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A
a few | kilka

a few times | kilka razy

abbreviation | skrót

ability | możliwość, zdolność  
(do zrobienia czegoś)

abruptly | gwałtownie

accommodation | zakwaterowanie

accomplished əˈkʌmplɪʃt / 
əˈkɑːmplɪʃt | ukończony

according to sth | według czegoś, 
zgodnie z czymś

accustomed to sth əˈkʌstəmd tə 
ˈsʌmθɪŋ | przyzwyczajony  
do czegoś 

acronym | akronim, skrótowiec

actual | prawdziwy, faktyczny

actually | naprawdę

actually | w rzeczywistości

advanced ədˈvɑːnst / ədˈvænst 
| zaawansowany

adverb of frequency | przysłówek 
częstotliwości

adverbial | przysłówkowy

advert | ogłoszenie, reklama

advice | po/rada

advisable | doradzany

after all | w końcu

afterwards | później, potem

against the rules | wbrew zasadom

aimed at sb | skierowany do kogoś

although | chociaż

among other things | między 
innymi

amused | rozbawiony

annoying | irytujący, denerwujący

applicable to sth | znajdujący 
zastosowanie w odniesieniu  
do czegoś

approach | podejście

appropriate əˈprəʊpriət 
| odpowiedni, właściwy

après-ski ˌæpreɪ ˈskiː | zajęcia  
po nartach

arrangement | ustalenie

article | przedimek

as soon as | gdy tylko, jak tylko

at bedtime | w porze, o której 
chodzi się spać

at least | przynajmniej

at one’s disposal | do czyjejś 
dyspozycji

at worst | w najgorszym wypadku

auxiliary ɔːɡˈzɪliəri | posiłkowy, 
pomocniczy

auxiliary verb | czasownik 
posiłkowy

availability | dostępność

average | przeciętny

aware of sth | świadomy czegoś

awesome ˈɔːsəm | fantastyczny

B
back-to-back | następujący jeden 
po drugim

background | tło

BBQ | grill

beanie | czapka ściśle przylegająca 
do głowy (bez daszka)

beef | wołowina

betrayed | zdradzony, oszukany

bizarre | osobliwy, dziwny

blurred | mętny, zamglony

boarding | wchodzenie na pokład

boarding card | karta pokładowa

bombastic | napuszony, górnolotny

bone of contention | kość niezgody

bossy | władczy

burdened ˈbɜːdnd / ˈbɜːrdnd 
| obciążony

burning | palący

by hand | odręcznie

C
cable car | kolejka linowa

camera | aparat fotograficzny; 
kamera

campsite | obozowisko, kemping

capital letter | duża litera

CEO = Chief Executive Officer 
| dyrektor generalny

certainly | na pewno

certainty | pewność

chef | szef kuchni, główny kucharz

claim | twierdzenie, prośba

clarity | jasność

cognate with sth | pokrewny 
z czymś

coherent kəʊˈhɪərənt / kəʊˈhɪrənt 
| logiczny, spójny

cold | przeziębienie

colloquial kəˈləʊkwiəl 
| kolokwialny, potoczny

common | popularny, powszechny

commonly | powszechnie

comparative | stopień wyższy 
przymiotnka

compensation | rekompensata

completed | ukończony, 
zakończony

complex | złożony

conciliatory | pojednawczy

conditional | okres warunkowy

confidently | pewnie

confused | zdezorientowany

confusion | zakłopotanie; 
zamieszanie

conjunction | spójnik

connected to sth | związany  
z czymś 

conscious of sth | świadomy 
czegoś

considered | uważany

consonant | spółgłoska

constantly | ciągle

contemporary | współczesny
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content | zawartość

