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A
a few  | kilka 

abbreviation  | skrót

above-mentioned  | wyżej 
wspomniany

abroad  | za granicę, za granicą

accommodation  | zakwaterowanie

according to sth  | według czegoś 

accordingly  | zgodnie z tym

account  | relacja

accurate  | odpowiedni

acquired əˈkwaɪə(r)d  | nabyty

acronym  | akronim, skrótowiec

action addict  | osoba uzależniona 
od adrenaliny

actual  | prawdziwy

actually  | w rzeczywistości 

addition  | dodawanie

adjective ˈædʒɪktɪv  | przymiotnik

adult  | dorosły

advantage  | korzyść, zaleta

adverb  | przysłówek

advisable  | doradzany

affirmative sentence  | zdanie 
twierdzące

aforementioned  | wyżej 
wspomniany

aisle aɪl  | alejka

alike  | podobnie 

alliance əˈlaɪəns  | sojusz

almond  | migdał 

alternatively ɔːlˈtɜːnətɪvli / 
ɔːlˈtɜːrnətɪvli  | alternatywnie

although  | chociaż 

amid  | wśród

amount  | ilość

analysis əˈnæləsɪs  | analiza 

and so on  | i tak dalej

annoying  | denerwujący

apart from sth  | oprócz czegoś 

appealing  | atrakcyjny

appointment  | spotkanie

approach  | podejście

appropriate  | odpowiedni

appropriately  | odpowiednio

archaic ɑːˈkeɪɪk / ɑːrˈkeɪɪk  | 
archaiczny

arduous ˈɑːdʒuəs / ˈɑːrdʒuəs  | 
żmudny, mozolny

arranged  | umówiony, 
zaaranżowany

arrangement  | ustalenie

as far as X is concerned  | jeśli 
chodzi o X 

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

assassinated  | zamordowany

asthma ˈæsmə / ˈæzmə  | astma

at all  | w ogóle 

at least  | przynajmniej, co najmniej

at night  | w nocy

at once  | na raz

audible  | słyszalny

automatically ˌɔːtəˈmætɪkli  | 
automatycznie

auxiliary ɔːɡˈzɪliəri  | posiłkowy, 
pomocniczy

aware of sth  | świadomy czegoś 

awful  | straszny, okropny

B
bad luck  | pech

bare infinitive  | bezokolicznik (bez 
„to”)

BC (before Christ)  | przed 
Chrystusem

BCE (Before Common Era)  | przed 
naszą erą 

beach bum  | miłośnik plażowania

beauty treatment  | zabieg 
kosmetyczny

behaviour  | zachowanie

besides  | poza tym

beware  | strzeż się, uważaj 

bill  | rachunek

bizarre  | dziwny

bliss  | rozkosz, szczęście

blow  | cios

boardroom  | sala konferencyjna

boldly  | śmiało

border  | granica

bored  | znudzony

both  | obydwa

BRB = be right back  | zaraz wracam

break  | przerwa

BTW = by the way  | przy okazji

burden ˈbɜːdn / ˈbɜːrdn  | ciężar, 
obciążenie

bustle  | zgiełk

buzz  | zgiełk, gwar

by other means  | za pomocą 
innych środków

C
caption  | napis 

cardinal number  | liczebnik główny

careful  | uważny

cashmere ˈkæʃmɪə(r) / 
ˌkæʃˈmɪə(r)  | kaszmir

catchy  | chwytliwy

cell phone  | telefon komórkowy

certainly  | oczywiście, z pewnością

chairman  | przewodniczący

Chinese ˌtʃaɪˈniːz  | chiński

city slicker ˌsɪti ˈslɪkə(r)  | 
mieszczuch

cloth klɒθ / klɔːθ  | materiał 

coastal  | nabrzeżny

coherency kəʊˈhɪərənsɪ  | spójność

coined  | ukuty

colleague ˈkɒliːɡ / ˈkɑːliːɡ  | kolega 
z pracy

colloquial kəˈləʊkwiəl  | potoczny

comb  | grzebień

comfortable ˈkʌmftəbl / 
ˈkʌmfətəbl  | komfortowo
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common  | powszechny, typowy

