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A
a tad  | trochę

A-lister  | gwiazda, bardzo znany 
aktor

a.m. = łac. ante meridiem  |  
przed południem

abbreviation  | skrót

abdomen  | brzuch

absence  | nieobecność

accessibility  | dostępność

according to sth/sb  | według 
czegoś/kogoś

acronym  | akronim, skrótowiec

active voice  | strona czynna

actually  | właściwie

adjective  | przymiotnik

adult  | dorosły

advanced  | zaawansowany

advantage  | korzyść, zaleta

advantageous  | korzystny

advertising campaign  | kampania 
reklamowa

affluent  | zamożny

after all  | ostatecznie

against one’s will  | wbrew czyjejś 
woli

air freshener  | odświeżacz 
powietrza

aisle ʌɪl  | alejka

akin to sth  | podobny, zbliżony  
do czegoś

ale  | ale, piwo górnej fermentacji

alike  | podobny

alms box  | skrzynka na jałmużnę

although  | chociaż

ambiance  | atmosfera, nastrój

ambiguous   | dwuznaczny

amphibious   | ziemnowodny, 
amfibiotyczny

ancestry  | pochodzenie, rodowód

announcement  | ogłoszenie

annoyance əˈnɔɪəns  | irytacja, 
rozdrażnienie

annoyed  | zirytowany, rozdrażniony

annoying  | denerwujący, irytujący

annually  | rocznie

antics  | błazeństwa, wygłupy

apparent  | oczywisty, widoczny

appointed  | wyznaczony, 
mianowany

appropriate  | właściwy, stosowny

aptitude for sth  | zdolność  
do czegoś

arguably  | prawdopodobnie,  
być może

arrival  | przybycie

arse  | głupek, idiota

arsehole  | dupek

artificial  | sztuczny, sztucznie

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

at all  | w ogóle

at an alarming pace  |  
w alarmującym tempie

at one’s fingertips  | w zasięgu ręki

at the bottom  | na dnie

at the turn of X  | na przełomie X

attempt at sth  | próba czegoś

attitude  | nastawienie

audience  | publiczność, publika

available to sb  | dostępny komuś/
dla kogoś

award əˈwɔːd  | nagroda

aware of sth  | świadomy czegoś

awkward  | dziwny

B
baby cot  | łóżeczko dziecięce

bananas foster  | banany pokrojone 
w plastry w sosie cynamonowo-
karmelowym z rumem

bank holiday  | dzień wolny  
od pracy, urzędowe święto

bankruptcy  |  bankructwo

barely  | prawie wcale, prawie nie, 
ledwie

bargain hunter  | łowca okazji

bastard  | skurczybyk, łajdak

bay beɪ  | zatoka

be fond of sth  | bardzo coś lubić

beef  | wołowina

beignet  | rodzaj ciastka smażonego 
w głębokim tłuszczu, kwadratowy 
pączek z Nowego Orleanu

bellend  | cymbał, debil

below  | poniżej

bilingual  | dwujęzyczny

bint  | BrE babsko, babsztyl

blockbuster  | hit

bloody  | cholernie

bohemian  | artystyczny

booking  | rezerwacja

booth  | budka

border  | granica

boundary  | granica

bounty hunter  | łowca nagród

brainstorm  | burza mózgów

breath breθ  | oddech

breathtaking  | zapierający dech  
w piersi

breeding place  | wylęgarnia

brew  | BrE pot. piwo, browar, 
gatunek piwa

brick-and-mortar  | biznes, który 
ma tradycyjną siedzibę

broadcasting ˈbrɔːdkɑːstɪŋ  | 
transmisja, transmitowanie

brought in  | wprowadzony

brought to a vote  | podniesiony 
do głosowania

bucket list  | lista rzeczy  
do zrobienia przed śmiercią

button  | guzik

by accident  | przypadkowo

by chance  | przez przypadek
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C
caesarean delivery  | poród 
poprzez cesarskie cięcie

caesarean sɪˈzeəriən / sɪˈzeriən  |  
z cesarskim cięciem

cancellation policy  | polityka 
związana z odwoływaniem 
zamówionych usług

capacity  | zdolność, umiejętność

captions  | napisy, podpisy

capture  | schwytanie, uchwycenie

careless  | wynikający z zaniedbania

carriage ride  | przejażdżka powozem

cash  | gotówka

casualty department  | szpitalny 
oddział ratunkowy, izba przyjęć

ceiling  | sufit

century  | wiek

chalet  | domek w górach

change  | reszta

changing room  | przymierzalnia

character  | bohater

check-out  | wymeldowanie się

chips  | frytki

Christmas Day  | Boże Narodzenie, 
pierwszy dzień świąt

churchgoer  | wierny

citizen  | obywatel

civilian gun ownership  | posiadanie 
broni przez ludność cywilną

cleaning products  | środki czystości

cliché ˈkliːʃeɪ  | frazes

closing  | zakończenie

clue  | wskazówka

cohort  | grupa

coined  | ukuty, stworzony

colonel ˈkɜːnl  | pułkownik

commonly  | powszechnie

compared with sb  | w porównaniu 
z kimś

comprehensive  | całościowy, 
pełny, wszechstronny, obszerny, 
kompleksowy

concealed  | ukryty

concern  | troska, zmartwienie

confidential  | poufny

confused by sth  | zmylony przez 
coś, wprowadzony w błąd

confusion  | zamieszanie, zamęt

connection to sth  | połączenie  
z czymś, związek

considered  | uważany (za)

