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A
accessible əkˈsesəbl  | dostępny, 
przystępny

accordingly  | z tego powodu

according to sth  | według czegoś

accurate  | właściwy, precyzyjny

accused of sth  | oskarżony o coś

across the pond  | po drugiej 
stronie oceanu

actually  | w rzeczywistości, 
faktycznie

advent of sth  | nadejście, nastanie 
czegoś

advert  | reklama

advocate  | zwolennik, obrońca, 
piewca

a few  | kilka

aficionado əˌfɪʃəˈnɑːdəʊ  | zwolennik

after-shave  | woda po goleniu

airflow  | przepływ powietrza

aka = also known as  | znany też 
jako

akin to sth  | zbliżony do czegoś, 
podobny do czegoś

alien ˈeɪliən  | obcy

almond  | migdał

aloud  | na głos

although  | chociaż

alveolar ridge  | wał dziąsłowy

alveolar stop  | spółgłoska zwarta 
dziąsłowa

amalgamation  | połączenie

apart from sth  | oprócz czegoś, 
poza czymś

apparently  | najwidoczniej

approach  | podejście

app  | pot. aplikacja

arguably  | prawdopodobnie, 
zapewne

arthritis ɑːˈθraɪtɪs  | artretyzm, 
zapalenie stawów

artichoke ˈɑːtɪtʃəʊk  | karczoch

as far as X is concerned  | jeśli 
chodzi o

assimilation  | asymilacja 
(fonetyczna), upodobnienie 
fonetyczne

associated with sth  | kojarzony 
z czymś

association  | skojarzenie

astounding  | zdumiewający

a tad  | trochę

at all times  | zawsze

at all  | w ogóle

attempt  | próba

attitude  | nastawienie

audible ˈɔːdəbl  | słyszalny

audience ˈɔːdiəns  | publiczność

available əˈveɪləbl  | dostępny

average  | przeciętny

award-winning  | nagrodzony

aware of sth  | świadomy czegoś

B
background  | tło

bald  | łysy

bent out of shape  | AmE wkurzony

betting shop  | punkt 
przyjmowania zakładów

bilabial stop  | spółgłoska zwarta 
dwuwargowa

bill  | rachunek

bizarre  | osobliwy, dziwny

bleak  | posępny, ponury

bluebell  | dzwoneczek

booth  | budka, kabina

border  | granica

both  | obydwa, obydwie

bricklayer ˈbrɪkleɪə(r)  | murarz

broadcaster ˈbrɔːdkɑːstə(r)  | stacja 
telewizyjna

budding  | początkujący

bumblebee  | trzmiel

bustling  | tętniący życiem

by contrast  | w przeciwieństwie 
(do tego), z kolei

by means of sth  | za pomocą 
czegoś

C
ca.= circa  | około

cart  | wóz, fura

cast  | obsada

casual  | nieformalny, swobodny

caveat | zastrzeżenie

chalet  | domek w górach, domek 
letniskowy

chasm  | rozłam

checkup  | kontrola

chichi  | pot. pretensjonalny

chimney  | komin

chump tʃʌmp  | pot. głupek, matoł, 
barani łeb

chum tʃʌm  | pot. koleś

cider ˈsaɪdə(r)  | cydr

clue  | wskazówka

coalescence  | połączenie, 
koalescencja

coded  | zakodowany, zaszyfrowany

colleague  | kolega z pracy

colloquially kəˈləʊkwiəli  | 
kolokwialnie, potocznie

comfortable ˈkʌmftəbl / 
ˈkʌmfətəbl  | komfortowo, dobrze

commonly  | powszechnie

common  | powszechny, typowy

confined to sth  | ograniczony  
do czegoś

confusing  | mylący

conjunction  | połączenie

connected speech  | mowa łączona

conqueror ˈkɒŋkərə(r)  | zdobywca

considered  | uważany

consonant  | spółgłoska

contention  | niezgoda, 
niezgodność

conundrum  | zagwozdka, zagadka
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convenient  | wygodny