commonly  | powszechnie 

comparative form  | stopień 
wyższy

complaint  | skarga

complex  | złożony

compound noun  | rzeczownik 
złożony

compound number  | wartość, 
liczba złożona

conditional sentence  | zdanie 
warunkowe

confident  | pewny siebie

confused  | mylony

confusing  | mylenie

considerable  | znaczący, znaczny

considered  | rozważany

consistency  | konsekwencja

consonant  | spółgłoska

constantly  | ciągłe 

continuous kənˈtɪnjuəs  | ciągły 

contrary to sth  | 
w przeciwieństwie do czegoś 

contribution  | wkład

convinced  | przekonany

counterpart  | rozmówca

countless  | niezliczeni

crowd  | tłum 

CSR = Customer Service 
Representative  | pracownik  
działu obsługi klienta

culprit ˈkʌlprɪt  | winowajca

culture vulture ˈkʌltʃə vʌltʃə(r) / 
ˈkʌltʃər vʌltʃər  | kulturomaniak

current  | obecny, aktualny

currently  | obecnie

customer  | klient 

D
dairy ˈdeəri / ˈderi  | nabiał 

daredevil  | śmiałek, ryzykant

debt det  | dług

deceiving dɪˈsiːvɪŋ  | mylący

declined  | odmieniony

definite  | określony, konkretny

definitely  | zdecydowanie

demanding  | wymagający

depending on sth  | w zależności 
od czegoś 

despite  | po/mimo

detailed  | ze szczegółami

diaper ˈdaɪpə(r)  | pielucha 

diarrhoea ˌdaɪəˈrɪə / ˌdaɪəˈriːə  | 
biegunka

difference  | różnica

disappointed  | rozczarowany

disapproval  | dezaprobata

disease  | choroba

disgusted  | zniesmaczony

disgustingly dɪsˈɡʌstɪŋli  | 
wstrętnie

distinct  | odmienny, odrębny, 
wyraźny

distinction  | rozróżnienie

divided by X  | podzielony przez X

dozens of sth  | mnóstwo czegoś 

dripping wet  | przemoczony  
do suchej nitki

during the day  | w ciągu dnia

E
economical ˌiːkəˈnɒmɪkl / 
ˌekəˈnɒmɪkl  | ekonomiczny, 
oszczędny

either…or…  | albo…albo…

elevator ˈelɪveɪtə(r)  | winda

embarrassed ɪmˈbærəst  | 
zawstydzony, skrępowany

embarrassing ɪmˈbærəsɪŋ  | 
zawstydzający, krępujący

embedded ɪmˈbedɪd  | wpisany

employee  | pracownik

employer  | pracodawca

enjoyable  | radosny

entire  | cały 

equally  | równie 

equivalent  | odpowiednik

erroneously ɪˈrəʊniəsli  | błędnie

euphoric juːˈfɒrɪk / juːˈfɔːrɪk  |  
w stanie euforii

euthanasia ˌjuːθəˈneɪziə / 
ˌjuːθəˈneɪʒə  | eutanazja 

eventually  | w końcu, ostatecznie

except for sth  | z wyjątkiem czegoś 

exception to the rule  | wyjątek  
od reguły

excessively  | nadmiernie

exhausted ɪɡˈzɔːstɪd  | wyczerpany

exhilaration ɪɡˌzɪləˈreɪʃn  | radość, 
wesołość

experienced  | doświadczony

extremely  | wyjątkowo

exuberance ɪɡˈzjuːbərəns / 
ɪɡˈzuːbərəns  | entuzjazm 

F
fabric  | tkanina, materiał

factory  | fabryka

false fɔːls  | fałszywy

familiar with sth  | zaznajomiony  
z czymś 

familiarity  | bliskość, zażyłość

fancy  | wymyślny

far-flung  | odległy 

fast-paced  | działający w szybkim 
tempie

feat  | wyczyn

female  | kobiecy, żeński

fertile ˈfɜːtaɪl / ˈfɜːrtl  | żyzny, płodny

first of all  | po pierwsze

first off  | po pierwsze

firstly  | po pierwsze 

flat  | mieszkanie 

flight  | lot

fluent  | biegły

fluidity  | płynność

foggy  | mgliście
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folks  | pot. ludzie 

