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A
a cool X  ə kuːl  okrągły X (o dużej 
sumie)

a force to be reckoned with  ə fɔːs 
tə bi ˈrekənd wɪð  siła, z którą trzeba 
się liczyć 

a fraction of X  ə ˈfrækʃn əv  ułamek 
X

a glimmer of hope  ə ˈɡlɪmə(r) əv 
həʊp  promyk nadziei

a great many X  ə ˈɡreɪt ˈmeni 
 wiele X, mnóstwo X

a host of sth  ə həʊst əv ˈsʌmθɪŋ 
 chmara czegoś, masa

a mixed bag  ə mɪkst bæg  zbiera-
nina, pomieszanie (najcz. zarówno 
czegoś dobrego jak i złego)

a need for sth  ə niːd fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 potrzeba czegoś

a nod to sth  ə nɒd tə ˈsʌmθɪŋ 
 ukłon w stronę czegoś

a rainy day  ə ˈreɪni deɪ  czarna 
godzina, trudna chwila

a range of X  ə reɪndʒ əv  asorty-
ment X, zakres X

a slew of sth  ə sluː əv ˈsʌmθɪŋ 
 mnóstwo czegoś

a string of sth  ə strɪŋ əv ˈsʌmθɪŋ 
 seria czegoś

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

a thing of the past  ə ˈθɪŋ əv ðə 
pɑːst  rzecz należąca do przeszłości, 
coś, co już nie jest aktualne

a tough pill for sb to swallow  ə tʌf 
pɪl fə(r) ˈsʌmbədi tə ˈswɒləʊ  gorzka 
pigułka do przełknięcia (dla kogoś)

a twist in the tail  ə twɪst ɪn ðə  
teɪl  niespodziewany zwrot akcji  
na końcu (powieści, filmu)

a variety of X  ə vəˈraɪəti əv 
 różnorodność/rozmaitość X, 
wielość X

a wealth of sth  ə welθ əv ˈsʌmθɪŋ 
 bogactwo czegoś, obfitość

abortion  əˈbɔːʃn  aborcja

academic  ˌækəˈdemɪk  nauczyciel 
akademicki, profesor

accelerating  əkˈseləreɪtɪŋ 
 przyspieszający

acceptance speech  əkˈseptəns 
spiːtʃ  mowa podczas odebrania  
nagrody

accolades  ˈækəleɪdz  gratulacje, 
wyrazy uznania

accompanying  əˈkʌmpəniɪŋ 
 towarzyszący, połączony (z czymś)

according to sth/sb  əˈkɔːdɪŋ tə 
ˈsʌmθɪŋˈsʌmbədi  według kogoś/
czegoś

account of the events  əˈkaʊnt əv 
ði ɪˈvents  opis wydarzeń

accurately  ˈækjərətli  dokładnie, 
konkretnie

accusation  ˌækjuˈzeɪʃn  oskarżenie

achievement  əˈtʃiːvmənt 
 osiągnięcie, zdobycz

acidity  əˈsɪdɪti  kwaśność, poziom 
kwasowości 

acquisition  ˌækwɪˈzɪʃn  nabycie, 
zakup

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

adaptability  əˌdæptəˈbɪləti 
 elastyczność, zdolność do (szyb-
kiego) dostosowania się do zmian

added advantage  ˈædɪd 
ədˈvɑːntɪdʒ  dodatkowa korzyść

additionally  əˈdɪʃnəli  co więcej, 
ponadto

adept at doing sth  əˈdept ət ˈduːɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ  mistrz w robieniu czegoś

admirable  ˈædmərəbl  godny 
podziwu

advancement  ədˈvɑːnsmənt 
 postęp

adversary  ˈædvəsəri  wróg

advertising  ˈædvətaɪzɪŋ  reklam-
owanie

advocate  ˈædvəkɪt  zwolennik, 
orędownik (za czymś)

affordability  əˌfɔːdəˈbɪləti 
 dostępność

affordable  əˈfɔːdəbl  przystępny, 
dostępny cenowo

aftermath  ˈɑːftəmæθ  następstwo, 
skutek

agenda  əˈdʒendə  plan, program 
(rzeczy do zrobienia)

agile  ˈædʒaɪl  zwinny, zwrotny

agora  ˈæɡɒrə  agora (rynek/
miejsce spotkań) (arch.)

agricultural  ˌæɡrɪˈkʌltʃrəl  rolny

ahead of schedule  əˈhed əv ˈʃedjuːl 
 przed planowym terminem

ailing  ˈeɪlɪŋ  chory, niedomagający

aimed at doing sth  eɪmd ət ˈduːɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ  mający na celu zrobienie 
czegoś, stworzony w jakimś celu

air mattress  eə(r) ˈmætrɪs  materac 
dmuchany/nadmuchiwany

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

albeit  ˌɔːlˈbiːɪt  aczkolwiek, chociaż

algorithm  ˈælɡərɪð(ə)m  algorytm, 
schemat

aligned with sth  əˈlaɪnd wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  powiązany z czymś, 
połączony

all the more so...  ɔːl ðə mɔː(r)  
ˈsəʊ  a nawet bardziej..., tym 
bardziej, że...

all-electric  ɔːl ɪˈlektrɪk  z napędem 
elektrycznym (o samochodzie)

all-rounder  ɔːl ˈraʊndə(r)  wszech-
stronny, spec od wszystkiego (pot., 
UK)

all-time  ˈɔːltaɪm  wszechczasów

alleged  əˈledʒd  rzekomy, domnie-
many

allegedly  əˈledʒɪdli  rzekomo

alma mater  ˌælmə ˈmɑːtə(r) 
 alma mater (uczelnia, którą ktoś 
ukończył)

ambitious  æmˈbɪʃəs  ambitny

amid sth  əˈmɪd ˈsʌmθɪŋ  w samym 
środku czegoś, w trakcie czegoś

amped-up  ˈæmpt ʌp  nakręcony, 
podkręcony (pot.)

amphitheatre  ˈæmfiˌθɪətə(r)   
amfiteatr
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an even playing field  ən ˈiːvn 
ˈpleɪɪŋ fiːld  równe szanse  
(w rywalizacji)

ancient  ˈeɪnʃənt  starożytny

and so on  ənd ˈsəʊ ɒn  i tak dalej

angel investment  ˈeɪndʒəl 
ɪnˈvestmənt  inwestycja dokonana 
przed anioła biznesu

anise  ˈænɪs  anyż

annexation  ˌænekˈseɪʃn  przyłączenie

announcement  əˈnaʊnsmənt 
 ogłoszenie

annual  ˈænjuəl  roczny

annually  ˈænjʊəli  rocznie

anthem  ˈænθəm  hymn

anti-tank  ˌæntiˈtæŋk 
 przeciwczołgowy

anticipated  ænˈtɪsɪpeɪtɪd  oczekiwany

antics  ˈæntɪks  wyczyny, popisy

antidepressant  ˌæntidɪˈpresnt   
antydepresant

anxious  ˈæŋkʃəs  zaniepokojony, 
poddenerwowany

apart from sth  əˈpɑːt frəm ˈsʌmθɪŋ 
 oprócz czegoś, poza czymś

apartment building  əˈpɑːtmənt 
ˌbɪldɪŋ  blok, apartamentowiec

aperitif  əˌperəˈtiːf  aperitif

Aphrodite  ˌæfrəˈdaɪti  Afrodyta

apparent  əˈpærənt  wyraźny, 
widoczny

apparently  əˈpærəntli  najwyraźniej

appearance  əˈpɪərəns  wygląd

appetiser  ˈæpɪtaɪzə(r)  przystawka

approach to sth  əˈprəʊtʃ tə 
ˈsʌmθɪŋ  podejście do czegoś

approachable  əˈprəʊtʃəbl 
 przystępny, bezpośredni

April Fool’s  ˈeɪprəl ˈfuːlz  Prima 
Aprilis

aptitude  ˈæptɪtjuːd  umiejętność, 
zdolność

aquaculture  ˈækwəˌkəltʃə(r)  ak-
wakultura

archaeological  ˌɑːkiəˈlɒdʒɪkl  ar-
cheologiczny

arguably  ˈɑːɡjuəbli  zapewne, 
możliwie

argument  ˈɑːɡjumənt  argument 
(np. w sporze)

arm-twisting  ɑːm ˈtwɪstɪŋ   
wywieranie nacisku

armed forces  ɑːmd ˈfɔːsɪz  siły zbrojne

arrangement  əˈreɪndʒmənt  układ

array  əˈreɪ  szeroki wachlarz, wybór

arrival  əˈraɪvl  przybycie, przylot

artefact  ˈɑːtɪfækt  artefakt

artificial intelligence  ˌɑ:tɪˌfɪʃl 
ɪnˈtelɪdʒəns  sztuczna inteligencja

as a result of sth  əz ə rɪˈzʌlt əv 
ˈsʌmθɪŋ  w wyniku czegoś

as far back as X  ǝz faː(r) bæk ǝz 
 już w X (roku)

as of late  əz əv leɪt  niedawno,  
ostatnimi czasy

as per sb’s wishes  əz pɜː 
ˈsʌmbədiɪz ˈwɪʃɪz  według czyichś 
życzeń, zgodnie z czyimś życzeniem

ascent  əˈsent  wspinanie się (np. po 
szczeblach kariery), wznoszenie (się) 

ashamed to do sth  əˈʃeɪmd tə du 
ˈsʌmθɪŋ  wstydzić się zrobienia 
czegoś

assembly  əˈsembli  zgromadzenie

assignment  əˈsaɪnmənt  zadanie, 
zlecenie

assumption  əˈsʌmpʃn  założenie

Assyrian  əˈsɪriən  Asyryjczyk, 
asyryjski

at first glance  ət ˈfɜːst ɡlɑːns  na 
pierwszy rzut oka

at least  ət liːst  przynajmniej

at one’s own pace  ət wʌnz əʊn 
peɪs  w czyimś własnym tempie

at sb’s disposal  ət ˈsʌmbədiz 
dɪˈspəʊzl  do czyjejś dyspozycji

at the very least  ət ðə ˈveri liːst 
 chociażby, jak minimum

at times...  ət ˈtaɪmz  czasami...

atrium  ˈeɪtriəm  przedsionek

attendance  əˈtendəns  uczestnic-
two, udział (w czymś)

attorney  əˈtɜːni  adwokat (US), 
prawnik

audience  ˈɔːdiəns  czytelnicy,  
widownia, słuchacze

Aussie  ˈɒzi  Australijczyk (pot.)

authorities  ɔːˈθɒrətiz  władze

authority  ɔːˈθɒrəti  władza,  
zwierzchnictwo

auto  ˈɔːtəʊ  samochód (arch.)

automaker  ˈɔːtəʊmeɪkə(r)   
producent aut

automated  ˈɔːtəmeɪtɪd  zautoma-
tyzowany

automobile  ˈɔːtəməbiː l  samochód (US)

autonomous  ɔːˈtɒnəməs  autonom-
iczny, samodzielny

average  ˈævərɪʤ  przeciętny

average income  ˈævərɪdʒ ˈɪŋkʌm 
 średni dochód

B
baby boom  ˈbeɪbi buːm  wyż  
demograficzny

bachelor’s degree  ˈbætʃələz dɪˈɡriː 
 tytuł/stopień licencjata

backdrop  ˈbækdrɒp  tło (czegoś)

background  ˈbækɡraʊnd  tło,  
dalszy plan

backstory  ˈbækstɔːri  prehistoria 
(czyjaś), legenda (czyjaś)

bad actor  bæd ˈæktə(r)  sprawca 
(zbrodni, przestępstwa)

bait-and-switch  beɪt ənd swɪtʃ 
 przynęta z zamianą (tech-
nika sprzedażowa polegająca na 
przyciągnięciu klienta atrakcyjnym 
produktem, który jest niedostępny, 
a następnie prezentacja innego 
podobnego, zwykle droższego)

bang in the centre  bæŋ ɪn ðə 
ˈsentə(r)  w samym środku (pot.)

bank balance  bæŋk ˈbæləns  stan 
konta

bankruptcy  ˈbæŋkrʌptsi   
bankructwo
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barbed-wire  ˌbɑ:bd ˈwaɪə(r)   
z drutu kolczastego (tylko  
przed rzeczownikiem)

barely  ˈbeəli  ledwo

basket  ˈbɑːskɪt  kosz

battery electric vehicle (BEV)  
ˈbætri ɪˈlektrɪk ˈviːɪkl ˌbiː iː ˈviː   
pojazd o napędzie elektrycznym  
z zasilaniem akumulatorowym

bay  beɪ  zatoka

bazaar  bəˈzɑː(r)  bazar (w krajach 
bliskowschodnich)

BC (Before Christ)  ˌbiːˈsiː bɪˈfɔː(r) 
ˈkraɪst  przed narodzeniem  
Chrystusa, przed Chrystusem

be advised!  bi ədˈvaɪzd  uwaga!

be at hand  bi ət hænd  być pod 
ręką, być dostępnym

beautician  bjuːˈtɪʃn  fryzjer (US), 
kosmetyczka

bed and breakfast  bed ənd 
ˈbrekfəst  zakwaterowanie ze 
śniadaniem, pensjonat

bedding  ˈbedɪŋ  pościel

Beijing  ˌbeiˈdʒɪŋ  Pekin

belief  bɪˈliːf  przekonanie, opinia

benchmark  ˈbentʃmɑːk  pułap, 
poziom

bereft of sth  bɪˈreft əv ˈsʌmθɪŋ 
 pozbawiony czegoś

beware!  bɪˈweə(r)  strzeż się! 
uwaga!

biased  ˈbaɪəst  uprzedzony

bid  bɪd  oferta (w przetargu,  
kupna itp.)

big-tent  bɪɡ tent  o szerokim spe-
ktrum poglądów, skupiający wiele 
różnych opcji (politycznych) (tylko 
przed rzeczownikiem)

bill  bɪl  projekt ustawy

billionaire  ˌbɪljəˈneə(r)  miliarder

birth rate  bɜːθ reɪt  wskaźnik 
urodzeń

birthmark  ˈbɜːθmɑːk  znamię

bizarre  bɪˈzɑː(r)  dziwaczny

blank  blæŋk  pusty, niewypełniony

blazer  ˈbleɪzə(r)  marynarka

blistering  ˈblɪstərɪŋ  skwarny, 
upalny 

blockbuster  ˈblɒkbʌstə(r)  hit,  
przebój

blue flag  bluː flæɡ  oznaczony 
niebieską flagą (o najlepszych 
plażach Europy)

blueprint  ˈbluːprɪnt  schemat, plan

board  bɔːd  rada (nadzorcza,  
dyrektorów)

bombshell  ˈbɒmʃel  sensacja, 
bomba

bond  bɒnd  więź

box office hit  bɒks ˈɒfɪs hɪt  hit  
kasowy

boycott  ˈbɔɪkɒt  bojkot

brand stretching  brænd stretʃɪŋ 
 rozszerzanie marki na inne rodzaje 
produktów (niż te, z których marka 
słynie)

brave new world  breɪv njuː wɜːld 
 nowy wspaniały świat

breeze  briːz  powiew (wiatru)

brew  bruː  napitek, napój (np. 
uwarzony)

bribery  ˈbraɪbəri  łapówkarstwo

briefly  ˈbriːfli  krótko

bright spot  braɪt spɒt  jasny  
moment/punkt

broadcaster  ˈbrɔːdkɑːstə(r)  kanał 
TV/radio; nadawca (radio, TV)

browser  ˈbraʊzə(r)  przeglądarka 
internetowa

budding  ˈbʌdɪŋ  pączkujący, młody

buffer  ˈbʌfə(r)  bufor, zabezpiecze-
nie

built-in  bɪlt ɪn  wbudowany (tylko 
przed rzeczownikiem)

bulk  bʌlk  główna część, gros

bullish  ˈbʊlɪʃ  bardzo optymistyczny 
(na temat przyszłości)

bully  ˈbʊli  silny znęcający się  
nad słabszym, zbir

bump in the road  bʌmp ɪn ðə  
rəʊd  wybój na drodze; przeszkoda  
(w jakimś procesie)

bunch of hooey  bʌnʧ əv ˈhuːi  stek 
bzdur

bundle of joy  ˈbʌndl əv dʒɔɪ 
 zawiniątko radości (pot. o noworo-
dku/dziecku)

bungling  ˈbʌŋglɪŋ  spartaczenie, 
nieudolność (pot.)

bureau  ˈbjʊərəʊ  biuro, urząd

buried deep in X  ˈberɪd diːp ɪn   
zakopany głęboko w X

bust  bʌst  klapa, porażka

bustling  ˈbʌslɪŋ  pełen życia/ruchu

buying power  ˈbaɪɪŋ ˈpaʊə(r)  moc 
nabywcza

by a narrow margin  baɪ ə ˈnærəʊ 
ˈmɑːʤɪn  z niewielką przewagą,  
z niewielkim zapasem

by contrast  baɪ ˈkɒntrɑːst   
odwrotnie, inaczej

by doing so...  baɪ ˈduːɪŋ ˈsəʊ 
 robiąc to..., w ten sposób...

by mail order  baɪ meɪl ˈɔːdə(r) 
 zamówienie drogą pocztową/
korespondencyjną

by X margins  baɪ ˈmɑːdʒɪnz  z X 
różnicą/przewagą/stratą

Byzantine  ˈbɪzənˌtaɪn  bizantyjski

C
calamity  kəˈlæmɪti  katastrofa, 
klęska

calls  kɔːlz  wezwania, nawoływania 
(o coś)

can-do attitude  kən duː ˈætɪtjuːd 
 optymistyczne nastawienie, nas-
tawienie na „tak”

cannabis  ˈkænəbɪs  kanabis,  
marihuana

canvas  ˈkænvəs  płótno, kanwa

capability  ˌkeɪpəˈbɪlɪti  zdolność 
(np. do czegoś), umiejętność

caption  ˈkæpʃn  podpis (pod 
zdjęciem, demotywatorem itp.)

car hire  kɑː(r) ˈhaɪə(r)  wynajem 
auta

carbon dioxide  ˈkɑːbən daɪˈɒksaɪd 
 dwutlenek węgla 

carbon emissions  ˈkɑːbən iˈmɪʃnz 
 emisje węglowe
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carbon footprint  ˈkɑːbən ˈfʊtprɪnt 
 ślad węglowy (łaczna ilość emisji 
gazów cieplarnianych)

carbon neutral  ˈkɑːbən ˈnjuːtrəl 
 neutralny pod względem emisji (nie 
przed rzeczownikiem)

carmaker  kɑː(r) ˈmeɪkə(r)  produ-
cent aut

casual  ˈkæʒʊəl  swobodny, luźny

catastrophe  kəˈtæstrəfi  katastrofa

cause for worry  kɔːz fə(r) ˈwʌri 
 powód do niepokoju

caution  ˈkɔːʃn  ostrożność

CCTV (closed-circuit television)  ˌsiː 
siː tiː ˈviː kləʊzd ˈsɜːkɪt ˈtelɪˌvɪʒn 
 telewizja przemysłowa

ceasefire  ˈsiːsfaɪə(r)  zawieszenie 
broni

celebrated  ˈselɪbreɪtɪd  sławny, 
słynny

celebrity  sɪˈlebrɪti  gwiazda, 
znakomitość

CEO (Chief Executive Officer)  ˌsiː 
iːˈəʊ tʃiːf ɪɡˈzekjʊtɪv ˈɒfɪsə(r)  dyrek-
tor naczelny

certainty  ˈsɜːtnti  pewność

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

chairman  ˈtʃeəmən  prezes

chairperson  ˈʧeəˌpɜːs(ə)n  prezes, 
przewodniczący 

challenge  ˈtʃæləndʒ  wyzwanie, 
problem

changing of the guard  ˈtʃeɪndʒɪŋ 
əv ðə ɡɑːd  zmiana warty

character  ˈkærəktə(r)  postać, 
osoba

charge  tʃɑːdʒ  ładunek (elektryczny)

charger  ˈtʃɑːdʒə(r)  ładowarka

charity  ˈtʃærɪti  organizacja  
charytatywna

charming  ˈtʃɑːmɪŋ  czarujący

chart  tʃɑːt  diagram, schemat

chef  ʃef  szef kuchni, mistrz  
kucharski

chemistry  ˈkemɪstri  chemia

chickpeas  ˈtʃɪkpiːz  ciecierzyca

child’s play  tʃaɪldz ˈpleɪ  bułka  
z masłem, łatwizna

childcare  ˈtʃaɪldkeə(r)  wychowanie 
dziecka

chipmaker  ˈtʃɪpmeɪkə(r)  producent 
procesorów/układów

chopped  tʃɒpt  siekany

chunks of sth  ʧʌŋks əv ˈsʌmθɪŋ 
 kawałki czegoś, obszary

cinnamon  ˈsɪnəmən  cynamon

citizen  ˈsɪtɪzən  obywatel

city state  ˈsɪti steɪt  miasto-państwo

civic  ˈsɪvɪk  obywatelski (np. 
obowiązek)

civil war  ˈsɪvl wɔː(r)  wojna domowa

clay  kleɪ  glina

clear-out  klɪə(r) ˈaʊt  wyczyszcze-
nie, sprzątanie (także metafory- 
czne) (UK)

clickbait  ˈklɪkbeɪt  link obiecujący 
coś skandalicznego/niezwykłego, 
który prowadzi do innej witryny 
(np. zainfekowanej, sprzedającej 
coś, oferującej coś nieprawdziwego 
itp.)

