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A
a bit | trochę

a few | kilka

a little | trochę

a long time ago | dawno temu

a lot of sth | dużo czegoś

A problem well put is half solved 
| dobrze przedstawiony problem 
jest już w połowie rozwiązany

a.m. = ante meridiem | przed 
południem

abbey| opactwo

abroad | za granicą

acceptable | do zaakceptowania, 
akceptowalny

access to sth | dostęp do czegoś

accommodation | zakwaterowanie

according to sth | według czegoś

actual | faktyczny

actually | w rzeczywistości, 
naprawdę

adjective order | kolejność 
przymiotników

adventure | przygoda

advertising lights | światła 
reklamowe

aerial | powietrzny, z powietrza 

after dark | po zmroku

age | wiek

aimed at sth | skierowany do kogoś

almost | prawie

alternative | alternatywny

although | chociaż 

amazing | zdumiewający

Ancient Egypt | starożytny Egipt

angry | zły, rozzłoszczony

apart from sth | oprócz czegoś

approximate | przybliżony

arch | łuk

Are you ready to order? | Czy jest 
Pan/Pani/są Państwo gotowi by 
złożyć zamówienie?

armadillo | pancernik

armoury | zbrojownia

around sth | dookoła czegoś

arriving | przyjeżdżający

ash | popiół

at all | w ogóle

at bedtime | wieczorem

at Christmas | w święta Bożego 
Narodzenia

at dinnertime | w porze obiadowej

at Easter | w Wielkanoc

at least | przynajmniej

at noon | w południe

at the crossroads | na 
skrzyżowaniu

at the right price | w odpowiedniej 
cenie

attached | dołączony, dodany

authentic | autentyczny, 
prawdziwy

autumn/fall | jesień

auxiliary | pomocniczy

availability | dostępność

available | dostępny

average | przeciętny

B
baby spinach | młody szpinak

backpacking | podróżowanie 
z plecakiem

barely | ledwie, zaledwie

barrier | bariera

bean | fasola

because | ponieważ, bo

bed sheet | prześcieradło

beef | wołowina

beginning | początek

behaviour | zachowanie

behind sth | za czymś

bell | dzwon

below | poniżej

berry | jagoda

between | między, pomiędzy

bill | rachunek

birthplace | miejsce urodzenia

black pepper | czarny pieprz

board game | gra planszowa

booked | zapełniony, zabukowany

both | obydwa, obydwie

brain | mózg

bread | chleb

breakfast | śniadanie

breathing in | wdychanie

bridge | most

Brussels sprout | brukselka

bush | krzak, krzew

busy | zajęty

butter | masło

C
cabbage | kapusta

café | kawiarnia

cake | ciasto, ciastko

calcium | wapń

called | nazywany

Can we have a table for two, 
please? | Czy moglibyśmy dostać 
stolik dla dwóch osób?

Can we have the bill, please? | Czy 
możemy otrzymać rachunek?