FOMO = Fear of missing out  | 
strach przed byciem pominiętym, 
wykluczonym (np. z jakiegoś 
wydarzenia)

food poisoning  | zatrucie 
pokarmowe

for ages  | od wieków, od dawna

forbidden  | zakazany

foreign language  | język obcy

frequently ˈfriːkwəntli  | często

furthermore  | ponadto

futile ˈfjuːtaɪl / ˈfjuːtl  | próżny

G
gargantuan ɡɑːˈɡæntʃuən / 
ɡɑːrˈɡæntʃuən  | kolosalny, 
olbrzymi, gargantuiczny

GDP = Gross Domestic Product  | 
PKB, produkt krajowy brutto

gender  | płeć 

glee  | radość

goat  | koza, kozioł; kozioł ofiarny

good luck  | powodzenie

gorgeous ˈɡɔːdʒəs / ˈɡɔːrdʒəs  | 
wspaniały

government official  | urzędnik 
państwowy

gradually  | stopniowo

greeting  | pozdrowienie

growth  | wzrost 

guilty of sth  | winny czegoś

guy  | pot. facet

H
habit  | zwyczaj

haircut  | fryzura

hairdresser  | fryzjer 

handy  | użyteczny

harmful  | krzywdzący

hastily  | pośpiesznie

head-on  | bezpośrednio

headline  | nagłówek

health  | zdrowie

heart-pounding  | przyśpieszający 
bicie serca, ekscytujący

heating bill  | rachunek za 
ogrzewanie

heating system  | system 
ogrzewania

hence  | stąd, dlatego

highway  | autostrada

hitchhiker  | autostopowicz

HMU = hit me up  | skontaktuj się 
ze mną

homebody  | AmE domator 

honest ˈɒnɪst / ˈɑːnɪst  | szczery

honesty  | szczerość

how come?  | jak to możliwe?

however  | jednak/że 

HQ = headquarters  | główna 
siedziba

humankind  | gatunek ludzki

I
I hate to be a bother…  | 
nie chciałbym/chciałabym 
przeszkadzać…

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

icebreaker  | przełamujący 
pierwsze lody

impact on sth  | wpływ na coś 

impermissible ˌɪmpɜːˈmɪsəbl / 
ˌɪmpɜːrˈmɪsəbl  | niedozwolony, 
niedopuszczalny

imposed on sb  | narzucony komuś

improvement  | ulepszenie, 
poprawienie, usprawnienie

in one breath  | na jednym 
wydechu

in order to  | aby, żeby

in other words  | innymi słowy

in this regard  | w tym względzie, 
pod tym względem

inanimate  | nieożywiony

inappropriate  | nieodpowiedni

indeed  | w rzeczy samej

independent  | niezależny

infant  | małe dziecko, niemowlę

inferior  | gorszy, gorszej jakości

infinitive ɪnˈfɪnətɪv  | bezokolicznik

inflection  | odmiana

influence  | wpływ

instead of sth  | zamiast czegoś 

insult ˈɪnsʌlt  | obelga, wyzwisko

intact  | nietknięty, nienaruszony

interchangeably ˌɪntəˈtʃeɪndʒəbli / 
ˌɪntərˈtʃeɪndʒəbli  | zamiennie

interrupted by sth  | przerwany 
przez coś 

intransitive verb  | czasownik 
nieprzechodni 

invited  | zaproszony

involving sth  | obejmujący coś, 
zawierający coś 

irate aɪˈreɪt / ˈaɪreɪt  | rozgniewany 

irreplaceable  | nie do zastąpienia

is up to you  | zależy od ciebie

island ˈaɪlənd  | wyspa 

isle aɪl  | wyspa

itchy ˈɪtʃi  | swędzący

J
journey ˈdʒɜːni / ˈdʒɜːrni  | podróż

judge  | sędzia

K
knight naɪt  | rycerz

knowledgeable ˈnɒlɪdʒəbl  | 
obeznany, znający się na rzeczy

L
lamb  | jagnię 

last but not least  | ostatnie, ale 
nie mniej ważne
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law  | prawo 

