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A
a lesson in X  | ə ˈlesn ɪn - nauczka 
w kwestii/zakresie X

a necessary evil  | ə ˈnesəsəri ˈiːvl - 
zło konieczne

a no-no  | ə nəʊ nəʊ - 
absolutnie nie, coś zakazanego/
niedozwolonego (pot.)

a penchant for sb  | ə ˈpɒ̃ʃɒ̃ fə(r) 
ˈsʌmbədi - upodobanie sobie kogoś

a short space of time  | ə ʃɔːt speɪs 
əv ˈtaɪm - krótki okres czasu

a string of X  | ə strɪŋ əv - seria X, 
ciąg X

a variety of sth  | ə vəˈraɪəti əv 
ˈsʌmθɪŋ - rozmaitość czegoś, (duży) 
wybór

a whole host of sth  | ə həʊl həʊst 
əv ˈsʌmθɪŋ - całe mnóstwo czegoś, 
masa czegoś

abnormal  | æbˈnɔːml - 
nienormalny, nieprawidłowy

abrasive  | əˈbreɪsɪv - szorstki, ostry

abroad  | əˈbrɔːd - za granicę,  
za granicą

abundant  | əˈbʌndənt - obfity

acceptable  | əkˈseptəbl - 
dopuszczalny, do przyjęcia

accessible  | əkˈsesəbl - dostępny

accolade  | ˈækəleɪd - wyraz 
uznania

accommodation  | əˌkɒməˈdeɪʃn - 
zakwaterowanie, kwatera

accordingly  | əˈkɔːdɪŋli - 
odpowiednio, stosownie

achievement  | əˈtʃiːvmənt - 
osiągnięcie, zdobycz

acquisition of sth  | ˌækwɪˈzɪʃn əv 
ˈsʌmθɪŋ - nabycie czegoś

across the board  | əˈkrɒs ðə bɔːd - 
ogólnie, wszędzie

AD (Anno Domini)  | ˌeɪ ˈdiː ˌanəʊ 
ˈdɒmɪnʌɪ - Roku Pańskiego, naszej 
ery

addiction  | əˈdɪkʃn - uzależnienie

addictive  | əˈdɪktɪv - uzależniający

address unknown  | əˈdres 
ˌʌnˈnəʊn - adres(at) nieznany

adult nappy  | ˈædʌlt ˈnæpi - 
pielucha dla dorosłych

advantage  | ədˈvɑːntɪdʒ - 
przewaga, korzyść

adventurous  | ədˈventʃərəs - 
odważny, śmiały

affluence  | ˈæfluəns - zamożność 

afterlife  | ˈɑːftəlaɪf - życie 
pozagrobowe

against the tide  | əˈɡenst ðə taɪd 
- przeciwko trendowi, inaczej niż 
wszyscy

aged  | eɪdʒd - dojrzały (o winie)

agile  | ˈædʒaɪl - zwinny

agricultural land  | ˌæɡrɪˈkʌltʃərəl 
lænd - ziemia uprawna

agriculture  | ˈæɡrɪˌkʌltʃə(r) - 
rolnictwo

air carrier  | eə(r) ˈkæriə(r) - 
przewoźnik linii lotniczych, linie 
lotnicze

aka (also known as)  | ˌeɪ keɪ ˈeɪ 
ˈɔːlsəʊ nǝʊn ǝz - znany również 
jako

akin to sth  | əˈkɪn tə ˈsʌmθɪŋ - 
podobny do czegoś, w stylu czegoś

all of a sudden  | ɔːl əv ə ˈsʌdn - ni 
stąd, ni zowąd, z nagła

all the rage  | ɔːl ðə reɪdʒ - ostatni 
krzyk mody

allegedly  | əˈledʒɪdli - rzekomo

all-out  | ɔːl aʊt - zupełny, 
zdecydowany (tylko przed 
rzeczownikiem)

all-rounder  | ɔːl ˈraʊndə(r) 
- wszechstronny, dobry do 
wszystkiego (pot., UK)

all-time  | ˈɔːltaɪm - wszechczasów

altogether  | ˌɔːltəˈɡeðə(r) - 
całkiem, zupełnie

alumnus  | əˈlʌmnəs - 
wychowanek, absolwent

an all-time high  | ən ɔːl taɪm haɪ - 
rekordowo wysoki poziom

ancient  | ˈeɪnʃənt - starożytny

angle  | ˈæŋɡl - kąt, podejście  
(do problemu)

annual  | ˈænjuəl - roczny

annual revenues  | ˈænjuəl 
ˈrevənjuːz - roczne przychody

annually  | ˈænjuəli - rocznie

anthropologist  | ˌænθrəˈpɒlədʒɪst 
- antropolog

antioxidant  | ˌæntiˈɒksɪdənt - 
przeciwutleniacz

apart from  | əˈpɑːt frɒm - poza, 
oprócz

apparent  | əˈpærənt - widoczny, 
pozorny

approximately  | əˈprɒksɪmətli -  
w przybliżeniu

archipelago  | ˌɑːkɪˈpeləɡəʊ - 
archipelag

arch-rival  | ˈɑːtʃˌraɪvəl - arcyrywal

arguably  | ˈɑːɡjuəbli - zapewne, 
możliwe

armed  | ɑːmd - uzbrojony

army chief  | ˈɑːmi tʃiːf - dowódca 
sił zbrojnych

array  | əˈreɪ - wybór, asortyment

artificial  | ˌɑːtɪˈfɪʃl - sztuczny

as fit as a fiddle  | əz fɪt əz ə ˈfɪdl - 
w doskonałym zdrowiu, zdrów jak 
ryba/koń

as of late  | əz əv leɪt - niedawno, 
ostatnimi czasy

as opposed to sth  | əz əˈpəʊzd tə 
ˈsʌmθɪŋ - w odróżnieniu od czegoś, 
w przeciwieństwie do czegoś

ASEAN (Association of Southeast 
Asian Nations)  | ˈæsiæn 
əˌsəʊʃiˈeɪʃn əv saʊθˈiːst ˈeɪdʒn 
ˈneɪʃnz - Stowarzyszenie Narodów 
Azji Południowo-Wschodniej

assets  | ˈæsets - aktywa, majątek

at a snail’s pace  | ət ə sneɪlz peɪs - 
w ślimaczym tempie

at any given time  | ət ˈeni ɡɪvn 
ˈtaɪm - w każdej chwili, zawsze

at breakneck speed  | ət ˈbreɪknek 
spiːd - (pędzić, lecieć) na złamanie 
karku, z zawrotną prędkością

at large  | ət lɑːdʒ - ogółem, w całości
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at play  | ət ˈpleɪ - w grze, w działaniu

at the root  | ət ðə ruːt - u źródła/
podstaw (czegoś)

ATM (automated teller machine)  | 
ˌeɪ tiː ˈem ˌɔːtəmeɪtɪd ˈtelə(r) 
məʃiːn - bankomat

attitude  | ˈætɪtjuːd - podejście, 
nastawienie

authority  | ɔːˈθɒrəti - władza, 
zwierzchnictwo

authority on sth  | ɔːˈθɒrəti ɒn 
ˈsʌmθɪŋ - autorytet w jakiejś 
dziedzinie

autoimmune  | ˌɔːtəʊɪˈmjuːn - 
autoimmunologiczny

automotive  | ˌɔːtəʊˈməʊtɪv - 
motoryzacyjny

avant-garde  | ˌævɒŋˈɡɑːd - 
awangardowy

avatar  | ˌævəˈtɑː(r) - awatar, 
obrazek/wizerunek czyjejś postaci 
(w grze, na forum itp.)

average life expectancy  | ˈævərɪdʒ 
laɪf ɪkˈspektənsi - przeciętna/
średnia długość życia

aversion to sth  | əˈvɜːʃn tə ˈsʌmθɪŋ 
- awersja do czegoś, niechęć

avid  | ˈævɪd - zapalony

awning  | ˈɔːnɪŋ - markiza, daszek

B
baby boom  | ˈbeɪbi buːm - wyż 
demograficzny

back in the day  | bæk ɪn ðə deɪ - 
dawno temu, w tamtych czasach

background  | ˈbækɡraʊnd - 
pochodzenie (czyjeś)

backing track  | ˈbækɪŋ træk - 
ścieżka dźwiękowa, playback (przy 
śpiewaniu karaoke itp.)

backlash  | ˈbæklæʃ - gwałtowny 
sprzeciw

bamboo  | ˌbæmˈbuː - bambus

ban  | bæn - zakaz

barely  | ˈbeəli - ledwo

be warned  | bi wɔːnd - uwaga! 
(form.)

beast of burden  | biːst əv ˈbɜːdn - 
zwierzę juczne

before tax  | bɪˈfɔː(r) tæks - brutto, 
przed podatkiem

beforehand  | bɪˈfɔːhænd - 
zawczasu

behaviour  | bɪˈheɪvjə(r) - 
zachowanie (UK)

belief  | bɪˈliːf - przekonanie, opinia

benefactor  | ˈbenɪfæktə(r) - 
dobroczyńca

beneficial for sth  | ˌbenɪˈfɪʃl fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - korzystny na coś/dla 
czegoś

beneficiary  | ˌbenɪˈfɪʃəri - 
beneficjent, osoba, która korzysta 
na czymś/odnosi korzyść

better still,...  | ˈbetə(r) stɪl -  
a jeszcze lepiej...

bevy of sb  | ˈbevi əv ˈsʌmbədi - 
stadko, gromadka kogoś

bicentennial  | ˌbaɪsenˈtenɪəl - 
dwóchsetlecie

big name  | bɪɡ neɪm - znana 
osobistość, gwiazda

bill  | bɪl - projekt ustawy

biodegradable  | ˌbaɪəʊdɪˈɡreɪdəbl 
- biodegradowalny

biopic  | ˈbaɪəʊpɪk - film 
biograficzny

black and white  | blæk ənd waɪt 
- czarno i biało, jednoznacznie źle/
dobrze (o sytuacji)

blended  | ˈblendɪd - mieszany

blinds  | blaɪndz - żaluzje, rolety

blissfully  | ˈblɪsfəli - błogo

bloating  | bləʊtɪŋ - uczucie 
ciężkości, przesytu

bold  | bəʊld - odważny

boom  | buːm - nagły i nietrwały 
rozkwit gospodarczy, boom 
gospodarczy

born out of sth  | bɔːn aʊt ɒv 
ˈsʌmθɪŋ - wywołany/spowodowany 
czymś

bottom line  | ˈbɒtəm laɪn - saldo, 
rezultat, wynik

bound to do sth  | baʊnd tə du 
ˈsʌmθɪŋ - (który) z pewnością coś 
zrobi

bra  | brɑː - stanik, biustonosz

branch office  | brɑːntʃ ˈɒfɪs - filia 
firmy

brand recognition  | brænd 
ˌrekəɡˈnɪʃn - rozpoznawanie marki

break  | breɪk - przerwa (na 
odpoczynek, od czegoś itp.)

brief  | briːf - krótki

briefly  | ˈbriːfli - krótko

bubble  | ˈbʌbl - bąbel, bańka, 
niestabilny boom gospodarczy

bucket list  | ˈbʌkɪt lɪst - lista rzeczy, 
które koniecznie trzeba w życiu 
zrobić

Buddhism  | ˈbʊdɪz(ə)m - buddyzm

bullet train  | ˈbʊlɪt treɪn - 
superszybki pociąg (np. TGV)

burden  | ˈbɜːdn - ciężar, obciążenie

bureaucracy  | bjʊəˈrɒkrəsi - 
biurokracja

burgeoning  | ˈbɜːdʒənɪŋ - rodzący 
się, rosnący

burst of the dot-com bubble  | 
bɜːst əv ðə ˌdɒt ˈkɒm ˈbʌbl 
- załamanie się sztucznie 
rozdmuchanego rynku witryn 
internetowych pod koniec lat 90. 
XX wieku

bustle  | ˈbʌsl - bieganina, 
krzątanina

bustling  | ˈbʌslɪŋ - pełen życia/
ruchu

buttocks  | ˈbʌtəks - tyłek, pośladek 
(pot., slang., UK)

by all accounts  | baɪ ɔːl əˈkaʊnts - 
z tego, co (ludzie) mówią, wszystko 
wskazuje (na to, że)

by chance  | baɪ tʃɑːns - 
przypadkiem

by contrast  | baɪ ˈkɒntrɑːst - 
odwrotnie, inaczej

by the skin of one’s teeth  | baɪ 
ðə skɪn əv wʌnz tiːθ - o mały włos 
(o czymś potencjalnie bardzo 
groźnym, czego ktoś unika)
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C
cabaret  | ˈkæbəreɪ - kabaret

calcium  | ˈkælsɪəm - wapń

cap on sth  | kæp ɒn ˈsʌmθɪŋ - limit 
czegoś, ograniczenie

car wash  | kɑː(r) wɒʃ - myjnia 
samochodowa

carbohydrate  | ˌkɑːbəʊˈhaɪdreɪt - 
węglowodan

cardiovascular  | 
ˌkɑːdiəʊˈvæskjələ(r)  |  - sercowo-
naczyniowy

carving  | ˈkɑːvɪŋ - rzeźba

case study  | keɪs ˈstʌdi - studium 
przypadku

catalyst  | ˈkætəlɪst - katalizator

catchy  | ˈkætʃi - chwytliwy

cautionary  | ˈkɔːʃənri - ku 
przestrodze (np. historia)

celebrity  | sɪˈlebrɪti - gwiazda, 
znakomitość

cellar  | ˈselə(r) - piwnica

centrist  | ˈsentrɪst - centralny, 
centrowy (o partii)

century  | ˈsentʃəri - stulecie

CEO (Chief Executive Officer)  | 
ˌsiː iːˈəʊ tʃiːf ɪɡˈzekjʊtɪv ˈɒfɪsə(r) - 
dyrektor naczelny

cereal  | ˈsɪərɪəl - płatki 
śniadaniowe

CFO (Chief Financial Officer)  | 
ˌsiː ef ˈəʊ tʃiːf faɪˈnænʃl ˈɒfɪsə(r) - 
dyrektor ds. finansowych

chairman  | ˈtʃeəmən - prezes

chariot  | ˈtʃærɪət - rydwan

charitable  | ˈtʃærɪtəbl - 
charytatywny

charity  | ˈtʃærɪti - organizacja 
charytatywna

cheerleader  | ˈtʃɪəliːdə(r) - 
czirliderka, osoba, która zagrzewa 
(zespół) do walki/pracy

chef  | ʃef - szef kuchni, mistrz 
kucharski

chemotherapy  | ˌkiːməʊˈθerəpi - 
chemioterapia

chequered  | ˈtʃekəd - mroczny, 
burzliwy (np. o historii) (UK)

cherry blossom  | ˈtʃeri ˈblɒsəm - 
kwiat wiśni

chronic  | ˈkrɒnɪk - przewlekły, 
chroniczny

circumspect  | ˈsɜːkəmspekt 
- ostrożny, powściągliwy (w 
opowiadaniu o czymś itp.)

clan-based  | klæn beɪst - klanowy, 
bazujący na podziałach klanowych

closed state  | kləʊzd steɪt - 
zamknięte państwo

closure  | ˈkləʊʒə(r) - zamknięcie 
(sklepu, firmy)

cloudiness  | ˈklaʊdi - zmętnienie

coagulated  | kəʊˈæɡjʊleɪtɪd - 
skoagulowany

coincidental  | kəʊˌɪnsɪˈdentl 
- przypadkowy, zbiegający się 
przypadkowo w czasie

coincidentally  | kəʊˌɪnsɪˈdentli - 
przypadkiem

collective  | kəˈlektɪv - łączny, 
razem wzięty

colossus  | kəˈlɒsəs - kolos, gigant

coltan  | ˈkɒltan - koltan (minerał)

combat  | ˈkɒmbæt - walka

combined with sth  | kəmˈbaɪnd 
wɪð ˈsʌmθɪŋ - połączony z czymś

commendable  | kəˈmendəbl - 
godny pochwały

commitment to sth  | kəˈmɪtmənt 
tə ˈsʌmθɪŋ - oddanie czemuś, 
zaangażowanie w coś

commonplace  | ˈkɒmənpleɪs - 
typowy, powszechny

compatriot  | kəmˈpætrɪət - rodak

competitive  | kəmˈpetətɪv - 
konkurencyjny

competitor  | kəmˈpetɪtə(r) - rywal

complex  | ˈkɒmpleks - 
skomplikowany

complimentary  | ˌkɒmplɪˈmentri - 
pochlebny

computer geek  | kəmˈpjuːtə(r) ɡiːk 
- maniak komputerowy

concerned  | kənˈsɜːnd - 
zaniepokojony

concluding  | kənˈkluːdɪŋ - 
kończący, końcowy

conclusion  | kənˈkluːʒn - wniosek

condition  | kənˈdɪʃn - schorzenie

conditioner  | kənˈdɪʃənə(r) - 
odżywka

confidential  | ˌkɒnfɪˈdenʃl - 
poufny, tajny

confusion  | kənˈfjuːʒn - zamęt, 
nieporozumienie

connoisseur  | ˌkɒnəˈsɜː(r) - 
koneser

conscientious  | ˌkɒnʃiˈenʃəs - 
sumienny

consequently  | ˈkɒnsɪkwəntli -  
w rezultacie, wskutek tego

considerable  | kənˈsɪdərəbl - 
znaczący

considerably  | kənˈsɪdərəbli - 
znacznie, w znacznym stopniu

consumer base  | kənˈsjuːmə(r) 
beɪs - baza klientów

contestant  | kənˈtestənt - 
uczestnik konkursu 

contradiction  | ˌkɒntrəˈdɪkʃn - 
sprzeczność

contradictory  | ˌkɒntrəˈdɪktəri - 
sprzeczny

contribution  | ˌkɒntrɪˈbjuːʃn - 
wkład (czyjś w coś)

contribution to sth  | ˌkɒntrɪˈbjuːʃn 
tə ˈsʌmθɪŋ - przyczynek do czegoś, 
wkład w coś

conurbation  | ˌkɒnɜːˈbeɪʃn - 
konurbacja

conversely  | kənˈvɜːsli - odwrotnie, 
przeciwnie

convincing  | kənˈvɪnsɪŋ - 
przekonujący, brzmiący prawdziwie

corporate executive  | ˈkɔːpərət 
ɪɡˈzekjʊtɪv - dyrektor/menadżer 
wyższego szczebla w korporacji

corrective  | kəˈrektɪv - naprawczy, 
korekcyjny

correlation with sth  | ˌkɒrəˈleɪʃn 
wɪð ˈsʌmθɪŋ - korelacja z czymś
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cosy with sb  | ˈkəʊzi wɪð ˈsʌmbədi 
- spoufalony z kimś, (zbyt blisko) 
kolegujący się z kimś (pot.)

counterpart  | ˈkaʊntəpɑːt - 
odpowiednik

counterproductive  | 
ˌkaʊntəprəˈdʌktɪv - przynoszący 
efekt przeciwny do zamierzonego

countryman  | ˈkʌntrimən - krajan, 
rodak

coupled with sth  | ˈkʌpld wɪð 
ˈsʌmθɪŋ - w parze z czymś

course of action  | kɔːs əv ˈækʃn - 
sposób działania

craft  | krɑːft - rzemiosło, fach

cramps  | kræmps - skurcze

craze  | kreɪz - szał, moda (na coś)

crease  | kriːs - linia (w krykiecie)

credentials  | krɪˈdenʃlz - 
kwalifikacje, referencje

credibility  | ˌkredɪˈbɪlɪti - 
wiarygodność

crops  | krɒps - uprawy

crowd-pleaser  | kraʊd ˈpliːzə(r) 
- zrobiony pod publiczność, 
przyciągający tłumy

crown cap  | kraʊn kæp - kapsel

crucial  | ˈkruːʃl - decydujący, 
rozstrzygający

crucial to sth  | ˈkruːʃl tə ˈsʌmθɪŋ - 
nieodzowny dla czegoś

cruise boat  | kruːz bəʊt - łódź 
wycieczkowa

cruise ship  | kruːz ʃɪp - statek 
rejsowy

cuisine  | kwɪˈziːn - kuchnia (styl 
gotowania)

curd(s)  | kɜːdz - zsiadłe mleko

currency  | ˈkʌrənsi - waluta

custom  | ˈkʌstəm - zwyczaj

customer feedback  | ˈkʌstəmə(r) 
ˈfiːdbæk - opinie klientów

cynical  | ˈsɪnɪkl - cyniczny

D
dale  | deɪl - dolina (arch.)