Canadian | Kanadyjczyk

candy | cukierek

candy bar | batonik

canteen | stołówka

capital letter | wielka litera

capsule | kapsuła, zamknięty 
wagonik

carrot | marchewka

carved | rzeźbiony

castle | zamek

cauliflower | kalafior



englishmatters.pl
SURVIVAL ENGLISH  39/2020

caused by sth | spowodowany 
czymś

century | stulecie

cereal | płatki śniadaniowe

certainly | z pewnością

chambermaid | pokojówka

chapel| kaplica

charity | dobroczynność

cheap | tani

cheese | ser

chicken | kurczak

childhood home | dom rodzinny; 
dom, w którym ktoś spędził 
dzieciństwo

choice | wybór

chosen | wybrany

Christmas market | jarmark 
bożonarodzeniowy

church | kościół

circle | krąg, okrąg

clever | sprytnie

clock | zegar

close to sth | blisko czegoś 

clothes | ubrania

coastline | linia brzegowa

cockle | sercówka jadalna

cod | dorsz

comfortable | komfortowy, 
wygodny

common | powszechny

comparative | w stopniu wyższym

compared to sb | w porównaniu 
do kogoś

conference venue | miejsce 
konferencji

confusing | mylący, wprowadzający 
w błąd

connected | połączony

consistency | spójność, 
konsekwencja

continuous | ciągły

convenient | wygodny

cooked | ugotowany

cottage | chatka, dom

cotton | bawełniany

couch potato | osoba, która spędza 
dużo czasu na kanapie przed 
telewizorem

couple | para

crack of dawn | o świcie

cream | śmietana

crime | zbrodnia, przestępstwo

crowded | zatłoczony

crown | korona

Crown Jewels | klejnoty koronne

cucumber | ogórek

cuisine | kuchnia

currency | waluta

custard | krem angielski (podobny 
do budyniu)

customer | klient 

D
daily pass | bilet dzienny

dairy products | produkty mleczne

dangerous | niebezpieczny

dark green | ciemna zieleń, 
ciemnozielony

day after tomorrow | pojutrze

day before yesterday 
| przedwczoraj

definitely | zdecydowanie

degree | stopień

delicious | pyszny

Denmark | Dania

department store | dom towarowy

describing sth | opisujący coś 

description | opis 

designed | zaprojektowany

destroyed | zniszczony

development | rozwój 

difference | różnica

different | różny

difficulty | trudność

direct | bezpośredni

dirty | brudny

disaster | katastrofa

discount on sth | zniżka na coś

disgusting | obrzydliwy

dish | danie

display | wystawa

diverse | zróżnicowany

doggy | psi

dome | kopuła

double room | pokój dwuosobowy 
(z jednym dużym łóżkiem)

doubt | wątpliwość

duck-billed platypus | dziobak

dungeon | loch

during | podczas

dust | pył

E
each | każdy

earl | hrabia

early | wcześnie

earth | ziemia

Easter Island head | głowa z Wyspy 
Wielkonocnej

efficient | wydajny, skuteczny

egg | jajko

either…or… | albo…albo..

elections | wybory

emergency | sytuacja wyjątkowa, 
nagły wypadek

enjoy your stay | udanego pobytu

enjoy your trip | udanej wycieczki

enjoyable | radosny, przyjemny

enough | wystarczająco, dosyć

ensuite | z przyległą łazienką

environment | środowisko

episode | odcinek

established | założony

ethics | etyka

even if | nawet jeśli



englishmatters.pl
SURVIVAL ENGLISH  39/2020

evening | wieczór

eventually | w końcu, ostatecznie

every | każdy

everyday | codzienny

except sth | z wyjątkiem czegoś

exchange office/currency exchange 
| kantor wymiany walut

exhibit | wystawa, eksponat

exhibition | wystawa

expensive | drogi

experience | doświadczenie

explorer | odkrywca

F
family member | członek rodziny

famous | sławny, znany

far | daleko

favourite | ulubiony

feast | uczta

fence | płot, ogrodzenie

finally | w końcu

fire | pożar

first name | imię

first of all | po pierwsze 

fish | ryba

fitting room | przymierzalnia

fixed | naprawiony

fizzy drink | napój gazowany

flat | mieszkanie

flight | lot

food | jedzenie

food poisoning | zatrucie 
pokarmowe

footbridge | kładka dla pieszych

for ages | od wieków, od dawna

for real | naprawdę

for the time being | na razie

foreign | obcy, zagraniczny

fossils | skamieniałości, skamieliny

frequency | częstotliwość

fresh | świeży

fried | smażony

friendly | przyjazny, przyjacielski

from the bottom of one’s heart 
| z głębi czyjegoś serca

from the inside/outside |  
z wewnątrz/zewnątrz

from the very beginning |  
od samego początku

from time to time | od czasu  
do czasu

fruit | owoc

full board | pełne wyżywienie

fully booked | w pełni obłożony

fun trivia | zabawne ciekawostki

funeral | pogrzeb

furry | futrzany

furthermore | ponadto

G
goal | cel

goat’s milk | kozie mleko

good luck | powodzenia

government | rząd

grains | zboża

grape | winogrono

grassland | trawiasty obszar

grave | grób

greeting | pozdrowienie

guard | strażnik

guest bedroom | sypialnia 
gościnna

guest house | pensjonat

guide | przewodnik

gym | siłownia

H
habit | zwyczaj, nawyk

hairdryer | suszarka

half an hour | pół godziny

hard | trudny

health issue | sprawa zdrowotna, 
problemy ze zdrowiem

healthy | zdrowy

hen | kura

herring | śledź

Holy Trinity | Święta Trójca

honest | szczery

honestly | szczerze

Hope to see you again soon. 
| Mam nadzieję, że wkrótce 
ponownie cię zobaczę.

