
obywatela

performance |  występ, 
przedstawienie

perilous ˈperələs |  niebezpieczny

permission |  zezwolenie

permitted |  dozwolony

phenomenon |  zjawisko

picturesque |  malowniczy

pie |  ciasto

plain |  równina

plethora of sth |  mnóstwo, 
obfitość czegoś

political affiliation |  przynależność 
polityczna

population density |  gęstość 
zaludnienia

populous ˈpɒpjələs |  zaludniony, 
ludny

poster |  plakat

prawn |  krewetka

predatory cat |  kot drapieżny

predator |  drapieżnik

premature |  przedwczesny

preserve |  rezerwat

prestigious preˈstɪdʒəs / 
preˈstiːdʒəs |  prestiżowy

prevalent |  dominujący, 
przeważający

previously ˈpriːviəsli |  poprzednio

principle |  zasada, reguła

printer |  drukarz

pristine |  w nienaruszonym stanie, 
w idealnym stanie

procurement |  zamówienia 
publiczne

profound |  głęboki

prominent |  czołowy

prosperous ˈprɒspərəs |  kwitnący, 
dobrze prosperujący

proudly |  dumnie

proximity to sth |  bliskość 
względem czegoś

pundit |  ekspert

Q
quaint |  osobliwy; uroczy

quarter |  ćwierć

queue |  kolejka

quote |  cytat

R
R&R |  odpoczynek

racing |  wyścigi

railway |  kolej

rattlesnake |  grzechotnik

ravine |  jar, parów, wąwóz

recognizable ˈrekəɡnaɪzəbl 
|  rozpoznawalny

rectangle |  prostokąt

relatively |  względnie, relatywnie

remarkable rɪˈmɑːkəbl |  niezwykły

renowned rɪˈnaʊnd for sth |  znany 
z czegoś

reptile ˈreptaɪl |  gad

resolution |  uchwała, rezolucja

resolved |  do rozwiązania

respectively |  odpowiednio, 
kolejno

restraining sb |  ograniczający 
kogoś

restraint |  ograniczenie

ribs |  żeberka

rim |  krawędź, obrzeże

roaming |  wędrujący, włóczący się

rooted in sth |  zakorzeniony 
w czymś

roots |  korzenie
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roundabout |  rondo