dashing  | ˈdæʃɪŋ - przystojny, 
szykowny

date  | deɪt - randka; osoba, z którą 
jest się na randce

day trip  | deɪ trɪp - jednodniowa 
wycieczka

dazzling  | ˈdæzlɪŋ - olśniewający

de facto  | ˌdeɪ ˈfæktəʊ - 
faktycznie, de facto

dearth of sth  | dɜːθ əv ˈsʌmθɪŋ - 
brak czegoś, niedostatek

debonair  | ˌdebəˈneə(r) - czarujący 
(franc.)

debris  | ˈdebriː - śmieci, szczątki

debt  | det - zadłużenie

debut  | ˈdeɪbjuː - debiut 

deceased  | dɪˈsiːst - zmarły

decisive  | dɪˈsaɪsɪv - stanowczy, 
zdecydowany

declared assets  | dɪˈkleəd 
ˈæsets - majątek deklarowany, 
zadeklarowana (wartość) aktywów

dedicated  | ˈdedɪkeɪtɪd -  
dedykowany, poświęcony (czemuś)

degree  | dɪˈɡriː - tytuł, stopień

demand for sth  | dɪˈmɑːnd 
fə(r) ˈsʌmθɪŋ - popyt na coś, 
zapotrzebowanie

demanding  | dɪˈmɑːndɪŋ - 
wymagający

dengue fever  | ˈdenɡ ˈfiːvə(r) 
- denga (infekcyjna choroba 
tropikalna)

density  | ˈdensɪti - gęstość

density  | ˈdensɪti - gęstość

dependent on sth  | dɪˈpendənt ɒn 
ˈsʌmθɪŋ - zależny od czegoś

deprived  | dɪˈpraɪvd - pozbawiony 
(czegoś), ubogi

derived from sth  | dɪˈraɪvd frəm 
ˈsʌmθɪŋ - pochodzący z czegoś

destiny  | ˈdestəni - los, 
przeznaczenie

destitute  | ˈdestɪtjuːt - ubogi, bez 
środków do życia

devout  | dɪˈvaʊt - oddany, żarliwy

diarrhoea  | ˌdaɪəˈrɪə - biegunka, 
rozwolnienie (UK)

dietary  | ˈdaɪətəri - dietyczny

dietary supplement  | ˈdaɪətəri 
ˈsʌplɪment - suplement diety

diffuser  | dɪˈfjuːzə(r) - dyfuzor

digestive tract  | dɪˈdʒestɪv trækt - 
przewód pokarmowy

disability  | ˌdɪsəˈbɪləti - 
niepełnosprawność

disabled  | dɪsˈeɪbld - osoba/y 
niepełnosprawna/e

disciplined  | ˈdɪsɪplɪnd - 
zdyscyplinowany

discrepancy  | dɪsˈkrepənsi - 
rozbieżność

disdain  | dɪsˈdeɪn - pogarda, 
lekceważenie

disease  | dɪˈziːz - schorzenie

disorder  | dɪsˈɔːdə(r) - choroba, 
zaburzenie

disputed  | dɪˈspjuːtɪd - sporny

distinct  | dɪˈstɪŋkt - wyraźny, 
widoczny

distinction  | dɪˈstɪŋkʃn - 
wyróżnienie, zaszczyt

distinctly  | dɪˈstɪŋktli - wyraźnie, 
widocznie

district  | ˈdɪstrɪkt - dzielnica

diva  | ˈdiːvə - diwa

diverse  | daɪˈvɜːs - różnorodny, 
zróżnicowany

division  | dɪˈvɪʒn - oddział, dział

domain  | dəˈmeɪn - domena, 
dziedzina

domestic  | dəˈmestɪk - krajowy

domesticated  | dəˈmestɪkeɪtɪd - 
udomowiony

dose  | dəʊs - dawka

dosh  | ˈdɑːʃ - gotówka, forsa  
(pot., UK)

down-to-earth  | daʊn tə ɜːθ - 
pragmatyczny, praktyczny (tylko 
przed rzeczownikiem)
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dozen  | ˈdʌzn - tuzin

drama  | ˈdrɑːmə - dramat, 
dramatyczne wydarzenia

due to  | djuː tə - z powodu

dull  | dʌl - nudny, nijaki

E
eagerly  | ˈiːɡəli -  
z niecierpliwością, gorliwie

earthquake  | ˈɜːθkweɪk - trzęsienie 
ziemi

ease of doing business  | iːz əv 
ˈduːɪŋ ˈbɪznəs - łatwość w robieniu 
interesów

edible  | ˈedəbl - jadalny

efficacy  | ˈefɪkəsi - skuteczność

elderly  | ˈeldəli - starszy, osoba 
starsza

elite  | eɪˈliːt - elita, elitarny

embarrassed  | ɪmˈbærəst - 
zażenowany

embezzlement  | ɪmˈbezlmənt - 
sprzeniewierzanie

emphasis on sth  | ˈemfəsɪs ɒn 
ˈsʌmθɪŋ - akcent na coś, nacisk

encapsulated in sth  | 
ɪnˈkæpsjuleɪtɪd ɪn ˈsʌmθɪŋ - 
uosobiony w czymś, (doskonale, 
wiernie) ukazany w czymś

encouraging  | ɪnˈkʌrɪdʒɪŋ - 
zachęcający

encumbered by sth  | ɪnˈkʌmbəd 
baɪ ˈsʌmθɪŋ - przeciążony czymś, 
obciążony

endemic  | enˈdemɪk - powszechny 
(gdzieś/w jakimś miejscu)

endorsement  | ɪnˈdɔːsmənt 
- lansowanie, promowanie 
(produktu)

engineering  | ˌendʒɪˈnɪərɪŋ - 
inżynieria

enlargement  | ɪnˈlɑːdʒmənt - 
powiększenie

enormous  | ɪˈnɔːməs - ogromny

enormously  | ɪˈnɔːməsli - 
ogromnie

enriched  | ɪnˈrɪtʃt - wzbogacony

entirely  | ɪnˈtaɪəli - zupełnie

entourage  | ˌɒntʊˈrɑːʒ - świta, 
osoby towarzyszące

entrepreneurial  | ˌɒntrəprəˈnɜːrɪəl 
- przedsiębiorczy

environmentalist  | 
ɪnˌvaɪrənˈmentəlɪst - ekolog, osoba 
działająca na rzecz środowiska

epidemiologist  | 
ˌepɪdiːmɪˈɒlədʒɪst - epidemiolog

equality  | iˈkwɒləti - równość

equipment  | ɪˈkwɪpmənt - 
wyposażenie, sprzęt

equivalent  | ɪˈkwɪvələnt - 
ekwiwalent, odpowiednik

essential  | ɪˈsenʃl - niezbędny, 
podstawowy

essential oil  | ɪˈsenʃl ɔɪl - olejek 
eteryczny

every little bit counts  | ˈevri ˈlɪtl 
bɪt kaʊnts - liczy się każdy drobiazg

evidence  | ˈevɪdəns - dowód, 
dowody

exception  | ɪkˈsepʃn - wyjątek

exceptional  | ɪkˈsepʃnəl - 
niezwykły, wyjątkowy

excessive  | ɪkˈsesɪv - nadmierny

executive  | ɪɡˈzekjʊtɪv - (ktoś) 
wyższego szczebla, (należący do) 
ścisłego kierownictwa

expansion  | ɪkˈspænʃn - 
rozszerzenie, rozwój

exponentially  | ˌekspəˈnenʃəli 
- w tempie wykładniczym; coraz 
bardziej

extra digging  | ˈekstrə ˈdɪɡɪŋ - 
dogłębniejsze zbadanie, głębsze 
kopnięcie (w coś)

extraterrestrial being  | 
ˌekstrətəˈrestriəl ˈbiːɪŋ - istota 
pozaziemska

extremely  | ɪkˈstriːmli - ogromnie, 
niezwykle

eye candy  | aɪ ˈkændi - ozdoba, 
laleczka (pot.)

F
facility  | fəˈsɪləti - zakład

fad  | fæd - chwilowa moda

failure  | ˈfeɪljə(r) - porażka

faint-hearted  | feɪnt ˈhɑːtɪd - 
bojaźliwy 

fallout  | ˈfɔːlaʊt - skutki (złe/
dalekosiężne czegoś co się 
wydarzyło)

false teeth  | ˈfɔːls tiːθ - sztuczna 
szczęka

falsely  | ˈfɔːlsli - fałszywie

fame  | feɪm - sława

familiar with sth  | fəˈmɪlɪə(r) 
wɪð ˈsʌmθɪŋ - znający coś, 
zaznajomiony z czymś

fatigue  | fəˈtiːɡ - zmęczenie

faux pas  | ˌfəʊ ˈpɑː - nietakt, faux 
pas

fearful of sth  | ˈfɪəfəl əv ˈsʌmθɪŋ - 
obawiający się czegoś

feature  | ˈfiːtʃə(r) - cecha, funkcja

fee  | fiː - opłata

fellow X  | ˈfeləʊ - kolega po X  
(np. po fachu, na danej pozycji)

fencer  | ˈfensə(r) - szermierz

fermented  | fəˈmentɪd - 
sfermentowany

fertile  | ˈfɜːtaɪl - żyzny

fertility  | fəˈtɪlɪti - płodność

fiction  | ˈfɪkʃn - beletrystyka

fiercely  | ˈfɪəsli - zaciekle, ostro

filth  | fɪlθ - brud

financier  | faɪˈnænsɪə(r) - 
finansista

fine wine  | faɪn waɪn - dobre wino

fingerprint sensor  | ˈfɪŋɡəprɪnt 
ˈsensə(r) - czujnik/czytnik odcisków 
palców

firm  | fɜːm - stanowczy, solidny

first and foremost  | fɜːst ənd 
ˈfɔːməʊst - przede wszystkim

fiscal  | ˈfɪskl - fiskalny
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fit as a butcher’s dog  | fɪt əz ə 
ˈbʊtʃərz dɒɡ - zdrowy jak rydz

fit for a king  | fɪt fə(r) ə kɪŋ - 
godny króla, królewski

fit to do sth  | fɪt tə du ˈsʌmθɪŋ - 
nadający się do (z)robienia czegoś

flagship  | ˈflæɡʃɪp - flagowy, 
sztandarowy

flakes  | fleɪks - płatki  
(np. kukurydziane)

flash in the pan  | flæʃ ɪn ðə pæn - 
chwilowa moda, nowinka

flatware  | ˈflætweə(r) - naczynia 
płaskie (US)

fledgling  | ˈfledʒlɪŋ - raczkujący, 
początkujący

flexible  | ˈfleksəbl - elastyczny

folic acid  | ˈfɑːlɪk ˈæsɪd - kwas 
foliowy

folk  | fəʊk - ludzie (pot.)

following  | ˈfɒləʊɪŋ - fani, 
zwolennicy (czegoś/kogoś)

foodie  | ˈfuːdi - smakosz, wielbiciel 
dobrego jedzenia (pot.)

footprint  | ˈfʊtprɪnt - ślad (czyjś, 
wpływu człowieka na przyrodę itp.)

for a time  | fə(r) ə taɪm - przez 
pewien czas

for the record  | fə(r) ðə ˈrekɔːd - 
gwoli ścisłości

foreign debt  | ˈfɒrən det - dług 
zagraniczny

forgery  | ˈfɔːdʒəri - podróbka

formality  | fɔːˈmæləti - formalność

former  | ˈfɔːmə(r) - były, dawny

formerly  | ˈfɔːməli - dawniej, 
kiedyś

formula  | ˈfɔːmjʊlə - skład (leku, 
kosmetyku)

fortified  | ˈfɔːtɪfaɪd - wzmocniony

fortunately  | ˈfɔːtʃənətli - 
szczęśliwie

founder  | ˈfaʊndə(r) - założyciel

fraction  | ˈfrækʃn - ułamek

fracture  | ˈfræktʃə(r) - złamanie, 
pęknięcie (kości)

franchise  | ˈfræntʃaɪz - marka 
(i wszystkie powiązane z nią 
produkty/usługi, licencja na 
sprzedaż produktów i usług itp.)

fraud  | frɔːd - oszustwo

freaky  | ˈfriːki - dziwaczny

fruitful  | ˈfruːtfl - owocny

full-size  | fʊl saɪz - 
pełnowymiarowy

fundraising  | ˈfʌndreɪzɪŋ - 
zbieranie funduszy na coś

further afield  | ˈfɜːðə(r) əˈfiːld - 
dalej, w dalszej perspektywie

furthermore  | ˌfɜːðəˈmɔː(r) -  
co więcej, ponadto

futile  | ˈfjuːtaɪl - daremny

G
GDP (Gross Domestic Product)  | 
ˌdʒiː diː ˈpiː ɡrəʊs dəˈmestɪk 
ˈprɒdʌkt - PKB (produkt krajowy 
brutto)

general public  | ˈdʒenrəl ˈpʌblɪk - 
ogół społeczeństwa

generously  | ˈdʒenərəsli - 
szczodrze

genius  | ˈdʒiːnɪəs - geniusz; 
genialny

genteel  | dʒenˈtiːl - szacowny, 
nobliwy

gentle  | ˈdʒentl - delikatny, łagodny

gentlemanly  | ˈdʒentlmənli - 
dżentelmeński

gently  | ˈdʒentli - delikatnie

genuine  | ˈdʒenjʊɪn - autentyczny, 
faktyczny

Georgia  | ˈdʒɔːdʒə - Gruzja

ginger  | ˈdʒɪndʒə(r) - imbir

ginseng  | ˈdʒɪnseŋ - żeń-szeń

glittering  | ˈɡlɪtərɪŋ - błyszczący, 
pełen splendoru/blichtru

glowing reviews  | ˈɡləʊɪŋ rɪˈvjuːz - 
pochlebne/pozytywne recenzje

graduate  | ˈɡrædʒʊət - absolwent

Grand Slam  | ɡrænd slæm - Wielki 
Szlem

grave danger  | ɡreɪv ˈdeɪndʒə(r) - 
poważne niebezpieczeństwo

groceries  | ˈɡrəʊsərɪz - sklep 
spożywczy (UK)

gross  | grəʊs - brutto

groundbreaking  | ˈɡraʊndbreɪkɪŋ - 
przełomowy

gymnast  | ˈdʒɪmnæst - gimnastyk

gyropalette  | ˈdʒaɪərəʊ ˈpælɪt - 
paleta ruchoma, skrzynka obrotowa

H
hand-drawn  | hænd drɔːn - 
ręcznie malowany

harbour  | ˈhɑːbə(r) - przystań (UK)

hard sell  | hɑːd sel - agresywne 
wciskanie czegoś/sprzedaż

hardly  | ˈhɑːdli - prawie wcale, 
prawie nic

hashtag  | ˈhæʃtæɡ - #, znacznik 
automatycznego wyszukiwania/
trendu na Twitterze

hassle-free  | ˈhæsl friː - 
bezproblemowy, łatwy (pot.)

head-on  | hed ɒn - bezpośrednio, 
twarzą w twarz

headquarters  | hedˈkwɔːtəz - 
siedziba główna

health-conscious  | helθ ˈkɒnʃəs - 
dbający o zdrowie (o osobie)

heavyweight  | ˈhevɪweɪt - 
poważny gracz na rynku

heir to sth  | eə(r) tə ˈsʌmθɪŋ - 
spadkobierca czegoś (np. fortuny)

heiress  | ˈeəres - dziedziczka

hence  | hens - stąd

high life  | ˈhaɪ laɪf - światowe życie

high society  | haɪ səˈsaɪəti - 
wysokie sfery, klasa wyższa

highlands  | ˈhaɪlændz - rejon 
wyżyn/gór

highlight  | ˈhaɪlaɪt - główna atrakcja

high-profile  | haɪ ˈprəʊfaɪl - 
bardzo słynny, szeroko znany

high-tech  | ˈhaɪˌtek - 
wysokotechnologiczny
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hike  | haɪk - duża podwyżka, 
wzrost (cen, podatków itp.)

hint  | hɪnt - podpowiedź

hinterlands  | ˈhɪntəlændz - głąb 
lądu, odległe tereny

holidaymaker  | ˈhɒlədeɪmeɪkə(r) - 
wczasowicz (UK)

home furnishings  | həʊm ˈfɜːnɪʃɪŋz 
- wyposażenie domu

honorary degree  | ˈɒnərəri dɪˈɡriː 
- honorowy tytuł (np. doktora)

honourable  | ˈɒnərəbl - honorowy 
(UK)

hostility  | hɒˈstɪlɪti - wrogość

how long is a piece of string?  | 
ˈhaʊ ˈlɒŋ ɪz e piːs əv strɪŋ - a ile 
chcesz/masz? (odpowiedź na 
pytanie o dokładną liczbę/ilość/
wielkość czegoś, gdy ta liczba nie 
jest możliwa do określenia)

humble  | ˈhʌmbl - skromny

humility  | hjuːˈmɪləti - pokora

hurdle  | ˈhɜːdl - przeszkoda

hustings  | ˈhʌstɪŋz - trybuna 
wyborcza, spotkania i aktywność 
polityczna (ogólnie)