housed | pod dachem, kryty

housekeeping | prowadzenie, 
utrzymywanie (domu, hotelu)

how much is... | po ile jest.../ile 
kosztuje...

however | jednak/że

I
I can | mogę

I could | mogłem/am

I’m afraid | obawiam się 

I’m afraid not | obawiam się, że nie

I’ve had a lovely time. | Świetnie 
się bawiłem/am.

ice | lód

ice cream | lody

Iceland | Islandia

identity | tożsamość

if you don’t mind me asking | jeśli 
nie masz nic przeciwko, że spytam

impolite | niegrzeczny

impossible | niemożliwy

in a polite way | grzecznie

in addition | dodatkowo, na 
dodatek

in advance | z wyprzedzeniem 

in between sth | pomiędzy czymś

in blue and white stripes |  
w niebieskie i białe paski

in check | w kratę

in front of sth | przed czymś
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in order to | aby, żeby

in other words | innymi słowy

in person | osobiście

in the afternoon | po południu

in the background | w tle

in the end | w końcu

in the evening | wieczorem

in the middle of sth | w środku 
czegoś

in the morning | rano

in the past | w przeszłości

in the summer | latem

included | wliczony

including sth | włącznie z czymś

Indian | hinduski

indirect | pośredni, niebezpośredni

inside sth | wewnątrz czegoś 

instead | w zamian

instead of sth | zamiast czegoś

invitation | zaproszenie

iron | żelazko

it doesn’t matter if | nie ma 
znaczenia czy

it is recommended | zaleca się

It was nice to see you again. | Było 
miło ponownie cię zobaczyć.

It’s been lovely spending time with 
you. | Było miło spędzić z tobą 
czas.

it’s unlikely that… | to mało 
prawdopodobne, żeby…

item | rzecz

J
jam | dżem

jelly sandwich | kanapka z dżemem

jewellery | biżuteria

job | praca, zawód

journey | podróż

juice | sok

jumper | sweter

junction | skrzyżowanie

just in case | na wszelki wypadek

K
key card | karta magnetyczna

kind | uprzejmy, miły

kinds of sth | rodzaje czegoś

knowledge | wiedza

L
lack of sth | brak czegoś

lamb| jagnięcina

landmark | charakterystyczny 
obiekt

last | ostatni

last name | nazwisko

late | późno

lately/recently | ostatnio

laughter | śmiech

leather | skórzany, skóra

leaving | wyjeżdżający

leek | por

lemon | cytryna

less | mniej

lettuce | sałata

level of proficiency | poziom 
biegłości

library | biblioteka

lift | winda

light grey | jasnoszary

lightning bolt | piorun

lime | limonka

long-term | długotrwały, 
długofalowy

lost | zagubiony

luggage | bagaż 

lung disease | choroba płuc

lyrics | słowa (piosenki)

M
made of sth | zrobiony z czegoś

made up of sth | składający się 
z czegoś

main | główny

mainly | głównie

marble | marmur

market | rynek, targowisko

market town | BrE miasto targowe

married | zamężna, żonaty

master | mistrz

mate | pot. kolega

meal | posiłek

meaning | znaczenie

means of transport | środek 
transportu

meat | mięso

Mediterranean 
| środziemnomorski

midday/noon | południe

middle of the day/midday 
| południe

midnight | północ

mishap | niefortunny wypadek, 
nieszczęście

modern | współczesny

monarch | monarcha

monolingual | jednojęzyczny

more polite | grzeczniejszy

moreover | ponadto

most | większość

mummy | mumia

museum | muzeum 

mushroom | grzyb; pieczarka

mussel | małż, omułek

mutton | baranina

N
navy blue | granat, granatowy

near | blisko
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nearly | prawie

next to sth | obok czegoś

night | noc

no doubt | bez wątpienia

no matter | nieważne

no wonder | nic dziwnego

not only | nie tylko

note that... | zauważ, że...

