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A
abbey |  opactwo

abroad |  za granicą 

acclaimed |  budzący uznanie, 
podziwiany

accomplished |  utalentowany, 
znakomity

according to sth |  zgodnie z czymś, 
według czegoś

achievement |  osiągnięcie

actually |  faktycznie, rzeczywiście

addicted to sth |  uzależniony  
od czegoś 

adjective ˈædʒɪktɪv |  przymiotnik

admiration |  podziw

advantage |  korzyść

adventure seeker |  poszukiwacz 
przygód

advertising |  reklama

advice |  po/rada

a few |  kilka 

allowed |  dozwolony

aloud |  na głos

altitude |  wysokość (zwłaszcza  
nad poziomem morza)

among other things |  między 
innymi

amusement park |  park rozrywki

anger |  gniew

annual |  coroczny

anticipation |  ( niecierpliwe) 
oczekiwanie, wyczekiwanie

a piece of cake |  prościzna,  
bułka z masłem, łatwizna

a pocket knife |  scyzoryk

appalled əˈpɔːld |  zbulwersowany

apple pie |  szarlotka

appropriate |  odpowiedni, 
stosowny

approximately əˈprɒksɪmətli 
|  około, w przybliżeniu

arrangement |  ustalenie, plan

array of sth |  wachlarz czegoś 

ASAP = as soon as possible |  jak 
najszybciej, tak szybko jak tylko to 
możliwe

ashes |  prochy

at first |  na początku

at least |  przynajmniej, co najmniej

at peace |  spokojny

attached to sth |  przymocowany 
do czegoś

attempt |  próba, usiłowanie

attitude towards sth |  nastawienie 
względem czegoś

at your ealiest convenience |   
w najbliższym dogodnym terminie, 
przy najbliższej okazji

aubergine |  bakłażan

auction ˈɔːkʃn / ˈɒkʃn |  aukcja

audience ˈɔːdiəns |  publiczność

Australia ɒˈstreɪliə / ɔːˈstreɪliə 
|  Australia

available |  dostępny

avalanche ˈævəlɑːnʃ / ˈævəlæntʃ 
|  lawina

average |  przeciętny

aviator ˈeɪvieɪtə(r) / ˈeɪvieɪtər 
|  lotnik, pilot

aviatrix |  kobieta pilot

avid |  zagorzały

award əˈwɔːd / əˈwɔːrd |  nagroda

awe-inspiring |  budzący podziw

awesome ˈɔːsəm |  super

awe ɔː |  groza, trwoga

B
backwards |  od tyłu

bacon ˈbeɪkən |  bekon

bald bɔːld |  łysy

bare-knuckle |  walczący na gołe 
pięści

bargain ˈbɑːɡən |  okazja

BASE jump |  skok spadochronowy 
z wysokich miejsc (np. z wysokiego 
budynku)

bat |  nietoperz

beginning |  początek

believable bɪˈliːvəbl |  realistycznie 
przedstawiony

bell |  dzwon

benevolent |  życzliwy, dobrotliwy

beverage |  napój

BFF = Best Friend Forever 
|  najlepszy przyjaciel

biopic |  pot. biografia

blanket |  koc 

blended word |  zbitka wyrazowa

bloke |  pot. facet, gość

blooming |  kwitnący

blueberry |  borówka amerykańska 

board game |  gra planszowa

boardwalk |  promenada, deptak

bonnet |  maska (samochodu)

boost of adrenaline |  zastrzyk 
adrenaliny

boot |  BrE bagażnik

bossy |  apodyktyczny

bottom eyelid |  dolna powieka

bouncy |  pełen wigoru, 
dynamiczny

bowl |  miska

bracelet |  bransoletka

brake |  hamulec

broken |  złamany

burrowing |  kopiący nory

business suit |  garnitur

by the way |  przy okazji

C
cabinet |  szafka

can |  puszka 

capacity |  zdolność

capital letter |  wielka litera

cardboard |  kartonowy

cardinal |  główny

carried out |  przeprowadzony

cartoon |  kreskówka
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cast |  obsada

cave |  jaskinia

cellar |  piwnica

cereal ˈsɪəriəl / ˈsɪriəl |  płatki 

chancellor |  kanclerz, rektor

change |  zmiana

chariot ˈtʃæriət |  rydwan

cheerful |  radosny, wesoły

cheery |  wesoły, radosny

chemical ˈkemɪkl |  substancja 
chemiczna

chess |  szachy

chit-chat |  pogawędka

clap |  klaskanie

clay |  glina

climbing rope |  lina do wspinaczki

climbing |  wspinanie się

clueless |  niezorientowany, zielony 
(w czymś)