core  | centrum

counterpart  | odpowiednik

cucumber ˈkjuːkʌmbə(r)  | ogórek

current  | obecny

D
data  | dane

daunting ˈdɔːntɪŋ  | zniechęcający

debris ˈdebriː  | gruzy, śmieci, 
bałagan

deceived  | oszukany, zwiedziony

decline  | spadek

definitely  | zdecydowanie

delinquent  | przestępca

demanding  | wymagający

den  | nora, kryjówka

depending on sth  | w zależności 
od czegoś

derision  | drwina

despite sth  | po/mimo czegoś

devoted to sth  | poświęcony 
czemuś

dill  | koper

disagreement  | niezgoda, 
niezgodność

discrepancy  | rozbieżność, 
niezgodność

disctinction  | rozróżnienie

discussed  | omawiany

disheartening  | zniechęcający

displacement  | przemieszczanie się

display  | wystawa, pokaz

dissimilarity  | różnica, odmienność

distincly  | zdecydowanie

distinction  | rozróżnienie

distinctive  | charakterystyczny

distinct  | wyraźnie widoczny, 
wyraźny

distinguishable dɪˈstɪŋɡwɪʃəbl  | 
różniący się, odróżniający się

distinguishable  | rozpoznawalny

diversity  | różnorodność

divided into sth  | podzielony na coś

dizziness  | zawroty głowy

down to earth  | praktyczny, 
twardo stąpający po ziemi

dozens of sth  | dziesiątki czegoś

drain  | odpływ, rura kanalizacyjna

dreary ˈdrɪəri  | nudny, drętwy, 
posępny

drought draʊt  | susza

due to sth  | z powodu czegoś

dusk  | zmierzch, zmrok

E
edifice ˈedɪfɪs  | gmach

either…or…  | albo…albo…

elided  | opuszczony, pominięty

elision  | elizja

emphasis ˈemfəsɪs  | nacisk

employer  | pracodawca

enclosure ɪnˈkləʊʒə(r)  | 
odgrodzone miejsce, ogrodzenie, 
załącznik (np. do dokumentu)

espionage ˈespiənɑːʒ  | 
szpiegostwo

Estuary English  | odmiana 
wymowy w języku angielskim 
(łacząca elementy Cockney i RP)

eventually  | w końcu, ostatecznie

except for sth  | z wyjątkiem czegoś

exception to sth  | wyjątek 
względem czegoś

except sth  | z wyjątkiem czegoś

exhibition  | wystawa

exposure ɪkˈspəʊʒə(r)  | 
ekspozycja, styczność

F
fairly  | stosunkowo

fair share of sb  | spora liczba 
kogoś

fake  | fałszywy

falling  | opadający

familiarisation with sth  | 
zaznajomienie się z czymś

familiar with sth  | zaznajomiony 
z czymś

feather  | pióro

feature  | cecha

ferry  | prom

fin  | płetwa

flawlessly ˈflɔːləsli  | nieskazitelnie, 
bezbłędnie

flea  | pchła

fleet  | flota

flexible  | elastyczny

flooded with sth  | zawalony/
zarzucony czymś

fluid  | płynny

folk  | ludzie

foreigner  | obcokrajowiec

freezy  | mroźny

fricative  | spółgłoska szczelinowa

friendly  | przyjazny, przyjacielski

frock  | sukienka

G
garage  | garaż

gatekeeper  | stróż

gill  | skrzele (rybie), blaszka 
(grzyba)

glimpse  | szybki wgląd

glorious ˈɡlɔːriəs  | wspaniały, 
cudowny

glottal stop  | zwarcie krtaniowe

good luck!  | powodzenia!