continuous kənˈtɪnjuəs | ciągły 

continuously kənˈtɪnjuəsli | ciągle 

contraction | forma ściągnięta, 
kontrakcja

conversely | odwrotnie

convinced | przekonany

council ˈkaʊnsl | rada

countability | policzalność

countable ˈkaʊntəbl | policzalny

court | sąd

covering sth | obejmujący coś

cruise | rejs

current | obecny

currently | obecnie

D
dare | ośmielać się

dashed | roztrzaskany, przerwany

defined | określony, zdefiniowany

definite article | rodzajnik 
określony

definitely | zdecydowanie

degree of likelihood | stopień 
prawdopodobieństwa

demanding | wymagający

demonstrative | wskazujący

denoted by sth | określony przez 
coś

department | dział

depending on sth | w zależności od 
czegoś

determiner | określnik

dietician ˌdaɪəˈtɪʃn | dietetyk

disappointed | rozczarowany

disappointment | rozczarowanie

disciple | uczeń

divided between sth | podzielony 
między coś

divisive | stwarzający podziały

Don’t mention it. | Nie ma o czym 
mówić.

doorbell | dzwonek do drzwi

doubt | wątpliwość

doubtlessly ˈdaʊtləsli | bez 
wątpienia

drop-off point | punkt oddawania/
przyjęcia

dropped | pominięty, 
wyeliminowany

dropping sth | pomijanie, 
eliminowanie czegoś

due to sth | z powodu czegoś

E
either…or… | albo…albo…

elderly | starszy

elders | starsze osoby

emphasis | podkreślenie

en-suite ˌɒ̃ ˈswiːt / ˌɑ̃ː ˈswiːt | pokój 
z łazienką

entitlement | upoważnienie, 
przywilej, zasługiwanie na coś

entity | jednostka

environmental ɪnˌvaɪrənˈmentl 
| środowiskowy

equivalent | odpowiednik

except sth | z wyjątkiem czegoś

excessive | nadmierny, przesadny

exhausted | wyczerpany

extremely | wyjątkowo

F
familiar with sth | zaznajomiony  
z czymś 

favourite | ulubiony

feature | cecha

few | niewielu

filthy | nieprzyzwoicie, obrzydliwie

Fingers crossed! | Trzymam kciuki!

flat | mieszkanie

flexibility ˌfleksəˈbɪləti 
| elastyczność

flexible | elastyczny

fluency ˈfluːənsi | biegłość, 
płynność

fluently ˈfluːəntli | biegle

follower | zwolennik

for ages | od wieków

for comparison | dla porównania

foreign language | język obcy

foreigner | obcokrajowiec

formerly | poprzednio

fortunately | na szczęście

freak | świr, maniak

frequency adverb ˈfriːkwənsi 
ˈædvɜːb / ˈædvɜːrb | przysłówek 
częstotliwości

frequently ˈfriːkwəntli | często

friendly | przyjazny

fulfilling | udany, satysfakcjonujący

full stop | kropka

fully-booked | całkowicie 
zarezerwowany

furthermore | ponadto

G
generality | uogólnienie

generously | hojnie

genuine | prawdziwy

gerund | rzeczownik 
odczasownikowy

given the fact that… | zważywszy 
na to, że...

goal | cel

good luck! | powodzenia!

government | rząd

gramps | pot. dziadkowie

grateful | wdzięczny

gym | siłownia

H
habit | zwyczaj, nawyk

hand luggage | bagaż podręczny

handful of sth | garść czegoś
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handy | pomocny, użyteczny

heartbreak | zawód miłosny

hint | wskazówka

host | gospodarz

hot tub | jacuzzi

household chores | obowiązki 
domowe

however | jednak/że

I
I can’t afford it. | Nie stać mnie  
na to.

I can’t wait! | Nie mogę się 
doczekać!

I don’t mind it. | Nie mam nic 
przeciwko temu.