clutch |  sprzęgło

cockroach |  karaluch

comic strip |  komiks

commercial |  reklama telewizyjna

commiserations |  wyrazy 
współczucia

commonly |  powszechnie 

community |  społeczność

compassion |  współczucie

competition |  konkurs

competitor |  rywal, przeciwnik

complaint |  skarga, narzekanie

completed |  ukończony

concerning sth |  dotyczący czegoś 

concise |  zwięzły

conducted |  przeprowadzony

confidence |  pewność siebie

confused |  zdezorientowany

consent |  zgoda

considered |  uważany

constantly |  ciągle

containing sth |  zawierający coś 

contentment with sth |   
zadowolenie z czegoś 

contradictory |  sprzeczny

convenient |  odpowiedni, wygodny

convertible kənˈvɜːtəbl / 
kənˈvɜːrtəbl |  kabriolet

Copenhagen ˌkəʊpənˈheɪɡən 
|  Kopenhaga

corn |  kukurydza

couch kaʊtʃ |  kanapa

countable |  policzalny

countryside |  wieś

courage |  odwaga 

courage ˈkʌrɪdʒ / ˈkɜːrɪdʒ  |  odwaga

covered in/with sth |  pokryty 
czymś

covered |  nakryty, osłonięty

crap |  pot. wulg. bzdury, gówno

crew cut |  jeżyk

crime |  przestępstwo

crouton |  grzanka

crowd |  tłum

cucumber ˈkjuːkʌmbə(r) |  ogórek

cuddling |  przytulanie (się)

curious ˈkjʊəriəs / ˈkjʊriəs 
|  ciekawski

customer |  klient 

D
daffodil |  żonkil, narcyz

daisy |  stokrotka

dash |  kreska

data |  dane

deal |  okazja

definitely |  zdecydowanie

definite |  pewny, określony, 
doprecyzowany

deliberately |  celowo

delight dɪˈlaɪt |  zachwyt 

delighted dɪˈlaɪtɪd |  zachwycony

Denmark |  Dania

densely |  gęsto

department store |  dom towarowy

depending on sth |  w zależności  
od czegoś 

derailleur dɪˈreɪljə(r) / dɪˈreɪlər 
|  przerzutka w rowerze

dessert dɪˈzɜːt / dɪˈzɜːrt |  deser

destroyed |  zniszczony

device |  urządzenie

diary ˈdaɪəri |  pamiętnik

direction |  kierunek

direct |  bezpośredni

disappearance |  zniknięcie

discount |  zniżka, obniżka 

disease |  choroba

disguise dɪsˈɡaɪz |  przebranie 

disgusting dɪsˈɡʌstɪŋ |  obrzydliwy

disgust |  obrzydzenie

disposable dɪˈspəʊzəbl 
|  jednorazowy

distant |  odległy

dot |  kropka

downside to sth |  minus, wada

drawing |  rysunek

dreadful |  okropny

dreary |  posępny, ponury

dried |  wysuszony

drifter |  tułacz

driving test |  egzamin na prawo 
jazdy

dubbed |  nazwany

due to sth |  z powodu czegoś 

dysentery |  czerwonka

E
effort |  wysiłek

elated |  uszczęśliwiony, 
wniebowzięty

embarrassment |  zawstydzenie

employee ɪmˈplɔɪiː |  pracownik

ended |  zakończony

enemy |  wróg 
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enough |  dosyć, wystarczająco