gorgeous  | fantastyczny, cudowny

government  | rząd

gradually  | stopniowo

groundbreaking  | nowatorski

guide  | przewodnik

guttural ˈɡʌtərəl  | gardłowy
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H
hake  | morszczuk

handicraft  | rękodzieło

hands-on  | praktyczny

handsome  | przystojny

hangman  | gra w wisielca

headache ˈhedeɪk  | ból głowy

hearth  | kominek, palenisko

He who laughs last, laughs 
longest  | ten się śmieje, kto się 
śmieje ostatni

hiker  | turysta, wędrowiec, 
wycieczkowicz

hive  | prężny ośrodek

horizon həˈraɪzn  | horyzont

host of sb  | mnóstwo kogoś

I
identity  | tożsamość

impact on sth  | wpływ na coś

imperative  | niezbędny

impersonated  | parodiowany

impressively  | imponująco

inahbitant  | mieszkaniec

in a nutshell  | w skrócie

in brackets  | w nawiasach

incidentally  | przypadkowo

included  | zawarty

including sth  | włącznie z czymś

increasingly  | wzrastająco

increasing  | rosnący, wzrastający

indeed  | w rzeczy samej

industrial  | przemysłowy

inflection  | końcówka fleksyjna

influence  | wpływ

influential ˌɪnfluˈenʃl  | wpływowy

inhabitant  | mieszkaniec

in layman’s terms  | na chłopski 
rozum

in no time  | w lot, w mig

in order to  | aby, żeby

in other words  | innymi słowy

in simple terms  | upraszczając

instantly  | natychmiast

instead of sth  | zamiast czegoś

in terms of sth  | pod względem 
czegoś

interval  | przerwa

interview  | wywiad

in the blink of an eye  | 
w mgnieniu oka

in the middle of sth  | pośrodku, 
w środku czegoś

irrespective of sth  | nie bacząc  
na coś, bez względu na coś

island ˈaɪlənd  | wyspa

isle aɪl  | wyspa

it is estimated that…  | szacuje się, 
że…

J
jaguar  | jaguar

jealous ˈdʒeləs  | zazdrosny

jewellery ˈdʒuːəlri  | biżuteria

jumping off point  | punkt wyjścia

juvenile ˈdʒuːvənaɪl  | młodociany

K
keen on sth  | chętny do czegoś/
na coś

L
labiodental fricative ˌ leɪbiəʊˈdentl 
ˈfrɪkətɪv  | spółgłoska szczelinowa 
wargowo-zębowa

lack of sth  | brak czegoś

ladder  | drabina

lamb læm  | jagnięcina

landlord  | właściciel (wynajmujący 
komuś lokal)

last but not least  | ostatni, ale nie 
mniej ważny

lateral approximant  | spółgłoska 
boczna półotwarta

lather  | piana

laundry ˈlɔːndri  | pranie

law lɔː  | prawo

light-hearted  | żartobliwy

linked to sth  | powiązany z czymś

linking  | łączący

loanword  | zapożyczenie

lobster  | homar

loch  | jezioro

M
magnificent  | wspaniały

mainstream  | główny, związany 
z głównym nurtem/trendem

major  | główny

malicious məˈlɪʃəs  | złośliwy

Mancunian  | odnoszący się 
do Manchesteru, mieszkańców 
Manchesteru

mange meɪndʒ  | świerzb, parch

mate  | pot. kumpel

meaning  | oznaczający

melting pot  | tygiel, miejsce 
wielokulturowe

merely  | jedynie

merger with sth  | fuzja z czymś

middle  | środek

minor  | po/mniejszy

misconception  | błędne 
mniemanie

misleading  | mylący

mispronounced  | nieprawidłowo 
wymawiany

mispronunciation  | niepoprawna 
wymowa

mixture  | mieszanka

mockney  | osoba próbująca 
celowo naśladować Cockney

mock  | szydzenie, drwina
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moorland  | wrzosowisko