I’m full up. | Jestem pełny.

identity | tożsamość

imaginative | pomysłowy

impact | wpływ

in a nutshell | w skrócie

in order to | aby, żeby

in other words | innymi słowy

in similar ilk | tego samego pokroju

in terms of sth | pod względem 
czegoś

inappropriate | nieodpowiedni

including sth | włącznie z czymś

indeed | w rzeczy samej

indefinite | nieokreślony

infinitive | bezokolicznik 

inflection | odmiana

influence on sth | wpływ na coś

inhabited | zamieszkany

initialism | skrótowiec literowy, 
literowiec

innermost | wewnętrzny

instantaneous ˌɪnstənˈteɪniəs 
| natychmiastowy

instead of sth | zamiast czegoś

insulation | warstwa izolacyjna

intensive | wzmacniający, 
emfatyczny

intermediate 
| średniozaawansowany

interrogative | pytający

inversion | inwersja

invited | zaproszony

it’s nuts | pot. to odlot

J
Japanese ˌdʒæpəˈniːz | japoński

jerry-can | kanister

L
lack of sth | brak czegoś

last but not least | ostatnie, ale nie 
mniej ważne

lax | pobłażliwy

leading to sth | prowadzący  
do czegoś

lift pass | karnet narciarski

likeable | sympatyczny

liner | wkładka, wypełnienie

liquid ˈlɪkwɪd | płyn

literal | dosłowny

looks of disapproval | spojrzenia 
pełne dezaprobaty

luggage ˈlʌɡɪdʒ | bagaż

M
main | główny

major | główny

malicious məˈlɪʃəs | złośliwy

Many happy returns. | Najlepsze 
życzenia., Wszystkiego najlepszego.

meaning | znaczenie

memorable | zapadający w pamięć

mercy | łaska, ułatwienie

mere mɪə(r) / mɪr | jedynie

mindful of sth | świadomy czegoś

modern | współczesny

moreover | ponadto

myriad of sth | mnóstwo czegoś

N
namely | (a) mianowicie

near-nightly | conocny

nearest and dearest | osoby 
bliskie, rodzina

nearly | prawie 

neighbour | sąsiad

neither | żaden

neutral ˈnjuːtrəl / ˈnuːtrəl 
| bezstronny, neutralny

nevertheless | niemniej jednak

nightmare | koszmar

no matter | nieważne

noir flick | czarny film, czarne kino 
(nie pokazujące w jasny sposób 
różnicy między dobrem, a złem)

nonetheless | niemniej jednak

not quite | niezupełnie

novel | powieść

nowadays | obecnie

nuance ˈnjuːɑːns / ˈnuːɑːns | niuans

numerous | liczny

O
object | dopełnienie

object pronoun | zaimek w funkcji 
dopełnienia

obscure | trudny do zrozumienia, 
niejasny

obvious | oczywisty

occurring əˈkɜː(r)ɪŋ | dziejący się

odds | szanse

off-piste | poza wyznaczonymi 
trasami

offside | spalony

Old Norse | język staronordyjski

omitted | pomijany
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on a daily basis | codziennie

