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A
a few | kilka

a tad | trochę

above-mentioned | wyżej 
wspomniany

abundance əˈbʌndəns | obfitość

accompanied əˈkʌmpənid 
| w towarzystwie

according to sth | zgodnie z czymś

accordingly | z tego powodu

accused of sth | oskarżony o coś

achievement əˈtʃiːvmənt 
| osiągnięcie

across the pond | pot. po drugiej 
stronie oceanu (w odniesieniu do 
USA)

actually | w rzeczywistości

adult | dorosły

advantage | korzyść

advertisement | ogłoszenie

advertising | reklama

affected by sth | dotknięty czymś

aforementioned | wspomniany

agile ˈædʒaɪl / ˈædʒl | zwinny

agility əˈdʒɪləti | sprawność, 
zręczność

aimed at sb | skierowany do kogoś

albeit | aczkolwiek

although | chociaż, choć

alumnus əˈlʌmnəs | absolwent

amendment | poprawka

amicable | przyjacielski

amount | ilość

annual | coroczny

annually | corocznie

antebellum | przedwojenny  
(przed wojną secesyjną)

anxiety-inducing | budzący 
niepokój

appeal | urok

apple pie | szarlotka

arch | łuk

arguably | prawdopodobnie

array of sth | wachlarz czegoś

assassinated | zamordowany

assigned | przypisany

assignment əˈsaɪnmənt | zadanie 
domowe

at least | przynajmniej

attention-grabbing | przykuwający 
uwagę

attracted | przyciągnięty

au gratin | posypany bułką 
tartą, serem i przyrumieniony 
w piekarniku

au jus | w sosie własnym

audience ˈɔːdiəns | publiczność, 
odbiorcy

authentic ɔːˈθentɪk | prawdziwy, 
autentyczny

auxiliary ɔːɡˈzɪliəri | posiłkowy 
(czasownik)

available | dostępny

average | przeciętny

award | nagroda

awarded əˈwɔːdɪd / əˈwɔːrdɪd 
| nagrodzony

aware of sth | świadomy czegoś

axe | siekiera, topór

B
back yard | ogródek/podwórko  
za domem

bad luck | pech

bae | slang.: chłopak, dziewczyna

ballet ˈbæleɪ / bæˈleɪ | balet

ballpark figure | pot. wartość 
orientacyjna

barely | zaledwie, ledwo

bartender | barman

bilingual ˌbaɪˈlɪŋɡwəl 
| dwujęzyczny, bilingwalny

bill | rachunek

biweekly | co dwa tygodnie

bizarre | dziwny, osobliwy

blockbuster | hit

bodega | AmE mały sklep 
spożywczy

bond with sb | więź z kimś

bone | kość

booze | pot. alkohol, gorzałka

border | granica

borrowing | zapożyczenie

bowling alley ˈbəʊlɪŋ æli | tor 
kręglarski, kręgielnia

bratwurst | kiełbaska

broadsheet | gazeta dużego 
formatu

bun | bułeczka

bustling | tętniący życiem

by a landslide | z miażdżącą 
przewagą

by far | jak dotąd

C
can | puszka

canned | z puszki, puszkowany

case | przypadek, sprawa

casual ˈkæʒuəl | swobodny, 
poufały

casually | mimochodem

caveat ˈkæviæt | zastrzeżenie

certainly | na pewno

challenging | będący wyzwaniem

chapter | rozdział

chatty | rozgadany, rozmowny

chevre | ser kozi

chit-chat | pogawędka

chocolate ˈtʃɒklət  | czekolada

chunky | gęsty

circulation | nakład

civil unrest | zamieszki

clientele ˌkliːənˈtel | klientela

preview | podgląd, zapowiedź

clusters of sth | zbitka, gromada 
czegoś

coined | ukuty
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colleague ˈkɒliːɡ / ˈkɑːliːɡ | kolega

