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A
A-lister |  osoba należąca do grupy 
najpopularniejszych osób, firm lub 
organizacji

abbreviation əˌbriːviˈeɪʃn |  skrót

abundance əˈbʌndəns |  obfitość

according to sth |  według czegoś

account holder |  posiadacz konta

accounting |  księgowość

account |  konto

accusation |  oskarżenie

accused of sth |  oskarżony o coś

actually |  faktycznie, prawdę 
powiedziawszy, w rzeczywistości

addiction |  uzależnienie

adult |  dorosły

advanced ədˈvɑːnst / ədˈvænst 
|  zaawansowany

advertising campaign |  kampania 
reklamowa

advisable |  doradzany

ad |  pot. reklama

a few |  kilka

affluent |  zamożny

after all |  w końcu

alike |  podobnie

allowed |  dozwolony

although |  chociaż

amid sth |  wśród czegoś

amusement |  rozbawienie, 
rozrywka

ancestor |  przodek

ancient ˈeɪnʃənt |  starożytny

annual |  coroczny

anonymous əˈnɒnɪməs / 
əˈnɑːnɪməs |  anonimowy

anxiety |  niepokój

anxious |  pełen niepokoju

apparent |  widoczny

appearance |  wygląd

approach |  podejście

appropriately |  odpowiednio

appropriate |  odpowiedni, 
stosowny

appropriation |  przywłaszczenie, 
zawłaszczenie

app |  pot. aplikacja

as American as apple pie |  typowo 
amerykański

as easy as pie |  bułka z masłem

at all |  w ogóle

at any price |  za wszelką cenę

at first glance |  na pierwszy rzut 
oka

at least |  przynajmniej

at one’s fingertips |  w zasięgu ręki

attachment əˈtætʃmənt |  załącznik

attempt |  próba

attendee əˌtenˈdiː |  uczestnik

at the onset of sth |  na początku 
czegoś

at the push of a button |  bez trudu

attire |  ubiór, strój

attitude |  nastawienie

audience ˈɔːdiəns |  odbiorcy

authorities |  władze

availability |  dostępność

available əˈveɪləbl |  dostępny

average |  przeciętny

awareness |  świadomość

aware of sth |  świadomy czegoś

awfully |  okropnie

awkward ˈɔːkwəd / ˈɔːkwərd 
|  dziwny, niezręczny

B
background |  tło

backlash |  ostry sprzeciw

bank account |  konto bankowe

barely |  ledwo, zaledwie

beforehand |  wcześniej, 
 z wyprzedzeniem

behaviour |  zachowanie

best regards |  z poważaniem

betrayal |  zdrada

bias ˈbaɪəs |  stronniczość

bizarre |  osobliwy, dziwaczny

blessing |  błogosławieństwo

blurred blɜːd / blɜːrd |  rozmazany, 
rozmyty

Bob’s your uncle |  pot. BrE 
załatwione, gotowe

border |  granica

borrowing |  zapożyczenie

bottom half |  dolna część

boundary |  granica

bully |  prześladowca

burn-after-reading |  post ginący 
zaraz po obejrzeniu

burnout |  wypalenie

by the way |  przy okazji

C
cancer |  rak (choroba)

caption |  podpis

CEO = Chief Executive Officer 
|  dyrektor generalny

certainly |  na pewno

chairman |  przewodniczący

chamber ˈtʃeɪmbə(r) |  komnata

Chinese ˌtʃaɪˈniːz |  chiński

choreography ˌkɒriˈɒɡrəfi / 
ˌkɔːriˈɑːɡrəfi |  choreografia

circumlocution |  zagmatwana/
oględna wypowiedź

circumstance ˈsɜːkəmstəns / 
ˈsɜːkəmstɑːns |  okoliczność

clampdown on sth |  ograniczenie 
czegoś

classmate |  kolega z klasy

clueless |  zielony, nieobeznany (np. 
z tematem)

cluster |  zbitka

coherent kəʊˈhɪərənt / kəʊˈhɪrənt 
|  spójny

coincidence kəʊˈɪnsɪdəns |  zbieg 
okoliczności
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coined |  ukuty, wymyślony

