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A
abandoned | opuszczony, 
porzucony

ability | umiejętność, zdolność

abode | lit. dom, siedziba

accesion | przystąpienie

acclaim | uznanie

according to sth | według czegoś

accountant | księgowa/y

act | ustawa

AD = Anno Domini | naszej ery

adjective ˈadʒɪktɪv | przymiotnik

admission | przyjęcie

advantage | zaleta

advent | nadejście czegoś

adventure | przygoda

advert | reklama

affectionately | czule

affluent | bogaty

afield | daleko

aflutter with sth | poruszony, 
pobudzony

after all | wszak, przecież

aim | cel

air raid | nalot

airhead | głupek, dureń 

alien | cudzoziemiec

alleyway | alejka

ally | sojusznik, sprzymierzeniec

alongside | u boku

although | mimo, że 

amidst | pośród

ancestor | przodek

anthem | hymn

anxious about sth | niespokojny o 
coś, zaniepokojony czymś

apart from sth | oprócz czegoś

appearance | wygląd

approach to sth | podejście do 
czegoś

arrival | przybycie, przyjazd

aside | poza

assembly | zgromadzenie

assessment | ocena

at heart | w głębi serca

at present | obecnie

at the outset | na początku

attention-seeking | zabiegający o 
uwagę

attitude to sb | stosunek do kogoś

attitude towards sth | stosunek do 
czegoś,

audience ˈɔːdɪəns | widownia

audition ɔːˈdɪʃ(ə)n | przesłuchanie

available | dostępny

award | nagroda

award-winning | nagradzany, 
uznany

awe-inspiring ˈɔː.ɪnˌspaɪə.rɪŋ | 
budzący podziw

awestruck ˈɔːstrʌk | oniemiały z 
wrażenia

B
back | plecy

backdrop | tło

background | pochodzenie

bakery | piekarnia

balance | równowaga

bank | brzeg

barber | fryzjer

barbers shop | zakład fryzjerski 
(męski) 

bargain ˈbɑːɡɪn | okazja

barrel | beczka

based on sth | na podstawie 
czegoś, w oparciu o coś

basilica | bazylika

bath | łaźnia

beheaded | ścięty

belly laugh | pot. śmiech do 
rozpuku

bench | ławka

beneath | pod

beyond | poza 

bite | coś na ząb

bizarre | dziwaczny

blaze | wielki pożar, pożoga

bloody | krwawy

blue-rinse Betty | starsza pani o 
konserwatywnych poglądach

boarding house | internat

bobby | pot. BrE policjant

bold | odważny, śmiały

bookmaking | przyjmowanie 
zakładów

booming | kwitnący

borderline | granica

borough ˈbʌrə / ˈbɜːroʊ | dzielnica

boyish | chłopięcy

branch | oddział

brash | bezczelny, arogancki

breathtaking | zapierający dech w 
piersiach

bride to be | przyszła panna młoda

brief | krótki

broad | szeroki

brothel | dom publiczny

bubonic plague | dżuma 
dymienicza (jedna z postaci dżumy)

burgeoning | rozkwitający, rodzący 
się

burglary | włamanie

buried | pochowany

bustling | tętniący życiem

by and large | w zasadzie

by heart | na pamięć

C
cab | taksówka

cap | pokrywa

carefree | beztroski

carriage | powóz

cast | obsadzony w roli
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cast iron kɑːst ˈaɪə(r)n | żeliwny

casual | przypadkowy, 
niezobowiązujący

catalyst | katalizator

cellar | piwnica

census | spis ludności

centrepiece | największa atrakcja

century | wiek

certain | pewien

chalk tʃɔːk | kreda

challenge | wyzwanie

chameleon kəˈmiːlɪən | kameleon

chap | pot. BrE facet

character | postać

characteristic | cecha 
charakterystyczna

charge | opłata

cheek | policzek

cheek by jowl | bardzo blisko 

chimney ˈtʃɪmni | komin

chiropractor ˈkʌɪrə(ʊ)ˌpraktə | 
kręgarz

chivving | pocięcie, zeszpecenie 

Christmas cracker joke | słaby żart

chute | zsyp

citizen | obywatel, mieszkaniec

clad | ubrany, odziany

cleaner | osoba sprzątająca 

clergyman | duchowny

climax | punkt kulminacyjny

coal | węgiel

coast | wybrzeże

cobbled | brukowany

cockney | gwara używana we 
wschodnim Londynie

coincidence | przypadek, zbieg 
okoliczności

cold-hearted | bezduszny

colour scheme ˈkʌlə(r) skiːm | 
kolorystyka

combination | połączenie

commencement | początek

common | typowy

Commons Chamber ˈkɒmənz 
ˈtʃeɪmbə(r) | sala obrad Izby Gmin

concerning | dotyczący

confidence | pewność siebie

confusing | mylący, niejasny

conscious | świadomy

considered | uważany za

constable | BrE posterunkowy

constabulary | BrE policja

constant | nieustanny

constantly | ciągle, nieustannie

contextual | kontekstowy

conurbation | aglomeracja

convenient | wygodny, odpowiedni

corner | róg

cornucopia | róg obfitości

council flat | mieszkanie socjalne

countless | niezliczone

countrified | wiejski

courtesy ˈkəːtɪsi | uprzejmość

cover | okładka

cradle ˈkreɪd(ə)l | wylęgarnia, 
kolebka

crafty | zmyślny, przemyślany

creed | kredo

crew | ekipa filmowa

crime rate | wskaźnik 
przestępczości

crime reporter | dziennikarz 
piszący dla kroniki kryminalnej

cringeworthy | zawstydzający, 
żenujący

crook | oszust

crossover | skrzyżowanie

Crown Jewels kraʊn ˈdʒuːəls | 
klejnoty koronne

crucial | kluczowy

cuisine | kuchnia

cult following | grono fanatycznych 
wyznawców

curious | ciekawy, osobliwy

cutting edge | najnowocześniejszy

D
Danes | Danowie

dangling | zwisający

dashiki | dashiki (kolorowa i luźna 
koszula afrykańska)