collective noun | rzeczownik 
zbiorowy

colloquial kəˈləʊkwiəl | kolokwialny

comfortable | komfortowo

commodity | towar

common | popularny, typowy

common sense | zdrowy rozsądek

commonly | powszechnie

commonplace | powszechny, 
pospolity

community | społeczność

competition | konkurs

competitive | na wyścigi

complaint | skarga

completed | ukończony

complex | złożony

complexion | cera

concerning sth | dotyczący czegoś

concise | zwięzły

condescending | protekcjonalny

confusing | mylący

conscience | sumienie

considerably | znacznie

considered | uważany

considered sth | uważany za coś

containing sth | zawierający coś

contender | kandydat

contestant | zawodnik

continuous | ciągły

cot | łóżeczko dziecięce

counterpart | odpowiednik

countless | niezliczony

country fair | festyn

couple | para

court | sąd

covered in sth | pokryty czymś

coveted | pożądany

crew | załoga

crib | kołyska

crowd | tłum

crucible ˈkruːsɪbl | tygiel

cuisine kwɪˈziːn | kuchnia

cup of joe | pot. filiżanka kawy

curious ˈkjʊəriəs | ciekawy

current | obecny, bieżący

currently | obecnie

customer | klient

D
daily | codzienny

dating | randkowanie

dedicated to sth | poświęcony 
czemuś

deemed | uważany

deep-dish | pieczony w głębokim 
naczyniu

deep-fried | smażony w głębokim 
tłuszczu

definitely | zdecydowanie

delectable dɪˈlektəbl | smakowity

depending on sth | w zależności  
od czegoś

descent dɪˈsent | pochodzenie

desolate ˈdesələt | odludny

despite sth | po/mimo czegoś

dessert dɪˈzɜːt / dɪˈzɜːrt | deser

devoiced | ubezdźwięczniony

difficulty | trudność

directness | bezpośredniość

discernible dɪˈsɜːnəbl / dɪˈsɜːrnəbl 
| zauważalny

disgusting | niesmaczny, 
obrzydliwy

disparate | odmienny

disparity | różnica

dispersed | rozproszony

dissimilarity | różnica, odmienność

diverse | zróżnicowany

diversity | różnorodność

division | podział, rozdział

dome | kopuła

drawer | szuflada

drawl drɔːl | przeciąganie 
samogłosek

drawled drɔːld | przeciągany

droves | grupa (ludzi)

due to sth | z powodu czegoś

dull | nudny, nieciekawy

dungarees ˌdʌŋɡəˈriːz 
| kombinezon, drelich, ogrodniczki

Dutch | holenderski

E
easily | łatwo, z łatwością

editorial | wstępniak

either…or… | albo…albo…

elderly | starszy

emphasised ˈemfəsaɪzd 
| podkreślony

encounter | spotkanie

encountered | spotykany

enrollment | nabór, zapisy  
(np. na kurs)

enshrined | otoczony czcią

entertainment | rozrywka

enticing | kuszący

entire | cały

entirely | całkowicie

equal | równy

erected | wzniesiony

essentially | zasadniczo

established | ustanowiony

estimate | oszacowanie

estimated | o/szacowany

even though | nawet jeśli

eventually | w końcu, ostatecznie

evident | wyraźny

exaggerated | przesadzony

exaggeration | przesada

except for sth | z wyjątkiem czegoś

excursion | wycieczka

extended forward | wysunięty  
do przodu
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extensive | szeroki