moreover  | ponadto

moth  | ćma; mól

mouth maʊθ  | usta

mundane mʌnˈdeɪn  | nudny, 
nieciekawy

mussel  | małż

myriad of sth  | niezliczoność 
czegoś

N
nasal twang  | wymowa nosowa, 
nosowe brzmienie

nearly  | prawie

neighbouring  | sąsiadujący

neither  | żaden, żadna

neither…nor…  | ani…ani…

nevertheless  | niemniej jednak

niche niːʃ / nɪtʃ  | nisza

nightmarish ˈnaɪtmeərɪʃ  | 
koszmarny

nonetheless  | niemniej jednak

notable ˈnəʊtəbl  | godny uwagi

nowadays  | obecnie

no wonder  | nic dziwnego

numerous  | liczny

O
obvious ˈɒbviəs  | oczywisty

omitted  | pomijany

on the other hand  | z drugiej 
strony

opportunity  | sposobność, okazja

originally  | początkowo, 
pierwotnie

origin  | pochodzenie

ostracised  | odrzucony, 
wykluczony społecznie

outsider  | osoba z zewnątrz

outspoken  | szczery do bólu

over-enunciation  | przesadna 
artykulacja, przesadnie staranna 
wymowa

overlooked  | pomijany

overview  | przegląd

owing to sth  | z powodu czegoś

P
pair peə(r)  | para

particularly  | zwłaszcza

passable  | do przyjęcia, znośny

pattern  | wzorzec

peck of sth  | wiele czegoś

peep  | zerknięcie, spojrzenie

pelmanism  | gra typu memory

peninsula pəˈnɪnsjələ  | półwysep

perception  | postrzeganie

phenomenon fəˈnɒmɪnən  | zjawisko

phonetic chart  | diagram 
fonetyczny

phonetics fəˈnetɪks  | fonetyka

pickled pepper  | marynowana 
papryka

piece of cake  | pestka, łatwizna

pill  | pastylka, tabletka

pivotal  | kluczowy, zasadniczy

plenty of sth  | mnóstwo czegoś, 
wiele czegoś

plumber ˈplʌmə(r)  | hydraulik

portmanteau  | zmieszanie, 
mieszanka

Portuguese ˌpɔːtʃuˈɡiːz  | 
portugalski

posh  | elegancki, wytworny

postalveolar affricate  | spółgłoska 
zwarto-szczelinowa zadziąsłowa

practice makes perfect  | ćwiczenie 
czyni mistrza

preceded  | poprzedzony

preceding  | poprzedzający

predominantly  | głównie, 
w przeważającej mierze

prestigious preˈstɪdʒəs  | 
prestiżowy

prevalent  | przeważający

previous  | uprzedni

prior to sth  | przed czymś

privilege ˈprɪvəlɪdʒ  | przywilej

privy  | ubikacja; sekretny, tajny

prolific  | płodny

pronounced  | wymawiany

pronunciation prəˌnʌnsiˈeɪʃn  | 
wymowa

prosperous ˈprɒspərəs  | dobrze 
prosperujący, zamożny

Q
quandary ˈkwɒndəri  | rozterka, 
dylemat

queue  | kolejka

quintessential ˌkwɪntɪˈsenʃl  | 
typowy, modelowy, istotny, ważny

quote  | cytat

R
random  | przypadkowy

range of sth/sb  | zakres/wybór 
czegoś/kogoś

range  | zakres

rash  | wysypka

raspberry  | malina

reach  | zasięg

Received Pronunciation rɪˌsiːvd 
prəˌnʌnsiˈeɪʃn  | wzorcowa 
wymowa brytyjska

reception  | odbiór, przyjęcie

recognisable ˈrekəɡnaɪzəbl / 
ˌrekəɡˈnaɪzəbl  | rozpoznawalny

recognised  | uznawany, 
rozpoznawalny

recording  | nagranie

relatively  | względnie

relative  | krewny
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reliable  | na którym można 
polegać