colleague ˈkɒliːɡ / ˈkɑːliːɡ |  kolega 
z pracy

common denominator |  wspólny 
mianownik

common ground |  wspólna 
płaszczyzna

common |  powszechny

community |  społeczność

comparable ˈkɒmpərəbl / 
ˈkɑːmpərəbl |  porównywalny

compartmentalised 
|  zaszufladkowany, 
skategoryzowany

compelling |  interesujący, ważny, 
frapujący

competition |  konkurencja

competitive |  konkurencyjny

competitor |  rywal, konkurent

concerning sth |  dotyczący czegoś

concern |  obawa, troska

conducted |  przeprowadzony

conduct |  postępowanie

confidence |  pewność siebie

confident |  pewny siebie

confused |  mylony

confusing |  mylący, wprowadzający 
w błąd

connection |  połączenie

connectivity |  łączność, połączenie

conscious ˈkɒnʃəs / ˈkɑːnʃəs 
|  świadomy

considered |  uważany

consistent |  spójny

consonant |  spółgłoska

constantly |  ciągle

content |  zawartość, treść

continuously kənˈtɪnjuəsli |  bez 
przerwy, ciągle

contrary to sth |  w przeciwieństwie 
do czegoś

convenient |  wygodny

conviction |  przekonanie

convo |  pogawędka

corporal |  kapral

counterfeit ˈkaʊntəfɪt / ˈkaʊntərfɪt 
|  podrobiony, sfałszowany

counterpart |  odpowiednik

countless |  niezliczony

credible |  wiarygodny

crocheting |  szydełkowanie

crucial |  zasadniczy

culprit |  winowajca

cumbersome ˈkʌmbəsəm / 
ˈkʌmbərsəm |  uciążliwy

currently |  obecnie

current |  aktualny,  obecny

curriculum kəˈrɪkjələm |  program 
nauczania

customary |  zwyczajowy

customer |  klient

D
debt det |  dług

decline |  upadek, schyłek

definitely |  zdecydowanie

deliberately dɪˈlɪbərətli |  celowo

delivery time |  czas dostawy

delivery |  dostawa

demeanour dɪˈmiːnə(r) 
|  zachowanie, aparycja

demolition |  zburzenie

denial dɪˈnaɪəl |  zaprzeczanie, 
negacja, wyparcie się (czegoś)

depending on sth |  w zależności od 
czegoś

desired |  pożądany, upragniony

despite sth |  po/mimo czegoś

detection |  zauważanie czegoś, 
odkrywanie

device |  urządzenie

dev |  programista, twórca

diner ˈdaɪnə(r) |  osoba jedząca (np. 
w restauracji)

diphtong |  dyftong

discarded |  odrzucony

discovery |  odkrycie

disenfranchised ˌdɪsɪnˈfræntʃaɪzd 
|  pozbawiony praw (obywatelskich)

dishonest dɪsˈɒnɪst / dɪsˈɑːnɪst 
|  nieuczciwy

distraction |  rozproszenie, element 
rozpraszający uwagę

diverse |  zróżnicowany

do it yourself |  zrób to sam

down-to-earth |  przyziemny, 
twardo stąpający po ziemi

downright |  jawny

draft |  szkic

dreadlocks |  dredy

E
eager |  chętny

eating disorders |  zaburzenia 
odżywiania

effort |  wysiłek

either… or… |  albo… albo…

elderly |  starsi ludzie

embarrassing ɪmˈbærəsɪŋ 
|  krępujący

emoji ɪˈməʊdʒi |  ikona emoji, 
emotikon

employee |  pracownik

employer |  pracodawca

encouragement |  zachęta

enemy |  wróg

engaged to sb |  zaręczony/a z kimś

engagement ɪnˈɡeɪdʒmənt 
|  zaangażowanie

enough |  dosyć, wystarczająco

enquiry |  zapytanie

enslaved |  zniewolony

entirely |  całkowicie

entire |  cały

epitome |  uosobienie

equivalent |  odpowiednik

eventually |  w końcu, ostatecznie

exception |  wyjątek
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exchanging ɪksˈtʃeɪndʒɪŋ 
|  wymienianie się

expense |  wydatek

exposed to sth |  poddany czemuś, 
wystawiony na coś

extended |  poszerzony

external |  zewnętrzny

extraordinary |  niezwykły

F
factually |  merytorycznie

fake |  fałszywy

falsehood |  kłamstwo

familiar with sth |  zaznajomiony 
z czymś

familiar |  swojski, potoczny, znany

fat-shaming |  stygmatyzacja 
otyłości

fear of missing out |  strach przed 
utratą czegoś, wykluczeniem 
z czegoś (np. z imprezy 
towarzyskiej)