I
ideogram  | ˈɪdɪəɡræm - ideogram

if sth is any indication  | ɪf ˈsʌmθɪŋ 
ɪz ˈeni ˌɪndɪˈkeɪʃn - jeśli brać coś 
pod uwagę, uwzględniając coś

ignoble  | ɪɡˈnəʊbl - haniebny, 
niechlubny

ignorant of sth  | ˈɪɡnərənt əv 
ˈsʌmθɪŋ - nieświadomy czegoś

illegitimate  | ˌɪləˈdʒɪtəmət - 
nieślubny (o dziecku), nielegalny

illuminated  | ɪˈluːmɪneɪtɪd - 
oświetlony

illuminating  | ɪˈluːmɪneɪtɪŋ - 
kształcący

imaginable  | ɪˈmædʒɪnəbl - 
wyobrażalny

imbalance  | ˌɪmˈbæləns - 
nierównowaga

immediately  | ɪˈmiːdɪətli - 
natychmiast, od razu

immense  | ɪˈmens - ogromny, wielki

immensely  | ɪˈmensli - niezwykle, 
ogromnie

imminent  | ˈɪmɪnənt - bliski, 
nadchodzący

impact of sth on sth  | ˈɪmpækt əv 
ˈsʌmθɪŋ ɒn ˈsʌmθɪŋ - wpływ czegoś 
na coś

impact on sth  | ˈɪmpækt ɒn 
ˈsʌmθɪŋ - wpływ na coś

imperial  | ɪmˈpɪərɪəl - imperialny, 
carski

impoverished  | ɪmˈpɒvərɪʃt - 
zubożały

impression of sth  | ɪmˈpreʃn əv 
ˈsʌmθɪŋ - wrażenie (z) czegoś

in a similar vein  | ɪn ə ˈsɪmələ(r) 
veɪn - w podobny sposób, 
podobnie (do kogoś)

in addition to sth  | ɪn əˈdɪʃn tə 
ˈsʌmθɪŋ - poza czymś, oprócz 
czegoś

in ascending order  | ɪn əˈsendɪŋ 
ˈɔːdə(r) - we wzrastającym 
porządku

in contrast  | ɪn ˈkɒntrɑːst - 
odwrotnie, przeciwnie

in hard terms  | ɪn hɑːd tɜːmz -  
od strony realnej/praktycznej, pod 
względem wymiernych kryteriów

in it for the long term  | ɪn ɪt fə(r) 
ðə ˈlɒŋ tɜːm - (być) w czymś na 
dłużej

in itself  | ɪn ɪtˈself - sam(o) w sobie

in line with sth  | ɪn laɪn wɪð 
ˈsʌmθɪŋ - zgodnie z czymś

in moderation  | ɪn ˌmɒdəˈreɪʃn -  
z umiarem

in one’s heyday  | ɪn wʌnz ˈheɪdeɪ - 
w czasach czyjejś świetności

in opposition to sth  | ɪn ˌɒpəˈzɪʃn 
tə ˈsʌmθɪŋ - przeciwko czemuś

in peril  | ɪn ˈperəl - zagrożony,  
w niebezpieczeństwie

in protest  | ɪn ˈprəʊtest -  
w ramach protestu 

in recognition of sth  | ɪn 
ˌrekəɡˈnɪʃn əv ˈsʌmθɪŋ - w ramach 
uznania, na dowód uznania czegoś

in response to sth  | ɪn rɪˈspɒns tə 
ˈsʌmθɪŋ - w odpowiedzi na coś

in spades  | ɪn speɪdz - wiele, 
mnóstwo (czegoś)

in spite of sth  | ɪn spaɪt ǝv ˈsʌmθɪŋ 
- pomimo czegoś

in stages  | ɪn ˈsteɪdʒɪz - etapami, 
stopniowo

in terms of sth  | ɪn tɜːmz əv 
ˈsʌmθɪŋ - pod względem czegoś, 
jeśli chodzi o coś

in the long term  | ɪn ðə lɒŋ tɜːm - 
na dłuższą metę

in the order of X  | ɪn ði ˈɔːdə(r) əv 
- w okolicach X (o sumie, kwocie)

in the region of X  | ɪn ðə ˈriːdʒən 
əv - w okolicach X, około X  
(np. o kwocie)

in turn  | ɪn tɜːn - z kolei

in X bind  | ɪn baɪnd - w X stanie/
opałach

in X fashion  | ɪn ˈfæʃn - w X stylu, 
na X sposób

inability  | ˌɪnəˈbɪlɪti - niezdolność

inadequate  | ɪnˈædɪkwət - 
niewystarczający

incapable of sth  | ɪnˈkeɪpəbl əv 
ˈsʌmθɪŋ - niezdolny do czegoś

inception  | ɪnˈsepʃn - założenie, 
powstanie

incompatible  | ˌɪnkəmˈpætəbl - 
niepasujący do siebie

increasingly  | ɪnˈkriːsɪŋli - coraz 
bardziej

individuality  | ˌɪndɪˌvɪdʒʊˈælɪti - 
osobowość

inefficient  | ˌɪnɪˈfɪʃnt - niewydajny, 
nieskuteczny

inescapable  | ˌɪnɪˈskeɪpəbl - 
nieunikniony, nieodparty

inevitable  | ɪnˈevɪtəbl - 
nieuchronny

inexpensive  | ˌɪnɪkˈspensɪv - 
niedrogi
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inexpensiveness  | 
ˌɪnekˈspensɪvnəs - taniość, niska 
cena (czegoś)

inflation rate  | ɪnˈfleɪʃn reɪt - 
wskaźnik inflacji

influential  | ˌɪnflʊˈenʃl - wpływowy

influx  | ˈɪnflʌks - napływ

informed  | ɪnˈfɔːmd - 
zorientowany, doinformowany

ingredient  | ɪnˈɡriːdiənt - składnik

inherently  | ɪnˈhɪərəntli - 
właściwie, z natury

initial  | ɪˈnɪʃl - pierwotny, 
początkowy

inland  | ˈɪnlænd - leżący w głębi 
lądu

innate  | ɪˈneɪt - wrodzony

instability  | ˌɪnstəˈbɪlɪti - 
niestabilność, chwiejność

instant messaging  | ˈɪnstənt 
ˈmesɪdʒɪŋ - komunikacja  
za pośrednictwem komunikatora 
internetowego; związany  
z komunikatorami internetowymi

instantaneously  | ˌɪnstənˈteɪniəsli 
- natychmiast

instrumental in sth  | ˌɪnstrʊˈmentl 
ɪn ˈsʌmθɪŋ - odgrywający kluczową 
rolę w czymś

instrumentation  | 
ˌɪnstrʊmenˈteɪʃn - instrumentacja

insurmountable  | ˌɪnsəˈmaʊntəbl 
- nie do pokonania (o przeszkodzie)

intake  | ˈɪnteɪk - spożycie

intolerance to sth  | ɪnˈtɒlərəns tə 
ˈsʌmθɪŋ - nietolerancja czegoś  
(np. laktozy)

intrepid  | ɪnˈtrepɪd - odważny

invaluable  | ɪnˈvæljuəbl - bezcenny

invigorating  | ɪnˈvɪɡəreɪtɪŋ - 
orzeźwiający

invitation-only  | ˌɪnvɪˈteɪʃn ˈəʊnli - 
tylko na zaproszenie

irresistible  | ˌɪrɪˈzɪstəbl - 
nieodparty, przemożny

irritability  | ˌɪrɪtəˈbɪlɪti - irytacja, 
łatwe wpadanie w złość

island-hopping  | ˈaɪlənd ˈhɒpɪŋ - 
przemieszczanie się z jednej wyspy 
na drugą (turystycznie)

it depends...  | ɪt dɪˈpendz - to 
zależy...

it is fair to say that...  | ɪt s feə(r) tə 
seɪ ðæt - trzeba uczciwie przyznać, 
że...

it is rumoured...  | ɪt ɪz ˈruːməd - 
chodzą słuchy, że... (UK)

it wasn’t until sth that X 
happened  |  ɪt ˈwɒznt ʌnˈtɪl 
ˈsʌmθɪŋ ðət ˈhæpənd - dopiero  
po czymś wydarzył się X, trzeba 
było (aż) czegoś, aby się wydarzył X

itinerary  | aɪˈtɪnərəri - plan podróży

J
jet lag  | dʒet læg - niewyspanie  
ze względu na zmianę stref czasu 
po długiej podróży samolotem

joint locking  | dʒɔɪnt ˈlɒkɪŋ - 
blokada stawów/stawu, dźwignia 
(w sztuce walki)

journalist  | ˈdʒɜːnəlɪst - 
dziennikarz

juggernaut  | ˈdʒʌɡənɔːt - gigant, 
kolos

jumbled  | ˈdʒʌmbld - pomieszany

junk food  | dʒʌŋk fuːd - jedzenie 
śmieciowe

justifiably  | ˌdʒʌstɪˈfaɪəbli -  
w uzasadniony sposób, zasadnie

just-in-time management  | 
dʒəst ɪn ˈtaɪm ˈmænɪdʒmənt - 
zarządzanie w systemie „dokładnie 
na czas” (np. dostarczanie 
materiałów produkcyjnych tuż 
przed produkcją)

K
kidney stone  | ˈkɪdni stəʊn - 
kamień nerkowy

kiss-and-tell  | kɪs ənd tel - 
demaskujący pikantne szczegóły 
(o książce opisującej jakiś romans, 
zdradę małżeńską itp. sławnej 
osoby)

kosher  | ˈkəʊʃə(r) - w porządku, 
uczciwy (pot., iron.)

L
labours  | ˈleɪbəz - trudy, znój 
(arch., UK)

ladies’ man  | ˈleɪdɪz mæn - 
bawidamek

land mass  | lænd mæs - 
kontynent, ląd

landfill  | ˈlændfɪl - wysypisko śmieci

landlocked  | ˈlændlɒkt - 
pozbawiony dostępu do morza

landscape  | ˈlændskeɪp - 
krajobraz, pejzaż

lantern  | ˈlæntən - lampion

lard  | lɑːd - smalec

larger-than-life  | ˈlɑːdʒə(r) ðən laɪf 
- przebojowy, charyzmatyczny  
(o barwnej postaci)

large-scale  | lɑːdʒ skeɪl - 
(zakrojony) na dużą skalę, wielki 
(tylko przed rzeczownikiem)

latter  | ˈlætə(r) - drugi, ostatni  
(z wymienionych)

launch  | lɔːntʃ - wypuszczenie  
(na rynek), wprowadzenie

laureate  | ˈlɒriət - laureat

lead  | liːd - prowadzenie  
(w wyścigu), przewaga

lees  | liːz - osad, fusy

legacy  | ˈleɡəsi - spuścizna

lengthy  | ˈleŋθi - długi

lethal  | ˈliːθl - zabójczy

lethargic  | lɪˈθɑːdʒɪk - letargiczny

lid  | lɪd - pokrywa

life expectancy  | laɪf ɪkˈspektənsi - 
(średnia) długość życia

life-saving  | ˈlaɪf ˈseɪvɪŋ - ratujący 
życie

like it or not...  | ˈlaɪk ɪt ɔː(r) nɒt - 
czy ci się to podoba, czy nie...

lined with sth  | laɪnd wɪð ˈsʌmθɪŋ 
- wysadzany czymś (np. o alei – 
drzewami itp.)
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liquid  | ˈlɪkwɪd - płyn

literally  | ˈlɪtərəli - dosłownie

locale  | ləʊˈkɑːl - obszar, 
terytorium

long may it continue!  | ˈlɒŋ meɪ ɪt 
kənˈtɪnjuː - wieki niech trwa!, oby 
trwało długo/wiecznie!

loop  | luːp - pętla

lot  | lɒt - grupa (np. ludzi, rzeczy,  
o których była mowa)

lounge  | laʊndʒ - poczekalnia, 
salon

luminary  | ˈluːmɪnəri - luminarz

lure  | lʊə(r) - pokusa, powab

lush  | lʌʃ - bujny, porośnięty bujną 
roślinnością

M
magnesium  | mæɡˈniːzɪəm - 
magnez

maiden speech  | ˈmeɪdn spiːtʃ - 
pierwsze przemówienie

mail-order  | meɪl ˈɔːdə(r) 
- wysyłkowy (tylko przed 
rzeczownikiem)

majority  | məˈdʒɒrɪti - większość

make-up  | meɪkˈʌp - kosmetyki  
do makijażu, makijaż

mammoth  | ˈmæməθ - mamuci, 
ogromny

Manchuria  | mænˈtʃʊriə - 
Mandżuria

mansion  | ˈmænʃn - posiadłość

manta ray  | ˈmæntə reɪ - 
płaszczka, manta

manufacturer  | 
ˌmænjʊˈfæktʃərə(r) - producent

manufacturing  | ˌmænjʊˈfæktʃərɪŋ 
- produkcja

marine  | məˈriːn - morski

market research  | ˈmɑːkɪt rɪˈsɜːtʃ - 
badanie rynku

martial art  | ˈmɑːʃl ɑːt - sztuka 
walki

master’s degree  | ˈmɑːstəz dɪˈɡriː 
- tytuł/stopień magistra

meaningful  | ˈmiːnɪŋfəl - istotny, 
mający znaczenie

medicine  | ˈmedsn - lek

medicine cabinet  | ˈmedsn 
ˈkæbɪnət - apteczka

menace  | ˈmenəs - zagrożenie; plaga 

mention of sth  | ˈmenʃn əv 
ˈsʌmθɪŋ - wzmianka o czymś

mere  | mɪə(r) - ledwie, tylko

mere  | mɪə(r) - zwyczajny, czysty 
(np. przypadek)

merger  | ˈmɜːdʒə(r) - fuzja, 
połączenie (przedsiębiorstw)

merrily  | ˈmerəli - radośnie

merry widow  | ˈmeri ˈwɪdəʊ 
- wesoła wdówka (za operetką 
Franza Lehara)

meteoric rise  | ˌmiːtɪˈɒrɪk raɪz - 
błyskawiczny wzrost/wzniesienie 
(się)

metrics  | ˈmetrɪks - metryki, 
mierniki, wskaźniki

micronutrient  | mʌɪkrəʊˈnjuːtrɪənt 
- mikroskładnik odżywczy

middling  | ˈmɪdlɪŋ - przeciętny

mid-tier  | mɪd tɪə(r) - ze średniej 
półki, średniej klasy (tylko przed 
rzeczownikiem)

mighty long way  | ˈmaɪti ˈlɒŋ ˈweɪ 
- spory kawałek skądś

milestone  | ˈmaɪlstəʊn - kamień 
milowy, ważny etap (na drodze/ 
w procesie)

militarism  | ˈmɪlɪtərɪz(ə)m - 
militaryzm

military coup  | ˈmɪlɪtri kuː - 
wojskowy zamach stanu

millet  | ˈmɪlɪt - proso

mind-boggling  | maɪnd ˈbɒɡlɪŋ 
- wprawiający w osłupienie, 
niepojęty

minimum viable product  | 
ˈmɪnɪməm ˈvaɪəbl ˈprɒdʌkt - 
najprostsza (funkcjonalna) wersja 
produktu

minimum wage  | ˈmɪnɪməm 
weɪdʒ - minimalna pensja

minuscule  | ˈmɪnəskjuːl - maleńki, 
nieduży

miracle cure  | ˈmɪrəkl kjʊə(r) - 
cudowny lek

misappropriated  | 
ˌmɪsəˈprəʊprɪeɪtɪd - 
sprzeniewierzony

misery  | ˈmɪz(ə)ri - cierpienie, nędza

mockumentary  | mɒkjʊˈmentri - 
film wykonany w stylu dokumentu 
(lecz nim niebędący), mockument

moderate  | ˈmɒdərət - 
umiarkowany

modernity  | məˈdɜːnɪti - 
nowoczesność

modus operandi  | ˌməʊdəs 
ˌɒpəˈrændiː - sposób postępowania

moisturiser  | ˈmɔɪstʃəraɪzə(r) - 
nawilżacz

mom-and-pop shop  | ˌmɒm ən 
ˈpɒp ʃɒp - sklepik osiedlowy, sklep 
rodzinny (pot., US)

monetary policy  | ˈmʌnɪtri ˈpɒləsi 
- polityka monetarna

monk  | mʌŋk - mnich

mood  | muːd - nastrój

morale  | məˈrɑːl - morale, ogólny 
nastrój grupy

moreover  | mɔːˈrəʊvə(r) -  
co więcej

mountainous  | ˈmaʊntənəs - 
górzysty

multiple counts of sth  | ˈmʌltɪpl 
kaʊnts əv ˈsʌmθɪŋ - wielokrotne 
zarzuty czegoś

multivitamin  | ˌmʌltiˈvɪtəmɪn  |    - 
multiwitamina

municipality  | mju:ˌnɪsɪˈpælɪti - 
władze samorządowe miasta

Muslim  | ˈmʊzlɪm - muzułmanin

myth  | mɪθ - mit

N
narrow  | ˈnærəʊ - wąski

narrow escape  | ˈnærəʊ ɪˈskeɪp - 
uniknięcie czegoś o włos
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National Assembly  | ˈnæʃnəl 
əˈsembli - Zgromadzenie Narodowe

national elections  | ˈnæʃnəl ɪˈlekʃnz 
- wybory narodowe

nausea  | ˈnɔːziə - mdłości

navigable  | ˈnævɪɡəbl - żeglowny

navy SEAL  | ˈneɪvi siːl - żołnierz 
specjalnej jednostki marynarki 
wojennej USA (US)

naysayer  | ˈneɪˌseɪə(r) - czarnowidz, 
przeciwnik (czegoś)

near impossibility  | nɪə(r) 
ɪmˌpɒsəˈbɪlɪti - praktyczna 
niemożliwość

nebulous  | ˈnebjʊləs - mglisty

necessities  | nəˈsesətiz - artykuły 
pierwszej potrzeby, niezbędne rzeczy

negligible  | ˈneɡlɪdʒəbl - znikomy

nervy  | ˈnɜːvi - zdenerwowany  
(pot., UK)

net income  | net ˈɪŋkʌm - dochód 
netto

net neutral effect  | net ˈnjuːtrəl 
ɪˈfekt - zerowy efekt końcowy

newcomer  | ˈnjuːkʌmə(r) - nowo 
przybyły, debiutant

niacin  | ˈnaɪəˌsɪn - niacyna

nightscape  | ˈnʌɪtskeɪp  |  - nocna 
panorama (miasta)

nitpicker  | ˈnɪtpɪkə(r) - ktoś, kto 
szuka dziury w całym

no matter how X...  | nəʊ ˈmætə 
ˈhaʊ - nieważne, jak X...

nonetheless  | ˌnʌnðəˈles - mimo 
wszystko

north of the border  | nɔːθ əv ðə 
ˈbɔːdə(r) - na północy  
(o sąsiadującym kraju)

northwards of X  | ˈnɔːθwədz əv -  
o wiele ponad X (pot.)

not to be outdone...  | nɒt tə bi 
aʊtˈdʌn - żeby nie być gorszym...

not to do sth if it weren’t for sb  | 
nɒt tə du ˈsʌmθɪŋ ɪf ɪt wɜːnt fə(r) 
ˈsʌmbədi - nie być w stanie czegoś 
zrobić, gdyby nie ktoś

not to scratch the surface  | nɒt 
tə skrætʃ ðə ˈsɜːfɪs - ledwie uchylić 

rąbka czegoś, zobaczyć tylko 
wierzchołek góry lodowej

notable  | ˈnəʊtəbl - godny uwagi

nothing short of sth  | ˈnʌθɪŋ ʃɔːt əv 
ˈsʌmθɪŋ - nic tylko coś, nic innego, 
jak coś

nothing to it, really...  | ˈnʌθɪŋ tu 
ɪt ˈrɪəli - nic trudnego, łatwizna 
(ogólnie o czymś, co było właśnie 
opisane lub zaraz będzie opisane)

noticeable  | ˈnəʊtɪsəbl - wyraźny, 
widoczny

notion  | ˈnəʊʃn - pojęcie, idea

notorious  | nəʊˈtɔːrɪəs - cieszący się 
złą sławą

nuclear  | ˈnjuːklɪə(r) - nuklearny

numbing  | ˈnʌmɪŋ - wprawiający  
w osłupienie

numerous  | ˈnjuːmərəs - liczny

nutritious  | njuːˈtrɪʃəs - odżywczy

O
obsolete  | ɒbsəliːt - zbędny

octopus  | ˈɒktəpəs - ośmiornica

odd one out  | ɒd wʌn aʊt - 
nietypowy, wyróżniający się od reszty

of X fame  | əv feɪm - znany z X, 
pamiętany z X

off X coastline  | ɒf ˈkəʊstlaɪn - przy 
linii brzegowej X

offering  | ˈɒfərɪŋ - propozycja, 
oferta

offset by sth  | ˈɒfset baɪ 
ˈsʌmθɪŋ - wyrównany przez coś, 
zrekompensowany

offshore  | ˌɒfˈʃɔː(r) - zagraniczny

old-school  | əʊld skuːl - tradycyjny, 
klasyczny

on a daily basis  | ɒn ə ˈdeɪli ˈbeɪsɪs - 
na co dzień

on account of sth  | ɒn əˈkaʊnt əv 
ˈsʌmθɪŋ - z powodu czegoś, przez coś

on average  | ɒn ˈævərɪdʒ - 
przeciętnie, średnio

on the cards  | ɒn ðə kɑːdz -  
w planach, możliwy (do realizacji, 
wykonania itp.)