noun | rzeczownik

novel | powieść

numerous | liczny

nut | orzech

O
oatmeal porridge | owsianka

obvious | oczywisty

office worker | pracownik biurowy

on banks of sth | na brzegach 
czegoś

on Christmas Day | w Dzień Bożego 
Narodzenia

on foot | pieszo

on my birthday | w moje urodziny

on record | odnotowany

on stage | na scenie

on the banks of the river Thames 
| na brzegach rzeki Tamizy

on the full hour | o pełnej godzinie

on the opposite side of sth | po 
drugiej/przeciwnej stronie czegoś 

on the other hand | z drugiej 
strony

on the other side of sth | po 
drugiej stronie czegoś

on the outside | na zewnątrz

on the phone | przez telefon

on time | na czas

on/at the corner | na rogu

once a week | raz na tydzień

onion | cebula

only | jedynie, tylko

opportunity | sposobność

opposite sth | naprzeciwko czegoś

orange | pomarańcza

order | nakaz, rozkaz

originally | pierwotnie

other | inny

outdoor | zewnętrzny, odkryty

outside sth | poza czymś

overwork death | śmierć 
z przepracowania

own | własny

owner | właściciel

oyster | ostryga

P
p.m. = post meridiem | po 
południu

package holiday | zorganizowane 
wakacje

pain | ból

pancake | naleśnik

past | po

pasta | makaron

pea | zielony groszek

peach | brzoskwinia

peanut butter | masło orzechowe

pear | gruszka

per day | dziennie

performance | występ, 
przedstawienie

period | okres

phenomenon | zjawisko

picturesque | malowniczy

piece of advice | rada

piece of clothing | ubranie, sztuka 
ubrania

piece of meat | kawałek mięsa

pineapple | ananas

plate | talerz

platform | peron

play | sztuka

pleasant | przyjemny

polite | grzeczny

politely | grzecznie

politeness | grzeczność

pond | staw, sadzawka

pork | wieprzowina

post-in-note | karteczka 
samoprzylepna

postcard | widokówka, pocztówka

poster | plakat

potato | ziemniak

prawn | (duża) krewetka

prediction | przewidywanie

preposition | przyimek

preposition of place | przyimek 
miejsca

prevention is better than cure 
| lepiej zapobiegać niż leczyć

previous | uprzedni, wcześniejszy

price | cena

price range | widełki cenowe, 
zakres cenowy

Prime Minister | premier

prison | więzienie

probably | prawdopodobnie

proficiency | biegłość

promise | obietnica

pronoun | zaimek

pronounced | wymawiany

pronunciation | wymowa

proper | właściwy

properly | odpowiednio, właściwie

property | własność, nieruchomość

pursuit | pogoń, dążenie; pasja

Q
quality | jakość

quantity | ilość

quarter | kwadrans

queue | kolejka 

quite | dosyć
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R
range of sth | zakres/wachlarz 
czegoś 

