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A
apart from sth |  oprócz czegoś

auxiliary ɔːɡˈzɪliəri |  posiłkowy

entirely ɪnˈtaɪəli / ɪnˈtaɪərli 
|  całkowicie

equivalent ɪˈkwɪvələnt 
|  odpowiednik

hodgepodge |  AmE galimatias, 
miszmasz

imaginary ɪˈmædʒɪnəri |  zmyślony

synonymous sɪˈnɒnɪməs / 
sɪˈnɑːnɪməs |  równoznaczny

to accomplish sth tu əˈkʌmplɪʃ / 
əˈkɑːmplɪʃ ˈsʌmθɪŋ |  osiągać,  
z/realizować coś

to agree on sth |  zgodzić się 
w czymś/w jakiejś kwestii

to be spoilt for choice |  mieć 
nadmiar możliwości

to reminisce about sth tə ˌremɪˈnɪs 
əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ |  wracać pamięcią 
do czegoś

unfinished |  nieukończony

when it comes to |  jeśli chodzi o

absence |  nieobecność

acceptable əkˈseptəbl 
|  akceptowalny

accidentally |  przypadkowo

achievement əˈtʃiːvmənt 
|  osiągnięcie

actually |  w rzeczywistości, 
naprawdę

a day off |  dzień wolny

advanced ədˈvɑːnst / ədˈvænst 
|  zaawansowany

advice |  po/rada

advisor |  doradca

a few |  kilka

akin to sth |  zbliżony do czegoś

alert to sth |  czujny, wyczulony na 
coś

already |  już

although |  chociaż

amber |  bursztynowy

anniversary ˌænɪˈvɜːsəri / 
ˌænɪˈvɜːrsəri |  rocznica

answer ˈɑːnsə(r) / ˈænsər 
| �odpowiedź

apart from sth |  oprócz czegoś

apparent |  oczywiste

appealing |  przyjemny, odpowiedni

appropriate |  odpowiedni

archaic ɑːˈkeɪɪk / ɑːrˈkeɪɪk 
|  archaiczny

arranged |  zaplanowany

arrangement |  ustalenie

array of sth |  szeroki wybór czegoś

aside from sth |  oprócz czegoś

associated with sth |  kojarzony 
z czymś

at first |  najpierw

at least |  przynajmniej

at the dawn of sth ət ðə dɔːn əv 
ˈsʌmθɪŋ |  pod koniec czegoś

attitude |  postawa, nastawienie

auxiliary | �pomocniczy, posiłkowy

average Joe |  przeciętny zjadacz 
chleba, przeciętny Kowalski

awfully |  okropnie, strasznie

axis |  oś

B
backdrop |  tło

baggy |  luźny

beer bɪə(r) / bɪr |  piwo

being |  byt, istota

be looking to do sth |  pot. 
planować coś

bespoke |  u/szyty na miarę

beyond |  poza

blade |  ostrze

booze |  pot. gorzała

both |  obydwa, obydwie

broadcast |  emitowany, nadawany

buff |  zapaleniec, maniak

C
car dealership |  dealer 
samochodowy

carillon |  karylion, rodzaj dzwonów

certainly |  z pewnością

chronology krəˈnɒlədʒi / 
krəˈnɑːlədʒi |  chronologia

chunk tʃʌŋk |  znaczna część

closet |  szafa

cluster |  zbitka

coffee bean |  ziarno kawy

colloquial kəˈləʊkwiəl |  kolokwialny

commonly |  powszechnie

common |  powszechny

community |  społeczność

completed |  ukończony, 
zakończony

concerning sth |  dotyczący czegoś

concrete |  beton

conjugated with sth |  połączony 
z czymś

conjugation ˌkɒndʒuˈɡeɪʃn 
/ ˌkɑːndʒuˈɡeɪʃn |  odmiana 
czasownika, koniugacja

considered |  uważany

contemporary |  współczesny

continuous kənˈtɪnjuəs |  ciągły

contraction |  skurcz porodowy; 
ling. forma skrócona, kontrakcja

counterpart |  odpowiednik

countless |  niezliczony

crew |  załoga

criticised |  krytykowany

curb kɜːb / kɜːrb |  krawężnik

current |  obecny, bieżący

Cut! That’s a wrap. |  Koniec! To by 
było na tyle.