extensively | w znacznym stopniu, 
w szerokim zakresie

F
facility | udogodnienie

familiar with sth | zaznajomiony 
z czymś

fare | strawa

feast | uczta

feedback | informacja zwrotna

fewer | mniej

fiercely | zaciekle, ostro

filth fɪlθ | plugastwo, paskudztwo

flame | płomień

flavour | smak

fluently | biegle

fluid thing | płynna kwestia

focal point | punkt centralny

focus on sth | nacisk na coś

folks | pot. ludzie

foodie | smakosz

footstep | ślad, krok

forced | zmuszony

foreign | obcy, zagraniczny

foreigner | obcokrajowiec

former | były

founder | założyciel

foyer | hol

frequently ˈfriːkwəntli | często

fried | smażony

furthermore | ponadto

G
garrulous ˈɡærələs | gadatliwy, 
rozmowny

genuinely ˈdʒenjuɪnli | naprawdę

gibberish | bełkot

give or take | mniej więcej, plus 
minus

glacier | lodowiec

glazed | lukrowany

good luck | powodzenia

goodie | smakołyk

gourmet ˈɡʊəmeɪ | wykwintny

gratitude | wdzięczność

gravy | sos

Greek revival | odrodzenie greckie

gregarious ɡrɪˈɡeəriəs | towarzyski

griping | narzekanie

grocery store | sklep spożywczy

gross | rażący

guacamole | rodzaj 
meksykańskiego sosu, salsa 
z awokado

guide | przewodnik

guilty | winny

gumbo | danie jednogarnkowe 
pochodzące z Luizjany

H
habit | zwyczaj

handle | rękojeść

hands down | bez dwóch zdań

hard | twardy

harmful | krzywdzący

headline | nagłówek

headquarters | siedziba

healthcare | opieka zdrowotna

heirloom tomato | pomidor 
zwyczajny

hemisphere ˈhemɪsfɪə(r) | półkula

hence | stąd

herb | zioło, ziele

heritage ˈherɪtɪdʒ | spuścizna, 
dziedzictwo

hidden | ukryty

hiking | wędrówka piesza, 
chodzenie po górach

hilarious hɪˈleəriəs / hɪˈleriəs 
| wesoły, zabawny

hint | wskazówka

hodgepodge ˈhɒdʒpɒdʒ / 
ˈhɑːdʒpɑːdʒ | AmE mieszanka, 
galimatias

holla (od: holler) | wykrzyczeć, 
pozdrowić, dać znać

homogenous ˌhɒməˈdʒiːniəs / 
ˌhəʊməˈdʒiːniəs | homogeniczny, 
jednolity, jednorodny

hooch | AmE samogon, bimber

horse racing | wyścigi konne

host of sth | mnóstwo czegoś

hostile | wrogi

hotbed | gniazdo, siedlisko

housing | gospodarka 
mieszkaniowa

however | jednak/że

hypothesis haɪˈpɒθəsɪs / 
haɪˈpɑːθəsɪs | hipoteza

I
immersion | zanurzenie (się), 
imersja

impact on sth | wpływ na coś

imperative | tryb rozkazujący

impressive | imponujący

improvement | polepszenie

in a careless way | w beztroski/
niedbały sposób

in order to | aby, żeby

in other words | innymi słowy

in relations to sth | w odniesieniu 
do czegoś

in the blink of an eye | w mgnieniu 
oka

in the neighbourhood of sth 
| w sąsiedztwie czegoś

incarnation | uosobienie, 
wcielenie, wersja

including sth | włącznie z czymś

indication | wskazanie

indistinguishable ˌɪndɪˈstɪŋɡwɪʃəbl 
| nieuchwytny, nierozróżnialny

indoor | wewnętrzny

industry | branża
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inedible ɪnˈedəbl | niejadalny

inequality ˌɪnɪˈkwɒləti 
| nierówność

infamous | owiany złą sławą

inferior | gorszy, z niższej klasy 
społecznej

influence | wpływ

influx | napływ

inhabitant | mieszkaniec

inheritance | spadek

instead of sth | zamiast czegoś

interchangeable ˌɪntəˈtʃeɪndʒəbl / 
ˌɪntərˈtʃeɪndʒəbl | wymienny

interestingly enough | co ciekawe

interruption | zakłócenie, 
przeszkodzenie (w czymś), 
przerwanie (czegoś)

intimidating | onieśmielający, 
wzbudzający strach

inventory | spis

issue | kwestia

Ivy League | Liga Bluszczowa 
(najlepszych uniwersytetów w USA)

J
jaw | żuchwa

jealous | zazdrosny

journalism ˈdʒɜːnəlɪzəm / 
ˈdʒɜːrnəlɪzəm | dziennikarstwo

journalist | dziennikarz

judge | sędzia

jumbled | pomieszany

junk food | śmieciowe jedzenie

just to name a few | by wymienić 
choć kilka, podając zaledwie kilka 
przykładów

K
kale | jarmuż

key lime pie | ciasto z limonki

L
lack of sth | brak czegoś

lacrosse | kanadyjska gra podobna 
do hokeja na trawie z użyciem 
rakiet zamiast kijów