rash | wysypka

raspberry | malina

reason | powód

reason to return | powód do 
powrotu

recent | ostatni

remote | odległy

rental | lokal na wynajem

request | prośba

researcher | badacz

reward | nagroda

rice | ryż

ride | przejażdżka

Roman | rzymski

roots | korzenie

routine | powtarzająca się 
czynność

Royal Mint | królewska mennica

rucksack | plecak 

rude | niegrzeczny

running water | bieżąca woda

S
safely | bezpiecznie

sales assistant | sprzedawca

salmon | łosoś

science | nauka

scientific | naukowy

seafood | owoce morza

season | pora roku

secondly | po drugie

seldom | rzadko

semi-casual | na wpół swobodny

sensibility | wrażliwość, czułość

sensitivity | wrażliwość

several | kilka

shape | kształt 

shopping spree | szał zakupów

shortcut | na skróty, skrótowy

shortened | skrócony

shower | prysznic

shrimp | (mała) krewetka

sick | chory

similar | podobny

similar to sth | podobny do czegoś

since | od

site | miejsce

size | rozmiar 

slice of bread | kromka chleba

sloth | leniwiec

snack | przekąska

soft | delikatny

some | niektóre

sort of sth | rodzaj czegoś

soup | zupa

southern | południowy

space | kosmos

spelling | pisownia

spices | przyprawy

spicy | pikantny

spider | pająk

spring | wiosna

square shape | kwadratowy kształt

square | skwer, plac 

squirrel | wiewiórka

stand | stragan

state room | sala recepcyjna

statue | pomnik, statua

still | nadal

still/sparkling water 
| niegazowana/gazowana woda

stranger | nieznajomy

strawberry | truskawka

street performing | występy 
uliczne

subject | podmiot

suffix | przyrostek

sugary | słodzony

suitable | odpowiedni

suitcase | walizka

summer | lato

sunrise | wschód słońca

sunset | zachód słońca

superlative | najwyższy stopień

surprising | zaskakujący

surrounded | otoczony

suspension bridge | most wiszący

sweetheart | kochanie, sympatia

swimming pool | pływalnia, basen

T
tap water | woda z kranu

task | zadanie

tax | podatek

teenager | nastolatek

than | niż

the Bridge of Sighs | Most 
Westchnień

the changing of the guard | zmiana 
warty

the Middle Ages | średniowiecze

the Middle East | Bliski Wschód

the most commonly | najbardziej 
powszechny

the most well-known | najbardziej 
znany

the other day | kilka dni temu

the River Thames | Tamiza

the same | ten sam, ta sama

then/after that/afterwards 
| potem

there is no harm | nie zaszkodzi

this | ten

this way | w ten sposób

though | jednak/że

thought | myśl

throughly | dokładnie

throughout | w przeciągu, na 
przestrzeni

tip | napiwek
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tired | zmęczony

to add sth to sth | dodać coś do 
czegoś

to afford sth | móc sobie na coś 
finansowo pozwolić

to agree with sb | zgadzać się z kimś

to appreciate sth | doceniać coś

to arrange | umawiać się

to arrive | przybywać, przyjeżdżać

to ask about sth | pytać o coś

to ask for direction | pytać o drogę

to attract sb | przyciągnąć kogoś

to avoid sth | uniknąć czegoś

to be able to do sth | być w stanie 
coś zrobić

to be added to sth | być do czegoś 
dodawanym

to be afraid of sth | bać się czegoś

to be born | urodzić się

to be close to one’s heart | być 
bliskim czyjemuś sercu

to be compared | być 
porównywanym

to be confused | być mylonym

to be married | być małżeństwem

to be needed | być potrzebnym

to be on drugs | narkotyzować się, 
być pod wpływem narkotyków

to be on time | być na czas

to be picked up by sb | zostać przez 
kogoś odebranym

to be replaced | być wymienianym/
zastępowanym

to be scared of sth | bać się czegoś

to become | stawać się

to become familiar with sth 
| zaznajomić się z czymś

to become open to sth | otworzyć 
się na coś

to become sb | stawać się, zostawać 
kimś

to begin | zacząć, zaczynać

to behave | zachowywać się

to bet | zakładać się

to book sth | rezerwować coś

to borrow sth | pożyczać coś

to break one’s heart | złamać komuś 
serce

to break the record for sth | pobić 
w czymś rekord

to bring sth | przynosić coś

to bump into sb | wpaść na kogoś

to buy sth | kupować coś 

to call sb something different 
| zwracać się do kogoś inaczej

to check in | zameldować się

to check in at the hotel | meldować 
się w hotelu

to check out sth 
| sprawdzać,  wypróbować coś

to chime | wybijać godzinę

to choose sth | wybierać coś

to claim | twierdzić

to come across sth | zetknąć się 
z czymś, natknąć się na coś

to come out of a shell | wychodzić 
ze skorupki

to commemorate sth | upamiętnić 
coś

to compare sth | porównywać coś

to consist of sth | składać się 
z czegoś

to cook | gotować

to cope with sth | radzić sobie 
z czymś

to cost | kosztować

to cost nothing | nic nie kosztować

to cover sth | obejmować coś

to cut a long story short | w skrócie

to date back to sth | sięgać czegoś 

to depend on sth | zależeć od czegoś

to describe sb | opisywać kogoś

to describe sth | opisywać coś

to discover sth | odkrywać coś

to drive off | odjeżdżać

to encounter sth | spotkać, napotkać 
coś

to encourage free speech | zachęcać 
do wolności słowa (publicznego 
wyrażania swojego zdania)