environment |  środowisko

episode |  odcinek

equal |  równy, taki sam

equinox ˈekwɪnɒks / ˈiːkwɪnɒks 
|  równonoc

equipment |  wyposażenie

escalator |  ruchome schody

eugenics |  eugenika

euphoria juːˈfɔːriə |  euforia

excellence |  doskonałość

excluding sth |  wyłączywszy coś 

excruciating |  potworny, nieznośny

exposure to sth |  ekspozycja, 
wystawienie (się) na coś

eye-opening |  pouczający

F
facility |  udogodnienie, elementy 
wyposażenia

failure |  porażka 

fairly |  dosyć, dość

fairy tale |  bajka

fatal ˈfeɪtl |  krytyczny, zabójczy, 
fatalny w skutkach

fear |  obawa, lęk

feat |  wyczyn

female lead |  główna rola kobieca

female |  kobieta, płci żeńskiej, 
samica

ferry |  prom 

fibre |  błonnik

fixer |  pej. kombinator

fizzy |  gazowany

flat |  mieszkanie

fleece leggings |  wełniane leginsy

flight |  lot

folks fəʊks |  ludzie

food intake |  spożycie pokarmu

foreseeable  |  dający się 
przewidzieć 

forgiving |  wyrozumiały, pobłażliwy

forwards |  od przodu

four-leaf clover |  czterolistna 
koniczyna

four-poster |  z baldachimem

friendly |  przyjacielski, przyjazny

friendship |  przyjaźń

furnished ˈfɜːnɪʃt / ˈfɜːrnɪʃt 
|  umeblowany

furniture |  meble

G
gambling |  hazard

gear ɡɪə(r) / ɡɪr |  bieg  
w samochodzie

generosity ˌdʒenəˈrɒsəti |  hojność

generous of sb |  hojnie z czyjejś 
strony

generous |  hojny

genre ˈʒɒ̃rə / ˈʒɒnrə |  gatunek

Georgia ˈdʒɔːdʒə / ˈdʒɔːrdʒə 
|  Gruzja

gesture ˈdʒestʃə(r) / |  gest

gift |  prezent

gleeful |  radosny, triumfalny

goal |  cel

god of war |  bóg wojny

good luck |  powodzenie

goodness |  dobro

gorgeous ˈɡɔːdʒəs / ˈɡɔːrdʒəs 
|  rewelacyjnie, świetnie

gourmet ˈɡʊəmeɪ / ˈɡʊrmeɪ 
|  delikatesowy

governor |  gubernator

grape juice |  sok winogronowy

grape |  winogrono

grateful to sb |  wdzięczny komuś

grease monkey |  pot. mechanik 
samochodowy

grin |  szeroki uśmiech

gripping |  trzymający w napięciu

grocery shopping |  zakupy 
spożywcze

grocery shop |  sklep spożywczy

grown-up |  osoba dorosła

Guardian Angel |  Anioł Stróż

gust |  poryw, podmuch

H
habit |  zwyczaj

hackneyed |  banalny, oklepany

hairline |  linia włosów 

ham |  szynka 

handsome |  przystojny

hatter |  kapelusznik

headache |  ból głowy

health |  zdrowie

heavily |  w dużym stopniu

hemisphere ˈhemɪsfɪə(r) / ˈhemɪsfɪr 
|  półkula

hide and seek |  zabawa  
w chowanego

hide |  skóra zwierzęca

highlighted |  wyróżniony

high tide |  przypływ

hilarious |  zabawny, wesoły

hill |  wzgórze

hired |  zatrudniony, wynajęty

honeysuckle |  wiciokrzew

horrific |  przerażający

host |  gospodarz

however |  jednak/że

hubcap |  kołpak

humorous ˈhjuːmərəs |  dowcipny, 
humorystyczny

I
ill |  chory

immensely |  ogromnie 

improvement |  polepszenie

improving |  polepszanie, 
ulepszanie

in a reasonable way |  w rozsądny 
sposób
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in a single leap |  podczas jednego 
skoku, jednym skokiem

in bold |  wytłuszczone

inch |  cal

including sth |  włącznie z czymś 

incompetent ɪnˈkɒmpɪtənt / 
ɪnˈkɑːmpɪtənt |  nieudolny

inconsolable ˌɪnkənˈsəʊləbl 
|  niepocieszony

index finger |  palec wskazujący

influence |  wpływ 

ingredient |  składnik

inhabitant |  mieszkaniec

inhabited |  zamieszkany

in order to |  aby, żeby

inside out |  na lewej stronie

inside |  wewnątrz

installed  ɪnˈstɔːld |  zainstalowany

instead of sth |  zamiast czegoś 

iron |  żelazny; bezwględny

island ˈaɪlənd |  wyspa

item |  rzecz

itinerary aɪˈtɪnərəri |  plan podróży

I’m afraid. |  Obawiam się.

I’m all ears. |  Zamieniam się  
w słuch. 

J
jar |  słoik

Jewish |  żydowski

jiggety jog |  dźwięk stukotu 
końskich kopyt

job interview |  rozmowa o pracę 

jocular |  żartobliwy

jousting |  walka konna na kopie

joy of achievement |  radość 
osiągania/z sukcesu 

joyride |  przejażdżka kradzionym 
samochodem

joy |  radość

K
kitten heels |  niewysokie buty  
na obcasie w kształcie kieliszka, 
tzw. kaczuszki