on X’s behalf  | ɒn bɪˈhɑːf -  
w imieniu X, na rzecz X

onerous  | ˈəʊnərəs - uciążliwy

opponent  | əˈpəʊnənt - przeciwnik

opposite sth  | ˈɒpəzɪt ˈsʌmθɪŋ - 
naprzeciwko czegoś

ordeal  | ɔːˈdiːl - męka, ciężka próba

ordinary  | ˈɔːdɪnri - zwyczajny

origin  | ˈɒrɪdʒɪn - pochodzenie

outlet  | ˈaʊtlet - placówka, sklep 
(należący do sieci)

out-of-control  | ˈaʊt əv kənˈtrəʊl - 
niekontrolowany

overall  | ˌəʊvəˈrɔːl - ogólny

overwhelmingly  | əʊvəˈwelmɪŋli -  
w przeważającej większości

ox  | ɒks - wół

P
Pacific Rim  | pəˈsɪfɪk rɪm - kraje 
leżące nad Oceanem Spokojnym 
(tworzące długi łańcuch)

paltry  | ˈpɔːltri - marny, błahy

panacea  | ˌpænəˈsɪə - panaceum, 
lek na wszystko

pancake  | ˈpænkeɪk - naleśnik

panicking  | ˈpænɪkɪŋ - panikujący, 
spanikowany

paradoxically  | ˌpærəˈdɒksɪkli - 
paradoksalnie

Paralympic Games  | ˌperəˈlɪmpɪk 
ɡeɪmz - paraolimpiada

pariah  | pəˈraɪə - parias

partial  | ˈpɑːʃl - częściowy

partially  | ˈpɑːʃəli - częściowo

participant  | pɑːˈtɪsɪpənt - uczestnik

particulate matter  | pɑːˈtɪkjələt 
ˈmætə(r) - cząstki stałe (w powietrzu)

pedestrian  | pɪˈdestrɪən - pieszy;  
dla pieszych

penchant for sth  | ˈpɒ̃ʃɒ̃ fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - zamiłowanie do czegoś
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per capita  | pə(r) ˈkæpɪtə -  
na osobę, na głowę (łac.)

perception  | pəˈsepʃn - 
postrzeganie, percepcja

pergola  | ˈpɜːɡələ - pergola

peril  | ˈperəl - groźba, zagrożenie

permanent  | ˈpɜːmənənt - stały

pernicious  | pəˈnɪʃəs - zgubny

perplexed  | pəˈplekst - 
skonsternowany

personalized  | ˈpɜːsənəlaɪzd - 
spersonalizowany

personnel  | ˌpɜːsəˈnel - personel, 
pracownicy

pesky  | ˈpeski - naprzykrzający się

pest  | pest - szkodnik

petite  | pəˈtiːt - maleńki (franc.)

petrified  | ˈpetrɪfaɪd - zmrożony 
strachem, przerażony

petrol station  | ˈpetrəl ˈsteɪʃn - 
stacja benzynowa (UK)

pharmacological  | ˌfɑːməkəˈlɒdʒɪkl 
- farmakologiczny

photosynthesis  | ˌfəʊtəʊˈsɪnθəsɪs - 
fotosynteza

pickle  | ˈpɪkl - korniszon, ogórek 
kiszony/konserwowy

piece of junk  | piːs əv dʒʌŋk - rzęch, 
śmieć

piety  | ˈpaɪəti - pobożność

pitfall  | ˈpɪtfɔːl - pułapka, problem

plain old X  | pleɪn əʊld - zwyczajny X

platonic  | pləˈtɒnɪk - platoniczny

plight  | plaɪt - niedola, zły los

plug  | plʌg - korek

point blank  | pɔɪnt blæŋk - wprost, 
bezpośrednio (kogoś spytać np.)

Pole  | pəʊl - Polak

poll  | pəʊl - sondaż, ankieta

portmanteau  | pɔːtˈmæntəʊ - 
kontaminacja językowa, zlepek słów

posh  | pɒʃ - elegancki, wytworny, 
ekskluzywny

post-war  | pəʊst wɔː(r) - powojenny

pottery  | ˈpɒtəri - garncarstwo

poverty  | ˈpɒvəti - ubóstwo

preceding  | prɪˈsiːdɪŋ - 
poprzedzający, wymieniony 
wcześniej

preconception  | priːkənˈsepʃn - 
uprzedzenie

predicament  | prɪˈdɪkəmənt 
- trudne położenie, kłopotliwa 
sytuacja

predictably  | prɪˌdɪktəbli -  
w przewidywalny sposób

premises  | ˈpremɪsɪz - lokal, zakład

pre-planned  | priːˈpland - 
zaplanowany zawczasu

press coverage  | pres ˈkʌvərɪdʒ - 
relacje (dotyczące kogoś)  
w mediach/prasie

pretentious  | prɪˈtenʃəs - 
pretensjonalny

prime minister  | praɪm ˈmɪnɪstə(r) - 
premier

principle  | ˈprɪnsəpl - reguła, zasada

profound  | prəˈfaʊnd - głęboki

projection  | prəˈdʒekʃn - 
przewidywanie, prognoza

proliferation  | prəˌlɪfəˈreɪʃn 
- rozpowszechnianie się, 
rozprzestrzenianie się

property  | ˈprɒpəti - własność, 
mienie

prospect  | ˈprɒspekt - wizja, 
perspektywa

prosperous  | ˈprɒsp(ə)rəs - 
dochodowy, dobrze prosperujący

proverbial  | prəˈvɜːbiəl - 
przysłowiowy

pseudoscience  | ˈsjuːdəʊˌsʌɪəns - 
pseudonauka

public spending  | ˈpʌblɪk ˈspendɪŋ - 
wydatki budżetowe/publiczne

publicity  | pʌbˈlɪsɪti - nagłośnienie 
(medialne) 

pufferfish  | ˈpʌfəfɪʃ - rozdymka, 
najeżka

purchasing power  | ˈpɜːtʃəsɪŋ 
ˈpaʊə(r) - moc nabywcza

purported  | pəˈpɔːtɪd - 
domniemany, rzekomy

push to do sth  | pʊʃ tə du ˈsʌmθɪŋ 
- naciski w celu zrobienia czegoś, 
kampania mająca na celu zrobienie 
czegoś

Q
quarter  | ˈkwɔːtə(r) - kwartał

quest  | kwest - poszukiwania

R
racy  | ˈreɪsi - ekscytujący, barwny

radiotherapy  | ˌreɪdɪəʊˈθerəpi - 
radioterapia

rapidly  | ˈræpɪdli - szybko

rare vintage  | reə(r) ˈvɪntɪdʒ - rzadki 
rocznik (wina)

rash  | ræʃ - pospieszny

rate  | reɪt - wskaźnik, prędkość

rate of growth  | reɪt əv ɡrəʊθ - 
wskaźnik wzrostu, tempo wzrostu

ratio  | ˈreɪʃɪəʊ - stosunek, proporcja

ravenous  | ˈrævənəs - wygłodniały, 
żarłoczny

raw  | rɔː - surowy

readable  | ˈriːdəbl - ciekawy  
(o książce)

realm  | relm - kraina, obszar

rebel  | ˈrebl - rebeliant, buntownik

recklessly  | ˈrekləsli - lekkomyślnie

recognition of sth  | ˌrekəɡˈnɪʃn 
əv ˈsʌmθɪŋ - rozpoznanie czegoś, 
uznanie

recommended daily allowance 
(RDA)  | ˌrekəˈmendɪd ˈdeɪli əˈlaʊəns 
ˌɑː(r) diː ˈei - zalecana dzienna dawka

recorded deaths  | rɪˈkɔːdɪd deθs - 
odnotowane zgony

redenomination  | ˌriːdɪˌnɒmɪˈneɪʃn 
- ponowna denominacja (pieniądza)

redundant  | rɪˈdʌndənt - zbędny

reference to sb  | ˈrefrəns tə 
ˈsʌmbədi - odniesienie do kogoś
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reflected in sth  | rɪˈflektɪd ɪn 
ˈsʌmθɪŋ - widoczny w czymś, 
przejawiający się w czymś

relative  | ˈrelətɪv - względny

relatively  | ˈrelətɪvli - stosunkowo, 
względnie

relevant  | ˈreləvənt - odpowiedni, 
właściwy

relic  | ˈrelɪk - relikt, pozostałość

remark  | rɪˈmɑːk - uwaga, 
komentarz

remarkable  | rɪˈmɑːkəbl - niezwykły

remedy  | ˈremədi - lek, remedium

remote  | rɪˈməʊt - odległy, oddalony

renowned  | rɪˈnaʊnd - słynny, znany

replacement  | rɪˈpleɪsmənt - 
zastępstwo

replete with sth  | rɪˈpliːt wɪð 
ˈsʌmθɪŋ - w komplecie z czymś

research  | rɪˈsɜːtʃ - badanie, badania

resilient  | rɪˈzɪlɪənt - odporny

respect  | rɪˈspekt - szacunek

respectively  | rɪˈspektɪvli - 
odpowiednio

respondent  | rɪˈspɒndənt - 
ankietowany, badany

response  | rɪˈspɒns - odpowiedź

responsible for sth  | rɪˈspɒnsəbl 
fə(r) ˈsʌmθɪŋ - odpowiedzialny za 
coś, przez którego coś się stało/
pojawiło

responsive  | rɪˈspɒnsɪv - żywo 
reagujący, responsywny

restoration  | ˌrestəˈreɪʃn - 
odnowienie, odnowa

retail  | ˈriːteɪl - detal (handel)

retail costs  | ˈriːteɪl kɒsts - koszty 
prowadzenia sprzedaży detalicznej

retailer  | ˈriːteɪlə(r) - sprzedawca 
detaliczny, detalista

returns  | rɪˈtɜːnz - zyski (z inwestycji)

richness  | ˈrɪtʃnəs - bogactwo

right around the globe  | raɪt 
əˈraʊnd ðə ɡləʊb - na całym świecie

risk-averse  | rɪsk əˈvɜːs - unikający 
ryzyka

robust  | rəʊˈbʌst - mocny, silny

roller blind  | ˈrəʊlə blaɪnd - roleta

rooted in sth  | ˈruːtɪd ɪn ˈsʌmθɪŋ - 
zakorzeniony w czymś

rosé  | ˈrəʊzeɪ - różowe wino (franc.)

roughly  | ˈrʌfli - z grubsza

royal court  | ˈrɔɪəl kɔːt - królewski 
dwór

royal estate  | ˈrɔɪəl ɪˈsteɪt - 
posiadłość/majątek królewski

rudeness  | ˈruːdnəs - brak manier, 
niegrzeczność

ruling  | ˈruːlɪŋ - rządzący

S
saccharine  | ˈsækəriːn - sacharyna

salient  | ˈseɪlɪənt - istotny

satisfactorily  | ˌsætɪsˈfæktərɪli -  
w zadowalający sposób

saturated fat  | ˈsætʃəreɪtɪd fæt - 
tłuszcz(e) nasycony(e)

savvy  | ˈsævi - zmysł praktyczny, 
pomyślunek

sb from all walks of life  | ˈsʌmbədi 
frəm ɔːl wɔːks əv laɪf - ktoś (jacyś 
ludzie) z wszystkich środowisk

sb is drawn to sth  | ˈsʌmbədi ɪz 
drɔːn tə ˈsʌmθɪŋ - kogoś ciągnie  
do czegoś

sceptic  | ˈskeptɪk - sceptyk, 
sceptyczny (UK)

scheduled to meet sb  | ˈʃedjuːld 
tə miːt ˈsʌmbədi - mający się z kimś 
spotkać

scholar  | ˈskɒlə(r) - uczony, badacz

scorn  | skɔːn - pogarda

scourge of X  | skɜːdʒ əv - plaga X, 
dopust boży dla X

scripted  | ˈskrɪptɪd - przebiegający 
według scenariusza, zaplanowany

seasoned with sth  | ˈsiːznd wɪð 
ˈsʌmθɪŋ - przyprawiony czymś

second-hand  | ˈsekənd hænd - 
używany, z drugiej ręki

security concerns  | sɪˈkjʊərɪti 
kənˈsɜːnz - obawy o bezpieczeństwo

sediment  | ˈsedɪmənt - osad

self-service  | ˌselfˈsɜːvɪs - 
samoobsługowy

seniority  | ˌsiːnɪˈɒrɪti - starszeństwo

sensible  | ˈsensəbl - rozsądny, 
sensowny

sensitive  | ˈsensətɪv - poufny

sensory overload  | ˈsensəri 
ˌəʊvəˈləʊd - przeciążenie czuciowe/
sensoryczne

servant  | ˈsɜːvənt - sługa

serving  | ˈsɜːvɪŋ - porcja (jedzenia)

severe  | sɪˈvɪə(r) - ostry, dotkliwy

severely  | sɪˈvɪəli - poważnie, ciężko

shaken, not stirred  | ˈʃeɪkən nɒt 
stɜːd - wstrząśnięte, nie mieszane 
(cyt. z filmów o Jamesie Bondzie)

shaky  | ˈʃeɪki - niepewny

share capital  | ʃeə(r) ˈkæpɪtəl - 
kapitał zakładowy spółki akcyjnej

sheer  | ʃɪə(r) - zwykły, czysty

shift away from sth  | ʃɪft əˈweɪ frəm 
ˈsʌmθɪŋ - odejście od czegoś

shortage  | ˈʃɔːtɪdʒ - brak, niedobór

shortcomings  | ˈʃɔːtkʌmɪŋz - wady, 
braki

shrine  | ʃraɪn - kaplica, kapliczka

sight  | saɪt - widok

sight to behold  | saɪt tə bɪˈhəʊld - 
niezwykły widok, wspaniały widok

sightseer  | ˈsaɪtsɪə(r) - zwiedzający, 
turysta lubiący zwiedzać

significantly  | sɪɡˈnɪfɪkəntli - 
znacząco

Silicon Valley  | ˈsɪlɪkən ˈvæli - Dolina 
Krzemowa

silky-smooth  | ˈsɪlki smuːð - 
jedwabiście gładki

single-use  | ˈsɪŋɡl ˈjuːs - 
jednorazowego użytku

sinister  | ˈsɪnɪstə(r) - złowieszczy, 
złowrogi

sinking  | ˈsɪŋkɪŋ - tonący

sip  | sɪp - łyk

sizable  | ˈsaɪzəbl - pokaźny

ski slope  | skiː slǝʊp - stok narciarski
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skier  | ˈskiːə(r) - narciarz

skilled workforce  | skɪld ˈwɜːkfɔːs - 
wykwalifikowana siła robocza

skylight  | ˈskaɪlaɪt - świetlik (okno)

slap in the face  | slæp ɪn ðə feɪs - 
policzek (także metaforyczny, obraza 
czyjejś godności/uczuć)

slaughter  | ˈslɔːtə(r) - rzeź, masakra

sleek  | sliːk - gładki, elegancki

slender  | ˈslendə(r) - smukły

slight  | slaɪt - drobny, niewielki

slippery slope  | ˈslɪpəri sləʊp - 
równia pochyła, prosta droga  
(do czegoś)

slope  | slǝʊp - zbocze (górskie), stok

slot  | slɒt - luka, nisza (na coś)

sluggish  | ˈslʌɡɪʃ - powolny

smackdown  | ˈsmækdaʊn - 
konfrontacja, walka, lanie

small fortune  | smɔːl ˈfɔːtʃuːn -  
mała fortunka

smalls  | smɔːlz - majtki, bielizna 
osobista (UK, pot.)

SME (small to medium-sized 
enterprise)  | ˌes em ˈiː smɔːl tə 
ˈmiːdɪəm saɪzd ˈentəpraɪz - małe  
i średnie przedsiębiorstwo/a

snorkelling  | ˈsnɔːkəlɪŋ - 
nurkowanie z rurką (UK)

sobering  | ˈsəʊbərɪŋ - otrzeźwiający

so-called  | səʊ kɔːld - tak zwany 
(tylko przed rzeczownikiem)

socialite  | ˈsəʊʃəlaɪt - bywalec 
salonów, słynna osoba

society  | səˈsaɪəti - społeczeństwo

software engineer  | ˈsɒftweər 
ˌendʒɪˈnɪə(r) - programista

soil  | sɔɪl - ziemia

solar power station  | ˈsəʊlə(r) 
ˈpaʊə(r) ˈsteɪʃn - generator energii 
słonecznej

sole  | səʊl - wyłączny

solid grasp on sth  | ˈsɒlɪd ɡrɑːsp 
ɒn ˈsʌmθɪŋ - pełna kontrola czegoś, 
pełne opanowanie czegoś

something extra  | ˈsʌmθɪŋ ˈekstrə - 
coś dodatkowego

somewhere along the line  | 
ˈsʌmweə(r) əˈlɒŋ ðə laɪn - gdzieś  
po drodze

soy bean  | sɔɪ biːn - soja (nasiono soi)

span  | spæn - okres (czasu)

spectacular  | spekˈtækjələ(r) - 
spektakularny

spiralling  | ˈspaɪərəlɪŋ - wymykający 
się spod kontroli, niekontrolowany 
(UK)

spirituality  | ˌspɪrɪtʃʊˈælɪti - 
duchowość

spleen  | spliːn - śledziona

splendour  | ˈsplendə(r) - splendor 
(UK)

split  | splɪt - podział (np. na części)

spoilt for sth  | spɔɪlt fə(r) ˈsʌmθɪŋ - 
mający aż za dużo czegoś  
(do wyboru)

spotlight  | ˈspɒtlaɪt - centrum 
uwagi, centrum zainteresowania

spring  | sprɪŋ - źródło (wodne)

squalor  | ˈskwɒlə(r) - nędza

squid  | skwɪd - kałamarnica, kalmar

stability  | stəˈbɪlɪti - stabilność

staggering  | ˈstæɡərɪŋ - olbrzymi, 
oszałamiający

stagnation  | stæɡˈneɪʃn - stagnacja, 
zastój

stardom  | ˈstɑːdəm - status gwiazdy

state-of-the-art  | steɪt əv ðə 
ɑːt - najbardziej zaawansowany, 
najnowocześniejszy (tylko przed 
rzeczownikiem)

statewide  | ˈsteɪtwaɪd - w całym 
stanie, w całych Stanach (US)

statistician  | ˌstætɪˈstɪʃn - statystyk

steadily  | ˈstedɪli - stopniowo, 
powoli

stellar  | ˈstelə(r) - wspaniały, wybitny

stewardship  | ˈstjuːədʃɪp - 
kierownictwo, przywództwo

sth couldn’t be more different  | 
ˈsʌmθɪŋ ˈkʊdnt bi mɔː(r) ˈdɪfrənt - 
coś nie mogło by być bardziej różne 
(od czegoś), coś jest absolutnie 
niepodobne (do czegoś)

sth is a hoot  | ˈsʌmθɪŋ ɪz ə huːt 
- coś jest świetne, coś daje czadu 
(pot., arch.)

