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A
A-list celebrity  ˈeɪ lɪst sɪˈlebrɪti 
 jedna znajwiększych gwiazd  
(np. Hollywood)

about-turn  əˈbaʊt tɜːn  całkowite 
odwrócenie sytuacji/nastawienia, 
zwrot o180 stopni

abuse  əˈbjuːs  łamanie (np. praw 
człowieka), nadużycie

a carrot and stick approach  ə 
ˈkærət ənd stɪk əˈprəʊtʃ  metoda 
kija imarchewki

accessible  əkˈsesəbl  dostępny

accommodation  əˌkɒməˈdeɪʃn  za-
kwaterowanie, kwatera

accordingly  əˈkɔːdɪŋli  odpowied-
nio, stosownie

accumulated  əˈkjuːmjəleɪtɪd  nagro-
madzony, zgromadzony

accusation  ˌækjuˈzeɪʃn  oskarżenie

acerbic  əˈsɜːbɪk  cierpki (także  
o ironii)

across the board  əˈkrɒs ðə bɔːd 
 ogólnie, wszędzie

across the pond  əˈkrɒs ðə pɒnd   
po drugiej stronie sadzawki  
(o Oceanie Atlantyckim)

a dab hand at doing sth  ə dæb 
hænd ət ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  wprawny  
w robieniu czegoś

added-value  ˈædɪd ˈvæljuː  stano-
wiący wartość dodaną

a deal more X  ə diːl mɔː(r)  o wiele 
bardziej X

adjustment  əˈdʒʌstmənt  popraw-
ka, modyfikacja

admirer  ədˈmaɪərə(r)  wielbiciel

admittedly  ədˈmɪtɪdli  wprawdzie

adult  ˈædʌlt  dorosły

adulthood  ˈædʌlthʊd  dorosłość

advances in sth  ədˈvɑːnsɪz ɪn 
ˈsʌmθɪŋ  postępy w czymś/jakiejś 
kwestii

advantage  ədˈvɑːntɪdʒ  przewaga, 
korzyść

advantageous  ˌædvənˈteɪdʒəs 
 korzystny, pozytywny

advertising campaign  ˈædvətaɪzɪŋ 
kæmˈpeɪn  kampania reklamowa

advocate of/for sth  ˈædvəkət əv 
fə(r) ˈsʌmθɪŋ  orędownik na rzecz 
czegoś

a fair day’s pay for afair day’s 
work  ə feə(r) ˈdeɪz peɪ fə(r) ə 
feə(r) ˈdeɪz ˈwɜːk  uczciwa płaca  
za uczciwą pracę

affiliate  əˈfɪliət  partnerski  
(np. oddział), związany zpartnerem 
(handlowym)

affordable  əˈfɔːdəbl  przystępny, 
dostępny cenowo

age-related  eɪdʒ rɪˈleɪtɪd  uwarun-
kowany wiekowo, zależny  
od wieku

ageing  ˈeɪdʒɪŋ  starzejący się

agenda  əˈdʒendə  porządek dzien-
ny, program (rzeczy do zrobienia)

agile  ˈædʒaɪl  zwinny

agricultural  ˌæɡrɪˈkʌltʃrəl  rolny

a hard nut  ə hɑːd nʌt  twarda sztu-
ka (o kimś nieustępliwym, zawzię-
tym)

ailing  ˈeɪlɪŋ  chory, niedomagający

air of excitement  eə(r) əv 
ɪkˈsaɪtmənt  atmosfera ekscytacji/
podniecenia

air-cushioned  eə(r) ˈkʊʃnd   
z poduszką powietrzną, na podusz-
ce powietrznej

aisle  aɪl  korytarz, alejka (sklepowa)

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

a keen X  ə kiːn  zapalony X  
(np. amator czegoś)

akin to sth  əˈkɪn tə ˈsʌmθɪŋ  po-
dobny do czegoś, w stylu czegoś

alarm bell  əˈlɑːm bel  dzwonek 
alarmowy, ostrzegawczy

Alexander the Great 
  ˌælɪɡˈzɑːndə(r) ðə ˈɡreɪt  Aleksan-
der Wielki

all the same  ɔ:l ðə ˈseɪm  a jednak, 
mimo wszystko

all-or-nothing  ɔːl ɔː(r) ˈnʌθɪŋ  kate-
goryczny, nieznoszący półśrodków, 
typu "wszystko albo nic"

alleged  əˈledʒd  rzekomy, domnie-
many

allegedly  əˈledʒɪdli  rzekomo

along time coming  ə ˈlɒŋ ˈtaɪm 
ˈkʌmɪŋ  na który zanosiło się  
od dawna, od dawna wyczekiwany 
(nie przed rzeczownikiem)

alongside sth  əˌlɒŋˈsaɪd ˈsʌmθɪŋ 
 wraz zczymś, obok czegoś

Alpine  ˈælpaɪn  alpejski

also-ran  ˈɔːlsəʊ ræn  gracz drugo-
planowy, sportowiec średniej klasy

amazing  əˈmeɪzɪŋ  niesamowity

a means for sth  ə miːnz fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  sposób na coś

amenities  əˈmiːnətiz  udogodnie-
nia, wygody

amicable  ˈæmɪkəbl  przyjazny,  
polubowny

a moment’s X  ə ˈməʊmənts  chwi-
lowy X, X w danym momencie

amongst the ranks  əˈmʌŋst ðə 
ræŋks  w szeregach (np. wśród zwy-
kłych członków organizacji)

an excuse to do sth  ən ɪkˈskjuːz tə 
du ˈsʌmθɪŋ  wymówka, by coś zro-
bić; powód do zrobienia czegoś

ancient  ˈeɪnʃənt  starożytny

animal feed  ˈænɪml fiːd  pasza  
dla zwierząt

animal welfare  ˈænɪml ˈwelfeə(r) 
 dobrostan zwierząt

announcement  əˈnaʊnsmənt  ogło-
szenie

annual turnover  ˈænjuəl 
ˈtɜːnəʊvə(r)  roczne obroty

annual  ˈænjuəl  coroczny

anonymously  əˈnɒnɪməsli  anoni-
mowo

another string to one’s 
bow  əˈnʌðə(r) strɪŋ tə wʌnz baʊ 
 kolejne dokonanie na czyimś koncie

anticompetitive  ˌæntɪkəmˈpetətɪv 
 antykonkurencyjny

antithesis  ænˈtɪθəsɪs  antyteza, 
kompletne przeciwieństwo

anxious  ˈæŋkʃəs  zaniepokojony, 
poddenerwowany
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apparent  əˈpærənt  widoczny,  
pozorny

apparently  əˈpærəntli  najwyraźniej

appeal  əˈpiːl  atrakcyjność, urok

appropriate  əˈprəʊpriət   
odpowiedni

approx. (approximately)  əˈprɒks 
əˈprɒksɪmətli  około, w przybliżeniu

archipelago  ˌɑːkɪˈpeləɡəʊ  archi-
pelag

Arctic Circle  ˌɑ:ktɪk ˈsɜːkl  koło  
podbiegunowe

arguably  ˈɑːɡjuəbli  zapewne, moż-
liwe

Aristotle  ˈærɪstɒtl  Arystoteles

arrangement  əˈreɪndʒmənt  układ

array  əˈreɪ  wybór, asortyment

arrival  əˈraɪvl  przybycie, przylot

artificial intelligence (AI)  ˌɑ:tɪˌfɪʃl 
ɪnˈtelɪdʒəns ˌeɪ ˈaɪ  sztuczna inteli-
gencja (SI)

artificial  ˌɑːtɪˈfɪʃl  sztuczny

as and when  əz ənd wen  w miarę 
czegoś

as aresult  əz ə rɪˈzʌlt  w wyniku 
(tego), przez (to)

as a whole  əz ə həʊl  w całości, 
jako całość

as follows  əz ˈfɒləʊz  co następuje

aspirational  æspəˈreɪʃnəl  aspirują-
cy, związany zdążeniem  
do lepszego życia, kariery itp.

asset  ˈæset  kapitał; składnik ma-
jątku

assets  ˈæsets  zasoby, majątek

astute  əˈstjuːt  bystry, przenikliwy

at first glance  ət fɜːst ɡlɑːns   
na pierwszy rzut oka

at the expense of sth  ət ðə 
ɪkˈspens əv ˈsʌmθɪŋ  kosztem cze-
goś

at the outset  ət ði ˈaʊtset  na po-
czątku, od początku

at the very least  ət ðə ˈveri liːst 
 przynajmniej

at this stage  ət ðɪs steɪdʒ  na tym 
etapie

at will  ət wɪl  na życzenie, gdzie/gdy 
się chce

audience  ˈɔːdiəns  czytelnicy,  
widownia, słuchacze

auditor  ˈɔːdɪtə(r)  audytor

aurora borealis  ɔːˌrɔːrə ˌbɔːriˈeɪlɪs 
 zorza polarna

authentic-looking  ɔːˈθentɪk lʊkɪŋ 
 wyglądający na prawdziwy (tylko 
przed rzeczownikiem)

automotive industry  ˌɔːtəʊˈməʊtɪv 
ˈɪndəstri  przemysł samochodowy/
motoryzacyjny

automotive  ˌɔːtəʊˈməʊtɪv  motory-
zacyjny

autonomous  ɔːˈtɒnəməs  autono-
miczny, samodzielny

a variety of sth  ə vəˈraɪəti əv 
ˈsʌmθɪŋ  różnorodność czegoś, wie-
lość

aviation  ˌeɪviˈeɪʃn  awiacja,  
lotnictwo

aware of sth  əˈweə(r) əv ˈsʌmθɪŋ 
 świadomy czegoś

awareness  əˈweənəs  wiedza, zna-
jomość (o czymś, czegoś)

B
B2C (business-to-consu-
mer)  ˌbiːtəˈsiː ˈbɪznəs tə 
kənˈsjuːmə(r)  model B2C (sprzedaż 
detaliczna do klientów)

baby powder  ˈbeɪbi ˈpaʊdə(r)  pu-
der dla dzieci

bachelor’s degree  ˈbætʃələz dɪˈɡriː 
 tytuł/stopień licencjata

background effect  ˈbækɡraʊnd 
ɪˈfekt  efekt tła (w programach MS 
Teams, Webex itp.)

backstory  ˈbækstɔːri  historia (cze-
goś)

bad debt  ˌbæd ˈdet  nieściągalny 
dług

balance sheet  ˈbæləns ʃiːt  zesta-
wienie bilansowe, bilans

bandage  ˈbændɪdʒ  bandaż

bank balance  bæŋk ˈbæləns  stan 
konta

bankrupt  ˈbæŋkrʌpt  bankrut

barely  ˈbeəli  ledwo

bargain  ˈbɑːɡɪn  okazja (np. cenowa)

barrel  ˈbærəl  baryłka

bauxite  ˈbɔːksaɪt  boksyt

BCE (before the Common Era)  
ˌbiː siːˈiː bɪˈfɔː(r) ðə ˈkɒmən ˈɪərə   
p. n. e., przed naszą erą

beauty spot  ˈbjuːti spɒt  punkt wi-
dokowy (UK)

behaviour  bɪˈheɪvjə(r)  zachowanie 
(UK)

beliefs  bɪˈliːfs  przekonania

benefit  ˈbenɪfɪt  korzyść, pożytek

berry  ˈberi  jagoda

beverage  ˈbevərɪdʒ  napój

big data  bɪɡ ˈdeɪtə  duży zbiór da-
nych

big hitter  bɪɡ ˈhɪtə(r)  poważny 
gracz (np. na rynku) (pot.)

big name  bɪɡ neɪm  wielkie nazwi-
sko; znana osobistość, gwiazda

bigwig  ˈbɪɡwɪɡ  gruba ryba, waż-
niak, szycha

bilberry  ˈbɪlbəri  borówka, czernica

bin  bɪn  kosz (na śmieci)

binge eating  bɪndʒ ˈiːtɪŋ  napado-
we, kompulsywne objadanie się

biodiversity  ˌbaɪəʊdaɪˈvɜːsəti  bio-
różnorodność

bit player  bɪt ˈpleɪə(r)  aktor drugo-
planowy; osoba/organizacja  
o podrzędnym znaczeniu

bite  baɪt  kawałek, gryz

bittersweet  ˈbɪtərˌswit  słodko-
-gorzki

blackout  ˈblækaʊt  brak prądu  
(na skutek awarii), zaciemnienie

blessed with sth  blest wɪð ˈsʌmθɪŋ 
 cieszący się czymś, mający coś (nie-
zwykłego/wspaniałego/rzadkiego)

blessing  ˈblesɪŋ  błogosławieństwo

blissful  ˈblɪsfl  błogi, w błogostanie

blood sausage  blʌd ˈsɒsɪdʒ  ka-
szanka

blow  bləʊ  cios
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bodice  ˈbɒdɪs  gorset

body fat  ˈbɒdi fæt  tkanka tłuszczo-
wa

bogie  ˈbəʊɡi  wózek kołowy  
(podwozie pociągu) (UK)

bold  bəʊld  odważny

bot  bɒt  robot (pot.)

both sides of the coin  bəʊθ saɪdz 
əv ðə kɔɪn  obie strony medalu

bowling alley  ˈbəʊlɪŋ ˈæli  kręgiel-
nia

braking  ˈbreɪkɪŋ  hamowanie

branding  ˈbrændɪŋ  promowanie 
marki; tworzenie/budowanie marki

brassic  ˈbræsɪk  spłukany,  
bez grosza przy duszy  
(pot., slang., UK)

break-up  ˌbreɪkˈʌp  rozdzielenie 
(się), rozpad (np. rodziny, pary)

brewery  ˈbruːəri  browar

bricks-and-mortar  brɪks ənd 
ˈmɔːtə(r)  z siedzibą fizyczną (o skle-
pie, firmie) (tylko  
przed rzeczownikiem) (UK)

brilliance  ˈbrɪliəns  geniusz, błysko-
tliwość

browser  ˈbraʊzə(r)  przeglądarka 
internetowa

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

bulimic  buˈlɪmiə  chory na bulimię

bullet train  ˈbʊlɪt treɪn  superszybki 
pociąg (np. TGV)

bumper  ˈbʌmpə(r)  niesamowicie/
niespodziewanie wysoki

bureaucratic  ˌbjʊərəˈkrætɪk   
biurokratyczny

business line  ˈbɪznəs laɪn   
segment/obszar działalności (ryn-
kowy)

business venture  ˈbɪznəs ˈventʃə(r) 
 przedsięwzięcie, biznes

but, hey,...?  bət heɪ  ale cóż,...?,  
no ale...?

by comparison  baɪ kəmˈpærɪsn   
w porównaniu

C
cafe  ˈkæfeɪ  kawiarnia

campaigning  kæmˈpeɪnɪŋ  walka  
(o coś), toczenie kampanii

canoeing  kəˈnuːɪŋ  kajakarstwo

canton  ˈkæntɒn  kanton

capacity  kəˈpæsəti  zdolność  
(do czegoś), umiejętność

capital allocation  ˈkæpɪtəl 
ˌæləˈkeɪʃn  przydział kapitału

caption  ˈkæpʃn  podpis  
(pod zdjęciem itp.)

carbon footprint  ˈkɑːbən ˈfʊtprɪnt 
 ślad węglowy (łączna ilość emisji 
gazów cieplarnianych)

carbon impact  ˈkɑːbən ˈɪmpækt 
 ślad węglowy (suma emisji gazów 
cieplarnianych wywołana przez 
produkt lub osobę)

cargo bike  ˈkɑːɡəʊ baɪk  rower  
towarowy, rower cargo

cartel  kɑːˈtel  kartel (narkotykowy)

carved-out  kɑːvd ˈaʊt  wydrążony 
(np. w lodzie)

cast member  kɑːst ˈmembə(r)  czło-
nek obsady

casual  ˈkæʒʊəl  luźny, przypadkowy

catalyst  ˈkætəlɪst  katalizator

cattle  ˈkætl  bydło

CEE (Central and Eastern Euro-
pe)  ˌsiː iː ˈiː ˈsentrəl ənd ˈiːstən 
ˈjʊərəp  Europa Środkowo-Wschod-
nia

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

chain  tʃeɪn  sieć (restauracji, hoteli 
itp.)

chairman  ˈtʃeəmən  prezes

chamber  ˈtʃeɪmbə(r)  komnata, po-
mieszczenie

chances are...  tʃɑːnsɪz ɑː(r)  jest 
bardzo prawdopodobne, że..., cał-
kiem możliwe, że...