knowledge |  wiedza

L
lard |  smalec

lark |  skowronek

laughter |  śmiech

lavish |  pełen przepychu

leading lady |  główna bohaterka, 
główna rola kobieca

leap |  skok

leggy |  długonogi

legitimate |  zgodny z prawem

lemon |  cytryna

light-hearted ˌlaɪt ˈhɑːtɪd / ˌlaɪt 
ˈhɑːrtɪd |  radosny, żartobliwy

lightsaber |  miecz świetlny

lightweight |  lekki

lingerie |  damska bielizna

loss |  strata

lovely |  śliczny

low-carb |  o małej zawartości 
cukru

lullaby ˈlʌləbaɪ |  kołysanka 

lush |  bujny

M
maintenance ˈmeɪntənəns 
|  przegląd

makeover |  całkowita przemiana

male lead |  główna rola męska

mallet |  pobijak, tłuczek do mięsa

mankind |  ludzkość

marigold |  aksamitka 

marmot |  świstak

marvellous |  wspaniały, cudowny

meal |  posiłek 

meaning |  znaczenie

means of transport |  środki 
transportu

measurement |  miara

meatball |  klops

merely |  zaledwie, ledwo

middleman |  pośrednik

mindful |  świadomy

monthly |  co miesiąc

mood improving |  poprawiający 
nastrój

moped |  skuter, motorower

moreover |  ponadto

mountain range |  łańcuch górski

mug |  kubek

mumbling |  bełkoczący, 
mamroczący

must-see |  obowiązkowy  
(do zobaczenia, obejrzenia)

N
necktie |  krawat

neighbourhood |  sąsiedztwo

neighbour |  sąsiad

nerd |  maniak komputerowy; 
oferma, frajer, fanatyk czegoś

nest |  gniazdo

netizen |  internauta

network |  sieć, siatka

never mind |  nieważne

newborn |  nowo narodzony, 
noworodek

next to |  obok

nickname |  ksywka

no matter |  bez znaczenia, 
nieważne

northern |  północny 

nosy |  wścibski

novelist |  powieściopisarz

no wonder |  nic dziwnego

numerous |  liczny

nursery rhyme |  rymowanka



englishmatters.pl
wydanie specjalne 42/2021

CALENDAR
nut |  orzech

O
obese əʊˈbiːs |  otyły

obvious ˈɒbviəs / ˈɑːbviəs 
|  oczywisty

odd |  osobliwy

old flame |  stara miłość

once and for all |  raz na zawsze

once |  kiedyś, raz

on sale |  na wyprzedaży

opportunity |  sposobność, 
możliwość, okazja

ordinal number |  liczebnik 
porządkowy

origin(-s) |  pochodzenie

otherwise |  w przeciwnym razie

outcome |  wynik, rezultat

Out of sight, out of mind. |   
Co z oczu, to z serca.