contemporaries  | ludzie żyjący  
w tym samym czasie

continuous  | ciągły, stały

contradictory  | sprzeczny

contribution to sth  | wkład w coś

convenient for sb  | najlepszy/
odpowiedni/dogodny dla kogoś

conveniently  | wygodnie, 
poręcznie

counterproposal  | kontrpropozycja

courageous  | odważny

court  | sąd

crap  | głupoty, bzdury

crawfish  | rak

crime rate  | wskaźnik 
przestępczości

criteria  | kryteria

crowd  | tłum, ludzie

crowd-pleaser  | coś, co zadowala 
tłum; coś, co podoba się szerokiej 
publiczności

crucial  | kluczowy

cruise  | rejs

crush  | zauroczenie, zadurzenie

cuisine kwɪˈziːn  | kuchnia

culprit ˈkʌlprɪt  | winowajca, winny

current  | obecny

currently  | obecnie

curse  | przekleństwo, wulgaryzm

curved  | zakrzywiony

custom  | zwyczaj

customer  | klient

customer service  | obsługa klienta

D
dairy ˈdeəri / ˈderi  | nabiał

deadpan  | beznamiętny, 
śmiertelnie poważny, z kamienną 
twarzą

debt  | dług

defined  | określony

definitely  | zdecydowanie

deliberately  | celowo

denounced dɪˈnaʊnst  | potępiony, 
napiętnowany

dental insurance  | opieka 
dentystyczna

despite sth  | po/mimo czegoś

devotee   | entuzjasta, wielbiciel

dickhead  | kretyn, baran, palant

differing  | różniący się od siebie, 
zróżnicowany

disadavantage  | niekorzyść, wada

disagreement  | konflikt

discount  | zniżka

disctinct from sth  | odmienny/
różny od czegoś

disease dɪˈziːz  | choroba

disguised as sth  | przebrany za coś

dish  | danie

dishonest  | nieuczciwy

dismantling  | likwidacja

disorderly  | niechlujny, 
nieuporządkowany

distinct  | różny

distributed to sb  | przekazywany 
komuś

doughnut  | pączek

dozen  | tuzin

drizzled with sth  | spryskany 
czymś

E
eatery  | pot. jadłodajnia

edge edʒ  | krawędź, brzeg

effing  | przeklęty, cholerny
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effort  | wysiłek

egg carton  | wytłoczka na jajka

either…or…  | albo…albo…

elaborateness  | staranność, 
drobiazgowość, zawiłość

elected  | wybrany

embarrassment  | zawstydzenie, 
zakłopotanie

emoji  | emotikon

emphasis ˈemfəsɪs  | nacisk

employee  | pracownik

employer  | pracodawca

employer-sponsored  | opłacony 
przez pracodawcę

encounter ɪnˈkaʊntə(r)  | spotkanie

endeavour ɪnˈdevə(r)  | staranie

environmental  | ekologiczny, 
związany ze środowiskiem

eponymously ɪˈpɒnɪməsli  | 
zgodnie z tytułem

equivalent  | odpowiednik/
ekwiwalent

established  | ustanowiony

exclamation  | okrzyk, 
wykrzyknienie

exhibit  | eksponat

exotic  | egzotyczny

expense  | wydatek

exquisite ɪkˈskwɪzɪt  | wytworny

extensive  | obszerny

F
face-to-face  | twarzą w twarz

faithful  | wierny, oddany

fake  | sztuczny, udawany, fałszywy

feast  | uczta

feature film  | film fabularny

feature length ˈfiːtʃə leŋθ  | 
pełnometrażowy

fee  | opłata

female  | kobieta

feud fjuːd  | spór

fiercely  | zaciekle

filler word  | wypełniacz w zdaniu

fine  | w porządku

fixed phrases  | utarte zwroty

flamboyance  | przesadność, 
ostentacja

flashback  | wspomnienie, 
retrospekcja

flawless ˈflɔːləs  | nieskazitelny

flexible ˈfleksəbl  | elastyczny

flood flʌd  | powódź

flooded  | zalany

folk  | lud, ludzie

foreign cuisine fɒrɪn kwɪˈziːn  | 
kuchnia zagraniczna

founded  | założony

founder  | założyciel

fracas  | awantura, burda

free-range  | z wolnego wybiegu

fried  | smażony

G
gap  | luka

gaudy ˈɡɔːdi  | krzykliwy, jaskrawy

genre ˈʒɒ̃rə  | gatunek  
(np. literacki, filmowy)