to enjoy doing sth | lubić coś robić, 
cieszyć się

to enjoy sth | cieszyć się z czegoś

to entertain sb | bawić kogoś

to exchange sth | wymienić coś

to expect sth | oczekiwać czegoś

to experience sth | doświadczać 
czegoś

to explain sth to sb | wyjaśniać coś 
komuś

to fail | zawieść

to fall ill | zachorować

to fall in love with sth | zakochać się 
w czymś

to feel more independent | poczuć 
się bardziej niezależnie

to find one’s happily ever after 
| znaleźć spełnienie/szczęście

to find out sth | dowiedzieć się 
czegoś

to find sth | znaleźć coś

to focus on sth | skupiać się/
koncentrować na czymś

to forget sth/about sth | zapominać 
o czymś

to freeze solid | zamarznąć

to get lost | zgubić się

to get rid of sth | pozbywać się 
czegoś

to get sth | dostawać coś

to get tired | zmęczyć się

to get to somewhere | dostawać się 
gdzieś 

to give direction | udzielać 
wskazówek odnośnie do drogi

to give sb a chance | dać komuś 
szansę

to give sth | dać coś

to go abroad | jechać za granicę

to go away | wyjeżdżać

to go back | wrócić

to go hand in hand | iść w parze
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to go skiing | jeździć na nartach