outstanding |  wybitny

overbearing |  narzucający się, 
apodyktyczny

overcooked |  rozgotowany

overjoyed |  przeszczęśliwy

overseas |  zamorski

overwhelming |  wszechogarniający

owl |  sowa

owner |  właściciel

own |  własny 

ox |  wół

P
painting-by-numbers kit |  zestaw 
do malowania po numerach

pain |  ból

pampered |  rozpieszczony

panned |  zjechany, skrytykowany

pansy |  bratek

paper tiger |  niegroźny wróg

parachute |  spadochron

part of speech |  część mowy

party animal  |  imprezowicz

peace of mind |  spokój umysłu

peanut butter |  masło orzechowe

period drama |  dramat 
kostiumowy/z okresu

permanently |  na stałe 

Persian ˈpɜːʃn / ˈpɜːrʒn |  perski

personal data storage 
|  przechowywanie danych 
osobowych

phenomenal   |  zjawiskowy

pile of sth |  stos czegoś 

pint of beer |  kufel piwa

pleasurable |  przyjemny

plot |  fabuła

pointed up |  wyprostowany

polite |  grzeczny

ponytail |  kucyk, koński ogon

porridge |  owsianka 

portable |  przenośny

portmanteau pɔːtˈmæntəʊ 
/ pɔːrtˈmæntəʊ |   złożenie, 
kompozycja

praise God |  chwała Bogu

prediction |  przewidywanie 

prefix |  przedrostek

pregnant |  w ciąży

prematurely |  przedwcześnie

premise |  przesłanka, założenie

prestigious |  prestiżowy

previous ˈpriːviəs |  poprzedni

pride |  duma

prime minister |  premier

Pringles can |  opakowanie  
do Pringles

proverb |  przysłowie

pulpy |  mięsisty

punctuation mark |  znak 
interpunkcyjny

Q
quail egg |  przepiórcze jajo

quality ˈkwɒləti |  jakość

quote |  cytat

R
ragged |  obszarpany

raisin |  rodzynka

raped |  zgwałcony

rascal |  łobuz

recognised |  uznawany

recorded |  odnotowany

recording |  nagranie

reigning |  panujący

reign reɪn |  panowanie

relatable to sb/sth  |   bliższy 
komuś/czemuś 

relative |  krewny

relief |  ulga 

removed |  usunięty

research |  badanie, badania

resolved |  rozwiązany

resources rɪˈsɔːs / rɪˈzɔːs |  zasoby

reward |  nagroda

riddle |  zagadka

ride |  przejażdżka

robbed |  okradziony, obrabowany

rock |  skała

rodent |  gryzoń

rom-com |  komedia romantyczna

rope |  lina

rotten tomato |  chłam, szmira, 
klapa, gniot

rumour |  plotka

S
salmon ˈsæmən |  łosoś

sapphire ˈsæfaɪə(r) |  szafirowy

saturated fats |  tłuszcze nasycone 
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sauce sɔːs |  sos

savings account |  rachunek 
oszczędnościowy

saw sɔ |  piła 

saying |  powiedzenie

scary |  przerażający

scenery ˈsiːnəri |  sceneria 

schedule |  grafik, harmonogram

science |  nauka

scorcher |  skwarny dzień

search for sth |  poszukiwanie 
czegoś 

second-to-none |  najlepszy, 
niemający sobie równych

seldom |  rzadko

set on sth |  umiejscowiony

set up |  ustawiony

shade |  odcień

shapeshifter |  istota 
zmiennokształtna (z dziedziny 
fantastyki)

shelf |  półka 

shenanigans |  wybryki

shoal |  ławica

shy |  nieśmiały

sight |  widok

significant |  znaczący, znaczny

silver screen |   pot. przemysł 
filmowy, kino

simile |  porównanie 

sizeable |  znaczący, znaczny

skunk |  skunks

sleep on it |  prześpij się z tym

sliced |  pokrojony w plastry/ 
na kromki

slick |  plama oleju; zręczny, sprytny

smart |  mądry, bystry

smelling salts |  sole trzeźwiące

soccer |  piłka nożna

software |  oprogramowanie

soggy |  rozmoczony

sorrow |  żal, smutek

soulmate |  bratnia dusza

spare ribs |  żeberka

speeding camera |  radar

spelling |  literowanie, pisownia

spoiled |  zepsuty; rozpuszczony, 
rozpieszczony

spoon |  łyżka 

spring chicken |  małolat

squirrel |  wiewiórka

stable |  stajnia; stały, stabilny

star-crossed |  pechowy

star-studded |  z gwiazdorską 
obsadą

statesman |  polityk

step |  krok

still |  nadal

stirring ˈstɜːrɪŋ |  inspirujący, 
poruszący

strait |  cieśnina, przesmyk

stranger |  nieznajomy

strength |  siła, mocna strona

strict |  surowy

stuffed |  napchany, najedzony

stuff |  rzeczy

stunning |  zdumiewający

suitable |  pasujący, odpowiedni

sunglasses |  okulary 
przeciwsłoneczne

sunscreen |  krem z filtrem 
przeciwsłonecznym

superficial |  powierzchowny

surface ˈsɜːfɪs / ˈsɜːrfɪs 
|  powierzchnia 

surgical ˈsɜːdʒɪkl / ˈsɜːrdʒɪkl 
|  chirurgiczny

suspect |  podejrzany

sustainable |  nienaruszający 
równowagi ekologicznej

swarm swɔːm / swɔːrm |  rój

swimming pool |  basen

swimsuit |  kostium kąpielowy

sympathetic ˌsɪmpəˈθetɪk 
|  współczujący

T
takeaway |  na wynos

takeout |  na wynos

talkative |  gadatliwy, rozmowny

tech-savvy |  obyty/obeznany  
z techniką 

teenager |  nastolatek, nastolatka

temporarily |  na jakiś czas

tenacity təˈnæsəti |  wytrzymałość

thankfully |  na szczęście

thankful |  wdzięczny

that’s swell! |  świetnie!

the Allies |   Alianci

the worm has turned |  fortuna się 
odwróciła

thief |  złodziej

thoroughly |  całkowicie

though |  chociaż 

threat |  groźba

thrilled (to bits) |  podekscytowany

thrill |  dreszcz, dreszczyk

throughout θruːˈaʊt |  w ciągu, 
podczas, przez

thumb |  kciuk

timetable |  rozkład jazdy  
(np. pociągów), plan zajęć

tip |  napiwek

to ace sth |  pot. dać sobie z czymś 
świetnie radę

to act  |  działać 

to add sth to sth |  dodawać coś  
do czegoś 

to add sth |  dodać coś 

to admire sb |  podziwiać kogoś

to adorn |  zdobić

to affect sth |  wpływać na coś 

to agree/disagree with sth 
|  zgadzać się/nie zgadzać się z 
czymś 

to amass sth |  z/gromadzić coś 

to apologise to sb |  przeprosić 
kogoś
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to apply for sth |  ubiegać się o coś