glance  | zerknięcie

glass  | szklanka

glimpse  | zerknięcie, rzucenie 
okiem

governed  | rządzony

gradually  | stopniowo

greeting  | powitanie

guide  | przewodnik

H
handgun  | pistolet, krótka broń 
palna

hapless  | beznadziejny

happiness  | szczęście

health coverage  | opieka 
zdrowotna

health insurance  | ubezpieczenie 
zdrowotne

healthcare  | opieka zdrowotna

heated  | podgrzewany

hell  | cholera, niech to diabli, 
psiakrew

hence  | stąd

here you go  | proszę bardzo

hierarchy  | hierarchia, struktura

hoe  | rozwiązła kobieta, 
puszczalska

homeland  | ojczyzna

homework assignment  | zadanie 
domowe

horse racing  | wyścigi konne

hospital stay  | pobyt w szpitalu

household  | gospodarstwo 
domowe

however  | jednakże

hunger ˈhʌŋɡə(r)  | głód

hunting  | polowanie

hurtful ˈhɜː(r)tf(ə)l  | przykry/bolesny

I
immortal  | nieśmiertelny

impact on sth  | wpływ na coś

impeccable ɪmˈpekəbl  | 
nienaganny, bez zarzutu

in a row ɪn ə rəʊ  | z rzędu

in a tasteless way  | w sposób 
pozbawiony gustu

in advance  | z góry

in other words  | innymi słowy

in the headlines  | w nagłówkach 
gazet

in the middle of sth  | w środku 
czegoś

incessant  | ciągły, bezustanny

included  | włączony, objęty

including sb  | włącznie z kimś
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incomprehensible  | niezrozumiały, 
trudny do zrozumienia

inconsistency  | niespójność

inconvenience  | niedogodność

increased  | podwyższony, 
zwiększony, natężony

increasing  | rosnący

indeed  | w rzeczy samej, zaiste

industrial  | przemysłowy

industry  | branża

influence  | wpływ

influx  | napływ

infringement on sth ɪnˈfrɪndʒmənt 
ɒn ˈsʌmθɪŋ  | naruszenie czegoś

ingredient  | składnik

innocent ˈɪnəsnt  | niewinny

innuendo  | podtekst seksualny

instantly  | natychmiast

instead of sth  | zamiast czegoś

insurance  | ubezpieczenie

insurance policy  | polisa 
ubezpieczeniowa

intact  | nietknięty

intended  | zaplanowany, 
zamierzony

intention  | zamiar, intencja

intercourse  | stosunek płciowy

interred  | pochowany

inventive  | twórczy, kreatywny

investigative  | śledczy

irreverent  | lekceważący, 
prześmiewczy

issue  | sprawa, kwestia

J
jambalaya  | kreolska pikantna 
potrawa z ryżu, warzyw i owoców 
morza, popularna w Luizjanie

journalism  | dziennikarstwo

juxtaposition ˌdʒʌkstəpəˈzɪʃn  | 
zestawienie, przeciwieństwo

K
knock knock  | puk puk

L
label  | metka

labelled ˈleɪbəld  | mający etykietę, 
uznany za, określany jako

lacking  | niewystarczający, 
niedostateczny

landing craft  | statek desantowy

landmark  | charakterystyczny 
obiekt

laundry list ˈlɔːndri lɪst  | lista 
pobożnych życzeń

laundry services  | usługi pralnicze

lavish  | wystawny

law  | prawo

leaf  | liść

Lent  | Wielki Post

lettuce  | sałata

life expectancy  | średnia długość 
życia

likely  | prawdopodobnie

literally  | dosłownie

loo roll  | pot. papier toaletowy

loose  | luźny

lyrics ˈlɪrɪks  | słowa/tekst piosenki

M
madam  | pani

made up of sb  | składający się  
z kogoś

major  | główny

majority  | większość

male  | mężczyzna

managed care  | system opieki 
zdrowotnej kładący nacisk  
na prewencję i leczenie w domu

master  | pan

masterpiece  | dzieło

maternity leave  | urlop 
macierzyński

matter of debate  | kwestia dyskusji

meagre ˈmiːɡə(r)  | nędzny

meal  | posiłek

meaningless  | nieistotny,  
bez znaczenia, pusty

meaningless  | pozbawiony 
znaczenia

measure  | miara

medium  | średni rozmiar

mélange meɪˈlɑːnʒ  | mieszanka, 
melanż

melting pot  | tygiel

meme miːm  | mem

mentioned  | wspomniany

menu ˈmenjuː  | jadłospis, menu

merchant  | sprzedawca, 
handlowiec

merely ˈmɪəli  | zaledwie, tylko

middle man  | pośrednik, mediator

minor  | drobny

minority  | mniejszość

mishap  | nieszczęśliwy wypadek

mismatched  | niedopasowany

mistake  | błąd

mockery  | kpina, szyderstwo

moron  | debil, kretyn

motion picture  | film

mounted  | konny

mug  | kubek

multiple  | wielokrotność

munter  | pasztet, szkarada, paskuda

must-have  | coś niezbędnego

Myanmar  | Mjanma, Birma

N
nappy  | pielucha

native language  | język ojczysty

naughty ˈnɔːti  | niegrzeczny

neighbouring  | sąsiadujący
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neither…nor…  | ani…ani…