Channel Tunnel  ˈtʃænl ˈtʌnl  tunel 
pod kanałem La Manche

charge  tʃɑːdʒ  oskarżenie (o prze-
stępstwo)

charmed life  tʃɑːmd laɪf  (prowa-
dzić) życie pod kloszem, życie ni-
czym w raju

checklist  ˈtʃeklɪst  lista z rzeczami  
do odhaczenia

checkout  ˈtʃekaʊt  kasa (wsklepie)

cheerful  ˈtʃɪəfəl  radosny

cheery  ˈtʃɪəri  rozradowany

child labour  tʃaɪld ˈleɪbə(r)  praca 
nieletnich (UK)

childrenswear  ˈtʃɪldrənsweə(r) 
 ubrania dla dzieci

chilled  tʃɪld  zrelaksowany,  
wyluzowany (pot.)

chunk  tʃʌŋk  kawałek

cinnabar  ˈsɪnəˌbɑː(r)  cynober

cinnamon bun  ˈsɪnəmən bʌn   
babeczka cynamonowa

circular economy  ˈsɜːkjʊlə(r) 
ɪˈkɒnəmi  gospodarka o obiegu za-
mkniętym

circumstance  ˈsɜːkəmstəns  oko-
liczność

citizenship  ˈsɪtɪzənʃɪp  obywatel-
stwo

claim  kleɪm  roszczenie

cliché  ˈkliːʃeɪ  wyświechtany banał, 
frazes

cloudberry  ˈklaʊdˌberɪ  malina  
moroszka

cloves  kləʊvz  goździki (przyprawy)

co-founder  kəʊ ˈfaʊndə(r)  współ-
założyciel

coal mining  kəʊl ˈmaɪnɪŋ  wydoby-
cie węgla

coastline  ˈkəʊstlaɪn  wybrzeże, linia 
brzegowa

cognitive computing  ˈkɒɡnətɪv 
kəmˈpjuːtɪŋ  informatyka kognityw-
na

collective bargaining agre-
ement  kəˈlektɪv ˈbɑːɡənɪŋ 
əˈɡriːmənt  porozumienie w sprawie 
umowy zbiorowej; umowa zbioro-
wa

colossus  kəˈlɒsəs  kolos, olbrzym
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combined with sth  kəmˈbaɪnd wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  połączony z czymś

come X,...  kʌm  gdy nadejdzie X,..., 
po tym, jak nastąpi X...

commission on sth  kəˈmɪʃn ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  marża na czymś, prowizja

commitment to sth  kəˈmɪtmənt tə 
ˈsʌmθɪŋ  oddanie czemuś, zaanga-
żowanie w coś

commodity  kəˈmɒdɪti  towar, arty-
kuł (np. spożywczy)

commodore  ˈkɒmədɔː(r)  komodor 
(stopień oficerski w marynarce  
w krajach anglosaskich)

common sight  ˈkɒmən saɪt  zwy-
czajny obrazek, typowa scena

commonplace  ˈkɒmənpleɪs  pospo-
lity, powszechny

compatriot  kəmˈpætrɪət  rodak

compelling  kəmˈpelɪŋ  frapujący, 
fascynujący

competitive  kəmˈpetətɪv  konku-
rencyjny

competitor  kəmˈpetɪtə(r)  rywal

complexity  kəmˈpleksəti  skompli-
kowanie, złożoność

compliance  kəmˈplaɪəns  zgodność 
(z normami/regułami), przestrzega-
nie (normy)

composer  kəmˈpəʊzə(r)  kompo-
zytor

concern over sth  kənˈsɜːn ˈəʊvə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  obawy o coś

concerned about sth  kənˈsɜːnd 
əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ  zaniepokojony 
czymś

concerning sth  kənˈsɜːnɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
 odnośnie (do) czegoś, co się tyczy 
czegoś

concierge  ˌkɒnsɪˈeəʒ  recepcjoni-
sta/-ka, konsjerż

conducive to sth  kənˈdjuːsɪv tə 
ˈsʌmθɪŋ  sprzyjający czemuś

confluence  ˈkɒnflʊəns  zbieg  
(np. okoliczności), zbieżność

confrontational  ˌkɒnfrʌnˈteɪʃnl   
konfliktowy, dążący do konfrontacji

conglomerate  kənˈɡlɒmərət  kon-
glomerat, korporacja

conglomeration  kənˌɡlɒməˈreɪʃn 
 konglomerat, zbitka

conqueror  ˈkɒŋkərə(r)  zdobywca

conquest  ˈkɒŋkwest  podbój

consecutive  kənˈsekjʊtɪv  z rzędu, 
kolejny

consequently  ˈkɒnsɪkwəntli   
w rezultacie, wskutek tego

considerably  kənˈsɪdərəbli   
znacznie, w znacznym stopniu

consumer goods  kənˈsjuːmə(r) 
ɡʊdz  dobra konsumpcyjne

contact point  ˈkɒntækt pɔɪnt  punkt 
styczności, punkt kontaktowy

content  ˈkɒntent  zawartość, treść

contentious issue  kənˈtenʃəs ˈɪʃuː 
 kontrowersyjna kwestia

contradiction  ˌkɒntrəˈdɪkʃn 
 sprzeczność

contribution  ˌkɒntrɪˈbjuːʃn  wkład, 
składka

conventional wisdom  kənˈvenʃnl 
ˈwɪzdəm  popularny pogląd, obiego-
wy sąd

convinced  kənˈvɪnst  przekonany, 
pewny (czegoś)

corned  kɔːnd  peklowany

costly  ˈkɒstli  kosztowny

cosy  ˈkəʊzi  przytulny, wygodny 
(pot., UK)

cottage  ˈkɒtɪdʒ  domek

counter to sth  ˈkaʊntə(r) tə 
ˈsʌmθɪŋ  przeciwnie/odwrotnie do 
czegoś; w przeciwieństwie do cze-
goś

counterpart  ˈkaʊntəpɑːt  odpo-
wiednik

country of origin  ˈkʌntri əv 
ˈɒrɪdʒɪn  kraj pochodzenia

cramped  kræmpt  zatłoczony, cia-
sny

cravings  ˈkreɪvɪŋz  głód, apetyt 
(wywołujący chęć podjadania,  
na smakołyki/słodycze itp.)

creditor  ˈkredɪtə(r)  wierzyciel

critical of sth  ˈkrɪtɪkl əv ˈsʌmθɪŋ 
 krytykujący coś

critically ill  ˈkrɪtɪkli ɪl  w stanie kry-
tycznym, krytycznie chory

crops  krɒps  uprawy

crucial  ˈkruːʃl  decydujący, rozstrzy-
gający

crucially  ˈkruːʃəli  przede wszystkim, 
co najważniejsze

crude oil  kruːd ɔɪl  ropa naftowa  
(w postaci surowej)

cryptocurrency  ˈkrɪptəʊˌkʌr(ə)nsi 
 kryptowaluta

cubic metre  ˈkjuːbɪk ˈmiːtə(r)  metr 
sześcienny

cumbersome  ˈkʌmbəsəm  niepo-
ręczny

cushion  ˈkʊʃn  poduszka

customer-facing  ˈkʌstəmə(r) 
ˈfeɪsɪŋ  współpracujący z klientem, 
mający bezpośredni kontakt z klien-
tem

customs duty  ˈkʌstəmz ˈdjuːti  opła-
ta celna

cutting-edge  ˈkʌtɪŋ edʒ  najnowo-
cześniejszy, najbardziej zaawanso-
wany

cycling  ˈsaɪklɪŋ  jeżdżenie  
na rowerze

D
dairy  ˈdeəri  produkt mleczny

dawn  dɔːn  świt, nowa era

day job  deɪ dʒɒb  etat, praca  
zawodowa (wprzeciwieństwie  
do dodatkowej)

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

dazzling  ˈdæzlɪŋ  olśniewający

decadence  ˈdekədəns  dekadencja

decent  ˈdiːsnt  przyzwoity

decidedly  dɪˈsaɪdɪdli  zdecydowa-
nie, wyraźnie

decrease  dɪˈkriːs  zmniejszenie, 
spadek

dedicated to doing sth  ˈdedɪkeɪtɪd 
tə ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  poświęcony  
robieniu czegoś
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deep learning  diːp ˈlɜːnɪŋ  uczenie 
maszynowe, głębokie uczenie

deforestation  ˌdi:ˌfɒrɪˈsteɪʃn  wyle-
sienie

delayed  dɪˈleɪd  opóźniony,  
odroczony

delicacy  ˈdelɪkəsi  rarytas, delikates

delight  dɪˈlaɪt  rozkosz, radość

democratised  dɪˈmɒkrətʌɪzd  przy-
stępny, dostępny masowo

density  ˈdensɪti  gęstość

depending on sth  dɪˈpendɪŋ ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  w zależności od czegoś

descendant  dɪˈsendənt  potomek

desirable  dɪˈzaɪərəbl  pożądany, 
atrakcyjny

desire  dɪˈzaɪə(r)  pragnienie

despite  dɪˈspaɪt  pomimo

devastating blow  ˈdevəsteɪtɪŋ bləʊ 
 druzgocący cios

digestion  dɪˈdʒestʃən  trawienie

Digital Markets Act (DMA)  ˈdɪdʒɪtl 
ˈmɑːkɪts ækt ˌdiː em ˈeɪ  akt o ryn-
kach cyfrowych

dilemma  dɪˈlemə  dylemat

diligent  ˈdɪlɪdʒənt  pracowity, pilny

dimension  dɪˈmenʃn  wymiar

direct  dəˈrekt  bezpośredni

director-general  dɪˈrektə(r) 
ˈdʒenrəl  dyrektor generalny

dirty industry  ˈdɜːti ˈɪndəstri  prze-
mysł „brudny” (nieekologiczny)

disappointingly  ˌdɪsəˈpoɪntɪŋli  roz-
czarowująco

discount  ˈdɪskaʊnt  zniżka

discounted  dɪsˈkaʊntɪd  o obniżo-
nej cenie, przeceniony

disgusting  dɪsˈɡʌstɪŋ  odrażający

dishonest  dɪsˈɒnɪst  nieszczery, 
kłamliwy

disorganised  ˌdɪsˈɔːɡənaɪzd   
zdezorganizowany

disparate  ˈdɪspərət  różny, rozbież-
ny

disposal of X  dɪˈspəʊzl əv  utyliza-
cja X, usuwanie X

disposition  ˌdɪspəˈzɪʃn  usposobie-
nie

distant-future  ˈdɪstənt ˈfjuːtʃə(r) 
 związany z odległą przyszłością, w 
dalekiej przyszłości (tylko  
przed rzeczownikiem)

distinct  dɪˈstɪŋkt  oddzielny, odręb-
ny

distinctive  dɪˈstɪŋktɪv  niepowta-
rzalny, charakterystyczny (tylko dla 
kogoś)

distracting  dɪˈstræktɪŋ  rozprasza-
jący

diva  ˈdiːvə  diwa (np. operowa); 
diwa, primadonna (o kimś, kto żąda 
specjalnych przywilejów lub lepsze-
go traktowania)

divided into sth  dɪˈvaɪdɪd ˈɪntə 
ˈsʌmθɪŋ  podzielony na coś

dividends  ˈdɪvɪdendz  dywidendy, 
korzyści

divine  dɪˈvaɪn  boski

divinity  dɪˈvɪnɪti  boskość; bóstwo

division  dɪˈvɪʒn  oddział, dział

dogsled  ˈdɒɡsled  psi zaprzęg (US)

domain name  dəʊˈmeɪn ˈneɪm 
 nazwa domeny

domino effect  ˈdɒmɪnəʊ ɪˈfekt 
 efekt domina

dos and don’ts  duːz ənd ˈdəʊnts 
 to, co wolno/trzeba, a czego nie 
wolno/nie należy robić

double-breasted suit  ˌdʌbl ˈbrestɪd 
suːt  dwurzędowa marynarka

downtown  ˈdaʊntaʊn  śródmieście, 
śródmiejski (US)

dozen  ˈdʌzn  tuzin

drama  ˈdrɑːmə  dramat, dramatycz-
ne wydarzenia

dreaded  ˈdredɪd  budzący strach

drop-shipping  drɒp ˈʃɪpɪŋ  drop-
shipping, dostawa prosto z fabryki

due diligence  djuː ˈdɪlɪdʒəns  na-
leżyta staranność; przygotowanie 
(np. projektu)

due for sth  djuː fə(r) ˈsʌmθɪŋ  który 
ma coś zrobić

due to sth  djuː tə ˈsʌmθɪŋ  z powo-
du czegoś, przez coś

duke  djuːk  książę, diuk

dumplings  ˈdʌmplɪŋz  pierogi

durable  ˈdjʊərəbl  trwały

dye  daɪ  farba (np. do włosów, 
przemysłowa)

E
e-commerce  iːˈkɒmɜːs  handel in-
ternetowy

e-tailer  ˈiː teɪlə(r)  detalista interne-
towy

eager to do sth  ˈiːɡə(r) tə du 
ˈsʌmθɪŋ  chętny, nie mogący się 
doczekać, by coś zrobić

Eastern Orthodox  ˈiːstən ˈɔːθədɒks 
 prawosławny

eating disorder  ˈiːtɪŋ dɪsˈɔːdə(r) 
 zaburzenie odżywiania

eco-friendly  ˈiːkəʊ ˈfrendli   
przyjazny środowisku

ego trip  ˈeɡəʊ trɪp  narcystyczne 
zapędy, mania wielkości

electric vehicle  ɪˈlektrɪk ˈviːɪkl   
pojazd elektryczny

elevated  ˈelɪveɪtɪd  podwyższony

elsewhere  ˌelsˈweə(r)  gdzie indziej

emerging  ɪˈmɜːdʒɪŋ  rozwijający 
się, pojawiający

emphasis on sth  ˈemfəsɪs ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  akcent na coś, nacisk

empire  ˈempaɪə(r)  imperium

empowerment  ɪmˈpaʊəmǝnt 
 zwiększenie pozycji/znaczenia

enamoured with sth  ɪˈnæməd wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  oczarowany czymś, rozko-
chany (UK)

end user  end ˈjuːzə  użytkownik/
odbiorca końcowy

endorsement  ɪnˈdɔːsmənt  lanso-
wanie, promowanie (produktu)

enduring  ɪnˈdjʊərɪŋ  stabilny, trwa-
ły
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energy efficiency  ˈenədʒi ɪˈfɪʃnsi 
 wydajność/efektywność energe-
tyczna

enormous  ɪˈnɔːməs  ogromny

enterprise  ˈentəpraɪz  przedsię-
wzięcie, przedsiębiorstwo

entire  ɪnˈtaɪə(r)  cały

entirely  ɪnˈtaɪəli  zupełnie, całko-
wicie

entrepreneur  ˌɒntrəprəˈnɜː(r) 
 przedsiębiorca

entrepreneurial  ˌɒntrəprəˈnɜːrɪəl 
 przedsiębiorczy

environmentally frien-
dly  ɪnˌvaɪərənˈmentəli ˈfrendli   
przyjazny dla środowiska

equitable  ˈekwɪtəbl  sprawiedliwy, 
godziwy

equivalent to sth  ɪˈkwɪvələnt tə 
ˈsʌmθɪŋ  odpowiednik czegoś

erosion  ɪˈrəʊʒn  erozja

essence of sth  ˈesns əv ˈsʌmθɪŋ 
 sedno/istota czegoś

essential  ɪˈsenʃl  niezbędny, podsta-
wowy

established  ɪˈstæblɪʃt  o ugrunto-
wanej pozycji

esteemed  ɪˈstiːmd  szanowany, cie-
szący się poważaniem

et al. (et alii)  ˌet ˈæl et ˈalɪɪ  i inni 
(łac.)