close ties to sth  klǝʊz taɪz tǝ 
ˈsʌmθɪŋ  ścisłe powiązania z czymś

closing  ˈkləʊzɪŋ  zamknięcie 
sprzedaży, finalizacja transakcji

closure  ˈkləʊʒə(r)  zamknięcie 
(sklepu, firmy)

clove  kləʊv  goździk (przyprawa)

co-educational  ˌkəʊɪdjəˈkeɪʃənəl 
 koedukacyjny

coastline  ˈkəʊstlaɪn  wybrzeże, linia 
brzegowa

cobalt  ˈkəʊbɔːlt  kobalt

cogent  ˈkəʊʤənt  przekonujący 
(argument)

collaborative  kəˈlæbərətɪv  wspólny

collective effort  kəˈlektɪv ˈefət 
 wspólny wysiłek

coloniser  ˈkɒlənaɪzə(r)  kolonista, 
kolonizator

comedian  kəˈmiːdɪən  komik

commercial  kəˈmɜːʃl  handlowy, 
komercyjny

committed to doing sth  kəˈmɪtɪd 
tə ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  zaangażowany  
w robienie czegoś, poświęcony  
robieniu czegoś

committee  kəˈmɪti  komitet

common sense  ˈkɒmən sens   
zdrowy rozsądek

common theme  ˈkɒmən θiːm 
 powracający temat, często  
poruszany wątek

commonly  ˈkɒmənli  powszechnie, 
zazwyczaj

company voluntary arrange-
ment (CVA)  ˈkʌmpəni ˈvɒləntri 
əˈreɪndʒmənt ˌsiː viː ˈeɪ  upadłość 
układowa

comparatively  kəmˈpærətɪvli 
 relatywnie, stosunkowo 

compared to X  kəmˈpeəd tə   
w porównaniu do X

compelling argument  kəmˈpelɪŋ 
ˈɑːɡjumənt  argument nie  
do odparcia

competition  ˌkɒmpəˈtɪʃn  zawody, 
konkurs

complex  ˈkɒmpleks  skomplikowany

complicity in sth  kəmˈplɪsɪti 
ɪn ˈsʌmθɪŋ  udział w czymś, 
zaangażowanie

computer science  kəmˈpjuːtə(r) 
ˈsaɪəns  informatyka

concealed  kənˈsiːld  ukryty

concept  ˈkɒnsept  pojęcie, idea

conception  kənˈsepʃn  początek 
(działalności, spółki itp.), poczęcie 
(dziecka)

concerned  kənˈsɜːnd  zaniepokojony

conclusion  kənˈkluːʒn  wniosek

condition  kənˈdɪʃn  warunek

condo  ˈkɑːndəʊ  kondominium, 
mieszkanie własnościowe

confidence  ˈkɒnfɪdəns  pewność 
siebie

confident  ˈkɒnfɪdənt  pewny siebie

conflicting  ˈkɒnflɪktɪŋ  sprzeczny
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consensus  kənˈsensəs  zgoda,  
konsensus

consequence  ˈkɒnsɪkwəns  wynik, 
skutek

consequently  ˈkɒnsɪkwəntli   
w rezultacie

considerably  kənˈsɪdərəbli   
znacznie, w znacznym stopniu

consistent  kənˈsɪstənt  stały, konse-
kwentny

consistently  kənˈsɪstəntli  stale, 
ciągle; konsekwentnie

conspiracy  kənˈspɪrəsi  spisek

conspiracy theorist  kənˈspɪrəsi 
ˈθɪərɪst  osoba, która wierzy  
w teorie spiskowe

constantly  ˈkɒnstəntli  stale

consumption  kənˈsʌmpʃn  użycie, 
konsumpcja

contemporary  kənˈtemprəri 
 współczesny

contextual  kənˈtekstʃʊəl   
kontekstowy

contractor  kənˈtræktə(r)   
wykonawca (zlecenia), 
przedsiębiorca (wykonujący  
zlecenie dla organizacji/osoby  
prywatnej)

controversy surrounds 
sth  ˈkɒntrəvɜːsi səˈraʊndz ˈsʌmθɪŋ 
 coś wzbudza kontrowersje

conundrum  kəˈnʌndrəm  dylemat, 
zagwozdka

convincing  kənˈvɪnsɪŋ 
 przekonujący, brzmiący prawdziwie

convincingly  kənˈvɪnsɪŋli   
w przekonujący sposób,  
w prawdopodobny sposób

convoluted  ˈkɒnvəluːtɪd  zagmat-
wany, skomplikowany

corporate rate  ˈkɔːpərət reɪt   
stawka korporacyjna (podatku)

cost-cutting measure  kɒst ˈkʌtɪŋ 
ˈmeʒə(r)  środek oszczędnościowy, 
metoda na obniżenie kosztów

counsel  ˈkaʊnsl  rada, porada

counsellor  ˈkaʊnsələ(r)  doradca (UK)

counterpart  ˈkaʊntəpɑːt  odpowiednik

court of appeals  kɔːt əv əˈpiːlz  sąd 
apelacyjny

courtesy of sb  ˈkɜːtəsi əv ˈsʌmbədi 
 na czyjś koszt, dzięki czyjejś 
uprzejmości

cracks in the armour  kræks ɪn ði 
ˈɑːmə(r)  słabość, osłabienie (np. 
pokazujące możliwość pokonania, 
klęski, porażki itp.) (UK)

cradle  ˈkreɪdl  kołyska, kolebka

crass  kræs  chamski, prostacki

creditor  ˈkredɪtə(r)  wierzyciel

crime rate  kraɪm reɪt  wskaźnik 
przestępczości

Crimea  kraɪˈmiːə  Krym

crispy  ˈkrɪspi  chrupiący

crossing  ˈkrɒsɪŋ  skrzyżowanie; 
krzyżówka

crossover  ˈkrɒsəʊvə(r)  crossover 
(auto)

crossroads  ˈkrɒsrəʊdz  rozdroże

cruelly  ˈkrʊəli  w okrutny sposób

crushed  krʌʃt  tłuczony, gnieciony

cube  kjuːb  sześcian, kostka

currently serving  ˈkʌrəntli ˈsɜːvɪŋ 
 obecnie urzędujący

custom-priced  ˈkʌstəm praɪst  wy-
ceniany indywidualnie

customisation  kʌstəmʌɪˈzeɪʃ(ə)n 
 personalizacja

customised  ˈkʌstəmaɪzd  zrobiony 
na zamówienie, spersonalizowany

customs duty  ˈkʌstəmz ˈdjuːti 
 opłata celna

cut out to be sb  kʌt aʊt tə bi 
ˈsʌmbədi  nadający się do bycia 
kimś

cutting-edge  ˈkʌtɪŋ eʤ 
 najnowocześniejszy (tylko przed 
rzeczownikiem)

Cypriot  ˈsɪpriət  cypryjski

D
data  ˈdeɪtə  dane 

data breach  ˈdeɪtə briːtʃ  wyciek 
danych

day trip  deɪ trɪp  jednodniowa 
wycieczka

day-to-day  deɪ tə deɪ  codzienny 
(tylko przed rzeczownikiem)

daytime  ˈdeɪtaɪm  dzienny

deadline  ˈdedlaɪn  termin ostateczny

deadly serious  ˈdedli ˈsɪərɪəs 
 śmiertelnie poważny

dealership  ˈdiːləʃɪp  sprzedawca 
aut, salon samochodowy

death toll  deθ təʊl  liczba ofiar 
śmiertelnych

debauched  dɪˈbɔːtʃt  rozpustny

decent  ˈdiːsnt  przyzwoity

decision-maker  dəˈsɪʒn ˈmeɪkə(r) 
 decydent

decline  dɪˈklaɪn  upadek, spadek

decreased  dɪˈkriːst  zmniejszony

deep down  diːp daʊn  w głębi, 
podświadomie

deepfake  diːpˈfeɪk  tzw. „głębokie 
fejki” (realistyczne obrazy lub treści 
z udziałem znanych osób wytwor-
zone w sztuczny sposób za pomocą 
sztucznej inteligencji)

defence  dɪˈfens  obrona (UK)

deficient in sth  dɪˈfɪʃnt ɪn ˈsʌmθɪŋ 
 mający w czymś braki/niedobory

delay  dɪˈleɪ  opóźnienie

delight  dɪˈlaɪt  rozkosz, radość

delusional  dəˈluːʒənəl  mający  
urojenia, żyjący złudzeniami

demilitarised  diːˈmɪlɪtərʌɪzd   
zdemilitaryzowany

den  den  siedlisko (np. rozpusty)

deposits  dɪˈpɒzɪts  złoża

deputy chairperson  ˈdepjʊti 
ˈʧeəˌpɜːs(ə)n  wiceprzewodniczący, 
wiceprezes

desert  dɪˈzɜːt  pustynia

desirability  dɪˌzaɪərəˈbɪləti 
 atrakcyjność

despite sth  dɪsˈpaɪt ˈsʌmθɪŋ   
pomimo czegoś

dessert  dɪˈzɜːt  deser
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destined to do sth  ˈdestɪnd tə du 
ˈsʌmθɪŋ  któremu jest przeznaczone 
zrobić coś; mający coś zrobić

detractor  dɪˈtræktə(r)  krytyk, 
przeciwnik

developments  dɪˈveləpmənts   
rozwój, osiągnięcia

diagram  ˈdaɪəɡræm  wykres, sche-
mat

dictate  ˈdɪkteɪt  nakaz, dyktat

dip  dɪp  sos (typu dip)

direr  ˈdaɪərə(r)  gorszy, bardziej 
tragiczny (o sytuacji, stanie rzeczy)

disagreement  ˌdɪsəˈgriːmənt   
niezgoda, konflikt

disappointed  ˌdɪsəˈpoɪntɪd   
rozczarowany

discount  ˈdɪskaʊnt  zniżka

discovery  dɪˈskʌvəri  odkrycie

disgruntled  dɪsˈɡrʌntld  niezado-
wolony, zdegustowany

dishonestly  dɪsˈɒnɪstli  nieuczciwie

dispute  dɪˈspjuːt  spór

disqualified  dɪsˈkwɒlɪfaɪd   
zdyskwalifikowany

disruption  dɪsˈrʌpʃn  zamęt, 
wstrząs

disruptive technology  dɪsˈrʌptɪv 
tekˈnɒlədʒi  rewolucyjna technologia

dissent  dɪˈsent  protest, sprzeciw

distant  ˈdɪstənt  daleki

distinctive  dɪˈstɪŋktɪv  wyraźny, 
charakterystyczny

distinctively  dɪˈstɪŋktɪvli  wyraźnie

diversified  daɪˈvɜːsɪfaɪd 
 zróżnicowany, zdywersyfikowany

divide  dɪˈvaɪd  podział, rozłam

doctoral degree  ˈdɒktərəl dɪˈɡriː 
 stopień doktora

domain name  dəʊˈmeɪn ˈneɪm 
 nazwa domeny

domestic  dəˈmestɪk  krajowy

down-to-earth  daʊn tə ɜːθ   
pragmatyczny, praktyczny  
(tylko przed rzeczownikiem)

downtown  ˈdaʊntaʊn  śródmiejski, 
centralny (o części miasta)

dozens  ˈdʌznz  tuziny, dziesiątki

draft  drɑːft  szkic, brudnopis

drama  ˈdrɑːmə  dramat,  
dramatyczne wydarzenia

driverless car  ˈdraɪvərləs kɑː(r)   
samochód autonomiczny,  
samochód bez kierowcy

drought  draʊt  susza

due process  djuː ˈprəʊses 
 właściwa procedura prawna

duopoly  djuːˈɒpəli  duopol,  
dominacja dwóch marek

dynamite  ˈdaɪnəmaɪt  dynamit

E
eagerly  ˈiːɡəli  z niecierpliwością, 
gorliwie

eagle-eyed  iːɡl aɪd  o sokolim  
wzroku

early on  ˈɜːli ɒn  wcześnie, 
początkowo

earnings  ˈɜːnɪŋz  zarobki

ease  iːz  łatwość

easy-to-follow  ˈiːzi tə ˈfɒləʊ  łatwy 
w odbiorze/zrozumieniu

eerie-looking  ˈɪəri ˈlʊkɪŋ  dziwnie 
wyglądający

efficacy  ˈefɪkəsi  skuteczność

emission  ɪˈmɪʃn  emisja

emplacement  ɪmˈpleɪsmənt 
 stanowisko (bojowe)

encroachment on 
sth  ɪnˈkrəʊtʃmənt ɒn ˈsʌmθɪŋ   
naruszenie czegoś (np. terytorium), 
wdzieranie się (gdzieś)

encyclopaedia  ɪnˌsaɪkləˈpiːdɪə 
 encyklopedia

end of the line  end əv ðə laɪn 
 koniec, kres (czegoś)

end-of-year  end əv ˈjiə(r) 
 końcoworoczny (tylko przed  
rzeczownikiem)

endorsement  ɪnˈdɔːsmənt   
lansowanie, promowanie  
(produktu)

enduring  ɪnˈdjʊərɪŋ  trwały,  
stabilny

engaged in sth  ɪnˈɡeɪdʒd ɪn 
ˈsʌmθɪŋ  zaangażowany w coś, 
zajmujący się czymś

engineer  ˌendʒɪˈnɪə(r)  inżynier

enlightenment  ɪnˈlaɪtnmənt 
 oświecenie

ensemble  ɒnˈsɒmbl  zespół  
(np. pieśni i tańca)

enterprise  ˈentəpraɪz 
 przedsięwzięcie, przedsiębiorstwo

enthused  ɪnˈθjuːzd  rozentuz-
jazmowany, podekscytowany

enthusiast  ɪnˈθjuːziæst  entuzjasta, 
amator

entire  ɪnˈtaɪə(r)  cały

entirely  ɪnˈtaɪəli  zupełnie

entity  ˈentɪti  podmiot

entrepreneur  ˌɒntrəprəˈnɜː(r) 
 przedsiębiorca

entrepreneurship  ˌɒntrəprəˈnɜː(r) 
 przedsiębiorczość

entry  ˈentri  wjazd (np. do kraju)

environmental-
ly  ɪnˌvaɪərənˈmentəli 
 środowiskowo, dla środowiska

equally  ˈiːkwəli  jednakowo

equipment  ɪˈkwɪpmənt 
 wyposażenie, sprzęt

equity  ˈekwɪti  kapitał (własny), 
kapitał akcyjny

equivalent of sth  ɪˈkwɪvələnt əv 
ˈsʌmθɪŋ  odpowiednik czegoś

essentially  ɪˈsenʃəli  praktycznie,  
w gruncie rzeczy

estimate  ˈestɪmət  wartość  
szacunkowa

estimated  ˈestɪmeɪtɪd  szacowany, 
podawany w przybliżeniu

evangelist  ɪˈvændʒəlɪst  kaznodzieja

eventually  ɪˈventʃʊəli  ostatecznie, 
w końcu

eviction  ɪˈvɪkʃn  eksmisja

evidence  ˈevɪdəns  dowód, dowody

evident  ˈevɪdənt  widoczny, jawny

evocatively  ɪˈvɒkətɪvli  sugestywnie
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exact  ɪɡˈzækt  dokładny

exaggeration  ɪɡˌzædʒəˈreɪʃn   
przesada, wyolbrzymienie

exalted  ɪɡˈzɔːltɪd  wysoki, wysokiej 
klasy

examination  ɪɡˌzæmɪˈneɪʃn 
 badanie, sprawdzenie

exclusion  ɪkˈskluːʒn  wyjątek, 
wyjęcie (spod czegoś)

executive  ɪɡˈzekjʊtɪv  menadżer 
wyższego szczebla, członek kadry 
kierowniczej

executive order  ɪɡˈzekjʊtɪv ˈɔːdə(r) 
 dekret prezydencki (US)

executor  ɪɡˈzekjʊtə(r)  wykonawca 
testamentu

exhilarating  ɪɡˈzɪləreɪtɪŋ 
 ekscytujący, porywający

existence  ɪɡˈzɪstəns  istnienie

exorbitant  ɪɡˈzɔːbɪtənt  nieboty- 
czny, kolosalny

expansion  ɪkˈspænʃn  rozszerzenie, 
rozwój

expectant  ɪkˈspektənt  przyszła  
(o matce), ciężarna

expertise  ˌekspɜːˈtiːz  wiedza  
specjalistyczna

explicit  ɪkˈsplɪsɪt  wyraźny, 
wyraźnie określony

exploitation rights  ˌeksploɪˈteɪʃn 
raɪts  prawa wydobywcze, prawa  
do eksploatacji

external  ɪkˈstɜːnl  zewnętrzny

extortion  ɪkˈstɔːʃn  wymuszenie

extortionist  ɪkˈstɔːʃ(ə)nɪst 
 szantażysta

extra  ˈekstrə  dodatkowy

extract  ˈekstrækt  wyciąg, wyjątek 
(z tekstu)

extremely  ɪkˈstriːmli  niezwykle, 
ogromnie

eyebrow-raising  ˈaɪbraʊ 
ˈreɪzɪŋ  wzbudzający zdziwienie/
konsternację

F
facilitation  fəˌsɪlɪˈteɪʃn  pomaganie

failure  ˈfeɪljə(r)  porażka

fairly well  ˈfeəli wel  całkiem dobrze

fairness  ˈfeənɪs  uczciwość, 
sprawiedliwość

faithfully  ˈfeɪθfəli  wiernie, sumiennie

fake  feɪk  podrabiany, sfałszowany

falcon  ˈfɔːlkən  sokół

false flag  ˈfɔːls flæɡ  tajna operacja 
rządowa (np. dywersja)

familial  fəˈmɪliəl  rodzinny (arch.)

famously  ˈfeɪməsli  w pamiętny/
sławny sposób

far-fetched  fɑː(r) fetʃt  niemożliwy, 
naciągany

far-right  fɑː(r) raɪt  skrajnie  
prawicowy

fascinated  ˈfæsɪneɪtɪd  zafas-
cynowany

fast forward to...  fɑːst ˈfɔːwəd tuː 
 przenosząc się w przyszłość do..., 
przenieśmy się w czasie do...

feasibility  ˌfiːzəˈbɪləti  wykonalność, 
opłacalność

feat  fiːt  wyczyn, dokonanie

feature  ˈfiːtʃə(r)  cecha, funkcja

Federal Assembly  ˈfedərəl əˈsembli 
 Zgromadzenie Federalne

fee  fiː  opłata

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

few and far between  fjuː ənd fɑː(r) 
bɪˈtwiːn  rzadki

fiction  ˈfɪkʃn  beletrystyka

fierce  fɪəs  zaciekły, zażarty

figure  ˈfɪɡə(r)  liczba, statystyka

financial strife  faɪˈnænʃəl straɪf 
 problemy finansowe

fine  faɪn  grzywna, mandat

firm  fɜːm  stanowczy, solidny

first and foremost  fɜːst ənd 
ˈfɔːməʊst  przede wszystkim

first reading  ˈfɜːst ˈriːdɪŋ  pierwsze 
czytanie (projektu ustawy)

first-hand  fɜːst ˈhænd  z pierwszej 
ręki, z autopsji

fiscal  ˈfɪskl  fiskalny

fish roe  fɪʃ rəʊ  ikra (rybia)

fish stocks  fɪʃ stɒks  zasoby rybne

flagship  ˈflæɡʃɪp  flagowy,  
sztandarowy (np. produkt)

flawlessly  ˈflɔːləsli  idealnie,  
w bezbłędny sposób

fledgling  ˈfledʒlɪŋ  raczkujący, 
początkujący

fleet  fliːt  flota

flight  flaɪt  lot

flooding  ˈflʌdɪŋ  powodzie, zalewanie

flow chart  fləʊ tʃɑːt  schemat blokowy

fluctuation  ˌflʌktjʊˈeɪʃən  wahanie, 
fluktuacja 

fluent in X  ˈfluːənt ɪn  biegły w X, 
biegle posługujący się X

fly in the ointment  flaɪ ɪn ði 
ˈɔɪntmənt  łyżka dziegciu  
(w beczce miodu)

followed by X  ˈfɒləʊd baɪ  po 
którym nastąpił/pojawił się X

following  ˈfɒləʊɪŋ  następny,  
kolejny

foothill  ˈfʊthɪl  pogórze

footprint  ˈfʊtprɪnt  ślad 

for sb’s part  fə(r) ˈsʌmbədiz pɑːt 
 jeśli chodzi o kogoś, z czyjejś strony

for whatever reason  fə(r) 
wɒtˈevə(r) ˈriːzən  z jakiegoś  
(np. nieznanego) powodu

forced to do sth  fɔːst tə du ˈsʌmθɪŋ 
 zmuszony do zrobienia czegoś

form  fɔːm  formularz

former  ˈfɔːmə(r)  były, ten poprzed-
ni, wcześniej wymieniony

formerly  ˈfɔːməli  dawniej, kiedyś

formula  ˈfɔːmjʊlə  wzór (na coś), 
sposób

fortune favours the brave  ˈfɔːtʃuːn 
ˈfeɪvəz ðə breɪv  odważnym 
szczęście sprzyja (UK)
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founded on X  ˈfaʊndɪd ɒn  stworzo-
ny na X, powstały na podstawie X

founder  ˈfaʊndə(r)  założyciel

founding fathers  ˈfaʊndɪŋ ˈfɑːðəz 
 ojcowie założyciele

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

franchising  ˈfræntʃaɪzɪŋ  prowadze-
nie/wykupienie franczyzy

frankly  ˈfræŋkli  szczerze mówiąc

fraud  frɔːd  oszustwo

freemium  ˈfriːmiəm  produkt typu 
„freemium” (który jest dostępny  
za darmo, leczj ego dodatkowe 
funkcje są dostępnewyłącznie  
za dopłatą)

fresh meat  freʃ miːt  świeży/młody 
narybek (pot. o nowych pracowni-
kach)

from all walks of life  frəm ɔːl wɔːks 
əv laɪf  z różnych środowisk  
(o ludziach)

from the get-go  frəm ðə ˈɡetɡəʊ 
 od samego początku (US)

front runner  ˌfrʌnt ˈrʌnə(r)  faworyt 
(w wyścigu, zawodach), lider

frontier  ˈfrʌntɪə(r)  granica

frothy  ˈfrɒθi  spieniony

fuel  ˈfjuːəl  paliwo

fuel-cell  ˈfjuːəl sel  na ogniwa pali-
wowe (o silniku, aucie)

full-blown  ˈfʊl ˈbləʊn 
 pełnowymiarowy, na pełną skalę

full-time  fʊl taɪm  na pełny etat,  
w pełnym wymiarze godzin

funding  ˈfʌndɪŋ  fundowanie,  
dofinansowanie

funny you should mention 
that...  ˈfʌni ju ʃəd ˈmenʃn ðæt 
 ciekawe, że akurat o tym wspomi-
nasz...

furthermore  ˌfɜːðəˈmɔː(r)  co 
więcej, ponadto

G
gamble on sth  ˈɡæmbl ɒn ˈsʌmθɪŋ 
 postawienie na coś, zaryzykowanie 
i wybranie czegoś

gambling  ˈɡæmblɪŋ  hazard

gathering  ˈɡæðərɪŋ  spotkanie

GDP (gross domestic product)  ˌdʒiː 
diː ˈpiː ɡrəʊs dəˈmestɪk ˈprɒdʌkt 
 PKB (produkt krajowy brutto)

gem  dʒem  klejnot, skarb

gender equality  ˈdʒendər ɪˈkwɒlɪti 
 równość płci

genius  ˈdʒiːnɪəs  geniusz

gentle  ˈdʒentl  delikatny, łagodny

genuine  ˈdʒenjʊɪn  autentyczny, 
faktyczny

genuinely  ˈdʒenjʊɪnli  autentycznie, 
faktycznie

Georgia  ˈdʒɔːdʒə  Gruzja

Georgian  ˈdʒɔːdʒən  gruziński

geyser  ˈɡiːzə(r)  gejzer

given sth  ˈgɪvn ˈsʌmθɪŋ  zważywszy 
na coś

glacial  ˈɡleɪsɪəl  lodowcowy

glacier  ˈɡlæsɪə(r)  lodowiec

glacier melting  ˈglæsiə(r) ˈmeltɪŋ 
 topnienie lodowców 

glasnost  ˈɡlæsnast  głasnost

glitzy  ɡlɪtsɪ  efekciarski, szpanerski

global warming  ˈgləʊbəl ˈwɔːmɪŋ 
 globalne ocieplenie

go for it!  ɡəʊ fə(r) ɪt  śmiało!, dalej!

go-to X  ɡəʊ tuː  X, o którym się 
pamięta w pierwszej kolejności

goddess  ˈɡɒdɪs  bogini

golden share  ˈɡəʊldən ʃeə(r)  złota 
akcja (akcja dająca wpływ na strate-
giczne decyzje)

good conduct  ɡʊd ˈkɒndʌkt  dobre 
prowadzenie się

governor  ˈɡʌvənə(r)  gubernator; 
zarządca

grace  ɡreɪs  łaska

gradually  ˈɡrædʒʊəli  stopniowo

graph  ɡræf  wykres

grappling with sth  ˈgræplɪŋ wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  borykanie się z czymś

grateful  ˈɡreɪtfəl  wdzięczny

greenhouse gases  ˈgriːnhaʊs 
ˈgæsɪz  gazy cieplarniane

gripping  ˈɡrɪpɪŋ  porywający, 
poruszający

grown-up  ˈɡrəʊn ʌp  dorosły

growth rate  ɡrəʊθ reɪt  wskaźnik 
wzrostu

guideline  ˈɡaɪdlaɪn  wytyczna,  
wskazówka

H
hairdresser  ˈheədresə(r)  fryzjer

hammer and sickle  ˈhæmə(r) ənd 
ˈsɪkl  sierp i młot

handful  ˈhændfʊl  garść, kilka

handling  ˈhændlɪŋ  sterowność, 
prowadzenie (się samochodu)

handmade  hændˈmeɪd  ręcznie 
zrobiony

handset  ˈhændset  aparat  
telefoniczny

hanky  ˈhæŋki  chusteczka (pot.)