laid-back | wyluzowany

landscape | krajobraz

latitude | szerokość geograficzna

laurel | wieniec laurowy

lawyer | prawnik

least | najmniej

leather | skóra

lecturer | wykładowca

legacy | spuścizna

leisure | rozrywka

let alone | a co dopiero, nie 
mówiąc

lever | dźwignia, lewarek

liaison liˈeɪzn / ˈliːəzɑːn / liˈeɪzɑːn 
| związek

life-size | naturalnych rozmiarów

likewise | podobnie

lime-based | na bazie wapna

lingo | pot. żargon, język

literally | dosłownie

loanword | zapożyczenie

looney | zbzikowany

loquacious ləˈkweɪʃəs | gadatliwy, 
rozmowny

lower | niższy

M
mainland | stały ląd, kontynent

major | główny

majority | większość

marshmallow | pianka

martial arts ˌmɑːʃl ˈɑːts / ˌmɑːrʃl 
ˈɑːrts | sztuki walki

masonry | kamienny

medium-paced | w średnim tempie

mélange | mieszanka

melted | rozpuszczony, roztopiony

melting pot | tygiel

meme miːm | mem

memorable | zapadający w pamięć, 
niezapomniany

merger | połączenie, fuzja

merging | stapianie się

mid-sized | średnich rozmiarów

middle aged | w średnim wieku

minor | po/mniejszy

minority | mniejszość

miscellaneous ˌmɪsəˈleɪniəs 
| różnorodny, rozmaity

misfortune | pech; niepowodzenie

mismatch | niedopasowanie

missile ˈmɪsaɪl / ˈmɪsl | pocisk

mixed into sth | wmieszany w coś, 
zmieszany z czymś

moderately | umiarkowanie

moreover | ponadto

moth | ćma

motor race | wyścig samochodowy

muckamuck | wysoko postawiona 
osoba, szycha

multifarious ˌmʌltɪˈfeəriəs / 
ˌmʌltɪˈferiəs | różnorodny

mysterious mɪˈstɪəriəs  
| tajemniczy

N
namely | (a) mianowicie

naval | morski, marynarski, 
marynarki

nearly | prawie

nebulous ˈnebjələs | mglisty

neighbour | sąsiad

neighbourhood | sąsiedztwo

net | siatka

nevertheless | niemniej jednak

NFL = National Football League 
| Narodowa Liga Futbolowa

nickname | ksywka
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nigthmare | koszmar

no doubt | bez wątpienia

no-brainer | pestka

nonetheless | niemniej jednak

not to mention | nie wspominąjąc

notable | godny uwagi, znaczny

noted | zauważalny

noteworthy | wart/y odnotowania

noticeable ˈnəʊtɪsəbl | zauważalny

novel | powieść

nowadays | obecnie

nuance ˈnjuːɑːns / ˈnuːɑːns | niuans

numerous | liczny

O
obsolete ˈɒbsəliːt | przestarzały

obstructed | przesłonięty, 
zablokowany

odds and ends | drobiazgi

OK, Boomer | powiedzenie 
skierowane do osób 
o konserwatywnych poglądach (tzn. 
baby boomers, osób urodzonych 
między 1946, a 1965 rokiem)

omission | pominięcie

on the other hand | z drugiej 
strony

ordinary | zwyczajny

origin | pochodzenie

originally | pierwotnie

ought to | powinien

out-of-this-world | nieziemski,  
nie z tego świata

out-of-touch | nie będący na 
bieżąco

outdated | zdezaktualizowany

outdoor | zewnętrzny

outstanding | wybitny

overall | w sumie, ogólnie

overwhelming | przytłaczający, 
przeważający

own | własny

oyster | ostryga

P
pairing | zestawienie, dopasowanie

parlance ˈpɑːləns / ˈpɑːrləns 
| język, sposób mówienia

pasta | makaron

pattern | wzorzec

peak | szczyt

peculiar | osobliwy

peculiarity | osobliwość

penchant ˈpɒ̃ʃɒ̃ / ˈpentʃənt 
| upodobanie, zamiłowanie

penultimate | przedostatni

performance | wystąpienie, występ

persecution | prześladowanie

phat | AmE świetny, czadowy

phenomenon fəˈnɒmɪnən / 
fəˈnɑːmɪnən | zjawisko

pickled | marynowany

pico de gallo | salsa ze świeżych 
pomidorów

picturesque ˌpɪktʃəˈresk 
| malowniczy

pitch | ton, tonacja

PJs | pot. piżama

plain | równina

plenty of sth | mnóstwo czegoś

pond | staw

populous ˈpɒpjələs / ˈpɑːpjələs 
| gęsto zaludniony

posh | elegancki

pottery | garncarstwo

power plant | elektrownia

practice makes perfect | ćwiczenie 
czyni mistrza

prejudice ˈpredʒədɪs | uprzedzenie

preposition | przyimek

prestigious | prestiżowy

prickly | drażliwy, trudny

prior to sth | wcześniej od

privileged | uprzywilejowany

progress | postęp

prominent | ważny, wybitny

pronunciation | wymowa

proper noun | nazwa własna

punchy ˈpʌntʃi | z pazurem, cięty

pursuit | zajęcie

Q
qualm kwɑːm / kwɔːm | opór, 
skrupuł

question mark | znak zapytania

quintessential ˌkwɪntɪˈsenʃl 
| typowy

quirk | dziwactwo

quirky | dziwny

R
races | wyścigi

racial | rasowy

rags-to-riches | od pucybuta  
do milionera

random | przypadkowy

rape | gwałt

ratchet | wszystko co związane 
z gettem (zarówno w pozytywnym, 
jak i w negatywnym znaczeniu)