feature-length |  pełnometrażowy

feature |  cecha

fee |  opłata

few |  niewielu

fine |  grzywna, mandat

first of all |  po pierwsze

fix that for you |  załatwię to dla 
ciebie

flexible |  elastyczny

flirtatious flɜːˈteɪʃəs / flɜːrˈteɪʃəs 
|  zalotny, kokieteryjny

foe fəʊ |  wróg

following up on sth |  w odpowiedzi 
na coś

following up… |  w nawiązaniu do…

for ages |  od dawna

forced to do sth |  zmuszony do  
z/robienia czegoś

foreign |  zagraniczny

former |  wcześniejszy, uprzedni

fortunately |  na szczęście

for what it’s worth |  jeśli ma to 
jakieś znaczenie

frankly |  szczerze

fraudulent ˈfrɔːdʒələnt |  fałszywy, 
nieuczciwy

full-time job |  pełny etat

furniture designer |  projektant 
mebli

G
gender |  płeć

generic |  ogólny

genuine ˈdʒenjuɪn |  prawdziwy

go-to |  sprawdzony

grand |  ważny

grateful |  wdzięczny

Great Vowel Shift |  wielka 
przesuwka samogłoskowa

greeted |  witany

greeting |  powitanie

grief |  żal, smutek

guideline |  wskazówka

gullible |  naiwny, łatwowierny

H
hailed |  okrzyknięty

handful of sth |  garść czegoś

handicap |  upośledzenie

handy |  użyteczny

hang on |  poczekaj, proszę 
poczekać

headdress |  ozdobne nakrycie 
głowy

headline |  nagłówek

hence |  dlatego

hilarious |  wesoły

hoax |  kaczka dziennikarska, 
mistyfikacja

honesty |  szczerość

hoop earring |  kolczyk w kształcie 
koła

host |  gospodarz, osoba 
prowadząca

household name |  powszechnie 
znana nazwa/znane pojęcie

however |  jednak/że

How’s tricks? |  Jak się sprawy 
mają?

hug |  uścisk

humiliating |  poniżający, 
upokarzający

humility |  skromność

I
identity |  tożsamość

ill advised |  nieroztropny, 
nierozważny

implicit |  domniemany

imposed |  nałożony

improper |  nieodpowiedni

improvement |  polepszenie, 
usprawnienie

in advance |  z wyprzedzeniem

inadvertently ˌɪnədˈvɜːtntli / 
ˌɪnədˈvɜːrtntli |  niechcący

in a hurry |  w pośpiechu

in a reasonable way |  w rozsądny 
sposób

incestuous ɪnˈsestʃuəs |  żyjący 
w kazirodczym związku

included |  włączony

including sth |  włącznie z czymś

income |  dochód

inconsistent |  niespójny

increasingly |  rosnąco, wzrastająco

incredible ɪnˈkredəbl 
|  niewiarygodny

incredibly ɪnˈkredəbli 
|  niewiarygodnie

indeed |  w rzeczy samej

indispensable |  niezbędny, 
nieodzowny

inequality |  nierówność

inevitable ɪnˈevɪtəbl |  nieunikniony

infant |  noworodek, niemowlę
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infinite |  nieskończony

influence |  wpływ

infringement |  naruszenie

ingrained |  zakorzeniony

inner |  wewnętrzny

innocuously ɪˈnɒkjuəsli / 
ɪˈnɑːkjuəsli |  nieszkodliwie

in order to |  aby, żeby

insight |  wgląd

instance |  przykład

instantly |  natychmiast

instant |  natychmiastowy

instead of sth |  zamiast czegoś

instead |  w zamian

insurance company |  firma 
ubezpieczeniowa

intent |  intencja, zamiar

interference |  ingerencja

in terms of sth |  pod względem 
czegoś

internal |  wewnętrzny

interruption |  przerwanie, 
przeszkodzenie, zakłócenie 
(np. emisji programu)

in the attachement |  w załączniku

invented |  wynaleziony

invention |  wynalezienie

it goes without saying |  nie trzeba 
dodawać, że; rozumie się samo 
przez się, że

it is estimated that… |  szacuje się, 
że…

I’m afraid... |  Obawiam się...

J
journalist |  dziennikarz

judge |  sędzia

K
Keep in touch |  Bądźmy 
w kontakcie.