reminiscent of sth ˌremɪˈnɪsnt əv 
ˈsʌmθɪŋ  | przypominający coś

renowned rɪˈnaʊnd  | sławny, słynny

replaced  | zastąpiony

resort  | kurort

resource  | źródło, materiał

respectively  | odpowiednio

rewarding  | satysfakcjonujący

rhotic  | rotyczny (o odmianie 
języka, w której głoska ‚r’ jest 
wymawiana na końcu sylaby lub 
gdy poprzedza spółgłoskę)

rhyme  | wierszyk, rymowanka

rhyming ˈ raɪmɪŋ  | rymowanie się

rift  | rozdźwięk

rising inflections  | rosnąca 
intonacja na końcu zdań 
twierdzących 

rising  | wznoszący się, rosnący

robbed  | obrabowany, okradziony

row of sth  | rząd czegoś

rustic  | wiejski, rustykalny

ruthless ˈruːθləs  | bezwględny

S
salmon  | łosoś

same  | taki sam

sand dune  | wydma piaskowa

Scandinavian  | skandynawski

scenery ˈsiːnəri  | sceneria

schedule ˈʃedjuːl  | harmonogram, 
terminarz

schwa  | szwa, nazwa samogłoski 
w języku angielskim zapisywanej ə

scores of sb  | mnóstwo kogoś

Scouse  | dialekt liverpoolski

scruffy  | niechlujny, zaniedbany

scythe | kosa

search engine ˈsɜːtʃ endʒɪn  | 
wyszukiwarka

seaside resort  | nadmorski kurort

sentence stress  | akcent zdaniowy

setback  | komplikacja

set up  | założony

sheep  | owca

ship  | statek

sightseeing  | zwiedzanie

similarity  | podobieństwo

similarly  | podobnie

simile  | porównanie

slander  | zniesławienie, 
pomówienie

slave  | niewolnik

slightly  | lekko, trochę

slight  | lekki, drobny

softening  | złagodzenie, 
zmiękczenie

soft palate  | podniebienie miękkie

solely  | jedynie

sound  | dźwięk

spanner  | klucz do nakrętek

sparsely populated  | słabo 
zaludniony

species ˈspiːʃiːz  | gatunek

split  | podział, rozdział

spread  | rozprzestrzenianie się

stewing stjuː ɪŋ  | duszony

stomach ulcer ˈstʌmək ʌlsə(r)  | 
wrzód żołądka

stone’s throw away from sth  | 
bardzo blisko czegoś

straddling  | rozciągający się nad 
czymś

strength  | siła

stress-timed  | o akcencie 
padającym w regularnych 
odstępach czasowych

stretched  | rozciągnięty, 
przeciągnięty

strict  | ścisły, sztywny

striking  | uderzający

strut  | dumny krok

stunning  | zachwycający

subsequent  | następujący  
(po czymś)

substituted  | zastąpiony

subtle ˈsʌtl  | delikatny, subtelny

subway  | AmE metro

superb suːˈpɜːb / sjuːˈpɜːb  | 
doskonały

superior suːˈpɪəriə(r) / 
sjuːˈpɪəriə(r)  | lepszy, nadrzędny

superstitious ˌsuːpəˈstɪʃəs / 
ˌsjuːpəˈstɪʃəs  | przesądny

T
T-flapping  | użycie spółgłoski 
uderzeniowej dziąsłowej [ɾ] 
w miejscu ‘t’

tame  | oswojony, nieciekawy, 
potulny

tech-savvy | obeznany ze 
współczesną techniką

the former  | ten pierwszy 
(z wymienionych)

the latter  | ten drugi (z dwóch 
wymienionych)

the least  | najmniej

therefore  | dlatego

the same  | taki sam, taka sama

the wealthy  | bogaci, zamożni

thirst  | pragnienie

though  | chociaż, aczkolwiek

threat  | groźba

throat θrəʊt  | gardło

tidbit  | ciekawostka

tip  | koniuszek, początek, 
wskazówka

to accompany sth tu əˈkʌmpəni 
ˈsʌmθɪŋ  | towarzyszyć czemuś

to Adam and Eve  | uwierzyć  
(w Cockney Rhyming Slang)