real estate | nieruchomości

refugee ˌrefjuˈdʒiː | uchodźca

regardless of sth | bez względu  
na coś

regret | żal

related to sth | powiązany z czymś

relatively | względnie

reliable | wiarygodny, godny 
zaufania

remnant | pozostałość, resztka

renowned | znany, słynny

replacement | zastępstwo

required | wymagany

respectively | odpowiednio

restroom | toaleta

rev | obrót np. koła, silnika

reverse | odwrotność
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revolting | odpychający

rhotic | rotyczny (akcent)

ride | przejażdżka

riff-raff | margines społeczny, 
motłoch

rough rʌf | przybliżony

roughly ˈrʌfli | mniej więcej, 
z grubsza

rural | wiejski

S
safe bet | pewniak

sailing | żeglarstwo

salary | pensja

salmon | łosoś

sauerkraut | kiszona kapusta

saying | powiedzenie

schedule ˈʃedjuːl / ˈskedʒuːl 
| grafik, terminarz

schvitz | sauna, pocić się

scoop | gałka

scores of sth | mnóstwo czegoś

scratch | zadrapanie

scrumptious | apetyczny, 
przepyszny

sculpture ˈskʌlptʃə(r) / ˈskʌlptʃər 
| pomnik, rzeźba

seemingly | na pozór

self-incrimination 
| samooskarżanie się

set | umiejscowiony

settler | osadnik

shelter | schronienie

shopping mall | centrum handlowe

significant | znaczący, znaczny

simplified | uproszczony, 
upraszczany

simultaneously ˌsɪmlˈteɪniəsli / 
ˌsaɪmlˈteɪniəsli | jednocześnie

sizeable | spory, znaczny

slave trade | handel niewolnikami

slavery | niewolnictwo

slightly | lekko

slip-on | wsuwany

so-called | tak zwany

soccer | piłka nożna

sociable ˈsəʊʃəbl | towarzyski

social security | system opieki 
społecznej

soothing | uspokajający

sophisticated | wyrafinowany

spaz | kretyn; łamaga

speedway | żużel (w odniesieniu 
do wyścigów samochodowych)

spicy | pikantny

sprawling | rozciągnięty,  rozległy

stable | stabilny

steak | befsztyk, stek

steam-powered | napędzany parą

steel | stalowy

storied | legendarny

straight on | prosto

stress | akcent

striking | uderzający, zwracający 
uwagę

struggle | zmaganie (się z czymś), 
walka

stuff | rzeczy

subsequently ˈsʌbsɪkwəntli 
| w następstwie, w rezultacie

succulent ˈsʌkjələnt | soczysty; 
smakowity

sufficient səˈfɪʃnt | wystarczający

suffix | przyrostek

suitable ˈsuːtəbl | odpowiedni

superior | przełożony

supervisor ˈsuːpəvaɪzə(r) / 
ˈsuːpərvaɪzər | przełożony

surrounded by sth | otoczony  
przez coś

surroundings | otoczenie

survey ˈsɜːveɪ / ˈsɜːrveɪ | ankieta

swamps | bagna, moczary

swapped for sth | wymieniony  
na coś

T
takeout | jedzenie na wynos

talkative | gadatliwy, rozmowny

tantalising  | kuszący, nęcący

tantamount to sth | równoznaczny 
z czymś

temple | świątynia

tennis court | kort tenisowy

tent | namiot

testimony | świadectwo

the Big Apple | pot. Nowy Jork

the have and have-nots | bogaci 
i biedni

the latter | ten ostatni (z dwóch 
wymienionych)