deliberately | celowo, umyślnie

delight | przyjemność, rozkosz

delis | delikatesy

demand | popyt

demanding | wymagający

den | melina

dense | gęsty

depiction | wyobrażenie

descendant | potomek

descent | pochodzenie

desperate | zdesperowany

despite sth | pomimo czegoś

devotion | oddanie

director | reżyser

disapproval | brak aprobaty

disaster | katastrofa

display | pokaz

displeased | niezadowolony

distinctive | charakterystyczny

district | dzielnica

disturbed | niezrównoważony

disused | opuszczony

diversity dʌɪˈvəːsɪti / dɪˈvəːsɪti | 
różnorodność

do-a-deal | interesowny, 
przedsiębiorczy

dockland | dzielnica portowa

dodgy | podejrzany, szemrany

domestic | domowy

downfall | upadek

dozen | tuzin

dreadful | straszny, okropny

drug addict | narkoman

drunk | pijany

dubbed | nazwany, okrzyknięty
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due to sth | z powodu czegoś

dusk dʌsk | zmierzch

dwelling | domostwo

E
e.g.= exempli gratia | na przykład

earnings | zarobki

ebony hued | koloru hebanowego

edifice | budynek

electrical storm | burza z 
piorunami

embassy | ambasada

emphasis | nacisk

empire | imperium

employability | zdolność do 
zatrudnienia, chęć zatrudnienia 
przez pracodawców

en route | w drodze

enchanting | urzekający

enclave | enklawa

enemy | wróg

engagement | zaangażowanie

entertainment | rozrywka

entrepreneur ˌɒntrəprəˈnəː | 
przedsiębiorca

environment | środowisko

envy | zazdrość

escapee | zbieg, uciekinier

establishment | przybytek

etched into sth | wryty w coś

eventually | w końcu, ostatecznie

ever-expanding | rosnący, 
zwiększający się

exaggerated | wyolbrzymiony

exception | wyjątek

exciting | ekscytujący

excursion ɪkˈskəːʃ(ə)n /  
ɛkˈskəːʃ(ə)n | wyprawa

experience | doświadczenie

exterior | zewnętrzny

extraordinary | nadzwyczajny

eyesore | brzydactwo, paskudztwo

F
facility | obiekt

factor | czynnik

failure | niepowodzenie,  
porażka

faithfulness to sth | oddanie 
czemuś

famed for sth | znany z czegoś

famine ˈfæmɪn | głód

fashionable | modny

fate | los

faulty ˈfɔːlti | wadliwy

fear | bać się kogoś

feather | pióro

feature film | film fabularny

fed up with sth | znudzony  
czymś

female | żeński, kobiecy, płci 
żeńskiej

fierce | zaciekły

filler | wtrącenie

film-goer | widz kinowy

financially secure | zabezpieczony 
finansowo

fine | świetny

fire-fighting | strażacki

first up | pierwszy na liście

flamboyant | ekstrawagancki

flash | szpanerski

flavour ˈfleɪvə | smak

flexible | elastyczny

flourishing | kwitnący

fluency | płynność

fog | mgła

following sth | po czymś

fondness | słabość do czegoś

foodstuff | artykuł spożywczy

footstep | krok

for life | na całe życie

former | były

foundry | odlewnia

fowl faʊl | ptactwo

fraud | oszustwo

frequent | częsty

from the off | BrE od początku

fundamental | fundamentalny,

fundraising | zbieranie funduszy

G
gaggle | grupa

gambling | hazard

gambling den | kasyno

gear | sprzęt

gem | klejnot

gen | pot. BrE informacje

genre ˈʒɒ̃rə/ˈ(d)ʒɒnrə | gatunek 
literacki/filmowy

genuinely | rzeczywiście, 
autentycznie

gherkin | korniszon

giggle | chichot, ubaw

glitzy | pot. efekciarski,  
na pokaz

globe | glob, świat

glow | blask

goal | cel

gradually | stopniowo

graduate | absolwent

grand | wielki, okazały

grateful | wdzięczny

groundbreaking | przełomowy, 
nowatorski

guided tour | wycieczka z 
przewodnikiem 

H
hand in hand | ramię w ramię

handful | garstka

haunting ˈhɔːntɪŋ | zapadający w 
pamięć

hazardous | niebezpieczny
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headdress | nakrycie głowy, 
przybranie głowy

health | zdrowie

hearty | obfity

heavy-handed | nieokrzesany, 
surowy

hedge | żywopłot

heir ɛː | dziedzic

heist | napad z bronią w ręku

hence | stąd

henchman | poplecznik

heritage | dziedzictwo

highwayman | rozbójnik

hilarious | komiczny,  
przezabawny

hole | dziura

homeless | bezdomny

homophone | homofon, wyraz 
brzmiący tak samo jak inny wyraz

honourable mention award | 
wyróżnienie

hoodie | pot. młoda osoba  
nosząca bluzę z kapturem

hoodlum | pot. chuligan,  
gangster

hopping off point | punkt 
przerzutowy

horde | chmara, stado

host | gospodarz

hostility | wrogość

housed | ulokowany, 
zakwaterowany

household | gospodarstwo 
domowe

however | jednak/że

hub | węzeł (np. komunikacyjny)