sth is a must  | ˈsʌmθɪŋ ɪz ə mʌst 
- coś jest koniecznością, coś należy 
koniecznie zrobić/mieć

sth is a sight to behold  | ˈsʌmθɪŋ 
ɪz ə saɪt tə bɪˈhəʊld - coś jest 
niesamowitym widokiem

sth is a tall order  | ˈsʌmθɪŋ ɪz ə tɔːl 
ˈɔːdə(r) - z czymś jest problem, coś 
nie jest rzeczą łatwą

sth is anyone’s guess  | ˈsʌmθɪŋ ɪz 
ˈeniˌwənz ɡes - nikt nie wie, jakie  
coś jest

sth is at the heart of sth  | ˈsʌmθɪŋ 
ɪz ət ðə hɑːt əv ˈsʌmθɪŋ - coś leży  
u podstaw/w sercu czegoś

sth is considered to be X  | 
ˈsʌmθɪŋ ɪz kənˈsɪdəd tə bi - coś jest 
uznawane za X

sth is difficult to come by  | ˈsʌmθɪŋ 
ɪz ˈdɪfɪkəlt tə kʌm baɪ - coś trudno 
znaleźć

sth is long gone  | ˈsʌmθɪŋ ɪz lɒŋ 
ɡɒn - czegoś już dawno nie ma

sth is the case  | ˈsʌmθɪŋ ɪz ðǝ keɪs - 
tak się rzeczy mają

sth rears its ugly head  | ˈsʌmθɪŋ 
rɪəz ɪts ˈʌɡli hed - coś ujawnia swoje 
paskudne oblicze, coś daje się we 
znaki (o czymś złym/negatywnej 
sytuacji itp.)

sth scares the living daylights out of 
sb  | ˈsʌmθɪŋ skeəz ðə ˈlɪvɪŋ ˈdeɪlaɪts 
aʊt əv ˈsʌmbədi - ktoś śmiertelnie 
się czegoś boi

sth worth noting  | ˈsʌmθɪŋ wɜːθ 
ˈnəʊtɪŋ - coś wartego odnotowania

stirrer  | ˈstɜːrə(r) - mieszadełko

stopover  | ˈstɒpəʊvə(r) - przystanek

storey  | ˈstɔːri - piętro, poziom (UK)

stratosphere  | ˈstrætəsfɪə(r) - 
stratosfera; niebotyczna wysokość

strict  | strɪkt - surowy, restrykcyjny

stroke  | strəʊk - udar

stronghold  | ˈstrɒŋhəʊld - ośrodek 
wpływów, bastion

study  | ˈstʌdi - badanie
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sturdy  | ˈstɜːdi - wytrzymały, mocny

subsequently  | ˈsʌbsɪkwəntli - 
następnie, później

subsidiary  | səbˈsɪdɪəri - filia, spółka 
zależna

substantial  | səbˈstænʃl - pokaźny, 
znaczny

suburban  | səˈbɜːbən - podmiejski

sufficient  | səˈfɪʃnt - wystarczający

summing up  | ˈsʌmɪŋ ʌp - 
podsumowując...

summit  | ˈsʌmɪt - szczyt (również: 
spotkanie na szczycie)

superhero  | ˈsuːpəhɪərəʊ - 
superbohater

supernatural  | ˌsuːpəˈnætʃrəl - 
nadnaturalny, nadprzyrodzony

supporting cast  | səˈpɔːtɪŋ kɑːst - 
aktorzy drugoplanowi (w filmie)

surreal  | səˈriːəl - surrealistyczny, 
nierealny

survey  | ˈsɜːveɪ - badanie, sondaż

susceptible to sth  | səˈseptəbl tə 
ˈsʌmθɪŋ - podatny na coś

sustainable  | səˈsteɪnəbl - 
zrównoważony, trwały

swiftly  | ˈswɪftli - prędko, szybko

synonymous with sth  | sɪˈnɒnɪməs 
wɪð ˈsʌmθɪŋ - tożsamy z czymś, 
(będący) synonimem czegoś

T
tabloid  | ˈtæblɔɪd - brukowiec

tax rate  | tæks reɪt - stawka 
podatkowa

tax revenues  | tæks ˈrevənjuːz - 
wpływy z podatków

taxable income  | ˈtæksəbl ˈɪŋkʌm - 
dochód do opodatkowania

teeny  | ˈtiːni - malusieńki (pot.)

temple  | ˈtempl - świątynia

temporary  | ˈtemprəri - 
tymczasowy

tenet  | ˈtenɪt - reguła, założenie

tensions  | ˈtenʃnz - tarcia, napięcia

term  | tɜːm - pojęcie, słowo (na coś)

terrified  | ˈterɪfaɪd - przerażony

textile  | ˈtekstaɪl - tekstylia

that’s where sb comes in  | ðæts 
weə(r) ˈsʌmbədi kʌmz ɪn - w tej 
właśnie kwestii ktoś może pomóc/
przydać się

the big league  | ðə bɪɡ liːɡ - wyższa 
liga (np. w danej branży)

the fairer sex  | ðə ˈfeərə(r) seks - 
płeć piękna

the International Monetary Fund 
(IMF)  | ði ˌɪntəˈnæʃnəl ˈmʌnɪtri 
fʌnd ˌaɪ em ˈef - Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy (MWF)

the last straw  | ðə lɑːst strɔː - 
ostatnia kropla (pot.)

the last straw breaks the camel’s 
back  | ðə lɑːst strɔː breɪks ðə 
ˈkæməlz ˈbæk - ostatnia kropla 
(goryczy) przepełnia czarę

the mains  | ðə meɪnz - przyłącze 
mediów (gazu, prądu, wody itp.); 
sieć (energetyczna, gazowa itp.) 
(pot., UK)

the new kid on the block  | ðə njuː 
ˈkɪd ɒn ðə ˈblɒk - nowy gracz na rynku

the public  | ðə ˈpʌblɪk - 
społeczność, ogół społeczeństwa

theme  | θiːm - temat, motyw 
(przewodni)

theme park  | θiːm pɑːk - 
tematyczny park rozrywki

there you go...  | ðeə(r) ju ɡəʊ -  
no i masz/macie, no i tyle (pot.)

there’s no getting away from 
the fact that...  | ðeəz nəʊ ˈɡetɪŋ 
əˈweɪ frəm ðə fækt ðæt - nie da się 
zaprzeczyć, że...

thick  | θɪk - gruby

thick skin  | θɪk skɪn - mieć grubą 
skórę

thoroughly  | ˈθʌrəli - całkiem, 
zupełnie

threat  | θret - zagrożenie, groźba

thrift shop  | θrɪft ʃɒp - sklep z 
używanymi rzeczami (przekazujący 
dochody na cele dobroczynne)

thrill-seeker  | θrɪl ˈsiːkə(r) - amator 
mocnych wrażeń

thrust  | θrʌst - parcie, dążenie

thud  | θʌd - stukot, głuchy odgłos

thus far  | ðʌs fɑː(r) - jak dotąd

tide  | taɪd - przypływ, pływ

tip of the iceberg  | tɪp əv ði ˈaɪsbɜːɡ 
- czubek góry lodowej

tipple  | ˈtɪpl - trunek

to abandon sth  | tu əˈbændən 
ˈsʌmθɪŋ - porzucić coś

to accelerate  | tu əkˈseləreɪt - 
przyspieszyć

to account for sth  | tu əˈkaʊnt fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - tłumaczyć coś, wyjaśniać

to accrue sth  | tu əˈkruː ˈsʌmθɪŋ - 
zgromadzić coś

to accuse sb of sth  | tu əˈkjuːz 
ˈsʌmbədi əv ˈsʌmθɪŋ - oskarżyć 
kogoś o coś

to acknowledge sth  | tu əkˈnɒlɪdʒ 
ˈsʌmθɪŋ - potwierdzić coś

to address sb  | tu əˈdres ˈsʌmbədi - 
zwracać się do kogoś

to adhere to sth  | tu ədˈhɪə(r) 
tə ˈsʌmθɪŋ - trzymać się czegoś, 
przestrzegać

to adjust sth  | tu ˈsʌmθɪŋ - 
dostosować coś, wyrównać

to administer sth  | tu ədˈmɪnɪstə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - podać coś (lek)

to admit sth  | tu ədˈmɪt ˈsʌmθɪŋ - 
przyznać coś

to advocate for sth  | tu ˈædvəkeɪt 
fə(r) ˈsʌmθɪŋ - opowiadać się 
za czymś (ważną sprawą, ideą), 
popierać coś

to air sth  | tu eə(r) ˈsʌmθɪŋ - nadać 
coś (przez radio, TV)

to alleviate sth  | tu əˈliːvieɪt 
ˈsʌmθɪŋ - złagodzić coś, zmniejszyć

to allocate sth  | tu ˈæləkeɪt ˈsʌmθɪŋ 
- przeznaczyć coś (np. pieniądze na 
coś), przydzielić

to alter sth  | tu ˈɔːltə(r) ˈsʌmθɪŋ - 
zmieniać coś

to amass  | tu əˈmæs - zgromadzić 
(fortunę)

to announce  | tu əˈnaʊns - ogłosić

to anticipate sth  | tu ænˈtɪsɪpeɪt 
ˈsʌmθɪŋ - przewidzieć coś
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to apologise for sth  | tu əˈpɒlədʒaɪz 
fə(r) ˈsʌmθɪŋ - przeprosić za coś

to appoint sb as X  | tu əˈpɔɪnt 
ˈsʌmbədi əz - wyznaczyć kogoś  
na pozycję/stanowisko X

to appoint sb X  | tu əˈpɔɪnt 
ˈsʌmbədi - wyznaczyć/mianować 
kogoś (na) X

to argue that...  | tu ˈɑːɡjuː ðæt - 
przekonywać, że...

to ascend  | tu əˈsend - wznieść się

to ascertain sth  | tu ˌæsəˈteɪn 
ˈsʌmθɪŋ - zapewnić coś, upewnić 
(się) co do czegoś

to assassinate sb  | tu əˈsæsɪneɪt 
ˈsʌmbədi - zabić kogoś, zamordować

to assemble  | tu əˈsembl - stworzyć, 
utworzyć (grupę)

to associate sth with sth  | tu 
əˈsəʊsieɪt ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ - 
kojarzyć coś z czymś

to assume sth  | tu əˈsjuːm ˈsʌmθɪŋ 
- założyć coś

to attain sth  | tu əˈteɪn ˈsʌmθɪŋ - 
uzyskać coś

to attribute sth to sth  | tu əˈtrɪbju:t 
ˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmθɪŋ - przypisywać 
coś czemuś

to back sb up  | tə bæk ˈsʌmbədi 
ʌp - potwierdzić czyjeś słowa, 
potwierdzić to, co ktoś mówi

to backtrack on sth  | tə ˈbæktræk 
ɒn ˈsʌmθɪŋ - wycofać się z czegoś 
(obietnicy, przyrzeczenia itp.)

to ban sth  | tə bæn ˈsʌmθɪŋ - 
zakazać czegoś, zabronić

to battle sth  | tə bætl ˈsʌmθɪŋ - 
walczyć z czymś

to be all for naught  | tə bi ɔːl fə(r) 
nɔːt - być na nic

to be awash with sth  | tə bi əˈwɒʃ 
wɪð ˈsʌmθɪŋ - być zalanym czymś, 
pełnym czegoś

to be bound to do sth  | tə bi baʊnd 
tə du ˈsʌmθɪŋ - na pewno coś zrobić

to be dealt a bad hand  | tə be delt 
ə bæd hænd - być pokrzywdzonym 
przez los, mieć trudny start w życiu 
(pot.)

to be faced with sth  | tə bi feɪst wɪð 
ˈsʌmθɪŋ - stanąć w obliczu czegoś

to be getting into sth  | tə bi ˈgetɪŋ 
ˈɪntǝ ˈsʌmθɪŋ - pakować się w coś

to be hard-pressed to do sth  | tə bi 
ˈhɑːdprest tə du ˈsʌmθɪŋ - mieć dużą 
trudność ze zrobieniem czegoś

to be home to sth  | tə bi həʊm tə 
ˈsʌmθɪŋ - mieścić w sobie coś, dawać 
czemuś dom

to be in agreement  | tə bi ɪn 
əˈɡriːmənt - zgadzać się co do czegoś

to be led astray  | tə bi led əˈstreɪ - 
zostać sprowadzonym na złą drogę

to be on sb’s radar  | tə bi ɒn 
ˈsʌmbədiz ˈreɪdɑː(r) - być na czyimś 
celowniku

to be on the increase  | tə bi ɒn ðə 
ɪnˈkriːs - zwiększać się

to be out of place  | tə bi ˈaʊt əv 
ˈpleɪs - być nie na miejscu, nie 
pasować gdzieś

to be poised to do sth  | tǝ bi pɔɪzd 
tǝ du ˈsʌmθɪŋ - być gotowym  
na (z)robienie czegoś

to be reason enough for sth  | tə 
bi ˈriːzən ɪˈnʌf fə(r) ˈsʌmθɪŋ - być 
wystarczającym powodem dla kogoś

to be spoilt for sth  | tə bi spɔɪlt fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - mieć czegoś w nadmiarze/
aż za dużo

to be under the illusion  | tə 
bi ˈʌndə(r) ði ɪˈluːʒn - tkwić w 
przeświadczeniu

to be well known for sth  | tə bi wel 
nəʊn fə(r) ˈsʌmθɪŋ - zasłynąć  
z czegoś

to bear sth  | tə beə(r) ˈsʌmθɪŋ - 
przynieść coś (np. owoc, nagrodę)

to bear to do sth  | tə beə(r) tə du 
ˈsʌmθɪŋ - znieść (z)robienie czegoś

to benefit  | tə ˈbenɪfɪt - korzystać  
(z czegoś/na czymś)

to boast X  | tə bəʊst - móc się 
poszczycić/pochwalić X

to bode well for sb  | tə bəʊd wel 
fə(r) ˈsʌmbədi - dobrze komuś wróżyć

to boost sth  | tə buːst ˈsʌmθɪŋ - 
pobudzić coś, umocnić

to boot  | tə buːt - na dodatek,  
na dobitkę

to border sth  | tə ˈbɔːdə(r) ˈsʌmθɪŋ 
- graniczyć z czymś

to bottle sth  | tə ˈbɒtl ˈsʌmθɪŋ - 
tłumić coś (w sobie), chować

to branch out  | tə brɑːntʃ aʊt - 
rozszerzyć działalność

to brand sb X  | tə brænd ˈsʌmbədi - 
określić kogoś mianem X

to break sth up  | tə breɪk ˈsʌmθɪŋ 
ʌp - rozbić coś (na odcinki, kawałki)

to brew sth  | tə bruː ˈsʌmθɪŋ - 
uwarzyć coś

to bring sb up X  | tə brɪŋ ˈsʌmbədi 
ʌp - wychować kogoś w wierze X

to bring sth about  | tə brɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
əˈbaʊt - spowodować coś, przynieść

to bring sth to market  | tə brɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ tə ˈmɑːkɪt - wprowadzić coś 
na rynek

to bring sth to the brink of X  | 
tə brɪŋ ˈsʌmθɪŋ tə ðə brɪŋk əv - 
sprawić, że coś znajduje się o włos 
od X/na krawędzi X

to bring sth to the table  | tə brɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ tə ðə ˈteɪbl - wnosić coś od 
siebie (np. do procesu, zadania itp.)

to buck the trend  | tə bʌk ðə trend 
- oprzeć się trendowi

to build a name for oneself  | tə 
bɪld ə ˈneɪm fə(r) wʌnˈself - wyrobić 
sobie renomę

to burn bridges  | tə bɜːn ˈbrɪdʒɪz - 
spalić (za sobą) mosty

to burn through sth  | tə bɜːn θruː 
ˈsʌmθɪŋ - przehulać coś, wydać

to call things close  | tə kɔːl ˈθɪŋz 
kləʊz - działać na krawędzi, ocierać 
się o nieszczęście

to capture sb  | tə ˈkæptʃə(r) 
ˈsʌmbədi - schwytać kogoś

to carry risk  | tə ˈkæri rɪsk - nieść 
(ze sobą) ryzyko

to carry sth out  | tə ˈkæri ˈsʌmθɪŋ 
aʊt - przeprowadzić coś

to carve out a niche for oneself  | 
tə kɑːv aʊt ə nɪtʃ fə(r) wʌnˈself - 
stworzyć niszę dla siebie, wytworzyć 
dla siebie rynek
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to cast one’s mind back  | tə kɑːst 
wʌnz maɪnd bæk - sięgać myślą 
wstecz

to catch on  | tə kætʃ ɒn - przyjąć 
się, zyskać popularność

to catch up with sth  | tə kætʃ ʌp 
wɪð ˈsʌmθɪŋ - dogonić coś, nadgonić

to cater to sth  | tə ˈkeɪtə(r) tə 
ˈsʌmθɪŋ - spełniać czyjeś potrzeby/
wymogi

to cement sth  | tə sɪˈment ˈsʌmθɪŋ 
- scementować coś, przypieczętować

to charge X  | tə tʃɑːdʒ - pobierać X 
opłaty, policzyć (komuś) X

to chop sth off  | tə tʃɒp ˈsʌmθɪŋ ɒf - 
oderżnąć coś, obciąć

to chronicle sth  | tə ˈkrɒnɪkl 
ˈsʌmθɪŋ - opisać coś (zdarzenia, 
historie), zarejestrować (wydarzenia)

to chum it with sb  | tə tʃʌm ɪt 
wɪð ˈsʌmbədi - skumać się z kimś, 
zakolegować

to cite sth  | tə saɪt ˈsʌmθɪŋ - 
przytaczać coś

to climb the ranks  | tə klaɪm ðə 
ræŋks - piąć się po szczeblach

to clog sth up  | tə klɒg ˈsʌmθɪŋ ʌp - 
zapychać coś

to coax sth out of sth  | tə kəʊks 
ˈsʌmθɪŋ ˈaʊt əv ˈsʌmθɪŋ - wydobyć 
coś z czegoś (powoli, stosując jakąś 
specjalną metodę itp.)

to co-found sth  | tə kəʊˈfaʊnd 
ˈsʌmθɪŋ - założyć coś wspólnie  
(z kimś)

to combine sth with sth  | tə 
kəmˈbaɪn ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ - 
łączyć coś z czymś

to come across as sb  | tə kʌm 
əˈkrɒs əz ˈsʌmbədi - sprawiać 
wrażenie kogoś/jakiegoś

to come across as X  | tə kʌm əˈkrɒs 
əz - sprawiać wrażenie X, wydawać 
się (być) X

to come out on top  | tə kʌm aʊt ɒn 
tɒp - odnieść zwycięstwo, wygrać

to come through the ranks  | tə kʌm 
θruː ðə ræŋks - wspiąć się  
po szczeblach

to commit suicide  | tə kəˈmɪt 
ˈsjuːɪsaɪd - popełnić samobójstwo

to compare sth  | tə kəmˈpeə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - porównać coś

to compile sth  | tə kəmˈpaɪl 
ˈsʌmθɪŋ - skompilować coś, zestawić 
(dane)

to complement sth  | tə 
ˈkɒmplɪmənt ˈsʌmθɪŋ - uzupełniać 
coś, dopełniać

to comprise sth  | tə kəmˈpraɪz 
ˈsʌmθɪŋ - składać się na coś, 
współtworzyć coś

to conduct  | tə kənˈdʌkt - 
przeprowadzać

to conduct sth  | tə kənˈdʌkt 
ˈsʌmθɪŋ - przeprowadzić coś, 
wykonać

to confess  | tə kənˈfes - wyznać

to conquer sth  | tə ˈkɒŋkə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - pokonać coś, 
przezwyciężyć; podbić coś, 
zawojować

to consist of sth  | tə kənˈsɪst əv 
ˈsʌmθɪŋ - składać się z czegoś

to contain sth  | tə kənˈteɪn ˈsʌmθɪŋ 
- zawierać coś

to contend that...  | tə kənˈtend ðæt 
- przyznać, że...

to contest sth  | tə kənˈtest ˈsʌmθɪŋ 
- podważyć coś, rzucić czemuś 
wyzwanie

to contribute to sth  | tə kənˈtrɪbjuːt 
tə ˈsʌmθɪŋ - przyczyniać się do czegoś

to convert to sth  | tə kənˈvɜːt tə 
ˈsʌmθɪŋ - przejść na coś (inną religię)

to convince sb that...  | tə kənˈvɪns 
ˈsʌmbədi ðæt - przekonać kogoś, że...