on the front burner | na 
pierwszym miejscu, w centrum 
zainteresowania

on the other hand | z drugiej 
strony

on top of that | poza tym

on track | na dobrej drodze

once in a blue moon | bardzo 
rzadko

originally | początkowo

ought to | powinno się

outcome | wynik, rezultat

overarching | nadrzędny

overly | nadmiernie

oversized | ponadwymiarowy

overview | przegląd

overworked | przepracowany

P
pain in the neck | utrapienie

participant | uczestnik

participle | imiesłów 

particle | partykuła

pattern | wzorzec

peculiar to sth | charakterystyczny/
typowy tylko dla czegoś

pedestrian | przechodzień

perceived pəˈsiːvd / pərˈsiːvd 
| postrzegany

perchance | być może

permissible | dozwolone, 
dopuszczalne

persistent | powtarzający się

pesky | dokuczliwy

phenomenon | zjawisko

plenty of sth | mnóstwo czegoś

pork | wieprzowina

possessive personal | dzierżawczy

possibility ˌpɒsəˈbɪləti ˌpɑːsəˈbɪləti 
| możliwość

prayer | modlitwa

preceded with sth | poprzedzony 
czymś

predictably | jak można się było 
spodziewać 

prediction | przewidywanie

prefix | przedrostek

preposition | przyimek

previous | poprzedni

prior | wcześniejszy

proficiency prəˈfɪʃnsi | biegłość

prom | bal na zakończenie roku 
szkolnego najstarszego rocznika

pronoun | zaimek

pronunciation | wymowa

proper noun | nazwa własna

purpose | cel

Q
question tag | słówko pytające na 
końcu zdania

R
range of sth | zakres czegoś

refined | subtelny, delikatny

reflecion on sth | odzwierciedlenie 
czegoś

reflexive | zwrotny

regarded as sth | postrzegany jako 
coś

regardless of sb/sth | bez względu 
na kogoś/coś 

regret | żal, ubolewanie

rejected | odrzucony

relative | względny

relief | ulga

remaining | pozostały

reminiscent of sth 
| przypominający coś

remote | odległy

replaced by sth | zastąpiony  
przez coś

reported speech | mowa zależna

repressed | tłumiony

required | wymagany

resolve | determinacja

review | recenzja

rigid | sztywny

rigidity | sztywność, rygor

Romance language | język 
romański

ruthless | bezwzględny

S
seafood | owoce morza

sense | zmysł

shame | szkoda

significant | znaczący

similarly to sth | podobnie  
do czegoś

similiarly | podobnie

simultaneously ˌsɪmlˈteɪniəsli / 
ˌsaɪmlˈteɪniəsli | jednocześnie

since | od

ski equipment | wyposażenie 
narciarskie

ski helmet | kask narciarski

ski lift | wyciąg narciarski

ski lodge | schronisko narciarskie

ski resort | kurort narciarski

snow glare | oślepienie odblaskiem 
słońca od śniegu

social attitude | nastawienie 
społeczne

solidly | zdecydowanie

spontaneous spɒnˈteɪniəs / 
spɑːnˈteɪniəs | spontaniczny

step by step | krok po kroku

stern | surowy

stilted | nienaturalny, sztywny

stranger | nieznajomy 

subconscious | podświadomy

subconsciously | podświadomie

subject pronoun | zaimek w funkcji 
podmiotu
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subject-verb | podmiot-orzeczenie

subjunctive | tryb łączący

supercilious ˌsuːpəˈsɪliəs 
/ ˌsuːpərˈsɪliəs | wyniosły, 
lekceważący

superlative | stopień najwyższy 
przymiotnika

T
take it easy | spokojnie

takeaway | wniosek, kluczowy fakt

target audience | grupa docelowa

tedious ˈtiːdiəs | nużący

teenager | nastolatek

temporary | okresowy, przejściowy

tense | czas gramatyczny

terrified | przerażony

the above | powyższy

the former | pierwszy 
z wymienionych

the latter | drugi (z wymienionych)

the least | najmniej

the likes of sb | tacy jak ktoś

the Netherlands | Holandia, 
Niderlandy

therefore | dlatego

thermals | kalesony

though | chociaż

thought out | przemyślany

threatening | zagrażający

thrilled | podekscytowany

tile | płytka

timetable | rozkład jazdy

tinge of sth | domieszka czegoś

tip | wskazówka

to accuse sb | oskarżać kogoś

to achieve sth | osiągnąć coś

to admit sth | przyznać coś

to admit that… | przyznać, że…

to advise sb | doradzać komuś

to afford sth | móc sobie na coś 
finansowo pozwolić

to analyse sth tu ˈænəlaɪz ˈsʌmθɪŋ 
| analizować coś

to announce | ogłaszać, 
obwieszczać

to annoy sb | denerwować kogoś

to appear | pojawiać się, wydawać 
się

to argue | kłócić się

to ask sb out | zapraszać kogoś na 
randkę

to ban sth | zakazać czegoś

to be armed with sth | być 
uzbrojonym w coś

to be pluralised | występować 
w liczbie mnogiej

to be promoted | dostać awans

to be up to speed with sth | być  
na bieżąco z czymś

to bear sth in mind | mieć coś  
na uwadze

to become | stawać się

to binge-watch sth tə bɪndʒ wɒtʃ 
ˈsʌmθɪŋ | oglądać serial lub 
program po kilka odcinków z rzędu 
lub cały sezon na raz