to advertise sth  | reklamować coś

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

to amass sth  | zgromadzić coś

to apply to sth  | stosować się  
do czegoś

to argue that…  | utrzymywać, że…
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to assess sth  | oceniać coś

to assume that…  | zakładać, że…

to attribute sth to sth  | 
przypisywać coś czemuś

to average  | wynosić przeciętnie

to avoid sth  | unikać czegoś

to be all thumbs  | nie nadawać 
się, być niezdarnym

to be ashamed of sth  | wstydzić 
się czegoś

to be bound to do sth  | musieć 
coś zrobić

to become familiar to sb  | stać się 
znanym komuś

to be familiar with sth  | być 
zaznajomionym z czymś

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

to be in charge of sth  | być 
odpowiedzialnym za coś

to be inclined to do sth  | skłaniać 
się do zrobienia czegoś

to be in step (with sb)  | 
dotrzymywać komuś kroku

to be spoilt for choice  | mieć wiele 
możliwości do wyboru; do wyboru, 
do koloru

to be stuck in a rut  | popaść 
w rutynę

to bet one’s bottom dollar  | 
obstawić swoje ostatnie pieniądze

to betray sth  | zdradzać coś

to be worlds apart  | nie mieć  
ze sobą nic wspólnego

to bleed  | krwawić

to blossom  | kwitnąć, rozwijać się

to boast sth  | szczycić się czymś

to borrow sth from sth  | 
zapożyczyć coś z czegoś

to bother sb  | przeszkadzać komuś

to break free  | wyzwolić się

to bring one’s lips together  | 
zamykać usta

to catch on  | załapać, przyjąć się

to cause  | powodować

to celebrate sth  | świętować coś

to chew tə tʃuː  | żuć, przeżuwać

to choke sb  | dusić kogoś

to chop  | siekać

to chump  | gryźć, przeżuwać

to claim  | s/twierdzić

to climb tə klaɪm  | wspinać się

to combine sth with sth  |  
po/łączyć coś z czymś

to come in handy  | być 
użytecznym

to come in  | występować

to come to fame  | zasłynąć

to come to the fore  | zostać 
zauważonym, wysunąć się  
na pierwszy plan

to compare sth  | porównywać coś

to concoct sth  | wymyślić coś

to confound sb  | mylić, wprawiać 
kogoś w zakłopotanie

to consist of sth  | składać się 
z czegoś

to constrict sth  | zwęzić, 
ograniczyć coś

to contain sth  | zawierać coś

to curl sth  | zwijać coś

to dash to X  | lecieć do X, zasuwać 
do X

to deal with sth  | zajmować się 
czymś

to defeat sb  | pokonać kogoś

to delve into sth  | zagłębić się 
w coś

to depict sth  | przedstawiać coś

to differ from sth  | różnić się  
od czegoś

to disillusion sb  | rozczarować 
kogoś

to distinguish  | rozróżnić

to download sth  | pobrać coś

to drive sb nuts  | doprowadzać 
kogoś do szaleństwa/szału

to drop sth  | pomijać coś

to earn sb sth  | przynieść komuś 
coś

to emphasise sth  | kłaść na coś 
nacisk

to employ sb  | zatrudniać kogoś

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

to endear sb to sb  | zjednywać 
sobie kogoś

to enhance sth tu ɪnˈhɑːns 
ˈsʌmθɪŋ  | polepszyć coś

to enunciate sth tu ɪˈnʌnsieɪt 
ˈsʌmθɪŋ  | wymawiać coś

to err is human  | błądzić jest 
rzeczą ludzką

to establish sth  | ustanawiać coś

to exhibit sth tu ɪɡˈzɪbɪt ˈsʌmθɪŋ  | 
eksponować coś

to fasten the seatbelts  | zapiąć 
pasy

to fear sth  | obawiać się czegoś

to feature sth  | obejmować/
zawierać coś

to feign sth tə feɪn ˈsʌmθɪŋ  | 
udawać, symulować coś

to fit in  | dopasować się