hue | kolor, odcień

huge | ogromny

humorous | żartobliwy

hustle and bustle ˈhʌsl ən ˈbʌsl | 
krzątanina

I
identical twins | bliźnięta 
jednojajowe

illicit | nielegalny

immense | ogromny

impact | wpływ

impeccably | nienagannie

imperative | nadrzędny

imposing | imponujący, 
olśniewający, robiący wrażenie

impressed | pod wrażeniem

impressive | robiący wrażenie

imprisoned | uwięziony

in between | (z obszaru) pomiędzy 
(jednym a drugim krajem)

in comparison with sth | w 
porównaniu do czegoś

in order to | aby

in readiness for sth | w gotowości 
na coś

in relief | z ulgą

in the backdrop | w tle

in the first place | najpierw

in the long run | na dłuższą metę

in years to come | w najbliższych 
latach

inadequate | niewystarczający, 
nieodpowiedni do czegoś

inception | incepcja

incident | wydarzenie, incydent

including | w tym, włączając

incredibly | niewiarygodnie

indeed | istotnie, w rzeczy samej

inevitably | co nieuniknione

influx | napływ

infuriating | doprowadzający do 
szału

inhabitant | mieszkaniec

in-joke | żart środowiskowy

injured | ranny

inland | położony w głąb

inner-city | podupadła część 
śródmieścia

innocently | niewinnie

innocuous ɪˈnɒkjuəs | niewinny

insight into sth | wgląd w coś

instead | w zamian, zamiast

intended | zamierzony

interest rate | stopa procentowa

involved | zaangażowany

irrespective of sth | bez względu 
na coś

it is little wonder that... | nic 
dziwnego, że ...

itinerary | plan podróży, trasa 
podróży

J
jack of all trades | spec od 
wszystkiego

jet | strumień

Jew dʒuː | Żyd

jibe | kpina, żart

joke is on you | to tobie powinno 
być głupio

Jordan | Jordania

K
keen | wprawny

knight naɪt | rycerz

knowledge | znajomość

L
landed gentry | szlachta 
ziemiańska

landmark | charakterystyczny 
obiekt

lantern | lampion

lavishly | bogato, w przepychu

lecturer | wykładowca

leisure ˈleʒə(r) | czas wolny

levied | nałożony (np. podatek)
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lid | pokrywa

light-hearted | radosny, 
niefrasobliwy

likeable | sympatyczny

limestone | wapień

line of reasoning | logika

lit | zapalany

loan | pożyczka

local | lokalny mieszkaniec

location | lokalizacja

loo | pot. BrE toaleta

loveable | kochany

luminary | sława

lyrics | tekst piosenki

M
magnet | magnes

mainly | głównie

major | znaczny

majority | większość

mangled | zmiażdżony, 
pogruchotany

manicured | wypielęgnowany

marble | marmur

mark one | pot. pierwszy (z wielu)

marvel | cudo

mayhem | chaos, zamęt

meek | potulny

melting pot | tygiel kulturowy, 
mieszanka kultur

menace | zagrożenie, groźba

mind | umysł

mischievous ˈmɪstʃɪvəs | złośliwy, 
rozrabiaka

misdirected | źle ukierunkowany, 
mylnie skierowany

misunderstanding | 
nieporozumienie

mobster | gangster

modern-day | współczesny

mole | pieprzyk

moniker | przydomek, przezwisko

mood | nastrój

Moor | Maur

motorway | autostrada

moving | poruszający, wzruszający

multiple | liczny

multitudeˈmʌltɪˌtjuːd | mnogość, 
masa

Muslim ˈmʊzlɪm / ˈmʌzlɪm | 
muzułmanin

must-see | pot. warty zobaczenia

mutinous | zbuntowany, 
buntowniczo nastawiony

mutiny | bunt

mutual ˈmjuːtʃʊəl /ˈmjuːtʃ(ə)l | 
wspólny

N
naked | nago

narrow | wąski

narrowly | ledwo

navy | marynarka

nerve | cierpliwość

network | sieć

neurotic njʊəˈrɒtɪk | neurotyczny

newfound | nowo odkryty

nickname | przezwisko

no fewer than | nie mniej niż

no matter | nieważne, bez względu 
na

notably | zauważalnie

notorious | niesławny, o złej sławie

notorious for sth | znany z czegoś 
złego

novelist | powieściopisarz

numbered | szacowany

O
objectionable | wstrętny, 
nieprzyjemny

observed | przestrzegany

obvious | oczywisty

offence | obraza

offender | przestępca, sprawca 
wykroczenia

off-limits | zakazany

offspring | potomstwo

omnipresent | wszechobecny

on a yearly basis | corocznie

on equal terms | na równych 
prawach

on the fringes of sth | na 
marginesie czegoś

on the other hand | z drugiej 
strony

opportunity | okazja, możliwość

orbital (road) | obwodnica

order | porządek

ordinarily | zwykle

origin | pochodzenie

otherwise | inaczej, coś zupełnie 
innego

outbreak | wybuch

outright | bezpośredni

outstanding | wyjątkowy, 
niesamowity

overall | ogólny

P
packed with sth | pełen czegoś

pal | pot. kumpel

paperwork | dokumenty, 
formalności

parachute ˈpærəˌʃuːt | spadochron

parishioner | parafianin

part | rola

particular | konkretny, określony

particularly | szczególnie

patch | pot. BrE teren

path | ścieżka, dróżka

patter | gadka

pavement | chodnik

payroll | lista płac

peacetime | czas pokoju
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pedestrian | pieszy