round up to X |  zaokrąglając do X

rugged |  surowy

rural |  wiejski

rustic |  wiejski, rustykalny

S
sailing |  żeglowanie, żeglarstwo

salary |  pensja

sanity |  zdrowy rozsądek, 
poczytalność

saying |  powiedzenie

scene siːn |  scena, miejsce

scholar |  erudyta, uczony

science ˈsaɪəns |  nauka

scorcher |  skwarny dzień

scorching |  palący

score |  wynik

scrumptious |  przepyszny

scuba diving |  nurkowanie 
z akwalungiem

seafood |  owoce morza

sedimentary |  osadowy

seemingly |  na pierwszy rzut  
oka

set aside |  wygospodarowany, 
wydzielony

setting |  plan

settlement |  miejsce osiedlenia się; 
osiedlanie się

set up |  założony, ustanowiony

sheer |  sam

shellfish |  owoce morza

shipped |  przetransportowany 
statkiem

shipyard |  stocznia

shortage of sth |  brak/niedobór 
czegoś

sighting |  widzenie, zobaczenie

sizable |  spory

ski resort |  kurort narciarski

skull |  czaszka

skyscraper |  drapacz chmur

slavery |  niewolnictwo

slave |  niewolnik

slice of heaven |  namiastka nieba

slice |  kawałek, plasterek

solely |  jedynie

species |  gatunek

spectacle |  widowisko

split |  podział, rozdźwięk

sprawling |  rozległy

spud |  ziemniak, kartofel

stallion |  ogier

stampede stæmˈpiːd |  ucieczka 
bydła w popłochu

stanza |  zwrotka

steam train |  pociąg parowy

steel industry |  hutnictwo

steel plow |  stalowy pług

steep |  stromy

steer |  młody wół

stripe |  pasek

stunning |  zdumiewający

substantial |  istotny

suburban |  podmiejski

suffix |  przyrostek

suit |  garnitur

sumptuous ˈsʌmptʃuəs 
|  przepyszny

sunscreen |  środek z filtrem 
przeciwsłonecznym

support |  poparcie

supposedly səˈpəʊzɪdli 
|  przypuszczalnie

sustainable səˈsteɪnəbl |  
nienaruszający równowagi 
ekologicznej, zrównoważony

sweetened carbonated beverage 
|  słodzony napój gazowany

sweltering |  oblewający potem; 
duszny, parny

T
talkative |  gadatliwy, rozmowny

tantrum |  napad złości

taping |  nagrywanie

taxation |  opodatkowanie

tax |  podatek

that’s up to you |  to zależy od 
ciebie

the faint of heart |  bojaźliwi, 
lękliwi ludzie

the latter |  ten drugi

therefore |  dlatego

the Star-Spangled Banner |  hymn 
Stanów Zjednoczonych Ameryki

though |  aczkolwiek, jednak

though |  jednak

threat |  zagrożenie, groźba

thrill |  dreszcz, dreszczyk

thriving |  kwitnący

thunderstorm |  burza z piorunami

tip of the iceberg |  wierzchołek 
góry lodowej

to abstain from sth 
|  powstrzymywać się od czegoś

to adhere to sth |  stosować się do 
czegoś

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

to anticipate sth |  spodziewać się 
czegoś, przewidywać coś

to appear |  pojawiać się

to ascertain sth |  dowiadywać się 
o czymś, ustalać

to attempt to do sth |  próbować 
coś z/robić

to avoid sth |  unikać czegoś

to await sb |  oczekiwać kogoś

to bask in sth |  rozkoszować się 
czymś

to be bound to |  musieć

to be contributed to |  być 
współtworzonym

to be hard-pressed to do sth 
|  ciężko będzie coś zrobić
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to behold sth |  ujrzeć/zobaczyć coś