ethical sourcing  ˈeθɪkl sɔːsɪŋ   
etyczne pozyskiwanie zasobów

etiquette  ˈetɪket  etykieta

eurozone  ˈjʊərəʊzəʊn  strefa euro

eventually  ɪˈventʃʊəli  ostatecznie, 
w końcu

evidence  ˈevɪdəns  dowód, dowo-
dy

excesses  ɪkˈsesɪz  nadużycia

excessive  ɪkˈsesɪv  nadmierny

exclusively  ɪkˈskluːsɪvli  wyłącznie

exclusivity terms  ˌekskluːˈsɪvəti 
tɜːmz  uprzywilejowane warunki, 
warunki wyłączności

excursion  ɪkˈskɜːʃn  wycieczka

executive chairman  ɪɡˈzekjʊtɪv 
ˈtʃeəmən  prezes wykonawczy

exhaustive  ɪɡˈzɔːstɪv  wyczerpują-
cy, kompletny

expansion  ɪkˈspænʃn  rozszerzenie, 
rozwój

expertise  ˌekspɜːˈtiːz  wiedza spe-
cjalistyczna

expletive  ɪkˈspliːtɪv  przekleństwo

exploitative  ɪkˈsplɔɪtətɪv  eksplo-
atujący, wyzyskujący

exposure  ɪkˈspəʊʒə(r)  nagłośnie-
nie (medialne)

extortionate  ɪkˈstɔːʃənət  niebo-
tyczny (ocenie)

extra  ˈekstrə  dodatek, opcja

extravagant  kˈstrævəɡənt  ekstra-
wagancki

F
face-to-face  feɪs tə feɪs  twarzą  
w twarz, bezpośredni

facetious  fəˈsiːʃəs  niepoważny, 
żartobliwy

facial expression  ˈfeɪʃl ɪkˈspreʃn 
 wyraz twarzy

facial recognition  ˈfeɪʃl ˌrekəɡˈnɪʃn 
 rozpoznawanie twarzy

factory  ˈfæktri  fabryka

fag  fæg  fajka, szlug

failure  ˈfeɪljə(r)  porażka

fair number of sth  feə(r) ˈnʌmbə(r) 
əv ˈsʌmθɪŋ  spora liczba czegoś

fair trade  feə(r) treɪd  uczciwy han-
del (produkcja zgodnie z etycznymi 
wytycznymi i poszanowaniem praw 
człowieka)

fairly  ˈfeəli  całkiem, dość

false start  ˈfɔːls stɑːt  falstart

fashion house  ˈfæʃn haʊs  dom 
mody (znanego projektanta)

fate  feɪt  los

fatty acids  ˈfæti ˈæsɪdz  kwasy 
tłuszczowe

fault  fɔːlt  wina, wada (czyjaś)

favourably  ˈfeɪvərəbli  przychylnie, 
pozytywnie (UK)

feasibility  ˌfiːzəˈbɪləti  wykonalność, 
opłacalność

fee  fiː  opłata

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

ferry  ˈferi  prom

fertiliser  ˈfɜːtəlaɪzə(r)  nawóz

fickle  ˈfɪkl  zmienny, kapryśny

figure  ˈfɪɡə(r)  liczba, statystyka

film-maker  fɪlm meɪkə(r)  filmowiec

film-making  fɪlm ˈmeɪkɪŋ  kinema-
tografia

fine  faɪn  grzywna, mandat

fireside  ˈfaɪəsaɪd  przy kominku 
(np. historia opowiadana przy ko-
minku)

firm believer in sth  fɜːm bɪˈliːvər ɪn 
ˈsʌmθɪŋ  osoba, która w coś mocno 
wierzy, zagorzały  zwolennik czegoś

first-ever  fɜːst ˈevə(r)  pierwszy  
na świecie (tylko przed rzeczowni-
kiem)

fit for sth  fɪt fə(r) ˈsʌmθɪŋ  nadający 
się do czegoś

fixed  fɪkst  stały, ustalony

flavour  ˈfleɪvə(r)  smak (UK)

fledgeling  ˈfledʒlɪŋ  raczkujący (UK)

flexibility  ˌfleksəˈbɪləti  elastycz-
ność

flexible  ˈfleksəbl  elastyczny

flour  ˈflaʊə(r)  mąka

fluctuation  ˌflʌktʃʊˈeɪʃn  zmiana, 
wahanie

fluffy  ˈflʌfi  puszysty

folate  ˈfəʊleɪt  folian

folk  fəʊk  ludzie (pot.)

following on the heels of 
X  ˈfɒləʊɪŋ ɒn ðə hiːlz ɒv  tuż po X, 
od razu po X

following sth  ˈfɒləʊɪŋ ˈsʌmθɪŋ   
po czymś

food for thought  fuːd fə(r) θɔːt  coś, 
co daje do myślenia, powód  
do rozmyślań
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for a start  fə(r) ə stɑːt  na wstępie, 
przede wszystkim

for real  fə(r) rɪəl  naprawdę (pot.)

for that matter...  fə(r) ðət ˈmætə(r) 
 jak już o tym mowa..., jeśli już oto 
chodzi...

forest clearance  ˈfɒrɪst ˈklɪərəns 
 wyrąb/wycinka lasu

forestry  ˈfɒrəstri  leśnictwo

forthcoming  ˌfɔːθˈkʌmɪŋ  nadcho-
dzący

founder  ˈfaʊndə(r)  założyciel

fraction  ˈfrækʃn  ułamek

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

fraud  frɔːd  oszustwo

freakily  ˈfriːkɪli  w dziwaczny spo-
sób, niesamowicie

free-for-all  friː fə(r) ɔːl  wolna ame-
rykanka, ogólna bijatyka

freebie  ˈfriːbi  darmowy artykuł, 
gratis 

frequency  ˈfriːkwənsi  częstość; 
częstotliwość

fuel  ˈfjuːəl  paliwo

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

funny you should say that...  ˈfʌni 
ju ʃəd ˈseɪ ðæt  to dopiero zbieg 
okoliczności, bo...

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

furthermore  ˌfɜːðəˈmɔː(r)   
co więcej, ponadto

G
garment  ˈɡɑːmənt  strój, część  
garderoby

gas-turbine  ɡæs ˈtɜːbaɪn  z napę-
dem na turbinę gazową, napędzany 
silnikiem turbogazowym

gatekeeper  ˈɡeɪtkiːpə(r)  stróż, 
odźwierny

gateway  ˈɡeɪtweɪ  brama, wejście

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

gem  dʒem  klejnot, kamień szla-
chetny, skarb

generics  dʒəˈnerɪks  leki generycz-
ne (niemarkowe analogi)

generously  ˈdʒenərəsli  szczodrze

genuine  ˈdʒenjʊɪn  autentyczny, 
faktyczny

get-rich-quick scheme  ɡet rɪtʃ kwɪk 
skiːm  pomysł/sposób na szybkie 
dorobienie się (pot.)

getaway  ˈɡetəweɪ  miejsce wypo-
czynku (pot.)

girl power  ɡɜːl ˈpaʊə(r)  kobieca siła 
(pot.)

girly  ˈɡɜːli  dziewczęcy

given the choice,...  ɡɪvn ðə tʃɔɪs 
 mając możliwość wyboru...

gloomy  ˈɡluːmi  ponury, mroczny

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

goods  gʊdz  towary

gossip  ˈɡɒsɪp  plotki

gradually  ˈɡrædʒʊəli  stopniowo

grand duchy  ɡrænd ˈdʌtʃi  wielkie 
księstwo

grandly  ˈɡrændli  w niezwykle  
napuszony sposób

granted,...  ˈɡrɑːntɪd  zgoda...,  
faktycznie...

grocery  ˈɡrəʊsəri  sklep spożywczy

growing stock  ˈɡrəʊɪŋ stɒk  zasoby 
leśne

guacamole  ˌɡwækəˈməʊleɪ  guaca-
mole

Guangzhou  ɡwaŋˈdʒəʊ  Kanton 
(Chiny)

guilty as charged  ˈɡɪlti əz tʃɑːdʒd 
 całkowicie winny, winny bez dwóch 
zdań

Gulf of Bothnia  ɡʌlf əv ˈbɒθnɪə 
 Zatoka Botnicka

gym  dʒɪm  siłownia

H
habit  ˈhæbɪt  zwyczaj, upodobanie

habitat  ˈhæbɪtæt  środowisko życia 
(danego gatunku)

halfway between X and Y  hɑːfˈweɪ 
bɪˈtwiːn ənd  wpół drogi między  
X a Y

hands up,...  hændz ʌp  ręce  
w górę, kto...

hard-working  hɑːd ˈwɜːkɪŋ  ciężko 
pracujący, pracowity

hardly  ˈhɑːdli  wcale (nie)

harmful  ˈhɑːmfl  szkodliwy

harsh  hɑːʃ  surowy, ostry

hazard  ˈhæzəd  niebezpieczeństwo, 
zagrożenie

headquartered somewhe-
re  ˈhedˌkɔːtərd ˈsʌmweə(r)  mający 
swoją siedzibę gdzieś (o firmie)

healthcare  ˈhelθ keə(r)  służba 
zdrowia, opieka zdrowotna/me-
dyczna

heartbreak  ˈhɑːtbreɪk  złamane 
serce, zawód miłosny

help desk  help desk  recepcja,  
informacja (w hotelu; online  
wsystemie lub portalu)

heritage  ˈherɪtɪdʒ  dziedzictwo

high-end  haɪ end  z wyższej półki

high-profile  haɪ ˈprəʊfaɪl  słynny, 
szeroko znany

high-speed  ˈhaɪ spiːd  wysokiej 
prędkości (okolei)

high-street  haɪ striːt  ekskluzywny 
(tylko przed rzeczownikiem)

hiring manager  ˈhaɪərɪŋ 
ˈmænɪdʒə(r)  menedżer ds. rekru-
tacji

holding company  ˈhəʊldɪŋ 
ˈkʌmpəni  towarzystwo holdingowe

home hub  həʊm hʌb  centrala  
sterowania domem (inteligentny 
dom)

home to sth  həʊm tə ˈsʌmθɪŋ 
 mieszczący w sobie coś

homeworking  ˈhəʊmwɜːkɪŋ  praca 
zdalna, praca zdomu
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honorary  ˈɒnərəri  honorowy  
(także tytuł)

hot air  hɒt eə(r)  pustosłowie, de-
magogia

hotbed  ˈhɒtbed  siedlisko, gniazdo 
(czegoś)

household name  ˈhaʊshəʊld neɪm 
 doskonale znana marka/nazwa/
nazwisko

how come...?  ˈhaʊ kʌm  jakim  
cudem...? (pot.)

hub  hʌb  centrum (np. aktywności, 
biznesu), węzeł (np. komunikacyj-
ny)

human being  ˈhjuːmən ˈbiːɪŋ  istota 
ludzka

human rights violation  ˈhjuːmən 
raɪts ˌvaɪəˈleɪʃn  pogwałcenie praw 
człowieka

human  ˈhjuːmən  człowiek

humanoid  ˈhjuːmənɔɪd  człekopo-
dobny

humble beginnings  ˈhʌmbl 
bɪˈɡɪnɪŋz  skromne początki

humble  ˈhʌmbl  skromny

hunter-gatherer  ˌhʌntə(r) 
ˈɡæðərə(r)  łowca-zbieracz

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

I
I’ve been dying to do sth...  aɪv biːn 
ˈdaɪɪŋ tə du ˈsʌmθɪŋ  nie mogłam/
em się doczekać, by coś zrobić...

I’ve got to take this!  aɪv ˈɡɒt tə 
teɪk ðɪs  muszę (to) odebrać!  
(o telefonie)

identity  aɪˈdentɪti  tożsamość

if it were up to me,...  ɪf ɪt weə(r) 
ʌp tə miː  gdyby to zależało  
ode mnie, to...

if I were you,...  ɪf ˈaɪ weə(r) ju   
na twoim miejscu...

if sth is any indication...  ɪf ˈsʌmθɪŋ 
ɪz ˈeni ˌɪndɪˈkeɪʃn  biorąc coś pod 
uwagę, można sądzić, że...

illegal  ɪˈliːɡl  nielegalny

illustrious  ɪˈlʌstrɪəs  znamienity, 
znakomity

imaginary  ɪˈmædʒɪnəri  wymyślo-
ny, wyimaginowany

immense  ɪˈmens  ogromny, wielki

immortality  ˌɪmɔːˈtælɪti  nieśmier-
telność

immune from sth  ɪˈmjuːn frəm 
ˈsʌmθɪŋ  odporny na coś

immune system  ɪˈmjuːn ˈsɪstəm 
 system odpornościowy

impact  ˈɪmpækt  wpływ (na coś)

imperfection  ˌɪmpəˈfekʃn  niedo-
skonałość

in batches  ɪn ˈbætʃɪz  partiami  
(np. towaru)

in comparison with sth  ɪn 
kəmˈpærɪsn wɪð ˈsʌmθɪŋ  w porów-
naniu zczymś

in conjunction with sth  ɪn 
kənˈdʒʌŋkʃn wɪð ˈsʌmθɪŋ  w połą-
czeniu zczymś, wparze z

in demand  ɪn dɪˈmɑːnd  poszukiwa-
ny, pożądany

in excess of X  ɪn ɪkˈses əv  powyżej 
X, ponad

in favour of sth  ɪn ˈfeɪvə(r) əv 
ˈsʌmθɪŋ  na rzecz czegoś

in general  ɪn ˈdʒenrəl  ogólnie rzecz 
biorąc

in good stead  ɪn ɡʊd sted  w dobrej 
pozycji/sytuacji

in layman’s terms  ɪn ˈleɪmənz 
tɜːmz  na chłopski rozum

in need of sth  ɪn niːd əv ˈsʌmθɪŋ 
 potrzebujący czegoś

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

in order of X  ɪn ˈɔːdə(r) əv  wpo-
rządku X (np. alfabetycznym)

in person  ɪn ˈpɜːsn  osobiście

in simple terms  ɪn ˈsɪmpl tɜːmz 
 mówiąc prosto

in situ  ˌɪn ˈsɪtjuː  na/wmiejscu (łac.)

in so doing  ɪn sǝʊ ˈduːɪŋ  robiąc to, 
poprzez to

in some instances  ɪn səm 
ˈɪnstənsɪz  w pewnych sytuacjach/
przypadkach

in spite of sth  ɪn spaɪt ǝv ˈsʌmθɪŋ 
 pomimo czegoś

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

in the course of sth  ɪn ðə kɔːs əv 
ˈsʌmθɪŋ  w trakcie czegoś, podczas 
czegoś

in the dock  ɪn ðə ˈdɒk  na ławie 
oskarżonych

in the order of X  ɪn ði ˈɔːdə(r) əv   
w okolicach X (osumie, kwocie)

in the spirit of sth  ɪn ðə ˈspɪrɪt əv 
ˈsʌmθɪŋ  w duchu czegoś, jak przy-
stoi czemuś

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

in-your-face  ɪn jɔː(r) feɪs  wyzywa-
jący, agresywny

inability  ˌɪnəˈbɪlɪti  niezdolność

increasingly  ɪnˈkriːsɪŋli  coraz bar-
dziej

individual  ˌɪndɪˈvɪdʒʊəl  osoba, 
jednostka

industrial goods  ɪnˈdʌstrɪəl ɡʊdz 
 towary przemysłowe

inevitable  ɪnˈevɪtəbl  nieuchronny

influential  ˌɪnflʊˈenʃl  wpływowy

informal  ɪnˈfɔːml  nieformalny, luź-
ny

informed decision  ɪnˈfɔːmd dɪˈsɪʒn 
 decyzja podjęta z pełną świadomo-
ścią sytuacji

infringement  ɪnˈfrɪndʒmənt  naru-
szenie, pogwałcenie (prawa, nor-
my)

ingrained in sth  ˌɪnˈɡreɪnd ɪn 
ˈsʌmθɪŋ  głęboko zakorzeniony w 
czymś

ingredient  ɪnˈɡriːdiənt  składnik

inhabitant  ɪnˈhæbɪtənt  mieszka-
niec

initial  ɪˈnɪʃl  pierwotny, początkowy

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

insolvency  ɪnˈsɒlvənsi  niewypła-
calność

inspirational  ˌɪnspəˈreɪʃnəl  inspiru-
jący, motywacyjny

instantly  ˈɪnstəntli  natychmiast

insulation  ˌɪnsjʊˈleɪʃn  izolacja

intended for sb  ɪnˈtendɪd fə(r) 
ˈsʌmbədi  przeznaczony dla kogoś

interim  ˈɪntərɪm  tymczasowy, 
przejściowy

internal memo  ɪnˈtɜːnl ˈmeməʊ 
 nota służbowa (w obiegu we-
wnętrznym)

interval  ˈɪntəvl  okres

interwar  ˌɪntəˈwɔː(r)  międzywojen-
ny (tylko przed rzeczownikiem)

inventory  ˈɪnvəntri  produkty do-
stępne wsprzedaży/sklepie

investigation  ɪnˌvestɪˈɡeɪʃn  docho-
dzenie

invincibility  ɪnˌvɪnsəˈbɪlɪti  nieznisz-
czalność, niezwyciężoność

iron ore  ˈaɪən ɔː(r)  ruda żelaza

it begs the question...  ɪt beɡz ðə 
ˈkwestʃən  nasuwa się pytanie...

it goes to show that...  ɪt ɡəʊz tə 
ʃəʊ ðæt  to tylko pokazuje/ 
potwierdza, że...

it should be stressed that...  ɪt ʃəd 
bi strest ðæt  należy podkreślić, że...

it won’tbe long before...  ɪt wəʊnt 
bi lɒŋ bɪˈfɔː(r)  nie minie dużo czasu, 
a...

it’s fair to say that...  ɪts feə(r) tə 
seɪ ðæt  trzeba przyznać, że...