lawyer  | prawnik

laziness  | lenistwo

lengthy  | przydługi 

less  | mniej 

level-headed  | zrównoważony

liable ˈlaɪəbl  | podatny

lie  | kłamstwo

light-hearted  | beztroski, lekki  
w tonie, przyjemny

likelihood  | prawdopodobieństwo

linguistic  | językoznawczy

literally  | dosłownie

liveable ˈlɪvəbl  | znośny

loads of sth  | mnóstwo czegoś 

loanword  | zapożyczenie

lung lʌŋ  | płuco 

lyrics  | słowa piosenki

M
mainland  | stały ląd 

mainly  | głównie

major  | główny

majority  | większość 

mankind  | gatunek ludzki

manned  | z załogą

masculine  | męski

mayor  | burmistrz

meal out  | posiłek na mieście

meaning  | znaczenie 

means of transport  | środek 
transportu

meanwhile  | natomiast, 
tymczasem

measurement  | wymiar, rozmiar

mindfully  | rozważnie, świadomie

misleading  | mylący, 
wprowadzający w błąd

mispronounced  | nieprawidłowo 
wymawiany

misunderstanding  | 
nieporozumienie

motherhood  | macierzyństwo

multiple  | wielokrotny

multiplication  | mnożenie

must  | musieć 

myriads of sth  | mnóstwo czegoś 

N
naughty ˈnɔːti  | niegrzeczny

nightclub bouncer  | bramkarz  
w klubie nocnym 

nobody seems to care!  | wydaje 
się, że nikt się tym nie przejmuje!

not to have a leg to stand on  |  
nie mieć podstaw/dowodów

notable  | godny uwagi

notorious for sth  | znany z czegoś 
(złego)

notoriously nəʊˈtɔːriəsli  | 
notorycznie

nowadays  | obecnie 

numerous  | liczny

O
obesity əʊˈbiːsəti  | otyłość

obeyed  | przestrzegany

obvious ˈɒbviəs / ˈɑːbviəs  | 
oczywisty

occupied  | zajęty

of similar ink  | podobnego rodzaju

offended  | obrażony

old flame  | stara miłość

omitting  | p/omijanie

on a daily basis  | codziennie

on the other hand  | z drugiej 
strony

on top of that  | poza tym 

one’s cup of tea  | czyjaś bajka

ordinal number  | liczebnik 
porządkowy

ordinary  | zwyczajny, zwykły

origin  | pochodzenie 

originally  | początkowo 

otherwise  | inaczej

out of order  | w niewłaściwym 
porządku

outcome  | wynik, rezultat 

outstanding  | wybitny, 
wyróżniający się

oven ˈʌvn  | piekarnik

overly  | nadmiernie

overwhelming ˌəʊvəˈwelmɪŋ / 
ˌəʊvərˈwelmɪŋ  | przeważający

own  | własny

P
pain-free  | bezbolesny

painfully  | boleśnie 

pampered princess  | 
rozpieszczona księżniczka

parking spot  | miejsce parkingowe

parlance ˈpɑːləns / ˈpɑːrləns  | 
język, mowa

particularly  | szczególnie 

party  | przyjęcie, impreza

passed  | uchwalony

passive voice  | strona bierna

pattern  | wzorzec

pejorative pɪˈdʒɒrətɪv / 
pɪˈdʒɔːrətɪv  | pejoratywny

perceived  | postrzegany

perpetrator  | sprawca 
przestępstwa

pet  | zwierzę domowe

pickup line  | tekst na podryw

piously ˈpaɪəsli  | nabożnie

plainly  | po prostu

plumber ˈplʌmə(r)  | hydraulik

pneumonia  | zapalenie płuc 

policies  | polityka

popular  | powszechny

praise  | pochwała 

preceded prɪˈsiːdɪd  | poprzedzony

predicted  | przewidywany
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preposition  | przyimek 