D
deadly |  śmiertelny, śmiercionośny

defined |  określony, zdefiniowany
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definitely |  zdecydowanie

delivered |  dostarczony

demand |  żądanie

despite sth |  po/mimo czegoś

directed |  wyreżyserowany

direct |  bezpośredni

discrepancy dɪˈskrepənsi 
| �rozbieżność, niezgodność, różnica

disease |  choroba

divergent |  rozbieżny, niezgodny

dropped |  pomijany

drought |  susza

due to sth |  z powodu czegoś

durable |  wytrzymały

E
Earth |  Ziemia

either…or… |  albo…albo…

endangered |  zagrożony

enthusiastic |  entuzjastyczny, 
rozentuzjazmowany

entire |  cały

environment ɪnˈvaɪrənmənt 
|  środowisko

essentially |  zasadniczo

evidence |  dowód

except for sth |  z wyjątkiem czegoś

except sth |  z wyjątkiem czegoś

exhausted ɪɡˈzɔːstɪd |  wyczerpany

exhibit ɪɡˈzɪbɪt |  wystawa

extinct |  wymarły

extraterrestrial ˌekstrətəˈrestriəl 
|  pozaziemski

F
faction |  frakcja

familiar with sth |  zaznajomiony 
z czymś

far-flung |  odległy

farewell party |  przyjęcie 
pożegnalne

fate |  los

fault |  wina

feature |  cecha

first |  po pierwsze

fixed |  niezmienny, stały

flexible |  elastyczny

flocks of sb |  grupy, gromady kogoś

folded |  złożony

folks |  ludzie

for ages |  od wieków

former |  były

forsaken |  opuszczony, zapomniany

for the whole day |  przez cały 
dzień

fortune teller |  wróżbita

frequently ˈfriːkwəntli |  często

fuss |  zamieszanie

G
generics |  to, co ogólne

genre |  gatunek (np. muzyczny)

get it? |  rozumiesz?

good luck! |  powodzenia!

grab-bag |  AmE mieszanka, 
miszmasz

grade |  stopień, ocena

grammar-induced |  wywołany 
gramatyką

greeting |  pozdrowienie

guided tour |  wycieczka 
z przewodnikiem

gym |  siłownia

H
habitual |  odnoszący się do 
zwyczajów, nawyków

habit |  zwyczaj

handbook |  podręcznik, poradnik

handful of sth |  garść, garstka 
czegoś

handkerchief |  chusteczka

harsh |  ostry

headache ˈhedeɪk |  ból głowy

headboard |  zagłówek

headline |  nagłówek

heaps of sth |  masa czegoś

high-end |  najwyższej jakości, 
ekskluzywny

hot pursuit |  pościg

I
identity |  tożsamość

ill repute |  o złej reputacji

imaginary ɪˈmædʒɪnəri 
|  wymyślony

impact on sth |  wpływ na coś

impossible |  niemożliwy

improbable ɪmˈprɒbəbl / 
ɪmˈprɑːbəbl |  nieprawdopodobny

in addition |  dodatkowo

in a grim sort of way |  w ponury 
sposób

including sth |  włącznie z czymś

indeed |  w rzeczy samej

indicating |  wskazujący

indirect |  pośredni

industry |  przemysł

infamous |  owiany złą sławą

inferior |  gorszy

injured |  ranny

injury |  uszkodzenie

in order to |  aby, żeby

in other words |  innymi słowy

instead of sth |  zamiast czegoś

instead |  w zamian, zamiast tego

interrupting |  przerywanie

intrinsically ɪnˈtrɪnzɪkli |  z natury 
rzeczy, sam w sobie

involved in sth |  zaangażowany 
w coś, uczestniczący w czymś

itinerary aɪˈtɪnərəri |  plan podróży
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J
just |  właśnie

K
kin |  krewni, rodzina

knock |  pukanie

L
lack of sth |  brak czegoś

laziness |  lenistwo

legacy |  spuścizna

length |  długość

likewise |  podobnie

literal |  dosłowny

luxurious lʌɡˈʒʊəriəs / lʌɡˈʒʊriəs 
|  luksusowy

M
majority |  większość

major |  ważny, główny

maketh |  dawniej os. l. pojedynczej 
czasu teraźniejszego słowa make 
(makes)