to flatten sth  | spłaszczać coś

to focus on sb/sth  | skupiać się  
na kimś/czymś

to fret  | martwić się, gryźć się 
czymś

to frown  | z/marszczyć brwi

to fulfil sth  | spełnić coś

to gain ground  | zyskiwać 
popularność

to gain influence  | u/zyskać 
wpływ/y

to get one’s wires crossed  | nie 
móc się dogadać, nie zrozumieć się

to get rid of sth  | pozbywać się 
czegoś

to get used to sth  | przyzwyczaić 
się do czegoś

to give up sth  | zostawić, porzucić 
coś

to grow in appeal  | zaskarbić sobie 
sympatię, zdobyć popularność

to grow out of favour  | wypadać 
z łask
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to hang around  | włóczyć się

to have something in common  | 
mieć ze sobą coś wspólnego

to highlight sth  | podkreślić coś

to improve sth  | polepszyć/ulepszyć 
coś

to include sb/sth  | obejmować 
kogoś/sth

to indulge oneself tu ɪnˈdʌldʒ 
wʌnˈself  | rozpieszczać siebie, 
dogadzać sobie

to judge  | oceniać

to lead sth  | przewodzić czemuś, 
być na czele czegoś

to lead to sth  | prowadzić do czegoś

to linger  | trwać, utrzymywać się

to loathe sb  | nienawidzić kogoś

to look out for sth  | uważać na coś, 
wystrzegać się czegoś

to mark sb out from sth  | wyróżniać 
kogoś z/spośród czegoś

to master sth  | opanować coś

to match sth to sth  | dopasować coś 
do czegoś

to mean  | oznaczać

to measure sth  | z/mierzyć coś

to moan  | narzekać, jęczeć

to mushroom  | mnożyć się jak 
grzyby po deszczu

to mutter  | mamrotać

tongue twister ˈtʌŋ twɪstə(r)  | 
łamaniec językowy

to occur  | pojawiać się, występować

to originate from sth  | pochodzić  
od czegoś

to pass an exam  | zdać egzamin

to paste in sth  | wkleić w coś

to persist  | utrzymywać się, nie 
ustępować

to pick sth  | wziąć coś, zebrać coś

to place a finger on sth  | umieścić 
na czymś palec

to point out sth  | wskazać coś

to predate sth  | poprzedzać coś

to presume tə prɪˈzjuːm  | 
przypuszczać, zakładać

to pronounce sth  | wymawiać coś

to provide sth  | dostarczać czegoś

to raise sth  | podnosić coś

to realise sth  | zdawać sobie 
z czegoś sprawę

to reclaim  | odbierać coś, 
odzyskiwać; zgłaszać reklamację

to recognise sth as sth  | uznawać 
coś za coś

to record sth  | nagrywać coś

to refer to sth  | odnosić się  
do czegoś

to reflect sth  | odzwierciedlać coś

to regain sth  | odzyskać coś

to regard sth as sth  | postrzegać coś 
jako coś

to reject sth  | odrzucić coś

to release sth  | wypuszczać coś

to remain  | pozostawać

to replace sth  | zastąpić coś

to require sth  | wymagać czegoś

to resemble sth  | przypominać coś

to resent sb  | nie cierpieć kogoś

to retain sth  | zachowywać coś

to reveal sth  | ujawniać coś

to rhyme  | rymować się

to rise in prominence  | zyskać 
znaczącą pozycję

to rise  | wznosić się, rosnąć

to round off sth with sth  | kończyć 
coś czymś

to scoop down  | opadać

to seem  | wydawać się

to set out on a journey  | wyruszać 
w podróż

to set sth apart from sth  | odróżniać 
coś od czegoś

to shake things up  | przen. 
zamieszać

to share sth with sth  | dzielić coś 
z czymś

to shift  | przenieść się, przesunąć

to shorten sth  | skrócić coś

to sneeze  | kichać

to some degree  | do pewnego 
stopnia

to sound like X  | brzmieć jak X

to span  | rozciągać się

to spit sth out  | wypluć coś, 
wykrztusić coś (z siebie)