perhaps | być może

permission | pozwolenie

perplexity | zakłopotanie

persecuted | prześladowany

personal statement | oświadczenie 
osobiste

personality | osobowość

petty criminal | drobny przestępca

phenomenon | zjawisko

phoenix | feniks

pickpocket | kieszonkowiec

Picts | Piktowie

plague pleɪɡ | zaraza, dżuma

platform | peron

pleasure | przyjemność

plume | pióro, pióropusz

posh | ekskluzywny

post-war | powojenny

power station | elektrownia

precious ˈpreʃəs | cenny

predictability | przewidywalność

predominantly | w przeważającej 
mierze, głównie

preferably | najchętniej, najlepiej

prejudice | uprzedzenie

premiere | premiera

prestigious preˈstɪdʒəs | 
prestiżowy, renomowany

previously | poprzednio, wcześniej

pre-war | przedwojenny

probably | prawdopodobnie

profit | zysk

pronunciation | wymowa

properly | właściwie

proud of sth | dumny z czegoś

pun | gra słów

punchline | puenta

Q
questionable | wątpliwy

R
racecourse | tor wyścigów konnych

racket | pot. branża, binzes

rag trade | przemysł odzieżowy

rail | kolej

ranks | szeregi

raped | zgwałcona

rarely | rzadko

rat | pot. zdrajca

raven ˈreɪvn | kruk

razor ˈreɪzə | brzytwa

recent | niedawny

recently | ostatnio

recognisable | rozpoznawalny

recruitment drive | pęd 
rekrutacyjny

referred to as X | zwany X

reign | panowanie

rejuvenated rɪˈdʒuːvəneɪtɪd | 
odnowiony, odrodzony

related to sth | powiązany z czymś

relatively | stosunkowo

relevance | związek, znaczenie

relevant | odpowiedni, odnośny, 
właściwy

reluctance | niechęć

remark | uwaga

remarkable | wyjątkowy

reminder of sth | pamiątka/
pozostałość po czymś

remnant of sth | ślad czegoś, 
pamiątka po czymś

Renaissance rɪˈneɪs(ə)ns / 
ˌrɛneɪˈsɒ̃s | renesans

renowned for sth | słynny/znany z 
czegoś

respiratory | związany z układem 
oddechowym

respite | ulga, wytchnienie

respondent | odpowiadający, 
rozmówca

restless | niespokojny, nerwowy

revamped | przerobiony

reverend | pastor

rewarded with sth | 
usatysfakcjonowany czymś

rhyme | rymowanka

ring-road | obwodnica

riot | zamieszki, rozbój

risible | śmieszny

risqué | niecenzuralny, 
kontrowersyjny

rivalry | rywalizacja

roadkill | przejechane zwierzę

rogue | BrE łajdak, szubrawiec

Romans | Rzymianie

roots | korzenie

rotten | zgniły, zmurszały

row rəʊ / roʊ | rząd

rural | wiejski

rusty | zardzewiały

S
sailor | żeglarz

salary | pensja

satisfying | satysfakcjonujący

scared | przestraszony

schedule | grafik, harmonogram

scholar | uczony, badacz

scholarship | stypendium

Scoti | Gaelowie, północni Szkoci

scrap | pot. bójka, konflikt

scrape | pot. tarapaty, kłopoty

screening | projekcja, pokaz

script | scenariusz

seafaring | żeglarski

search | poszukiwanie

seat | siedziba

seedy | zniszczony, zaniedbany

sense of humour | poczucie 
humoru

sensitivity | wrażliwość

serialised | s/fabularyzowany
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servant | służący

service station | stacja obsługi 
pojazdów

set | plan filmowy

set up | wprowadzenie

setting | sceneria

settlement | osada

shelter | schronienie

shimmering | mieniący się

shipyard | stocznia

shoplifting | kradzież sklepowa

shuffling | szuranie, powłóczenie 
nogami

shy of | prawie

side street | boczna uliczka

sight | widok

sightseeing tour | wycieczka ze 
zwiedzaniem

sightseer | zwiedzający

significant | znaczący

silk | jedwab

silverwork | wyroby ze srebra

simultaneously ˌsɪm(ə)lˈteɪniəsli | 
równocześnie, zarówno

site | teren

skyline | panorama

slap | policzek

slap-bang | pot. bezpośrednio

slave trade | handel niewolnikami

slavery | niewolnictwo

sleuth | detektyw

slum | slums

smithy | kuźnia

soaked in sth | nasączony czymś

social climber | karierowicz

social justice | sprawiedliwość 
społeczna

somehow | jakimś cudem

somewhat | nieco

source | źródło

specific | konkretny, sprofilowany

speechless | oniemiały

spices | przyprawy

spick and span | czyściutki, 
wypucowany

spieler | szulernia

spine spʌɪn | kręgosłup

spivvy | BrE kanciarski

sprinkled | porozrzucany

stability | stabilność

stage | scena

stance | stanowisko

staple | podstawowy

star-studded | pełen gwiazd

starting point | punkt wyjścia

state | stan

statesman | rzecznik

stature | postawa, rozmiar

steadily | trwale

sth | przejmować

still | nieruchomy, stojący

stint | okres

stolidly | pej. stateczny, 
flegmatyczny

stomach | żołądek

stranger | nieznajomy

stranglehold | trzymanie za gardło, 
kontrola

stricken with sth | dotknięty czymś

strictly | ściśle

strife | konflikt, spór

stroke of luck | łut szczęścia

stroll | przechadzka, spacer

stuffiness | sztywność

stunning | świetny

subject | temat

subject matter | tematyka

substantial | znaczący, duży

sufficient | wystarczający

supernatural | nadprzyrodzony

supporting cast | obsada 
drugoplanowa

swanky | pot. elegancki

swarthy | śniady

T
tailor | krawiec

tearaway | pot. narwaniec

teemed with sth | roić się od 
czegoś

temple | świątynia

terms and conditions | warunki 
(np. umowy)