mansion |  rezydencja

mastered |  opanowany

meaning |  co oznacza, znaczenie

measurement |  wymiar

minor |  po/mniejszy

mix-up |  nieporozumienie

mobster |  gangster

modern |  współczesny

morbid |  makabryczny, ponury

moreover |  ponadto

mortgage |  hipoteka, kredyt 
hipoteczny

multi-purpose |  uniwersalny

N
nagging |  dokuczliwy

nearly |  prawie

neatly |  porządnie, starannie

necessarily ˌnesəˈserəli / 
ˈnesəsərəli |  koniecznie

needless to say |  nie trzeba 
dodawać, rzecz jasna

needless |  zbędny, niepotrzebny

nestled into sth |  usytuowany 
w czymś

noble |  szlachetny

noteworthy |  wart odnotowania

noticeable ˈnəʊtɪsəbl |  zauważalny

novel |  powieść

numerous ˈnjuːmərəs / ˈnuːmərəs 
|  liczny

O
obscenity |  nieprzyzwoitość

obviously ˈɒbviəsli / ˈɑːbviəsli 
|  oczywiście

obvious ˈɒbviəs / ˈɑːbviəs 
|  oczywisty

occurrence əˈkʌrəns / əˈkɜːrəns 
|  występowanie

occurring əˈkɜː(r)ɪŋ |  dziejący się

odds and ends |  pot. drobiazgi

okra |  piżmian jadalny

on-going |  trwający, toczący się, 
w toku

on balance |  w sumie, ogólnie 
rzecz biorąc

on the contrary |  wręcz przeciwnie

on the other hand |  z drugiej 
strony

oomph ʊmf |  ikra, energia, 
rozmach

order |  porządek, kolejność

originally |  pierwotnie, 
początkowo

outdoors |  na zewnątrz

overly |  nadmiernie, zbyt, zanadto

overt |  wyraźny, jawny, otwarty

own |  własny

P
pale |  blady

palm reading |  czytanie z dłoni

parental |  rodzicielski

particulars |  szczegóły

past participle |  czasownik w III 
formie, imiesłów bierny

peculiar |  osobliwy

perennially |  zawsze

performed |  wykonywany

period |  okres

perplexing |  kłopotliwy

per se |  jako taki

physical |  fizyczny, materialny

physicist ˈfɪzɪsɪst |  fizyk

picturesque ˌpɪktʃəˈresk 
|  malowniczy

pill |  pigułka, tabletka

pivotal |  zasadniczy, kluczowy

plainly |  po prostu

plot |  fabuła

politeness |  grzeczność

pollinating |  zapylający

portrait |  portret

posh |  elegancki

praised |  wychwalany, chwalony 
za coś

prediction |  przewidywanie

pregnant |  w ciąży

prestigious preˈstɪdʒəs / 
preˈstiːdʒəs |  prestiżowy, 
renomowany

prevalent |  przeważający, 
rozpowszechniony

previous ˈpriːviəs |  poprzedni

prior to sth |  wcześniejszy od 
czegoś

prior ˈpraɪə(r) / ˈpraɪər |  uprzedni, 
wcześniejszy
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privileged ˈprɪvəlɪdʒd 
|  z przywilejami

proof |  dowód

psychologist saɪˈkɒlədʒɪst / 
saɪˈkɑːlədʒɪst |  psycholog

purpose ˈpɜːpəs / ˈpɜːrpəs |  cel

pursuit pəˈsjuːt / pərˈsuːt |  dążenie

Q
quest |  wyprawa

quirky |  dziwaczny

quotable ˈkwəʊtəbl |  godny 
zacytowania

quote |  cytat

R
recognisable ˈrekəɡnaɪzəbl / 
ˌrekəɡˈnaɪzəbl |  rozpoznawalny

redundant rɪˈdʌndənt |  zbędny, 
niepotrzebny

regarding sth |  odnoszący się do 
czegoś, dotyczący czegoś

regardless of sth |  bez względu na 
coś, niezależnie od czegoś

regret |  żal

released | �wy/emitowany

remarkable |  wyjątkowy

remarkably | �niezwykle

replaced with sth |  zastąpiony 
czymś

reported speech |  mowa zależna

responsible for sth rɪˈspɒnsəbl / 
rɪˈspɑːnsəbl fə(r) / fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
|  odpowiedzialny za coś

resting place |  miejsce pochówku

restrictive |  ograniczający

retaliation |  odwet, zemsta

rise and fall | �wzlot i upadek

riverfront |  nadbrzeże

riveting |  interesujący, wciągający

roots |  korzenie

roundabout |  okrężny, pośredni

rubbed onto sth |  wcierany w coś

rug |  dywanik

rule |  zasada

S
scene siːn |  scena, sceneria, tło

scheduled ˌʃedjuːld / ˌskedʒuːld 
|  zaplanowany, wyznaczony, 
figurujący w rozkładzie (np. jazdy)