to spread into sth  | wniknąć w coś, 
rozprzestrzenić się

to stick to sth  | trzymać się czegoś

to strain one’s ears  | wytężyć słuch

to stretch from sth to sth  | rozciągać 
się od czegoś do czegoś

to stumble upon sth tə ˈstʌmbl əˈpɒn 
ˈsʌmθɪŋ  | natknąć się na coś

to submit sth  | dostarczyć coś

to take sb for sb  | brać kogoś  
za kogoś

to take sth for granted  | uznawać 
coś za pewnik

to take the plunge  | zdecydować się 
na ryzykowny krok, zanurzyć się

to tut  | cmokać

to typify sth  | być typowym  
dla czegoś

tough luck tʌf lʌk  | co za pech

to undergo sth  | przechodzić  
przez coś

to utter sth  | mówić coś, 
wypowiadać coś

to vary  | różnić się

to wander  | włóczyć się

to witness sth  | być świadkiem 
czegoś

trade links  | powiązania handlowe

trademark  | cecha 
charakterystyczna

trade  | handel

trait  | cecha

tricky  | trudny

trunk  | pień, trąba

trustworthy  | godny zaufania
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U
ubiquity juːˈbɪkwəti  | 
wszechobecność

udder  | wymię

unaltered ʌnˈɔːltəd  | niezmieniony

unavoidable  | nie do uniknięcia, 
nieunikniony

uncountable  | niepoliczalny

undecipherable ˌ ʌndɪˈsaɪfərəbl  | 
nie do rozszyfrowania

underlined  | podkreślony

understandable  | zrozumiały

underwear  | bielizna

undetectable  | nie do wykrycia

unless  | chyba, że

unlike  | inaczej niż, w odróżnieniu od

unmistakable ˌʌnmɪˈsteɪkəbl  | nie 
do pomylenia, oczywisty, wyraźny

unnoticed  | niezauważony

unrounded vowel  | samogłoska 
niezaokrąglona/płaska

unspoilt  | dziewiczy

unstressed  | nieakcentowany

unvarying  | niezmienny

upper class  | wyższa klasa społeczna

upper  | górny

upwards  | do góry

usage  | użycie, stosowanie

uvular  | uwularny, języczkowy

V
variety  | odmiana

various  | różny

veal  | cielęcina

vegetable  | warzywo

veil veɪl  | woalka, welon

velar nasal  | spółgłoska nosowa 
tylnojęzykowo-miękkopodniebienna

velar stop  | spółgłoska zwarta 
miękkopodniebienna

vernacular  | dialekt, gwara

vicious  | złośliwy

vinegar ˈvɪnɪɡə(r)  | ocet

visible  | widoczny

vocal cords  | struny głosowe

voiced labio-velar approximant  | 
spółgłoska półotwarta wargowo-
miękkopodniebienna

voiced  | dźwięczny

voiceless  | bezdźwięczny

void  | otchłań

vowel  | samogłoska

W
wannabe  | pozer

washbasin  | umywalka

waterfront  | nadbrzeże

wealth of sth  | bogactwo, obfitość 
czegoś

when it comes to  | jeśli chodzi o

whereas  | podczas gdy

widely-recognised  | powszechnie 
uznany

widespread  | rozpowszechniony

within earshot  | w zasięgu słuchu, 
sąsiadować z

within sth  | w obrębie czegoś

without sth  | bez czegoś

woodland  | teren leśny

workshop  | warsztat

worth sth  | wart/y czegoś

wreath riːθ  | wianek, wieniec