L
lady luck |  fortuna, szczęście, ślepy 
los

laid off |  zwolniony

largely |  w dużej mierze

laugh out loud |  dużo śmiechu, 
uśmiać się

launch |  wypuszczenie na rynek

law |  prawo

lead role |  główna rola

legitimate |  słuszny, zasadny

libel ˈlaɪbl |  zniesławienie, 
oszczerstwo

lieutenant |  porucznik

like-minded |  podobnie myślący

live laɪf |  na żywo

long-distance |  na odległość

looped |  zapętlony

luxurious |  luksusowy

luxury ˈlʌkʃəri |  luksus

M
majority məˈdʒɒrəti / məˈdʒɔːrəti 
|  większość

mass gathering |  masowe 
zgromadzenie

meaning |  znaczenie

measure |  środek

media coverage |  przekaz medialny

meme miːm |  mem

merch |  pot. gadżet, towar

meticulously |  skrupulatnie

middle-aged |  w średnim wieku

Middle Ages |  średniowiecze

minority |  mniejszość

misleading |  mylący, 
wprowadzający w błąd

misplaced |  nieuzasadniony

mockery |  szyderstwo, kpina

muddled |  mętny, niejasny

multi-pronged |  wieloaspektowy, 
wieloraki

multipurpose ˌmʌltiˈpɜːpəs / 
ˌmʌltiˈpɜːrpəs |  wielofunkcyjny

multitude ˈmʌltɪtjuːd / ˈmʌltɪtuːd 
|  wielość, mnogość

mustn’t |  nie wolno

mute button |  guzik wyciszenia

mute mjuːt |  wyciszony, niemy

N
nevermind |  nieważne

news outlet |  serwis informacyjny, 
wiadomości

niche |  nisza, luka

no-frills |  podstawowy, prosty, 
zwyczajny

no big deal |  nic się nie stało, nie 
ma sprawy

no doubt |  bez wątpienia

no matter |  nieważne

notable |  znakomity, wybitny, 
godny uwagi

noticeably |  wyraźnie

nowadays |  obecnie

O
obedience əˈbiːdiəns 
|  posłuszeństwo

objective |  cel

obstacle |  przeszkoda

obviously ˈɒbviəsli / ˈɑːbviəsli 
|  oczywiście

occurence |  występowanie

oddly |  osobliwie, dziwnie

off-the-wall |  dziwny, osobliwy

offender |  winowajca

omitted |  pominięty

on a weekly basis |  tygodniowo

one quarter |  jedna czwarta

on guard |  na straży

on my way |  w drodze
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on the other hand |  z drugiej 
strony

on top of that |  na dodatek, 
ponadto

ordinariness |  zwyczajność

ordinary |  zwyczajny, zwykły

outbreak |  wybuch

outer |  zewnętrzny

outfit |  strój, ubiór

outlet |  ujście (np. emocji)

out of a sudden |  znienacka, nagle

out of stock |  wyprzedany

out of the office |  poza biurem

outright |  kategorycznie, 
bezwarunkowo

overload |  przeładowanie

overshadowed |  przyćmiony

overview |  przegląd

overwhelmingly ˌəʊvəˈwelmɪŋli / 
ˌəʊvərˈwelmɪŋli |  przytłaczająco, 
w dominującym stopniu, 
przeważająco

owned by sth |  posiadany przez 
coś

owner |  właściciel

P
paramount |  nadrzędny, najwyższy

parental |  rodzicielski

participant |  uczestnik

particularly pəˈtɪkjələli / 
pərˈtɪkjələrli |  szczególnie

pastime |  rozrywka

peer |  rówieśnik

penalty |  kara

persona non-grata |  osoba niemile 
widziana

petty |  błahy

pet |  zwierzak domowy

phoney |  podrobiony, sztuczny

PJs |  piżama

poor thing |  biedactwo

post reach |  zasięg posta

practice makes perfect |  ćwiczenie 
czyni mistrza

prejudice |  uprzedzenie

previous ˈpriːviəs |  poprzedni, 
wcześniejszy

printed |  drukowany

printing press |  prasa drukarska

prior to sth |  przed czymś

profitable |  przynoszący zyski

prohibition |  zakaz

pronunciation |  wymowa

properly |  odpowiednio, właściwie

publicly |  publicznie

publishing house |  wydawnictwo

punishment |  kara

purely |  tylko, jedynie

purpose ˈpɜːpəs/ˈpɜːrpəs |  cel

Q
questionable |  podejrzany, 
wątpliwy

quota |  limit, norma, wartość

R
racial |  rasowy

radius |  promień, zasięg

rags-to-riches |  od pucybuta do 
milionera

raid |  nalot, najazd

raised |  podniesiony, uniesiony, 
też: wychowany

random |  przypadkowy

reach |  zasięg

rebellious rɪˈbeljəs |  zbuntowany

recipe ˈresəpi |  przepis

recipient rɪˈsɪpiənt |  odbiorca

recognisable ˈrekəɡnaɪzəbl / 
ˌrekəɡˈnaɪzəbl |  rozpoznawalny

recognition |  rozpoznawanie

referring to |  w odniesieniu do

regardless of sth |  bez względu na 
coś

reigning reɪnɪŋ |  królujący, 
panujący

related to sth |  powiązany z czymś

relevant |  istotny

remark |  uwaga

reminiscent ˌremɪˈnɪsnt 
|  przypominający

remotely |  zdalnie

remote working |  praca zdalna

removal of sth |  usunięcie czegoś

reply rɪˈplaɪ |  odpowiedź

rep |  renoma, reputacja

retail |  detaliczny

review |  recenzja

reward |  nagroda

ridiculous rɪˈdɪkjələs |  śmieszny

rooted in sth |  zakorzeniony 
w czymś

root |  korzeń

rumour |  plotka

S
salary |  pensja

save for sb |  z wyjątkiem kogoś

schedule ˈʃedjuːl |  harmonogram

scheme skiːm |  program, system

scope |  zakres

screen |  ekran

seasoned |  wytrawny

seemingly |  pozornie

self-appointed |  samozwańczy

self-preservation |  instynkt 
samozachowawczy

set in stone |  ustalony na stałe

sexual harassment |  napastowanie 
seksualne

shortened |  skrócony

shout-out |  pozdrowienie, 
podziękowanie, wzmianka
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signature feature |  sztandarowa 
cecha, znak rozpoznawczy