testimony of sth | świadectwo 
czegoś, dowód na coś

thatched | kryty strzechą

the House of Commons | Izba 
Gmin

the House of Lords | Izba Lordów

the latter | ten drugi

the likes of X | temu podobni

the Met = the Metropolitan 
Police | BrE policja w Londynie

the Old Bill | BrE pot. policja

the opposite | coś zupełnie 
odwrotnego

the suburbs | przedmieścia

the swinging sixties | swingujące 
lata 60-te

the wealthy | ludzie zamożni

the… the… | im… tym…

though | niemniej jednak

threshold | próg

throbbing | pulsujący, tętniący 
życiem

throng | tłum, chmara

through the years | na przestrzeni 
lat

tiny | malutki

tit for tat | pot. wet za wet

to absorb | wchłaniać

to accommodate sb | przyjmować 
kogoś, dawać komuś dach nad 
głową

to achieve sth | osiągać coś

to acquire sth | nabywać coś

to admit sth | przyznawać coś

to aerate sth | napowietrzać coś
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to afford sth | pozwolić sobie na 
coś

to allow sb to do sth | pozwalać 
komuś na zrobienie czegoś, 
umożliwiać komuś zrobienie czegoś

to alter sth | zmieniać coś

to amass sth | gromadzić coś

to appear | wydawać się

to apply for sth | ubiegać się o coś

to apply to | składać podanie do, 
ubiegać się o miejsce w 

to ascend | wspinać się, wejść na 
górę

to assume that… | zakładać, że…

to avoid sth | unikać czegoś

to be a hive of activity tə biː ə hʌɪv 
(ə)vakˈtɪvɪti | aż wrzeć, roić się od 
czegoś

to be addicted to sth | być od 
czegoś uzależnionym

to be around | istnieć

to be at the helm of sth | być u 
steru czegoś

to be aware that... | być 
świadomym czegoś

to be based around sth | opierać 
się na czymś, skupiać się wokół 
czegoś 

to be below par | być poniżej 
oczekiwań

to be best off doing sth | 
najlepszym rozwiązaniem byłoby 
zrobienie czegoś

to be considered | być uważanym 
za

to be familiar with sb/sth | znać 
kogoś/coś

to be in a rush | spieszyć się

to be in decline | spadać, maleć

to be in one’s twenties | być po 
dwudziestce

to be into sth | interesować się 
czymś

to be keen to do sth | palić się do 
czegoś

to be mistaken for sb else | zostać 
wziętym za kogoś innego

to be nothing short of X | być 
niemal X

to be obsessed with sth | mieć 
obsesję na jakimś punkcie

to be on red alert | być w stanie 
najwyższej gotowości

to be spoilt for choice | mieć zbyt 
dużo możliwości

to be stuck | być uwiązanym, być 
ograniczonym

to be the backdrop to/for sth | 
stanowić tło dla czegoś

to be the butt of jokes | być 
obiektem żartów

to be the case | być w 
rzeczywistości, mieć miejsce

to be well received | zostać 
pozytywnie odebranym

to bear sth in mind | mieć coś na 
myśli

to bear the name after sb/sth | 
nosić imię po kimś/czymś

to beckon sb | przywoływać kogoś

to become heavy | zagęszczać się

to belong to X | należeć do X

to beset sb/sth | nękać, dręczyć 
kogoś/coś

to betray sb | zdradzić kogoś, 
wydać kogoś

to blame sb for sth | obwiniać 
kogoś o coś

to blend back into sth | zmieszać 
się

to blow up sth | wysadzać coś w 
powietrze

to book sth | za/rezerwować coś

to borrow sth tə ˈbɒrəʊ ˈsʌmθɪŋ | 
pożyczać coś

to break out | wybuchać

to bridge sth | łączyć coś

to bump into sb | wpadać na kogoś

to burst at the seams | pękać w 
szwach

to capture sb’s imagination | 
rozbudzać czyjąś wyobraźnię 

to catch a glimpse of sth | dostrzec 
coś

to catch sb’s attention | zwrócić 
czyjąś uwagę

to catch somebody off guard | 
zaskoczyć kogoś

to cherish sth | bardzo coś sobie 
cenić

to claim sth | twierdzić coś

to claim that… | twierdzić, że…

to come across sth | natykać się na 
coś

to come in for ribbing | być 
przedmiotem żartów

to come out | wychodzić, mieć 
premierę

to come to the forefront | 
wysuwać się na pierwszy plan

to come true | spełniać się

to come under attack | być 
atakowanym

to come up against sb | stawać 
wobec kogoś

to commission sth | zlecać coś

to compare sth to sth | 
porównywać coś do czegoś

to comprise of sth | składać się z 
czegoś

to congregate | zbierać się

to contain sth | zawierać coś

to contribute to sth | przyczyniać 
się do czegoś

to convict sb | skazywać kogoś

to convince sb to do sth | 
przekonać kogoś do zrobienia 
czegoś

to cope | radzić sobie

to cut off sth | odcinać coś

to dabble with sth | parać się 
czymś po amatorsku

to damn sth | przekląć coś

to dare to do sth | odważyć się coś 
zrobić

to deliver sth | dostarczać czegoś

to demand sth | wymagać czegoś

to depend on sth | zależeć od 
czegoś

to depict sth | przedstawiać coś
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to deport sb | deportować kogoś