Ivory Coast  ˈaɪvəri kəʊst  Wybrzeże 
Kości Słoniowej

J
jet  dʒet  odrzutowiec

jewellery  ˈdʒuːəlri  biżuteria (UK)

job board  dʒɒb bɔːd  serwis z ofer-
tami pracy

job losses  dʒɒb lɒsɪz  zwolnienia, 
redukcja stanowisk pracy

joint  dʒɔɪnt  wspólny, robiony  
wraz z kimś

jointly  ˈdʒɔɪntli  wspólnie, razem

K
keen eyes  kiːn aɪz  uważni  
obserwatorzy, dociekliwi  
widzowie/czytelnicy

keen interest in sth  kiːn ˈɪntrəst 
ɪn ˈsʌmθɪŋ  żywe zainteresowanie 
czymś

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

kick-ass  ˈkɪk æs  odjazdowy, odje-
chany (tylko przed rzeczownikiem, 
pot., slang.)

killer X  ˈkɪlə(r)  zabójczy X, niesa-
mowity/wspaniały X

knitwear  ˈnɪtweə(r)  wyrób dzie-
wiarski, dzianina

knock-on effect  nɒk ɒn ɪˈfekt  efekt 
domina

know-how  nəʊ haʊ  know-how, 
wiedza specjalistyczna

L
labour union  ˈleɪbə(r) ˈjuːnɪən 
 związek zawodowy (UK)

lace  leɪs  koronkowy

lady luck  ˈleɪdi lʌk  łut szczęścia

laissez-faire  ˌleseɪ ˈfeə(r)  libera-
lizm, polityka nieingerencji (np. 
państwa w ekonomikę przedsię-
biorstw) (franc.)

land mass  lænd mæs  ląd, masa 
lądowa

landmark  ˈlændmɑːk  przełomowy, 
doniosły

landowner  ˈlændəʊnə(r)  właściciel 
ziemski

landscape  ˈlændskeɪp  krajobraz, 
pejzaż

latitude  ˈlætɪtjuːd  szerokość geo-
graficzna

lavish  ˈlævɪʃ  wystawny, pełen  
przepychu

lawsuit  ˈlɔːsuːt  proces sądowy

leg-up  leɡ ʌp  pomoc, podparcie

legal dispute  ˈliːɡl dɪˈspjuːt  spór 
prawny

legal entity  ˈliːɡl ˈentəti  osoba 
prawna, podmiot prawny

legal tender  ˈliːɡl ˈtendə(r)  prawny 
środek płatniczy

legislator  ˈledʒɪsleɪtə(r)   
ustawodawca

let’s get going  lets ɡet ˈɡəʊɪŋ   
do dzieła, ruszamy

level playing field  ˈlevl ˈpleɪɪŋ fiːld 
 wyrównane szanse

life expectancy  laɪf ɪkˈspektənsi 
 (średnia) długość życia

light roast  laɪt rəʊst  lekkie (jasne) 
wypalanie (kawy)

lighthouse  ˈlaɪthaʊs  latarnia mor-
ska

lightning-speed  ˈlaɪtnɪŋ spiːd  bły-
skawicznie szybki

lingerie  ˈlænʒəri  bielizna damska

lion’s share  ˈlaɪənz ʃeə(r)  lwia 
dola/część

liqueur  lɪˈkjʊə(r)  likier; mocny tru-
nek

liquor  ˈlɪkə(r)  alkohol wysokopro-
centowy

liveable  ˈlɪvəbl  w którym (dobrze 
się) mieszka, nadający się do  
zamieszkania (UK)

lockdown  ˈlɑːkˌdaʊn  lockdown, 
kwarantanna

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

lower down the food  
chain  ˈləʊə(r) daʊn ðə fuːd tʃeɪn 
 niżej w hierarchii

luminary  ˈluːmɪnəri  luminarz

lump  lʌmp  bryłka, kostka

lush  lʌʃ  bujny, porośnięty bujną 
roślinnością

luxury  ˈlʌkʃəri  luksusowy
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M
Machiavellian  ˌmækiəˈveliən   
makiaweliczny

magic wand  ˈmædʒɪk wɒnd   
magiczna różdżka

magnesium  mæɡˈniːzɪəm  magnez

magnificent  mæɡˈnɪfɪsnt  wspa-
niały

mainland  ˈmeɪnlænd  kontynent, 
kontynentalny

mainly  ˈmeɪnli  głównie

majestic  məˈdʒestɪk  majestatyczny

majority  məˈdʒɒrɪti  większość

malted barley  ˈmɔːltɪd ˈbɑːli  jęcz-
mień słodowy

managerial  ˌmænəˈdʒɪəriəl   
kierowniczy

mandatory  ˈmændətri  obowiązko-
wy

manganese  ˈmæŋɡəniːz  mangan

manifest in sth  ˈmænɪfest ɪn 
ˈsʌmθɪŋ  objawiający się w czymś, 
widoczny w czymś

manufacturer  ˌmænjʊˈfæktʃərə(r) 
 producent

manufacturing  ˌmænjʊˈfæktʃərɪŋ 
 produkcja

many an X  ˈmeni ən  wielu/wiele X 
(arch., form.)

market cap  ˈmɑːkɪt kæp  udziały  
w rynku; kapitalizacja rynkowa

market capitalisation  ˈmɑːkɪt 
ˌkæpɪtəlaɪˈzeɪʃn  kapitalizacja ryn-
kowa

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

mashed potato  mæʃt pəˈteɪtəʊ 
 purée ziemniaczane

mass customisation  mæs 
kʌstəmʌɪˈzeɪʃn  masowa  
personalizacja

mass market  mæs ˈmɑːkɪt  rynek 
masowy

massively  ˈmæsɪvli  w ogromnym 
stopniu, ogromnie

master of X degree  ˈmɑːstə(r) əv 
dɪˈɡriː  tytuł magistra wX

maturity  məˈtjʊərɪti  dojrzałość

mead  miːd  miód (pitny)

meagre  ˈmiːɡə(r)  mizerny (UK)

mealtime  ˈmiːltaɪm  pora posiłku

medieval  ˌmedɪˈiːvl  średniowiecz-
ny

memorable  ˈmemərəbl  pamiętny

memorandum of under-
standing  meməˈrandəm əv 
ˌʌndəˈstændɪŋ  protokół ustaleń, 
protokół porozumienia

menswear  ˈmenzweə(r)  odzież 
męska

merchandise  ˈmɜːtʃəndaɪs  produk-
ty, produkcja

mercury sulphide  ˈmɜːkjʊri ˈsʌlfaɪd 
 siarczek rtęci

mere  mɪə(r)  zwyczajny, zwykły

merit  ˈmerɪt  wartość, zaleta (cze-
goś, kogoś)

Meso-American  ˌmesəʊəˈmerɪkən 
 mezoamerykański (związany z Ame-
ryką Środkową)

metric tonne  ˈmetrɪk tʌn  tona me-
tryczna

metric  ˈmetrɪk  wskaźnik 

mid-afternoon  mɪd ˌɑːftəˈnuːn  po-
południe

mid-year  mɪd ˈjiə(r)  śródroczny

migrant worker  ˈmaɪɡrənt 
ˈwɜːkə(r)  pracownik migrujący

mild  maɪld  łagodny, lekki

military  ˈmɪlətri  wojskowy, wojsko

mind-numbing  maɪnd ˈnʌmɪŋ  otę-
piający, bardzo nudny 

mine  maɪn  kopalnia

minimum rate  ˈmɪnɪməm reɪt 
 stawka minimalna

minimum wage  ˈmɪnɪməm weɪdʒ 
 minimalna pensja

mining  ˈmaɪnɪŋ  wydobycie, gór-
nictwo

minority  maɪˈnɒrɪti  mniejszość

miracle  ˈmɪrəkl  cud, cudowny

misunderstan-
ding  ˌmɪsʌndəˈstændɪŋ  nieporozu-
mienie

misunderstood  ˌmɪsˌʌndəˈstʊd  źle 
zrozumiany, niezrozumiany

mixed-gender  mɪkst ˈdʒendə(r) 
 koedukacyjny

mixture  ˈmɪkstʃə(r)  mieszanka

mobile telephony  ˈməʊbaɪl 
tɪˈlefəni  telefonia komórkowa

mochaccino  ˌmɒkəˈtʃiːnəʊ   
mochaccino (capuccino z czekola-
dą)

modest  ˈmɒdɪst  skromny

modestly  ˈmɒdɪstli  skromnie

money-laundering  ˈmʌni lɔːndərɪŋ 
 związany z praniem brudnych pie-
niędzy

monument  ˈmɒnjumənt  pomnik, 
monument

mortal  ˈmɔːtl  śmiertelnik

mosquito  məˈskiːtəʊ  komar

most commonly  məʊst ˈkɒmənli 
 najczęściej

mountainous  ˈmaʊntənəs  górzysty

moviemaking  ˈmuːˌviˌmekɪŋ  kręce-
nie filmów

mugger  ˈmʌɡə(r)  rabuś, bandzior

mulled wine  mʌld waɪn  grzaniec 
(grzane wino)

multifaceted  ˌmʌltiˈfæsɪtɪd  złożo-
ny, o wielu aspektach

multimillionaire  ˌmʌltiˌmɪljəˈneə(r) 
 multimilioner

multinational  ˌmʌltiˈnæʃnəl  korpo-
racja międzynarodowa

Munich  ˈmjuːnɪk  Monachium

myriad  ˈmɪriəd  mnóstwo, ogrom

N
namely  ˈneɪmli  (a) mianowicie

narcissistic  ˈnɑːsɪsɪstɪk  narcystyczny

national elections  ˈnæʃnəl ɪˈlekʃnz 
 wybory krajowe

natural language proces-
sing (NLP)  ˈnætʃrəl ˈlæŋɡwɪdʒ 
ˈprəʊsesɪŋ ˌen el ˈpiː  przetwarzanie 
języka naturalnego
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necessity  nəˈsesəti  konieczność

negative press  ˈneɡətɪv pres  nega-
tywna opinia w mediach

neighbouring  ˈneɪbərɪŋ  pobliski 
(UK)

net exporter  net ɪkˈspɔːtə(r)  eks-
porter netto (okraju, który zarówno 
eksportuje, jak i importuje dany 
produkt, lecz eksport  
dominuje)

net  net  netto

neuroticism  njʊəˈrɒtɪsɪzm  neuro-
tyczność

never fear,...  ˈnevə fɪə(r)   
bez obaw...

news broke that...  njuːz brəʊk ðæt 
 pojawiły się wiadomości, że...

niacin  ˈnaɪəˌsɪn  niacyna

niche  nɪtʃ  nisza, niszowy

nickel  ˈnɪkl  nikiel (metal)

no doubt  nəʊ daʊt  bez wątpienia

no fewer than X  nəʊ ˈfjuːə(r) ðən 
 aż X

no way!  nəʊ ˈweɪ  niemożliwe!  
(z niedowierzaniem)

no wonder that...  nəʊ ˈwʌndə(r) 
ðæt  nic dziwnego, że...

non-competitive  nɒn kəmˈpetətɪv 
 niekonkurencyjny, nienastawiony 
na rywalizację

non-compliance  ˌnɒn kəmˈplaɪəns 
 nieprzestrzeganie (prawa), niezgod-
ność (z normami, zasadami)

non-ferrous metal  ˈnɒnˈferəs ˈmetl 
 metal nieżelazny

non-governmental organiza-
tion (NGO)  nɒn ˌɡʌvnˈmentl 
ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn ˌen dʒiːˈəʊ   
organizacja pozarządowa

nonetheless  ˌnʌnðəˈles  mimo 
wszystko

nor need X be Y  nɔː niːd bi   
a przy tym X nie musi być Y,  
X to niekoniecznie Y

northerly  ˈnɔːðəli  północny

not for nothing  nɒt fə(r) ˈnʌθɪŋ  nie 
bez powodu

not for the faint-hearted  nɒt fə(r) 
ðə feɪnt haːtɪd  nie dla ludzi o sła-
bym sercu, nie dla słabeuszy

not so fast!  nɒt ˈsəʊ fɑːst  nie tak 
szybko!

not to bat an eyelid  nɒt tə bæt ɑːn 
ˈaɪlɪd  nie mrugnąć okiem (nie zdzi-
wić się, nie okazać zdumienia)

not to have acent to one’s 
name  nɒt tə həv ə sent tə wʌnz 
ˈneɪm  nie mieć grosza przy duszy 
(US)

not to mention X...  nɒt tə ˈmenʃn 
 nie wspominając już o X...

not unlike sth  nɒt ˌʌnˈlaɪk ˈsʌmθɪŋ 
 całkiem podobny do czegoś

notification  ˌnəʊtɪfɪˈkeɪʃn   
powiadomienie

notoriously  nəʊˈtɔːrɪəsli  nagminnie

novelty  ˈnɒvlti  nowinka

now and again  naʊ ənd əˈɡen  raz 
po raz, raz na jakiś czas

nowhere near X  ˈnəʊweə(r) nɪə(r) 
 zupełnie inny niż X, ani trochę nie-
podobny do X

numerous  ˈnjuːmərəs  liczny

nutritionist  njuˈtrɪʃənɪst  dietetyk

O
obliged to do sth  əˈblaɪdʒd tə du 
ˈsʌmθɪŋ  zobligowany do zrobienia 
czegoś

obsolete  ɒbsəliːt  zbędny

odd  ɒd  dziwny

off-putting  ɒf pʊtɪŋ  odpychający, 
zniechęcający (do czegoś) (pot., UK)

offshore wind farm  ˌɒfˈʃɔː(r) wɪnd 
fɑːm  morska/oceaniczna farma  
wiatrowa

oh my goodness!  əʊ maɪ ˈɡʊdnəs 
 o rany!