to go up | podwyższyć, podnieść się

to guess sth | odgadnąć coś

to hang sth | powiesić coś

to happen | dziać się, stać się, 
wydarzyć

to have a look at sth | przyjrzeć się 
czemuś

to have to | musieć

to hear about sth | słyszeć o czymś

to hear sth | usłyszeć coś

to hold sth | mieścić w sobie coś

to host sth | być gospodarzem 
czegoś

to include sth | obejmować coś

to joke | żartować

to land | wy/lądować

to last | trwać

to laugh together | wspólnie się 
śmiać

to learn sth by heart | nauczyć się 
czegoś na pamięć

to let sth do sth | pozwolić czemuś 
na zrobienie czegoś 

to listen to sth | słuchać czegoś

to live abroad | mieszkać za granicą

to look | wyglądać

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

to look for sth | szukać czegoś

to look like sb/sth | wyglądać jak 
ktoś/coś

to make a transfer | robić przelew

to make friends | zawierać 
przyjaźnie, zaprzyjaźnić się

to make happen | powodować, że 
coś się dzieje

to manage to do sth | poradzić sobie 
ze zrobieniem czegoś

to master sth | opanować coś

to mean sth | oznaczać coś

to meet | spotykać się

to mention sth | wspomnieć coś

to move around | przemieszczać się, 
poruszać się po czymś

to name sth | nazywać coś

to need sth | potrzebować czegoś

to occur | dziać się

to order a meal | zamówić posiłek

to order sth | zamówić coś 

to pass an exam | zdać egzamin

to pay attention to sth | zwracać na 
coś uwagę

to pay by cash/credit card | płacić 
gotówką/kartą kredytową

to pay cash | płacić gotówką

to perform sth | wykonywać coś 

to pick up sth | wybrać coś

to plan a trip | planować wycieczkę

to plant sth | sadzić coś

to pray | modlić się

to print sth | wy/drukować coś

to pronounce sth | wymawiać coś

to provide sth | dostarczać coś

to put sth on one’s bill | doliczyć coś 
do czyjegoś rachunku

to put the cards down | odkładać 
karty

to queue | stać w kolejce

to read sth out | czytać coś na głos

to realise | zdać sobie sprawę

to recommend sth | polecać coś

to refer to sth | odnosić się do 
czegoś

to refresh sth | odświeżyć coś

to release sth | uwalniać coś

to remove sth | usuwać, eliminować 
coś

to rent out sth | wynajmować coś

to replace sth | wymienić coś

to respond to sth | odpowiadać na 
coś

to revise sth | powtarzać coś

to ride in sth | jechać w czymś 

to rise | rosnąć

to sail around sth | opłynąć

to sail through sth | przepłynąć 
przez coś

to save money | zaoszczędzić 
pieniądze

to say sorry to each other 
| przepraszać się wzajemnie/
nawzajem

to scare sb | straszyć kogoś

to sell sth | sprzedawać coś 

to set up a company | zakładać 
firmę

to set up a time | ustalać godzinę

to shake | trząść się

to sign | podpisać się

to soften sth | złagodzić coś

to solve sth | rozwiązywać coś

to sound | brzmieć 

to sound more natural | brzmieć 
naturalniej

to step out of the comfort zone 
| wyjść ze strefy komfortu

to strike sth | uderzyć w coś

to surround oneself with sth 
| otaczać się czymś

to survive | przetrwać

to take | zabierać

to take a pattern | przyjmować 
(jakiś) wzorzec/formę

to take a picture | robić zdjęcie

to take money out | wypłacać 
pieniądze

to talk about sth | rozmawiać 
o czymś

to talk on the phone | rozmawiać 
przez telefon

to taste | smakować

to tell time | podawać godzinę

to think of sth | wymyślić coś

to travel | podróżować

to travel abroad | podróżować za 
granicę

to travel by sth | podróżować czymś

to treat | traktować

to try sth on | przymierzać coś 
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to turn into raisins | zmienić się 
w rodzynki

to use sth | używać czegoś

to vary | być różnym, różnić się

to wait for sb | czekać na kogoś

to walk in the park | spacerować po 
parku

to wash the dishes | zmywać 
naczynia

to watch TV | oglądać telewizję

to wear sth | nosić coś 

to weigh about X | ważyć ok. X

to win | wygrać

to work as sb | pracować jako ktoś

to worry | martwić się

today | dziś

tomato sauce | sos pomidorowy

tomorrow | jutro

too | zbyt

tooth problem | problem z zębem

top spot | główna atrakcja

tour guide | zwiedzanie 
z przewodnikiem

towel | ręcznik

tower | wieża

tracksuit | dres

traveller | podróżnik

treat | smakołyk

tricky | trudny, zawiły

trivial | błahy, trywialny

Trivial Pursuit | gra planszowa 
z pytaniami z wiedzy ogólnej

trout | pstrąg

truck driver | kierowca ciężarówki

tuna | tuńczyk

turkey | indyk

twice | dwukrotnie

twilight | zmierzch

twin room | pokój dwuosobowy 
(z dwoma osobnymi łóżkami)

tyre | opona

U
uncommon | rzadki

underground railway | sieć metra

unfair | niesprawiedliwy

unforgettable | niezapomniany

unfortunately | niestety 

unhealthy | niezdrowy

unless | chyba, że

unlike sb | inaczej niż ktoś

unpleasantry | nieprzyjemność

unreasonable | nierozsądnie

until/till | aż (do)

up to now | do teraz

upset | zasmucony, zmartwiony

upstairs | na górze

useful | użyteczny

usually | zazwyczaj

V
vacancy | wolne stanowisko

value | wartość

vegetable | warzywo

vibe | atmosfera, klimat

view | widok

viewing tower | wieża widokowa

visible | widoczny

vitamin | witamina

W
waiter | kelner

waitress | kelnerka

wake-up call | telefon z budzeniem

wardrobe | szafa

washed in tap water | umyty 
w wodzie z kranu

wasted | marnowany

weather | pogoda

wedding | ślub

What could go wrong? | Co może 
pójść źle?

What time is it? | Która jest godzina?

what’s more | co więcej

wheel | koło

wherever | gdziekolwiek

whether | czy

while | podczas

wife | żona

winter | zima

without sth | bez czegoś

women | kobiety

World Heritage Site | obiekt wpisany 
na Listę Światowego Dziedzictwa

worse | gorszy

worth sth | wart/y czegoś 

wrongly | nieprawidłowo

Y
yesterday | wczoraj

you should | powinieneś, powinnaś, 
powinniście, powinnyście