to bite one’s nails | obgryzać 
paznokcie

to blame sb | obwiniać kogoś

to boast about sth | szczycić się 
czymś

to borrow sth | pożyczać coś 

to break a sweat | s/pocić się, 
wysilać się

to break it to sb | przekazywać 
komuś coś wstrząsającego/
nieprzyjemnego

to breathe | oddychać

to call sth off | odwołać coś

to change beyond recognition 
| zmienić się nie do poznania

to channel sth | ukierunkować coś

to charge sth | naładować coś

to check-in | odprawić się

to co-star with sb | występować 
z kimś (na scenie, w filmie itp.)

to combat sth | zwalczać coś

to combine sth with sth | łączyć 
coś z czymś

to come across as sb | wypaść jako 
ktoś

to come across sth | natknąć się 
na coś

to come along | nadciągać, 
pojawiać się

to come into play | wchodzić 
w grę, dać o sobie znać

to come over | wpaść

to come to fruition | zostać 
zrealizowanym

to come to naught | spełznąć  
na niczym, pójść na marne

to come to sb’s mind | przychodzić 
komuś do głowy

to come up | pojawiać się

to complain about sth | narzekać 
na coś 

to complete sth | ukończyć coś

to concern sth | dotyczyć czegoś

to confess sth | wyznać coś

to conjugate | odmieniać 
czasownik

to consider sth | rozważać coś

to contain sth | zawierać coś

to contribute to sth | przyczynić się 
do czegoś

to convince sb | przekonywać 
kogoś

to convince sb to do sth 
| przekonać kogoś, by coś zrobił

to count | liczyć się

to crave sth | mieć chęć na coś

to daydream about sth | marzyć, 
fantazjować, śnić na jawie o czymś

to deal with sth | mieć z czymś  
do czynienia, zajmować się czymś

to define sth | definiować, określać 
coś

to denote sth | opisać, określić coś

to deny sth | zaprzeczać czemuś

to deploy sth | stosować coś

to disappear | znikać
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to discourage sb | zniechęcać 
kogoś