schedule | �rozkład (jazdy, lotów); 
plan (np. zajęć); harmonogram

scientist ˈsaɪəntɪst |  naukowiec

scores of sth |  mnóstwo, wiele 
czegoś

set |  ustalony

several times |  kilka razy

several |  kilka

shaped |  ukształtowany

shortage |  brak, niedobór

sight saɪt |  widok

similarly |  podobnie

similar |  podobny

since |  od

sin |  grzech

skyline |  panorama

skyscraper |  drapacz chmur

slat | �listwa

slightly |  lekko

smack dab |  AmE pot. dokładnie

smidge smɪdʒ |  odrobinkę

smooth |  spokojny

so-called |  tak zwany

sorrow |  smutek, żal; nieszczęście

souped up |  podrasowany

southern |  południowy

species |  gatunek

spicy |  pikantny

sprawling |  rozciągnięty, rozległy

staffed by sth |  zapchany czymś, 
pełny czegoś

stative |  statyczny

steeped in sth |  zanurzony w czymś

still |  nadal

straightforward |  bezpośredni

striking |  uderzający

stringed |  smyczkowy

strip mall |  nieduża galeria 
handlowa

stunning |  zachwycający

sweaty |  spocony

swimming competition |  zawody 
pływackie

T
tailor |  krawiec

tap |  kran

tear-jerker |  wyciskacz łez

technology tekˈnɒlədʒi / 
tekˈnɑːlədʒi |  technologia

tedious ˈtiːdiəs |  nużący, męczący

the latter |  ten drugi (z dwóch 
wymienionych)

therefore | �dlatego

the uninitiated |  niewtajemniczeni

thought θɔːt |  myśl

though |  jednak/że

throughout sth θruːˈaʊt ˈsʌmθɪŋ 
|  na przestrzeni czegoś, w obrębie 
czegoś

tight |  wąski, obcisły

timetable |  rozkład (jazdy, lotów); 
plan (np. zajęć); kalendarium

tip |  wskazówka

to achieve sth |  osiągnąć coś

to acknowledge sth tu əkˈnɒlɪdʒ / 
əkˈnɑːlɪdʒ ˈsʌmθɪŋ |  przyjąć coś do 
wiadomości

to address sb |  zwracać się do 
kogoś

to agree with sth |  zgodzić się 
z czymś

to allow to do sth |  pozwalać na 
zrobienie czegoś

to amuse sb |  bawić kogoś, 
dostarczać komuś rozrywki
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to apply sth |  za/stosować coś

to appreciate sth |  doceniać, cenić 
coś

to approach sb |  zbliżyć się do 
kogoś

to ask for advice |  prosić o radę

to attend sth |  uczęszczać na coś

to avoid sth |  unikać czegoś

to be about sth |  być o krok od 
czegoś

to be bound to |  musieć

to be fond of sth |  być do czegoś 
przywiązanym, lubić coś

to be in common use |  być 
powszechnie używanym, być 
w powszechnym użyciu

to be in doubt tə bi ɪn daʊt |  mieć 
wątpliwości

to belt sth out |  wyśpiewywać coś

to bend down | schylać się

to be nuts about sth |  zwariować 
na punkcie czegoś

to be related to sth |  odnosić się 
do czegoś, być z czymś powiązanym

to boast about sth |  być dumnym 
z czegoś, szczycić się czymś, chwalić 
się czymś

to boast sth |  szczycić się czymś

to book sth |  zarezerwować coś

to boost one’s confidence 
|  wzmagać czyjąś pewność siebie

to browse tə braʊz | �rozglądać się

to catch on |  przyjąć się

to clash |  zderzać się

to come out on top |  dopiąć swego

to come up |  występować, 
pojawiać się

to compare sth with/to sth 
|  porównywać coś z czymś

to compliment sb 
|  komplementować kogoś

to confuse sb |  mylić kogoś

to conjugate |  odmieniać się

to consist of sth |  składać się 
z czegoś

to converge |  zbiegać się, 
upodabniać się do siebie

to convey sth |  przekazać coś

to count |  liczyć się

to deal in sth |  zajmować się czymś

to delight in sth |  zachwycić się 
czymś

to denote sth |  oznaczać coś

to differentiate tə ˌdɪfəˈrenʃieɪt 
|  rozróżnić

to dismiss sth |  zdyskredytować 
coś

to double | �podwoić się

to doubt tə daʊt |  wątpić

to drive sb up the walls 
|  doprowadzać kogoś do szału

to drop by |  wpaść (z wizytą)