network  | sieć

neutral ˈnjuːtrəl  | neutralny

nevertheless  | niemniej jednak

nickname  | ksywka

Norwegian nɔː(r)ˈwiːdʒ(ə)n  | 
norweski

noteworthy  | wart/y 
odnotowania/uwagi

notoriously  | jak powszechnie 
wiadomo

noun  | rzeczownik

novelist  | powieściopisarz

nowadays  | w dzisiejszych 
czasach/teraz/obecnie

nuance  | niuans

numerous  | liczny

O
obese əʊˈbiːs  | otyły

obliged əˈblaɪdʒd  | zobowiązany, 
zobligowany, zmuszony

observable əbˈzɜːvəbl  | dający się 
zaobserwować, zauważalny

obviously ˈɒbviəsli  | oczywiście, 
najwyraźniej

occult əˈkʌlt / ˈɒkʌlt  | okultyzm

occurence  | zdarzenie, 
występowanie (czegoś)

odd  | dziwny, osobliwy

off the beaten path  |  
poza utartym szlakiem

offence  | obraza

offensive  | obraźliwy

old fashioned  | staromodny, 
staroświecki

on average  | przeciętnie

on either side of the pond  |  
po obu stronach oceanu

on sale  | na wyprzedaży

one’s cup of tea  | czyjaś bajka,  
coś czym ktoś się interesuje/co ktoś 
lubi 

ongoing  | toczący się

opportunity  | sposobność, okazja

ordinary  | zwykły/zwyczajny

organic  | ekologiczny

origin  | pochodzenie

originally  | początkowo

origins  | pochodzenie, początki

ounce aʊns  | uncja (28 gramów)

out of wedlock  | z nieślubnego łoża

outcome  | wynik, rezultat

outrageous aʊtˈreɪdʒəs  | 
szokujący; skandaliczny

overweight  | z nadwagą

overwhelming ˌəʊvəˈwelmɪŋ / 
ˌoʊvərˈwelmɪŋ  | przeważający

owner  | właściciel

oyster  | ostryga

P
pancake  | naleśnik

pardon my French  | przepraszam 
za wyrażenie/mój język

part-time  | w niepełnym wymiarze 
godzin

passive voice  | strona bierna

perfectly  | doskonale

perm  | trwała/ondulacja

perpetrator  | sprawca, przestępca

pharmaceutical ˌfɑːməˈsuːtɪkl / 
ˌfɑːməˈsjuːtɪkl  | farmaceutyczny

phenomenon  | zjawisko

physician  | internista

picturesque  | malowniczy

pinnacle ˈpɪnəkl  | szczyt, wierzchołek

pint BrE  | pinta (miara objętości 
cieczy równa 568 ml)

pity  | litość 

pivotal  | kluczowy, decydujący

plausible ˈplɔːzəbl  | przekonujący, 
wiarygodny

playground  | plac zabaw

pleasure  | przyjemność

plethora of sth  | nadmiar, 
mnóstwo, lawina czegoś

plot  | fabuła

plumbing ˈplʌmɪŋ  | hydraulika

plural form  | liczba mnoga

poo  | kupa

pound  | funt

poverty  | bieda/ubóstwo/nędza

prayer  | modlitwa

prearranged  | wcześniej  
ustalony/zaplanowany

prejudice ˈpredʒədɪs  | 
uprzedzenie

prescription drug  | lek na receptę

previous ˈpriːviəs  | poprzedni

previously  | wcześniej

prick  | idiota

prim and proper  | być przesadnie 
poprawnym, formalnym

printing  | nadruk

pristine  | w nienaruszonym stanie, 
nieskazitelny, dziewiczy

probably  | prawdopodobnie

proud  | dumny

pulling out  | wycofanie się

pun  | gra słów, kalambur

punch line  | puenta

punctuation mark  | znak 
interpunkcyjny

purchase ˈpɜːtʃəs / ˈpɜːrtʃəs  | zakup

purchased  | nabyty, za/kupiony

pursuit pəˈsjuːt   | pogoń, pościg

pussy  | tchórz, cykor

Q
quagmire  | bagno; tarapaty

quantity  | ilość

quarrel  | kłótnia, spór

quarter  | dzielnica
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R
ranked  | oceniony