to destroy sth | niszczyć coś

to differ from sth | różnić się od 
czegoś

to dig up sth | wygrzebywać coś

to dispute | debatować, spierać się 
o coś

to do a runner | BrE pot. zwiewać 
skądś

to do sb a favour | wyświadczyć 
komuś przysługę

to do the ironing tə duː ðɪ ˈʌɪənɪŋ | 
wy/prasować coś

to do the trick | zadziałać

to draw in | zapadać

to draw insipiration from sth tə 
drɔː ˌɪnspəˈreɪʃ(ə)n frəm ‘sʌmθɪŋ | 
czerpać natchnienie z czegoś

to drift apart | oddalać się od 
siebie

to drift off | gasnąć

to edit sth | montować coś

to enchant sb | oczarowywać 
kogoś

to encounter sb | spotykać kogoś

to encourage sb to do sth | 
zachęcać kogoś do zrobienia czegoś

to end up | kończyć gdzieś, 
docierać gdzieś

to engulf sth | pochłaniać, ogarniać 
coś

to enjoy sth | lubić coś

to ensue | wywiązywać się, 
powstawać

to establish sth | ustanawiać coś, 
zakładać coś

to estimate sth | szacować coś

to etch sth into sth | wyryć coś w 
czymś

to evolve | ewoluować

to exist | istnieć

to expand | rozprzestrzeniać się

to experience sth | doświadczać 
czegoś

to explore sth | badać coś, zgłębiać 
coś

to extoll sth | wychwalać coś, 
opiewać coś

to extort sth | wyłudzać coś

to face sth | zmierzyć się z czymś

to fancy oneself as sb | uważać się 
za kogoś

to fascinate sb | fascynować kogoś

to feed on sth | żywić się czymś, 
czerpać z czegoś

to feel for sb | współczuć komuś

to fend off sb | bronić się przed 
kimś, odpierać czyjeś ataki

to find out about sth | dowiedzieć 
się o czymś

to fit sth | pasować do czegoś

to fit the bill | pot. spełniać 
oczekiwania

to flick | machać

to flog | pot. BrE opylać coś

to fly away | odlatywać

to focus on sth | s/koncentrować 
się na czymś, skupiać się na czymś

to follow in sb’s footsteps | 
podążać w czyjeś ślady

to follow sb | iść za kimś

to forge links with sb | nawiązywać 
z kimś kontakty

to found sth | zakładać coś

to gain recognition | być 
rozpoznawalnym

to gain sth | zdobywać coś

to gather | gromadzić się

to germinate into sth | przerodzić 
się w coś

to get a bird’s eye view of sth | 
uzyskać widok z lotu ptaka na coś

to get a feel for sth | wnikliwie coś 
ocenić, wyczuć coś

to get away with sth | uchodzić 
komuś na sucho

to get heavy on sb | BrE ciężko 
kogoś karać

to get in | dostawać się (gdzieś)

to get into one’s head | utkwić w 
pamięci kogoś

to get into sth | wdawać się w coś

to get out of hand | wymykać się 
spod kontroli

to get the part | dostać/otrzymać 
rolę

to give lectures | dawać wykłady

to give rise to sth | dawać czemuś 
początek

to give up | poddawać się

to go back | wracać, sięgać 
pamięcią 

to go down (a street) | iść (ulicą)

to go down | pot. iść do więzienia

to go down in the history books | 
zostać zawartym w podręcznikach 
do historii; przejść do historii

to go for sth | ubiegać się o coś

to go off the beaten track | 
zbaczać z utartej ścieżki 

to go on | trwać

to go undercover | pracować pod 
przykrywką 

to grows on sb | podobać się 
komuś coraz bardziej

to haggle | targować się

to hail from | pochodzić z

to have sb in one’s pocket | mieć 
kogoś w kieszeni

to have sth in mind | pamiętać o 
czymś

to head to | zmierzać do

to heckle | przeszkadzać komuś, 
zakrzyczeć

to hold one’s breath | 
wstrzymywać oddech

to hold the honour | mieć zaszczyt

to host sth | być gospodarzem 
czegoś

to house sb | dawać komuś 
schronienie, zakwaterować kogoś

to hug sb | przytulać kogoś

to incarcerate sb | osadzać kogoś w 
więzieniu

to include sb/sth | obejmować 
kogoś/coś, zawierać kogoś/coś

to indicate sth | wskazywać coś
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to influence sb/sth | wpływać na 
kogoś/coś