prevention is better than cure  | 
lepiej zapobiegać niż leczyć 

previous ˈpriːviəs  | uprzedni 

previously  | uprzednio, wcześniej

primary  | zasadniczy, główny

proficient  | biegły

progress  | postęp

prolific  | płodny

promotion  | awans

pronoun  | zaimek

pronunciation  | wymowa

proper  | odpowiedni, właściwy

proper noun  | nazwa własna

properly  | odpowiednio, właściwie

publishing house  | wydawnictwo

Q
Q1 = First Quarter  | pierwszy 
kwartał 

qualms  | wahanie, skrupuły, opór

Quarter Pounder  | hamburger 
zawierający ćwierć funta wołowiny

question tag  | forma pytająca  
na końcu zdania, pytanie rozłączne

queue kjuː  | kolejka 

quintessential ˌkwɪntɪˈsenʃl  | 
typowy

quote  | cytat

R
rarely ˈreəli / ˈrerli  | rzadko

raspberry  | malina

reasonable  | rozsądny

receipt  | pokwitowanie, paragon

recently  | ostatnio

red tape  | pej. biurokracja

regarded  | postrzegany, uważany

related to sth  | związany, 
powiązany z czymś

relevance  | znaczenie, związek  
z tematem

replaced with sth  | zastąpiony 
czymś 

requested  | poproszony

restriction  | ograniczenie

rewarding  | satysfakcjonujący

rifle ˈraɪfl  | karabin

right up to the turn of the 
millenium  | aż do przełomu 
stulecia

rotten  | zepsuty

rule  | zasada, reguła

rule of thumb  | sprawdzona zasada

rural  | wiejski

S
scarcely  | ledwo, zaledwie

scent  | zapach

school uniform  | szkolny 
mundurek

score  | wynik 

SCUBA= self-contained 
underwater breathing apparatus  | 
aparat tlenowy

sensitive  | wrażliwy

sentence stress  | akcent zdaniowy

set schedule  | ustalony 
harmonogram/grafik

setting  | otoczenie, spotkanie, 
sytuacja

share of sth  | udział w czymś 

shared  | wspólny

shoddy  | byle jaki, kiepski

short for sth  | skrót od czegoś

shortcut  | skrót 

significant  | znaczący

similarly  | podobnie 

simplicity  | prostota, uproszczenie

since  | odkąd

slight  | lekki 

slightly  | lekko, trochę 

smoothly  | gładko

so-called  | tak zwany

software  | oprogramowanie 

solid  | solidny, pewny, rzetelny

sophisticated  | wyrafinowany

sore  | obolały

sovereign ˈsɒvrɪn / ˈsɑːvrɪn  | 
suwerenny

spelling bee contest  | zawody  
w literowaniu

split  | rozdzielony

spokesman  | rzecznik

stalker  | prześladowca

steeped in sth  | pogrążony  
w czymś 

sth aside  | pomijając coś 

stiff  | sztywny

strain  | presja, napięcie, ciężar

strictly  | ściśle

stripe  | pasek

subscriber  | prenumerator

substraction  | odejmowanie

subtitles  | napisy

subtle ˈsʌtl  | subtelny, delikatny

suffix  | przyrostek 

superlative form  | stopień 
najwyższy

surgeon  | chirurg

surname  | nazwisko

surrounding sth  | otaczający coś

suspicious səˈspɪʃəs  | podejrzany

synonymously sɪˈnɒnɪməsli / 
sɪˈnɑːnɪməsli  | równoznacznie

T
take care  | uważaj na siebie

tap water  | woda z kranu, 
kranówka

tedious ˈtiːdiəs  | męczący, nużący

temporary  | okresowy, czasowy

tense  | czas (gramatyczny)



englishmatters.pl
WYDANIE SPECJALNE 46/2021

FAQ
That would be kindly 
appreciated.  | Byłbym/byłabym 
bardzo wdzięczna. 