recipe  | przepis

recipient  | odbiorca

recognisable  | rozpoznawalny

regarded as sth  | postrzegany jako 
coś

regarding sth  | dotyczący czegoś

regardless of sth  | bez względu  
na coś

rehab  | odwyk

reigning reɪnɪŋ  | panujący

reluctantly rɪˈlʌktəntli  | niechętnie

remuneration  | wynagrodzenie

renowned  | słynny, znany

replaced  | zastąpiony

resourceful  | przedsiębiorczy, 
zaradny

restriction  | ograniczenie

retailer  | detalista

reward  | nagroda

rhubarb  | rabarbar

ridicule  | szyderstwo, kpina

ridiculousness  | śmieszność

riled  | rozdrażniony, poirytowany

robbery  | rabunek

root cause  | podstawowa przyczyna

roughly  | mniej więcej, z grubsza

row  | rząd

rowdy ˈraʊdi  | hałaśliwy

rude  | niegrzeczny

rudimentary  | podstawowy, 
elementarny

rural ˈrʊərəl  | wiejski

S
sailing  | żeglarstwo/żeglowanie

salary  | pensja

sarcasm  | sarkazm

sarcastic  | sarkastyczny

savoury  | słony, pikantny

scarce  | nikły, znikomy

scheme skiːm  | program, system

seconds  | towar wybrakowany lub 
towar drugiego gatunku

semiformal  | półformalny

sender  | nadawca

servant  | służący

set up  | ustanowiony

settler  | osadnik

severity  | powaga

shard  | odłamek

shite  | cholera, gówno

shop assistant  | ekspedient

shopkeeper  | sklepikarz

shopping frenzy  | szał zakupowy

shot down  | storpedowany

Shrove Tuesday  | Ostatki, wtorek 
przed Środą Popielcową

sign-off  | zakończenie, pożegnanie

significant  | znaczący

significantly  | znacząco, znacznie

similar  | podobny

similarly  | podobnie

simultaneously ˌsɪm(ə)lˈteɪniəsly  | 
jednocześnie/równocześnie

sincere sɪnˈsɪə(r) / sɪnˈsɪr  | szczery

skis  | narty

skyrocketing  | wygórowany, 
bardzo wysoki

skyscraper  | wieżowiec

slapstick comedy  | rodzaj 
groteskowej komedii  
o przerysowanych postaciach

sleazy  | obskurny

slightly  | nieco

slippery  | śliski

snowman  | bałwan śniegowy

sophisticated  | wyrafinowany

source of sth  | źródło czegoś

spare  | wolny

spicy  | pikantny

sprinkled with sth  | posypany czymś

squirrel ˈskwɪrəl  | wiewiórka

stable  | stajnia

staggering  | oszałamiający

stalk  | łodyga

stanza  | zwrotka/strofa

star studded  | pełen gwiazd

stark  | ostry

stay  | pobyt

steeped in sth  | zanurzony w czymś

stout  | stout, ciemne piwo górnej 
fermentacji

stroke of good fortune  | szczęśliwe 
zrządzenie losu, wydarzenie

stroll  | spacer

stunning  | szokujący

stunning  | zdumiewający

sub-standard  | poniżej normy, 
gorszej jakości (niż standardowa)

subsidised  | dotowany

subtiltes  | napisy dialogowe  
(w filmie)

subtle ˈsʌtl  | subtelny

subtlety  | subtelność

suited for sth  | odpowiedni  
do czegoś

support for sth  | wsparcie  
dla czegoś

surgical  | chirurgiczny

suspect  | podejrzany

swampland  | mokradło, bagno

T
tacky  | pot. tandetny

tamed teɪmd  | potulny/uległy/
poskromiony

tardiness  | spóźnianie się

tax  | podatek

tax break  | ulga podatkowa

technically inclined  | o umyśle 
ścisłym

tenner  | pot. dziesiątka, bankot 
dziesięciofuntowy, dycha
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Thanksgiving  | Święto Dziękczynienia

that’s it  | to wszystko

The Allied  | alianci

the disabled  | niepełnosprawni

the elderly  | starsi ludzie

the former  | pierwszy  
z wymienionych

the Middle Ages  | wieki średnie, 
średniowiecze

the unemployed  | bezrobotni

therefore  | dlatego, zatem, stąd

therefore  | zatem

thief taker  | osoba łapiąca złodziei

this is the case  | tak jest

thorny  | drażliwy

though  | jednak/że

threat  | groźba

throngs of sb  | tłumy kogoś

throughout θruːˈaʊt  | w ciągu

Throwback Thursday  | 
Wspomnieniowy Czwartek, 
czwartkowy powrót do przeszłości

tight taɪt  | ciasny

tip-top  | najwyższej jakości

to accommodate sb  | udzielić 
komuś noclegu, przenocować kogoś

to achieve sth  | osiągnąć coś

to advise sb to do sth  | doradzać 
komuś zrobienie czegoś

to alleviate sth  | obniżyć coś

to appeal to sb/sth  | przemawiać  
do kogoś/czegoś

to apply  | znajdować zastosowanie

to appreciate sth  | docenić coś

to approve sth  | zatwierdzać coś

to arm sb  | uzbroić kogoś

to assign sb  | wyznaczać kogoś  
(do jakiejś pracy)