to appreciate sth |  doceniać coś

to attend |  uczestniczyć, brać udział 
(w czymś)

to back sb up |  wesprzeć kogoś

to become sth |  stać się czymś 

to be due to |  mieć 

to be hoarse |  mieć chrypę

to be itching to do sth tə bi ɪtʃɪŋ tə 
duː ˈsʌmθɪŋ |  mieć wielką ochotę/
chrapkę na zrobienie czegoś

to be keen on sth |  chętnie coś robić 

to belong to sb |  należeć do kogoś

to be music to one’s ears |  sprawiać 
komuś przyjemność, być muzyką  
dla czyichś uszu

to be nicknamed X |  być 
nazywanym, przezywanym X

to be promoted |  zostać 
awansowanym, otrzymać awans

to be travel-sick |   cierpieć na 
chorobę lokomocyjną

to betray sb |  zdradzić kogoś

to bite into sth |  wgryzać się w coś

to bite sb |  u/gryźć kogoś 

to blame sb/sth |  winić kogoś/coś

to bloom |  rozkwitać, kwitnąć

to boo |  wygwizdywać 

to breathe in sth |  wdychać coś 

to bring sb down |  przygnębiać 
kogoś

to burst with joy |  wybuchnąć 
radością

to calm down |  uspokoić się 

to catch on |  chwycić, załapać 

to cause  sth |  s/powodować coś 

to chatter |  szczękać (też: paplać)

to chew sth  tə tʃuː ˈsʌmθɪŋ |  żuć coś

to chuckle |  chichotać

to chuck sth |  rzucić coś 

to combine sth |  po/łączyć coś 

to come from sth |  pochodzić  
od czegoś

to come up with sth |  wymyślić coś 

to compare onself to sb |  porównać 
się z kimś

to complain |  narzekać, skarżyć się

to consist of sth |  składać się  
z czegoś 

to constitute |  stanowić 

to contain sth |  zawierać coś

to contribute to sth |  przyczynić się 
do czegoś 

to convert sth into sth |  przeliczać 
coś na coś

to cover sth |  zakryć coś

to cross sth out |  wykreślić coś

to daresay |  ośmielić się 

to deliver a speech |  wygłosić mowę

to demand sth from sb |  wymagać 
czegoś od kogoś 

to derive from sth |  pochodzić  
od czegoś

to dine |  jeść obiad

to disable sth |  wyłączać coś

to disappear |  zniknąć 

to discover sth |  odkryć coś

to display sth |  okazywać coś 

to disturb sb |  przeszkadzać komuś

to do sb a good turn |  oddać komuś 
przysługę 

to do sb good |  przysłużyć się komuś

to dread sth |  bać się czegoś

to drop sth |  upuszczać coś 

to dry |  wy/suszyć (się)

to enable sb to do sth |  umożliwiać 
komuś coś 

to end up |  skończyć 

to enjoy oneself |  dobrze się bawić

to enjoy sth |  cieszyć się czymś

to entail sth |  wiązać się z czymś

to evolve into sth |  ewoluować, 
przekształcić się w coś 

to exchange sth |  wymienić coś 

to expect sth in return |  oczekiwać 
czegoś w zamian

to fall apart |  rozpadać się, rozkleić 
się

to fall in love head over heels with 
sb |  zakochać się w kimś na zabój

to fall |  spadać 

to fear |  obawiać się 

to feel faint |  (po)czuć się słabo

to feel inferior |  czuć się gorszym

to find out |  dowiedzieć się, odkryć

to flock together |  trzymać się 
razem, ciągnąć do siebie

to frighten sb/sth |  przerażać  
kogoś/coś

to fry sth |  smażyć coś 

to gather |  z/gromadzić 

to get broken |  psuć się 

to get crushed by sth |  zostać czymś 
przygniecionym

to get damaged tə ɡet ˈdæmɪdʒd 
|  zostać zniszczonym, ulec 
zniszczeniu

to get inside |  wchodzić do środka

to get married |  pobrać się

to get on |  wsiadać

to get out of sth |  wydostać się  
z czegoś

to get sb covered |  kryć kogoś, 
osłaniać kogoś

to get sth fixed |  mieć coś 
naprawione, zostać naprawionym

to get worse |  pogarszać się

to give sb a hand with sth |  pomóc 
komuś w czymś 

to give sb the opportunity to do sth 
|  umożliwić komuś coś 

to go deaf |  ogłuchnąć

to go down in history |  zapisać się  
w historii

to go skiing |  iść/pojechać na narty

to grab sth |  chwycić coś 

to grace sth |  zaszczycać coś 

to grin |  szeroko się uśmiechać

to grow old |  starzeć się

to hang out |   spędzać czas

to have a chat |  po/gawędzić

to have sth in common |  mieć  
ze sobą coś wspólnego
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to have time of one’s life 
|  fantastycznie się bawić