harbour  ˈhɑːbə(r)  przystań (UK)

harmful to sth  ˈhɑːmfəl tə ˈsʌmθɪŋ 
 szkodliwy dla czegoś

hashtag  ˈhæʃtæɡ  #, znacznik 
automatycznego wyszukiwania/
trendu na Twitterze

hatchback  ˈhætʃbæk  hatchback 
(samochód)

head of state  hed əv steɪt  głowa 
państwa 

head office  hed ˈɒfɪs  główna 
siedziba

headlight  ˈhedlaɪt  reflektor (auta)

headline  ˈhedlaɪn  nagłówek

headquarters (HQ)  hedˈkwɔːtəz 
ˌeɪtʃ ˈkjuː  siedziba główna

heated  ˈhiːtɪd  zaciekły, zajadły

heavy traffic  ˈhevi ˈtræfɪk  intensy-
wny ruch (drogowy)
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heavyweight  ˈhevɪweɪt  poważny 
gracz na rynku

heightened  ˈhaɪtnd  podwyższony 

Hellenistic  ˌheləˈnɪstɪk   
hellenistyczny

high school  haɪ skuːl  liceum (US)

high street  haɪ striːt  główna ulica  
(z najdroższymi sklepami)

high-end  haɪ end  z wyższej półki

high-performance  haɪ pəˈfɔːməns 
 o wysokich osiągach, wysokiej mocy

high-street  haɪ striːt  ekskluzywny 
(tylko przed rzeczownikiem)

highlight  ˈhaɪlaɪt  główna atrakcja

highway  ˈhaɪweɪ  autostrada (US)

hint  hɪnt  podpowiedź

holding company  ˈhəʊldɪŋ 
ˈkʌmpəni  holding

home furnishings  həʊm ˈfɜːnɪʃɪŋz 
 wyposażenie domu

homeowner  ˈhəʊməʊnə(r) 
 właściciel domu/mieszkania

homeownership  ˈhəʊmˌəʊnəʃɪp 
 posiadanie domu

homestay  ˈhəʊmsteɪ  pobyt na 
stancji, zakwaterowanie u rodziny

honorary  ˈɒnərəri  honorowy

honourable  ˈɒnərəbl  honorowy (UK)

honourable mention  ˈɒnərəbl 
ˈmenʃn  wyróżnienie (UK)

horizon  həˈraɪzn  horyzont

horse racing  hɔːs ˈreɪsɪŋ  wyścigi 
konne

horsepower  ˈhɔːspaʊə(r)  koń  
mechaniczny, konie mechaniczne

hospitable  hɒˈspɪtəbl  gościnny

host  həʊst  gospodarz

hotel chain  ˌhəʊˈtel tʃeɪn  sieć  
hoteli

house arrest  ˈhaʊs əˈrest  areszt 
domowy

household name  ˈhaʊshəʊld neɪm 
 doskonale znana marka/nazwa/
nazwisko

housing  ˈhaʊzɪŋ  mieszkania

how did it come to X?  ˈhaʊ dɪd ɪt 
kʌm tə  jak doszło do X?

hub  hʌb  centrum (np. aktywności, 
biznesu)

hubbub  ˈhʌbʌb  hałas (miasta), 
szum (uliczny)

human rights  ˈhjuːmən raɪts  prawa 
człowieka

human trafficking  ˈhjuːmən 
ˈtræfɪkɪŋ  handel żywym towarem

humanity is on the brink of 
sth  hju(ː)ˈmænɪti ɪz ɒn ðə brɪŋk  
əv ˈsʌmθɪŋ  ludzkość znajduje się  
o krok od czegoś, na skraju czegoś

humankind  ˌhjuːmənˈkaɪnd 
 ludzkość

hurdle  ˈhɜːdl  przeszkoda

hurtful  ˈhɜːtfl  bolesny

hybrid  ˈhaɪbrɪd  hybrydowy

hydrocarbon  ˌhaɪdrəˈkɑːbən 
 węglowodór

hydrogen  ˈhaɪdrədʒən  wodór

hype  haɪp  rozreklamowanie, szum 
medialny (wokół czegoś, co ma 
wyjść)

hyped  ˈhaɪpt  rozreklamowany, 
nagłośniony w mediach

I
I’ve had better days...  aɪv həd 
ˈbetə(r) deɪz  miewałem(-am)  
lepsze dni...

iconic  aɪˈkɒnɪk  kultowy

idyllic  ɪˈdɪlɪk  idylliczny, sielankowy

if and when  ɪf ənd wen  jeśli i kiedy

impact  ˈɪmpækt  wpływ

impasse  ˈɪmpæs  impas

imperial  ɪmˈpɪərɪəl  imperialny

impostor  ɪmˈpɒstə(r)  ktoś, kto się 
podaje za kogoś

impressive  ɪmˈpresɪv  imponujący, 
robiący wrażenie

improved  ɪmˈpruːvd  poprawiony, 
usprawniony

improvement  ɪmˈpruːvmənt   
ulepszenie, poprawa

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

in all shapes and sizes  ɪn ɔːl 
ʃeɪps ənd ˈsaɪzɪz  wszelkiej maści, 
najróżniejszych kształtów i rozmiarów

in an attempt to do sth  ɪn ən 
əˈtempt tə du ˈsʌmθɪŋ  celem  
zrobienia czegoś, w celu zrobienia 
czegoś

in an effort to do sth  ɪn ən ˈefət 
tə du ˈsʌmθɪŋ  usiłując coś zrobić, 
próbując czegoś dokonać

in cahoots with sb  ɪn kəˈhuːts wɪð 
ˈsʌmbədi  w zmowie z kimś,  
w konszachtach

in command  ɪn kəˈmɑːnd  u steru 
władzy

in comparison  ɪn kəmˈpærɪsn   
w porównaniu

in droves  ɪn drəʊvz  tłumnie,  
rzeszami

in essence  ɪn ˈesns  w istocie rzeczy

in exchange for sth  ɪn ɪkˈstʃeɪndʒ 
fə(r) ˈsʌmθɪŋ  w zamian za coś

in favour of sb/sth  ɪn ˈfeɪvə(r) əv 
ˈsʌmbədi  na czyjąś korzyść (UK)

in isolation  ɪn ˌaɪsəˈleɪʃn  w izolacji, 
bez pomocy z zewnątrz

in its heyday  ɪn ɪts ˈheɪdeɪ   
u szczytu czegoś, w czasach 
świetności czegoś

in itself  ɪn ɪtˈself  sam(o) w sobie

in layman’s terms  ɪn ˈleɪmənz 
tɜːmz  na chłopski rozum, mówiąc 
prościej

in mid-X  ɪn mɪd  w połowie X  
(roku, miesiąca)

in no way  ɪn nəʊ weɪ  w żadnym 
wypadku

in one fell swoop  ɪn wʌn fel swuːp 
 za jednym (wielkim) zamachem,  
na raz

in one’s own right  ɪn wʌnz əʊn raɪt 
 sam z siebie, sam w sobie

in part  ɪn pɑːt  częściowo

in person  ɪn ˈpɜːsn  osobiście

in real time  ɪn rɪəl taɪm  w czasie 
rzeczywistym
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in sb’s 40s  ɪn ˈsʌmbədɪz ˈfɔːtɪz   
po 40-tce (o osobie)

in sb’s pocket  ɪn ˈsʌmbədɪz ˈpɒkɪt 
 w czyjejś kieszeni, kupiony przez 
kogoś

in sharp contrast to sb  ɪn ʃɑːp 
kənˈtrɑːst tə ˈsʌmbədi  w rażącym 
kontraście do kogoś, kompletnie 
inaczej niż ktoś

in so far as...  ɪn ˈsəʊ ˈfɑː(r) æz 
 gdyż..., ze względu...

in spite of sth  ɪn spaɪt ǝv ˈsʌmθɪŋ 
 pomimo czegoś

in terms of X  ɪn tɜːmz əv   
pod kątem X

in the event of sth  ɪn ði ɪˈvent əv 
ˈsʌmθɪŋ  w wypadku czegoś

in the national interest  ɪn ðə 
ˈnæʃnəl ˈɪntrəst  w interesie 
państwa/narodowym

in the traditional sense  ɪn ðə 
trəˈdɪʃnəl sens  w tradycyjnym  
znaczeniu (tego słowa)

in the wrong hands  ɪn ðə rɒŋ hæn-
dz  w niewłaściwych rękach

in tribute to sth  ɪn ˈtrɪbjuːt tə 
ˈsʌmθɪŋ  w hołdzie czemuś

in turn  ɪn tɜːn  z kolei

in-store  ɪn stɔː(r)  wewnątrz sklepu 
(w fizycznej lokalizacji)

incentive  ɪnˈsentɪv  zachęta,  
motywacja

incident  ˈɪnsɪdənt  wypadek

including sth  ɪnˈkluːdɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
 wliczając coś, włączając

income  ˈɪŋkʌm  dochód, przychód

increased  ɪnˈkriːst  zwiększony, 
większy

incredibly  ɪnˈkredəbli  niezwykle

incubation  ˌɪnkjʊˈbeɪʃn  inkubacja

incubator  ˈɪnkjʊbeɪtə(r)  inkubator 
przedsiębiorczości

incumbent  ɪnˈkʌmbənt  obecny 
(prezydent), osoba piastująca urząd

indelible  ɪnˈdeləbl  niezatarty, 
nieścieralny

independently of sth  
ˌɪndɪˈpendəntli əv ˈsʌmθɪŋ 
 niezależnie od czegoś

index  index  wskaźnik

indicator  ˈɪndɪkeɪtə(r)  wskaźnik, 
sygnał

industrial designer  ɪnˈdʌstrɪəl 
dɪˈzaɪnə(r)  projektant przemysłowy

ineligible for sth  ɪnˈelɪdʒəbl fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  nieuprawniony do czegoś, 
niemający prawa

inequality  ˌɪnɪˈkwɒlɪti  nierówność

infamous  ˈɪnfəməs  owiany złą 
sławą, niesławny

influence  ˈɪnflʊəns  wpływ

influential  ˌɪnflʊˈenʃl  wpływowy

infographic  ˌɪnfəʊˈɡræfɪk   
infografika

initial public offering (IPO)  ɪˈnɪʃl 
ˈpʌblɪk ˈɒfərɪŋ ˌaɪ piː ˈəʊ  pierwsza 
oferta publiczna (akcji spółki  
na giełdzie)

injury  ˈɪnʤəri  uraz, obrażenie

inner workings  ˈɪnə(r) ˈwɜːkɪŋz 
 mechanizmy wewnętrzne  
(działania czegoś)

insecure  ˌɪnsɪˈkjʊə(r)  niepewny

insight  ˈɪnsaɪt  wgląd

insight into sth  ˈɪnsaɪt ˈɪntə 
ˈsʌmθɪŋ  wgląd w coś, dogłębne 
zrozumienie czegoś

insolvency  ɪnˈsɒlvənsi 
 niewypłacalność

insurance  ɪnˈʃʊərəns   
ubezpieczenie, ubezpieczenia

intellectual property  ˌɪntəˈlektʃuəl 
ˈprɒpəti  własność intelektualna

intense  ɪnˈtens  intensywny, ostry

intention  ɪnˈtenʃn  zamiar

interchangeably  ˌɪntəˈtʃeɪndʒəbli 
 zamiennie

interconnected  ˌɪntəkəˈnekt   
wzajemnie powiązany

internal  ɪnˈtɜːnl  wewnętrzny

internal-combustion en-
gine  ɪnˈtɜːnl kəmˈbʌstʃən ˈendʒɪn 
 silnik spalinowy

intrusion  ɪnˈtruːʒn  wtargnięcie

invaluable  ɪnˈvæljuəbl  bezcenny

Iraqi  ɪˈrɑːki  Irakijczyk, iracki

irrefutable  ɪˈrefjʊtəbl  niepodważalny

irresponsibly  ˌɪrɪˈspɒnsəbli   
nieodpowiedzialnie

it can be argued that...  ɪt kʌn bi 
ˈɑːɡjuːd ðæt  można twierdzić, że...

it could be argued that...  ɪt kəd bi 
ˈɑːɡjuːd ðæt  możliwe, że..., można 
utrzymywać, że...

it wasn’t long before...  ɪt ˈwɒznt 
lɒŋ bɪˈfɔː(r)  nie trwało długo,  
zanim..., niedługo potem...

it would be a shame to do sth  ɪt 
wʊd bi ə ʃeɪm tə du ˈsʌmθɪŋ  byłoby 
szkoda, gdyby (ktoś) coś zrobił

it would behove sb to do sth  ɪt 
wʊd bɪˈhəʊv ˈsʌmbədi tə du 
ˈsʌmθɪŋ  wypadałoby, by ktoś coś 
zrobił (arch., form., UK)

J
jail time  dʒeɪl taɪm  odsiadka  
(w więzieniu)

jewel  ˈdʒuːəl  klejnot

journey  ˈdʒɜːni  podróż

juggling  ˈʤʌglɪŋ  żonglerka, 
żonglowanie 

jurisdiction  ˌdʒʊərɪsˈdɪkʃn  jurys-
dykcja, obszar obowiązywania 
danego prawa

justification  ˌdʒʌstɪfɪˈkeɪʃn   
uzasadnienie, potwierdzenie

justified  ˈdʒʌstɪfaɪd  zasadny,  
uzasadniony

K
keen to do sth  kiːn tə du ˈsʌmθɪŋ 
 chętny, skłonny do zrobienia czegoś

Knights Hospitaller  naɪts ˈhɒspɪtlə(r) 
 szpitalnicy, joannici (zakon)

Kremlin  ˈkremlɪn  Kreml

L
labour  ˈleɪbə(r)  siła robocza (UK)

laid-back  leɪd ˈbæk  zrelaksowany, 
wyluzowany
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laissez-faire  ˌleseɪ ˈfeə(r)  lesefe- 
ryzm, polityka nieinger-
encji państwa w ekonomikę 
przedsiębiorstw (franc.)

landlord  ˈlændlɔːd  wynajmujący 
lokal, właściciel nieruchomości 
(gospodarz)

landscape  ˈlændskeɪp  krajobraz, 
pejzaż

lapping of the waves  ˈlæpɪŋ əv ðə 
weɪvz  pluskanie fal

latter  ˈlætə(r)  ten drugi, ostatni  
z wymienionych

lava field  ˈlɑːvə fiːld  pokrywa lawowa

law enforcement  lɔː ɪnˈfɔːsmənt 
 siły policyjne/porządku publicznego

lawmaker  ˈlɔːmeɪkə(r)  ustawodawca

lawsuit  ˈlɔːsuːt  proces sądowy

lay-offs  ˈleɪ ɒfs  masowe zwolnienia

layperson  ˈleɪpɜːsn  laik

lead actor  liːd ˈæktə(R)  główny aktor

leadership  ˈliːdəʃɪp  przywództwo

leery  ˈlɪri  podejrzliwy, nieufny

legacy  ˈleɡəsi  spuścizna

legend has it that...  ˈledʒənd həz 
ɪt ðæt  według legendy..., legenda 
głosi, że...

legitimately  lɪˈdʒɪtɪmətli  prawnie, 
legalnie

leisure  ˈleʒə(r)  wypoczynek

life savings  laɪf ˈseɪvɪŋz 
 oszczędności całego życia

life-changing  laɪf ˈtʃeɪndʒɪŋ 
 przełomowy w czyimś życiu, 
zmieniający całkowicie czyjeś życie

like-minded  laɪk ˈmaɪndɪd  myślący 
podobnie, o podobnych  
zapatrywaniach

limitless  ˈlɪmɪtləs  nieograniczony

line of business  laɪn əv ˈbɪznəs 
 branża, interesy (w danej 
dziedzinie)

lion’s den  ˈlaɪənz den  jaskinia lwa 

lithium  ˈlɪθiəm  lit

lithium-ion  ˈlɪθiəm ˈaɪən   
litowo-jonowy

lobbyist  ˈlɒbɪɪst  lobbysta

local  ˈləʊkl  tutejszy, tubylec

lodging  ˈlɒdʒɪŋ  zamieszkanie,  
zakwaterowanie (UK)

long-running  lɒŋ ˈrʌnɪŋ 
 długotrwały, istniejący od lat  
(tylko przed rzeczownikiem)

long-term  lɒŋ tɜːm  na dłuższą 
metę, długofalowy (tylko przed 
rzeczownikiem)

look back at sth  lʊk ˈbæk ət 
ˈsʌmθɪŋ  spojrzenie wstecz na coś

lookout  ˈlʊkaʊt  czujka, strażnik

loss  lɒs  utrata, strata

lost business  lɒst ˈbɪznəs  utracone 
zyski, strata klientów

lout  laʊt  cham, żul (pot.)

love affair with sth  ˈlʌv əˈfeə(r) 
wɪð ˈsʌmθɪŋ  fascynacja (chwilowa) 
czymś, zauroczenie

low-cost  ləʊ kɒst  tani, o tanich ko-
sztach (tylko przed rzeczownikiem)

low-key  ləʊ kiː  dyskretny, skromny

low-profile  ləʊ ˈprəʊfaɪl 
 niewychylający się, trzymający się 
w cieniu/na uboczu (tylko przed 
rzeczownikiem)

low-rise  ləʊ raɪz  niski budynek

lucrative  ˈluːkrətɪv  lukratywny

lull  lʌl  chwila ciszy, chwilowy zastój

lute  luːt  lutnia

M
machine learning  məˈʃiːn ˈlɜːnɪŋ 
 uczenie maszynowe

macroeconom-
ic  ˌmækrəʊˌiːkəˈnɒmɪks   
makroekonomiczny

made up of sb  meɪd ʌp əv 
ˈsʌmbədi  składający się z kogoś

made-up  ˈmeɪd ʌp  zmyślony,  
nieprawdziwy

mainland  ˈmeɪnlænd  kontynent, 
kontynentalny

mainstream  ˈmeɪnstriːm  główny 
nurt

majority shareholder  məˈdʒɒrɪti 
ˈʃeəhəʊldə(r)  większościowy 
udziałowiec

malady  ˈmælədi  dolegliwość

manganese  ˈmæŋɡəniːz   
manganowy

manipulated  məˈnɪpjʊleɪtɪd   
zmanipulowany

mankind  ˌmænˈkaɪnd  ludzkość

margin  ˈmɑːdʒɪn  marża (zysku)

marina  məˈriːnə  przystań

marine  məˈriːn  morski

marker  ˈmɑːkə(r)  marker, wskaźnik

market cap  ˈmɑːkɪt kæp  kapita- 
lizacja rynkowa

market share  ˈmɑːkɪt ʃeə(r)  dola 
rynkowa, udział w rynku

marvellous  ˈmɑːvləs  cudowny, 
wspaniały (UK)

mass-market  mæs ˈmɑːkɪt   
masowo produkowany,  
produkowany na rynek masowy 
(tylko przed rzeczownikiem)

masses  ˈmæsɪz  masy

master’s degree  ˈmɑːstə(r)z dɪˈgriː 
 tytuł/stopień magistra

masterful  ˈmɑːstəfl  mistrzowski

matchup  ˈmætʃəp  walka, poje-
dynek (np. sportowy)

maternity  məˈtɜːnɪti  macierzyński

mayor  meə(r)  burmistrz

measly  ˈmiːzli  marny, mizerny  
(o kwocie)

measurably  ˈmeʒərəbli   
w wymierny sposób

median  ˈmiːdɪən  średni  
(o wartości, wielkości)

medieval  ˌmedɪˈiːvl 
 średniowieczny

meetup  ˈmiːtʌp  spotkanie  
(entuzjastów, fanów czegoś)

mélange  meɪˈlɑːnʒ  mieszanka, 
kombinacja

membership  ˈmembəʃɪp 
 członkostwo

mental health  ˈmentl helθ  zdrowie 
umysłowe
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mentee  ˌmenˈtiː  podopieczny, 
osoba, którą kształci mentor

merchant  ˈmɜːtʃənt  handlarz,  
kupiec

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

merger  ˈmɜːdʒə(r)  fuzja, 
połączenie (przedsiębiorstw)

messiness  ˈmesɪnɪs 
 bałaganiarstwo

meteoric  ˌmiːtɪˈɒrɪk  błyskawiczny 
(np. wzrost)

mighty  ˈmaɪti  potężny

milky-white  ˈmɪlki waɪt 
 mlecznobiały

millennium  mɪˈlenɪəm  millennium

minced  mɪnst  mielony

mindset  ˈmaɪndset  nastawienie, 
sposób myślenia

mining  ˈmaɪnɪŋ  wydobycie,  
górnictwo

minority  maɪˈnɒrɪti  mniejszość 

minority investor  maɪˈnɒrɪti 
ɪnˈvestə(r)  inwestor mniejszościowy

mischievous  ˈmɪstʃɪvəs  złośliwy

misinformation  ˌmɪsɪnfəˈmeɪʃn 
 dezinformacja

misleading  ˌmɪsˈliːdɪŋ 
 wprowadzający w błąd

mismanagement  
ˌmɪsˈmænɪdʒmənt  nieprawidłowe 
zarządzanie (czymś)

mistakenly  mɪˈsteɪknli  omyłkowo

moderate  ˈmɒdərət  umiarkowany

modern  ˈmɒdn  nowoczesny

modern-day  ˈmɒdn deɪ  dzisiejszy, 
współczesny (tylko przed  
rzeczownikiem)

modest  ˈmɒdɪst  skromny

modestly  ˈmɒdɪstli  skromnie

modular  ˈmɒdjʊlə(r)  modułowy, 
składający się z elementów

module  ˈmɒdjuːl  moduł

monetization  ˌmʌnɪtaɪˈzeɪʃn   
zarabianie na czymś, monetyzacja

mosque  mɒsk  meczet

motive  ˈməʊtɪv  motyw, pobudki

motorway  ˈməʊtəweɪ  autostrada 
(UK)

mud-slinging  mʌd ˈslɪŋɪŋ   
obrzucanie (się/kogoś) błotem

mum-to-be  mʌm tə bi  przyszła 
matka (UK)

municipal government  mjuːˈnɪsɪpl 
ˈɡʌvənmənt  władze miejskie

Muslim  ˈmʊzlɪm  muzułmański, 
muzułmanin

myriad  ˈmɪriəd  ogrom

myth  mɪθ  mit

N
nagging  ˈnæɡɪŋ  dojmujący, 
dręczący

namely  ˈneɪmli  (a) mianowicie

national emergency  ˈnæʃnəl 
ɪˈmɜːdʒənsi  stan wyjątkowy  
(w państwie), sytuacja  
nadzwyczajna

national security  ˈnæʃnəl 
sɪˈkjʊərəti  bezpieczeństwo  
narodowe

nationalisation  ˌnæʃnəlaɪˈzeɪʃn 
 nacjonalizacja; upaństwowienie

natural disaster  ˈnætʃrəl 
dɪˈzɑːstə(r)  klęska żywiołowa

neck of a guitar  nek əv ə ɡɪˈtɑː(r) 
 gryf gitary

need for change  niːd fə tʃeɪndʒ 
 potrzeba zmian(y)

neighbouring  ˈneɪbərɪŋ  pobliski (UK)

Neolithic  ˌniːəˈlɪθɪk  neolityczny

neophyte  ˈniːəfaɪt  neofita

nestled somewhere  ˈnesld 
ˈsʌmweə(r)  umiejscowiony gdzieś, 
mieszczący się w

net loss  net lɒs  strata netto

never mind,...  ˈnevə(r) maɪnd 
 nieważne,..., mniejsza z... (UK)

nevertheless  ˌnevəðəˈles  niemniej 
jednak

New Age  njuː eɪdʒ  New Age, 
związany z kulturą/mentalnością 
New Age

new recruit  njuː rɪˈkruːt  nowy  
pracownik

newborn baby  ˈnjuːbɔːn ˈbeɪbi   
noworodek

newcomer  ˈnjuːkʌmə(r)  nowo 
przybyły, debiutant

newly formed  ˈnjuːli ˈfɔːmd  nowo 
utworzony

niche  nɪtʃ  nisza, niszowy

nickel  ˈnɪkl  nikiel

no less than X  nəʊ les ðən  aż X

no-nonsense  nəʊ ˈnɒnsns 
 rozsądny, sensowny (tylko  
przed rzeczownikiem)

Nobel Prize  nəʊˈbel praɪz  Nagroda 
Nobla

noise complaint  nɔɪz kəmˈpleɪnt 
 skarga na hałas

non-starter  ˈnɒn ˈstɑːtə(r)  projekt/
plan bez szans

nostalgia  nɒˈstældʒə  nostalgia

not surprisingly...  nɒt səˈpraɪzɪŋli 
 nic dziwnego, że...