to drop sth |  upuścić coś

toe-tapping |  zachęcający do tańca

to embark on sth |  wyruszać w coś

to emerge from sth |  wyłonić się 
z czegoś

to emphasise sth tu ˈemfəsaɪz 
ˈsʌmθɪŋ |  kłaść na coś nacisk, 
podkreślać coś

to encounter sb |  spotykać kogoś, 
natknąć się na kogoś

to enjoy sth |  lubić coś

to enunciate sth |  wymawiać, 
wypowiadać coś

to err on the side of politeness 
|  być aż nadto grzecznym

to evoke sth |  wywołać coś

to evolve tu ɪˈvɒlv / ɪˈvɑːlv 
|  rozwijać się, ewoluować

to evolve |  rozwijać się

to examine sth |  badać coś

to experience sth |  doświadczać 
czegoś

to expose oneself to sth 
|  wystawiać się na coś

to faint |  ze/mdleć

to fall |  spadać

to find out |  dowiedzieć się

to flick sth open |  rozłożyć coś

to focus on sth |  skupiać się na 
czymś

to force sb to do sth |  zmusić 
kogoś do zrobienia czegoś

to freak out |  świrować, panikować

to freshen up |  odświeżyć się

to frown upon sth |  krzywo na coś 
patrzeć

to get away with sth | �uniknąć kary 
za coś

to get married |  pobrać się

to get offended |  obrazić się

to get one’s big break |  zostać 
odkrytym

to get on well with sb |  dobrze się 
z kimś dogadywać

to get pregnant |  zajść w ciążę

to get put in sth |  zostać 
włączonym w coś

to get sth across |  przekazywać coś

to get to know sth |  poznać coś

to get used to sth |  przyzwyczaić 
się do czegoś

to go on |  dziać się

to graduate from X |  ukończyć coś 
(np. szkołę)

to grow apart |  oddalać się od 
siebie

to hang out |  spędzać czas

to harm sb |  krzywdzić kogoś

to have a break | �mieć przerwę

to hold one’s own |  bronić swojego 
zdania

to hold sb |  po/mieścić kogoś

to hold up |  poczekać

to hop on over to sth |  przenieść 
się do czegoś

to host sth |  gościć coś, być 
gospodarzem czegoś

to immerse oneself in sth 
|  zanurzyć się w czymś, zagłębić się 
w coś

to impact sth |  wpływać na coś

to indicate sth |  wskazywać coś

to influence sth |  wpływać na coś
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to insist |  nalegać