to be involved in sth |  być 
zaangażowanym w coś

to be made up of sth |  składać się 
z czegoś island |  wyspa

to be nothing short of sth |  być 
czystym czymś

to be on the verge of bankruptcy 
|  być na skraju bankructwa

to bestow sth upon sth |  nadać coś 
czemuś

to be up for grabs |  być do przejęcia

to blame for sth |  winić za coś

to blend sth into sth |  wmieszać coś 
w coś

to blossom |  rozkwitać

to boast sth |  szczycić się czymś

to border sth |  graniczyć z czymś

to bowl across sth |  toczyć się po 
czymś/przez coś

to break away |  odłączyć się

to break out |  wybuchać

to bribe sb |  przekupywać kogoś

to bring in X |  zarabiać X

to call it a night |  iść spać

to come across sth |  natknąć się na 
coś 

to come out as sb |  ujawnić się jako 
ktoś

to commemorate sth tə kəˈmeməreɪt 
ˈsʌmθɪŋ |  upamiętniać coś

to commission sb to do sth |  zlecić 
komuś z/robienie czegoś

to conform to sth |  dostosować się 
do czegoś

to consent |  wyrażać zgodę

to consist of sth |  składać się 
z czegoś

to contain sth |  zawierać coś

to cool off |  ochładzać się

to count on sb |  liczyć na kogoś

to creep down to sth |  spaść do 
czegoś

to crumble |  kruszyć się, rozpadać 
się

to curse tə kɜːs |  przeklinać

to decline |  maleć

to defeat sb |  pokonać kogoś

to denote sth |  określić, nazwać coś

to depict sth |  przedstawiać coś

to dine |  jeść obiad

to disappear |  zniknąć

to disconnect oneself from sth 
|  odłączyć się od czegoś

to dispense sth |  wydzielać coś

to display sth |  prezentować, 
pokazywać coś

to distinguish sth from sth 
|  odróżnić coś od czegoś

to do the groceries |  robić zakupy 
spożywcze

to dwindle |  zanikać, zmniejszać się

to earn one’s living from sth 
|  utrzymywać się z czegoś

to elect sb |  wybierać kogoś

to emerge |  wyłaniać się

to encounter sth |  napotkać coś

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

to enhance sth |  ulepszyć coś

to entertain sb |  bawić kogoś, 
dostarczać komuś rozrywki

to evoke sth |  przywodzić coś na 
myśl

to evolve |  rozwinąć się, ewoluować

to exceed sth |  przekroczyć coś

to extend sth to sth |  poszerzyć coś 
do czegoś

to extradite sb tu ˈekstrədaɪt 
ˈsʌmbədi |  wydać kogoś

to fail |  nie odnieść sukcesu

to fall in love with sth |  zakochać się 
w czymś

to feature |  występować

to fight against sb |  walczyć z kimś

to find out sth |  dowiadywać się 
czegoś

to fit sth to sth |  dopasować coś do 
czegoś

to flee to X |  uciekać do X

to flock to X |  gromadzić się w X, 
ściągać do X

to flourish |  rozkwitać

to fluctuate tə ˈflʌktʃueɪt |  wahać się, 
często się zmieniać

to free sb |  uwolnić kogoś

to fuse sth into sth |  inkorporować 
coś w coś, wmieszać

to garner sth |  zdobywać, zgarniać 
coś

to get by on sth |  przeżyć na czymś

to get dark |  ściemniać się

to get frigid |  sztywnieć (z zimna)

to get one’s kicks from sth 
|  podobać się

to get wet |  zmoczyć się, zmoknąć

to give rise to sth |  spowodować coś

to give up on sth |  rezygnować 
z czegoś

to give up sth |  oddawać coś

to glow |  błyszczeć

to graduate from sth |  ukończyć coś

to grant sb sth |  gwarantować coś 
komuś

to grow up |  dorastać

to hail from X |  pochodzić z X

to head off |  wyruszać

to head to X |  zmierzać do X

to herd sth |  zaganiać coś

to hike |  wędrować

to host sth |  być gospodarzem 
czegoś

to hover at X |  wynosić, oscylować 
około X

to impact sth |  wpływać na coś

to impose sth on sth |  nałożyć coś 
na coś

to include sth |  obejmować coś

to intermarry with sb |  żenić się 
z członkiem innej grupy społecznej

to invent sth |  wynaleźć coś

to invoke sth |  wywoływać coś

to join sth |  dołączyć do czegoś

to jumpstart sth |  rozpoczynać coś
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to keep one’s eyes peeled for sth 
|  uważać na coś, być czujnym

to lead to sth |  prowadzić do czegoś

to lean right |  skłaniać się ku prawicy

to let loose |  wyluzować, cieszyć się 
życiem

to lit up sth |  oświetlać coś

to look for sth |  szukać czegoś

to make it down |  dać radę zejść

to make up for sth |  nadrabiać coś

to make up sth |  stanowić coś

to master sth |  opanować coś

to move over |  przesuwać się, robić 
miejsce

tongue tʌŋ |  język

to no end |  co niemiara

to opt for sth |  decydować się na 
coś, optować za czymś

to originate sth |  dawać czemuś 
początek, zapoczątkować coś

to owe sth |  zawdzięczać coś

to own sth |  posiadać coś

to pass through sth |  przejść przez 
coś

to pay a visit to X |  odwiedzić X

to pen sth |  napisać coś

to personify sth |  uosabiać coś

to please |  życzyć sobie

to pop up |  pojawiać się

to preserve sth |  zachować coś

to pronounce sth |  wypowiadać coś

to pursue sth tə pəˈsjuː ˈsʌmθɪŋ |  
podążać za czymś

to raft down |  spływać pontonem

to recognise sth |  rozpoznać coś

to refer to sth |  odnosić się do 
czegoś

to refuse to do sth |  odmówić 
zrobienia czegoś

to reject sth |  odrzucać coś

to rely on sth |  opierać się na czymś

to replace sb |  zastąpić kogoś

to require sth |  wymagać czegoś

to retire |  przechodzić na emeryturę

to ride |  jeździć konno

to roam |  przemierzać

to rob sth |  obrabować coś

to rope |  związywać, wiązać

to rub shoulders with sb |  obracać 
się w czyimś towarzystwie

to seem |  wydawać się

to shrink |  kurczyć się, maleć

to slip into conflict |  popaść 
w konflikt

to soak in sth |  zanurzyć się w czymś

to spot sth |  dostrzec coś

to spread across |  rozpościerać się

to spread sth |  rozpowszechniać coś

to spread |  rozciągać się

to spring up |  pojawiać się jak grzyby 
po deszczu

to squander sth |  trwonić/
marnować coś

to stargaze |  obserwować gwiazdy

to stem from sth |  pochodzić od 
czegoś

to stumble upon sth |  natknąć się 
na coś

to surpass sth |  przekraczać coś

to sway |  kołysać się

to take a dip |  popływać

to take place |  mieć miejsce

to teem with sth |  tętnić czymś

to throw sth into sth |  wrzucać coś 
do czegoś

to toil |  harować

to top sth |  znajdować się na czele 
czegoś

to treat sth |  traktować coś

to turn down sth |  odrzucić coś (np. 
ofertę)