not without some success  nɒt 
wɪðˈaʊt səm səkˈses  z całkiem 
sporym powodzeniem

noteworthy  ˈnəʊtˌwɜːði  godny uwagi 

nothing out of the ordinary  ˈnʌθɪŋ 
aʊt əv ði ˈɔːdnri  nic niezwykłego, 
nic nietypowego

notion  ˈnəʊʃn  pojęcie, idea

notoriously  nəʊˈtɔːrɪəsli  nagminnie

nuanced  ˈnuːanst  pełen niuansów, 
niejednoznaczny

nuisance  ˈnjuːsns  niedogodność, 
utrapienie

numerous  ˈnjuːmərəs  liczny

nursery  ˈnɜːsəri  pokój dla dzieci

O
obituary  əˈbɪtʃʊəri  nekrolog

obliged to do sth  əˈblaɪdʒd tə du 
ˈsʌmθɪŋ  zmuszony coś zrobić
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obligingly  əˈblaɪdʒɪŋli  uprzejmie

of late  əv leɪt  ostatnio, ostatnimi 
czasy

of the same ilk  əv ðə seɪm ɪlk  tego 
samego typu/rodzaju

of X descent  əv dɪˈsent   
pochodzenia X, narodowości X

off the back of sth  ɒf ðə bæk əv 
ˈsʌmθɪŋ  dzięki czemuś, na fali czegoś

official  əˈfɪʃl  urzędnik

old guard  əʊld ɡɑːd  stara gwardia

old-style  əʊld staɪl  w starym stylu

oligarch  ˈɒlɪɡɑːk  oligarcha  
(bardzo bogaty człowiek o wielkich 
wpływach politycznych)

on a single charge  ɒn ə ˈsɪŋgl ʧɑːʤ 
 do rozładowania baterii/akumula-
tora, na jednym ładowaniu

on one’s own account  ɒn wʌnz 
əʊn əˈkaʊnt  samodzielnie,  
na własny rachunek

on sb’s behalf  ɒn ˈsʌmbədiz  
bɪˈhɑːf  w czyimś imieniu

on the basis of sth  ɒn ðǝ ˈbeɪsɪs 
ǝv ˈsʌmθɪŋ  bazując na czymś,  
w oparciu o coś

on the up  ɒn ði ʌp  wzrastający, 
zwyżkujący (nie przed  
rzeczownikiem)

on the wane  ɒn ðə weɪn  malejący, 
słabnący

on top of this  ɒn tɒp əv ðɪs   
ponadto, oprócz tego

once the storm blew over  wʌns 
ðə stɔːm bluː ˈəʊvə(r)  gdy burza 
ucichła, gdy emocje opadły

one-on-one  wʌn ɒn wʌn  osobiście, 
twarzą w twarz

one-stop shop for X  wʌn stɒp ʃɒp 
fə(r)  jedno miejsce, które spełnia 
wszystkie potrzeby w zakresie X

one’s X chops  wʌnz tʃɒps  czyjeś 
kwalifikacje/umiejętności w X (pot.)

onwards and upwards  ˈɒnwədz 
ənd ˈʌpwədz  (piąć się) do góry, 
(podążać) w lepszym kierunku

opposition to sth  ˌɒpəˈzɪʃn tə 
ˈsʌmθɪŋ  sprzeciw wobec czegoś, 
oponowanie przeciwko czemuś

oration  ɔːˈreɪʃn  mowa, oracja

ordinarily  ˈɔːdɪnərəli  typowo,  
zazwyczaj

ordinary  ˈɔːdɪnri  zwyczajny

ore  ɔː(r)  ruda

otherwise  ˈʌðəwaɪz  w innym  
przypadku

Ottoman  ˈɒtəmən  osmański

out and about  aʊt ənd əˈbaʊt   
(o kimś) balujący, imprezujący (pot.)

outdated  ˌaʊtˈdeɪtɪd  przestarzały

outgoing  ˈaʊtɡəʊɪŋ  towarzyski, 
otwarty

outlandish  aʊtˈlændɪʃ  cudaczny

outlet  ˈaʊtlet  placówka, sklep

outlier  ˈaʊtˌlaɪə(r)  odchylenie  
(od normy), odstępstwo

outlook  ˈaʊtlʊk  perspektywy, 
widoki (na przyszłość)

output  ˈaʊtpʊt  wydajność

outrageous  aʊtˈreɪdʒəs  szokujący, 
oburzający

outstanding  aʊtˈstændɪŋ   
znakomity, niezwykły

ouzo  ˈuːzəʊ  ouzo (grecka wódka)

over the course of X  ˈəʊvə(r) ðə 
kɔːs əv  w trakcie X, w ciągu X

overall  ˌəʊvəˈrɔːl  ogólny

overseas  ˌəʊvəˈsiːz  zagraniczny

overwhelming  ˌəʊvəˈwelmɪŋ 
 przytłaczający, wszechogarniający 

own-brand  əʊn brænd  marki 
własnej (o produkcie) (tylko  
przed rzeczownikiem)

P
packed full of sth  pækt fʊl əv 
ˈsʌmθɪŋ  wypełniony czymś  
po brzegi

panama hat  ˈpænəmɑː hæt   
panama (rodzaj nakrycia głowy)

panoramic  ˌpænəˈræmɪk   
panoramiczny

parental leave  pəˈrentl liːv  urlop 
rodzicielski

pariah  pəˈraɪə  parias

Parisian  pəˈrɪzɪən  Paryżanin

parity  ˈpærɪti  parytet, 
równoważność

parliament  ˈpɑːləmənt  parlament

parliamentary elec-
tions  ˌpɑːləˈmentri ɪˈlekʃnz  wybory 
parlamentarne

parody  ˈpærədi  parodia

partially  ˈpɑːʃəli  częściowo

participant  pɑːˈtɪsɪpənt  uczestnik

partier  ˈpɑːtɪə(r)  imprezowicz (pot.)

partitioning  pɑːˈtɪʃnɪŋ  rozbiór (kraju)

partly  ˈpɑːtli  częściowo

passing  ˈpɑːsɪŋ  chwilowy, niewielki

pastures  ˈpɑːstʃəz  pastwiska

pay-per-click  peɪ pə(r) klɪk  płaca 
w zależności od ilości odwiedzin/
kliknięć (na banerze)

payout  ˈpeɪaʊt  wypłata (wysoka, 
np. wygrana na loterii)

payroll  ˈpeɪrəʊl  lista płac

peacekeeping  ˈpiːskiːpɪŋ  za- 
chowanie pokoju, utrzymywanie 
porządku (przez siły pokojowe)

pearl of wisdom  pɜːl əv ˈwɪzdəm 
 złota myśl

peckish  ˈpekɪʃ  głodnawy, trochę 
głodny (pot., UK)

pedestrian  pɪˈdestrɪən  pieszy

penalty  ˈpenəlti  kara, grzywna

peninsula  pəˈnɪnsjʊlə  półwysep

per capita  pə(r) ˈkæpɪtə  na osobę, 
na głowę (łac.)

per unit  pɜː(r) ˈjuːnɪt  na jednostkę

perceived  pəˈsiːv  postrzegany

percentage  pəˈsentɪdʒ  odsetek, 
procent

perception  pəˈsepʃn  postrzeganie, 
percepcja

perestroika  ˌperəˌstrɔɪkə   
pierestrojka

permission  pəˈmɪʃn  zgoda,  
zezwolenie

permit  ˈpɜːmɪt  zezwolenie



business-english.com.pl
76/2020

Colorful
MEDIA

pernicious  pəˈnɪʃəs  złośliwy,  
szkodliwy

persistent  pəˈsɪstənt  stały, ciągły

personal growth  ˈpɜːsənl ɡrəʊθ 
 rozwój osobisty

personality  ˌpɜːsəˈnælɪti  osobowość

personality trait  ˌpɜːsəˈnælɪti treɪt 
 cecha osobowości

petrol  ˈpetrəl  benzyna (UK)

phenomenon  fɪˈnɒmɪnən  fenomen 

philanthropic  ˌfɪlənˈθrɒpɪk   
filantropijny, dobroczynny

physiology  ˌfɪzɪˈɒlədʒi  fizjologia

pitta bread  ˈpiːtə bred  pita,  
chlebek syryjski

plc (public limited company)  
ˌpi: el ˈsiː ˈpʌblɪk ˈlɪmɪtɪd ˈkʌmpəni 
 spółka akcyjna

pledge  pleʤ  przyrzeczenie,  
obietnica

plumber  ˈplʌmə(r)  hydraulik

pocket money  ˈpɒkɪt ˈmʌni 
 kieszonkowe 

pointer  ˈpɔɪntə(r)  wskazówka

policymaker  ˈpɒləsimeɪkə(r)   
decydent

politician  ˌpɒləˈtɪʃn  polityk

polls  pəʊlz  ankiety, sondaże 

pompous  ˈpɒmpəs  napuszony

poolside  ˈpuːlsaɪd  przy basenie

populist  ˈpɒpjəlɪst  populistyczny, 
cieszący się poparciem zwykłych 
ludzi

portfolio  pɔːtˈfəʊliəʊ  portfel  
inwestycyjny; portfolio  
(np. artystyczne)

postal strike  ˈpəʊstəl straɪk  strajk 
poczty/pocztowców

posthumously  ˈpɒstjʊməsli 
 pośmiertnie

pot calling the kettle black  pɒt 
ˈkɔːlɪŋ ðə ˈketl blæk  przyganiał 
kocioł garnkowi

powerful  ˈpaʊəfl  potężny

powerhouse  ˈpaʊəhaʊs  potęga 
(np. gospodarcza)

prank  præŋk  psikus, figiel

pre-tax  ˈpriːˈtæks  brutto, przed 
podatkiem

precipitation  prɪˌsɪpɪˈteɪʃən  opady 
atmosferyczne 

precipitation  prɪˌsɪpɪˈteɪʃn  opady 
(atmosferyczne)

precise  prɪˈsaɪs  precyzyjny, 
dokładny

predecessor  ˈpriːdɪsesə(r) 
 poprzednik 

predictably  prɪˌdɪktəbli   
w przewidywalny sposób

predominant  prɪˈdɒmɪnənt 
 dominujący

pregnancy  ˈpreɡnənsi  ciąża

preserve of sb  prɪˈzɜːv əv ˈsʌmbədi 
 domena kogoś

presidency  ˈprezɪdənsi  prezydentura

presidential election  ˌprezɪˈdenʃl 
ɪˈlekʃn  wybory prezydenckie

prestigious  preˈstɪdʒəs  prestiżowy

pretext  ˈpriːtekst  pretekst, powód

prevalent  ˈprevələnt  dominujący

price tag  praɪs tæɡ  cena, metka  
z ceną

primarily  ˈpraɪmərəli  przeważnie, 
głównie

primary  ˈpraɪməri  podstawowy, 
główny

prime  praɪm  najlepszy,  
najkorzystniejszy

Prime Minister  praɪm ˈmɪnɪstə(r) 
 premier

principle  ˈprɪnsəpl  reguła, zasada

privacy  ˈprɪvəsi  prywatność

privilege  ˈprɪvəlɪdʒ  przywilej

prize  praɪz  nagroda

pro-European  prəʊ jʊərəˈpiːən   
proeuropejski

proceeds  ˈprəʊsiːdz  wpływy  
(kasowe), przychody

profitable  ˈprɒfɪtəbl  rentowny, 
dochodowy

profoundly  prəˈfaʊndli  głęboko, 
dogłębnie

prolonged  prəʊˈlɒŋd  przedłużający 
się

prominent  ˈprɒmɪnənt  widoczny, 
wyraźny

proof of concept  pruːf əv ˈkɒnsept 
 prototyp (sprawdzający czy dana 
innowacja się sprawdzi  
w rzeczywistości)

propaganda  ˌprɒpəˈɡændə   
propaganda

propensity to do sth  prəˈpensɪti tə 
du ˈsʌmθɪŋ  skłonność do robienia 
czegoś

property-sharing  ˈprɒpəti ˈʃeərɪŋ 
 współużytkowanie nieruchomości

proposal  prəˈpəʊzl  propozycja

prospect  ˈprɒspekt  wizja,  
perspektywa

proven track record  ˈpruːvn træk 
ˈrekɔːd  sprawdzone osiągnięcia, 
dobra lista poprzednich osiągnięć

proverbial  prəˈvɜːbiəl 
 przysłowiowy

provided (that)...  prəˈvaɪdɪd ðæt   
o ile (nie...), pod warunkiem, że...

provider  prəˈvaɪdə(r)  dostawca

province  ˈprɒvɪns  prowincja  
(np. w państwie)

public domain  ˈpʌblɪk dəˈmeɪn 
 własność publiczna, domena  
publiczna

publicity  pʌbˈlɪsɪti  nagłośnienie 
(medialne), reklama

puppet show  ˈpʌpɪt ʃəʊ  teatrzyk 
kukiełkowy

pureed  ˈpjʊəreɪd  w formie puree

purpose  ˈpɜːpəs  cel, przeznaczenie

pushchair  ˈpʊʃtʃeə(r)  wózek 
dziecięcy typu spacerówka

pushy  ˈpʊʃi  arogancki, naciskający 
(na kogoś)

Q
Q1   kjuː wʌn  pierwszy kwartał

quack medicine  kwæk ˈmedsn 
 szarlatański lek, panaceum  
(rzekome)

quaint  kweɪnt  uroczy
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quality-of-life  ˈkwɒlɪti əv laɪf  jakość 
życia

questionnaire  ˌkwestʃəˈneə(r) 
 kwestionariusz

quirky  kwɜːki  dziwaczny, dziwny

quota  ˈkwəʊtə  kontyngent, 
wymagane minimum

quote  kwəʊt  cytat

R
R & R (rest and recreation)  ˌɑː(r) 
ənd ˈɑː(r) rest ənd ˌrekrɪˈeɪʃn   
przerwa na (zasłużony) odpoczynek

radioactivity  ˌreɪdɪəʊækˈtɪvɪti 
 radioaktywność, 
promieniotwórczość

radium  ˈreɪdɪəm  rad

range  reɪndʒ  zasięg

rant  rænt  awanturowanie się  
(o coś), ciskanie gromami  
(na coś, kogoś)

rapidly  ˈræpɪdli  szybko

rating  ˈreɪtɪŋ  ocena, wskaźnik

rationale  ˌræʃəˈnɑːl  powody, 
wytłumaczenie (na coś/czegoś)

real estate  rɪəl ɪˈsteɪt 
 nieruchomość, nieruchomości

real-life  rɪəl laɪf  prawdziwy,  
rzeczywisty (tylko przed  
rzeczownikiem)

reality  riˈæləti  rzeczywistość;  
stan rzeczywisty

recipe  ˈresəpi  przepis

recognition  ˌrekəɡˈnɪʃn  rozpoznanie

rectangular  rekˈtæŋɡjʊlə(r) 
 prostokątny

referendum  ˌrefəˈrendəm   
referendum

regarding sth  rɪˈɡɑːdɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
 odnośnie (do) czegoś

regardless of sth  rɪˈɡɑːdləs əv 
ˈsʌmθɪŋ  pomimo czegoś

Reich  raɪk  Rzesza (niemiecka)

reign  reɪn  rządy (czyjeś)

reins  reɪnz  stery, wodze

relative  ˈrelətɪv  krewny, względny

relatively  ˈrelətɪvli  stosunkowo, 
względnie

release  rɪˈliːs  wypuszczenie, wydanie

relentless  rɪˈlentləs  nieustępliwy, 
nieustający

reliable  rɪˈlaɪəbl  pewny, na którym 
można polegać

reluctant to do sth  rɪˈlʌktənt tə du 
ˈsʌmθɪŋ  niechętny, mający opory 
przed zrobieniem czegoś

remains  rɪˈmeɪnz  szczątki

remarkably  rɪˈmɑːkəbli  niezwykle

remedy  ˈremədi  lek, remedium

remnant  ˈremnənt  pozostałość

remote  rɪˈməʊt  daleki, odległy

renewable energy  rɪˈnjuːəbl 
ˈenədʒi  energia odnawialna

rental  ˈrentl  wynajem

renter  ˈrentə(r)  najemca

replete with sth  rɪˈpliːt wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  w komplecie z czymś

replicability  ˌreplɪkəˈbɪləti 
 powtarzalność (czegoś)

replicated  ˈreplɪkeɪtɪd  powtórzony, 
skopiowany

reportedly  rɪˈpɔːtɪdli  podobno

resident  ˈrezɪdənt  mieszkaniec

residential  rezɪˈdenʃəl  mieszkalny

resilience  rɪˈzɪlɪəns  odporność, 
wytrzymałość

resort  rɪˈzɔːt  kurort wypoczynkowy

resources  rɪˈzɔːsɪz  zasoby

respected  rɪˈspektɪd  szanowany

respectfully  rɪˈspektfəli  z szacunkiem

respective  rɪˈspektɪv  odpowiedni

response  rɪˈspɒns  odpowiedź

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

responsibly  rɪˈspɒnsəbli   
odpowiedzialnie

restriction  rɪˈstrɪkʃn  ograniczenie

résumé  ˈrezjuːmeɪ  życiorys, CV

retailer  ˈriːteɪlə(r)  sprzedawca  
detaliczny, detalista

rethink  ˌriːˈθɪŋk  ponowne 
przemyślenie czegoś

retirement  rɪˈtaɪəmənt  emerytura

revenue  ˈrevənjuː  przychody, 
wpływy

ridiculously  rɪˈdɪkjʊləsli   
niedorzecznie

rigour  ˈrɪɡə(r)  rygor, surowość (UK)

rising star  ˈraɪzɪŋ staːr  wschodząca 
gwiazda

roadster  ˈrəʊdstə(r)  roadster,  
pojazd szosowy

rolling  ˈrəʊlɪŋ  pofałdowany

room for improvement  ruːm 
fə(r) ɪmˈpruːvmənt  coś, co można 
poprawić, rzeczy do poprawienia

roster  ˈrɒstə(r)  harmonogram  
(np. zmian w pracy); skład  
(np. drużyny, osobowy itp.)

rosy  ˈrəʊzi  różowy

roughly  ˈrʌfli  z grubsza 

roundabout  ˈraʊndəˌbaʊt  karuzela 
(UK)

route  ruːt  droga, trasa

routinely  ruːˈtiːnli  zwyczajowo, stale

royalty  ˈrɔɪəlti  rodzina królewska, 
osoby królewskiej krwi

ruling  ˈruːlɪŋ  wyrok (sądu)

rumour  ˈruːmə(r)  plotka (UK)

rumour has it that...  ˈruːmə(r)  
həz ɪt ðæt  wieść/plotka głosi, że... 
(pot., UK)

run-of-the-mill  rʌn əv ðə mɪl   
typowy, zwyczajny

runner-up  ˈrʌnə(r) ʌp  zajmujący 
drugie miejsce, zdobywca drugiego 
miejsca

S
sage  seɪdʒ  mędrzec, mądra osoba

sambuca  ˌsæmˈbjuːkə  sambuca 
(likier)

satire  ˈsætaɪə(r)  satyra
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saturated with sth  ˈsæʧəreɪtɪd wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  nasycony czymś

sb is X material  ˈsʌmbədi ɪz 
məˈtɪərɪəl  ktoś nadaje się na X

sb is) no slouch  ˈsʌmbədi ɪz nəʊ 
slaʊtʃ  (ktoś) nie da sobie w kaszę 
dmuchać, (ktoś) całkiem nieźle  
sobie radzi

sb would be wise to do 
sth  ˈsʌmbədi wʊd bi waɪz tə du 
ˈsʌmθɪŋ  najrozsądniej by było, 
gdyby ktoś coś zrobił

scaling  ˈskeɪlɪŋ  skalowanie, 
skalowalność

scam  skæm  oszustwo, przekręt

scapegoat  ˈskeɪpgəʊt  kozioł ofiarny 

scheme  skiːm  program, plan

schoolmate  ˈskuːlmeɪt  kolega  
ze szkoły

schoolwork  ˈskuːlwɜːk  nauka  
(szkolna)

science  ˈsaɪəns  nauka

scientifically  ˌsaɪənˈtɪfɪkli  naukowo

scores of sth  skɔːz əv ˈsʌmθɪŋ 
 mnóstwo czegoś

scrutiny  ˈskruːtɪni  dokładne 
przyjrzenie się, skrupulatna analiza

sculpture  ˈskʌlptʃə(r)  rzeźba

seamlessly  ˈsiːmləsli  w doskonały 
sposób, gładko

search engine  sɜːtʃ ˈendʒɪn 
 wyszukiwarka

seasoned  ˈsiːznd  przyprawiony, 
doprawiony

second-hand  ˈsekənd hænd 
 używany, z drugiej ręki

secondary school  ˈsekəndri skuːl 
 szkoła średnia

seed capital  siːd ˈkæpɪtl  kapitał 
początkowy/zalążkowy

seed money  siːd ˈmʌni  pieniądze 
na start, kapitał na rozpoczęcie 
działalności

seemingly  ˈsiːmɪŋli  na pozór

self-development  self dɪˈveləpmənt 
 samodoskonalenie (się)

self-evident  self ˈevɪdənt  oczywisty

self-study  self ˈstʌdi  samodzielna 
nauka

selflessly  ˈselfləsli  bezinteresownie

serial entrepreneur  ˈsɪərɪəl 
ˌɒntrəprəˈnɜː(r)  przedsiębiorca 
nałogowo zakładający nowe 
przedsiębiorstwa

servant  ˈsɜːvənt  sługa

sesame seed  ˈsesəmi siːd  nasiono 
sezamu

set time  set ˈtaɪm  ustalony  
czas/godzina

setback  ˈsetbæk  komplikacja, 
problem

setting  ˈsetɪŋ  sceneria, sytuacja

settlement  ˈsetlmənt  ugoda,  
porozumienie

severance  ˈsevərəns  rozwiązanie 
umowy o pracę

severe  sɪˈvɪə(r)  dotkliwy, 
gwałtowny

share price  ʃeə(r) praɪs  cena akcji

shipment  ˈʃɪpmənt  dostawa 
(produktów)

shipping  ˈʃɪpɪŋ  spedycja

shop-in-shop  ʃɒp ɪn ʃɒp  sklep  
w sklepie (model handlu)

shopping spree  ˈʃɒpɪŋ spriː  szał 
zakupów

short-term  ˈʃɔːt tɜːm   
krótkoterminowy, tymczasowy  
(tylko przed rzeczownikiem)

shortage  ˈʃɔːtɪdʒ  brak, niedobór

shrewd  ʃruːd  mądry, sprytny

Sicily  ˈsɪsɪli  Sycylia

sight  saɪt  widok

significant  sɪɡˈnɪfɪkənt  znaczny, 
znaczący

Silicon Valley  ˈsɪlɪkən ˈvæli  Dolina 
Krzemowa

sincerity  sɪnˈserɪti  szczerość

single  ˈsɪŋgl  pojedynczy, jeden

sinister  ˈsɪnɪstə(r)  złowieszczy, 
złowrogi

site  saɪt  teren, terytorium  
(np. szkoły)

sizable  ˈsaɪzəbl  pokaźny, spory

skewer  ˈskjʊə(r)  rożen, szpikulec

skill set  skɪl set  umiejętności (kogoś)

sleek  sliːk  gładki, elegancki

small business owner  smɔːl 
ˈbɪznəs ˈəʊnə(r)  właściciel  
niewielkiej firmy

smoking gun  ˈsməʊkɪŋ ɡʌn  dowód 
na popełnienie zbrodni, coś, co  
pokazuje, że ktoś jest jednoznacz- 
nie winny

smooth sailing  smuːð ˈseɪlɪŋ   
spokojna historia, przebieg czegoś 
bez komplikacji

snag  snæɡ  przeszkoda, haczyk

snowball  ˈsnəʊbɑːl  śnieżka

snub  snʌb  zlekceważenie,  
wzgardzenie

so much so...  ˈsəʊ ˈmʌtʃ ˈsəʊ   
na tyle, że...