to join sb |  dołączyć do kogoś

to lack sth |  brakować, nie mieć 
czegoś

to laugh tə lɑːf / læf |  śmiać się

to lead to sth |  prowadzić do 
czegoś

to lean against sth |  opierać się 
o coś

to let go of sth |  rezygnować 
z czegoś

to lift up sth |  podnieść coś

to look for sth |  szukać czegoś

to master sth |  opanować coś

to mean |  oznaczać

to memorise sth |  zapamiętywać 
coś

to mess about |  robić głupstwa, 
wydurniać się

to mispronounce sth |  błędnie coś 
wymawiać

to misuse sth |  niewłaściwie czegoś 
używać

to mould sth |  kształtować coś

to mutter |  mamrotać

to occur |  dziać się

to opt for sth |  opowiadać się za 
czymś

to owe sb sth |  być winnym komuś 
coś

to pass sth |  mijać coś

to pay off |  popłacać, opłacać się

to pay respect |  oddać hołd

to pay sth off |  spłacić coś

to peek at sth |  zerknąć na coś

to pick sb up |  odebrać kogoś 
skądś, podjechać po kogoś

to pick sth up |  podnieść coś

to place an order for sth |  składać 
na coś zamówienie

to predate sth |  poprzedzać coś

to pride oneself on sth | �szczycić się 
czymś

to propose to sb |  oświadczać się 
komuś

to put emphasis on sth |  kłaść na 
coś naciskś

to race against sth |  ścigać się 
z czymś

to recognize sth |  rozpoznać coś

to recount sth |  relacjonować coś

to refrain from sth |  powstrzymać 
się od czegoś

to refuse sth |  odmawiać, odmówić 
czegoś

to rely on sth |  opierać się na 
czymś, polegać na czymś

to reminisce about sth 
|  wspominać coś

to rent sth |  wynająć coś

to replace sth with sth |  zastąpić 
coś czymś

to require sth |  wymagać czegoś

to retire |  przejść na emeryturę

to revert to sth |  powracać do 
czegoś

to revise sth |  powtarzać coś (np. 
materiał na sprawdzian), uczyć się

to revolve around sth |  obracać 
się, kręcić się wokół czegoś

to rush back |  po/śpieszyć się, 
popędzić z powrotem

to seem |  wydawać się

to set up sth |  założyć coś

to set |  zachodzić

to shirk sth |  uchylać się od czegoś

to show up |  pojawić się, zjawić się

to shun sth |  unikać czegoś

to sneak sth into sth |  przen. 
przemycać coś do czegoś

to spark controversy |  wzbudzić 
kontrowersje

to spin |  obracać się

to spot sth |  spostrzec coś, 
zauważyć coś

to stick to sth |  trzymać się czegoś

to stress sth |  zaakcentować coś

to stretch back |  sięgać wstecz

to strike sb | �uderzyć kogoś

to stumble upon sth |  natknąć się 
na coś, wpaść na coś

to supervise sth |  nadzorować coś

to suspect sth |  podejrzewać coś

to swap sth |  podmieniać coś

to take a glance at sth |  zerknąć na 
coś

to take a look at sth |  przyjrzeć się 
czemuś

to take in sth |  oglądać coś

to take place |  mieć miejsce

to take sth into account |  brać coś 
pod uwagę

to taste |  smakować

to throw sth in |  dołożyć coś

to throw sth out |  wyrzucać coś

to trace sth |  wyśledzić coś

to treat sb |  po/traktować kogoś

to turn into sb |  zmieniać się 
w kogoś

to turn out |  okazywać się

to turn sth into sth |  przekształcić 
coś w coś

to turn sth over |  odkryć coś, 
odwrócić coś (np. kartę, kartkę)

to unfold |  rozwijać się

to utter sth |  używać czegoś, 
wypowiedzieć coś

to waste sth |  marnować coś

to wind through sth |  przedzierać 
się przez coś

to wipe sth |  wytrzeć coś

to wonder |  zastanawiać się

treasure |  skarb

truthful |  godny zaufania

Turkey ˈtɜːki / ˈtɜːrki |  Turcja

tycoon taɪˈkuːn |  potentat

U
unaccompanied |  samotny, sam

unconsciously ʌnˈkɒnʃəsli / 
ʌnˈkɑːnʃəsli |  nieświadomie
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undeniable ˌʌndɪˈnaɪəbl |  
niezaprzeczalny

underneath |  pod spodem

unemployed ˌʌnɪmˈplɔɪd 
|  bezrobotny, niezatrudniony

unfortunately |  niestety

uniquely juˈniːkli |  wyjątkowo, 
specyficznie

unpredictable ˌʌnprɪˈdɪktəbl 
|  nieprzewidywalny

unrequited ˌʌnrɪˈkwaɪtɪd 
| �nieodwzajemniony

unrivalled ʌnˈraɪvld 
|  bezkonkurencyjny

unsettling |  niepokojący

up-and-comer |  wschodząca gwiazda

update on sth |  aktualna informacja 
na jakiś temat

upwards of X |  ponad X

urban ˈɜːbən / ˈɜːrbən |  miejski

uttered |  wypowiadany

V
variety |  różnorodność

venue |  miejsce (np. koncertów)

verbal inflection | �odmiana 
czasownika

vernacular vəˈnækjələ(r) / 
vərˈnækjələr | dialekt, żargon

vibrant |  żywy, dynamiczny

vigilant |  czujny

village ˈvɪlɪdʒ |  wioska

visceral |  instynktowny, ekspresyjny

visible ˈvɪzəbl |  widoczny

vividly |  barwnie, żywo

wallet |  portfel

W
warehouse |  magazyn

weddling |  ślub

weird |  dziwny, dziwaczny

what’s up |  pot. co słychać?

when it comes to… |  jeśli chodzi o…

whereas |  podczas gdy

whether |  czy

whilst |  podczas gdy

within sth |  w ciągu czegoś

within sth |  w obrębie czegoś

without sth |  bez czegoś

witness protection program 
|  program ochrony świadków

woolly |  pokryty wełną

worth sth |  wart/y czegoś

wrongfully |  źle

Y
yet |  już; jeszcze
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