to cope  | tə kəʊp - poradzić sobie

to corner the market  | tə ˈkɔːnə ðə 
ˈmɑːkɪt - zdominować rynek

to credit sb with doing sth  | tə 
ˈkredɪt ˈsʌmbədi wɪð ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
- przypisywać komuś zrobienie 
czegoś

to crop up somewhere  | tə krɒp 
ʌp ˈsʌmweə(r) - pojawić się gdzieś, 
nagle zjawić

to cross the threshold  | tə krɒs 
ðə ˈθreʃhəʊld - przestąpić próg, 
przekroczyć

to cultivate sth  | tə ˈkʌltɪveɪt 
ˈsʌmθɪŋ - kultywować coś

to date back to X  | tə deɪt bæk tu - 
sięgać wstecz czasów X

to deal a blow  | tə diːl ə bləʊ - 
zadać cios

to deal with sth  | tə diːl wɪð 
ˈsʌmθɪŋ - po/radzić sobie z czymś, 
zająć się czymś

to decline  | tə dɪˈklaɪn - odmówić 
(propozycji, prośbie)

to dedicate sth to sth  | tə ˈdedɪkeɪt 
ˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmθɪŋ - poświęcić coś 
czemuś

to deliver on sth  | tə dɪˈlɪvə(r) ɒn 
ˈsʌmθɪŋ - spełnić, wypełnić coś 
(obietnicę)

to derive from sth  | tə dɪˈraɪv 
frəm ˈsʌmθɪŋ - pochodzić z czegoś, 
wywodzić się skądś

to derive income from sth  | tə 
dɪˈraɪv ˈɪŋkʌm frəm ˈsʌmθɪŋ - 
czerpać z czegoś zysk

to deserve the credit  | tə dɪˈzɜːv ðə 
ˈkredɪt - zasługiwać na uznanie  
(o czymś/za coś)

to determine sth  | tə dɪˈtɜːmɪn 
ˈsʌmθɪŋ - wyznaczać coś, określać

to dethrone sb  | tə ˌdiːˈθrəʊn 
ˈsʌmbədi - zdetronizować kogoś

to devalue sth  | tə ˌdiːˈvæljuː 
ˈsʌmθɪŋ - zdewaluować coś

to devastate sth  | tə ˈdevəsteɪt 
ˈsʌmθɪŋ - zrujnować coś

to discard sth  | tə dɪˈskɑːd ˈsʌmθɪŋ 
- wyrzucić coś

to dismiss sb  | tə dɪsˈmɪs ˈsʌmbədi - 
zwolnić kogoś

to dispose of sth  | tə dɪˈspəʊz 
əv ˈsʌmθɪŋ - pozbyć się czegoś, 
wyrzucić coś

to ditch sth  | tə dɪtʃ ˈsʌmθɪŋ - 
porzucić coś

to do away with sth  | tə du əˈweɪ 
wɪð ˈsʌmθɪŋ - pozbyć się czegoś, 
zlikwidować coś
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to do harm  | tə də hɑːm - 
zaszkodzić

to draw a comparison  | tə drɔː ə 
kəmˈpærɪsn - porównać, przyrównać 
(coś do czegoś)

to draw a crowd  | tə drɔː ə kraʊd - 
przyciągać tłum(y)

to draw the short end of the stick  | 
tə drɔː ðə ʃɔːt end əv ðə stɪk - 
przejechać sie na czymś, obudzić  
się z ręką w nocniku (pot.)

to dress sth up in sth  | tə dres 
ˈsʌmθɪŋ ʌp ɪn ˈsʌmθɪŋ - ubrać coś  
w coś, zamaskować

to drive a wedge between sb  | tə 
draɪv ə wedʒ bɪˈtwiːn ˈsʌmbədi - 
skłócić kogoś, spowodować konflikt 
(w grupie/parze)

to drive sth  | tə draɪv ˈsʌmθɪŋ - 
napędzać coś, zasilać

to drive sth up  | tə draɪv ˈsʌmθɪŋ  
ʌp - zwiększyć coś, wywindować

to dump sth  | tə dʌmp ˈsʌmθɪŋ - 
wyrzucić coś 

to ease sth  | tu iːz ˈsʌmθɪŋ - 
łagodzić coś

to embed sth  | tu ɪmˈbed ˈsʌmθɪŋ - 
wbudować coś, osadzić

to embellish sth  | tu ɪmˈbelɪʃ 
ˈsʌmθɪŋ - upiększyć coś, przyozdobić

to enact sth  | tu ɪˈnækt ˈsʌmθɪŋ - 
wcielić coś w życie

to end up somewhere  | tu end ʌp 
ˈsʌmweə(r) - skończyć gdzieś

to enlist sth  | tu ɪnˈlɪst ˈsʌmθɪŋ - 
zaciągnąć coś, sprowadzić  
(np. pomoc)

to ensue  | tu ɪnˈsjuː - wywiązać  
się (w wyniku czegoś), nastąpić  
(po czymś)

to entertain the thought of sth  | 
tu ˌentəˈteɪn ðə ˈθɔːt əv ˈsʌmθɪŋ 
- zastanawiać się nad jakimś 
pomysłem

to entice sb  | tu ɪnˈtaɪs ˈsʌmbədi - 
zachęcać kogoś, przyciągać

to envisage sth  | tu ɪnˈvɪzɪdʒ 
ˈsʌmθɪŋ - wyobrazić coś

to equate to sth  | tu ɪˈkweɪt tə 
ˈsʌmθɪŋ - przyrównywać się do 
czegoś, być porównywalnym z czymś

to establish sth  | tu ɪˈstæblɪʃ 
ˈsʌmθɪŋ - założyć coś, utworzyć

to exacerbate sth  | tu ɪɡˈzæsəbeɪt 
ˈsʌmθɪŋ - pogorszyć coś

to exceed X  | tu ɪkˈsiːd - 
przewyższyć X, przekroczyć X

to exchange sth  | tu ɪksˈtʃeɪndʒ 
ˈsʌmθɪŋ - wymienić coś/się czymś

to experiment with sth  | tu 
ɪkˈsperɪmənt wɪð ˈsʌmθɪŋ - 
eksperymentować z czymś

to extract sth  | tu ɪkˈstrækt ˈsʌmθɪŋ 
- wydobywać coś, pozyskiwać  
(np. z czegoś)

to eye sth up  | tu aɪ ˈsʌmθɪŋ ʌp - 
mieć coś na oku

to fail to do sth  | tə feɪl tə du 
ˈsʌmθɪŋ - nie zrobić czegoś

to fall behind  | tə fɔːl bɪˈhaɪnd - 
pozostać w tyle, nie nadążać

to fare X  | tə feə(r) - radzić sobie X 
(dobrze/źle)

to fast forward  | tə fɑːst ˈfɔːwəd - 
przeskoczyć do przodu

to fear sth  | tə fɪə(r) ˈsʌmθɪŋ - bać 
się czegoś

to feature sb  | tə ˈfiːtʃə(r) ˈsʌmbədi 
- ukazywać kogoś, przedstawiać

to feature sth  | tə ˈfiːtʃə(r) ˈsʌmθɪŋ 
- przedstawiać coś, mieć coś (np. 
funkcję)

to fend sth off  | tə fend ˈsʌmθɪŋ ɒf - 
opierać się czemuś, stawiać opór

to ferry sth out  | tə ˈferi ˈsʌmθɪŋ 
aʊt - wysyłać coś, wywozić

to fight tooth and nail  | tə faɪt tuːθ 
ənd neɪl - zaciekle walczyć (o coś)

to find respite in sth  | tə faɪnd 
ˈrespaɪt ɪn ˈsʌmθɪŋ - znaleźć w czymś 
ulgę/uspokojenie

to fine-tune sth  | tə faɪn tjuːn 
ˈsʌmθɪŋ - dostroić coś, dopasować

to fizzle out  | tə ˈfɪzl aʊt - 
wygasnąć, zakończyć się fiaskiem

to float  | tə fləʊt - unosić się  
(na powierzchni, w powietrzu itp.)

to flock to do sth  | tə flɒk tə 
du ˈsʌmθɪŋ - masowo/tłumnie 
przybywać, by coś zrobić

to flop  | tə flɒp - zrobić klapę

to fold  | tə fəʊld - złożyć, składać 
(np. papier)

to follow sth to a tee  | tə ˈfɒləʊ 
ˈsʌmθɪŋ tu ə tiː - wypełniać coś  
co do joty

to follow suit  | tə ˈfɒləʊ suːt - 
nastąpić po czymś, podążyć za czymś

to forbid sth  | tə fəˈbɪd ˈsʌmθɪŋ - 
zabraniać czegoś

to foresee  | tə fɔːˈsiː - przewidzieć, 
prognozować

to frown upon sth  | tə fraʊn əˈpɒn 
ˈsʌmθɪŋ - nie pochwalać czegoś

to gain momentum  | tə ɡeɪn 
məˈmentəm - przyspieszyć; zyskać 
na znaczeniu/popularności

to gain traction  | tə ɡeɪn ˈtrækʃn - 
zyskać przychylność/popularność

to gamble  | tǝ ˈɡæmbl - uprawiać 
hazard, grać w gry hazardowe; 
zaryzykować, postawić (na jedną 
kartę)

to garner sth  | tə ˈɡɑːnə(r) ˈsʌmθɪŋ 
- zgarnąć coś, zgromadzić

to gauge sth  | tǝ ɡeɪdʒ ˈsʌmθɪŋ - 
mierzyć coś

to gawp at sb  | tə ɡɔːp æt ˈsʌmbədi 
- gapić się na kogoś (pot., UK)

to get away from it all  | tə ɡet 
əˈweɪ frəm ɪt ɔːl - zostawić (ten cały 
zgiełk/to wszystko) z dala/za sobą

to get in on the act  | tə get ɪn ɒn ði 
ækt - przyłączyć się do lukratywnego 
interesu, zarobić na czymś

to get off the ground  | tə get 
ɒf ðə ɡraʊnd - ruszyć z miejsca, 
wystartować (np. o spółce)

to get one’s hands on sth  | tə get 
wʌnz hændz ɒn ˈsʌmθɪŋ - dorwać 
coś w swoje ręce

to get out of hand  | tə get aʊt əv 
hænd - wymknąć się spod kontroli

to get things rolling  | tə ɡet ˈθɪŋz 
ˈrəʊlɪŋ - rozpocząć pracę/działanie

to give off X aura  | tə ɡɪv ɒf ˈɔːrə - 
roztaczać X aurę

to give oneself a pat on the 
back  | tə ɡɪv wʌnˈself ə pæt ɒn 
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ðə bæk - poklepać się po plecach, 
pogratulować sobie

to give rise to sth  | tə gɪv raɪz tə 
ˈsʌmθɪŋ - przynieść coś ze sobą,  
dać czemuś początek

to give sth a fair shot  | tə ɡɪv 
ˈsʌmθɪŋ ə feə(r) ʃɒt - szczerze 
spróbować coś polubić/nauczyć  
się czegoś itp.

to give sth a wide berth  | tə gɪv 
ˈsʌmθɪŋ ə waɪd bɜːθ - omijać coś  
z daleka

to give sth the green light  | tə ɡɪv 
ˈsʌmθɪŋ ðə ˈɡriːn laɪt - dać czemuś 
zielone światło

to go as far as doing sth  | tə ɡəʊ əz 
ˈfɑː(r) əz ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ - posunąć 
się do zrobienia czegoś

to go down the pan  | tə ɡəʊ daʊn 
ðə pæn - pójść na marne, marnie 
skończyć (pot., UK)

to go into hiding  | tə ɡəʊ ˈɪntə 
ˈhaɪdɪŋ - skryć się

to go one better  | tə ɡəʊ wʌn 
ˈbetə(r) - zrobić coś jeszcze lepszego 
(niż ktoś)

to go out on a limb  | tə geʊ ɒn ə 
lɪm - postawić wszystko na jedną 
kartę

to grace sth  | tə ɡreɪs ˈsʌmθɪŋ 
- upiększyć coś (sobą, swoją 
obecnością), zaszczycić coś (sobą)

to graduate from X  | tə ˈɡrædʒueɪt 
frəm - ukończyć szkołę X/studia X

to grapple with sth  | tə ˈɡræpl 
wɪð ˈsʌmθɪŋ - borykać się z czymś, 
mocować się

to gripe  | tə ɡraɪp - narzekać, biadolić

to hail from somewhere  | tə heɪl 
frəm ˈsʌmweə(r) - pochodzić skądś

to hamper sth  | tə ˈhæmpə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - przeszkodzić czemuś, 
zahamować coś

to handle sth  | tə ˈhændl ˈsʌmθɪŋ - 
zająć się czymś, załatwić coś

to hang on by a thread  | tə hæŋ ɒn 
baɪ ə θred - wisieć na włosku

to have a long way to go  | tə həv 
ə lɒŋ weɪ tə ɡəʊ - mieć przed sobą 
długą drogę (wiele do zrobienia itp.)

to have one’s hands full  | tə həv 
wʌnz hændz fʊl - mieć pełne ręce 
(roboty), mieć sporo do zrobienia

to have sth on one’s hands  | tə həv 
ˈsʌmθɪŋ ɒn wʌnz hændz - mieć coś 
(ciekawego, do roboty itp.)

to head in the right direction  | tə 
hed ɪn ðə raɪt dɪˈrekʃn - zmierzać we 
właściwym kierunku

to head off somewhere  | tǝ hed ɒf 
ˈsʌmweə(r) - wyruszyć gdzieś

to help sb out  | tə help ˈsʌmbədi 
aʊt - pomóc komuś

to hinder sb  | tə ˈhɪndə(r) ˈsʌmbədi 
- przeszkodzić komuś, powstrzymać

to hit sth hard  | tǝ hɪt ˈsʌmθɪŋ haːd 
- mocno/boleśnie coś dotknąć

to hit the jackpot  | tə hɪt ðə 
ˈdʒækpɒt - trafić w dziesiątkę

to hobnob  | tə ˈhɒbnɒb - obracać 
się (w czyimś towarzystwie)

to hold one’s breath  | tə həʊld 
wʌnz breθ - wstrzymać oddech

to hold one’s own against sb  | tə 
həʊld wʌnz əʊn əˈɡenst ˈsʌmbədi - 
pokazać, na co kogoś stać (w starciu/
rywalizacji z kimś), dać komuś radę 
(w walce, rywalizacji)

to hold sb accountable  | tə həʊld 
ˈsʌmbədi əˈkaʊntəbl - czynić/
uznawać kogoś za odpowiedzialnego 
za coś

to holiday somewhere  | tə ˈhɒlədeɪ 
ˈsʌmweə(r) -  spędzać wakacje gdzieś 
(UK)

to honour sb  | tə ˈɒnə(r) ˈsʌmbədi - 
uhonorować kogoś (UK)

to hook sb up to sth  | tə hʊk 
ˈsʌmbədi ʌp tə ˈsʌmθɪŋ - podłączyć 
kogoś do czegoś (pot.)

to hook sb up with sb  | tə hʊk 
ˈsʌmbədi ʌp wɪð ˈsʌmbədi - 
skontaktować kogoś z kimś

to host sth  | tə həʊst ˈsʌmθɪŋ - 
mieścić coś

to imperil sb  | tu ɪmˈperəl ˈsʌmbədi 
- zagrozić komuś, narazić na 
niebezpieczeństwo

to imprison sb  | tu ɪmˈprɪzn 
ˈsʌmbədi - uwięzić kogoś

to improve on sth  | tu ɪmˈpruːv ɒn 
ˈsʌmθɪŋ - ulepszyć coś

to incinerate sth  | tu ɪnˈsɪnəreɪt 
ˈsʌmθɪŋ - spalić coś

to incorporate sth  | tu ɪnˈkɔːpəreɪt 
ˈsʌmθɪŋ - włączać coś

to incorporate sth  | tu ɪnˈkɔːpəreɪt 
ˈsʌmθɪŋ - włączać coś (do czegoś)

to indicate sth  | tu ˈɪndɪkeɪt 
ˈsʌmθɪŋ - oznaczać coś, wskazywać 
na coś

to indulge in sth  | tu ɪnˈdʌldʒ ɪn 
ˈsʌmθɪŋ - oddać się czemuś

to insist on doing sth  | tu ɪnˈsɪst ɒn 
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ - nalegać na zrobienie 
czegoś, uparcie coś robić

to insist sb do sth  | tu ɪnˈsɪst 
ˈsʌmbədi duː ˈsʌmθɪŋ - nalegać,  
by ktoś coś zrobił

to intend sth as X  | tu ɪnˈtend 
ˈsʌmθɪŋ əz - zaplanować coś jako X

to intend to do sth  | tu ɪnˈtend tə 
du ˈsʌmθɪŋ - zamierzać coś zrobić

to iron sth out  | tu ˈaɪən ˈsʌmθɪŋ 
aʊt - pokonać coś

to issue a warning  | tu ˈɪʃuː ə 
ˈwɔːnɪŋ - wydać ostrzeżenie

to jump on the bandwagon  | 
tə dʒʌmp ɒn ðə ˈbændwæɡən - 
dołączyć do popularnego trendu

to justify sth  | tə ˈdʒʌstɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ 
- uzasadnić coś, wytłumaczyć

to juxtapose sth with sth  | tə 
ˌdʒʌkstəˈpəʊz ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ - 
przeciwstawić coś czemuś

to keep sth in mind  | tə kiːp 
ˈsʌmθɪŋ ɪn maɪnd - pamiętać  
o czymś

to keep up the good work  | tə kiːp 
ʌp ðə ɡʊd ˈwɜːk - kontynuować to, 
co się robi (o zawodzie, pasji itp.)