old-school  əʊld skuːl  tradycyjny, 
klasyczny

oligopoly  ˌɒlɪˈɡɒp(ə)li  oligopol (do-
minacja kilku firm na rynku)

omnipresence  ˌɒmnɪˈpreznt 
 wszechobecność

omnipresent  ˌɒmnɪˈpreznt  wszech-
obecny

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

on a piecework basis  ɒn ə 
ˈpiːswɜːk ˈbeɪsɪs  pracując na akord

on board  ɒn bɔːd  na pokładzie

on the whole  ɒn ðə həʊl  ogółem, 
ogólnie rzecz biorąc

on top of sth  ɒn tɒp əv ˈsʌmθɪŋ  
 na dodatek 

on-board  ɒn bɔːd  na pokładzie, 
pokładowy

one-liner  wʌn ˈlaɪnə(r)  zgrabna 
fraza/powiedzonko, powtarzany 
często cytat

one-off  wʌn ɒf  jednorazowy (pot., 
UK, tylko przed rzeczownikiem)

one-to-one  wʌn tə wʌn  jeden na 
jednego, wywiad personalny (UK)

one-trick pony  wʌn trɪk ˈpəʊni 
 ktoś, kto wsławił się tylko jedną 
rzeczą lub umie robić dobrze tylko 
jedną rzecz

one’s true self  wʌnz truː self  czyjeś 
prawdziwe „ja”

ongoing  ˈɒnɡəʊɪŋ  trwający, istnie-
jący

operating segment  ˈɒpəreɪtɪŋ 
seɡˈment  segment działalności 
(firmy)

opioid  ˈəʊpɪɔɪd  opioidowy

opponent  əˈpəʊnənt  przeciwnik

opposite sth  ˈɒpəzɪt ˈsʌmθɪŋ  na-
przeciwko czegoś

opposite  ˈɒpəzɪt  przeciwny, od-
wrotny

opulence  ˈɒpjələns  dostatek,  
wielkie bogactwo

or better still...  ɔː(r) ˈbetə(r) stɪl   
a jeszcze lepiej...

osteoporosis  ˌɒstiəʊpəˈrəʊsɪs   
osteoporoza

out of necessity  ˈaʊt əv nɪˈsesɪti   
z konieczności

outbreak  ˈaʊtbreɪk  wybuch  
(np. epidemii, popularności)
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outcome  ˈaʊtkʌm  rezultat,  
sytuacja końcowa

outdoor(s) lover  ˈaʊtdɔː(r)zˈlʌvə(r) 
 wielbiciel przebywania na łonie 
natury

outgoing  ˈaʊtɡəʊɪŋ  towarzyski, 
otwarty

output  ˈaʊtpʊt  produkcja

outrageous  aʊtˈreɪdʒəs  szokujący, 
oburzający

outright  ˈaʊtraɪt  zupełny, całkowity

outstanding  aʊtˈstændɪŋ  niesamo-
wity, doskonały

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

overconfidence  ˌəʊvəˈkɒnfɪdəns 
 nadmierna pewność siebie

overhead line  ˌəʊvəˈhed laɪn  linia 
napowietrzna (sieci trakcyjnej)

overseas  ˌəʊvəˈsiːz  zagraniczny

overwhelmed  ˌəʊvəˈwelmd  prze-
ciążony, przeładowany

ownership  ˈəʊnəʃɪp  posiadanie, 
własność

oxymoronic  ˌɒksɪməˈrɒnɪk  we-
wnętrznie sprzeczny, będący oksy-
moronem

P
pain reliever  peɪn riˈliːvə(r)  lek 
przeciwbólowy

palatial  pəˈleɪʃl  okazały, wspaniały 
(o budowli)

pallet  ˈpælɪt  paleta

parallel to sth  ˈpærəlel tə ˈsʌmθɪŋ 
 równolegle do czegoś

parcel  ˈpɑːsl  paczka

park ranger  pɑːk ˈreɪndʒə(r)  leśni-
czy

parliament  ˈpɑːləmənt  parlament

parliamentary democra-
cy  ˌpɑːləˈmentri dɪˈmɒkrəsi  demo-
kracja parlamentarna

parochial  pəˈrəʊkɪəl  zaściankowy

partial to sth  ˈpɑːʃl tə ˈsʌmθɪŋ  ma-
jący do czegoś skłonność/słabość

partly  ˈpɑːtli  częściowo

passenger car  ˈpæsɪndʒə(r) kɑː(r) 
 samochód osobowy

passing fad  ˈpɑːsɪŋ fæd  chwilowa 
moda

passion  ˈpæʃn  pasja

pastry  ˈpeɪstri  ciastko

pattern  ˈpætn  wzorzec, schemat

pay rise  peɪ raɪz  podwyżka (płacy)

peddler  ˈpedlə(r)  handlarz, sprze-
dawca

penalty  ˈpenəlti  kara, grzywna

penniless  ˈpenɪlɪs  bez grosza przy 
duszy

pension  ˈpenʃn  emerytalny

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

per se  ˌpɜː(r) ˈseɪ  jako taki, sam  
w sobie

perception  pəˈsepʃn  postrzeganie, 
percepcja

peripheral  pəˈrɪfərəl  urządzenie 
peryferyjne (komputerowe)

persona  pɜːˈsəʊnə  maska (np. pu-
bliczna)

personal shopping assi-
stant  ˈpɜːsənl ˈʃɒpɪŋ əˈsɪstənt  oso-
bisty doradca zakupowy

personalised  ˈpɜːsənəlaɪzd  sperso-
nalizowany, indywidualny

personality  ˌpɜːsəˈnælɪti  osobo-
wość

personnel  ˌpɜːsəˈnel  personel, 
pracownicy

pest  pest  szkodnik

petroleum  pɪˈtrəʊlɪəm  ropa  
naftowa

PhD (Doctor of Philosophy)  ˌpi: eɪtʃ 
ˈdiː ˈdɒktər əv fɪˈlɒsəfi  doktor nauk, 
doktorat (UK)

phenomenon  fɪˈnɒmɪnən  feno-
men, zjawisko

phosphate  ˈfɒsfeɪt  fosforan, fosfat

pickled cucumber  ˈpɪkld 
ˈkjuːkʌmbə(r)  kiszony ogórek

pickpocket  ˈpɪkpɒkɪt  kieszonko-
wiec

pillar  ˈpɪlə(r)  filar, podstawa

pioneer  ˌpaɪəˈnɪə(r)  pionier, lider

pioneering  ˌpaɪəˈnɪərɪŋ  pionierski

pitfall  ˈpɪtfɔːl  pułapka, problem

platitudes  ˈplætɪtjuːdz  banały, ko-
munały

Plato  ˈpleɪtəʊ  Platon

pleated  ˈpliːtɪd  plisowany

plethora  ˈpleθərə  ogrom, multum

plot twist  plɒt twɪst  (niespodziewa-
ny) zwrot akcji

plumber  ˈplʌmə(r)  hydraulik

plunge neck  plʌndʒ nek  z głębokim 
dekoltem

pollen  ˈpɒlən  pyłek (kwiatowy)

polluting  pəˈluːtɪŋ  zanieczyszcza-
jący

pollution  pəˈluːʃn  zanieczyszczenie 
(środowiska)

poor judgement  pɔː(r) ˈdʒʌdʒmənt 
 kiepska ocena sytuacji (UK)

poorly  ˈpɔːli  słabo, kiepsko

populous  ˈpɒpjʊləs  gęsto zaludnio-
ny (o wysokiej liczbie ludności)

pork meat  pɔːk miːt  wieprzowina

potassium  pəˈtæsɪəm  potas

poverty  ˈpɒvəti  ubóstwo

praise  preɪz  pochwała

pre-installation  ˌpriː ɪnˈstəˈleɪʃn 
 preinstalacja (oprogramowania 
dostarczonego ze sprzętem)

predetermined  ˌpriːdɪˈtɜːmɪnd 
 określony (zawczasu)

predisposed  ˌpriːdɪˈspəʊzd  predys-
ponowany (do czegoś)

preference  ˈprefrəns  preferencja, 
wybór

preferred  prɪˈfɜː(r)d  wybrany

prelude  ˈpreljuːd  preludium, wstęp

prestigious  preˈstɪdʒəs  prestiżowy

primarily  ˈpraɪmərəli  przeważnie, 
głównie

principle  ˈprɪnsəpl  reguła, zasada

prior to sth  ˈpraɪə(r) tə ˈsʌmθɪŋ 
 przed czymś
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private limited company 
(plc)  ˈpraɪvɪt ˈlɪmɪtɪd ˈkʌmpəni ˌpi: 
el ˈsiː  spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością (spółka z o.o.)

privilege  ˈprɪvəlɪdʒ  przywilej

prodigious  prəˈdɪdʒəs  kolosalny

produce  ˈprɒdjuːs  płody rolne

product portfolio  ˈprɒdʌkt 
pɔːtˈfəʊlɪəʊ  portfel produktów

profitable  ˈprɒfɪtəbl  rentowny, do-
chodowy

profligate  ˈprɒflɪɡət  rozrzutny, nie-
gospodarny

progressive  prəˈɡresɪv  postępowy

prone to sth  prəʊn tə ˈsʌmθɪŋ   
podatny na coś, mający skłonność 
do czegoś

property  ˈprɒpəti  własność, mienie

proposal  prəˈpəʊzl  propozycja, 
oferta

proven oil reserves  ˈpruːvn ɔɪl 
rɪˈzɜːvz  udokumentowane zasoby 
ropy naftowej

provocatively  prəˈvɒkətɪvli  w pro-
wokujący sposób

proximity  prɒkˈsɪmɪti  pobliże, bli-
skość (fizyczna do czegoś)

psyche  ˈsaɪki  psychika, psyche

public company  ˈpʌblɪk ˈkʌmpəni 
 spółka publiczna

publicity  pʌbˈlɪsɪti  nagłośnienie 
(medialne), reklama

publicly traded  ˈpʌblɪkli ˈtreɪdɪd 
 notowany na giełdzie, będący 
przedmiotem publicznego obrotu

pulp  pʌlp  papka, miazga; masa 
(drzewna), ścier (drzewny)

purchase  ˈpɜːtʃəs  nabytek, zakup

purloined  pɜːˈlɔɪnd  skradziony

Q
quaint  kweɪnt  uroczy

quality control  ˈkwɒlɪti kənˈtrəʊl 
 kontrola jakości

quantity  ˈkwɒntɪti  ilość

quarter  ˈkwɔːtə(r)  ćwierć, kwartał

R
raise  reɪz  podwyżka (płacy, pensji) 
(US)

rally  ˈræli  rajd (samochodowy)

rapidly  ˈræpɪdli  szybko

real estate  rɪəl ɪˈsteɪt  nierucho-
mość, nieruchomości

real-time  rɪəl taɪm  w czasie  
rzeczywistym (np. aktualizowany) 
(tylko przed rzeczownikiem)

reasonable  ˈriːznəbl  sensowny, 
niezły

reasonably  ˈriːznəbli  rozsądnie;  
w miarę 

reasoning  ˈriːzənɪŋ  rozumowanie, 
tok myślenia

rebuild  ˌriːˈbɪld  odbudowa

receipt of goods and services  
rɪˈsiːt əv ɡʊdz ənd ˈsɜːvɪsɪz   
otrzymanie towarów/usług;  
rachunek za towar/usługę

recognisable  ˈrekəɡnaɪzəbl   
rozpoznawalny

reference point  ˈrefrəns pɔɪnt 
 punkt odniesienia

regarding X  rɪˈɡɑːdɪŋ  co się tyczy X, 
w odniesieniu do X

regardless of sth  rɪˈɡɑːdləs əv 
ˈsʌmθɪŋ  pomimo czegoś

registered office  ˈredʒɪstəd ˈɒfɪs 
 siedziba statutowa

reindeer  ˈreɪndɪə(r)  renifer

relationship  rɪˈleɪʃnʃɪp  relacja, 
związek

relatively  ˈrelətɪvli  stosunkowo, 
względnie

release  rɪˈliːs  premiera

remotely  rɪˈməʊtli  zdalnie,  
na odległość

renewable energy  rɪˈnjuːəbl 
ˈenədʒi  energia odnawialna

renowned for sth  rɪˈnaʊnd fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  znany z czegoś

repellent  rɪˈpelənt  odstraszacz  
(na owady)

reply  rɪˈplaɪ  odpowiedź

research and development 
(R&D)  rɪˈsɜːtʃ ənd dɪˈveləpmənt 
ˌɑː(r) ən ˈdiː  badania i rozwój (dział 
firmy)

research  rɪˈsɜːtʃ  badanie, badania

resilience  rɪˈzɪlɪəns  odporność, 
wytrzymałość

resort  rɪˈzɔːt  kurort wypoczynkowy

respectively  rɪˈspektɪvli  odpowied-
nio

response  rɪˈspɒns  odpowiedź

responsibility for 
sth  rɪˌspɒnsəˈbɪləti fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 odpowiedzialność za coś

restrictive  rɪˈstrɪktɪv  restrykcyjny

resurgence  rɪˈsɜːdʒəns  odrodzenie 
się

retail outlet  ˈriːteɪl ˈaʊtlet  sklep 
detaliczny

retail  ˈriːteɪl  detal (handel)

rethink  ˌriːˈθɪŋk  ponowne przemy-
ślenie czegoś

retirement  rɪˈtaɪəmənt  emerytura

returns  rɪˈtɜːnz  zyski (z inwestycji)

reuse  ˌriːˈjuːz  ponowny użytek

revenue stream  ˈrevənjuː striːm 
 źródło wpływów/przychodu

reverse  rɪˈvɜːs  przeciwieństwo, 
odwrotność

riboflavin  ˌraɪbəʊˈfleɪvɪn   
ryboflawina

right across X  raɪt əˈkrɒs  w całym 
X, jak X długi i szeroki

right around the globe  raɪt 
əˈraʊnd ðə ɡləʊb  na całym świecie 
(pot., UK)

rightly so  ˈraɪtli ˈsəʊ  i słusznie

ripple  ˈrɪpl  oddźwięk, efekt następ-
czy (czegoś)

rise  raɪz  podwyżka (UK)

rod  rɒd  pręt

rogues’ gallery  rəʊɡz ˈɡæləri   
katalog zbirów (pot. o spisie osób 
owianych złą sławą)

round-the-clock  ˌraʊnd ðə ˈklɒk 
 całodobowy (tylko przed rzeczow-
nikiem)
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route  ruːt  droga, trasa

roving  ˈrəʊvɪŋ  wędrowny, wędru-
jący

royalty  ˈrɔɪəlti  tantiema

rubbish  ˈrʌbɪʃ  śmieci

rumblings  ˈrʌmblɪŋz  plotki

rung of the ladder  rʌŋ əv ðə 
ˈlædə(r)  szczebel kariery, poziom  
w hierarchii/organizacji

runner  ˈrʌnə(r)  prowadnica; płoza

rural  ˈrʊərəl  wiejski

rye  raɪ  żyto

S
saleable  ˈseɪləbl  nadający się  
do sprzedaży

salty liquorice  ˈsɔːlti ˈlɪkərɪs  słona 
lukrecja (salmiak)

sb can’t help doing sth  ˈsʌmbədi 
kɑːnt help ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  nierobie-
nie czegoś jest ponad czyjeś siły; 
ktoś nie może się powstrzymać,  
by czegoś nie zrobić

sb can’t help but notice 
that...  ˈsʌmbədi kɑːnt help bət 
ˈnəʊtɪs ðæt  nie umknęło czyjejś 
uwadze, że...

sb can’thelp feeling 
that...  ˈsʌmbədi kɑːnt help ˈfiːlɪŋ 
ðæt  ktoś ma nieodparte wrażenie, 
że...

sb is nothing if not X  ˈsʌmbədi ɪz 
ˈnʌθɪŋ ɪf nɒt  ktoś jest niezwykle X 
(np. uparty, zdeterminowany)

sb’s credentials  ˈsʌmbədɪz 
krɪˈdenʃlz  czyjeś kwalifikacje,  
dokonania w branży

sb’s lot  ˈsʌmbədɪz lɒt  czyjś los

scant  skænt  niewielki, skąpy

scathingly  ˈskeɪðɪŋli  zjadliwie,  
w zjadliwy sposób

sceptical  ˈskeptɪkl  sceptyczny (UK)

scheduled  ˈʃedjuːld  zaplanowany

scheme  skiːm  program, plan

scope  skəʊp  skala, rozmiary

script  skrɪpt  scenariusz

sea change  siː tʃeɪndʒ  całkowita 
przemiana

search engine optimisation 
(SEO)  ˌsɜːtʃ endʒɪn ˌɒptɪmaɪˈzeɪʃn 
ˌes iː ˈəʊ  optymalizacja  
dla wyszukiwarek internetowych,  
pozycjonowanie

search engine  sɜːtʃ ˈendʒɪn  wyszu-
kiwarka

seasonality  ˌsiːzəˈnæləti  sezono-
wość

seasoned  ˈsiːznd  doświadczony, 
wytrawny

secondary  ˈsekəndri  drugorzędny

security guard  sɪˈkjʊərəti ɡɑːd 
 ochroniarz

seemingly  ˈsiːmɪŋli  na pozór

self-aware  self əˈweə(r)  samoświa-
domy

self-confidence  self ˈkɒnfɪdəns 
 wiara w siebie

self-discovery  self dɪˈskʌvəri  sa-
mopoznanie, odkrywanie siebie

self-esteem   self ɪˈstiːm  poczucie 
własnej wartości

self-improvement  self 
ɪmˈpruːvmənt  samodoskonalenie 
się

self-preferencing  self ˈpref(ə)
rənsɪŋ  pierwszeństwo dla własnej 
produkcji (platformy sprzedażowej, 
sieci społecznościowej itp.)