tough |  twardy

to undergo sth |  przechodzić przez 
coś

to underline sth |  podkreślić/
uwypuklić coś

to underscore sth |  podkreślać coś, 
kłaść na coś nacisk

to unite sb |  zjednoczyć kogoś

to update sth |  zaktualizować coś

tourist magnet |  magnes na 
turystów

to vary |  różnić się

to vote |  prawo do głosowania; 
głosować

to witness sth |  doświadczać czegoś

traffic |  ruch uliczny

treasure-trove |  skarbnica

treated |  traktowany

tribe |  plemię

tributary |  dopływ rzeki

troubled |  pełen trudności

tucked away |  ukryty, schowany

tumbleweed |  biegacze (roślina 
oderwana od podłoża i niesiona 
przez wiatr)

turn-of-the-century |  z końca wieku

U
unaffiliated to sth |  niezrzeszony, 
nieprzypisany czemuś

unavoidable ˌʌnəˈvɔɪdəbl 
|  nieunikniony

uncharted |  niezbadany

uncontrollably ˌʌnkənˈtrəʊləbli 
|  w niekontrolowany sposób, 
niepohamowanie

undeniably |  niezaprzeczalnie

underground |  metro; podziemny

underpaid |  zbyt nisko opłacany

underwhelming |  niezachwycający

undoubtedly |  bez wątpienia

unfavorable ʌnˈfeɪvərəbl 
|  niekorzystny

unfortunately |  niestety

unicorn |  jednorożec

unlike sb |  inaczej niż ktoś

unrest |  zamieszki

unrivalled |  niezrównany
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unruly |  niesforny

unsophisticated ˌʌnsəˈfɪstɪkeɪtɪd 
|  niewyrafinowany

unsurprisingly ˌʌnsəˈpraɪzɪŋli / 
ˌʌnsərˈpraɪzɪŋli |  jak można było się 
spodziewać

untamed |  niezmieniony przez 
cywilizację, nieujarzmiony

unveiled |  odkryty, odsłonięty

unwelcoming |  niezachęcający, 
nieprzychylny

upper class |  klasa wyższa

urbanized ˈɜːbənaɪzd / ˈɜːrbənaɪzd 
|  zurbanizowany

urban ˈɜːbən / ˈɜːrbən |  miejski

V
valley |  dolina

variety is the spice of life 
|  różnorodność nadaje życiu smak

variety |  odmiana; różnorodność

vast |  rozległy

vegan ˈviːɡən |  weganin

vegetable ˈvedʒtəbl |  warzywo

venerated |  otaczany czcią

venomous ˈvenəməs |  jadowity

vermillion |  cynobrowy

vernacular |  żargon, dialekt, gwara

vertical |  pionowy

victoriously |  zwycięsko

victory |  zwycięstwo

vigilante |  samozwańczy stróż prawa

virtually |  praktycznie

W
walkway |  przejście

warrior |  wojownik

warship |  statek wojenny

waterfall |  wodospad

wealthy |  bogaty, zamożny

wealth |  bogactwo

weapon |  broń

what’s in store |  jaki jest plan

wheat |  pszenica

when it comes to… |  jeśli chodzi o…

whereas |  podczas gdy

whitewater rafting |  spływ górski

whore |  wulg. dziwka

wilderness ˈwɪldənəs / ˈwɪldərnəs 
|  dzikość, dzika przestrzeń

wildfire |  niekontrolowany ogień

windy |  wietrzny

winery ˈwaɪnəri |  winiarnia

with a mean streak |  ze skłonnością 
do agresji/podłości

with bated breath |  z zapartym 
tchem

within sth |  w obrębie czegoś

wit |  dowcip

worshipped |  wielbiony, czczony

worth sth |  wart/y czegoś