to display sth | okazywać, pokazać 
coś

to disrespect sth | nie szanować 
czegoś

to dissect sth | dokładnie coś  
prze/analizować

to draw a conclusion | wyciągnąć 
wniosek

to drive sb nuts | doprowadzać 
kogoś do szaleństwa

to earn | zarabiać

to emphasise sth tuˈemfəsaɪz 
ˈsʌmθɪŋ | podkreślić coś

to encounter sth | spotkać, 
napotkać coś

to enlarge sth | powiększyć coś

to ensure | upewnić się

to exaggerate tu ɪɡˈzædʒəreɪt 
| przesadzać

to exclaim | wykrzyknąć

to experience sth | doświadczać, 
doświadczyć czegoś 

to express regret | wyrażać żal

to face sth | mierzyć się z czymś

to faint | zemdleć

to feel more confident with sth 
| poczuć się pewniej w jakimś 
zakresie

to fill up one’s car | zatankować 
samochód

to find out | dowiedzieć się

to fit | pasować

to focus on sth | skupiać się  
na czymś

to force oneself to do sth 
| zmuszać się do z/robienia czegoś

to frown upon sth | nie pochwalać 
czegoś, krzywo na coś patrzeć

to gain insight into sth | uzyskać 
wgląd w coś

to gain sth | uzyskać, zdobyć coś

to get away from sth | uciec od 
czegoś

to get bored with sth | znudzić się 
czymś

to get clued up on sth | zapoznać 
się z czymś

to get messy | zrobić się 
nieciekawie

to get on very well with sb | mieć  
z kimś bardzo dobre relacje 

to get to grips with sth | uporać się 
z czymś

to get used to doing sth 
| przyzwyczaić się do robienia 
czegoś 

to give orders | wydawać rozkazy

to give permission | wyrażać zgodę

to give sb a lift | podwieźć kogoś

to go easy on sth | ograniczać coś

to go for sth | sięgać po coś

to go the extra mile | z/robić 
więcej niż jest wymagane

to grow up with sth | wzrastać 
z czymś

to have a grasp of sth | rozumieć 
coś

to hesitate | wahać się

to hire sb | zatrudnić kogoś

to hit one’s sales targets | osiągnąć 
cele sprzedażowe

to hit the slopes | wyruszyć na 
stoki

to hold late-night parties 
| wydawać przyjęcia w późnych 
godzinach nocnych

to improve sth | polepszyć coś

to include sth | obejmować coś

to insist on sth | nalegać na coś

to interrupt sth | przerwać coś, 
przeszkodzić w czymś

to invert sth | odwrócić coś

to join sb | dołączyć do kogoś

to jump in the shower | wskakiwać 
pod prysznic

to keep sth in mind | pamiętać 
o czymś

to last | trwać

to lend sb a hand | pomóc komuś

to lend sb sth | pożyczyć coś komuś

to lift | podnieść

to link sth | łączyć coś

to look forward to sth | czekać  
na coś

to lose one’s temper | stracić 
panowanie nad sobą

to lose sth | z/gubić coś

to lure sb tə lʊə(r) / lʊr ˈsʌmbədi 
| wabić kogoś

to make predictions 
| przewidywać, przewidzieć (coś)

to make request | prosić, zwracać 
się z prośbą

to master sth | opanować coś

to mean sth | znaczyć, oznaczać 
coś

to memorise sth | zapamiętać coś

to move on | ruszać, działać dalej

to move to X | przeprowadzić się 
do X

to my mind | moim zdaniem, 
w mojej opinii

to nag sb about sth | dręczyć kogoś 
w jakiejś sprawie

to notice that... | zauważyć, że…

to obey orders | być posłusznym 
rozkazom

to oblivion | bez pamięci

to occur | występować

to omit sth | pomijać coś

to opt out of sth | wycofać się 
z czegoś, zrezygnować z czegoś

to order sth | nakazać coś

to overcome sth | przezwyciężyć 
coś, poradzić sobie z czymś

to overcook sth | rozgotować coś

to overlook sth | lekceważyć, 
pomijać coś

to overtake a car | wyprzedzać 
samochód

to pass a driving exam | zdać 
egzamin na prawo jazdy

to pass a language exam | zdać 
egzamin językowy

to pass an exam | zdać egzamin

to pay attention to sth | zwrócić  
na coś uwagę
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to persuade sb | namawiać kogoś, 
przekonywać kogoś