therefore | dlatego

thrifty | oszczędny, gospodarny

throw | rzut

thumb θʌm | kciuk

tied to sth | związany z czymś, 
powiązany z czymś

timely | wydarzający się w porę

tip | wskazówka

tip of the iceberg | wierzchołek 
góry lodowej

to abolish sth | znieść coś

to agree upon sth | uzgadniać coś

to allow for sth to do sth 
| pozwalać czemuś na zrobienie 
czegoś

to annex sth | dokonać 
przyłączenia czegoś

to announce sth | ogłaszać, 
obwieszczać coś

to appear | pojawiać się

to apply sth | stosować coś, 
używać czegoś

to ask for a favour | prosić 
o przysługę

to assume that… | zakładać, że…

to attempt to do sth | próbować 
coś zrobić

to attend sth | uczęszczać na coś
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to avoid sth | uniknąć czegoś

to baptise sb | o/chrzcić kogoś

to be behind the eight ball | pot. 
AmE być w tarapatach

to be bound to do sth | musieć coś 
zrobić

to be downhill | dobrze się układać, 
mieć z górki

to be housed in sth | mieścić się 
w czymś

to be in place | istnieć

to be influenced by sth | być  
pod wpływem czegoś

to be keen on doing sth | być 
chętnym do zrobienia czegoś

to be on display | być wystawionym

to be out of touch with sth | nie być 
z czymś na bieżąco

to be shy of sth | brakować czegoś

to be up for sth | mieć na coś ochotę

to betray sb | zdradzić kogoś

to boast sth | szczycić się czymś

to bond | nawiązywać więź

to borrow sth from sth tə ˈbɒrəʊ 
/ ˈbɔːrəʊ ˈsʌmθɪŋ frəm ˈsʌmθɪŋ 
| zapożyczać coś z czegoś