skilfully |  umiejętnie

skilled at sth |  wykwalifikowany 
w czymś

slander |  zniesławienie, 
pomówienie

smoothly |  gładko

sophisticated səˈfɪstɪkeɪtɪd 
|  wyrafinowany

spice |  przyprawa

spread of sth |  rozprzestrzenianie 
się czegoś

staggering |  oszałamiający

status quo |  stan istniejący

stiff |  sztywny, restrykcyjny

storyline |  fabuła

stranger |  obcy, nieznajomy

subsequent ˈsʌbsɪkwənt |  dalszy, 
późniejszy,  kolejny

successfully səkˈsesfəli 
|  z powodzeniem, skutecznie

succinct səkˈsɪŋkt |  treściwy, 
zwięzły

suicide ˈsuːɪsaɪd |  samobójstwo

superfluous |  niepotrzebny, zbędny

superior |  zwierzchnik

supporter |  zwolennik, poplecznik

surroundings |  otoczenie

surveillance sɜːˈveɪləns / 
sɜːrˈveɪləns |  nadzór

survey ˈsɜːveɪ / ˈsɜːrveɪ |  ankieta, 
sondaż

sway |  kontrola, władza

sympathy ˈsɪmpəθi |  współczucie

T
takeaway food |  jedzenie na wynos

Take care. |  Uważaj na siebie./
Trzymaj się.

talk to you later |  pogadamy 
później

teenager |  nastolatek

teen |  pot. nastolatek

temporary |  okresowy

That’s a pity. |  Szkoda.

therefore |  dlatego

thought-provoking |  dający do 
myślenia, zastanawiający

though |  jednak/że

tip |  wskazówka

tit for tat |  oko za oko

to abide by sth |  przestrzegać 
czegoś

to abuse sth |  nadużywać czegoś

to accuse sb/sth of sth |  oskarżać 
kogoś/coś o coś

to achieve sth |  osiągnąć coś

to add |  dodawać, dodać

to admit sth |  przyznać coś

to advance sth |  rozwijać coś

to advertise sth |  za/reklamować 
coś

to advocate sth |  popierać coś, 
zalecać coś

to aggravate |  pogarszać się

to agree |  zgodzić się

to allege |  utrzymywać, twierdzić

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

to amass sb/sth |  zgromadzić 
kogoś/coś

to announce sth |  ogłaszać, 
obwieszczać coś

to appear |  wydawać się

to apply sth |  za/stosować coś

to approve sb |  zatwierdzić kogoś, 
przyjąć do grona znajomych

to arrange sth |  za/planować coś

to ascertain sth tu ˌæsəˈteɪn / 
ˌæsərˈteɪn ˈsʌmθɪŋ |  ustalać coś

to ascribe sth to sth |  przypisywać 
coś czemuś

to ask sb out |  zaprosić kogoś na 
randkę

to attach sth tu əˈtætʃ ˈsʌmθɪŋ 
|  załączać coś

to attempt |  s/próbować

to attend sth |  uczęszczać na coś, 
uczestniczyć w czymś

to attract sb with sth |  przyciągać 
kogoś czymś

to average |  wynosić przeciętnie

to avoid sth |  unikać czegoś

to back sth up |  popierać coś

to ban sth |  zakazywać czegoś

to be allowed to do sth |  mieć 
pozwolenie na coś

to be announced |  zostanie 
ogłoszone

to be around |  być w okolicy, 
w pobliżu

to bear sth in mind |  mieć coś na 
uwadze

to be bound |  na pewno się stać

to be drawn to sth |  być do czegoś 
przyciąganym, ciągnąć do czegoś

to be honest |  szczerze mówiąc

to be in charge of sth |  dowodzić 
czymś, być odpowiedzialnym za coś

to be less likely |  być mniej 
prawdopodobnym

to be on one’s mind |  stale o kimś 
myśleć

to be on the line |  być zagrożonym

to be on the lookout for sth 
|  rozglądać się za czymś

to be over the moon |  nie posiadać 
się z radości

to be up to sth |  zajmować się 
czymś, porabiać coś

to birth sth |  rodzić coś

to boast sth |  szczycić się czymś

to book sth |  zarezerwować coś

to boost sth |  podkręcić, zwiększyć 
coś

to bounce tə baʊns |  odbijać się, 
podskakiwać

to break up |  przerywać

to browse sth |  przeszukiwać coś

to brush up on sth |  podciągnąć się 
z czegoś

to bump into sth |  natknąć się na 
coś
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to call sb out |  wezwać kogoś do 
wyjaśnienia czegoś