to have to |  musieć 

to hit it off with sb |  świetnie się  
z kimś rozumieć 

to hold sth |  trzymać coś

to improve sth |  polepszyć coś 

to include sth |  obejmować coś 

to indicate that |  wskazywać na to, 
że… 

to indulge |  pozwalać sobie na coś 

to intertwine tu ˌɪntəˈtwaɪn / 
ˌɪntərˈtwaɪn |  przeplatać się 

to involve sb in sth |  zaangażować 
kogoś w coś

to involve sth |  zakładać coś 

to keep sb on the edge of one’s seat 
|  trzymać kogoś w napięciu

to keep sth |  zachować coś

to laugh out loud |  śmiać się  
do rozpuku

to lend sth |  pożyczać coś 

to let sb down |  zawieść kogoś 

to live by sth |  przestrzegać czegoś, 
stosować się do czegoś

to look for sth |  szukać czegoś

to look forward to doing sth 
|  wyczekiwać z/robienia czegoś 

to look sth up |  sprawdzić coś

to lure sb |  kusić, wabić kogoś

to make sb laugh |  rozśmieszyć 
kogoś

to make up one’s mind |   
z/decydować się, podjąć decyzję

to manage |  dać sobie radę 

to march |  maszerować

to mark sth |  oznaczać 

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

to measure sth |  mierzyć coś 

to mention sth |  wspomnieć o czymś 

to miss sth |  tęsknić za czymś; nie 
zdążyć na coś, przegapić coś

to moo |  muczeć

to move out of sth |  wyprowadzić 
się z czegoś 

to nail sth |  dać sobie z czymś radę,  
dobrze coś zrobić

tongue twister |  łamacz językowy 

to occur |  dziać się, mieć miejsce

to originate |  powstać

to owe sth to sb/to owe sb sth |  być 
czyimś dłużnikiem

to own sth |  posiadać coś 

to paint sth |  po/malować coś 

to pick sth out |  wybierać coś 

to play a poor hand well |  radzić 
sobie przy użyciu tego, co się ma

to pledge sth |  przysięgać coś

to point at sth |  wskazywać na coś 

to prank sb |  wykręcić komuś numer

to proclaim sth |  obwieszczać coś

to propose |  oświadczyć się 

to prove sth |  udowadniać coś, 
dowieść czegoś 

to put sth in order |  uporządkować 
coś 

to put sth up |  rozstawiać coś

to queue up tə kjuː ʌp |  czekać  
w kolejce

to reach sth |  osiągnąć coś

to read sth out loud |  przeczytać coś 
na głos

to realise sth |  zdać sobie z czegoś 
sprawę

to rearrange oneself 
|  przeorganizować się 

to reciprocate sth |  odwzajemnić coś 

to refer to sth |  odnosić się  
do czegoś 

to regret sth |  żałować czegoś

to release sth |  wyzwalać coś 

to rely on sb |  polegać na kimś 

to remain sth |  pozostawać czymś

to rent sth |  wynająć coś 

to replace sth with sth |  zastąpić coś 
czymś

to return |  wrócić 

to rig fights for money |  ustawiać 
walki za pieniądze, sprzedawać walki

to roll off |  stoczyć się

to row |  wiosłować

to rule sth |  rządzić, władać czymś 

to sail |  żeglować 

to scare sb to death |  śmiertelnie 
kogoś przerazić

to score sth |  zdobyć coś 

to seek sth |  szukać czegoś

to seem |  wyglądać na coś 

to set sth |  ustanawiać coś 

to set the stage for sth 
|  przygotować grunt pod coś

to slash sth |  ciąć coś 

to smell fishy |  być podejrzanym, 
śmierdzieć 

to snap up sth |  rozchwytywać, 
skwapliwie skorzystać z czegoś 

to sneeze |  kichać 

to snort |  prychać, parskać  

to solve sth |  rozwiązać coś

to sorrow tə ˈsɒrəʊ / ˈsɑːrəʊ 
|  rozpaczać

to sound |  brzmieć 

to speed |  jechać za szybko

to spill the beans about sth 
|  wygadać się na temat czegoś, 
puścić farbę 

to stand up for oneself |  walczyć  
o swoje

to stink |  śmierdzieć

to substitute sth with sth |  zastąpić 
coś czymś

to support sb |  wspierać kogoś 

to take a look at sth |  spojrzeć  
na coś

to take a raincheck on sth 
|  przesunąć coś w czasie/na 
późniejszy termin

to take charge of sth |  zająć się 
czymś 

to take it easy |  nie denerwować się 

to take one’s chance |  spróbować, 
wykorzystać okazję
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to take out the trash |  wynieść 
śmieci