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

soap  səʊp  opera mydlana (pot.)

societal  səˈsaɪətl  społeczny

solar forcing  ˈsəʊlə(r) ˈfɔːsɪŋ   
wymuszanie radiacyjne słońca  
(wymuszanie promieniowania)

solid  ˈsɒlɪd  solidny, mocny

solitary  ˈsɒlətri  pojedynczy, jeden

soon-to-be X  suːn tə bi  przyszły X 
(np. przyszła matka)

sophisticated  səˈfɪstɪkeɪtɪd   
wyrafinowany

sophistication  səˌfɪstɪˈkeɪʃn   
wyrafinowanie

sought-after  sɔːt ˈɑːftə(r)  poszuki-
wany (tylko przed rzeczownikiem)

sovereign  ˈsɒvrɪn  niepodległy, 
niezależny

sovereignty  ˈsɒvrənti  niezależność

sparse  spɑːs  rzadki

sparsely  ˈspɑːsli  rzadko, słabo  
(np. zaludniony)

speed camera  spiːd ˈkæmərə   
fotoradar (UK)

spin-off  spɪnˈɒf  skutek uboczny, 
produkt/marka powiązana
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spitting image  ˈspɪtɪŋ ˈɪmɪdʒ 
 podobny jak dwie krople wody  
(o kimś)

spoiler  ˈspɔɪlə(r)  spoiler  
(zdradzenie szczegółów fabuły 
książki, filmu itp. komuś, kto nie 
czytał/nie oglądał)

spokesperson  ˈspəʊkspɜːsn  rzecznik

squeaky clean  ˈskwiːki kliːn 
 kryształowo czysty (pot.)

staff  stɑːf  pracownicy, personel, 
zatrudnieni

stake  steɪk  udział, dola

start-up  stɑːt ʌp  młoda spółka,  
szczególnie zajmująca się  
Internetem

startling  ˈstɑːtlɪŋ  zdumiewający

state-controlled  steɪt kənˈtrəʊld 
 kontrolowany przez państwo (tylko 
przed rzeczownikiem)

stateside  ˈsteɪtˈsaɪd  w USA (pot., US)

statue  ˈstætʃuː  posąg

statute  ˈstætʃuːt  statut, kodeks 
(prawny)

stay  steɪ  pobyt

stay tuned  steɪ tjuːnd  czekać  
na dalsze informacje

steadily  ˈstedɪli  stale, równomiernie

stellar  ˈstelə(r)  wspaniały, wybitny

stewardship  ˈstjuːədʃɪp  kierownic-
two, przywództwo

sth couldn’t be further from the 
truth  ˈsʌmθɪŋ ˈkʊdnt bi ˈfɜːðə(r) 
frəm ðə truːθ  nic bardziej mylnego 
(o czymś)

sth is all well and good...  ˈsʌmθɪŋ 
ɪz ɔːl wel ənd ɡʊd  wszystko ładnie 
pięknie z czymś (ale...)

sth is anything but X  ˈsʌmθɪŋ ɪz 
ˈeniθɪŋ bʌt  coś nie jest ani trochę X, 
coś wcale nie jest X

sth is here to stay  ˈsʌmθɪŋ ɪz 
hɪə(r) tə steɪ  coś zadomowiło się 
już tu na dobre

sth is no guarantee of sth  ˈsʌmθɪŋ 
ɪz nəʊ ˌɡærənˈtiː əv ˈsʌmθɪŋ  coś 
nie jest gwarancją czegoś

sth is no longer the case  ˈsʌmθɪŋ 
ɪz nəʊ ˈlɒŋɡə(r) ðə keɪs  coś nie jest 
już faktem, coś się zmieniło

sth is not sb’s cup of tea  ˈsʌmθɪŋ 
ɪz nɒt ˈsʌmbədɪz kʌp əv tiː  ktoś nie 
przepada za czymś

sth should come as no surprise 
that...  ˈsʌmθɪŋ ʃəd kʌm əz nəʊ 
səˈpraɪz ðæt  coś nie powinno dziwić

sticker price  ˈstɪkə(r) praɪs  cena, 
nalepka z ceną

sticky  ˈstɪki  lepki

stint  stɪnt  krótki okres (na jakimś 
stanowisku, robiąc coś itp.)

stock exchange  stɒk ɪksˈtʃeɪndʒ 
 giełda papierów wartościowych

stock market  stɒk ˈmɑːkɪt 
 rynek akcji/rynek papierów 
wartościowych

storied  ˈstɔːrɪd  o chwalebnej/
pełnej dokonań przeszłości  
(tylko przed rzeczownikiem)

storyteller  ˈstɔːrɪtelə(r)  autor 
opowiadań; lubiący opowiadać 
historie

strict  strɪkt  surowy, restrykcyjny

strictly  ˈstrɪktli  ściśle, konkretnie

stroke of genius  strəʊk əv  
ˈdʒiːnɪəs  genialne posunięcie

study  ˈstʌdi  badanie

stunning  ˈstʌnɪŋ  oszałamiający

subplot  ˈsʌbplɒt  wątek poboczny

subsequently  ˈsʌbsɪkwəntli 
 następnie, później

successor  səkˈsesə(r)  następca

sudden  ˈsʌdn  nagły

sufficient  səˈfɪʃnt  wystarczający

suitable  ˈsuːtəbl  odpowiedni

sulphur  ˈsʌlfə(r)  siarka (UK)

sun visor  sʌn ˈvaɪzə(r)  osłona 
przeciwsłoneczna

super-rich  ˈsuːpə(r) rɪtʃ  najbogatsi 
ludzie świata

superlative  suˈpɜːlətɪv  superlatyw, 
pozytyw

supermini  ˈsupərˌmɪni  auto  
ultrakompaktowe, segment B  
(samochodów)

superpower  ˈsuːpəpaʊə(r)   
supermocarstwo

supply  səˈplaɪ  podaż (czegoś)

supporter  səˈpɔːtə(r)  zwolennik

supposed  səˈpəʊzd  rzekomy

supremacy  sʊˈpreməsi  wyższość, 
przewaga

sure-fire  ʃʊə(r) ˈfaɪə(r)  niezawodny, 
pewny (pot., tylko przed rzeczowni-
kiem)

surveillance  sɜːˈveɪləns   
inwigilacja, obserwacja

survey  ˈsɜːveɪ  ankieta, sondaż

suspension  səˈspenʃn  zawieszenie

sustainability  səˌsteɪnəˈbɪləti 
 zrównoważenie ekologiczne, 
zrównoważony rozwój/działanie

SUV (sport utility vehicle)  ˌes 
juː ˈviː spɔːt juːˈtɪləti ˈviːəkl  pojazd 
osobowo-terenowy

swanky  ˈswæŋki  elegancki, modny

sweeping  ˈswiːpɪŋ  rozległy,  
radykalny

symptomatic of sth  ˌsɪmptəˈmætɪk 
əv ˈsʌmθɪŋ  znamienny dla czegoś

systemic  sɪˈstemɪk  systemowy

T
tabloid  ˈtæblɔɪd  brukowiec

target  ˈtɑːɡɪt  cel; wartość  
docelowa/progowa

tarnished  ˈtɑːnɪʃt  nadszarpnięty 
(wizerunek), zszargany (reputacja)

tax evasion  tæks ɪˈveɪʒn  uchylanie 
się od płacenia podatków

tax regime  tæks reɪˈʒiːm  system 
podatkowy

tax-exempt  ˌtæks ɪɡˈzempt   
zwolniony z podatku

technician  tekˈnɪʃn  laborant,  
technik

Tehran  ˌteˈrɑːn  Teheran

telecom  ˌtelikəˌm  telekomunikacyjny

telephony  təˈlefəni  telefonia
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template  ˈtemplɪt  wzorzec,  
schemat

tenant  ˈtenənt  najemca

tension  ˈtenʃn  spięcie, napięta  
sytuacja

term  tɜːm  kadencja 

term  tɜːm  pojęcie, słowo (na coś)

that said...  ðət sed  chociaż..., 
mimo to...

the final nail in the coffin  ðə  
ˈfaɪnl neɪl ɪn ðə ˈkɒfɪn  ostatni 
gwóźdź do trumny

the gloves are off  ðə ɡlʌvz ə(r) ɒf 
 koniec patyczkowania się

the likes of X  ðə ˈlaɪks əv  ludzie/
rzeczy typu X, ludzie/rzeczy takie, 
jak X

the lines are blurred  ðə laɪnz ə(r) 
blɜːd  granice są zamazane, nie są 
jasno określone

the Med  ðə med  Morze 
Śródziemne (pot.)

the Middle East  ðə ˈmɪdl iːst  Bliski 
Wschód

the plot thickens...  ðə plɒt ˈθɪkənz 
 akcja się komplikuje...

the real McCoy  ðə rɪəl məˌkɔɪ 
 autentyk, coś z prawdziwego  
zdarzenia (pot.)

the rise and fall of sth  ðə raɪz 
ənd fɔːl əv ˈsʌmθɪŋ  wzlot i upadek 
czegoś

the Stone Age  ðə stəʊn eɪdʒ   
epoka kamienia

the what and why  ðə ˈwɒt ənd waɪ 
 metody i przyczyny czegoś (pot.)

the worst-case scenario  ðə  
wɜːst keɪs sɪˈnɑːrɪəʊ  najgorszy  
z możliwych scenariuszy,  
najczarniejszy scenariusz

theme  θiːm  temat, motyw  
(przewodni)

there is no smoke without 
fire  ðeə(r) ɪz nəʊ sməʊk wɪðˈaʊt 
ˈfaɪə(r)  nie ma dymu bez ognia

there’s no doubt that...  ðeəz nəʊ 
daʊt ðæt  nie ulega wątpliwości, 
że...

there’s nothing preventing you 
from doing sth...  ðeəz ˈnʌθɪŋ 
prɪˈventɪŋ ju frəm ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
 nic nie stoi na przeszkodzie, by coś 
zrobić

thereby  ðeəˈbaɪ  tym samym,  
w ten sposób

therefore  ˈðeəfɔː(r)  zatem

therein lies the rub  ðeəˈrɪn laɪz ðə 
rʌb  i w tym tkwi haczyk (arch.)

thickness  ˈθɪknɪs  grubość

third-party  ˈθɜːd ˈpɑːti  spółki/
osoby trzeciej (np. aplikacja)

this time around  ðɪs ˈtaɪm əˈraʊnd 
 tym razem

thorny  ˈθɔːni  ciernisty, drażliwy

threat  θret  zagrożenie, groźba

threshold  ˈθreʃhəʊld  granica, pułap

thriving  ˈθraɪvɪŋ  kwitnący, dobrze 
prosperujący

throughout X  θruːˈaʊt  w całym X, 
przez cały X 

thus far  ðʌs fɑː(r)  jak dotąd

time and time again  taɪm ənd taɪm 
əˈɡen  cały czas, bezustannie

timeline  ˈtaɪmlaɪn  linia czasu, plan 
(budowy, projektu) w czasie

timing  ˈtaɪmɪŋ  wyczucie czasu

tinkering  ˈtɪŋkərɪŋ  bawienie się 
(czymś), majstrowanie (przy czymś)

tipped to do sth  tɪpt tə du ˈsʌmθɪŋ 
 który na pewno coś osiągnie, 
zwycięży itp. (o kimś) (pot., UK)

tit-for-tat  tɪt fə(r) tæt  oko za oko, 
wet za wet

to a certain extent  tu ə ˈsɜːtn 
ɪkˈstent  do pewnego stopnia

to abandon sth  tu əˈbændən 
ˈsʌmθɪŋ  porzucić coś

to abound  tu əˈbaʊnd  obfitować, 
być dostępnym/istnieć w wielkiej 
obfitości

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

to account for X  tu əˈkaʊnt fə(r) 
 stanowić X, wynosić X (spośród 
większej liczby)

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

to acknowledge  tu əkˈnɒlɪdʒ 
 przyznać

to acquire sth  tu əˈkwaɪə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  nabyć coś, zdobyć

to address sth  tu əˈdres ˈsʌmθɪŋ 
 zająć się czymś, rozwiązać coś 
(problem)

to admit  tu ədˈmɪt  przyznać

to adopt a name  tu əˈdɒpt ə ˈneɪm 
 przyjąć nazwę

to advance sth  tu ədˈvɑːns 
ˈsʌmθɪŋ  zrobić w czymś postępy, 
rozwinąć coś

to advertise  tu ˈædvətaɪz 
 reklamować

to advise sb on sth  tu ədˈvaɪz 
ˈsʌmbədi ɒn ˈsʌmθɪŋ  doradzić 
komuś w jakiejś kwestii

to aim higher  tu eɪm ˈhaɪə(r) 
 mierzyć wyżej

to aim to do sth  tu eɪm tə du 
ˈsʌmθɪŋ  mieć coś na celu, starać się 
coś zrobić

to allege  tu əˈledʒ  domniemywać

to alter sth  tu ˈɔːltə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 zmieniać coś

to amass sth  tu əˈmæs ˈsʌmθɪŋ 
 zgromadzić coś, zebrać (o bogac-
twie, majątku)

to anglicise sth  tə ˈæŋɡlɪsaɪz 
ˈsʌmθɪŋ  zanglicyzować coś

to announce  tu əˈnaʊns  ogłosić

to appeal to sb  tu əˈpiːl tə 
ˈsʌmbədi  być atrakcyjnym dla kogoś

to appoint sb  tu əˈpɔɪnt ˈsʌmbədi 
 wyznaczyć kogoś, mianować

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

to approach  tu əˈprəʊtʃ 
 nadchodzić, zbliżać się

to approve sth  tu əˈpruːv ˈsʌmθɪŋ 
 zaakceptować coś, uznać

to argue that...  tu ˈɑːɡjuː ðæt 
 przekonywać, że..., udowadniać
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to arise from sth  tu ǝˈraɪz frǝm 
ˈsʌmθɪŋ  wywodzić się z czegoś, 
być czymś spowodowanym/
wywołanym

to arrange sth  tu əˈreɪndʒ ˈsʌmθɪŋ 
 zaplanować coś, zaaranżować

to assign sb  tu əˈsaɪn ˈsʌmbədi 
 przydzielić kogoś

to associate sth with sb  tu 
əˈsəʊsieɪt ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmbədi 
 kojarzyć kogoś z czymś, wiązać

to assume office  tʊ əˈsjuːm ˈɒfɪs 
 objąć urząd

to assume the role  tu əˈsjuːm ðə 
rəʊl  przyjąć rolę

to attend sth  tu əˈtend ˈsʌmθɪŋ 
 chodzić na coś, brać udział w czymś

to attract sth  tu əˈtrækt ˈsʌmθɪŋ 
 przyciągać coś

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

to authorise sth  tu ˈɔːθəraɪz 
ˈsʌmθɪŋ  zezwolić na coś

to awaken  tu əˈweɪkən  budzić

to award sth  tu əˈwɔːd ˈsʌmθɪŋ 
 przyznać coś (nagrodę), nagrodzić 
czymś

to back sb  tə bæk ˈsʌmbədi 
 wspierać kogoś (np. finansowo)

to ban sth  tə bæn ˈsʌmθɪŋ  zakazać 
czegoś, zabronić

to bar sb from doing sth  tə bɑː(r) 
ˈsʌmbədi frəm ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
 zabronić komuś robienia czegoś

to be after sth  tə bi ˈɑːftə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  poszukiwać czegoś, 
próbować coś zdobyć/dostać

to be around  tə bi ǝˈraʊnd  istnieć, 
być (dostępnym, na rynku itp.)

to be at home doing sth  tə bi ət 
həʊm ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  być dobrze 
obeznanym z robieniem czegoś

to be at sb’s side  tə bi ət 
ˈsʌmbədɪz saɪd  być u czyjegoś 
boku, być przy kimś

to be at stake  tə bi ǝt steɪk  być  
na szali 

to be best at doing sth  tə bi best  
ət ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  być najlepszym  
w robieniu czegoś

to be elected  tə bi ɪˈlektɪd  zostać 
wybranym

to be entitled to do sth  tə bi 
ɪnˈtaɪtld tə du ˈsʌmθɪŋ  mieć prawo 
do zrobienia czegoś

...to be honest...  tə bi ˈɒnɪst  . 

...szczerze mówiąc...

to be in a bind  tə bi ɪn ə baɪnd 
 znaleźć się w opałach/trudnej  
sytuacji

to be in for a treat  tə bi ɪn fə(r) 
ə triːt  mieć przed sobą nie lada 
gratkę/przyjemność

to be in office  tə bi ɪn ˈɒfɪs 
 piastować urząd (np. prezydenta)

to be in stock for sb  tə bi ɪn stɒk 
fə(r) ˈsʌmbədi  czekać na kogoś  
w przyszłości

to be in the same boat  tə bi ɪn ðə 
seɪm bəʊt  być w tej samej sytuacji, 
jechać na tym samym wózku

to be looking to do sth  tə bi ˈlʊkɪŋ 
tə du ˈsʌmθɪŋ  planować coś zrobić, 
mieć zamiar coś zrobić

to be on the fence about sth  tə bi 
ɒn ðə fens əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ  nie być 
zdecydowanym w jakiejś kwestii, 
nie móc się na coś zdecydować

to be on the same wavelength  tə 
bi ɒn ðə seɪm ˈweɪvleŋθ  nadawać 
na tej samej fali

to be on to something  tə bi ɒn tə 
ˈsʌmθɪŋ  mieć dobry pomysł

to be on track  tə bi ɒn træk  toczyć 
się (właściwie), być na (dobrej) 
drodze

to be rolling along X  tə bi ˈrəʊlɪŋ 
əˈlɒŋ  działać/funkcjonować X  
(dobrze, źle, sprawnie itp.)

to be under way  tə bi ˈʌndə(r) ˈweɪ 
 toczyć się, trwać

to be up and running  tə bi ʌp ənd 
ˈrʌnɪŋ  prosperować, rozwijać się

to be up to snuff  tə bi ʌp tə snʌf 
 spełniać wymogi/oczekiwania,  
być odpowiednim (pot., US)

to be worlds apart  tə bi wɜːldz 
əˈpɑːt  różnić się jak niebo i ziemia, 
być całkowicie różnym

to bear witness to sth  tə beə(r) 
ˈwɪtnəs tə ˈsʌmθɪŋ  być świadkiem 
czegoś

to beckon sb  tə ˈbekən ˈsʌmbədi 
 wołać kogoś, przywołać kogoś  
(skinieniem)

to become clear  tə bɪˈkʌm klɪə(r) 
 wyjaśnić się, stać się jasnym

to become established as sb   tu 
bɪˈkʌm ɪˈstæblɪʃt əz ˈsʌmbədi 
 zostać kimś, zdobyć pozycję

to bestow sb sth  tə bɪˈstəʊ 
ˈsʌmbədi ˈsʌmθɪŋ  obdarzyć kogoś 
czymś

to betray sth  tə bɪˈtreɪ ˈsʌmθɪŋ 
 zdradzić coś, ukazać coś (niechcący, 
przez przypadek)

to bid on sth  tə bɪd ɒn ˈsʌmθɪŋ 
 postawić na coś; wziąć udział  
w przetargu na coś

to bill sth  tə bɪl ˈsʌmθɪŋ  wystawić 
rachunek za coś; policzyć za coś

to blacklist sb  tə ˈblæklɪst ˈsʌmbədi 
 wpisać kogoś na czarną listę

to boast sth  tə bəʊst ˈsʌmθɪŋ 
 chwalić się czymś, szczycić

to book sth  tə bʊk ˈsʌmθɪŋ 
 zarezerwować coś

to boost sth  tə buːst ˈsʌmθɪŋ 
 zwiększać coś

to boot sb  tə buːt ˈsʌmbədi 
 wywalić kogoś

to break sb’s hold  tə breɪk 
ˈsʌmbədɪz həʊld  wyrwać się  
z czyjegoś uścisku, wyrwać  
się spod czyjejś kontroli

to break the news  tə breɪk ðə 
njuːz  powiedzieć (komuś o czymś), 
przekazać komuś (coś nowego, 
ważne lub nieznane informacje itp.)

to bring sb down  tə brɪŋ ˈsʌmbədi 
daʊn  obalić kogoś, zniszczyć

to bring sb in  tə brɪŋ ˈsʌmbədi ɪn 
 sprowadzić kogoś (do pomocy)

to bring sb to heel  tə brɪŋ 
ˈsʌmbədi tə hiːl  zmusić kogoś  
do posłuszeństwa
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to bring sb up  tə brɪŋ ˈsʌmbədi  
ʌp  wychować kogoś

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

to brush sth aside  tə brʌʃ 
ˈsʌmθɪŋ əˈsaɪd  zlekceważyć coś, 
potraktować lekceważąco

to build a case against sb  tə bɪld 
ə keɪs əˈɡenst ˈsʌmbədi  stworzyć 
sprawę przeciwko komuś (w sądzie)

to buy into sth  tə baɪ ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ 
 kupować coś (akceptować jako 
prawdę pomimo braku dowodów), 
wierzyć w coś

to buy sth on the never-never  tə 
baɪ ˈsʌmθɪŋ ɒn ðə ˈnevə(r) ˈnevə(r) 
 zakupić coś na raty (pot., arch., UK)

to call upon sb  tə kɔːl əˈpɒn 
ˈsʌmbədi  wezwać kogoś  
(np. do pomocy)

to campaign  tə kæmˈpeɪn 
 prowadzić/toczyć kampanię

to cancel sth  tə ˈkænsl ˈsʌmθɪŋ 
 anulować coś

to cap sth at X  tə kæp ˈsʌmθɪŋ ət 
 ograniczyć maksymalną wartość/
wielkość czegoś do X

to carry sth out  tə ˈkæri ˈsʌmθɪŋ 
aʊt  przeprowadzić coś

to cash in  tə kæʃ ɪn  spieniężyć coś, 
zamienić coś na gotówkę

to cash in one’s chips  tǝ kæʃ ɪn 
wʌnz tʃɪpz  spieniężyć żetony i wyjść 
z gry, zarobić swoje i zakończyć 
karierę

to cast aside  tə kɑːst əˈsaɪd 
 odrzucić (coś), pozbyć się (czegoś)

to catch sb´s attention  tə kæʧ 
ˈsʌmbədiz əˈtenʃn  zwrócić/przykuć 
czyjąś uwagę

to cater for sth  tə ˈkeɪtə(r) fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  zaspokajać coś (np. czyjeś 
potrzeby)

to cater to sb  tə ˈkeɪtə(r) tə 
ˈsʌmbədi  zajmować się kimś

to challenge sb  tə ˈtʃæləndʒ 
ˈsʌmbədi  rzucić komuś wyzwanie

to charge sb with sth  tə tʃɑːdʒ 
ˈsʌmbədi wɪð ˈsʌmθɪŋ  oskarżyć 
kogoś o coś

to chase sth down  tə tʃeɪs ˈsʌmθɪŋ 
daʊn  odszukać coś, wyszukać  
(pot., US)

to check in  tə tʃek ɪn  zameldować 
się (w hotelu)

to cite sth  tə saɪt ˈsʌmθɪŋ 
 przytaczać coś

to claim that …  tə kleɪm ðæt 
 twierdzić, że… 

to clean up one’s act  tə kliːn 
ʌp wʌnz ækt  zacząć dobrze się 
prowadzić, zacząć działać zgodnie  
z zasadami

to click with sb  tə klɪk wɪð 
ˈsʌmbədi  zaprzyjaźnić się z kimś, 
znaleźć wspólny język

to close the gap  tə kləʊz ðə ɡæp 
 wypełnić lukę, zlikwidować podział

to coincide with sth  tə ˌkəʊɪnˈsaɪd 
wɪð ˈsʌmθɪŋ  zbiec się (w czasie)  
z czymś

to combat sth/sb  tə ˈkɒmbæt 
ˈsʌmθɪŋ ˈsʌmbədi  zwalczać  
coś/kogoś

to combine with sth  tə kəmˈbaɪn 
wɪð ˈsʌmθɪŋ  łączyć się z czymś,  
iść z czymś w parze

to come across sth  tə kʌm əˈkrɒs 
ˈsʌmθɪŋ  natrafić na coś, napotkać 
coś

to come down to sth  tə kʌm daʊn tə 
ˈsʌmθɪŋ  sprowadzać się do czegoś

to come in at X  tə kʌm ɪn ət 
 plasować się na X miejscu

to come in handy  tə kʌm ɪn ˈhændi 
 przydać się

to come in many guises  tə kʌm ɪn 
ˈmeni ˈɡaɪzɪz  występować w wielu 
postaciach, przybierać wiele form

to come into force  tə kʌm ˈɪntə 
fɔːs  wejść w życie

to come together  tə kʌm təˈɡeðə(r) 
 zebrać (się), połączyć (się)

to come up  tə kʌm ʌp  zostać 
wspomnianym (o jakimś temacie)

to come up with sth  tə kʌm ʌp wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  wpaść na coś, wymyślić coś

to come with sth  tə kʌm wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  być połączonym z czymś, 
wiązać się z czymś

to commit sth to sth  tə kəˈmɪt 
ˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmθɪŋ  przeznaczyć coś 
na coś

to compensate sb  tə ˈkɒmpənseɪt 
ˈsʌmbədi  wynagrodzić komuś coś, 
zrekompensować

to compete  tə kəmˈpiːt  rywalizować

to complain  tə kəmˈpleɪn  narzekać

to comply with sth  tə kəmˈplaɪ  
wɪð ˈsʌmθɪŋ  spełniać jakieś  
normy/zasady

to comprise X  tə kəmˈpraɪz  składać 
się z X (ludzi, rzeczy itp.)

to concede that …  tə kənˈsiːd ðæt 
 przyznawać, że...

to concern sth  tǝ kənˈsɜːn ˈsʌmθɪŋ 
 dotyczyć czegoś

to conclude that...  tə kənˈkluːd 
ðæt  dojść do wniosku, że...

to concoct sth  tə kənˈkɒkt ˈsʌmθɪŋ 
 przygotować coś, upichcić

to confer sth  tə kənˈfɜː(r) ˈsʌmθɪŋ 
 przyznać coś, nadać

to consider sth sth  tə kənˈsɪdə(r) 
ˈsʌmθɪŋ ˈsʌmθɪŋ  uznawać coś  
za coś/jakieś

to constitute sth  tə ˈkɒnstɪtjuːt 
ˈsʌmθɪŋ  stanowić coś

to contend that …  tə kənˈtend ðæt 
 twierdzić/utrzymywać, że... 