to assume sth  | zakładać coś

to assure sb  | zapewniać kogoś

to attempt to do sth  | próbować coś 
z/robić

to attend sth  | uczestniczyć w czymś

to attract sb/sth  | przyciągać  
kogoś/coś

to avoid sth  | unikać czegoś

to be bound to do sth  | musieć coś 
zrobić

to be entitled to sth  | być 
upoważnionym do czegoś

to be flooded  | zostać zalanym

to be founded  | zostać założonym

to be in luck  | mieć szczęście

to be included into sth  | być 
włączanym w coś

to be left out of sth  | być 
wykluczonym z czegoś

to be made up of sth  | składać się  
z czegoś

to be the order of the day  | być  
na porządku dziennym

to be up to sth  | pot. porabiać coś

to become apparent  | stać się 
oczywistym

to become blended  | mieszać się

to blackmail sb  | szantażować kogoś

to book sth  | rezerwować coś

to boost sth  | nadać czemuś 
rozpędu

to brace oneself  | przygotować się 
(na coś)

to break down sth  | przełamać coś, 
przesunąć coś

to bring in sb  | przyciągać kogoś

to bring in sth  | zarabiać coś

to burst onto the scene  | pojawić się

to catch one’s breath  | z/robić sobie 
chwilę przerwy, z/łapać oddech

to cater to sth  | spełniać/zaspokajać 
(np. potrzeby)

to cease tə siːs  | przestawać

to collect sth  | odebrać coś

to collude with sb  | być w zmowie 
z kimś

to combine sth with sth  | połączyć 
coś z czymś

to come across as sth  | wypadać 
jako coś

to come across like sth  | wypadać/
wyglądać jak coś

to come in handy  | być użytecznym

to commit a crime  | popełnić 
przestępstwo

to compare (sth/sb) to sb/sth  | 
porównywać (coś/kogoś)  
do kogoś/czegoś

to comprise of sth  | składać się  
z czegoś

to concern sth  | dotyczyć czegoś

to condemn sth  | potępiać coś

to confuse sth with sth  | mylić coś 
z czymś

to consider  | uważać

to consitute  | stanowić

to cope with sb  | poradzić sobie  
z kimś

to count on sb  | liczyć na kogoś

to curtail sth  | redukować, 
ograniczać coś

to date back to X  | sięgać (czasów) X

to depict sth  | odmalowywać, 
przedstawiać coś

to deprecate sth  | dezaprobować/
umniejszać coś

to detain sb  | zatrzymać kogoś

to differ  | różnić się (od czegoś 
innego)

to disregard sth  | zignorować coś

to distinguish sth from sth  | 
odróżnić coś od czegoś

to diverge tə daɪˈvɜːdʒ / daɪˈvɜːrdʒ  | 
różnić się

to double up with laughter  | 
pokładać się ze śmiechu

to draw out sth  | wyciągać coś

to eat humble pie  | pokajać się

to emphasise sth  | położyć na coś 
nacisk, podkreślić coś

to enable sb to do sth  | umożliwiać 
komuś z/robienie czegoś

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

to enthral/enthrall sb with sth  | 
zachwycać kogoś czymś



englishmatters.pl
WYDANIE SPECJALNE 

43/2021
to epitomise sth  | być uosobieniem 
czegoś; streszczać/podsumowywać 
coś