to inhabit sth | zamieszkiwać coś

to instigate sth | wszczynać coś

to intend to do sth | zamierzać coś 
zrobić

to introduce sth | wprowadzać coś, 
zapoczątkować coś

to invade sth/sb | najeżdżać coś/
kogoś

to involve sth | zawierać coś, mieć 
coś

to issue sth | wydawać coś

to jilt sb | rzucać kogoś

to join forces with sb | łączyć z 
kimś siły

to join sth | dołączyć do czegoś

to keep a (very) close eye on sth | 
bacznie obserwować coś

to keep a low profile | trzymać się 
w cieniu

to keep in touch with sb | być z 
kimś w kontakcie

to keep one’s eyes peeled | 
wytężać wzrok

to keep out of sth | trzymać się z 
daleka od czegoś

to keep sb/sth in check | mieć 
kogoś/coś pod kontrolą 

to kick off | wystartować, nabierać 
rozpędu

to knock about | pot. włóczyć się

to last | trwać

to lead sb to do sth | do/prowadzić 
kogoś do zrobienia czegoś

to leaf through sth | kartkować coś

to leave the way clear | zostawić 
komuś wolną drogę

to lend itself to sth | nadawać się 
do czegoś

to live off sth | żyć z czegoś

to look for sth | szukać czegoś

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

to lurk | czaić się

to make ends meet | z/wiązać 
koniec z końcem

to make friends with sb | 
zaprzyjaźnić się z kimś

to make strides | robić postępy

to make the best of it | 
wykorzystywać to jak najlepiej

to manage to do sth | udawać się 
coś zrobić

to mark sb | wskazywać kogoś, 
piętnować kogoś 

to match sth | pasować do czegoś

to memorise sth | zapamiętywać

to miss out on sth | przegapiać coś

to misunderstand sth | źle coś  
z/rozumieć

to mutter | mamrotać

to name but a few | na przykład, 
aby wymienić tylko kilka

to natter | pot. gawędzić, gadać

to nickname sb | przezywać kogoś, 
nadawać komuś przydomek

to one’s own advantage | na 
własny użytek

to oversee sth | nadzorować coś

to owe sth to sth | zawdzięczać coś 
czemuś

to pally up with sb | pot. 
zaprzyjaźniać się z kimś

to pat sb on the back | klepać 
kogoś po plecach

to pay attention to sth | 
przywiązywać uwagę do czegoś

to pay tribute to sth | oddawać 
czemuś hołd

to perceive sth as sth | postrzegać 
coś jako coś

to perform | występować

to persist | prze/trwać

to persuade sb to do sth | 
przekonywać kogoś do zrobienia 
czegoś

to pick up sth | łapać, znajdować 
coś

to pillage | rabować

to play one’s part | odgrywać 
swoją rolę

to pluck up (the) courage to do 
sth | zebrać się na odwagę, żeby 
coś zrobić

to point out sth | wskazywać na 
coś, zwrócić uwagę na coś

to pop in X | wpadać do X

to portray sth/sb | przedstawiać 
coś/kogoś

to precipitate sth | przyspieszać 
coś

to predict sth | przewidzieć coś

to present sth | przedstawiać coś, 
pokazywać coś 

to press charges | wnosić zarzuty

to press down | napierać na, 
naciskać, osiadać na

to pretend | udawać

to prosper | prosperować, rozwijać 
się

to prove sth | udowadniać coś

to prove to be | okazywać się

to provide sth | zapewniać coś

to pull into | zawinąć (do portu)

to pull the plug | zaprzestawać 
czegoś

to pursue sb | ścigać kogoś

to pursue sth tə pəˈsjuː ˈsʌmθɪŋ | 
podążać za czymś, dążyć do czegoś

to push sb to do sth | popychać, 
motywować kogoś do czegoś

to push sb to the edge | 
doprowadzać kogoś na skraj 
możliwości, przypierać kogoś do 
muru

to put an end to sth | kończyć coś

to put one’s differences to one 
side | odkładać na bok różnice

to rage | szaleć

to raid sth/sb | najeżdżać coś/
kogoś

to rape | gwałcić

to realise sth | uświadamiać sobie 
coś

to recall sth | przypomnieć sobie 
coś

to recognise sth | rozpoznawać coś
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to recommend sth | polecać coś

to reconcile sth with sth tə 
ˈrekənsaɪl ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ | 
po/godzić coś z czymś

to recover from sth | podnosić się 
po czymś

to refer to sth | odnosić się do 
czegoś

to regard sth as sth | uważać coś 
za coś

to rejuvenate sth | ożywić coś

to release sth | wydać coś (np. album)

to relieve oneself | załatwić się

to remain | pozostawać

to replace sth with sth | 
zastępować coś czymś

to reply | odpowiadać

to report sth | zgłaszać coś

to require sth | wymagać czegoś

to research sth | badać coś, 
przeszukiwać coś

to restore sth | przywracać coś

to retain sth | zachowywać coś, 
utrzymywać

to rethink sth | przemyśleć coś 
ponownie

to retire | przechodzić na emeryturę

to revel in sth | napawać się czymś

to revere | szanować, czcić

to rise from the ashes | podnosić 
się z popiołów

to rub shoulders with sb | obracać 
się w czyimś towarzystwie

to ruminate on sth | myśleć nad 
czymś

to run sth | prowadzić coś

to scar sb | po/kiereszować kogoś

to scrape together | zbierać z 
wysiłkiem/ciułać

to scurry by | przemykać w 
pośpiechu

to seal | przypieczętowywać, 
potwierdzać coś

to see sb off | odsyłać kogoś

to seek to do sth | próbować coś 
zrobić

to seem | wydawać się

to seize sth tə siːz ˈsʌmθɪŋ | 
chwytać coś

to send sb forth | wyrzucić kogoś

to sentence sb to sth | skazywać 
kogoś na coś

to serve as sth | służyć jako coś

to set about sb | rzucać się na kogoś

to set out to do sth | postanawiać 
coś robić

to set the pace for sth | wyznaczać 
tempo

to set up shop | pot. zakładać biznes

to set up sth | zakładać coś, 
otwierać coś

to settle | osiedlać się

to settle down | osiedlać się, 
zamieszkać gdzieś na stałe

to settle scores with sb | 
wyrównywać rachunki z kimś

to shape sth | u/kształtować coś

to show up | pojawiać się

to showcase sth | za/prezentować 
coś, wy/lansować coś

to shrug | wzruszać ramionami

to sign in | zapisać się

to siphon off sth | wyprowadzać 
coś (np. pieniądze)

to slur | bełkotać, połykać słowa

to solve sth | rozwiązać coś (np. 
problem)