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

to continue along X path  tə 
kənˈtɪnjuː əˈlɒŋ pɑːθ  podążać dalej 
X ścieżką

to contribute to sth  tə kənˈtrɪbjut 
tə ˈsʌmθɪŋ  przyczynić się do czegoś, 
mieć w coś wkład

to convict sb of sth  tə kənˈvɪkt 
ˈsʌmbədi əv ˈsʌmθɪŋ  skazać kogoś 
za coś

to copy and paste sth  tə ˈkɒpi ənd 
peɪst ˈsʌmθɪŋ  skopiować i wkleić coś

to count sb out  tə kaʊnt ˈsʌmbədi 
ˈaʊt  spisać kogoś na straty

to counteract sth  tə ˌkaʊntəˈrækt 
ˈsʌmθɪŋ  przeciwdziałać czemuś
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to cover sth  tə ˈkʌvə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 pokryć coś, objąć

to cower  tə ˈkaʊə(r)  kulić się  
(ze strachu)

to crack down on sb  tə kræk  
daʊn ɒn ˈsʌmbədi  ostro się  
z kimś rozprawić

to craft sth  tə krɑːft ˈsʌmθɪŋ 
 wyprodukować coś (ręcznie), 
stworzyć

to cram into sth  tə kræm ˈɪntə 
ˈsʌmθɪŋ  wepchnąć (kogoś, coś)  
do czegoś

to crave sth  tə kreɪv ˈsʌmθɪŋ 
 pożądać czegoś 

to curtail sth  tə kɜːˈteɪl ˈsʌmθɪŋ 
 ograniczyć coś, pohamować

to cut ties with sb  tə kʌt taɪz wɪð 
ˈsʌmbədi  zerwać z kimś kontakt, 
zerwać więzi z kimś

to dabble in sth  tə ˈdæbl ɪn 
ˈsʌmθɪŋ  robić coś amatorsko

to damage sth  tə ˈdæmɪdʒ 
ˈsʌmθɪŋ  zaszkodzić czemuś, 
przynieść szkodę

to date  tə deɪt  na chwilę obecną, 
dotychczas

to dawn  tə dɔːn  świtać, nadchodzić

to deal with sth  tə diːl wɪð ˈsʌmθɪŋ 
 poradzić sobie z czymś, zająć się 
czymś

to debut sth  tə ˈdeɪbjuː ˈsʌmθɪŋ 
 zadebiutować z czymś, wypuścić 
coś po raz pierwszy

to deceive sb  tə dɪˈsiːv ˈsʌmbədi 
 oszukiwać kogoś

to declare sth X  tə dɪˈkleə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  uznać coś za X,  
ogłosić coś X

to decline sth  tə dɪˈklaɪn ˈsʌmθɪŋ 
 odmówić czegoś, nie przyjąć czegoś

to decrease sth  tə dɪˈkriːs ˈsʌmθɪŋ 
 zmniejszyć coś

to defeat sb  tə dɪˈfiːt ˈsʌmbədi 
 pokonać kogoś

to defend sb  tə dɪˈfend ˈsʌmbədi 
 bronić kogoś

to deliver sth  tə dɪˈlɪvə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 dostarczyć coś

to deny sth  tə dɪˈnaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 zaprzeczyć czemuś

to depend on sth/sb  tə dɪˈpend ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  zależeć od czegoś/kogoś

to deport sb  tə dɪˈpɔːt ˈsʌmbədi 
 deportować kogoś

to deposit X  tə dɪˈpɒzɪt 
 zdeponować X

to derive sth from sth  tə dɪˈraɪv 
ˈsʌmθɪŋ frəm ˈsʌmθɪŋ  brać coś  
(z czegoś), znajdować coś (w czymś)

to deserve sth  tə dɪˈzɜːv ˈsʌmθɪŋ 
 zasługiwać na coś

to despair  tə dɪˈspeə(r)  rozpaczać

to detail sth  tə ˈdiːteɪl ˈsʌmθɪŋ 
 opisać coś w szczegółach

to detect sth  tə dɪˈtekt ˈsʌmθɪŋ 
 wykrywać coś

to determine sth  tə dɪˈtɜːmɪn 
ˈsʌmθɪŋ  określić coś, wyznaczyć

to dethrone sb  tə ˌdiːˈθrəʊn 
ˈsʌmbədi  zdetronizować kogoś

to develop sth  tə dɪˈveləp ˈsʌmθɪŋ 
 rozwinąć coś

to dictate sth  tə dɪkˈteɪt ˈsʌmθɪŋ 
 dyktować coś

to differentiate oneself  tə 
ˌdɪfəˈrenʃɪeɪt wʌnˈself  wyróżnić  
się (o kimś)

to diminish  tə dɪˈmɪnɪʃ  zmniejszyć 
się

to disallow sth  tə ˌdɪsəˈlaʊ 
ˈsʌmθɪŋ  zabronić czegoś

to disbelieve sth  tə ˌdɪsbɪˈliːv 
ˈsʌmθɪŋ  nie wierzyć w coś

to discontinue sth  tə ˌdɪskənˈtɪnjuː 
ˈsʌmθɪŋ  przestać coś produkować, 
wycofać z produkcji

to dish sth out  tə dɪʃ ˈsʌmθɪŋ aʊt 
 rozdawać coś

to dismiss sb as sb/sth  tə dɪsˈmɪs 
ˈsʌmbədi əz ˈsʌmbədi/ˈsʌmθɪŋ 
 zlekceważyć kogoś jako kogoś/
jakiegoś, nie posłuchać kogoś

to dismiss sth  tə dɪsˈmɪs ˈsʌmθɪŋ 
 zapomnieć o czymś, odrzucić

to displace sb  tə dɪsˈpleɪs 
ˈsʌmbədi  wysiedlać kogoś

to display sth  tə dɪˈspleɪ ˈsʌmθɪŋ 
 ukazywać coś, pokazywać

to disregard sth  tə ˌdɪsrɪˈɡɑːd 
ˈsʌmθɪŋ  zlekceważyć coś

to distance oneself from sth  tə 
ˈdɪstəns wʌnˈ-self frəm ˈsʌmθɪŋ 
 zdystansować się wobec czegoś

to do good business  tə du ɡʊd 
ˈbɪznəs  dobrze prosperować, 
przynosić zyski (o interesie,  
handlu itp.)

to do one’s homework  tə du wʌnz 
ˈhəʊmwɜːk  odrobić pracę domową, 
dobrze przygotować się do czegoś 
(o kimś)

to do wonders  tə du ˈwʌndəz 
 zdziałać cuda

to doctor sth  tə ˈdɒktə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 sfabrykować coś, spreparować

to dominate sth  tə ˈdɒmɪneɪt 
ˈsʌmθɪŋ  dominować gdzieś/ 
w czymś

to doubt sb  tə daʊt ˈsʌmbədi 
 wątpić w kogoś

to drill  tǝ drɪl  wiercić

to dub sth  tə dʌb ˈsʌmθɪŋ  podłożyć 
dźwięk pod coś, zdubbingować

to earn sb international  
headlines  tʊ ɜːn ˈsʌmbədi 
ˌɪntəˈnæʃənl ˈhedlaɪnz  sprawić,  
że o kimś zaczną pisać/mówić  
media międzynarodowe

to eat sth up  tu iːt ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 uszczknąć coś, nadwątlić

to edit  tu ˈedɪt  zredagować

to eliminate  tu ɪˈlɪmɪneɪt 
 wyeliminować

to elucidate sth  tu ɪˈluːsɪdeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  wyjaśnić coś, objaśnić

to embarrass sb  tu ɪmˈbærəs 
ˈsʌmbədi  zawstydzić kogoś, 
zażenować

to embrace sth  tu ɪmˈbreɪs 
ˈsʌmθɪŋ  zaakceptować coś

to emerge  tu ɪˈmɜːdʒ  pojawić się, 
objawić

to emphasize  tʊ ˈemfəsaɪz 
 podkreślić, uwypuklić

to encounter sb  tu ɪnˈkaʊntə(r) 
ˈsʌmbədi  napotkać kogoś, spotkać
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to encourage sb  tu ɪnˈkʌrɪʤ 
ˈsʌmbədi  zachęcić kogoś

to enforce sth  tu ɪnˈfɔːs ˈsʌmθɪŋ 
 wymusić coś

to engage sb  tu ɪnˈɡeɪdʒ ˈsʌmbədi 
 zaangażować kogoś, przyciągnąć kogoś

to enhance sth  tu ɪnˈhɑːns ˈsʌmθɪŋ 
 ulepszyć coś, poprawić

to enrol on sth  tu ɪnˈrəʊl ɒn ˈsʌmθɪŋ 
 zapisać się (na studia, do szkoły) (UK)

to ensure sth  tu ɪnˈʃʊə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 zapewnić coś

to entice  tə ɪnˈtaɪs  zachęcić, kusić

to epitomise sth  tu ɪˈpɪtəmaɪz 
ˈsʌmθɪŋ  uosabiać coś, stanowić 
ucieleśnienie czegoś

to espouse sth  tu ɪˈspaʊz ˈsʌmθɪŋ 
 wyznawać coś, opowiadać się  
za czymś

to establish sth  tu ɪˈstæblɪʃ ˈsʌmθɪŋ 
 założyć coś, utworzyć

to evaporate  tu ɪˈvæpəreɪt 
 wyparować, zniknąć

to exempt sb from sth  tu ɪɡˈzempt 
ˈsʌmbədi frəm ˈsʌmθɪŋ  wyjąć kogoś 
spod obowiązku czegoś

to exert control over sth  tu 
ɪɡˈzɜːt kənˈtrəʊl ˈəʊvə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 kontrolować coś, mieć coś  
pod kontrolą

to exist  tu ɪɡˈzɪst  istnieć

to expand into sth  tu ɪkˈspænd 
ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ  rozwijać się o coś/do 
czegoś; poszerzać działalność o coś/
do czegoś

to expose sb to sth  tu ɪkˈspəʊz 
ˈsʌmbədi tə ˈsʌmθɪŋ  wystawić kogoś 
na coś

to express sth  tu ɪkˈspres ˈsʌmθɪŋ 
 wyrazić coś

to extend sth  tu ɪkˈstend ˈsʌmθɪŋ 
 przedłużyć coś, wydłużyć

to fabricate sth  tə ˈfæbrɪkeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  sfabrykować coś

to face sth  tə feɪs ˈsʌmθɪŋ  stawić 
czemuś czoła, stać w obliczu czegoś

to facilitate sth  tə fəˈsɪlɪteɪt ˈsʌmθɪŋ 
 ułatwić coś, pomóc czemuś

to fade  tə feɪd  przygasać, 
wyblaknąć, przeminąć

to fail to do sth  tə feɪl tə dʊ ˈsʌmθɪŋ 
 nie zrobić czegoś, nie zdołać czegoś 
zrobić

to fall short of X  tə fɔːl ʃɔːt əv  nie 
zdołać (zrobić, zdobyć itp.) X

to fare  tə feə(r)  radzić sobie, pójść 
(jakoś/o czymś)

to favour sb  tə ˈfeɪvə(r) ˈsʌmbədi 
 sprzyjać komuś; woleć kogoś (UK)

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

to feel up to sth  tə fiːl ʌp tə ˈsʌmθɪŋ 
 czuć, że się (ktoś) do czegoś nadaje, 
że może się (czegoś) podjąć

to fight back  tə faɪt bæk  odpierać 
atak, kontratakować

to figure into sth  tə ˈfɪɡə(r) ˈɪntə 
ˈsʌmθɪŋ  być ujętym w czymś (oblic-
zeniach, wyniku czegoś), zostać 
włączonym do czegoś

to fill sth in  tə fɪl ˈsʌmθɪŋ ɪn 
 wypełnić coś (dokument, formularz)

to fire a shot  tə ˈfaɪə(r) ə ʃɒt 
 wystrzelić (z broni palnej)

to flavour sth with sth  tə ˈfleɪvə(r) 
ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ  przyprawić coś 
czymś (UK)

to float sb’s boat  tǝ flǝʊt ˈsʌmbədiz 
bǝʊt  pasować komuś, podobać się 
komuś

to flutter  tə ˈflʌtə(r)  zatrzepotać

to focus on sth  tə ˈfəʊkəs ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  skupić się na czymś

to follow in sb’s footsteps  tə ˈfɒləʊ 
ɪn ˈsʌmbədiz ˈfʊtsteps  pójść w czyjeś 
ślady

to follow procedures  tə ˈfɒləʊ 
prəˈsiːdʒəz  działać zgodnie  
z procedurami

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

to fret  tə fret  przejmować się

to fulfil sth  tə fʊlˈfɪl ˈsʌmθɪŋ  spełniać 
coś (UK)

to galvanise sth  tə ˈɡælvənaɪz 
ˈsʌmθɪŋ  zelektryzować (np. dyskusję)

to garner sth  tə ˈgɑːnə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 zebrać coś, zdobyć

to generate revenue  tə ˈdʒenəreɪt 
ˈrevənjuː  generować przychód

to get away from it all  tə ɡet əˈweɪ 
frəm ɪt ɔːl  zostawić wszystko za sobą, 
uciec z dala od świata

to get going  tə get ˈɡəʊɪŋ  rozpocząć 
coś, zacząć działać właściwie

to get mistaken for sb  tə ˈɡet 
mɪˈsteɪkən fə(r) ˈsʌmbədi  zostać  
pomylonym z kimś

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

to get one’s marching orders  tə ɡet 
wʌnz ˈmɑːtʃɪŋ ˈɔːdəz  zostać  
odprawionym

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

to give advice on sth  tə ɡɪv ədˈvaɪs 
ɒn ˈsʌmθɪŋ  doradzać w jakiejś 
kwestii

to give birth to sth  tə ɡɪv bɜːθ tə 
ˈsʌmθɪŋ  zrodzić coś, powołać  
do życia

to give sb the elbow  tə ɡɪv ˈsʌmbədi 
ði ˈelbəʊ  wykopać kogoś, dać kopa

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

to give sth away  tə ɡɪv ˈsʌmθɪŋ 
əˈweɪ  ujawnić coś (sekret), zdradzić 
(np. zakończenie książki)

to give sth up  tə ɡɪv ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 oddać coś

to glean sth  tə ɡliːn ˈsʌmθɪŋ 
 wychwycić coś (np. ukrytą 
informację), ustalić coś

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

to go into effect  tə ɡəʊ ˈɪntu ɪˈfekt 
 wejść w życie

to go into full swing  tə ɡəʊ ˈɪntə fʊl 
swɪŋ  rozpocząć się na dobre, zacząć 
pracować/działać pełną parą

to go it alone  tə ɡəʊ ɪt əˈləʊn  zrobić 
coś w pojedynkę, samemu



business-english.com.pl
76/2020

Colorful
MEDIA

to go one better  tə ɡəʊ wʌn ˈbetə(r) 
 pójść o krok dalej

to go public  tə ɡəʊ ˈpʌblɪk  mieć 
debiut giełdowy, zacząć być  
notowanym

to go south  tə ɡəʊ saʊθ  pójść nie 
tak, źle się ułożyć/potoczyć (pot.)

to go the way of all flesh  tə ɡəʊ  
ðə ˈweɪ əv ɔːl fleʃ  przenieść się  
na tamten świat

to go the whole hog  tə ɡəʊ ðə həʊl 
hɒɡ  pójść na całość

to go through sth  tə ɡəʊ θruː 
ˈsʌmθɪŋ  przejść przez coś

to grant sb sth  tə ɡrɑːnt ˈsʌmbədi 
ˈsʌmθɪŋ  przyznać coś komuś

to grapple with sth  tə ˈɡræpl wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  borykać się z czymś

to grey-list sb  tə ɡreɪ lɪst ˈsʌmbədi 
 wpisać kogoś na „szarą” listę

to hail sb as sth  tə heɪl ˈsʌmbədi əz 
ˈsʌmθɪŋ  okrzyczeć kogoś mianem 
kogoś/jakiegoś

to hand sth over  tə hænd ˈsʌmθɪŋ 
ˈəʊvə(r)  przekazać coś, oddać

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

to hang in the balance   tə hæŋ ɪn  
ðə ˈbæləns  ważyć się na szali

to harm  tə hɑːm  zaszkodzić

to have a finger in every pie  tə 
həv ə ˈfɪŋɡə(r) ɪn ˈevri paɪ  maczać 
we wszystkim palce, zajmować się 
wszystkim po trochu

to have a job on one’s hands  tə həv 
ə dʒɒb ɒn wʌnz hændz  mieć przed 
sobą trudne zadanie

to have all the bases covered  tə həv 
ɔːl ðə ˈbeɪsiːz ˈkʌvəd  zabezpieczyć 
się na każdą ewentualność

to have an axe to grind  tə həv  
ən æks tə ɡraɪnd  mieć (z kimś)  
na pieńku

to have no choice but to do sth  tə 
həv nəʊ tʃɔɪs bʌt tə du ˈsʌmθɪŋ  nie 
mieć innego wyboru, niż zrobienie 
czegoś

to have one’s ducks in a row  tə həv 
wʌnz dʌks ɪn ə rəʊ  być całkowicie 
przygotowanym na coś (pot.)

to have sb in one’s corner  tə həv 
ˈsʌmbədi ɪn wʌnz ˈkɔːnə(r)  mieć 
kogoś po swojej stronie

to have sth in mind  tə həv ˈsʌmθɪŋ 
ɪn maɪnd  mieć coś do zapro-
ponowania, mieć jakiś pomysł

to head for sth  tə hed fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 zmierzać w kierunku czegoś

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

to head sth  tə hed ˈsʌmθɪŋ 
 przewodzić czemuś, zarządzać czymś

to highlight that …  tə ˈhaɪˌlaɪt ðæt 
 podkreślić, że…, uwypuklić, że…

to hit a roadblock  tə hɪt ə ˈrəʊdblɒk 
 natrafić na poważną przeszkodę

to hit sb close to home  tə hɪt 
ˈsʌmbədi kləʊs tə həʊm  zaboleć 
kogoś, trafić w czyjś czuły punkt

to hold on to power  tə həʊld ɒn tə 
ˈpaʊə(r)  utrzymać się przy władzy, 
zachować wpływy/władzę

to hop on over  tə hɒp ɒn ˈəʊvə(r) 
 przeskoczyć

to identify sth  tu aɪˈdentɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 określać coś, identyfikować

to ignite sth  tu ɪɡˈnaɪt ˈsʌmθɪŋ 
 wywołać coś, wzniecić

to implement sth  tu ˈɪmplɪment 
ˈsʌmθɪŋ  zastosować coś, wdrożyć

to impose sth on sb  tu ɪmˈpəʊz 
ˈsʌmθɪŋ ɒn ˈsʌmbədi  nakładać coś 
na kogoś (podatek, mandat)

to improve performance  tu ɪmˈpruːv 
pəˈfɔːməns  ulepszyć osiągi, poprawić 
wydajność

to inconvenience sb  tu 
ˌɪnkənˈviːnɪəns ˈsʌmbədi  sprawić 
komuś kłopot, utrudnić (coś) komuś

to incorporate sth into sth  tu 
ɪnˈkɔːpəreɪt ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ 
 dołączyć coś do czegoś, włączyć

to indicate that …  tʊ ˈɪndɪkeɪt ðæt 
 wskazywać, że…, zaznaczać, że…

to inflate sth  tu ɪnˈfleɪt ˈsʌmθɪŋ 
 rozdmuchać coś

to influence sth  tu ˈɪnflʊəns ˈsʌmθɪŋ 
 wpłynąć na coś

to inhabit sth  tu ɪnˈhæbɪt ˈsʌmθɪŋ 
 zamieszkiwać coś

to insist that...  tu ɪnˈsɪst ðæt 
 utrzymywać, że...

to intersect sth  tu ˌɪntəˈsekt  
ˈsʌmθɪŋ  przecinać coś  
(o skrzyżowaniu, terenie)

to introduce sth  tu ˌɪntrəˈdjuːs 
ˈsʌmθɪŋ  wprowadzić coś

to invent  tu ɪnˈvent  wynaleźć

to investigate sth  tu ɪnˈvestɪɡeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  zbadać coś

to irk sb  tə ɜːk ˈsʌmbədi  drażnić

to issue sb a warning  tu ˈɪʃuː 
ˈsʌmbədi ə ˈwɔːnɪŋ  oficjalnie kogoś 
ostrzec, wydać ostrzeżenie

to issue sth  tu ˈɪʃuː ˈsʌmθɪŋ  wydać 
coś, wyemitować

to jail sb for doing sth  tə dʒeɪl 
ˈsʌmbədi fə(r) ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  uwięzić 
kogoś za zrobienie czegoś

to jump-start sth  tə ˈdʒəmpˌstɑːt 
ˈsʌmθɪŋ  pobudzić coś do działania, 
uruchomić coś

to keep one’s eyes peeled for 
sth  kiːp wʌnz aɪz piːld fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  bacznie coś obserwować, 
wypatrywać czegoś

to keep the lid on sth  tə kiːp ðə lɪd 
ɒn ˈsʌmθɪŋ  trzymać coś w ukryciu; 
panować nad czymś

to keep up  tə kiːp ʌp  nadążać za, 
robić (coś) na bieżąco

to label sb as sth  tə ˈleɪbl ˈsʌmbədi 
əz ˈsʌmθɪŋ  zaszufladkować kogoś 
jako jakiegoś

to lampoon sb  tə læmˈpuːn 
ˈsʌmbədi  parodiować kogoś, 
wyśmiewać

to land a deal  tə lænd ə diːl  ubić 
interes, zdobyć klienta

to laud sb as X  tə lɔːd ˈsʌmbədi əz 
 uznać/okrzyczeć kogoś mianem X

to launch sth  tə lɔːntʃ ˈsʌmθɪŋ 
 wypuścić coś, wprowadzić na rynek

to lead sb astray  tə liːd ˈsʌmbədi 
əˈstreɪ  sprowadzić kogoś na manowce

to learn the ropes  tə lɜːn ðə rəʊps 
 poznać podstawy (czegoś)
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to leave an imprint on sth  tə liːv 
ən ɪmˈprɪnt ɒn ˈsʌmθɪŋ  odcisnąć/
zostawić ślad (piętno) na czymś

to leave no trail  tə liːv nəʊ treɪl   
nie pozostawić żadnego śladu

to leave the roost  tə liːv ðə ruːst 
 wyfrunąć z gniazda, opuścić dom  
(o młodej osobie)

to legislate sth  tə ˈledʒɪsleɪt ˈsʌmθɪŋ 
 uchwalić coś (prawo dotyczące 
czegoś)

to lend a helping hand  tə lend ə 
ˈhelpɪŋ hænd  podać pomocną dłoń

to let sb down  tə let ˈsʌmbədi daʊn 
 zawieść kogoś

to level sth at sb  tə levl ˈsʌmθɪŋ ət 
ˈsʌmbədi  wymierzyć coś w kogoś, 
wycelować

to list a property  tə lɪst ə ˈprɒpəti 
 wystawić nieruchomość  
(na wynajem, sprzedaż)

to loan  tə ləʊn  pożyczyć

to look sth up  tə lʊk ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 sprawdzić coś, znaleźć informacje  
na jakiś temat (np. w Internecie)

to look to sth  tə lʊk tə ˈsʌmθɪŋ 
 zainteresować się czymś

to maintain sth  tə meɪnˈteɪn 
ˈsʌmθɪŋ  utrzymać coś, zachować

to maintain that...  tə meɪnˈteɪn ðæt 
 utrzymywać, że..., twierdzić

to make a pitch  tə ˈmeɪk ə pɪtʃ 
 zaprezentować swój pomysł  
na biznes

to make a point  tə meɪk ə pɔɪnt 
 powiedzieć (coś), zrobić uwagę

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

to make a splash  tə meɪk ə splæʃ 
 zrobić furorę

to make changes to sth  tə ˈmeɪk 
ˈtʃeɪndʒɪz tə ˈsʌmθɪŋ  zmienić coś

to make great strides  tə meɪk greɪt 
straɪdz  poczynić ogromne postępy

to make inroads  tə ˈmeɪk ˈɪnrəʊdz 
 poczynić postępy (gdzieś, w czymś)

to make life difficult for sb  tə ˈmeɪk 
laɪf ˈdɪfɪkəlt fə(r) ˈsʌmbədi  utrudnić 
komuś życie

to make matters worse...  tə meɪk 
ˈmætə(r)z wɜːs  co gorsza...,  
na domiar złego...