to kick sth off  | tə kɪk ˈsʌmθɪŋ ɒf - 
rozpocząć coś, wystartować

to kill sth off  | tə kɪl ˈsʌmθɪŋ ɒf - 
wybić coś

to knock sth off sth  | tə nɒk 
ˈsʌmθɪŋ ɒf ˈsʌmθɪŋ - zbić coś  
z czegoś, znieść (siłą, uderzeniem 
itp.)
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to lack sth  | tə læk ˈsʌmθɪŋ - nie 
mieć czegoś

to lay sb off  | tə leɪ ˈsʌmbədi ɒf - 
zwolnić kogoś (np. masowo)

to lay sth out  | tǝ leɪ ˈsʌmθɪŋ aʊt - 
zaprojektować, przedstawić (plan)

to lead sb astray  | tə liːd ˈsʌmbədi 
əˈstreɪ - sprowadzić kogoś na złą 
drogę

to lead the way  | tə liːd ðə weɪ - 
przodować, być pionierem (w jakiejś 
dziedzinie/kwestii)

to let sb down  | tə let ˈsʌmbədi 
daʊn - zawieść kogoś

to leverage sth  | tə ˈliːvərɪdʒ 
ˈsʌmθɪŋ - wykorzystać coś w jakimś 
celu, użyć czegoś w celu wywarcia 
nacisku/wymuszenia czegoś

to lift sth  | tə lɪft ˈsʌmθɪŋ - unieść 
coś, podnieść

to little effect  | tə ˈlɪtl ɪˈfekt -  
z mizernym skutkiem

to live and breathe sth  | tə lɪv ənd 
briːð ˈsʌmθɪŋ - oddychać czymś, żyć 
(tylko) czymś

to live on  | tə lɪv ɒn - żyć dalej, 
kontynuować/być kontynuowanym

to live on the edge  | tə lɪv ɒn ði 
edʒ - żyć na wysokich obrotach, 
prowadzić niespokojne życie

to look at sth with envious eyes  | 
tə lʊk ət ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈenvɪəs aɪz - 
patrzeć na coś z zawiścią/zazdrością

to look fear in the eye  | tə lʊk fɪə(r) 
ɪn ði aɪ - zmierzyć się ze (swoim) 
strachem, stanąć z czymś strasznym 
oko w oko

to lop sth off  | tə lɒp ˈsʌmθɪŋ ɒf - 
uciąć coś, obciąć

to lose faith in sth  | tə luːz feɪθ ɪn 
ˈsʌmθɪŋ - stracić wiarę w coś

to make a dent in sth  | tə meɪk ə 
dent ɪn ˈsʌmθɪŋ - zostawić w czymś 
ślad, nadwątlić coś

to make a go of sth  | tə ˈmeɪk ə ɡəʊ 
əv ˈsʌmθɪŋ - spróbować w czymś sił, 
postarać się coś zrobić

to make a name for oneself  | tə 
meɪk ə ˈneɪm fə(r) wʌnˈself - wyrobić 
sobie opinię/renomę

to make a purchase  | tə meɪk ə 
ˈpɜːtʃəs - zakupić, dokonać zakupu

to make a splash  | tə meɪk ə splæʃ - 
zrobić furorę

to make contribution to sth  | tə 
ˈmeɪk ˌkɒntrɪˈbjuːʃn tə ˈsʌmθɪŋ - 
przyczynić się do czegoś

to make headlines  | tə meɪk 
ˈhedlaɪnz - trafić na nagłówki

to make headway  | tə meɪk 
ˈhedweɪ - czynić postępy, posuwać 
się do przodu

to make inroads  | tǝ meɪk ˈɪnrəʊdz 
- poczynić postępy

to make one’s mark as X  | tə ˈmeɪk 
wʌnz mɑːk əz - wsławić się jako X

to make sth clear  | tə meɪk ˈsʌmθɪŋ 
klɪə(r) - jasno coś powiedzieć/dać  
do zrozumienia

to make waves  | tə meɪk weɪvz 
- wywołać poruszenie, odbić się 
echem

to march on  | tə mɑːtʃ ɒn - przeć 
dalej, kontynuować wzrost/działanie

to mark sth  | tə mɑːk ˈsʌmθɪŋ - 
oznaczać coś, sygnalizować

to master sth  | tə ˈmɑːstə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - opanować coś

to mean business  | tə miːn ˈbɪznəs 
- nie żartować, zabrać się za coś na 
poważnie

to measure X  | tə ˈmeʒə(r) - 
wynosić X (o rozmiarze)

to mine sth  | tə maɪn ˈsʌmθɪŋ - 
wydobywać coś

to mismanage sth  | tə ˌmɪsˈmænɪdʒ 
ˈsʌmθɪŋ - źle czymś zarządzać

to miss out  | tə mɪs aʊt - przegapić, 
nie skorzystać (np. z szansy)

to miss out on sth  | tə mɪs aʊt 
ɒn ˈsʌmθɪŋ - przegapić coś, nie 
wykorzystać szansy na coś

to mount  | tə maʊnt - narastać

to move on to do sth  | tə muːv ɒn 
tə du ˈsʌmθɪŋ - przejść do robienia 
czegoś, zacząć robić coś innego

to muster sth up  | tə ˈmʌstə(r) 
ˈsʌmθɪŋ ʌp - zdobyć się na coś, 
zebrać

to neglect sth  | tə nɪˈɡlekt ˈsʌmθɪŋ 
- zaniedbać coś

to nip at sb’s heels  | tə nɪp ət 
ˈsʌmbədɪz hiːlz - deptać komuś  
po piętach

to nix sth  | tə nɪks ˈsʌmθɪŋ - 
anulować coś, powstrzymać  
(pot., US)

to nudge sb  | tə nʌdʒ ˈsʌmbədi - 
popchnąć kogoś, trącić

to occupy  | tu ˈɒkjupaɪ - zajmować

to OD on sth  | tə ˌəʊ ˈdiː ɒn 
ˈsʌmθɪŋ - przedawkować coś (pot.)

to only just do sth  | tu ˈəʊnli dʒʌst 
də ˈsʌmθɪŋ - ledwie coś zrobić,  
z ledwością

to open sth up  | tu ˈəʊpən ˈsʌmθɪŋ 
ʌp - otworzyć coś

to opt to do sth  | tu ɒpt tə du 
ˈsʌmθɪŋ - wybierać robienie czegoś, 
optować za (z)robieniem czegoś

to outdo sb  | tǝ ˌaʊtˈduː ˈsʌmbədi - 
przebić kogoś

to outflank sb  | tu ˌaʊtˈflæŋk 
ˈsʌmbədi - przeskoczyć nad kimś, 
zdobyć nad kimś przewagę

to outline sth  | tu aʊtlaɪn ˈsʌmθɪŋ - 
wyznaczyć coś, określić

to outsell sb  | tu ˌaʊtˈsel ˈsʌmbədi 
- przebić kogoś w sprzedaży, 
sprzedawać swoje produkty lepiej, 
niż ktoś inny

to overcome sth  | tu ˌəʊvəˈkʌm 
ˈsʌmθɪŋ - pokonać coś, 
przezwyciężyć

to overtake sb  | tu ˌəʊvəˈteɪk 
ˈsʌmbədi - wyprzedzić kogoś

to parlay sth into sth  | tə ˈpɑːleɪ 
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ - zrobić  
z czegoś świetny użytek  
(o zarobieniu na czymś) (US)

to partake in sth  | tə pɑːˈteɪk ɪn 
ˈsʌmθɪŋ - brać w czymś udział, 
zajmować się czymś

to pass the savings on to 
customers  | tə pɑːs ðə ˈseɪvɪŋz 
ɒn tə ˈkʌstəməz - podzielić się 
oszczędnościami z klientem 
(przekazać zaoszczędzone środki  
w postaci lepszego/tańszego 
produktu)
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to pave the way for sth  | tə peɪv 
ðə ˈweɪ fə(r) ˈsʌmθɪŋ - utorować 
czemuś drogę

to pay attention to sth  | tə peɪ 
əˈtenʃn tə ˈsʌmθɪŋ - zwracać na coś 
uwagę, skupiać się na czymś

to pay off  | tə peɪ ɒf - opłacić się

to pen sth  | tə pen ˈsʌmθɪŋ - 
napisać coś

to perform sth  | tə pəˈfɔːm ˈsʌmθɪŋ 
- wykonać coś, przeprowadzić

to persuade sb  | tə pəˈsweɪd 
ˈsʌmbədi - przekonać kogoś

to phase sth out  | tə feɪz ˈsʌmθɪŋ 
aʊt - wycofywać coś (z produkcji, 
sklepów)

to pick up  | tə pɪk ʌp - zacząć 
rosnąć, podnosić się

to pick up steam  | tə pɪk ʌp stiːm - 
nabrać rozpędu

to pick up the story  | tə pɪk ʌp ðə 
ˈstɔːri - kontynuować historię/wątek

to play host to sth  | tə ˈpleɪ həʊst 
tə ˈsʌmθɪŋ - być gospodarzem dla 
czegoś, gościć/mieścić (w sobie) coś

to pledge to do sth  | tǝ pledʒ tǝ du 
ˈsʌmθɪŋ - przyrzec, że się coś zrobi, 
zobowiązać się do zrobienia czegoś

to plough  | tə plaʊ - orać

to plunge sb somewhere  | tə 
plʌndʒ ˈsʌmbədi ˈsʌmweə(r) - 
pogrążyć/zanurzyć (kogoś) w czymś

to poach sb  | tə pəʊtʃ ˈsʌmbədi - 
skaperować kogoś, zwerbować

to pop out  | tə pɒp aʊt - wyskoczyć, 
pojawić się (np. nagle, po naciśnięciu 
guzika itp.)

to portray  | tə pɔːˈtreɪ - ukazywać 
(kogoś)

to portray sth  | tə pɔːˈtreɪ ˈsʌmθɪŋ - 
przedstawiać, ukazywać coś

to pose sth  | tə pəʊz ˈsʌmθɪŋ - 
zadawać coś (pytanie), stanowić coś 
(problem do rozwiązania)

to post a loss  | tə pəʊst ə lɒs - 
opublikować/odnotować stratę  
(o spółce akcyjnej, notowanej itp.)

to predict sth  | tə prɪˈdɪkt ˈsʌmθɪŋ - 
przewidzieć coś

to preload sth  | tə ˌpriːˈləʊd 
ˈsʌmθɪŋ - załadować coś fabrycznie 
(o oprogramowaniu zainstalowanym 
na komputerze/telefonie i 
dostępnym tuż po kupieniu)

to preside over sth  | tə prɪˈzaɪd 
ˈəʊvə(r) ˈsʌmθɪŋ - przewodniczyć 
czemuś (np. zebraniu)

to probe into sth  | tə prəʊb ˈɪntə 
ˈsʌmθɪŋ - zbadać coś (dogłębnie)

to proclaim sth  | tə prəˈkleɪm 
ˈsʌmθɪŋ - ogłaszać coś

to prohibit sth  | tə prəˈhɪbɪt 
ˈsʌmθɪŋ - zabronić czegoś, zakazać

to propagate sth  | tə ˈprɒpəɡeɪt 
ˈsʌmθɪŋ - propagować coś

to propagate sth  | tə ˈprɒpəɡeɪt 
ˈsʌmθɪŋ - szerzyć coś

to prove oneself  | tə pruːv wʌnˈself 
- udowodnić swoją wartość

to pull sth off  | tə pʊl ˈsʌmθɪŋ ɒf - 
dać radę coś zrobić (szczególnie  
o czymś bardzo trud-nym)

to pull sth out  | tə pʊl ˈsʌmθɪŋ aʊt - 
wyciągnąć coś, wyjąć

to purchase sth  | tə ˈpɜːtʃəs 
ˈsʌmθɪŋ - nabyć coś

to push on  | tə pʊʃ ɒn - przeć/iść 
dalej (z czymś)

to push on with sth  | tə pʊʃ ɒn wɪð 
ˈsʌmθɪŋ - kontynuować coś, iść dalej 
do przodu z czymś

to put pressure on sb to do sth  | 
tə pʊt ˈpreʃə(r) ɒn ˈsʌmbədi tə du 
ˈsʌmθɪŋ - wywrzeć na kogoś nacisk, 
aby coś zrobił

to put sb off sth  | tə pʊt ˈsʌmbədi 
ɒf ˈsʌmθɪŋ - zniechęcić kogoś do 
czegoś; odstręczać kogoś od czegoś

to put sb under house arrest  | tə 
pʊt ˈsʌmbədi ˈʌndə(r) ˈhaʊs əˈrest - 
umieścić kogoś w areszcie domowym

to put sth down to sth  | tə pʊt 
ˈsʌmθɪŋ daʊn tə ˈsʌmθɪŋ - uznać coś 
za wynik/skutek czegoś

to put sth forth  | tə pʊt ˈsʌmθɪŋ 
fɔːθ - wyjść z propozycją czegoś, 
przedłożyć

to put the pedal to the metal  | tə 
pʊt ðə ˈpedl tə ðə ˈmetl - wcisnąć 
gaz do dechy

to qualify sb as X  | tə ˈkwɒlɪfaɪ 
ˈsʌmbədi əz - zakwalifikować kogoś 
jako X

to raise one’s glass to sb  | tə reɪz 
wʌnz ˈɡlɑːs tə ˈsʌmbədi - wznieść 
toast za czyjeś zdrowie

to raise X  | tə reɪz - zebrać X 
(pieniędzy)

to rattle on about sb  | tə ˈrætl ɒn 
əˈbaʊt ˈsʌmbədi - ględzić o kimś

to reassemble sth  | tə ˌriːəˈsembl 
ˈsʌmθɪŋ - ponownie coś złożyć (z 
części, elementów konstrukcyjnych)

to recall sth  | tə rɪˈkɔːl ˈsʌmθɪŋ - 
wspominać coś, przypominać

to recognize sth  | tə ˈrekəɡnaɪz 
ˈsʌmθɪŋ - rozpoznać coś

to redirect sth  | tə ˌriːdəˈrekt 
ˈsʌmθɪŋ - przekierować coś

to re-engineer sth  | tə 
riˌendʒəˈnɪə(r) ˈsʌmθɪŋ -  
ponownie coś zaprojektować, 
przeprojektować coś

to refer to sth as sth  | tə rɪˈfɜː(r) tə 
ˈsʌmθɪŋ əz ˈsʌmθɪŋ - określać coś 
jakimś mianem

to refer to sth as X  | tə rɪˈfɜː(r) tə 
ˈsʌmθɪŋ əz - odwoływać się  
do czegoś jako X

to reflect sth  | tə rɪˈflekt ˈsʌmθɪŋ - 
odzwierciedlać coś

to regard sth as sth  | tə rɪˈɡɑːd 
ˈsʌmθɪŋ əz ˈsʌmθɪŋ - uznawać coś za 
coś/jakieś

to reinforce sth  | tə ˌriːɪnˈfɔːs 
ˈsʌmθɪŋ - umocnić coś, wzmocnić

to reject sth  | tə rɪˈdʒekt ˈsʌmθɪŋ - 
odrzucić coś

to rely on sth  | tə rɪˈlaɪ ɒn ˈsʌmθɪŋ - 
polegać na czymś

to request sth  | tə rɪˈkwest ˈsʌmθɪŋ 
- poprosić o coś

to resign  | tə rɪˈzaɪn - ustąpić ze 
stanowiska

to resort to sth  | tə rɪˈzɔːt tə 
ˈsʌmθɪŋ - uciekać się do czegoś

to result from sth  | tǝ rɪˈzʌlt frǝm 
ˈsʌmθɪŋ - być czymś wywołanym, 
być czymś spowodowanym
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to result in sth  | tə rɪˈzʌlt ɪn 
ˈsʌmθɪŋ - poskutkować czymś

to retain sth  | tə rɪˈteɪn ˈsʌmθɪŋ - 
zachować coś, utrzymać

to retire  | tə rɪˈtaɪə(r) - przejść  
na emeryturę

to reveal  | tə rɪˈviːl - ujawnić, 
pokazać

to revolve around sth  | tə rɪˈvɒlv 
əˈraʊnd ˈsʌmθɪŋ - obracać się wokół 
czegoś

to rewrite sth  | tə ˌriːˈraɪt ˈsʌmθɪŋ - 
przepisać coś (od nowa)

to rid sth of sth  | tǝ rɪd ˈsʌmθɪŋ 
ǝv ˈsʌmθɪŋ - pozbawić coś czegoś, 
oczyścić coś z czegoś (złego/
niepotrzebnego)

to rob sth of sth  | tə rɒb ˈsʌmθɪŋ  
əv ˈsʌmθɪŋ - okraść kogoś z czegoś

to rocket  | tə ˈrɒkɪt - gwałtownie 
wzrosnąć

to roll out  | tə rəʊl aʊt - wdrożyć, 
wprowadzić (np. na rynek)

to roll sth out  | tə rəʊl ˈsʌmθɪŋ aʊt 
- wprowadzić coś na rynek, wdrożyć

to rough sb up  | tə rʌf ˈsʌmbədi ʌp - 
poturbować kogoś, pobić

to rub one’s hands in delight  | tə 
rʌb wʌnz hændz ɪn dɪˈlaɪt - zacierać 
ręce z radości

to run rampant  | tə rʌn ˈræmpənt - 
panoszyć się (gdzieś), szaleć  
(o chorobie)

to rush out to do sth  | tə rʌʃ aʊt 
tə du ˈsʌmθɪŋ - polecieć gdzieś, 
pospieszyć, by coś zrobić

to rush somewhere  | tə rʌʃ 
ˈsʌmweə(r) - popędzić gdzieś, 
pospieszyć

to safeguard against sth  | tə 
ˈseɪfɡɑːd əˈɡenst ˈsʌmθɪŋ - 
zabezpieczyć się przed czymś

to sample sth  | tə ˈsɑːmpl ˈsʌmθɪŋ - 
spróbować czegoś, skosztować

to scale sth down  | tə skeɪl ˈsʌmθɪŋ 
daʊn - zmniejszyć coś, zmniejszyć 
skalę/rozmiary czegoś

to scoop sth up  | tə skuːp ˈsʌmθɪŋ 
ʌp - zebrać coś, porwać

to scratch sth  | tə skrætʃ ˈsʌmθɪŋ - 
zadrapać coś, zarysować

to scratch the surface  | tə skrætʃ 
ðə ˈsɜːfɪs - dotknąć powierzchni, nie 
zgłębić sytuacji/problemu

to secure sb’s future  | tə sɪˈkjʊə(r) 
ˈsʌmbədɪz ˈfjuːtʃə(r) - zapewnić 
komuś przyszłość

to sell sth off  | tə sel ˈsʌmθɪŋ ɒf 
- wyprzedawać coś, wyzbywać się 
czegoś

to serve a sentence  | tə sɜːv ə 
ˈsentəns - odsiedzieć wyrok

to serve as X  | tə sɜːv əz - pełnić 
rolę X

to set off  | tə set ɒf - wyruszyć 
(gdzieś), zacząć (coś robić)

to shake things up  | tə ʃeɪk ˈθɪŋz 
ʌp - wprowadzić zamieszanie, 
wstrząsnąć czymś

to shift sth  | tə ʃɪft ˈsʌmθɪŋ - 
przesuwać, zmieniać

to ship sb off somewhere  | tə ʃɪp 
ˈsʌmbədi ɒf ˈsʌmweə(r) - wysłać 
kogoś gdzieś, oddelegować (daleko, 
np. do szkoły, na misję wojskową 
itp.)

to show no sign of slowing down  | 
tə ʃəʊ nəʊ saɪn əv ˈsləʊɪŋ daʊn - nie 
wyglądać, jakby się miało zwolnić/
zmniejszyć

to shrink  | tə ʃrɪŋk - kurczyć (się/
coś), zmniejszać, maleć

to shun sth  | tə ʃʌn ˈsʌmθɪŋ - unikać 
czegoś

to shy away from sth  | tə ʃaɪ əˈweɪ 
frəm ˈsʌmθɪŋ - cofać się przed czymś

to sign up  | tə saɪn ʌp - zapisać się 
(gdzieś/do czegoś), założyć konto  
(w systemie, serwisie)

to sip sth  | tə sɪp ˈsʌmθɪŋ - sączyć 
coś, popijać

to skyrocket  | tə ˈskaɪrɒkɪt - 
gwałtownie wzrosnąć

to slip sth on  | tə slɪp ˈsʌmθɪŋ ɒn - 
włożyć coś (na siebie)

to soar  | tə sɔː(r) - gwałtownie 
wzrosnąć

to spark sth  | tə spɑːk ˈsʌmθɪŋ - 
zapoczątkować coś, wzniecić

to speak out against sth  | tə spiːk 
aʊt əˈɡenst ˈsʌmθɪŋ - zabrać głos 
przeciwko czemuś, wypowiedzieć się 
krytycznie o czymś

to spearhead sth  | tə ˈspɪəhed 
ˈsʌmθɪŋ - zainicjować coś, 
zapoczątkować

to spread the word  | tə spred ðə 
ˈwɜːd - rozpowszechniać, rozgłaszać 
informację/wiadomość

to stabilize sth  | tə ˈsteɪbəlaɪz 
ˈsʌmθɪŋ - ustabilizować coś

to stamp sth out  | tə stæmp 
ˈsʌmθɪŋ aʊt - wykorzenić coś, 
stłumić

to state sth  | tə steɪt ˈsʌmθɪŋ - 
oznajmić coś

to stay on the line  | tə steɪ ɒn ðə 
laɪn - nie rozłączać się (w trakcie 
rozmowy telefonicznej, czekając  
na połączenie itp.)