to span | rozciągać się

to split | rozdzielać się

to split sth | dzielić coś

to spot sb | zauważać kogoś

to spread | rozprzestrzeniać (się)

to spread out | rozciągać się, 
rozrastać się

to spur sth | pobudzać coś

to squabble over sth | kłócić się o 
coś

to squeal | pot. donosić

to stab sb | pchnąć kogoś nożem

to star in sth | występować, grać w 
czymś

to start off | zaczynać

to stay shtum | trzymać gębę na 
kłódkę

to steer sth | sterować czymś, 
kierować czymś

to stretch | rozciągać się

to strike | uderzać, nawiedzać

to struggle to do sth | zmagać, 
borykać się z czymś

to stumble upon sb | natknąć się 
na kogoś

to submit sth | składać coś (np. 
podanie) 

to suggest sth | sugerować coś

to survive | przetrwać

to suspend sth | zawieszać coś

to take a keen interest in sth | 
żywo się czymś interesować

to take a leak | pot. odlać się

to take a pasting | dostać lanie

to take a stroll | przespacerować się

to take care of business | załatwić 
sprawęzałatwić sprawę

to take in root | zakorzeniać się w

to take on | podejmować

to take one’s chances | 
zaryzykować

to take over sth | przejmować coś

to take part in sth | brać w czymś 
udział

to take place | mieć miejsce, 
rozgrywać się gdzieś

to take refuge tə teɪk ˈrɛfjuːdʒ | 
schronić się

to take the gamble | zaryzykować

to take to the streets | wylegać na 
ulice

to tempt sb | kusić kogoś

to tend to do sth | robić coś zazwyczaj

to thrive | kwitnąć

to thrive on sth | żywić się czymś

to throng with sth | być pełnym 
czegoś

to throw your weight around | 
pot. rządzić się, panoszyć się
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to tip sb off | pot. dawać komuś cynk

to toil | harować

to trap sth | więzić coś

to trick sb into sth | podstępem 
skłaniać kogoś do czegoś

to tuck into sth | pot. pałaszować 
coś, obżerać się czymś

to turn into sth | zmieniać się w coś, 
przekształcić się w coś

to turn out | okazywać się

to turn over sth | oddawać coś, 
zrzekać się czegoś

to twirl | wirować, obracać się

to twist | skręcać, wyginać się

to uncover sth | odkrywać coś

to undergo sth | przechodzić przez coś

to undertake sth | podejmować się 
czegoś

to unite | łączyć się, łączyć siły

to unzip | rozsuwać

to up sticks | pot. BrE przenosić się

to vanquish sth | pokonywać, 
rozwiewać, przezwyciężać

to warm to sth | zacząć coś lubić, 
przekonać się do czegoś

to weaken | słabnąć

to wee wiː | sikać

to wiggle one’s way into sth | 
wkręcać się do czegoś

to win sb back | odzyskać kogoś

to wipe out sth | zmieść coś z 
powierzchni ziemi

to wise up to sth | zdać sobie sprawę 
z tego, że…

to witness sth | być świadkiem 
czegoś

tongue tʌŋ | język

too close to home | zbyt drażliwy

tool | narzędzie

tough tʌf | twardy

towering | strzelisty, wysoki

track | tory

trading | handel

traffic light | światła

traineeship | praktyki

tricky | podstępny

trigger for sth | przyczyna czegoś, 
przyczynek do czegoś

truthful | szczery

tube | pot. BrE metro

tube driver | kierowca metra

turf war | wojna terytorialna (gangów)

tutor | korepetytor, opiekun 
naukowy

tutorial tjuːˈtɔːriəl / tuːˈtɔːriəl | lekcja, 
seminarium

twittery | pot. głupiutki

U
ultimate | największy

ultimately | ostatecznie, w końcu

unabated | z niesłabnącą siłą

uncertain | niepewny

under pressure | w napięciu

underground | podziemny

underworld | półświatek

undoubtedly ʌnˈdaʊtɪdli | bez 
wątpienia, niewątpliwie

unfit | w złej kondycji fizycznej

unforgettable | niezapomniany

uniqueness | wyjątkowość, 
unikalność

unpredictable | nieprzewidywalny

unrequited love ˌʌnrɪˈkwaɪtɪdlʌv | 
nieodwzajemniona miłość

unsuitable | nieodpowiedni

untidy | niedbały

untouchable | nietykalny

upper class| z wyższych sfer

up-to-date | aktualny

urban ˈəːb(ə)n | miejski

V
variety | różnorodność

various | różny

vast | ogromny

via | przy użyciu czegoś, za 
pośrednictwem czegoś

vibe | klimat

vicar | pastor (w kościele 
anglikańskim)

viewer | widz

violence | przemoc

violent | pełen przemocy

virtually | w zasadzie,  
praktycznie

W
warfare | wojna

weaknesses | słabość

wealth | bogactwo, duża liczba

web browser ‘web ‚braʊzə(r) | 
wyszukiwarka internetowa

well-mannered | dobrze wychowany

well-to-do | zamożny

wheeler-dealer | pot. kombinator

when it comes to X | jeżeli chodzi  
o X

whether | czy

while | podczas gdy

whilst | podczas gdy

widely known | powszechnie  
znany

widow | wdowa

William the Conqueror ˈwɪljəm ðə 
ˈkɒŋk(ə)rə | Wilhelm Zdobywca

wily | chytry, przebiegły

wobbly | chybotliwy

woe | niedola

woefully | żałośnie

womaniser | kobieciarz

wrapper | chusta, szal

X 
X related | powiązany z X

X turned Y | X a potem Y