to bring sb together | jednoczyć 
kogoś, zbliżać kogoś do siebie

to catch on | przyjmować się

to cause sth | s/powodować coś

to chew tə tʃuː | żuć

to chill out | relaksować się

to chow down on sth | AmE pot. 
wcinać coś

to claim | twierdzić

to come across as sb | wypadać jako 
ktoś

to come down to sth | sprowadzać 
się do czegoś

to come in handy | być przydatnym

to come up | występować

to come up with sth | wymyślić coś, 
wpaść na coś

to commemorate sb | upamiętnić 
kogoś

to commit sth | popełniać coś

to conduct sth | przeprowadzić coś

to confirm sth | potwierdzić coś

to congregate | gromadzić się

to consider sth sth | uważać coś  
za coś

to contain sth | zawierać coś

to convince sb | przekonać kogoś

to cram sth | pakować coś

to date back to sth | sięgać czegoś

to deal with sth | radzić sobie 
z czymś, mieć do czynienia z czymś

to deceive sb tə dɪˈsiːv ˈsʌmbədi 
| oszukiwać kogoś

to deem | uważać, sądzić

to delay sth | opóźnić coś

to delight in sth | rozkoszować się 
czymś

to denote sth | określić coś

to depart | wyjeżdżać, odjeżdżać

to depend on sth | zależeć od czegoś

to depict sth | przedstawiać coś

to design sth | zaprojektować coś

to devour sth tə dɪˈvaʊə(r) / dɪˈvaʊər 
ˈsʌmθɪŋ | pochłaniać, pożerać coś

to differentiate between sth 
| rozróżniać między czymś, a czymś

to differentiate oneself from sth 
| odróżnić się od czegoś

to dig in | wcinać, zajadać się

to dish one’s life story | opowiedzieć 
historię swojego życia

to disparage sb | ubliżać komuś

to doubt sth | wątpić w coś

to earn | zarobić, przynosić

to eat out | jeść poza domem, jeść 
na mieście

to elongate sth | wydłużać coś

to emerge from sth | wyłaniać się 
z czegoś

to emphasise sth | podkreślać coś

to employ sth | za/stosować coś

to encapsulate sth tu ɪnˈkæpsjuleɪt 
ˈsʌmθɪŋ | podsumowywać coś

to encourage sb to do sth | zachęcać 
kogoś do z/robienia czegoś

to epitomise sth | być typowym 
przykładem czegoś

to equal sth | być równym czemuś

to erase sth | wymazywać coś

to exhibit sth tu ɪɡˈzɪbɪt ˈsʌmθɪŋ 
| prezentować coś

to expect sb to do sth | oczekiwać, 
że ktoś coś zrobi

to face sth | z/mierzyć się z czymś

to fail | nie działać, nawalać

to feel ill | czuć się chorym

to find out sth | dowiedzieć się 
czegoś

to fit sth | pasować do czegoś

to flock to X | udawać się tłumnie 
do X

to focus on sth | skupić się na czymś

to force sth | wpychać coś

to freeze | zamarzać

to fret sth | obawiać się czegoś

to garner sth | zgarniać coś

to get along with sb | dobrze się 
dogadywać

to get down to sth | zabierać się  
za coś

to get injured | zostać rannym

to get merged tə get mɜːdʒd / 
mɜːrdʒd | mieszać się, stapiać się

to give way to sth | ustępować 
czemuś miejsca

to glance at sth | zerknąć na coś

to gobble sth up | pożerać, połykać 
coś

to grab sth | z/łapać coś

to grumble about sth | marudzić 
z jakiegoś powodu, narzekać na coś

to gush about sb | piać z zachwytu 
na czyjś temat

to guzzle sth down | pot. pochłaniać 
coś, zjeść coś do końca

to hand out sth | wręczać coś

to have a sweet tooth | lubić 
słodycze
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to hint at sth | nawiązywać  
do czegoś, robić aluzję do czegoś

to host sth | być gospodarzem 
czegoś

to ID sth | identyfikować coś

to ignite sth | zapoczątkować coś

to impact sth | wpłynąć na coś

to improve | polepszać

to include sth | obejmować coś, 
zawierać

to increase | wzrastać, rosnąć

to influence sth | wpływać na coś

to inquire | dopytywać, zapytać

to invoke sth | powoływać się na coś

to involve sth | zakładać coś, polegać 
na czymś

to jut out | wystawać

to keep one’s ears to the ground 
| być czujnym, skupić się na 
obserwowaniu czegoś

to keep sth in mind | mieć coś  
na uwadze

to kick off sth | rozpocząć coś

to label sth | zaszufladkować coś

to look for sth | szukać czegoś

to look into sth | zbadać coś

to make a living | zarabiać na życie

to make a mistake | popełnić błąd

to make up sth | tworzyć coś

to manage to do sth | poradzić sobie 
ze zrobieniem czegoś

to melt | rozpływać się, rozpuszczać 
się

to mention sth | wspominać coś

to miss an oportunity | stracić 
szansę/okazję/sposobność

to mix sth with sth | mieszać coś  
z czymś

to move to sth | przeprowadzić się 
do czegoś

to order sth | zamawiać coś 

to originate | powstać

to overwhelm tu ˌəʊvəˈwelm / 
ˌəʊvərˈwelm | przytłaczać, zniewalać

to owe one’s name to sth 
| zawdzięczać imię czemuś 

to own sth | posiadać coś

to pass sth to sb | przekazać coś 
komuś

to pay attention to sth | zwracać  
na coś uwagę

to pay sb a compliment | pochwalić 
kogoś, skomplementować kogoś

to perform | występować

to perk up | ożywiać się

to persist | utrzymywać się

to pick up on sth | wychwycić coś

to pique one’s interest | wzbudzić 
czyjeś zainteresowanie

to polish sth off | szybko coś 
dokończyć

to poop | robić kupę

to pop up | wyskakiwać, pojawiać się

to postpone sth | odłożyć coś, 
przełożyć coś na później

to prolong sth | przedłużać, 
wydłużać coś

to pronounce sth | wymawiać coś

to provide sth | dostarczać czegoś

to pull oneself up by one’s own 
bootstraps | osiągnąć sukces 
pomimo trudności, dojść do czegoś 
własnymi siłami

to quit sth tə kwɪt ˈsʌmθɪŋ | rzucać 
coś

to realize sth | zdać sobie z czegoś 
sprawę

to reciprocate | odwzajemnić się

to recite sth | wymawiać coś

to reckon sth | sądzić coś

to recognise sth | rozpoznawać coś

to refer to sth | odnosić się  
do czegoś

to reflect sth | odzwierciedlać coś

to refuse to do sth | odmówić  
z/robienia czegoś

to remain | po/zostawać

to replace sth with sth | zastępować 
coś czymś

to resist sth | oprzeć się czemuś

to resort to sth | uciekać się  
do czegoś

to reveal sth | ujawniać coś

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

to ridicule sth tə ˈrɪdɪkjuːl ˈsʌmθɪŋ 
| kpić z czegoś, wyśmiewać coś

to round out sth | uzupełnić coś, 
zakończyć coś

to run into sb/sth | wpaść  
na kogoś/coś, napotkać kogoś/coś 

to score | zdobyć punkt

to scratch the surface | liznąć temat, 
zrobić coś po łebkach

to scrimp | ciułać

to seem | wydawać się

to seep into sth | wsiąkać w coś

to share sth | dzielić się czymś

to shorten sth | skracać coś

to shrink | maleć, kurczyć się

to side with sb | sympatyzować 
z kimś

to sign up to sth | zapisać się na coś

to soften sth | zmiękczać coś

to sound like sb | brzmieć jak ktoś

to spark up sth | zainicjować coś

to spectate | być widzem, oglądać 
(sport)