self-sufficiency  self səˈfɪʃənsi  sa-
mowystarczalność

self-sufficient  self səˈfɪʃnt  samowy-
starczalny

servant  ˈsɜːvənt  sługa

service industry  ˈsɜːvɪs ˈɪndəstri 
 sektor usług

service provider  ˈsɜːvɪs 
prəˈvaɪdə(r)  dostawca usług

setback  ˈsetbæk  komplikacja, pro-
blem

settlement  ˈsetlmənt  osada

shake-up  ʃeɪk ʌp  przetasowania  
(w organizacji), reorganizacja

share capital  ʃeə(r) ˈkæpɪtəl  kapitał 
zakładowy

share price  ʃeə(r) praɪs  cena akcji

shareholder  ˈʃeəhəʊldə(r)  udziało-
wiec

sharing scheme  ˈʃeərɪŋ skiːm   
program wypożyczania (rowerów, 
hulajnóg itp.)

shift to sth  ʃɪft tə ˈsʌmθɪŋ  przejście 
na coś, przesunięcie

shoddy  ˈʃɒdi  podły, kiepski

shoplifter  ˈʃɒplɪftə(r)  złodziej skle-
powy

shortage  ˈʃɔːtɪdʒ  brak, niedobór

sickly  ˈsɪkli  niezdrowy; mdły

side hustle  saɪd ˈhʌsl  fucha,  
dodatkowy zarobek

significant  sɪɡˈnɪfɪkənt  znaczny, 
znaczący

Silicon Valley  ˈsɪlɪkən ˈvæli  Dolina 
Krzemowa

site  saɪt  teren (wydarzenia), obiekt 
(np. fabryka)

skilful  ˈskɪlfl  umiejętny

skills gap  skɪlz ɡæp  brak kwalifika-
cji/umiejętności

sledge  sledʒ  sanie

sleepwear  ˈsliːpweə(r)  bielizna 
nocna

slick  slɪk  zręczny, zgrabny (pot.)

slimline  ˈslɪmlaɪn  smukły, o smu-
kłych kształtach

small batch  smɔːl bætʃ  mała partia 
(produktu)

smallholding  ˈsmɔːlhəʊldɪŋ  dział-
ka, gospodarstwo (małe,  
rolnicze)

smoothly  ˈsmuːðli  gładko, bezpro-
blemowo

snapshot  ˈsnæpʃɒt  migawka, fotka

snowmobile  ˈsnəʊməbiːl  skuter 
śnieżny

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

social networking  ˈsəʊʃl ˈnetwɜːkɪŋ 
 sieci społecznościowe

soft drink  sɒft drɪnk  napój  
bezalkoholowy
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solar-powered  ˌsəʊlə(r) ˈpaʊəd 
 zasilany energią słoneczną, ogniwa-
mi/panelami fotowoltaicznymi

something of an X  ˈsʌmθɪŋ əv ən 
 nieco X, trochę X

somewhat  ˈsʌmwɒt  nieco,  
cokolwiek

soothsayer  ˈsuːθseɪə(r)  wróżbita, 
wieszcz

sore loser  sɔː(r) ˈluːzə(r)  ktoś,  
kto nie umie przegrywać (pot.)

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

sourdough  ˈsaʊədəʊ  zakwas,  
zaczyn

soya bean  ˈsɔɪə biːn  ziarna/ 
nasiona soi

spare moment  speə(r) ˈməʊmənt 
 wolna chwila

spare  speə(r)  wolny (np. chwila, 
łóżko)

specialist  ˈspeʃəlɪst  specjalistyczny

speculation  ˌspekjuˈleɪʃn  domysły, 
przypuszczenia

spillage  ˈspɪlɪdʒ  wyciek, rozlanie 
się (czegoś) 

spin-off  spɪnˈɒf  skutek uboczny; 
produkt/marka powiązana

sportswear  ˈspɔːtsweə(r)  odzież 
sportowa

spur  spɜː(r)  bodziec pobudzający, 
czynnik motywujący (do działania)

staff  stɑːf  pracownicy, personel, 
zatrudnieni

stake  steɪk  udział (w firmie), dola

start-up  stɑːt ʌp  młoda spółka, 
młody biznes

starting point  ˈstɑːtɪŋ pɔɪnt  punkt 
początkowy

state benefits  steɪt ˈbenɪfɪts  świad-
czenia państwowe

STEM (science, technology, engi-
neering and mathematics)  stem 
ˈsaɪəns, tekˈnɒlədʒi, ˌendʒɪˈnɪərɪŋ 
ənd ˌmæθəˈmætɪks  uzdolnienia 
w obszarze przedmiotów ścisłych 
(konkretnie w zakresie nauki, tech-
nologii, inżynierii, matematyki)

stepping stone  ˈstepɪŋ stəʊn   
szczebel (np. w karierze)

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

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

sth is at the back of sb’s 
mind  ˈsʌmθɪŋ ɪz ət ðə ˈbæk əv 
ˈsʌmbədiz maɪnd  coś nie daje  
o sobie komuś zapomnieć, ktoś 
nieustannie ma coś z tyłu głowy

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

sth is not without sth  ˈsʌmθɪŋ ɪz 
nɒt wɪðˈaʊt ˈsʌmθɪŋ  coś ma też 
pewne strony (minusy)

sth is plain to see  ˈsʌmθɪŋ ɪz pleɪn 
tə ˈsiː  coś jest widoczne gołym  
okiem

sth is well worth doing  ˈsʌmθɪŋ ɪz 
wel wɜːθ ˈduːɪŋ  coś naprawdę war-
to zrobić

stingy  ˈstɪndʒi  skąpy

stock levels  stɒk ˈlevlz  zapasy 
(sklepu, magazynu)

stock market  stɒk ˈmɑːkɪt  rynek 
akcji, rynek papierów wartościo-
wych

stock price  stɒk praɪs  cena akcji

stockroom  ˈstɒkruːm  zaplecze, 
magazyn

storage  ˈstɔːrɪdʒ  przechowywanie 
(np. danych)

straight away  streɪt əˈweɪ  od razu

stranglehold on sth  ˈstræŋɡlhəʊld 
ɒn ˈsʌmθɪŋ  kontrola nad czymś, 
żelazny uścisk

stray X  streɪ  przypadkowy X

streamlined  ˈstriːmlaɪnd  uspraw-
niony, uproszczony

strict  strɪkt  surowy, restrykcyjny

stuck in a rut  stʌk ɪn ə rʌt  popadły 
w rutynę

stuck somewhere  stʌk ˈsʌmweə(r) 
 który gdzieś utknął/utkwił

stuff  stʌf  rzeczy

stuffed with sth  stʌft wɪð ˈsʌmθɪŋ 
 wypchany czymś

subsequent  ˈsʌbsɪkwənt  następu-
jący (po czymś), późniejszy

subsequently  ˈsʌbsɪkwəntli  na-
stępnie, później

subsidiary  səbˈsɪdɪəri  filia, spółka 
zależna

subsidy  ˈsʌbsədi  subsydium,  
dotacja

substantial  səbˈstænʃl  pokaźny, 
znaczny

suffice (it) to say,...  səˈfaɪs ɪt tə 
ˈseɪ  dość powiedzieć, że...

sufficient  səˈfɪʃnt  wystarczający

sugar cane  ˈʃʊɡə(r) keɪn  trzcina 
cukrowa

sulphate chemical wood 
pulp  ˈsʌlfeɪt ˈkemɪkl wʊd pʌlp 
 masa celulozowa drzewna siarczy-
nowa; ścier drzewny chemiczny 
siarczynowy

summit  ˈsʌmɪt  szczyt (również spo-
tkanie na szczycie)

sumptuous  ˈsʌmptʃuəs  wystawny

sunny side of sth  ˈsʌni saɪd əv 
ˈsʌmθɪŋ  pozytywna strona/aspekt 
czegoś

super-rich  ˈsuːpə(r) rɪtʃ  najbogatsi 
ludzie świata

superfood  ˈsuːpəfuːd  superfood 
(pot. o produkcie, warzywie, owocu 
itp., który ma bardzo pożyteczny 
wpływ na organizm)

supplier  səˈplaɪə(r)  dostawca, do-
starczający zaopatrzenie/usługi

supply chain  səˈplaɪ tʃeɪn  łańcuch 
dostaw; związany z łańcuchem do-
staw, logistyczny

supportive  səˈpɔːtɪv  wspierający, 
pomocny

surface area  ˈsɜːfɪs ˈeəriə  po-
wierzchnia (czegoś)

surge  sɜːdʒ  gwałtowny wzrost, 
skok (czegoś)

surplus  ˈsɜːpləs  nadmiar, nadwyż-
ka

survey  ˈsɜːveɪ  badanie, sondaż
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sustainability  səˌsteɪnəˈbɪləti 
 zrównoważenie ekologiczne, zrów-
noważony rozwój/działanie

sustainable  səˈsteɪnəbl  zrównowa-
żony ekologicznie

symbiosis  ˌsɪmbɪˈəʊsɪs  symbioza

synergy  ˈsɪnədʒi  synergia

synonymous with sth  sɪˈnɒnɪməs 
wɪð ˈsʌmθɪŋ  tożsamy z czymś, (bę-
dący) synonimem czegoś

T
take your pick...  teɪk jɔː(r) pɪk   
do wyboru, do koloru..., wybieraj/
bierz co chcesz...

talc  tælk  talk

targeted at sth  ˈtɑːɡɪtɪd ət ˈsʌmθɪŋ 
 skierowany na coś/do czegoś

tax  tæks  podatek

teachings  ˈtiːtʃɪŋz  nauki

tech  tek  technologiczny (pot.)

temperature-control-
led  ˈtemprətʃə(r) kənˈtrəʊld  klima-
tyzowany; chłodzony (tylko przed 
rzeczownikiem)

temporary  ˈtemprəri  tymczasowy

tentacle  ˈtentəkl  macka

tentative  ˈtentətɪv  wstępny, niezo-
bowiązujący

terms  tɜːmz  zasady, warunki  
(np. umowy)

testimonial  ˌtestɪˈməʊnɪəl  referen-
cja, pozytywna opinia (np. o tym, 
że produkt jest dobry od jednego  
z klientów)

that is beside the point  ðət ɪz 
bɪˈsaɪd ðə pɔɪnt  to nie to jest  
sednem sprawy, nie w tym tkwi 
problem

that said,...  ðət sed  mimo to...,  
a jednak...

the American dream  ði əˈmerɪkən 
driːm  amerykański sen

the big boys  ðə bɪɡ bɔɪz  najwięksi 
gracze, grube ryby

the bottom line is...  ðə ˈbɒtəm laɪn 
ɪz  krótko mówiąc, chodzi o...

the Commission  ðə kəˈmɪʃn   
Komisja (np. Europejska)

the complete package  ðə kəmˈpliːt 
ˈpækɪdʒ  całościowe rozwiązanie, 
coś, co jest kompletne, ma  
wszystko

the European Commission (EC)  ðə 
ˌjʊərəˈpɪən kəˈmɪʃn ˌiː ˈsiː  Komisja 
Europejska (KE)

the following X  ðə ˈfɒləʊɪŋ  następ-
nego X (np. dnia)

the general public  ðə ˈdʒenrəl 
ˈpʌblɪk  ogół społeczeństwa, zwykli 
ludzie

the here and now  ðə hɪə(r) ənd 
naʊ  tu i teraz

the internet of things  ði ˈɪntənet 
əv ˈθɪŋz  internet rzeczy

the latter  ðə ˈlætə(r)  ten drugi, 
ostatni (z wymienionych)

the likes of sb  ðə ˈlaɪks əv 
ˈsʌmbədi  ludzie tacy jak ktoś, ludzie 
takiego pokroju, jak ktoś

the Mediterranean  ðə 
ˌmedɪtəˈreɪnɪən  Morze Śródziemne 
(także obszar/region Morza Śród-
ziemnego)

the Middle East  ðə ˈmɪdl iːst  Bliski 
Wschód

the Northern Lights  ðǝ ˈnɔːðən 
laɪts  zorza polarna

the OPEC (Organization of 
Petroleum Exporting Coun-
tries)  ði ˈəʊpek ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn əv 
pɪˈtrəʊlɪəm ɪkˈspɔːtɪŋ ˈkʌntrɪz  Orga-
nizacja Krajów Eksportujących Ropę 
Naftową (OPEC)

the preserve of X  ðə prɪˈzɜːv əv 
 domena X (czyjaś)

the pros and cons  ðə prəʊz ənd 
kɒnz  plusy i minusy

the public  ðə ˈpʌblɪk  społeczność, 
ogół społeczeństwa

the Swiss  ðə swɪs  Szwajcarzy

the tip of the iceberg  the tɪp ɒv ðə 
ˈaɪsbɜːg  wierzchołek góry lodowej

the United Arab Emirates (UAE)  ðə 
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈemɪrəts ˌjuː eɪ 
ˈiː  Zjednoczone Emiraty Arabskie 
(ZEA)

the world over  ðə wɜːld ˈəʊvə(r) 
 na całym świecie

the World Trade Organization 
(WTO)  ðə wɜːld treɪd ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn 
ˌdʌbljuː tiːˈəʊ  Światowa Organizacja 
Handlu

there is more to sth than meets 
the eye  ðeə(r)zmɔː(r) tə ˈsʌmθɪŋ 
ðən miːts ði aɪ  coś jest czymś wię-
cej, niż się wydaje na pierwszy rzut 
oka

there is no sense in doing 
sth  ðeə(r) ɪz nəʊ sens ɪn ˈduːɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ  nie ma sensu robić czegoś

thereafter  ˌðeərˈɑːftə(r)  później

these days  ðiːz deɪz  obecnie, dzi-
siejszymi czasy

third-party  ˈθɜːd ˈpɑːti  związany 
z osobami trzecimi, ze spółkami 
trzecimi

thorny issue  ˈθɔːni ˈɪʃuː  drażliwa 
kwestia

thorough  ˈθʌrə  dokładny

thought leader  ˈθɔːt ˈliːdə(r)  lider 
(w swojej branży), wizjoner

thriving  ˈθraɪvɪŋ  kwitnący, dobrze 
prosperujący

throughout sth  θruːˈaʊt ˈsʌmθɪŋ 
 podczas czegoś, w trakcie

tidal wave  ˈtaɪdl weɪv  ogromna 
fala, niepohamowana zmiana

time will tell  ˈtaɪm wɪl tel  czas po-
każe

tin  tɪn  cyna (metal)

tip-top  ˌtɪp ˈtɒp  doskonały

tipple  ˈtɪpl  trunek (alkoholowy)

tiresome  ˈtaɪəsəm  męczący

to abound  tu əˈbaʊnd  obfitować

to accelerate sth  tu əkˈseləreɪt 
ˈsʌmθɪŋ  przyspieszyć coś

to accommodate sth  tu 
əˈkɒmədeɪt ˈsʌmθɪŋ  dopasować 
(się) do czegoś, poczynić ustępstwa 
(wobec czegoś)

to accuse sb of sth  tu əˈkjuːz 
ˈsʌmbədi əv ˈsʌmθɪŋ  oskarżyć ko-
goś o coś

to add up to X  tu æd ʌp tə  wynieść 
łącznie X
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to address sth  tu əˈdres ˈsʌmθɪŋ 
 zająć się czymś (problemem)

to adhere to sth  tu ədˈhɪə(r) tə 
ˈsʌmθɪŋ  trzymać się czegoś, prze-
strzegać

to advertise  tu ˈædvətaɪz  reklamo-
wać, promować

to advocate sth  tu ˈædvəkeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  orędować za czymś, pro-
mować coś

to affect sb  tu əˈfekt ˈsʌmbədi 
 wpływać na kogoś

to agree sth with sb  tu əˈɡriː 
ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmbədi  uzgodnić coś 
(warunki czegoś) z kimś

to allude to sth  tu əˈluːd tǝ 
ˈsʌmθɪŋ  nawiązywać do czegoś, 
odwoływać

to alter sth  tu ˈɔːltə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 zmieniać coś

to amass sth  tu əˈmæs ˈsʌmθɪŋ 
 zgromadzić coś, zebrać  
(o bogactwie, majątku)

to anticipate sth  tu ænˈtɪsɪpeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  przewidzieć coś