to point out that… | wskazywać  
na to, że…

to predict sth | przewidzieć coś

to prove that… | udowodnić, że…

to provoke sth | s/powodować coś

to pursue | wieść, realizować

to reach out to sb | pomagać komuś

to realise sth | zdać sobie z czegoś 
sprawę

to reckon sth | uważać

to refuse to do sth | odmawiać 
zrobienia czegoś

to regard sth as sth | postrzegać coś 
jako coś

to relay sth | przekazywać coś

to rely upon sth | polegać na czymś

to remain | pozostawać

to replace sth | wymienić coś

to replace sth with sth | zastąpić coś 
czymś

to require sth | wymagać czegoś 

to reveal sth | ujawniać coś

to reverse sth | odwrócić coś

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

to run for president | ubiegać się 
o stanowisko prezydenta

to screw in tə skruː ɪn | wkręcić

to seem | wydawać się

to separate the wheat from the 
chaff | oddzielić ziarno od plew

to set off on the journey | wyruszać 
w podróż

to set up sth | przygotować coś, 
rozstawić coś

to shift sth | przesuwać coś

to simplify sth | uprościć coś

to skip sth | pominąć coś

to snore | chrapać

to solve sth | rozwiązywać coś

to some extent | w jakimś stopniu

to sound rude | brzmieć 
niegrzecznie

to step back | odsunąć się

to stink | śmierdzieć

to struggle to do sth  | zmagać się 
by coś zrobić, mieć trudności ze 
zrobieniem czegoś

to struggle with sth | zmagać się 
z czymś

to succeed tə səkˈsiːd | odnieść 
sukces; udać się, powieść się 

to sunbathe | opalać się

to tackle sth | stawiać czemuś czoła

to take a bite | spróbować

to take a look at sth | przyjrzeć się 
czemuś 

to take a shower | brać prysznic

to take care of sth | dbać o coś

to take place | mieć miejsce, 
odbywać się

to take revenge | zemścić się

to take sth into consideration | brać 
coś pod uwagę

to take the plunge | zdobyć się na 
odważny krok

to talk through sth | omówić, 
przedyskutować coś

to tell sth apart | rozróżnić coś

to threaten sb | zagrażać komuś

to tinker with sth | majsterkować 
przy czymś

to try out sth | wypróbować coś

to try sth on | przymierzyć coś

to turn out | okazać się

to turn sth down | ściszać coś

to turn sth up | podgłośnić coś

to waste sth | marnować coś

to win at any cost | wygrać  
za wszelką cenę

to witness sth | być świadkiem 
czegoś

tongue tʌŋ | język

transceiver trænˈsiːvə(r) | aparat 
nadawczo-odbiorczy

transition | przekształcenie

tricky | trudny

tutorial tjuːˈtɔːriəl / tuːˈtɔːriəl | lekcja, 
instrukcja, film instruktażowy

twice | dwukrotnie

two days ago | dwa dni temu

U
ultimately | ostatecznie,  
w ostatecznym rozrachunku,  
w końcu

unconsciously | nieświadomie

uncountable ʌnˈkaʊntəbl 
| niepoliczalny

undefined | nieokreślony

undoubtedly | niewątpliwie

uneasy | nieswojo

unfortunately | niestety,  
na nieszczęście

unless | chyba, że

unpleasant | nieprzyjemny

unreasonable ʌnˈriːznəbl 
| nierozsądny

until | aż do

untold | niewypowiedziany

upper/middle class | klasa wyższa/
średnia

upset | zmartwiony

urgency | pilność

used to | mieć zwyczaj  
(w przeszłości)

V
variety of sth | różnorodność czegoś

vast | obszerny, szeroki

versatile ˈvɜːsətaɪl / ˈvɜːrsətl 
| wszechstronny

versus | kontra

view | widok

viewpoint | punkt widzenia

visible | widoczny

vivid | sugestywny

vowel | samogłoska
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W
water slide | zjeżdżalnia wodna

water-resistant | wodoodporny

way to go | tak trzymać

wedding | ślub

well-rounded | gruntownie 
wykształcony, dobrze przygotowany

what’s more | ponadto

when it comes to | jeśli chodzi o

where XYZ are concerned | gdy 
dotyczy to XYZ

whereas | podczas gdy 

whether | czy

widespread | szeroko 
rozpowszechniony

with a side glance at sth | rzucając 
okiem na coś

with reference to sb | w odniesieniu 
do kogoś

without sth | bez czegoś 

woollen | wełniany

worth sth | wart/y czegoś

X
X concerned | X którego sprawa 
dotyczy

Y
You’re welcome. | Bardzo proszę.
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