to err on the side of caution  | być 
aż nadto ostrożnym

to establish sth  | ustanowić coś

to exceed tu ɪkˈsiːd  | przekroczyć, 
przewyższać

to excel at sth  | być świetnym  
w czymś

to exclude sth  | wykluczyć coś

to expand  | powiększać się

to experiment  | eksperymentować

to fail  | nie powieść się

to fall flat  | nie wypalić

to fancy sth  | BrE pot. mieć na coś 
ochotę

to feel compelled to do sth  | czuć 
się zmuszonym do z/robienia czegoś

to fill in the gaps  | uzupełnić luki, 
zapełnić lukę

to flock to somewhere  | gromadzić 
się gdzieś, ściągać gdzieś gromadnie

to flock to X  | gromadzić się, ściągać 
gdzieś gromadnie

to focus on sth  | skupiać się, 
koncentrować na czymś

to follow sb  | pójść/iść za kimś

to fork over X  | zapłacić ponad X, 
szarpnąć się na ponad X

to frown upon sth/sb  | krzywo 
patrzeć na coś/kogoś

to gain sth  | uzyskać coś

to get bogged down in sth  | grząść 
w czymś, zagłębiać się w coś

to get involved in sth  | zaangażować 
się w coś, dać się w coś wciągnąć

to get leaked  | wyciekać

to get on with sb  | dogadywać się  
z kimś

to get sth out of sth  | wydostawać 
coś skądś, pozbywać się czegoś

to get the hang of sth  | chwytać jak 
się coś robi

to get the lowdown  | dowiedzieć 
się całej prawdy, zdobyć więcej 
informacji

to giggle at sth  | chichotać z czegoś

to give birth  | rodzić

to give sb a walk-through  | 
wprowadzić kogoś w coś

to give sth a glance  | rzucić na coś 
okiem

to go overboard  | przesadzać

to grant sth to sb  | gwarantować 
coś komuś

to grow up  | dorastać

to hand sb over to sb  | przekazywać 
kogoś komuś

to have a sweet tooth  | lubić 
słodycze, mieć słabość do słodyczy

to have nothing to do with sth  |  
nie mieć nic wspólnego z czymś

to head out  | wyruszyć

to highlight sth  | podkreślać/ 
uwydatniać coś

to house sth  | mieścić coś

to imitate sb  | naśladować kogoś

to impact sth  | wpływać na coś

to impose sth  | narzucać coś

to incite sth  | wzbudzać coś 

to include sth  | obejmować coś, 
włączyć coś

to increase  | wzrosnąć, wzrastać

to incur tə ɪnˈkɜː(r)  | ponosić

to influence sb/sth  | wpływać na 
kogoś/coś

to insist on sth  | upierać się przy 
czymś, nalegać na coś

to instigate sth  | podżegać do czegoś

to interrupt sb  | przerywać, 
przeszkadzać komuś

to involve sth  | zakładać/
obejmować coś

to issue a refund  | dokonać zwrotu 
(pieniędzy)

to label sb X  | nazwać, określić 
kogoś X

to lampoon sth  | ośmieszać/
wykpiwać coś

to laugh at sth  | śmiać się z czegoś

to lay eggs  | znosić jajka

to lead to sth  | prowadzić do czegoś

to leave sb hanging  | kazać komuś 
czekać

to loathe  | nienawidzić

to look up sth  | sprawdzić coś  
(np. słowo w słowniku)

to lower sth  | obniżyć coś

to maintain sth  | zachować coś

to manage sth  | zarządzać czymś

to mandate sth  | nakazywać coś

to mean sth  | oznaczać coś

to measure sth  | mierzyć coś

to meet with resistance from sb  | 
napotkać opór ze strony kogoś

to memorise sth  | nauczyć się  
na pamięć (czegoś)

to mull sth  | rozważać coś

to neglect sth  | lekceważyć coś

to notice sth  | zauważać coś

to number X  | liczyć X

to obtain sth  | uzyskać, otrzymać coś

to occur  | pojawiać się, występować

to offend sb  | obrazić kogoś

to outweigh sth  | przeważać, 
przewyższać coś

to own sth  | posiadać coś

to prevent sth  | zapobiegać czemuś

to print  | drukować

to proliferate sth  | rozprzestrzeniać 
się

to proofread sth  | sprawdzać coś

to prove  | okazać się 

to provide sth  | dostarczać czegoś

to punish sb  | karać kogoś

to purchase sth  | nabyć coś

to range  | obejmować

to reach out to sb  | odezwać się  
do kogoś

to realise  | zdać sobie sprawę

to recommend sth  | polecać coś

to recover sth  | odzyskać coś

to reimburse sb  | zwracać komuś 
koszty
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to reject sb  | odrzucać kogoś

to relate to sth  | odnosić się  
do czegoś

to rely on sb  | polegać na kimś

to remain unfulfilled  | pozostać 
niespełnionym

to repel sth tə rɪˈpel ˈsʌmθɪŋ  | 
odeprzeć coś

to require sth  | wymagać czegoś

to rise  | wzrastać

to rival tə ˈraɪvl  | rywalizować

to roll with laughter  | zwijać się  
ze śmiechu

to run out of sth  | kończyć/
wyczerpywać się

to scheme tə skiːm  | spiskować

to seek sth  | szukać czegoś

to seem  | wydawać się

to share sth  | współ/dzielić coś

to shout at the top of one’s lungs  | 
krzyczeć wniebogłosy

to show off sth  | pokazywać coś, 
podkreślać coś

to sink  | zatonąć

to sip tea  | zajmować się swoimi 
sprawami

to slip  | poślizgnąć się 

to slip out  | wymknąć się, 
powiedzieć coś niechcący, chlapnąć

to soak in sth  | zanurzyć się w czymś

to spot sth  | zauważyć/dostrzec/
spostrzec coś

to spread  | rozprzestrzenić się

to squirm tə skwɜːm  | przen. wić się

to stand for sth  | oznaczać, znaczyć 
coś

to star  | występować (w głównej roli)