the above mentioned  | wyżej 
wspomniane

the devil is in the details  | diabeł 
tkwi w szczegółach

the latter  | ten drugi/a 

the least  | najmniej

the Netherlands  | Holandia

the previous ones  | poprzednie

therefore  | dlatego 

thoroughly  | dokładnie

though  | aczkolwiek,  jednak

thought θɔːt  | myśl

throughout sth  | na przestrzeni 
czegoś, na obszarze czegoś

time clause  | zdanie okolicznikowe 
czasu

tipping  | dawanie napiwków 

tiring ˈtaɪərɪŋ  | męczący

to accomplish sth  | dokonać czegoś

to add sth  | dodawać coś 

to address sb  | zwracać się  
do kogoś 

to affect sth  | wpływać na coś

to agree with sb/sth  | zgodzić się  
z kimś/czymś

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

to apologise to sb  | przeprosić 
kogoś

to appear  | pojawiać się 

to apply to sth  | stosować się  
do czegoś 

to appreciate sth  | doceniać coś 

to associate sth with sth  | kojarzyć 
coś z czymś

to assume sth  | zakładać coś z góry

to avoid sth  | uniknąć czegoś 

to be addicted  | być uzależnionym

to be afraid of sth  | obawiać się 
czegoś 

to be allowed to do sth  | mieć 
zezwolenie na robienie czegoś 

to be bound to  | musieć

to be fond of sth  | być 
przywiązanym do czegoś 

to be in agreement  | być 
zgodnym, zgadzać się 

to be keen on doing sth  | chętnie 
coś robić 

to be likely to  | być 
prawdopodobnym

to bear sth in mind  | mieć coś  
na uwadze

to behave  | zachowywać się

to berate sb tə bɪˈreɪt ˈsʌmbədi  | 
s/krytykować kogoś 

to bid each other farewell  | 
żegnać się wzajemnie

to bind sth  | wiązać coś 

to boil  | gotować się

to book sth  | zarezerwować coś 

to break the ice  | przełamać lody

to break up with sb  | zrywać  
z kimś 

to brush sth aside  | odsuwać coś 
na bok

to cause sth  | s/powodować coś 

to chat to sb  | gawędzić z kimś

to clench one’s teeth  | zacisnąć 
zęby

to collect sth  | zebrać coś

to come across as sth  | wypadać, 
wypaść jako coś 

to come across sth  | natknąć się 
na coś 

to come in handy  | być użytecznym

to come up  | wyskoczyć, wypaść

to commiserate with sb tə 
kəˈmɪzəreɪt wɪð / wɪθ ˈsʌmbədi  | 
współczuć komuś, mówić do kogoś 
współczującym tonem, litować się

to commit a crime  | popełnić 
przestępstwo

to commit to sth  | zobowiązać się 
do czegoś 

to commute  | dojeżdżać (do pracy, 
szkoły)

to complain about sth  | narzekać 
na coś, skarżyć się na coś 

to conjugate sth  | odmieniać coś 

to consist of sth  | składać się  
z czegoś 

to contain sth  | zawierać coś 

to convince sb to do sth  | 
przekonać kogoś do z/robienia 
czegoś

to count on sth  | liczyć na coś 

to cut through sth  | przedrzeć się 
przez coś 

to deal with sth  | po/radzić sobie 
z czymś 

to delay sth  | opóźniać coś 

to depend on sth  | zależeć  
od czegoś 

to differ in meaning  | różnić się 
znaczeniem

to disagree with sb  | nie zgadzać 
się z kimś 

to disapprove of sth  | nie 
pochwalać czegoś 

to discover sth  | odkrywać coś 

to dismiss sb  | zwolnić/odprawić 
kogoś

to distinguish between sth and sth  | 
rozróżnić między czymś a czymś

to double sth  | podwoić coś 

to earn  | zarabiać 

to emphasise sth tu ˈemfəsaɪz 
ˈsʌmθɪŋ  | podkreślić coś

to encompass sth tu ɪnˈkʌmpəs 
ˈsʌmθɪŋ  | obejmować coś

to encounter sth  | napotkać, 
spotkać coś 

to equal  | równać się 

to erase sth  | wymazywać coś 

to erupt  | wybuchnąć

to evoke sth  | wywoływać coś 

to evolve  | ewoluować 

to exhibit sth  | pokazywać, 
przedstawiać, eksponować coś

to experience sth  | doświadczać 
czegoś 

to express regret  | wyrazić żal

to feel dizzy  | mieć zawroty głowy

to feel sick  | czuć się chorym
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to figure out sth  | wymyślić, 
wykombinować, odgadnąć coś 

to fix sth  | naprawić coś 

to flip-flop sth  | zmieniać coś 

to focus on sth  | skupiać/
koncentrować się na czymś

to follow sth  | następować po czymś 

to follow suit  | iść za przykładem

to frown upon sth  | krzywo na coś 
patrzeć

to frown upon sth tə fraʊn əˈpɒn 
/ əˈpɑːn ˈsʌmθɪŋ  | krzywo na coś 
patrzeć 

to get deceived tə ɡet dɪˈsiːvd  | 
zostać oszukanym

to get discouraged  | zniechęcić się

to get fooled  | dać się ogłupić

to get one’s point across  | przekazać 
swoje zdanie/opinię

to get out of the car  | wychodzić  
z samochodu

to get over sth  | przejść przez coś, 
poradzić sobie z czymś

to give advice  | udzielać po/rady

to grab sth  | chwytać coś

to grow apart  | oddalać się  
od siebie (w relacji, w związku)