to make much of sth  tə ˈmeɪk ˈmʌtʃ 
əv ˈsʌmθɪŋ  rozdmuchać coś (skandal, 
aferę)

to make the switch  tə ˈmeɪk ðə swɪtʃ 
 dokonać przejścia/zmiany (na coś)

to manage sth  tə ˈmænɪdʒ ˈsʌmθɪŋ 
 zarządzać czymś

to mandate sth  tə ˈmændeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  uczynić coś obowiązkowym, 
wprowadzić coś (np. obowiązek 
czegoś)

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

to mark the spot  tə mɑːk ðə spɒt 
 oznaczać/znakować miejsce

to market sth  tə ˈmɑːkɪt ˈsʌmθɪŋ 
 sprzedawać coś, handlować czymś

to master sth  tə ˈmɑːstə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 opanować coś

to match  tə mætʃ  pasować (do czegoś)

to mature  tə məˈtjʊə(r)  dojrzeć, 
dojrzewać

to measure sth  tə ˈmeʒə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 zmierzyć coś

to meddle  tə ˈmedl  ingerować, 
wtrącać się

to meet demand for sth  tə miːt 
dɪˈmɑːnd fə(r) ˈsʌmθɪŋ  sprostać  
zapotrzebowaniu na coś

to melt away  tə melt əˈweɪ  stopić 
się, roztopić 

to mention sth  tə ˈmenʃn ˈsʌmθɪŋ 
 wspomnieć coś, powiedzieć o czymś

to merge sth with sth  tə mɜːdʒ 
ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ  dokonać fuzji 
czegoś z czymś, połączyć coś z czymś

to mine sth  tə maɪn ˈsʌmθɪŋ 
 wydobywać coś (np. surowiec)

to mirror sth  tə ˈmɪrə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 odzwierciedlać, powtarzać coś

to mislead  tə ˌmɪsˈliːd  wprowadzać 
w błąd

to mistrust sb  tə ˌmɪsˈtrʌst ˈsʌmbədi 
 nie ufać komuś

to misuse sth  tə ˌmɪsˈjuːz ˈsʌmθɪŋ 
 niewłaściwie czegoś użyć; nadużyć 
czegoś

to model sth on sth  tə ˈmɒdl 
ˈsʌmθɪŋ ɒn ˈsʌmθɪŋ  stworzyć coś  
w oparciu o coś

to monetise sth  tǝ ˈmʌnɪtaɪz 
ˈsʌmθɪŋ  zarobić na czymś, 
przekształcić coś w gotówkę

to mourn  tə mɔːn  opłakiwać

to move in the right direction  tə 
muːv ɪn ðə raɪt dɪˈrekʃn  zmierzać  
we właściwym kierunku

to move somewhere  tə muːv 
ˈsʌmweə(r)  przeprowadzić się gdzieś

to nab sth  tə næb ˈsʌmθɪŋ  złowić 
coś, złapać

to nail sth  tə neɪl ˈsʌmθɪŋ  doskonale 
coś zrobić, odnieść sukces w czymś 
(pot.)

to name sth X  tə ˈneɪm ˈsʌmθɪŋ 
 nazwać coś X

to necessitate sth  tə nɪˈsesɪteɪt 
ˈsʌmθɪŋ  wymagać czegoś

to neglect sth  tə nɪˈɡlekt ˈsʌmθɪŋ 
 zaniedbać coś, zapuścić

to nominate sb for sth  tə ˈnɒmɪneɪt 
ˈsʌmbədi fə(r) ˈsʌmθɪŋ  nominować 
kogoś do jakiejś nagrody

to occupy sth  tu ˈɒkjʊpaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 zajmować coś (np. obszar)

to occur  tu əˈkɜː(r)  pojawić (się)

to offer  tu ˈɒfə(r)  powiedzieć coś 
(np. przeprosić, poprosić itp.)

to originate from somewhere  tʊ 
əˈrɪʤɪneɪt frəm ˈsʌmweə(r) 
 pochodzić od czegoś, wywodzić  
się skądś

to outbid sb  tu aʊtˈbɪd ˈsʌmbədi 
 przebić czyjąś ofertę (w przetargu)

to outline sth  tʊ ˈaʊtlaɪn ˈsʌmθɪŋ 
 określić coś, opisać (w zarysie)

to outstrip sb  tu ˌaʊtˈstrɪp ˈsʌmbədi 
 prześcignąć kogoś, wyprzedzić

to overcome sth  tu ˌəʊvəˈkʌm 
ˈsʌmθɪŋ  pokonać coś, przezwyciężyć

to overfocus on sth  tə ˌəʊvərˈfəʊkəs 
ɒn ˈsʌmθɪŋ  nadmiernie skupiać się 
na czymś
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to oversee sth  tu ˌəʊvəˈsiː ˈsʌmθɪŋ 
 nadzorować coś, pilnować czegoś

to owe allegiance to X  tu əʊ 
əˈliːdʒəns tə  być winnym X 
posłuszeństwo/lojalność

to pack a punch  tə pæk ə pʌn(t)ʃ 
 dawać kopa, dawać ostro w kość

to paint an X picture  tə peɪnt ə 
ˈpɪktʃə(r)  odmalować X obraz

to participate in sth  tə pɑːˈtɪsɪpeɪt 
ɪn ˈsʌmθɪŋ  brać w czymś udział

to pass a law  tə pɑːs ə lɔː  przyjąć 
ustawę

to pass sth around  tə pɑːs ˈsʌmθɪŋ 
əˈraʊnd  przekazywać coś (np. z rąk 
do rąk), przechodzić

to pass the exam  tə pɑːs ði ɪɡˈzæm 
 zdać egzamin

to patrol sth  tə pəˈtrəʊl ˈsʌmθɪŋ 
 patrolować coś

to pave the way for sth  tə peɪv ðə 
ˈweɪ fə(r) ˈsʌmθɪŋ  utorować czemuś 
drogę

to perform  tə pəˈfɔːm  występować

to permeate sth  tə ˈpɜːmɪeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  przenikać coś, wypełniać

to persevere  tə ˌpɜːsɪˈvɪə(r) 
 wytrwać, nie ustępować

to persist  tə pəˈsɪst  pozostawać, 
utrzymywać się, nie ustępować

to persuade sb to do sth  tə 
pəˈsweɪd ˈsʌmbədi tə də ˈsʌmθɪŋ 
 przekonać kogoś do zrobienia czegoś

to peter out  tə ˈpiːtə(r) ˈaʊt 
 wygasnąć, wyczerpać się

to phase sth in  tə feɪz ˈsʌmθɪŋ ɪn 
 stopniowo coś wprowadzić

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

to pick sth up  tə pɪk ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 nauczyć się czegoś, zdobyć (wiedzę/
umiejętność)

to place a ban on sb  tə ˈpleɪs ə 
bæn ɒn ˈsʌmbədi  wprowadzić zakaz 
dotyczący kogoś

to play a prank  tə ˈpleɪ ə præŋk 
 spłatać komuś figla, zrobić komuś 
psikusa

to play an integral role in sth  tə ˈpleɪ 
ən ˈɪntɪɡrəl rəʊl ɪn ˈsʌmθɪŋ  odegrać 
w czymś podstawową rolę

to play to one’s strengths  tə pleɪ  
tə wʌnz streŋθs  wykorzystać swoje 
uzdolnienia

to play to X audience  tə ˈpleɪ tu 
ˈɔːdiəns  działać przed X widownią, 
dla X odbiorcy

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

to plug in  tə plʌɡ ɪn  wpiąć coś

to plummet  tə ˈplʌmɪt  runąć, opaść

to ply one’s trade  tə plaɪ wʌnz treɪd 
 wykonywać swój zawód

to point out that...  tə pɔɪnt ˈaʊt ðæt 
 wskazać na to, że...

to point to sth  tə pɔɪnt tə ˈsʌmθɪŋ 
 wskazywać na coś, powoływać się  
na coś

to pollute sth  tə pəˈluːt ˈsʌmθɪŋ 
 zanieczyszczać coś

to pose a risk  tə pəʊz ə rɪsk 
 stanowić ryzyko

to post sth  tə pəʊst ˈsʌmθɪŋ 
 opublikować coś

to power sth  tə ˈpaʊə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 zasilać coś, napędzać

to pre-install sth  tə ˌpriː ɪnˈstɔːl 
ˈsʌmθɪŋ  zainstalować coś fabrycznie, 
preinstalować coś

to preclude sth  tə prɪˈkluːd ˈsʌmθɪŋ 
 uniemożliwiać coś, wykluczać

to predict that  tə prɪˈdɪkt ðæt 
 prognozować, że…

to prevent sth  tə prɪˈvent ˈsʌmθɪŋ 
 zapobiec czemuś

to project  tə prəˈdʒekt 
 prognozować, przewidywać

to prompt sb to do sth  tə prɒmpt 
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ  sprawić,  
że ktoś coś (z)robi, skłonić kogoś  
do (z)robienia czegoś

to promulgate sth  tə ˈprɒməlɡeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  ogłosić coś; upowszechnić

to propel sb  tə prəˈpel ˈsʌmbədi 
 wywindować kogoś (np. na szczyt 
kariery)

to provide sb with sth  tə prəˈvaɪd 
ˈsʌmbədi wɪð ˈsʌmθɪŋ  zapewniać  
coś komuś, dawać

to pull oneself up by one´s own 
bootstraps  tə pʊl wʌnˈself ʌp baɪ 
wʌnz əʊn bootstraps  wyjść z dołka/
odbić się od dna bez niczyjej pomocy

to pull the strings  tə pʊl ðə strɪŋz 
 pociągać za sznurki

to purchase sth  tə ˈpɜːtʃəs ˈsʌmθɪŋ 
 nabyć coś

to put a spin on sth  tə pʊt ə spɪn ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  ukazać coś w jakiś sposób, 
przedstawić coś w jakimś świetle

to put sb in a position to do sth  tə 
pʊt ˈsʌmbədi ɪn ə pəˈzɪʃn tə də 
ˈsʌmθɪŋ  sprawić, że ktoś znajdzie 
się w dogodnej pozycji do zrobienia 
czegoś

to put sth at risk  tə pʊt ˈsʌmθɪŋ ət 
rɪsk  zagrozić czemuś, narazić coś  
na niebezpieczeństwo

to put sth behind sb  tə pʊt ˈsʌmθɪŋ 
bɪˈhaɪnd ˈsʌmbədi  zostawić coś  
w tyle/za sobą (o kimś)

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

to put sth first  tə pʊt ˈsʌmθɪŋ ˈfɜːst 
 traktować coś priorytetowo, stawiać 
coś na pierwszym miejscu

to put sth up  tə pʊt ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 wyłożyć coś, wystawić  
(np. kandydata)

to put words into sb’s mouth  tə pʊt 
ˈwɜːdz ˈɪntə ˈsʌmbədɪz maʊθ  włożyć 
słowa w czyjeś usta

to quantify sth  tə ˈkwɒntɪfaɪ 
ˈsʌmθɪŋ  zmierzyć coś, określić 
ilościowo

to quote sth  tə kwəʊt ˈsʌmθɪŋ 
 zacytować coś; przytoczyć

to raise concerns  tə reɪz kənˈsɜːnz 
 wzbudzić obawy

to raise questions  tə reɪz ˈkwestʃənz 
 wywoływać pytania

to raise sb from the dead  tə reɪz 
ˈsʌmbədi frəm ðə ded  wskrzesić kogoś

to ramp sth up  tə ræmp ˈsʌmθɪŋ  
ʌp  podnieść coś (np. szybkość  
produkcji), podkręcić
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to rank sth  tə ræŋk ˈsʌmθɪŋ 
 klasyfikować, uplasować w rankingu

to re-edit sth  tə riːˈedɪt ˈsʌmθɪŋ 
 ponownie coś zredagować

to reach an agreement  tə riːtʃ ən 
əˈɡriːmənt  dojść do porozumienia

to read sth cover to cover  tə 
riːd ˈsʌmθɪŋ ˈkʌvə(r) tə ˈkʌvə(r) 
 przeczytać coś od deski do deski

to realise sth  tə ˈrɪəlaɪz ˈsʌmθɪŋ 
 zdać sobie z czegoś sprawę

to reap dividends  tə riːp ˈdɪvɪdendz 
 zbierać zyski, zyskać (na czymś,  
co procentuje)

to rebrand sth  tə ˌriːˈbrænd ˈsʌmθɪŋ 
 zmienić/odnowić markę czegoś, 
sprzedać coś pod nową marką

to recharge sth  tə riːˈʧɑːʤ ˈsʌmθɪŋ 
 podładować coś, naładować coś 
(baterię)

to recognise sth  tə ˈrekəɡnaɪz 
ˈsʌmθɪŋ  rozpoznać coś, uznać

to reconcile sth  tə ˈrekənsaɪl 
ˈsʌmθɪŋ  pogodzić coś

to rectify sth  tə ˈrektɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 naprawić coś

to redirect sb  tə ˌriːdəˈrekt ˈsʌmbədi 
 przekierować kogoś

to refer to sth  tə rɪˈfɜː(r) tə ˈsʌmθɪŋ 
 wspominać coś, mówić o czymś

to reflect sth  tə rɪˈflekt ˈsʌmθɪŋ 
 odzwierciedlać coś

to refocus sth  tə ˌriːˈfəʊkəs ˈsʌmθɪŋ 
 ponownie coś skupić (np. wysiłki  
na czymś)

to refuse to do sth  tə rɪˈfjuːz tə du 
ˈsʌmθɪŋ  odmówić zrobienia czegoś

to refute  tə rɪˈfjuːt  obalić (tezę, 
teorię)

to regain sth  tə rɪˈɡeɪn ˈsʌmθɪŋ 
 odzyskać coś, odrobić

to register sth  tə ˈredʒɪstə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  odnotować coś, 
zarejestrować

to register with sb  tə ˈredʒɪstə(r) 
wɪð ˈsʌmbədi  zarejestrować się  
u kogoś

to rein sth in  tə reɪn ˈsʌmθɪŋ ɪn 
 ukrócić coś, ograniczyć

to reincarnate  tə ˌriːɪnˈkɑːneɪt 
 odrodzić (się)

to reinstate sb  tə ˌriːɪnˈsteɪt 
ˈsʌmbədi  przywrócić kogoś  
(na stanowisko)

to reject sth  tə rɪˈdʒekt ˈsʌmθɪŋ 
 odrzucić coś

to release sth  tə rɪˈliːs ˈsʌmθɪŋ 
 uwolnić coś, wyemitować

to relinquish sth  tə rɪˈlɪŋkwɪʃ 
ˈsʌmθɪŋ  zrezygnować z czegoś,  
zrzec się

to relocate to X  tə ˌriːləʊˈkeɪt tə 
 przenieść (coś) do X

to rely on sth  tə rɪˈlaɪ ɒn ˈsʌmθɪŋ 
 polegać na czymś

to remain in place  tə rɪˈmeɪn ɪn 
ˈpleɪs  pozostać na miejscu, pozostać

to remark  tə rɪˈmɑːk  czynić uwagę, 
stwierdzić

to rename sth  tə ˌriːˈneɪm ˈsʌmθɪŋ 
 zmienić nazwę czegoś

to render sth sth  tə ˈrendə(r) 
ˈsʌmθɪŋ ˈsʌmθɪŋ  uczynić coś  
czymś/jakimś

to rent sth out  tə rent ˈsʌmθɪŋ aʊt 
 wynająć coś

to require sth  tə rɪˈkwaɪə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 wymagać czegoś

to resemble sth  tə rɪˈzembl ˈsʌmθɪŋ 
 przypominać coś

to resent sb  tə rɪˈzent ˈsʌmbədi  mieć 
żal/uraz do kogoś

to resolve sth  tə rɪˈzɒlv ˈsʌmθɪŋ 
 rozwiązać coś

to respect sth  tə rɪˈspekt ˈsʌmθɪŋ 
 (u)szanować coś

to result in sth  tə rɪˈzʌlt ɪn ˈsʌmθɪŋ 
 poskutkować czymś

to retail for X  tə ˈriːteɪl fə(r)  być 
sprzedawanym po X

to retain sth  tə rɪˈteɪn ˈsʌmθɪŋ 
 zachować coś

to retire  tə rɪˈtaɪə(r)  przejść  
na emeryturę

to retreat  tə rɪˈtriːt  cofnąć się, 
wycofać

to retrofit sth  tə ˈretrəʊfɪt ˈsʌmθɪŋ 
 wyposażyć coś (starszego w nowszy 
system, technologię itp.)

to reveal that …  tə rɪˈviːl ðæt 
 ujawnić, że...

to revisit sth  tə riːˈvɪzɪt ˈsʌmθɪŋ 
 ponownie coś rozważyć, powrócić  
do czegoś

to revive sth  tə rɪˈvaɪv ˈsʌmθɪŋ 
 wskrzesić coś, przywrócić do życia

to reward sb with sth  tə rɪˈwɔːd 
ˈsʌmbədi wɪð ˈsʌmθɪŋ  nagrodzić 
kogoś czymś

to rewind to X  tə ˌriːˈwaɪnd tə  cofnąć 
wskazówki zegara do X, sięgnąć 
wstecz do X

to ride sth out  tə raɪd ˈsʌmθɪŋ ˈaʊt 
 przeczekać coś (np. burzę)

to rival sb  tə ˈraɪvl ˈsʌmbədi 
 dorównać komuś

to roast sth  tə rəʊst ˈsʌmθɪŋ  upiec 
coś

to romanticise sth  tə rəʊˈmæntɪsaɪz 
ˈsʌmθɪŋ  wyidealizować coś

to run along sth  tə rʌn əˈlɒŋ ˈsʌmθɪŋ 
 prowadzić wzdłuż czegoś

to run for office  tǝ rʌn fǝ(r) ˈɒfɪs 
 ubiegać się o urząd

to sb’s credit  tə ˈsʌmbədiz ˈkredɪt 
 dobrze o kimś świadczy (że...), komuś 
należy się uznanie (za coś)

to scale sth  tə skeɪl ˈsʌmθɪŋ 
 dostosować skalę/rozmiary czegoś, 
zwiększyć/zmniejszyć w zależności  
od zapotrzebowania

to scare the living daylights out  
of sb  tə skeə(r) ðə ˈlɪvɪŋ ˈdeɪlaɪts 
ˈaʊt əv ˈsʌmbədi  przerazić kogoś  
na śmierć

to scurry round  tə ˈskʌri ˈraʊnd  latać 
dokoła, kręcić się (pot., UK)

to secure sth  tə sɪˈkjʊə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 zapewnić coś (sobie)

to seek sb out  tə siːk ˈsʌmbədi aʊt 
 wyszukać kogoś

to seize sth  tə siːz ˈsʌmθɪŋ  porwać 
coś, schwytać

to sentence sb to sth  tə ˈsentəns 
ˈsʌmbədi tə ˈsʌmθɪŋ  skazać kogoś  
na jakąś karę
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to serve as X  tə sɜːv əz  pełnić rolę X

to serve sth with sth  tə sɜːv ˈsʌmθɪŋ 
wɪð ˈsʌmθɪŋ  podać coś z czymś

to service sth  tǝ ˈsɜːvɪs ˈsʌmθɪŋ 
 obsługiwać coś, serwisować

to set in  tə set ɪn  wdać się, zacząć 
się wdawać

to set off alarm bells  tə set ɒf əˈlɑːm 
belz  sprawić, że (komuś) zapalą się 
światełka ostrzegawcze

to set sth out  tǝ set ˈsʌmθɪŋ aʊt 
 wyznaczyć coś, określić

to set sth up  tə set ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 założyć coś, ułożyć, zorganizować

to set the cat among the pigeons  
tə set ðə kæt əˈmʌŋ ðə ˈpɪdʒənz 
 wsadzić kij w mrowisko

to set X aside  tə set əˈsaɪd  odłożyć X 
(środków na coś)

to settle somewhere  tə ˈsetl 
ˈsʌmweə(r)  osiąść gdzieś, osiedlić się

to sever sth  tə ˈsevə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 przeciąć coś, odciąć

to shape sth  tə ʃeɪp ˈsʌmθɪŋ 
 ukształtować coś

to shore sth up  tə ʃɔː(r) ʌp ˈsʌmθɪŋ 
 umocnić, podreperować coś

to show no signs of slowing 
down  tə ʃəʊ nəʊ saɪnz əv ˈsləʊɪŋ 
daʊn  nie wyglądać, jakby się miało 
zwolnić

to show off  tə ʃəʊ ɒf  chwalić się 
czymś, szczycić

to shrug sth off  tə ʃrʌg ˈsʌmθɪŋ 
ɒf  zlekceważyć coś (np. problem), 
zignorować (np. nie pozwolić, by coś 
się negatywnie odbiło na kimś)

to shun sth  tə ʃʌn ˈsʌmθɪŋ  stronić  
od czegoś, unikać czegoś

to shut sth down  tə ʃʌt ˈsʌmθɪŋ 
daʊn  zamknąć coś

to sidestep sth  tə ˈsaɪdstep ˈsʌmθɪŋ 
 ominąć coś, wyminąć

to sign up for sth  tə saɪn ʌp fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  podpisać się na coś, 
zasubskrybować

to signal sth  tə ˈsɪɡnəl ˈsʌmθɪŋ 
 zasygnalizować coś, być sygnałem 
czegoś

to sing sb’s praises  tə sɪŋ ˈsʌmbədiz 
ˈpreɪzɪz  piać (peany) na czyjąś cześć, 
wychwalać kogoś

to sink sth into sth  tə sɪŋk ˈsʌmθɪŋ 
ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ  utopić coś w czymś

to sit on the board  tə sɪt ɒn ðə bɔːd 
 być członkiem rady (nadzorczej), 
zarządu

to skyrocket  tə ˈskaɪrɒkɪt 
 gwałtownie wzrosnąć

to slap sb with sth  tə slæp ˈsʌmbədi 
wɪð ˈsʌmθɪŋ  ukarać kogoś czymś, 
skazać na coś

to some extent  tə səm ɪkˈstent  do 
pewnego stopnia, w pewnym stopniu

to sort the wheat from the chaff  tə 
sɔːt ðə ˈwiːt frəm ðə tʃɑːf  oddzielać 
ziarno od plew

to specialise in sth  tə ˈspeʃəlaɪz ɪn 
ˈsʌmθɪŋ  specjalizować się w czymś

to spin sth off  tə spɪn ˈsʌmθɪŋ ɒf 
 przekształcić coś

to split hairs  tə splɪt heəz  dzielić 
włos na czworo

to spout sth  tə spaʊt ˈsʌmθɪŋ  sypać 
czymś (np. frazesami), perorować  
o czymś

to spy on sb  tə ˈspaɪ ɒn ˈsʌmbədi 
 szpiegować kogoś

to stack up  tə stæk ʌp  piętrzyć się, 
gromadzić

to stamp sth  tə stæmp ˈsʌmθɪŋ 
 przypieczętować coś, podbić

to stand by sth  tə stænd baɪ 
ˈsʌmθɪŋ  być wiernym czemuś; trwać 
przy czymś

to start off  tə stɑːt ɒf  rozpocząć, 
zacząć

to starve sb of sth  tə stɑːv ˈsʌmbədi 
əv ˈsʌmθɪŋ  pozbawić kogoś czegoś 
(kompletnie)

to step aside  tə step əˈsaɪd  usunąć 
się na bok, ustąpić

to step down  tə step daʊn  ustąpić 
(ze stanowiska), zrezygnować

to step sth up  tə step ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 podkręcić obroty czegoś, rozkręcić 
coś, podwyższyć

to stew sth  tə stjuː ˈsʌmθɪŋ  dusić 
coś (potrawę)

to stick out  tə stɪk aʊt  wystawać

to stick to sth  tə stɪk tə ˈsʌmθɪŋ 
 trzymać się czegoś, pozostać przy 
czymś

to stifle sth  tə ˈstaɪfl ˈsʌmθɪŋ  zdusić 
coś (np. w zarodku)

to stock sth  tə stɒk ˈsʌmθɪŋ 
 prowadzić sprzedaż czegoś, mieć  
coś w asortymencie