to cancel sth |  odwołać, odwoływać 
coś

to carry out sth |  zrealizować coś, 
przeprowadzić coś

to challenge sth |  rzucać czemuś 
wyzwanie

to chase up sth tə tʃeɪs ʌp ˈsʌmθɪŋ 
|  popędzić, przyspieszyć coś

to cheat |  oszukiwać

to cite sth |  cytować coś

to claim |  twierdzić

to combat sth |  zwalczyć coś

to come across sth |  natknąć się na 
coś

to come into play |  wchodzić w grę

to come round |  wpaść

to come to fruition |  zaowocować, 
wejść w życie, zostać zrealizowanym 

to come under scrutiny |  zostać 
poddanym wnikliwej analizie

to come up |  wyskoczyć

to compete with sth |  rywalizować, 
konkurować z czymś

to comprise of sth |  składać się z 
czegoś

to concern sb |  dotyczyć kogoś

to conduct sth |  prze/prowadzić coś

to constitute sth |  stanowić coś

to contain sth |  zawierać coś

to contribute to sth |  wnieść swój 
wkład w coś

to curb sth |  pohamować coś

to curtail sth |  ograniczyć coś

to depend on sth |  zależeć od czegoś

to depict sth |  przedstawiać coś

to deploy sth |  używać czegoś

to deserve sth |  zasługiwać na coś

to despise sth |  nienawidzić, nie 
cierpieć czegoś

to dial tə ˈdaɪəl |  wykręcić numer

to differ |  być zróżnicowanym, różnić 
się

to dig sth up |  odkopać coś, dokopać 
się do czegoś

to disappear |  znikać

to discover sth |  odkrywać coś

to dismiss sth |  z/dyskredytować coś

to dispatch sth tə dɪˈspætʃ ˈsʌmθɪŋ 
|  wysłać, nadać coś

to disseminate sth 
|  rozpowszechniać, szerzyć coś

to draw attention to sth |  zwracać 
uwagę na coś

to drop |  spadać

to drum up sth |  zdobyć coś, zyskać 
coś

to earn sb sth |  zdobywać dla kogoś 
coś

to elevate sb |  wynieść kogoś

to emphasise sth tu ˈemfəsaɪz 
ˈsʌmθɪŋ |  podkreślać coś

to enable sth |  umożliwiać coś

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

to ensure |  upewniać się

to entertain sb |  dostarczyć komuś 
rozrywki

to equal sth |  być równoznacznym 
z czymś

to erase sth |  wymazać coś

to evade sth |  uniknąć czegoś

to evolve into sth |  ewoluować 
w coś

to exchange sth |  wymieniać się 
czymś

to expand |  rozwijać się

to experience sth |  doświadczać 
czegoś

to exploit |  wykorzystać

to face sth |  stanąć z czymś twarzą 
w twarz, zmierzyć się z czymś

to facilitate sth |  ułatwiać coś

to fail to do sth |  ponieść porażkę 
w zrobieniu czegoś

to familiarise oneself with sth 
|  zaznajomić się z czymś

to fill sth in |  wypełniać, uzupełniać 
coś

to find out sth |  dowiedzieć się 
o czymś/czegoś

to fit sth |  pasować do czegoś

to focus on sth |  skupić się na czymś

to follow sth |  podążać za czymś

to force sb to sth |  zmusić kogoś do 
czegoś

to foresee sth |  przewidzieć coś

to forge sth tə fɔːdʒ / fɔːrdʒ ˈsʌmθɪŋ 
|  s/tworzyć coś, u/formować coś

to gain momentum |  nabrać 
rozpędu

to gain popularity |  stać się 
popularnym,  zdobywać popularność

to gamble |  uprawiać hazard

to garner |  zgromadzić, zebrać

to get off track |  odejść od głównego 
tematu rozmowy, zbaczać z tematu

to get out of sth |  wynieść coś 
z czegoś, uzyskać coś z czegoś

to get out of the way |  usunąć (się) 
z drogi, zejść z drogi

to get sick |  zachorować

to get tapping away |  zabrać się za 
pisanie na klawiaturze/klikanie

to get the ball rolling |  zaczynać coś

to glitter |  błyszczeć

to go viral |  rozprzestrzeniać się 
szybko w sieci

to grab sth |  chwytać coś

to handle sth |  radzić sobie z czymś

to hand over sth to sb |  przekazać 
coś komuś

to have a party |  wyprawiać 
przyjęcie

to have sth up one’s sleeve |  mieć 
coś w zanadrzu

to head to sth |  zmierzać do czegoś

to hesitate |  wahać się

to highlight sth |  podkreślać coś

to host sth |  być gospodarzem 
czegoś, przewodniczyć czemuś

to impact sth |  mieć na coś wpływ, 
wpływać na coś

to improve sth |  polepszać coś
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to include sb |  obejmować kogoś, 
włączyć kogoś

to increase sth |  zwiększać coś

to indicate sth |  wskazywać (na) coś

to infringe sth |  naruszać coś

to interrupt sb |  przerywać komuś

to intersect sth |  przecinać się, 
nakładać się

to intertwine ˌɪntəˈtwaɪn / 
ˌɪntərˈtwaɪn |  splatać (się)

to invite sb |  zapraszać kogoś

to involve sth |  obejmować coś

to join sb/sth |  dołączać do kogoś/
czegoś

to juxtapose sth |  zestawiać coś

to keep sth afloat |  utrzymywać coś 
na powierzchni

to keep up with sb |  dotrzymać 
komuś tempa, kroku

to kick off |  zacząć się

to lash out at sb |  naskoczyć na 
kogoś

to launch sth tə lɔːntʃ ˈsʌmθɪŋ 
|  wypuścić coś na rynek, 
opublikować, wyemitować