to grow up  | dorastać 

to have a hunch tə həv ə hʌntʃ  | 
mieć przeczucie

to have to  | musieć

to hit the shops  | pojawiać się  
w sklepach

to improve sth  | polepszać coś

to include sth in sth  | włączać coś 
w coś 

to incorporate sth  | włączać coś 
(w obręb czegoś)

to indicate sth  | wskazywać coś 

to insist on doing sth  | nalegać  
na zrobienie czegoś 

to invade sth  | najeżdżać coś 

to learn sth by heart  | nauczyć się 
czegoś na pamięć 

to look after sb  | opiekować się kimś

to look for sth  | szukać czegoś 

to look like  | wyglądać 

to look up sth  | sprawdzić coś 

to make a prediction  | przewidywać 

to make up for  | z/rekompensować 
coś, wynagradzać coś

to make up sth  | tworzyć coś, 
składać się na coś 

to matter  | znaczyć, mieć znaczenie

to mean sth  | znaczyć coś 

to memorise sth  | zapamiętać coś 

to mention sth  | wspominać  
coś/o czymś 

to mess with sth  | bałaganić/
mieszać w czymś, zaburzać coś

to occur tu əˈkɜː(r)  | dziać się 

to omit sth  | p/ominąć coś 

to originate  | wywodzić się 

to pass an exam  | zdać egzamin

to pay attention to sth  | zwracać  
na coś uwagę 

to pay someone a visit  | składać 
komuś wizytę

to pay tribute to sb  | składać komuś 
hołd

to peep  | podglądać, zerkać

to permit sth  | pozwalać na coś 

to pick sth up  | podchwycić coś

to ponder  | rozważać, zastanawiać się 

to pop up  | pojawiać się 

to prevent sb from sth  | 
powstrzymać kogoś przed czymś

to prick up one’s ears  | wytężyć 
słuch, nadstawić uszu

to procrastinate sth  | odwlekać coś 

to prove  | okazywać się 

to put sb to shame  | zawstydzać 
kogoś 

to reassure sb  | zapewnić, upewnić 
kogoś 

to recall sb/sth to one’s mind  | 
przypominać sobie kogoś/coś,  
wracać pamięcią do kogoś/czegoś 

to reckon  | sądzić, przypuszczać 

to record sb  | nagrać, nagrywać 
kogoś 

to refer to sth  | odnosić się do czegoś

to reflect sth  | odzwierciedlać coś 

to refuse to do sth  | odmówić 
zrobienia czegoś

to regret sth  | żałować czegoś 

to rely on sb  | polegać na kimś 

to remind sb of sth  | przypominać 
komuś o czymś/coś

to replace sth with sth  | zastąpić 
coś czymś

to require sth  | wymagać czegoś 

to run late  | spóźniać się

to run out of sth  | skończyć się, 
zabraknąć czegoś (np. tematów)

to seduce sb  | uwodzić kogoś 

to see any point to sth  | nie widzieć 
w czymś sensu 

to seem  | wydawać się 

to set sth  | ustalić coś

to set up sth  | ustalać coś,  
umawiać coś 

to shorten sth  | skrócić coś 

to shun sb  | wystrzegać się kogoś, 
unikać kogoś 

to simplify sth  | upraszczać, 
uprościć coś 

to sink in  | dotrzeć do świadomości, 
zrozumieć coś

to skip sth  | pomijać coś 

to soften sth  | złagodzić coś 

to solve sth  | rozwiązywać coś

to sound  | brzmieć 

to spark a compelling conversation  | 
zainicjować zajmującą rozmowę

to splash around  | pluskać się 

to spot sth  | dostrzec coś,  
zauważyć coś

to stand for sth  | oznaczać coś 

to steer clear of sth  | trzymać się 
od czegoś z daleka, wystrzegać się 
czegoś 

to stick to sth  | trzymać się czegoś 

to streamline sth  | usprawniać coś, 
poprawiać płynność czegoś 

to strive to sth  | dążyć do czegoś
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to struggle with sth  | zmagać się  
z czymś