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

to apply for sth  tu əˈplaɪ fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  zaaplikować o coś, zgłosić 
się

to argue not...  tu ˈɑːɡjuː nɒt  prze-
konywać, że (coś nie jest jakieś)...

to argue that...  tu ˈɑːɡjuː ðæt  prze-
konywać, że...

to assess sth  tu əˈses ˈsʌmθɪŋ  oce-
nić coś

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

to assume sth  tu əˈsjuːm ˈsʌmθɪŋ 
 założyć coś

to assure sb  tu əˈʃɔː(r) ˈsʌmbədi 
 upewnić kogoś

to attain sth  tu əˈteɪn ˈsʌmθɪŋ  uzy-
skać coś

to attribute sth to X  tu 
əˈtrɪbju:tˈsʌmθɪŋ tə  przypisywać 
coś X

to augment sth with sth  tu 
ɔ:gˈment ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ  do-
dać coś do czegoś, powiększyć ocoś

to augur well (for X)  tu ˈɔːɡə(r) wel 
fə(r)  dobrze wróżyć X

to award sb sth  tu əˈwɔːd ˈsʌmbədi 
ˈsʌmθɪŋ  przyznać coś komuś (na-
grodę), nagrodzić kogoś czymś

to bail sb out  tə beɪl ˈsʌmbədi 
aʊt  opłacić czyjeś długi (aby kogoś 
uratować np. przed bankructwem), 
dotować kogoś (w trudnej sytuacji 
finansowej)

to ban sth  tə bæn ˈsʌmθɪŋ  zakazać 
czegoś, zabronić

to barbecue sth  tə ˈbɑːbɪkjuː 
ˈsʌmθɪŋ  usmażyć coś na grillu

to be at liberty to do sth  tə biː ət 
ˈlɪbəti tə du ˈsʌmθɪŋ  mieć pełną 
swobodę (z)robienia czegoś

to be hard pushed to do sth  tə bi 
hɑːd pʊʃt tə du ˈsʌmθɪŋ  mieć spory 
problem ze zrobieniem czegoś

to be keen to do sth  tə bi kiːn tə 
du ˈsʌmθɪŋ  palić się do czegoś, być 
chętnym do (z)robienia czegoś

to be laughing all the way to the 
bank  tə bi ˈlɑːfɪŋ ɔl tə ðə weɪ tə ðə 
bæŋk  obłowić się, nachapać

to be no match for sth  tə bi nəʊ 
mætʃ fə(r) ˈsʌmθɪŋ  nie mieć z czymś 
szans

to be on hand  tə bi ɒn hænd  być 
pod ręką, być wpobliżu

to be on the menu  tə bi ɒn ðə 
ˈmenjuː  znaleźć się/być w menu, 
być do wyboru

to be quoted as saying  tə bi 
ˈkwəʊtɪd əz ˈseɪɪŋ  być cytowanym

to be raking it in  tə bi ˈreɪkɪŋ ɪt ɪn 
 zarabiać krocie, zgarniać kupę forsy

to be sb’s cup of tea  tə bi 
ˈsʌmbədɪz kʌp əv tiː  być w czyimś 
guście, podobać się komuś (o ro-
dzaju jedzenia, picia, czymś ulubio-
nym)

to be sure to do sth  tə bi ʃʊə(r) tə 
du ˈsʌmθɪŋ  z pewnością coś zrobić

to beep  tə biːp  piszczeć, pikać

to befall sb  tə bɪˈfɔːl ˈsʌmbədi  spo-
tkać kogoś (o losie, sytuacji)

to binge-watch sth  tə bɪndʒ wɒtʃ 
ˈsʌmθɪŋ  urządzić maraton ogląda-
nia czegoś (np. serialu)

to boast sth  tə bəʊst ˈsʌmθɪŋ 
 chwalić się czymś, szczycić

to book sth  tə bʊk ˈsʌmθɪŋ  zare-
zerwować coś

to boom  tə buːm  przeżywać boom, 
cieszyć się ogromną popularnością

to boycott sth  tə ˈbɔɪkɒt ˈsʌmθɪŋ 
 bojkotować coś

to branch out into sth  tə brɑːntʃ aʊt 
ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ  rozszerzać działalność 
do czegoś

to break sth down into sth  tə breɪk 
ˈsʌmθɪŋ daʊn ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ  rozbić 
coś na coś, rozdzielić

to breathe life into sth  tə briːð laɪf 
ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ  tchnąć w coś nowe 
życie

to bring sb to heel  tə brɪŋ 
ˈsʌmbədi tə hiːl  przywołać kogoś do 
porządku

to bring sb up  tə brɪŋ ˈsʌmbədi ʌp 
 wychowywać kogoś

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

to bring sth in  tə brɪŋ ˈsʌmθɪŋ ɪn 
 sprowadzić coś, przynieść

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

to buck sth  tə bʌk ˈsʌmθɪŋ  oprzeć 
się czemuś, przeciwstawić

to build one’s way up  tə bɪld wʌnz 
ˈweɪ ʌp  stopniowo awansować  
(w karierze, firmie itp.)

to build sth into sth  tə bɪld 
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ  wbudować 
coś w coś

to burn down  tə bɜːn daʊn  spłonąć

to buy sth up  tə baɪ ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 rozkupywać coś, kupować coś ma-
sowo

to camp  tə kæmp  rozbić obóz, 
obozować

to carry sth out  tə ˈkæri ˈsʌmθɪŋ 
aʊt  przeprowadzić coś
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to catch up on sth  tə kætʃ ʌp ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  nadgonić coś, dowiedzieć 
się najnowszych wieści o czymś

to challenge sb  tə ˈtʃæləndʒ 
ˈsʌmbədi  wyzwać kogoś; stanowić 
dla kogoś trudność/wyzwanie

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

to check sth out  tə tʃek ˈsʌmθɪŋ 
aʊt  sprawdzić coś, obadać

to chill out  tə tʃɪl aʊt  relaksować 
się, wyluzować się

to chill  tə tʃɪl  wyluzować

to chit-chat  tə ˈtʃɪt tʃæt  pogadać, 
pogawędzić

to cite sth  tə saɪt ˈsʌmθɪŋ  przyta-
czać coś

to clock up X  tə klɒk ʌp  przepraco-
wać X (godzin), dorobić się X (np. 
recenzji)

to clutter sth up  tə ˈklʌtə(r) 
ˈsʌmθɪŋ ʌp  zaśmiecać coś

to co-author sth  tə ˌkəʊˈɔːθə(r)
ˈsʌmθɪŋ  napisać coś wspólnie  
z kimś

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

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

to come along  tə kʌm əˈlɒŋ  poja-
wić się, zjawić

to come as no surprise  tə kʌm əz 
nəʊ səˈpraɪz  nie być żadną niespo-
dzianką

to compare  tə kəmˈpeə(r)  porów-
nać

to compel sb to do sth  tə kəmˈpel 
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ  zmusić 
kogoś do zrobienia czegoś, przymu-
szać

to compete with sth  tə kəmˈpiːt 
wɪð ˈsʌmθɪŋ  konkurować z czymś

to complain  tə kəmˈpleɪn  narzekać

to concern sth  tǝ kənˈsɜːn ˈsʌmθɪŋ 
 dotyczyć czegoś

to conclude contract  tə kənˈkluːd 
ˈkɒntrækt  zawrzeć umowę

to confirm sth  tə kənˈfɜːm ˈsʌmθɪŋ 
 potwierdzić coś

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

to consider sth  tə kənˈsɪdə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  uwzględniać coś,  
brać pod uwagę

to consist of sth  tə kənˈsɪst əv 
ˈsʌmθɪŋ  składać się zczegoś

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

to cost sb a small fortune  tə kɒst 
ˈsʌmbədi ə smɔːl ˈfɔːtʃuːn  kosztować 
niezłą sumkę, kosztować fortunę

to cover all the angles  tə ˈkʌvər ɔːl 
ði ˈæŋɡlz  zabezpieczyć się na każdą 
ewentualność 

to credit sb for doing sth  tə ˈkredɪt 
ˈsʌmbədi fə(r) ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  przy-
pisywać komuś zrobienie czegoś

to cultivate sth  tə ˈkʌltɪveɪt 
ˈsʌmθɪŋ  uprawiać coś, hodować

to curl up  tə kɜːl ʌp  zwinąć się  
w kłębek (np. zająć pod kocem wy-
godną pozycję leżącą)

to curtail sth  tə kɜːˈteɪl ˈsʌmθɪŋ 
 ograniczyć coś, pohamować

to cut down on sth  tə kʌt daʊn ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  ograniczyć coś

to cut off your nose to spite your 
face  tə kʌt ɒf jə(r) nəʊz tə spaɪt 
jə(r) feɪs   zaszkodzić sobie same-
mu/samej (w porywie wściekłości, 
gniewu na kogoś)

to cut one’s losses  tə kʌt wʌnz 
ˈlɒsɪz  w porę się wycofać (o kimś)

to dabble in sth  tə ˈdæbl ɪn 
ˈsʌmθɪŋ  robić coś amatorsko

to date  tə deɪt  na chwilę obecną, 
dotychczas

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

to debate sth  tə dɪˈbeɪt ˈsʌmθɪŋ 
 debatować nad czymś, dyskutować

to declutter  tə diːˈklʌtə(r)  odgracić 
(posprzątać)

to deem sth sth  tə diːm ˈsʌmθɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ  uznawać coś za coś/jakieś

to delay sth  tə dɪˈleɪ ˈsʌmθɪŋ 
 opóźnić coś

to depend on sth  tə dɪˈpend ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  zależeć od czegoś

to deploy sth  tə dɪˈploɪ ˈsʌmθɪŋ 
 rozlokować coś, użyć czegoś

to develop sth  tə dɪˈveləp ˈsʌmθɪŋ 
 rozwinąć coś

to dictate sth  tə dɪkˈteɪt ˈsʌmθɪŋ 
 dyktować coś, narzucić

to diminish sb  tə dɪˈmɪnɪʃ ˈsʌmbədi 
 umniejszyć czyjeś znaczenie/pozy-
cję

to dip one’s toes in the water  tə 
dɪp wʌnz təʊz ɪn ðə ˈwɔːtə(r)  wyba-
dać sytuację, spróbować czegoś

to dip  tə dɪp  obniżać (się), spadać

to disagree with sth  tə ˌdɪsəˈɡriː 
wɪð ˈsʌmθɪŋ  nie zgadzać się zczymś

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

to discourage sb from doing sth  tə 
dɪsˈkʌrɪdʒ ˈsʌmbədi frəm ˈduːɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ  zniechęcać kogoś  
do (z)robienia czegoś, odwieść ko-
goś od zrobienia czegoś

to dismiss sth  tə dɪsˈmɪs ˈsʌmθɪŋ 
 zapomnieć o czymś, odrzucić

to disregard sth  tə ˌdɪsrɪˈɡɑːd 
ˈsʌmθɪŋ  zlekceważyć coś

to disseminate sth  tə dɪˈsemɪneɪt 
ˈsʌmθɪŋ  rozprowadzać coś

to dissolve sth  tǝ dɪˈzɒlv ˈsʌmθɪŋ 
 rozwiązać coś

to distance sb from sth  tə ˈdɪstəns 
ˈsʌmbədi frəm ˈsʌmθɪŋ  zdystanso-
wać kogoś wobec/ 
od czegoś, odsunąć

to ditch sb  tə dɪtʃ ˈsʌmbədi  porzu-
cić kogoś, zostawić

to divide into sth  tə dɪˈvaɪd ˈɪntə 
ˈsʌmθɪŋ  podzielić (coś) na coś

to divvy sth up  tǝ ˈdɪvi ˈsʌmθɪŋ 
ʌp  porozdzielać coś (wśród kogoś), 
rozdawać coś (pot., UK)

to do more harm than good  tə du 
mɔː(r) hɑːm ðən ɡʊd  bardziej za-
szkodzić, niż pomóc
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to do sth between sb  tə du 
ˈsʌmθɪŋ bɪˈtwiːn ˈsʌmbədi  wspólnie 
coś osiągnąć; wspólnie mieć/robić 
coś (np. dysponować czymś łącznie)

to do sth in the process  tə du 
ˈsʌmθɪŋ ɪn ðə ˈprəʊses  zrobić coś 
przy okazji, zrobić coś (podczas 
czegoś)

to do well  tə du wel  dobrze sobie 
poradzić, powodzić się (komuś)

to double in value  tə ˈdʌbl ɪn 
ˈvæljuː  podwoić swoją wartość

to double up as X  tə ˈdʌbl ʌp əz 
 pełnić dodatkowo rolę X

to double-cross sb  tə ˈdʌbl krɒs 
ˈsʌmbədi  wystawić kogoś do wiatru

to draw a conclusion  tǝ drɔː ǝ 
kənˈkluːʒn  dojść do wniosku

to drift  tə drɪft  dryfować

to drive sth  tə draɪv ˈsʌmθɪŋ  napę-
dzać coś, zasilać

to drop out  tə drɒp aʊt  porzucić 
naukę (na studiach)

to dub sth sth  tə dʌb ˈsʌmθɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ  ochrzcić coś mianem cze-
goś

to eat sb alive  tu iːt ˈsʌmbədi əˈlaɪv 
 zjeść kogoś żywcem

to echo sth  tu ˈekəʊ ˈsʌmθɪŋ  po-
wtarzać coś, zgadzać się z czymś

to eliminate sth  tu ɪˈlɪmɪneɪt 
ˈsʌmθɪŋ  zlikwidować coś, wyelimi-
nować

to embed sth  tu ɪmˈbed ˈsʌmθɪŋ 
 osadzić coś, wbudować

to enable sb to do sth  tu ɪˈneɪbl 
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ  umożliwić 
komuś zrobienie czegoś

to encompass sth  tu ɪnˈkʌmpəs 
ˈsʌmθɪŋ  obejmować coś, zawierać

to end up doing sth  tu end ʌp 
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  skończyć  
na robieniu czegoś

to endanger sth  tu ɪnˈdeɪndʒə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  zagrozić czemuś, narazić 
coś

to engineer sth  tu ˌendʒɪˈnɪə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  zaprojektować coś, stwo-
rzyć (np. program, maszynę)

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

to ensure sth  tu ɪnˈʃʊə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 zapewnić coś

to entail sth  tu ɪnˈteɪl ˈsʌmθɪŋ  wy-
woływać coś, pociągać coś  
za sobą

to entertain sth  tu ˌentəˈteɪn 
ˈsʌmθɪŋ  rozważać coś (jakiś po-
mysł), dopuścić coś (jakąś myśl)

to establish sth  tu ɪˈstæblɪʃ 
ˈsʌmθɪŋ  założyć coś, utworzyć

to estimate sth  tu ˈestɪmeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  oszacować coś, podać 
wprzybliżeniu

to exist  tu ɪɡˈzɪst  istnieć

to expand sth  tu ɪkˈspænd 
ˈsʌmθɪŋ  rozwijać coś, rozszerzać

to extend sth  tu ɪkˈstend ˈsʌmθɪŋ 
 rozwinąć coś, rozbudować

to facilitate sth  tə fəˈsɪlɪteɪt 
ˈsʌmθɪŋ  ułatwić coś, pomóc cze-
muś

to factor sth in  tə ˈfæktə(r) 
ˈsʌmθɪŋ ɪn  uwzględnić coś

to fade into oblivion  tə feɪd ˈɪntu 
əˈblɪvɪən  pójść w niepamięć, zostać 
zapomnianym