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

to stray too far  tə streɪ tuː ˈfɑː(r) 
 zbłądzić; odejść za daleko (od czegoś)

to strengthen  tə ˈstreŋθn  wzmocnić

to strive to do sth  tə straɪv tə 
du ˈsʌmθɪŋ  starać się o zrobienie 
czegoś, dążyć do zrobienia czegoś

to struggle to do sth  tə ˈstrʌɡl tə du 
ˈsʌmθɪŋ  mieć problem ze zrobieniem 
czegoś

to stun sb  tə stʌn ˈsʌmbədi 
 zaskoczyć kogoś kompletnie, ogłuszyć 
kogoś (np. czymś)

to subtitle sth X  tə ˈsʌbtaɪtl ˈsʌmθɪŋ 
 opatrzyć coś podpisem X

to suffer through sth  tə ˈsʌfə(r) θruː 
ˈsʌmθɪŋ  przeżyć coś, przetrwać

to superimpose sth on sth  tə 
ˌsuːpərɪmˈpəʊz ˈsʌmθɪŋ ɒn ˈsʌmθɪŋ 
 nałożyć coś na coś

to supplement sth  tə ˈsʌplɪment 
ˈsʌmθɪŋ  uzupełnić coś, wesprzeć

to supply sb  tə səˈplaɪ ˈsʌmbədi 
 zaopatrywać kogoś (w coś)

to surface  tə ˈsɜːfɪs  ujawniać się, 
wynurzać się

to surpass sth  tə səˈpɑːs ˈsʌmθɪŋ 
 przekroczyć coś, przewyższyć

to surrender  tə səˈrendə(r)  poddać 
się

to suspect sb of doing sth  tə 
səˈspekt ˈsʌmbədi əv ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
 podejrzewać, że ktoś coś robi

to sustain sth  tə səˈsteɪn ˈsʌmθɪŋ 
 utrzymać coś

to sweep across  tə swiːp əˈkrɒs 
 przetoczyć się przez coś  
(np. o huraganie, zmianach itp.)
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to tackle sth  tə ˈtækl ˈsʌmθɪŋ 
 poradzić sobie z czymś, rozwiązać  
coś (problem)

to take a back seat  tə teɪk ə bæk si:t 
 stracić na znaczeniu, stać się mniej 
ważnym

to take advantage of sth  tə teɪk 
ədˈvɑːntɪdʒ əv ˈsʌmθɪŋ  wykorzystać 
coś, obrócić na korzyść

to take for granted  tə teɪk fə(r) 
ˈɡrɑːntɪd  uważać (coś) za należne, 
brać coś za pewnik

to take inspiration from sb  tə teɪk 
ˌɪnspəˈreɪʃn frəm ˈsʌmbədi  czerpać 
od kogoś inspirację, inspirować się 
kimś

to take ownership of sth  tə teɪk 
ˈəʊnəʃɪp əv ˈsʌmθɪŋ  przejąć coś  
na własność, objąć coś w posiadanie

to take sb seriously  tǝ teɪk ˈsʌmbədi 
ˈsɪəriəsli  traktować kogoś poważnie

to take sth at face value  tə teɪk 
ˈsʌmθɪŋ ət feɪs ˈvæljuː  przyjmować 
coś za dobrą monetę; akceptować 
coś bez kwestionowania

to take sth to a new level  tə teɪk 
ˈsʌmθɪŋ tu ə njuː ˈlevl  wynieść coś  
na nowy poziom

to take sth up  tə teɪk ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 zająć coś (np. obszar, część czegoś itp.)

to take the edge off sth  tə teɪk 
ði edʒ ɒf ˈsʌmθɪŋ  złagodzić coś, 
uśmierzyć

to take the lead  tə teɪk ðə liːd  objąć 
prowadzenie

to take tough action against sb  tə 
teɪk tʌf ˈækʃn əˈɡenst ˈsʌmbədi 
 podjąć surowe kroki wobec kogoś

to take X perspective  tə teɪk 
pəˈspektɪv  patrzeć z X perspektywy, 
mieć X pogląd

to tarnish sth  tə ˈtɑːnɪʃ ˈsʌmθɪŋ 
 splamić coś, zszargać

to tax sth  tə tæks ˈsʌmθɪŋ 
 opodatkować coś

to tempt sb  tə tempt ˈsʌmbədi  skusić 
kogoś

to thank one’s lucky stars  tə θæŋk 
wʌnz ˈlʌki stɑːz  dziękować swojej 
szczęśliwej gwieździe

to this day...  tə ðɪs deɪ  po dziś dzień...

to thread sth onto sth  tə θred 
ˈsʌmθɪŋ ˈɒntə ˈsʌmθɪŋ  nawlec  
coś na coś, nabić

to threaten sth  tə ˈθretn ˈsʌmθɪŋ 
 zagrozić czemuś

to tinker around with sth  tə ˈtɪŋkə(r) 
əˈraʊnd wɪð ˈsʌmθɪŋ  bawić się 
czymś, sprawdzać coś (pot.)

to titillate sb  tə ˈtɪtɪleɪt ˈsʌmbədi 
 rozpalić czyjąś wyobraźnię

to tour sth  tə tʊə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 objeżdżać coś, odbyć tournee  
gdzieś/po czymś

to tout sth as sth  tə taʊt ˈsʌmθɪŋ 
əz ˈsʌmθɪŋ  okrzyczeć coś mianem 
czegoś/jakiegoś

to track sth  tə træk ˈsʌmθɪŋ  śledzić 
coś, prześledzić

to trade shares  tə treɪd ʃeəz 
 handlować akcjami

to transform sb into sth  tə 
trænsˈfɔːm ˈsʌmbədi ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ 
 przekształcić kogoś w coś

to transition to sth  tə trænˈzɪʃən tə 
ˈsʌmθɪŋ  przejść do czegoś

to treat sth as X  tə triːt ˈsʌmθɪŋ əz 
 traktować coś jako X

to turn a profit  tə tɜːn ə ˈprɒfɪt 
 wypracować zysk

to turn out to be sth  tə tɜːn aʊt tə bi 
ˈsʌmθɪŋ  okazać się być czymś

to turn over X  tə tɜːn ˈəʊvə(r) 
 obracać X, mieć X obrotu

to turn sth into sth  tə tɜːn ˈsʌmθɪŋ 
ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ  zmienić coś w coś

to turn up  tə tɜːn ʌp  zjawiać się

to turn X’s fortunes around  tə tɜːn 
ˈfɔːtʃuːnz əˈraʊnd  odmienić losy X

to twinkle  tə ˈtwɪŋkl  migotać, 
błyszczeć

to undergo sth  tu ˌʌndəˈɡəʊ 
ˈsʌmθɪŋ  poddać się czemuś,  
przejść przez coś

to undermine sth  tu ˌʌndəˈmaɪn 
ˈsʌmθɪŋ  podkopać coś, zaszkodzić

to underpin  tʊ ˌʌndəˈpɪn 
 wspomagać (coś), wspierać

to undervalue sth  tu ˌʌndəˈvæljuː 
ˈsʌmθɪŋ  nie docenić czegoś;  
za nisko ocenić coś

to unveil  tʊ ʌnˈveɪl  odsłonić, ukazać

to update sth  tu ˌʌpˈdeɪt ˈsʌmθɪŋ 
 zaktualizować coś

to uphold sth  tu ʌpˈhəʊld ˈsʌmθɪŋ 
 podtrzymać coś

to usurp sth  tə juːˈzɜːp ˈsʌmθɪŋ 
 zajmować coś (dla siebie), uzurpować

to value sth at X  tə ˈvæljuː ˈsʌmθɪŋ 
ət  wyceniać coś na X

to venture into sth  tə ˈventʃə(r) ˈɪntə 
ˈsʌmθɪŋ  wejść do czegoś, spróbować 
sił w czymś

to violate sth  tə ˈvaɪəleɪt ˈsʌmθɪŋ 
 pogwałcić coś, naruszyć

to voice sth  tə vɔɪs ˈsʌmθɪŋ  wyrazić 
coś

to vote in favour of sth  tə vəʊt ɪn 
ˈfeɪvə(r) əv ˈsʌmθɪŋ  zagłosować  
na coś/za czymś (UK)

to vow to do sth  tə vaʊ du ˈsʌmθɪŋ 
 poprzysiąc zrobienie czegoś

to what end?  tə ˈwɒt end  w jakim 
celu?, po co?

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

to wink  tə wɪŋk  mrugnąć  
(np. do kogoś)

to wipe sth out  tə waɪp ˈsʌmθɪŋ aʊt 
 skasować coś, wymazać

to witness sth  tə ˈwɪtnəs ˈsʌmθɪŋ 
 doświadczyć czegoś, być świadkiem 
czegoś

to wonder  tə ˈwʌndə(r)  zastanawiać 
się

to woo sb  tə wuː ˈsʌmbədi  zabiegać 
o czyjeś względy

to wrap sth in sth  tə ræp ˈsʌmθɪŋ ɪn 
ˈsʌmθɪŋ  owinąć coś czymś

to X end  tə end  w X celu

toddler  ˈtɒdlə(r)  małe dziecko 
(uczące się chodzić)

tomb  tuːm  grób, grobowiec

too little, too late  tuː ˈlɪtl tuː leɪt  za 
późno na coś, coś i tak nic już nie da
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top of the class  tɒp əv ðə klɑːs   
najlepszy w klasie

top pick  tɒp pɪk  najlepszy wybór

top-flight  ˈtɒp flaɪt  najwyższych 
lotów; z najwyższej półki (pot.)

tortuous  ˈtɔːtʃʊəs  zawiły, pogmatwany

tour de force  ˌtʊə(r) də ˈfɔːs   
majstersztyk

track record  træk ˈrekɔːd  historia 
dokonań/osiągnięć

tract  trækt  obszar (gruntu)

trade secret  treɪd ˈsiːkrɪt  tajemnica 
handlowa

traffic enforcement  ˈtræfɪk 
ɪnˈfɔːsmənt  egzekwowanie prawa 
ruchu; wydział ruchu drogowego

trailblazing  ˈtreɪlbleɪzɪŋ  pionierski, 
przecierający nowe szlaki 

treasure trove of sth  ˈtreʒə(r) trəʊv 
əv ˈsʌmθɪŋ  istny skarb (złożony  
z czegoś), skarbnica czegoś

treatment  ˈtriːtmənt  traktowanie, 
obchodzenie się (z kimś)

tree-lined  triː laɪnd  wysadzany  
drzewami

tremendous  trɪˈmendəs  ogromny, 
niesamowity

trickery  ˈtrɪkəri  oszustwo, podstęp

tricky  ˈtrɪki  trudny, złożony

triple  ˈtrɪpl  potrójny, trzykrotnie 
(większy)

troupe  truːp  trupa

tumultuous  tjuːˈmʌltʃuəs  burzliwy, 
niespokojny

turning point  ˈtɜːnɪŋ pɔɪnt  punkt 
zwrotny

turnkey  ˈtɜːnkiː  (zrealizowany)  
pod klucz

turnover  ˈtɜːnəʊvə(r)  obrót

tutelage  ˈtjuːtɪlɪdʒ  nauczanie,  
kuratela

tutorial  tjuːˈtɔːrɪəl  poradnik,  
samouczek

twist  twɪst  nagły zwrot akcji,  
niespodziewane wydarzenie

two-way  tuː weɪ  dwustronny, 
obopólny

tycoon  taɪˈkuːn  potentat, magnat

U
ultimately  ˈʌltɪmətli  ostatecznie,  
w końcu

unauthorized  ʌnˈɔːθəraɪzd   
bezprawny, niedozwolony

unbeknownst to sb  ˌʌnbɪˈnoʊnst tə 
ˈsʌmbədi  bez czyjejś wiedzy, gdy ktoś 
o czymś nie wiedział

unbureaucratic  ʌnˌbjʊərəˈkratɪk   
pozbawiony biurokracji

uncertainty  ʌnˈsɜːtnti  niepewność

unconvinced  ˌʌnkənˈvɪnst   
nieprzekonany

under budget  ˈʌndə(r) ˈbʌdʒət 
 poniżej założonego budżetu

under X rule  ˈʌndər ruːl  pod rządami X

underinvestment  ˌʌndərɪnˈvestm(ə)
nt  niedoinwestowanie

underlying  ˌʌndəˈlaɪɪŋ  leżący  
u podłoża (czegoś), podstawowy  
(dla czegoś) 

underscored  ˌʌndəˈskɔːd 
 podkreślony, uwypuklony

unemployment  ˌʌnɪmˈploɪmənt  
 bezrobocie

unflinchingly  ʌnˈflɪntʃɪŋli  nieugięcie

unfortunate  ʌnˈfɔːtʃʊnət  niefortunny, 
godny pożałowania

unicorn  ˈjuːnɪkɔːn  start-up wycenio-
ny na ponad miliard dolarów

uninhabited  ˌʌnɪnˈhæbɪtɪd 
 niezamieszkały, bezludny

unjustified  ʌnˈdʒʌstɪfaɪd   
nieuzasadniony

unlawful  ʌnˈlɔːfl  bezprawny

unlicensed  ʌnˈlaɪsnst   
nielicencjonowany

unlikely  ʌnˈlaɪkli  nieprawdopodobny,  
mało prawdopodobny

unorthodox  ˌʌnˈɔːθədɒks   
nietradycyjny, niekonwencjonalny

unrealistic  ˌʌnrɪəˈlɪstɪk  nierealistyczny

unrelated  ˌʌnrɪˈleɪtɪd  niepowiązany

unreliable  ˌʌnrɪˈlaɪəbl  niesolidny, 
zmienny

unsweetened  ʌnˈswiːtnd  niesłodzony

unthinkable  ʌnˈθɪŋkəbl  nie  
do pomyślenia

untrue  ʌnˈtruː  nieprawdziwy

unwittingly  ʌnˈwɪtɪŋli  nieświadomie, 
mimowolnie

up to the standard  ʌp tə ðə 
ˈstændəd  zgodny ze standardem, 
spełniający standard

up until that point  ʌp ʌnˈtɪl ðət pɔɪnt 
 aż do tego momentu

upfront  ˌʌpˈfrʌnt  z góry, zawczasu

upstart  ˈʌpstɑːt  (zadzierający nosa) 
nowicjusz

upswing  ˈʌpswɪŋ  wzrost

V
vacant  ˈveɪkənt  wolny, wakujący

varied  ˈveərɪd  różnorodny, 
zróżnicowany

variety  vəˈraɪəti  odmiana, rodzaj

vehicle  ˈviːəkl  pojazd

vendetta  venˈdetə  wendetta  
(zemsta)

Venetian  vəˈniːʃn  Wenecjanin,  
wenecki

venture  ˈventʃə(r)  przedsięwzięcie, 
operacja

venture capital  ˈventʃə(r) ˈkæpɪtəl 
 kapitał inwestycyjny wysokiego ryzyka

veritable  ˈverɪtəbl  istny, prawdziwy

veteran  ˈvetərən  zaprawiony w boju, 
wytrawny

via  ˈvaɪə  przez, za pośrednictwem

viability  ˌvaɪəˈbɪlɪti  realność, 
wykonalność

viable  ˈvaɪəbl  realny, wykonalny

victim  ˈvɪktɪm  ofiara

vile  vaɪl  nikczemny, zły

vine leaf  vaɪn liːf  liść winogrona

violence  ˈvaɪələns  przemoc



business-english.com.pl
76/2020

Colorful
MEDIA

viral  ˈvaɪrəl  wiralny, popularny  
w sieciach społecznościowych

virtually  ˈvɜːtʃʊəli  praktycznie

visuals  ˈvɪʒuəlz  oprawa wizualna, 
grafika

vital  ˈvaɪtl  niezbędny, mający  
podstawowe znaczenie (dla czegoś)

vitally  ˈvaɪtəli  absolutnie, niezwykle 
(np. ważny)

volume  ˈvɒljuːm  objętość

voluntarily  ˈvɒləntrəli  dobrowolnie

voyeuristic  ˌvwɑːjəˈrɪstɪk 
 podglądający, podpatrujący (kogoś)

vulnerable to sth  ˈvʌlnərəbl tə 
ˈsʌmθɪŋ  podatny na coś, wrażliwy

W
warfare  ˈwɔːfeə(r)  działania wojenne

wary of sth  ˈweəri əv ˈsʌmθɪŋ 
 mający się na baczności przed czymś

wasteful  ˈweɪstfl  marnotrawny, 
nieoszczędny

waterfront  ˈwɔːtəfrʌnt  promenada 
(nad brzegiem), nadbrzeże

way up  ˈweɪ ʌp  bardzo daleko,  
bardzo wysoko

weakness  ˈwiːknɪs  słabość, słaba 
strona

wealthy  ˈwelθi  zamożny

weapon  ˈwepən  broń

weaponry  ˈwepənri  rodzaj broni, 
broń (ogólnie)

weekly shop  ˈwiːkli ʃɒp   
cotygodniowe zakupy (pot.)

welfare program  ˈwelfeə(r) 
ˈprəʊgræm  program pomocy/
świadczeń (społecznych)

well known for sth  wel nəʊn fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  doskonale znany dzięki 
czemuś, który się wsławił czymś

well-being  wel ˈbiːɪŋ  dobre  
samopoczucie (psychiczne/fizyczne)

well-earned  wel ɜːnd  zasłużony,  
na który się uczciwie zapracowało

well-intentioned  wel ɪnˈtenʃnd  pełen 
dobrych zamiarów

well-rounded  wel ˈraʊndɪd   
gruntowny, staranny (tylko  
przed rzeczownikiem) (UK)

were it not for...  wə(r) ɪt nɒt fɔː(r) 
 gdyby nie...

what all the fuss is about  wɒt ɔːl  
ðə fʌs ɪz əˈbaʊt  o co tyle krzyku,  
o co (to całe) zamieszanie

what’s the catch?  ˈwɒts ðə kætʃ   
w czym tkwi haczyk?

what’s up with...?  ˈwɒts ʌp wɪð   
o co chodzi z...? (pot.)

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

where better to do sth than X?  
weə(r) ˈbetə(r) tə du ˈsʌmθɪŋ ðən 
 czyż jest lepsze miejsce na coś, niż X?

wherein  ˌweəˈrɪn  w myśl którego,  
w którym

white-collar  waɪt ˈkɒlə(r)  urzędniczy, 
umysłowy (o pracy)

wicked  ˈwɪkɪd  doskonały, świetny 
(pot.)

widely held  ˈwaɪdli held   
powszechnie uznawany/wyznawany 
(np. pogląd)

widespread  ˈwaɪdspred   
powszechny, rozpowszechniony

will  wɪl  testament

willing to do sth  ˈwɪlɪŋ tə du 
ˈsʌmθɪŋ  chętny do zrobienia czegoś

winning formula  ˈwɪnɪŋ ˈfɔːmjʊlə 
 recepta na sukces/wygraną

wisdom  ˈwɪzdəm  mądrość, rozsądek

wise  waɪz  mądry

with a nod to sth  wɪð ə nɒd tə 
ˈsʌmθɪŋ  z ukłonem w stronę czegoś

with respect to sth  wɪð rɪˈspekt 
tə ˈsʌmθɪŋ  w zakresie czegoś, jeśli 
chodzi o coś

withdrawal  wɪðˈdrɔːəl  wycofanie

within a year  wɪðˈɪn ə ˈjiə(r)  w ciągu 
roku

without a doubt  wɪðˈaʊt ə daʊt   
bez wątpienia

without further ado...  wɪðˈaʊt 
ˈfɜːðə(r) əˈduː  bez zbędnej zwłoki...

word of warning  wɜːd əv ˈwɔːnɪŋ 
 ostrzeżenie

workforce  ˈwɜːkfɔːs  siła robocza, 
pracownicy

world cup  wɜːd kʌp  mistrzostwa 
świata

worldwide  ˈwɜːldwaɪd  na całym 
świecie

worn-out  wɔːn aʊt  zużyty, stary  
(tylko przed rzeczownikiem)

would-be  wʊd bi  potencjalny, 
niedoszły (tylko przed rzeczownikiem)

wrongdoing  ˈrɒŋduːɪŋ  wykroczenie, 
przestępstwo

X
X administration  ədˌmɪnɪˈstreɪʃn 
 rządy X

X charged  tʃɑːdʒd  o X podtekście, 
zabarwieniu X (nie przed  
rzeczownikiem)

X is the name of the game  ɪz ðə 
ˈneɪm əv ðə ɡeɪm  w czymś chodzi 
przede wszystkim o X, X to jest 
najważniejszy element czegoś

X-based  beɪst  znajdujący się w X,  
z siedzibą w X (tylko przed  
rzeczownikiem)

X-capable  ˈkeɪpəbl  zdolny do X, 
mający X możliwość

X-intensive  ɪnˈtensɪv  mocno X, 
zawierający dużo X

X-minded  ˈmaɪndɪd  o X przekonaniach 

X-powered  ˈpaʊəd  zasilany X, 
napędzany X

X-ray  ˈeks reɪ  promień X

X-scented  ˈsentɪd  o X zapachu

X, to name but a few...  tə ˈneɪm  
bət ə fjuː  między innymi X,  
to tylko niektóre z X

Y
yachting  ˈjɒtɪŋ  pływanie jachtem

year-end  ˈjiə(r) end  na koniec roku

year-round   ˈjiə(r) ˈraʊnd  całoroczny
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yearbook  ˈjɪəbʊk  księga pamiątkowa 
(klasy) (US)

you could do worse than do sth  
ju kəd də wɜːs ðən də ˈsʌmθɪŋ  są 
gorsze rzeczy, niż zrobienie czegoś; 
zrobienie czegoś wcale nie jest takie 
złe

you would forgive sb if...  ju wʊd 
fəˈɡɪv ˈsʌmbədi ɪf  można wybaczyć 
komuś, że..., jest zrozumiałe, że ktoś 
może...

young at heart  jʌŋ ət hɑːt  młody 
duchem

Z
zone  zəʊn  strefa, sfera
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