to stay put  | tə steɪ pʊt - pozostać 
na miejscu, nie ruszać się

to steer clear of sth  | tə stɪə(r) 
klɪə(r) əv ˈsʌmθɪŋ - trzymać się z dala 
od czegoś

to step down as X  | tə step daʊn əz 
- ustąpić ze stanowiska X

to stick one’s neck out  | tə stɪk 
wʌnz nek aʊt - nadstawiać karku  
(np. za kogoś)

to stick to sth  | tə stɪk tə ˈsʌmθɪŋ - 
trzymać się czegoś

to stick with sth  | tə stɪk wɪð 
ˈsʌmθɪŋ - trzymać się czegoś

to stimulate sth  | tə ˈstɪmjʊleɪt 
ˈsʌmθɪŋ - stymulować coś

to stock up on sth  | tə stɒk ʌp ɒn 
ˈsʌmθɪŋ - zaopatrywać się w coś, 
robić zapasy czegoś

to straddle the line between X and 
Y  | tə ˈstrædl ðə laɪn bɪˈtwiːn eks 
ənd waɪ - balansować na granicy 
między X a Y

to stray from sth  | tə streɪ frəm 
ˈsʌmθɪŋ - odchodzić od czegoś

to streamline sth  | tə ˈstriːmlaɪn 
ˈsʌmθɪŋ - usprawnić coś, 
zoptymalizować

to struggle with sth  | tə ˈstrʌɡl wɪð 
ˈsʌmθɪŋ - borykać się z czymś
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to stumble upon sth  | tə ˈstʌmbl 
əˈpɒn ˈsʌmθɪŋ - wpaść na coś 
(przypadkiem), natrafić

to stunt sth  | tə stʌnt ˈsʌmθɪŋ - 
zahamować coś, ograniczyć

to substitute sth  | tə ˈsʌbstɪtjuːt 
ˈsʌmθɪŋ - zastąpić coś

to suffer  | tə ˈsʌfə(r) - ucierpieć

to suit sb  | tə suːt ˈsʌmbədi - 
pasować komuś

to surpass X  | tə səˈpɑːs - 
przewyższyć/przekroczyć X

to surrender unconditionally  | tə 
səˈrendə(r) ˌʌnkənˈdɪʃənəli - poddać 
się bezwarunkowo, skapitulować

to swap sth with sth  | tə swɒp 
ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ - zastąpić coś 
czymś

to swear by sth  | tə sweə(r) baɪ 
ˈsʌmθɪŋ - chwalić coś sobie

to syphon sth off somewhere  | 
tə ˈsaɪfən ˈsʌmθɪŋ ɒf ˈsʌmweə(r) - 
przesyłać/przenosić coś gdzieś  
(o pieniądzach, np. za granicę)

to tackle sth head-on  | tə ˈtækl 
ˈsʌmθɪŋ hed ɒn - zmierzyć się  
z czymś bezpośrednio, załatwić  
coś od razu

to take a dip  | tə teɪk ə dɪp - 
wskoczyć do wody, dać nura

to take a leave of absence  | tə teɪk 
ə liːv əv ˈæbsəns - pójść na/wziąć 
urlop

to take advantage of sth  | tə teɪk 
ədˈvɑːntɪdʒ əv ˈsʌmθɪŋ - skorzystać  
z czegoś, wykorzystać coś

to take drugs  | tə teɪk ˈdrʌɡz -  
brać/zażywać narkotyki

to take effect  | tə teɪk ɪˈfekt - wejść 
w życie

to take hold  | tə teɪk həʊld - wdać 
się, zapanować (gdzieś o czymś)

to take notes  | tə teɪk nəʊts - robić 
notatki

to take notice of sth  | tə teɪk 
ˈnəʊtɪs əv ˈsʌmθɪŋ - zwrócić  
na coś uwagę

to take oath of office  | tə teɪk əʊθ 
əv ˈɒfɪs - zostać zaprzysiężonym  
na urząd (premiera, prezydenta)

to take off  | tə teɪk ɒf - przyjąć się, 
chwycić (o rosnącej popularności 
czegoś)

to take on the world  | tə teɪk ɒn ðə 
wɜːld - podbić świat, zmierzyć się  
ze światem

to take risks  | tə teɪk rɪsks - 
podejmować ryzyko, zaryzykować

to take selfies  | tə teɪk ˈselfiː - robić 
sobie selfie

to take sth for granted  | tə teɪk 
ˈsʌmθɪŋ fə(r) ˈɡrɑːntɪd - uznawać 
coś za pewnik/rzecz oczywistą, 
spodziewać się czegoś

to take sth into account  | tə teɪk 
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntu əˈkaʊnt - brać coś  
pod uwagę

to take sth into consideration  | tə 
teɪk ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə kənˌsɪdəˈreɪʃn - 
brać coś pod uwagę, uwzględniać 
coś

to take stock  | tǝ teɪk stɒk - 
dokonać pełnego przeglądu/
inwentaryzacji, dokonać rozrachunku

to take the cake  | tə teɪk ðə keɪk - 
przebić wszystko

to take the plunge  | tə teɪk ðə 
plʌndʒ - dać nura, zdecydować się  
na poważny krok

to take up to X  | tə teɪk ʌp tə - 
zajmować do/nawet X (czasu)

to tame sth  | tə teɪm ˈsʌmθɪŋ - 
poskromić coś, pohamować

to tap into sth  | tə tæp ˈɪntə 
ˈsʌmθɪŋ - zacząć z czegoś korzystać, 
wykorzystać coś 

to tempt sb  | tə tempt ˈsʌmbədi - 
kusić kogoś, przyciągać

to term sth sth  | tə tɜːm ˈsʌmθɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ - określać coś jakimś 
mianem

to the tune of X  | tə ðə tjuːn əv -  
w wysokości około X

to thrive  | tə θraɪv - kwitnąć, 
rozwijać się

to thrive on sth  | tə θraɪv ɒn 
ˈsʌmθɪŋ - prosperować/kwitnąć 
dzięki czemuś

to throw one’s hat into the ring  | tə 
θrəʊ wʌnz hæt ˈɪntə ðə rɪŋ - ubiegać 

się (o coś), dołączyć do rywalizacji  
(o coś)

to throw sth away  | tə ˈθrəʊ 
ˈsʌmθɪŋ əˈweɪ - wyrzucić coś

to throw sth into the mix  | tə θrəʊ 
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə ðə mɪks - dodać coś  
do reszty/całości

to thrust sb into sth  | tə ˈθrʌst 
ˈsʌmbədi ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ - wepchnąć 
kogoś gdzieś/do czegoś na siłę

to tick sth off  | tə tɪk ˈsʌmθɪŋ ɒf - 
odhaczyć coś, odznaczyć  
(w formularzu)

to tiptoe somewhere  | tə ˈtɪptəʊ 
ˈsʌmweə(r) - iść/pójść gdzieś na 
paluszkach, po cichu

to toe the company line  | tə təʊ 
ðə ˈkʌmpəni laɪn - nie wychylać się, 
działać tylko tak, jak każe firma/
organizacja

to tone down sth  | tə təʊn daʊn 
ˈsʌmθɪŋ - zmniejszyć coś, obniżyć 
(natężenie, skalę) czegoś

to top sth  | tə tɒp ˈsʌmθɪŋ - 
zajmować pierwsze miejsce

to top sth up  | tə tɒp ˈsʌmθɪŋ ʌp - 
dolać coś, dołożyć

to topple  | tə ˈtɒpl - upaść

to transition from sth to sth  | tə 
trænˈzɪʃn frəm ˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmθɪŋ - 
przejść z czegoś na coś

to trigger sth  | tə ˈtrɪɡə(r) ˈsʌmθɪŋ - 
wywołać coś

to triple  | tə ˈtrɪpl - potroić się

to turn heads  | tə tɜːn hedz 
- zwracać na siebie uwagę, 
zaciekawiać

to turn one’s back on sth  | tə tɜːn 
wʌnz bæk ɒn ˈsʌmθɪŋ - odwrócić się 
do czegoś plecami

to turn out  | tə tɜːn aʊt - okazać się

to turn sth around  | tə tɜːn ˈsʌmθɪŋ 
əˈraʊnd - odmienić coś, kompletnie 
zmienić losy/sytuację czegoś

to turn sth down  | tə tɜːn ˈsʌmθɪŋ 
daʊn - odmówić czegoś, odrzucić

to turn up somewhere  | tə tɜːn 
ʌp ˈsʌmweə(r) - pojawić się gdzieś, 
zjawić
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to underscore sth  | tu ˌʌndəˈskɔː(r) 
ˈsʌmθɪŋ - podkreślić coś

to unearth sth  | tu ʌnˈɜːθ ˈsʌmθɪŋ 
- wydobyć coś na światło dzienne, 
wygrzebać coś

to unveil sth  | tu ˌʌnˈveɪl ˈsʌmθɪŋ - 
odsłonić coś

to validate sth  | tə ˈvælɪdeɪt 
ˈsʌmθɪŋ - przeanalizować coś, 
poświadczyć sensownośc/zasadność 
czegoś

to vary  | tə ˈveəri - różnić się, wahać

to vow to do sth  | tə vaʊ tə du 
ˈsʌmθɪŋ - przyrzec, że coś się zrobi; 
poprzysiąc, że się czegoś dokona

to wage war against sth  | tə weɪdʒ 
wɔː(r) əˈɡenst ˈsʌmθɪŋ - toczyć 
przeciwko czemuś wojnę

to warm to sth  | tə wɔːm tə 
ˈsʌmθɪŋ - polubić coś, przekonać  
się do czegoś

to warm up to sth  | tə wɔːm ʌp tə 
ˈsʌmθɪŋ - przekonać się do czegoś, 
polubić coś

to watch one’s weight  | tə wɒtʃ 
wʌnz weɪt - uważać na wagę, 
pilnować swojej wagi

to wean oneself off sth  | tə wiːn 
wʌnˈself ɒf ˈsʌmθɪŋ - oduczyć  
się czegoś, odstawić coś

to weight sth up  | tə weɪt ˈsʌmθɪŋ 
ʌp - rozważyć coś

to wind up doing sth  | tə waɪnd ʌp 
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ - skończyć  
na (z)robieniu czegoś

to wind up somewhere  | tə waɪnd 
ʌp ˈsʌmweə(r) - skończyć gdzieś, 
wylądować gdzieś (np. po czymś,  
w wyniku czegoś itp.)

to withdraw  | tə wɪðˈdrɔː - wycofać 
się

to worsen  | tə ˈwɜːsən - pogorszyć 
(się/coś)

to yield sth  | tə jiːld ˈsʌmθɪŋ - 
przynieść coś (np. skutek, efekt), 
wyprodukować

to-do list  | tə ˈduː lɪst - lista rzeczy 
do zrobienia (pot.)

trading route  | ˈtreɪdɪŋ ruːt - szlak 
handlowy

trailblazing  | ˈtreɪlbleɪzɪŋ 
- przecierający nowe szlaki, 
wytyczający nowe szlaki

trajectory  | trəˈdʒektəri - 
trajektoria, tor

travelling salesman  | ˈtrævəlɪŋ 
ˈseɪlzmən - komiwojażer

treatment  | ˈtriːtmənt - leczenie

tribe  | traɪb - plemię

tricky  | ˈtrɪki - trudny, złożony

trifling  | ˈtraɪflɪŋ - znikomy

triple digits  | ˈtrɪpl ˈdɪdʒɪts -  
z dwoma zerami, trzycyfrowy  
(o kwocie)

triumphant  | traɪˈʌmfənt - 
triumfalny, zwycięski

trust  | trʌst - trust, grupa 
inwestycyjna

tsetse fly  | ˈtsetsi flaɪ - mucha tse-tse

tuberculosis  | tju:ˌbɜːkjʊˈləʊsɪs - 
gruźlica

tumour  | ˈtjuːmə(r) - guz, nowotwór 
(UK)

turnover  | ˈtɜːnəʊvə(r) - obrót

two-pronged  | tuː prɒŋd - 
dwufalowy, składający się z dwóch 
elementów

tycoon  | taɪˈkuːn - potentat, magnat

U
ubiquitous  | juːˈbɪkwɪtəs - 
wszechobecny

uh-uh  | ˈʌ ʌ - nie!, nie ma mowy!  
(z emfazą, pot.)

ultimately  | ˈʌltɪmətli - ostatecznie, 
w końcu

unashamed  | ˌʌnəˈʃeɪmd - 
bezwstydny

unavailable  | ˌʌnəˈveɪləbl - 
niedostępny

unchecked  | ˌʌnˈtʃekt - 
niekontrolowany, niepohamowany

uncontrollably  | ˌʌnkənˈtrəʊləbli - 
w niekontrolowany sposób

unconvinced  | ˌʌnkənˈvɪnst - 
nieprzekonany

under one’s belt  | ˈʌndə(r) wʌnz 
belt - na swoim koncie  
(o dokonaniach)

under X umbrella  | ˈʌndə(r) 
ʌmˈbrelə -  w szeregach X  
(o korporacji)

underbelly  | ˈʌndəˌbeli - 
newralgiczny punkt

undergraduate  | ˌʌndəˈɡrædʒuət - 
student po studiach licencjackich

underlying  | ʌndəˈlaɪɪŋ - 
podstawowy, leżący u podstaw

underpinning  | ˌʌndəˈpɪnɪŋ - 
podstawowy, leżący u podstaw

understandably  | ˌʌndəˈstændəbli - 
w oczywisty/zrozumiały sposób

underwear  | ˈʌndəweə(r) - bielizna

undeterred  | ˌʌndɪˈtɜːd - niezłomny, 
niezrażony

undue  | ˌʌnˈdjuː - nadmierny, zbytni

unfathomable  | ʌnˈfæðəməbl - 
niewyobrażalny, niezgłębiony

unimaginable  | ˌʌnɪˈmædʒɪnəbl - 
niewyobrażalny

uniquely  | juˈniːkli - wyjątkowo

universal acceptance  | ˌjuːnɪˈvɜːsl 
əkˈseptəns - powszechna akceptacja

unprecedented  | ʌnˈpresɪdentɪd - 
bezprecedensowy

unsung heroine  | ˌʌnˈsʌŋ ˈherəʊɪn 
- nieznana bohaterka, pomijana 
bohaterka

unwanted  | ˌʌnˈwɒntɪd - 
niepożądany

unwelcome  | ʌnˈwelkəm - niemile 
widziany, niechciany

uphill  | ˌʌpˈhɪl - żmudny, ciężki

uphill fight  | ˌʌpˈhɪl faɪt - trudna 
walka, niemożliwe/bardzo ciężkie 
zadanie

upside  | ˈʌpsaɪd - pozytyw, plus

urban  | ˈɜːbən - miejski

utensils  | juːˈtensɪlz - utensylia

utilities  | juːˈtɪlɪtɪz - media  
(np. gaz, prąd itp.)



business-english.com.pl
68/2018

V
vague  | veɪɡ - mętny, niejasny

valley  | ˈvæli - dolina

vanguard  | ˈvænɡɑːd - awangarda

vanity  | ˈvænɪti - próżność

vaping  | ˈveɪpɪŋ  |  - palenie 
papierosów elektronicznych

varied  | ˈveərɪd - różnorodny, 
zróżnicowany

vast majority  | vɑːst məˈdʒɒrɪti - 
ogromna większość

vehicle  | ˈviːəkl - pojazd

venture  | ˈventʃə(r) - 
przedsięwzięcie, operacja

venture capital  | ˈventʃə(r) ˈkæpɪtəl 
- kapitał inwestycyjny wysokiego 
ryzyka

verdant  | ˈvɜːdnt - pokryty bujną 
zielenią

versatile  | ˈvɜːsətaɪl - wszechstronny

very dear to sb’s heart  | ˈveri dɪə(r) 
tə ˈsʌmbədiɪz hɑːt - bardzo bliski 
czyjemuś sercu

vested interest  | ˈvestɪd ˈɪntrəst - 
interes własny

viable  | ˈvaɪəbl - realny, wykonalny

vicious circle  | ˈvɪʃəs ˈsɜːkl - błędne 
koło

village  | ˈvɪlɪdʒ - wieś

vinegared rice  | ˈvɪnɪɡəd raɪs - ryż 
do sushi (z zaprawą octową)

virtually  | ˈvɜːtʃʊəli - praktycznie

virtue  | ˈvɜːtʃuː - zaleta, plus 
(czegoś)

vital  | ˈvaɪtl - niezbędny, mający 
podstawowe znaczenie (dla czegoś)

volume  | ˈvɒljuːm - objętość, duża 
ilość (czegoś)

W
warehouse  | ˈweəhaʊs - magazyn, 
skład

warring  | ˈwɔːrɪŋ - wojujący, 
wojowniczy

wary  | ˈweəri - ostrożny, nieufny

waste  | weɪst - marnotrawstwo, 
marnowanie

wealth gap  | welθ ɡæp - różnica  
w poziomie zamożności (państw  
na świecie)

well-connected  | wel kəˈnektɪd -  
o dobrych koneksjach/powiązaniach

well-known  | wel nəʊn -  
doskonale/powszechnie znany  
(tylko przed rzeczownikiem)

well-respected  | wel rɪˈspektɪd - 
powszechnie szanowany

well-to-do  | wel tə du - zamożny, 
dobrze sytuowany; ludzie zamożni

what a pity...  | ˈwɒt ə ˈpɪti - jaka 
szkoda...

wheelbarrow  | ˈwiːlbærəʊ - taczka

when it comes to sth  | wen ɪt kʌmz 
tə ˈsʌmθɪŋ - gdy/jeśli chodzi o coś, 
mówiąc o czymś

whereas  | weərˈæz - podczas gdy

whopping  | ˈwɒpɪŋ - gigantyczny 
(tylko przed rzeczownikiem) (pot.)

widely regarded as X  | ˈwaɪdli 
rɪˈɡɑːdɪd əz - powszechnie uznawany 
za X

widow  | ˈwɪdəʊ - wdowa

willow  | ˈwɪləʊ - drewno wierzbowe

winning formula  | ˈwɪnɪŋ ˈfɔːmjʊlə - 
recepta na sukces/wygraną

wish list  | wɪʃ lɪst - lista życzeń (pot.)

without a doubt  | wɪðˈaʊt ə daʊt - 
bez wątpienia

wonder  | ˈwʌndə(r) - cud

World Cup  | wɜːld kʌp - mistrzostwa 
świata, puchar (trofeum) mistrzostw 
świata

worthless  | ˈwɜːθləs - 
bezwartościowy

WWE (World Wrestling 
Entertainment)  | ˌdʌbljuː dʌbljuː 
ˈiː wɜːld ˈreslɪŋ ˌentəˈteɪnmənt 
- organizacja WWE (światowa 
organizacja wrestlingu)

X
X and Y alike  | ənd əˈlaɪk - X i Y 
jednakowo/tak samo/w tym samym 
stopniu

X climes  | klaɪmz - X obszary/tereny

X factor  | ˈfæktə(r) - czynnik „X”, 
nieuchwytne „coś” (np. o czyimś 
talencie)

X of sorts  | əv sɔːts - X pewnego 
rodzaju

X, period  | ˈpɪərɪəd - X i kropka

X-cum-Y  | kʌm  |  - X wraz z Y,  
X i Y (w jednej osobie/w jednym)

X-in-residence  | ɪn ˈrezɪdəns -  
X na miejscu, własny X  
(np. pracujący dla spółki specjalista)

Y
year-on-year  | ˈjiə(r) ɒn ˈjiə(r) -  
w porównaniu do roku ubiegłego 
(tylko przed rzeczownikiem)

you name it!  | ju ˈneɪm ɪt - 
wszystko, co może być/co tylko 
wymarzysz! (pot.)
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