to step into sth  | wstępować  
do czegoś, wchodzić do czegoś

to stick to sth  | trzymać się czegoś

to stir into action  | ruszać do akcji

to strike sth  | uderzyć w coś, 
zaatakować coś

to stumble upon sth  | natknąć się 
na coś

to succeed tə səkˈsiːd  | powieść się

to supplement sth  | uzupełniać coś

to survive  | przeżyć, przetrzymać

to sweat off one’s back  | 
denerwować się

to tackle sth  | stawiać czoło czemuś, 
poruszać (np.dany problem)

to take away sth from sth  | 
wywnioskować coś z czegoś

to take shape  | nabierać kształtu

to take up sth  | podejmować się 
czegoś

to teem with sth  | tętnić czymś

to the extent  | do tego stopnia

to think outside the box  | myśleć 
kreatywnie/twórczo

to threaten  | grozić

to thrive  | rozkwitać, kwitnąć

to throw a spanner in the works  | 
utrudniać coś

to throw sb a curve ball  | podrzucać 
komuś zgniłe jajo, podkładać świnię

to top sth  | bić rekordy w czymś

to top up on sth  | uzupełniać coś

to trace sth  | prześledzić coś

to trade with sb  | handlować z kimś

to translate to sth  | przekładać się 
na coś

to try one’s hand at sth  | 
podejmować próby w zakresie czegoś

to try sth on  | przymierzać coś

to turn a blind eye  | przymykać  
na coś oko

to turn off sb  | odrzucać, zniechęcać 
kogoś

to turn out  | okazać się

to unveil sth  | odkrywać coś

to unwind  | zrelaksować się

to utter ˈʌtə(r)  | wymawiać, 
wypowiadać

to waste sth  | z/marnować coś

to weigh sth  | ważyć coś

to withdraw sth  | wycofać coś

to wonder  | zastanawiać się

to worsen sth  | pogarszać coś

toiletry ˈtɔɪlətri  | przedmiot, 
kosmetyk wykorzystany w robieniu 
ubrania lub makijażu

tool  | narzędzie/instrument

torn  | rozdarty

tour de force  | majstersztyk

tradesman  | handlarz

trading  | handlowy

treatment  | leczenie

trivia  | drobiazgi/błahostki

troubles and trials  | perypetie

truncheon ˈtrʌntʃən  | policyjna pałka

TTYL = talk to you later  | pogadamy 
później

turkey ˈtɜːki / ˈtɜːrki  | indyk

U
unavailable  | niedostępny

understated  | niedoceniony

undertaking  | przedsięwzięcie

undoubtedly ʌnˈdaʊtɪdli  | bez 
wątpienia

unfeasible ʌnˈfiːzəbl  | niewykonalny, 
nierealny

unfocused  | nieskoncentrowany, 
nieskupiony

unforgettable ˌʌnfəˈɡetəbl / 
ˌʌnfərˈɡetəbl  | niezapomniany

unfortunately  | niestety

uniform  | ujednolicony, taki sam

unkind  | niegrzeczny, nieuprzejmy

unsustainable ˌʌnsəˈsteɪnəbl  | 
nietrwały, niezrównoważony

upbeat  | optymistyczny

usable ˈjuːzəb(ə)l  | nadający się  
do użytku

usual  | zwykle

V
vague veɪɡ  | niejasny

valiant  | dzielny
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variety  | różnorodność

variety of sth  | różnorodność/
rozmaitość czegoś

various  | różny

vehicle ˈviːəkl / ˈviːhɪkl  | pojazd

venom  | jad

versatility ˌvɜː(r)səˈtɪləti  | 
różnorodność, wszechstronność

victim  | ofiara

viewer  | widz

violent  | gwałtowny

volunteer  | ochotniczy

W
wage compensation  | 
rekompensata płacowa

waiter  | kelner

wanker  | debil, idiota

warehouse  | magazyn

waterfront  | nadbrzeże, nadbrzeżny

watering hole  | pot. knajpa

we are pleased  | miło nam

we regret to inform you  |  
z żalem informujemy, przykro  
nam poinformować cię

wealth  | zamożność, bogactwo

wealthy  | zamożny, bogaty

weight weɪt  | waga

well into the night  | do późnych 
godzin nocnych

what a shame  | (jaka) szkoda

What’s the damage?  | pot. Ile to 
będzie razem?

whereas  | podczas gdy

wherever  | gdziekolwiek

whistle ˈwɪsl  | gwizdek

whore  | zdzira

wiggle room  | przen. otwarta furtka, 
inna możliwość

wilted  | zwiędły

wishlist  | lista życzeń

with all due respect  | z całym 
(należnym) szacunkiem

without sth  | bez czegoś 

wooden  | drewniany

worse still  | co gorsza

worth sth  | wart/y czegoś

wrench rentʃ  | klucz (do nakrętek)

Y
yard  | jard (0,9 metra)

yeomanry ˈjəʊmənri  | konna 
formacja wojskowa

youngster  | najmłodszy
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