to launch tə lɔːntʃ |  wystartować

to lead sth |  po/prowadzić coś

to lead to sth |  do/prowadzić do 
czegoś

to leave out sth |  pomijać coś

to leverage sth |  wykorzystać coś

to look for sth |  szukać czegoś

to look forward to doing sth 
|  wyczekiwać czegoś

to make account |  zakładać konto

to make a claim |  rościć pretensję

to make it big |  odnieść wielki 
sukces

to make money |  zarabiać

to make sure |  upewnić się

to manage sth |  zarządzać czymś

to manage to do sth |  po/radzić 
sobie ze z/robieniem czegoś

to master sth |  opanować coś

to memorise sth |  zapamiętywać 
coś, uczyć się czegoś na pamięć

to mention sth |  wspomnieć coś, 
napomknąć o czymś

to mould |  dopasowywać się, 
kształtować się

to move on |  przejść dalej

to multitask |  wykonywać wiele 
czynności jednocześnie

to offend sb |  obrazić kogoś

to order sth |  zamawiać coś

to overdo sth |  przesadzić z czymś

to overreact |  przesadnie reagować, 
przesadzać

to overrun sth |  przekroczyć coś 
(w zakresie czasowym)

to overstay |  zasiedzieć się

to pack a punch with sth |  wywrzeć 
potężne wrażenie czymś

to pan out |  ułożyć się, układać się, 
stworzyć coś

to partake in sth |  brać udział 
w czymś

to participate in sth |  uczestniczyć 
w czymś

to pay attention to sth 
|  przywiązywać uwagę do czegoś, 
zwracać na coś uwagę

to pit against sb |  współzawodniczyć 
z kimś

to pop in |  wpaść, wpadać

to pop up |  pojawiać się

to postpone sth |  przełożyć coś

to praise sb |  chwalić kogoś

to predict sth |  przewidzieć coś

to preface sth |  poprzedzić coś 
(np. przedmową)

to prompt sb to do sth |  skłonić 
kogoś do z/robienia czegoś

to prove sth |  udowadniać coś

to purchase sth |  zakupić coś

to pursue a career |  rozwijać, 
kontynuować karierę

to put oneself on mute |  wyciszyć 
mikrofon po swojej stronie

to put sth in order |  uporządkować 
coś

to put sth off |  przełożyć coś

to put sth on |  włączać coś

to quit a job |  rzucić pracę

to raise a point |  poruszyć kwestię/
sprawę

to ramp up sth |  zwiększać coś

to reach out to sb |  dotrzeć do 
kogoś, uzyskać zasięg

to realise |  zdać sobie sprawę

to recall sth |  przypominać sobie coś

to reckon |  przyznawać, przyznać

to recognise sth |  rozpoznać, uznać 
coś

to record sth |  nagrać coś

to reflect sth |  odzwierciedlać coś

to reinforce sth tə ˌriːɪnˈfɔːs / 
ˌriːɪnˈfɔːrs ˈsʌmθɪŋ |  umacniać, 
wzmacniać coś, utrwalać coś

to release sth |  wypuszczać coś na 
rynek

to remove sth |  usunąć coś

to replace sth with sth |  zastąpić coś 
czymś

to reschedule sth tə ˌriːˈʃedjuːl / 
ˌriːˈskedʒuːl ˈsʌmθɪŋ |  przekładać 
coś

to restrict sth |  ograniczyć coś

to reveal sth |  ujawniać coś

to revolve around sth |  obracać się 
wokół czegoś

to ring sb back |  oddzwonić do 
kogoś

to run a meeting |  prowadzić 
spotkanie

to rush to conclusion |  wyciągnąć 
wniosek zbyt pochopnie

to scare off sb |  odstraszyć kogoś

to schedule sth tə ˈʃedjuːl / ˈskedʒuːl 
ˈsʌmθɪŋ |  za/planować coś

to scroll up |  przewijać w górę

to scroll |  przewijać

to scrutinise sth |  analizować coś

to search for sth |  szukać czegoś
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to seem |  wydawać się