to take place |  mieć miejsce, odbyć 
się 

to take the name after sb |  przyjąć 
po kimś nazwisko

to take up sth |  zacząć coś, podjąć 
się czegoś 

to talk sth over |  omówić coś

to taste |  smakować 

to tell the difference in sth 
|  wyjaśnić różnicę w czymś 

to the point |  konkretny

to thrill sth |  zostawić 

to thrive |  rozkwitać, rozwijać się 

to throw a party |  wydawać 
przyjęcie

to throw some light on sth |  rzucić 
na coś światło

to throw sth |  rzucać, rzucić czymś

to throw up |  z/wymiotować 

to tidy up sth |  sprzątać coś

to tie the knot |  pobrać się

to transfer sth |  przelać coś 

to try hand at sth |  spróbować 
czegoś

to turn into sth |  zamienić się w coś; 
skręcać w coś 

to turn out |  okazać się 

to turn sth into sth |  zmieniać coś  
w coś

to underline sth |  podkreślić coś 

to unscramble sth |  uporządkować 
coś, odszyfrować coś

to wait for sb |  czekać na kogoś

to walk on air |  być szczęśliwym

to witness sth |  być świadkiem 
czegoś 

to wonder |  zastanawiać się

to zip sth |  zapinać coś (na zamek)

trainer |  but sportowy

trait |  cecha 

treat  |  przysmak, smakołyk

troublemaker |  mąciwoda, 
awanturnik, osoba sprawiająca 
kłopoty

trust |  zaufanie

tubby |  pulchny, baryłkowaty

Turkey |  Turcja

turned upside down |  wywrócony 
do góry nogami

tusk |  kieł

U
uncountable ʌnˈkaʊntəbl 
|  niepoliczalny

uncovered |  odkryty

underlined |  podkreślony

understandable ˌʌndəˈstændəbl / 
ˌʌndərˈstændəbl  |  zrozumiały

undoubtedly |  niewątpliwie

unemployed ˌʌnɪmˈplɔɪd 
|  bezrobotny

unexpectedly ˌʌnɪkˈspektɪdli 
|  nieoczekiwanie

unfortunately |  niestety 

uninvited |  niezaproszony

unique juˈniːk |  jedyny w swoim 
rodzaju 

unit ˈjuːnɪt |  jednostka 

unlike sb |  inaczej niż ktoś 

upon his own request |  na jego 
własną prośbę 

ups and downs |  wzloty i upadki

V
vain |  próżny, nadaremny 

valley ˈvæli |  dolina

valuable ˈvæljuəbl |  cenny, 
wartościowy

variety of sth |  różnorodność czegoś

various |  różny

vaunted ˈvɔːntɪd |  zachwalany, 
wychwalany

vegan ˈviːɡən |  wegański 

vegetable ˈvedʒtəbl |  warzywo

vegetarian ˌvedʒəˈteəriən 
|  wegetarianin

vehicle ˈviːəkl / ˈviːhɪkl |  pojazd

vicarious vɪˈkeəriəs / vaɪˈkeriəs 
|  zastępczy; z drugiej ręki

violet |  fiołek

virtue |  zaleta, cnota

vivacious vɪˈveɪʃəs |  pełen życia

vowel ˈvaʊəl |  samogłoska 

W
wallet |  portfel

wand wɒnd / wɑːnd |  różdżka

watch out |  uważaj

water wings |  pływaczki

wealth |  bogactwo

weather |  pogoda

weight |  waga

well-being |  dobrostan, dobre 
samopoczucie

well-worth sth |  wart czegoś

when it comes to |  jeśli chodzi o 

whether |  czy

whole-grain |  pełnoziarnisty

whopping |  ogromny

wiped out |  wykończony (to wipe 
out – podetrzeć)

wireless |  bezprzewodowy

wisdom |  mądrość

without sth |  bez czegoś

worth sth |  wart/y czegoś

wrench rentʃ |  klucz do nakrętek

wren |  strzyżyk

wretched ˈretʃɪd |  nieszczęśliwy, 
mizerny

Y
yaws jɔːz |  frambezja, jagodzica 
(choroba zakaźna)
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Z
zipper |  zamek błyskawiczny

MOJE 
SŁÓWKA
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