to spice up sth | uatrakcyjnić coś

to split sth | podzielić coś

to spread | rozpowszechniać się

to stand for sth | oznaczać coś

to stay put | pozostać na miejscu

to stem from sth | pochodzić  
od czegoś

to step out of one’s comfort zone 
| wyjść poza swoją strefę komfortu

to stick to sth | trzymać się czegoś

to stick with sth | przylgnąć  
do czegoś, trzymać się czegoś

to struggle | zmagać się, trudzić się

to switch to sth | przerzucić się  
na coś

to take a gander at sth | rzucić  
na coś okiem
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to take a look at sth | przyjrzeć się 
czemuś

to take place | mieć miejsce

to teem with sth | tętnić czymś

to testify against oneself | zeznawać 
przeciwko sobie samemu

to trail behind | pozostawać w tyle

to tuck sth into sth | wciskać/
wkładać coś w coś

to warm to sb | polubić kogoś

to water down sth | rozcieńczać coś

to wolf down sth | s/pałaszować coś

to wonder | zastanawiać się

tomb tuːm | grób

tongue tʌŋ | język

topping | polewa

tough tʌf | trudny

trail | szlak

treated | traktowany

trial ˈtraɪəl | proces

tricky | trudny

truss trʌs | wspornik

trust fund | fundusz powierniczy

turnt | slang.: pijany, nawalony

twang | wymowa nosowa

tyee | szef, król, wódz

U
ubiquitous juːˈbɪkwɪtəs 
| wszechobecny

uncertain | niepewne

uncommon | rzadki

undeniable ˌʌndɪˈnaɪəbl 
| niezaprzeczalny

unexpectedly | niespodziewanie

unfamiliar with sth 
| niezaznajomiony z czymś

unforgettable | niezapomniany

ungodly ʌnˈɡɒdli / ʌnˈɡɑːdli 
| straszny, piekielny

unique | jedyny w swoim rodzaju

unless | chyba, że

unpleasantly | nieprzyjemnie, 
niemiło

up-to-date | aktualny

upper | wyższy

uptalk | wypowiadanie zdań 
oznajmujących z rosnącą intonacją, 
jak gdyby były pytaniami

upwards of | więcej niż

urban ˈɜːbən / ˈɜːrbən | miejski

urinal | pisuar

V
valuable ˈvæljuəbl | cenny

variation | odmiana, wariacja

varied | zróżnicowany

variety | różnorodność

veal | cielęcina

vegetarian ˌvedʒəˈteəriən / 
ˌvedʒəˈteriən | wegetariański

verbose | mówiący zbyt dużo

vernacular vəˈnækjələ(r) / 
vərˈnækjələr | dialekt, żargon

versatile ˈvɜːsətaɪl / ˈvɜːrsətl 
| wszechstronny

victorious | zwycięski

vital ˈvaɪtl | kluczowy, zasadniczy

voluble | elokwentny

vowel ˈvaʊəl | samogłoska

W
wealthy | zamożny, majętny

welfare | dobro

well worth sth | znacząco wart/y 
czegoś

well-to-do | zamożny, dobrze 
sytuowany

whereas | podczas gdy

whitewash | farba wapienna

widespread | szeroko 
rozpowszechniony

will | wola 

winery | winiarnia

witch | czarownica

within sth | w obrębie czegoś

without sth | bez czegoś

workaholic ˌwɜːkəˈhɒlɪk / 
ˌwɜːrkəˈhɑːlɪk | pracoholik

world-renowned | światowej sławy

worth sth | wart/y czegoś

worthwhile | opłacalny, wartościowy

wrath rɒθ / ræθ | gniew 

wrestler | zapaśnik

yadademean = Do you know what I 
mean? | Czy wiesz, o co mi chodzi?

yard jɑːd / jɑːrd | jard

you name it | do wyboru do koloru, 
mówisz i masz

youth juːθ | młodzież

yummy | przepyszny, pycha
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