to stumble upon sth  | natknąć się 
na coś

to suspect  | podejrzewać 

to tackle sth  | radzić sobie z czymś 

to take an exam  | zdawać egzamin

to take five  | pot. zrobić sobie pięć 
minut przerwy

to take place  | mieć miejsce,  
dziać się 

to tell sth apart  | rozróżniać coś 

to text sb  | esemesować  z kimś 

to throw in sth  | wrzucać coś 

to tick sth  | odhaczać coś 

to trump sth  | pokonywać coś, 
górować nad czymś 

to turn on sth  | włączać coś 

to turn out to be  | okazywać się 

to turn sth down  | odrzucać coś

to turn sth into sth  | zamienić coś 
w coś 

to turn sth on  | włączyć coś 

to upload sth to sth  | wrzucić, 
opublikować coś gdzieś 

to utter sth  | wy/powiedzieć coś 

to vomit/throw up  | z/wymiotować 

to waste sth  | marnować coś 

to wave  | po/machać (np. ręką)

to write sth down  | za/notować coś 

traced  | prześledzony

transitive verb  | czasownik przechodni

tricky  | trudny 

two birds, one stone  | dwie 
pieczenie na jednym ogniu

U
ultimate  | najważniejszy

unanswerable ʌnˈɑːnsərəbl  |  
na które nie ma odpowiedzi

uncertainty ʌnˈsɜːtnti / ʌnˈsɜːrtnti  | 
niepewność

uncommon  | rzadki

understandable ˌʌndəˈstændəbl / 
ˌʌndərˈstændəbl  | zrozumiały

undoubtedly  | bez wątpienia, 
niewątpliwie

unembellished  | niezdobiony, 
nieudekorowany

unfortunately  | niestety

unique juˈniːk  | jedyny w swoim 
rodzaju

unless  | chyba że

unlikely  | nieprawdopodobny

unlimited  | nieograniczony

unnecessarily ʌnˈnesəsərəli / 
ˌʌnˌnesəˈserəli  | niepotrzebnie 

unreasonably  | niedorzecznie

until  | (aż) do

update  | aktualizacja

upgrade  | aktualizacja

upset  | zmartwiony, w złym 
humorze

upset stomach ʌpˈset ˈstʌmək  | 
rozstrój żołądka

urgent  | pilny

usage  | użycie, stosowanie

useful  | użyteczny, pożyteczny

utility  | użyteczność

V
vaguely/dimly  | niejasno, mętnie, 
niewyraźnie

variety  | odmiana 

via ˈvaɪə / ˈviːə  | poprzez, za 
pośrednictwem

village  | wieś, wioska

visible  | widoczny

vital  | zasadniczy, kluczowy

vividly  | żywo

vivisepulture  | palenie czegoś 
żywcem

voiceover  | lektor, podkładanie 
dźwięku

vowel ˈvaʊəl  | samogłoska 

W
wage  | wypłata

weapon  | broń

weather  | pogoda

wedding anniversary  | rocznica 
ślubu

weight weɪt  | waga 

well-behaved  | dobrze ułożony/
wychowany, grzeczny

whatsoever  | w ogóle, absolutnie

when it comes to…  | jeśli chodzi o…

whereas  | podczas gdy 

whether  | czy 

while  | podczas gdy

wicked ˈwɪkɪd  | niegodziwy

willingness  | chęć

with flying colours  | śpiewająco

withheld  | wstrzymany

within sth  | w obrębie czegoś 

without sth  | bez czegoś 

workaholic ˌwɜːkəˈhɒlɪk / 
ˌwɜːrkəˈhɑːlɪk  | pracoholik

workplace  | miejsce pracy

worth doing sth  | wart/y zrobienia 
czegoś 

worth sth  | wart/y czegoś 

worthwhile  | wartościowy, wart 
zachodu

wound wuːnd  | rana

wreath  | wieniec, wianek

wrinkle  | zmarszczka

Y
young adult  | młody dorosły
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