to set sth up |  z/organizować coś

to settle |  osiedlać się

to shape sth |  u/kształtować coś

to shift sth |  przesunąć coś

to sign up for sth |  zapisać się na 
coś/do czegoś

to solidify sth |  umacniać, utrwalać 
coś

to speak up |  mówić głośniej

to spew sth tə spjuː ˈsʌmθɪŋ 
|  wypluwać coś z siebie, bluzgać 
czymś

to spot sth |  dostrzec coś

to spread sth |  rozpowszechniać coś

to stand for sth |  oznaczać coś

to stop short of doing sth |  ledwie 
się powstrzymać od zrobienia czegoś

to strike up a conversation 
|  nawiązać rozmowę

to struggle |  zmagać się

to stymie sth tə ˈstaɪmi ˈsʌmθɪŋ 
|  utrudniać coś, udaremnić coś

to subjugate sb |  zniewalać kogoś, 
podporządkowywać kogoś

to swallow sth up |  pochłaniać coś

to switch sth off |  wyłączyć coś

to tackle sth |  uporać się z czymś

to take advantage of sth |  s/
korzystać z czegoś

to take a look at sth |  zerknąć na 
coś, przyjrzeć się czemuś

to take over sth |  przejmować coś

to take part in sth |  brać w czymś 
udział

to take place |  mieć miejsce, 
odbywać się

to take sth by storm |  zawojować 
coś

to take sth into account |  brać coś 
pod uwagę

to take the call |  odebrać telefon

to take the floor |  zabrać głos

to take up sth |  zajmować coś

to take up |  zabierać, trwać

to throttle access to sth |  blokować 
dostęp do czegoś

to top sb |  przebijać, przebić kogoś

to touch upon sth |  poruszać coś

to turn into sth |  przeistoczyć się w coś

to turn off sth |  wyłączyć coś

to turn out |  okazywać się

to uderpin sth |  podtrzymywać coś

tough luck tʌf lʌk |  pech

to undermine sth |  podważać, 
podkopywać coś

to upload sth |  wgrywać coś 
(na stronę), załadować coś

to utter sth tu ˈʌtə(r) ˈsʌmθɪŋ 
|  wypowiedzieć coś

to vary |  być zróżnicowanym

to vent sth |  dawać czemuś upust

to venture into sth |  podejmować 
ryzyko czegoś

to voice sth |  wyrazić coś

to waste time |  marnować czas

To whom it may concern |  Do 
wszystkich, których (to) dotyczy

to wipe sb out |  wykończyć kogoś, 
wymazać kogoś

to wonder təˈwʌndə(r) |  zastanawiać się

to worsen sth |  pogorszyć coś

to worship sb/sth |  czcić kogoś/coś

trial run |  próba

trial |  proces

trustworthiness |  wiarygodność

trustworthy |  godny zaufania, 
wiarygodny

U
ubiquitous juːˈbɪkwɪtəs 
|  wszechobecny, rozpowszechniony

ultimate |  ostateczny, najlepszy

unable |  niezdolny

unaware |  nieświadomy

underprivileged ˌʌndəˈprɪvəlɪdʒd 
/ ˌʌndərˈprɪvəlɪdʒd |  społecznie 
upośledzony, mający mniejsze prawa 
niż pozostali

undertaking |  przedsięwzięcie

undoubtedly ʌnˈdaʊtɪdli |  bez 
wątpienia

uneven |  nierówny

unfavourable ʌnˈfeɪvərəbl 
|  niesprzyjający, nieprzychylny

unfolding |  rozwijający się

unfortunately ʌnˈfɔːtʃənətli / 
ʌnˈfɔːrtʃənətli |  niestety

unilateral |  jednostronny

unjust |  nieuczciwy

unpretentious ˌʌnprɪˈtenʃəs 
|  bezpretensjonalny

until ənˈtɪl |  aż do

upbeat |  optymistyczny, wesoły

upbringing |  wychowanie

upcoming |  nadchodzący

upper |  górny

up to sb |  zależny od kogoś

up to some point |  do pewnego 
momentu

upwards |  do góry

V
valuable ˈvæljuəbl |  cenny, 
wartościowy

variety |  różnorodność

various |  różny

vastly |  znacznie, w wielkiej mierze

venue ˈvenjuː |  miejsce (np. 
koncertu)

via sth |  po/przez coś

victim |  ofiara

virtually |  praktycznie

visible ˈvɪzəbl |  widoczny

vital |  kluczowy, zasadniczy

vocal tract |  aparat głosowy

voiced |  dźwięczny

voiceless |  bezdźwięczny

vowel ˈvaʊəl |  samogłoska
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W
wannabe |  aspirujący

wartime |  okres wojny

what makes sb tick |  co kogoś 
nakręca, co kimś kieruje

when it comes to |  jeśli chodzi o

whether |  czy

whole |  całość

widespread |  szeroko 
rozpowszechniony

widower |  wdowiec

will |  wola

with a light touch |  z łatwością, 
o lekkim podejściu

within sth |  w obrębie czegoś, 
w ramach czegoś

without sth |  bez czegoś

work-related |  związany z pracą

worth sth |  wart/y czegoś

would you mind… |  czy miałbyś/
miałabyś coś przeciwko…/czy miałby 
pan/miałaby pani coś przeciwko…

Y
yolk |  żółtko

YOLO = you only live once |  żyje się 
tylko raz

Yours faithfully |  Z poważaniem

yours sincerely jɔːz/jərz sɪnˈsɪəli/
sɪnˈsɪrli |  z poważaniem, z wyrazami 
szacunku

youth juːθ |  młody człowiek

you’re welcome |  bardzo proszę
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