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

to fall on hard times  tə fɔːl ɒn hɑːd 
ˈtaɪmz  zacząć cienko prząść

to fall out of favour  tə fɔːl aʊt əv 
ˈfeɪvə(r)  wypaść z łask; przestać być 
czymś ulubionym/używanym (UK)

to fall short of sth  tə fɔːl ʃɔːt əv 
ˈsʌmθɪŋ  nie sprostać czemuś; nie 
dokonać czegoś, nie osiągnąć odpo-
wiedniej wysokości/ilości czegoś

to familiarise oneself with sth  tə 
fəˈmɪliəraɪz wʌnˈself wɪð ˈsʌmθɪŋ 
 zaznajomić się z czymś, zapoznać

to fasten one’s seat belt  tə ˈfɑːsn 
wʌnz siːt belt  zapiąć pasy (przygoto-
wać się na coś szalonego, trudnego 
itp.)

to favour sth  tə ˈfeɪvə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 preferować coś (UK)

to feature somewhere  tə ˈfiːtʃə(r) 
ˈsʌmweə(r)  pojawiać się gdzieś, 
figurować

to feature  tə ˈfiːtʃə(r)  przedstawiać, 
ukazywać (szczególnie wwidocznym 
miejscu)

to file a lawsuit  tə faɪl ə ˈlɔːsuːt 
 wytoczyć sprawę sądową

to fill one’s boots with sth  tə fɪl 
wʌnz buːts wɪð ˈsʌmθɪŋ  wypchać 
sobie czymś kieszenie (o czymś 
skradzionym)

to float  tə fləʊt  unosić się (na po-
wierzchni, w powietrzu itp.)

to flop  tə flɒp  okazać się porażką/
klapą

to flunk out of sth  tə flʌŋk ˈaʊt 
əv ˈsʌmθɪŋ  zrezygnować z nauki 
gdzieś (na studiach)

to follow on from sth  tə ˈfɒləʊ ɒn 
frəm ˈsʌmθɪŋ  następować po czymś

to follow suit  tə ˈfɒləʊ suːt  nastą-
pić po czymś, podążyć za czymś

to forego sth  tə fɔːˈɡəʊ ˈsʌmθɪŋ 
 zaniechać czegoś, darować sobie 
coś

to fork out  tə fɔːk aʊt  wybulić (pie-
niądze za/na coś)

to form an alliance with sb  tə 
ˈfɔːm ən əˈlaɪəns wɪð ˈsʌmbədi  za-
wrzeć z kimś sojusz

to freeze over  tə friːz ˈəʊvə(r)  za-
marzać

to fritter sth away  tə ˈfrɪtə(r) 
ˈsʌmθɪŋ əˈweɪ  roztrwonić coś

to further sth  tə ˈfɜːðə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 pogłębić coś, zwiększyć

to gain a foothold somewhere  tə 
ɡeɪn ə ˈfʊthəʊld ˈsʌmweə(r)  zdobyć 
w czymś przyczółek

to get bad press  tə ɡet bæd pres 
 mieć złą opinię w mediach/prasie; 
cieszyć się niesławą 

to get divorced  tə ɡet dɪˈvɔːst  roz-
wieść się

to get into a pickle  tə ɡet ˈɪntu ə 
ˈpɪkl  wpaść w tarapaty

to get into gear  tə get ˈɪntə ɡɪə(r) 
 wrzucić (wysoki) bieg
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to get into sth  tə ɡet ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ 
 zagłębić się w coś; mocno zaanga-
żować

to get on board  tə get ɒn bɔːd  za-
cząć się angażować, zajmować się 
(pomysłem, planem itp.)

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

to get sb off sb’s back  tə ɡet 
ˈsʌmbədi ɒf ˈsʌmbədɪz ˈbæk  prze-
stać komuś dokuczać/nagabywać 
kogoś

to get sb over the line  tə ɡet 
ˈsʌmbədi ˈəʊvə(r) ðə laɪn  pomóc 
komuś przekroczyć granicę, spra-
wić, że ktoś przekroczy/ 
wykroczy poza granicę

to get sth in order  tə ɡet ˈsʌmθɪŋ 
ɪn ˈɔːdə(r)  uporządkować coś, za-
prowadzić w czymś porządek

to get sth out of sth  tə ɡet ˈsʌmθɪŋ 
ˈaʊt əv ˈsʌmθɪŋ  skorzystać na 
czymś w jakiś sposób, zdobyć coś 
dzięki czemuś

to get too big for one’s shoes  tə 
ɡet tuː bɪɡ fə(r) wʌnz ʃuːz  mieć  
zbyt wysokie ambicje, mierzyć  
zbyt wysoko (pot.)

to get used to sth  tə ɡet ˈjuːzd tə 
ˈsʌmθɪŋ  przyzwyczaić się do czegoś

to ghostwrite  tə ˈɡəʊstraɪt  pisać 
coś za kogoś (np. jego/jej autobio-
grafię)

to give the impression of X  tə ɡɪv 
ði ɪmˈpreʃn əv  sprawić X wrażenie

to give the impression that  tə ɡɪv 
ði ɪmˈpreʃn ðæt  sprawić wrażenie, 
że...

to glide  tə glaɪd  ślizgać się, sunąć

to go about (doing) sth  tə ɡəʊ 
əˈbaʊt ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  zająć się 
czymś, zabrać się za coś

to go backpacking  tə ɡəʊ 
ˈbækpækɪŋ  wyruszyć na wycieczkę 
z plecakiem

to go belly-up  tə ɡəʊ ˈbeli ʌp  splaj-
tować

to go broke  tə ɡəʊ brəʊk  splajto-
wać

to go bust  tə gəʊ bʌst  zbankruto-
wać (pot.)

to go down X path  tə ɡəʊ daʊn 
pɑːθ  podążyć X ścieżką

to go it alone  tə ɡəʊ ɪt əˈləʊn  zro-
bić coś w pojedynkę, samemu

to go off  tə ɡəʊ ɒf  zepsuć się  
(o jedzeniu)

to go on to do sth  tə ɡəʊ ɒn tə  
du ˈsʌmθɪŋ  zrobić coś później/ 
po (czymś)

to go out of business  tə ɡəʊ aʊt əv 
ˈbɪznəs  splajtować

to go over to the dark side  tə ɡəʊ 
ˈəʊvə(r) tə ðə dɑːk saɪd  przejść na 
ciemną stronę (mocy), dołączyć do 
szeregów wroga

to go public  tə ɡəʊ ˈpʌblɪk  wejść 
na giełdę, zadebiutować na giełdzie 
(o spółce)

to go some way to doing sth  tə 
gəʊ sʌm weɪ tə ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
 przyczynić się do czegoś w jakimś 
stopniu

to grant sb sth  tə ɡrɑːnt ˈsʌmbədi 
ˈsʌmθɪŋ  przyznać coś komuś, za-
pewnić

to hand sth in  tə hænd ˈsʌmθɪŋ ɪn 
 oddawać coś, zwracać

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

to harness sth  tə ˈhɑːnəs ˈsʌmθɪŋ 
 wykorzystać coś, zaprząc (coś  
do czegoś)

to hassle sb  tə ˈhæsl ˈsʌmbədi  do-
kuczać komuś, nagabywać

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

to have a hold  tə həv ə həʊld  kon-
trolować (coś), mieć władzę nad

to have a lot going for sb  tə həv ə 
lɒt ˈɡəʊɪŋ fə(r) ˈsʌmbədi  napraw-
dę nieźle się zapowiadać (o kimś), 
mieć sporo do zaoferowania

to have an eye for sth  tə həv ən aɪ 
fə(r) ˈsʌmθɪŋ  mieć dobre oko, mieć 
dobre wyczucie czegoś

to have little in common  tə həv 
ˈlɪtl ɪn ˈkɒmən  mieć ze sobą  
niewiele wspólnego

to have sth in store for sb  tə həv 
ˈsʌmθɪŋ ɪn stɔː(r) fə(r) ˈsʌmbədi 
 czekać na kogoś, mieć coś  
przygotowane dla kogoś

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

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

to heed sth  tə hiːd ˈsʌmθɪŋ  uwa-
żać, baczyć na coś

to hell with sth!  tə hel wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  w cholerę zczymś!, do d.... 
z czymś! (pot., slang.)

to highlight sth  tə ˈhaɪlaɪt ˈsʌmθɪŋ 
 uwydatnić coś, zaakcentować

to hike sth up  tə haɪk ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 podnieść coś (ceny), podwyższyć 
(płace, opłaty)

to hit sth hard  tǝ hɪt ˈsʌmθɪŋ haːd 
 mocno/boleśnie coś dotknać

to hit the big time  tə hɪt ðə bɪɡ 
ˈtaɪm  odnieść wielki sukces

to hit the panic button  tə hɪt ðə 
ˈpænɪk ˈbʌtn  bić na alarm

to hobnob with sb  tə ˈhɒbnɒb wɪð 
ˈsʌmbədi  kręcić się koło kogoś, ob-
racać w czyimś towarzystwie

to hold sb accountable  tə həʊld 
ˈsʌmbədi əˈkaʊntəbl  czynić/uzna-
wać kogoś za odpowiedzialnego za 
coś

to hone one’s skills  tə həʊn wʌnz 
skɪlz  doskonalić swoje umiejętności

to honour sb with sth  tu ˈɒnə(r) 
ˈsʌmbədi wɪð ˈsʌmθɪŋ  uhonorować 
kogoś czymś, uczcić czyjeś dokona-
nia/pamięć czymś (UK)

to host sth  tə həʊst ˈsʌmθɪŋ  mie-
ścić coś

to house sth  tə haʊz ˈsʌmθɪŋ  mie-
ścić (w sobie) coś

to hover around X  tə ˈhɒvə(r) 
əˈraʊnd  wahać się w okolicy/w gra-
nicach X

to identify sb/sth  tu aɪˈdentɪfaɪ 
ˈsʌmbədi/ˈsʌmθɪŋ  określić czyjąś 
tożsamość/coś zidentyfikować ko-
goś/coś
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to imitate sth  tu ˈɪmɪteɪt ˈsʌmθɪŋ 
 imitować coś, naśladować

to imply sth  tu ɪmˈplaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 wskazywać na coś

to impose sth  tu ɪmˈpəʊz ˈsʌmθɪŋ 
 narzucić coś, wymusić

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

to incorporate sth  tu ɪnˈkɔːpəreɪt 
ˈsʌmθɪŋ  włączać coś, obejmować

to initiate sth  tu ɪˈnɪʃɪeɪt ˈsʌmθɪŋ 
 rozpocząć coś

to interact with sb  tu ˌɪntərˈækt 
wɪð ˈsʌmbədi  wchodzić z kimś  
w interakcje

to investigate sth  tu ɪnˈvestɪɡeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  zbadać coś

to irk sb  tə ɜːk ˈsʌmbədi  drażnić, 
irytować kogoś 

to judge sb by the company they 
keep  tə dʒʌdʒ ˈsʌmbədi baɪ ðə 
ˈkʌmpəni ˈðeɪ kiːp  oceniać kogoś  
po ludziach, jakimi się otacza

to keep abreast of sth  tə kiːp 
əˈbrest əv ˈsʌmθɪŋ  być na bieżąco 
z czymś

to keep fit  tə kiːp fɪt  zadbać o for-
mę (fizyczną)

to keep sb updated  tə kiːp 
ˈsʌmbədi ˌʌpˈdeɪtɪd  informować 
kogoś na bieżąco

to kick-start sth  tə kɪk stɑːt 
ˈsʌmθɪŋ  rozruszać coś, pobudzić  
do działania

to kit oneself out with sth  tə kɪt 
wʌnˈself ˈaʊt wɪð ˈsʌmθɪŋ  wyposa-
żyć się w coś (pot., UK)

to label sth  tə ˈleɪbl ˈsʌmθɪŋ  opa-
trzyć coś etykietą (lub godłem, in-
formacją oczymś itp.)

to lap  tə læp  pluskać (się)

to laud sth  tə lɔːd ˈsʌmθɪŋ  zachwa-
lać coś, okrzyknąć coś  
(np. jako coś/jakieś)

to launch an attack on sth  tə lɔːntʃ 
ən əˈtæk ɒn ˈsʌmθɪŋ  wyprowadzić 
na coś atak

to launch sth  tə lɔːntʃ ˈsʌmθɪŋ 
 wprowadzić coś na rynek

to levy sth  tə ˈlevi ˈsʌmθɪŋ  nakła-
dać coś (np. podatek), obarczać coś 
(np. kosztem)

to link up  tə lɪŋk ʌp  połączyć się  
(z kimś)

to live to fight another day  tə lɪv tə 
faɪt əˈnʌðə(r) deɪ  przetrwać coś  
i żyć dalej

to look after sb  tə lʊk ˈɑːftə(r) 
ˈsʌmbədi  opiekować się kimś

to look back on sth  tə lʊk ˈbæk ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  spojrzeć wstecz

to look out of place  tə lʊk aʊt əv 
pleɪs  wyglądać nie na miejscu

to look sb in the eye  tə lʊk 
ˈsʌmbədi ɪn ði aɪ  spojrzeć komuś 
prosto w oczy/w twarz

to lose one’s way  tə luːz wʌnz weɪ 
 utracić cel zoczu, zejść na (złą) dro-
gę

to maintain sth  tə meɪnˈteɪn 
ˈsʌmθɪŋ  utrzymać coś, prowadzić 
(rejestr)

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

to make a distinction between X 
and Y  tə ˈmeɪk ə dɪˈstɪŋkʃn bɪˈtwiːn 
ənd  rozróżniać X od Y, wyraźnie 
oddzielać od siebie X i Y

to make a good case for sth  tə 
ˈmeɪk ə ɡʊd keɪs fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 mieć mocne argumenty za czymś/
na rzecz czegoś 

to make a killing  tə meɪk ə ˈkɪlɪŋ 
 zarobić krocie

to make a mint  tə ˈmeɪk ə mɪnt 
 zarobić krocie

to make it big  tə meɪk ɪt bɪɡ  osią-
gnąć wielki sukces, wybić się

to make news  tə ˈmeɪk njuːz  trafić 
na nagłówki, pojawić się w wiado-
mościach

to make sense of sth  tə meɪk sens 
əv ˈsʌmθɪŋ  zrozumieć coś, pojąć

to make up X  tə meɪk ʌp  składać 
się na X, tworzyć X

to manage  tə ˈmænɪdʒ  poradzić 
sobie

to manufacture sth  tə 
ˌmænjʊˈfæktʃə(r) ˈsʌmθɪŋ  wypro-
dukować coś

to market sth  tə ˈmɑːkɪt ˈsʌmθɪŋ 
 sprzedawać coś, handlować czymś

to master sth  tə ˈmɑːstə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 opanować coś

to match  tə mætʃ  odpowiadać 
(czemuś), dopasować (coś  
do czegoś)

to materialise  tə məˈtɪərɪəlaɪz 
 urzeczywistnić (się), zostać  
zrealizowanym

to move in with sb  tə muːv ɪn wɪð 
ˈsʌmbədi  wprowadzić się do kogoś

to move on  tə muːv ɒn  przejść da-
lej, przestać się interesować/zajmo-
wać (czymś)

to multiply sth  tə ˈmʌltɪplaɪ 
ˈsʌmθɪŋ  zwielokrotnić coś, pomno-
żyć

to navigate sb’s way around sth  tə 
ˈnævɪɡeɪt ˈsʌmbədɪz ˈweɪ əˈraʊnd 
ˈsʌmθɪŋ  poruszać się po czymś, 
znaleźć drogę przez coś (o kimś)

to nip out  tə nɪp aʊt  wyskoczyć 
(gdzieś/na chwilę)

to nose about/around  tə nəʊz 
əˈbaʊt əˈraʊnd  myszkować gdzieś

to notice sth  tə ˈnəʊtɪs ˈsʌmθɪŋ 
 zauważyć coś

to number X  tə ˈnʌmbə(r)  wynosić 
X, liczyć sobie X

to open oneself up to sth  tu 
ˈəʊpən wʌnˈself ʌp tə ˈsʌmθɪŋ 
 otworzyć się na coś, stać się na coś 
podatnym/wrażliwym

to overdo sth  tu ˌəʊvəˈduː ˈsʌmθɪŋ 
 przegiąć z czymś, przedobrzyć

to overlook sth  tu ˌəʊvəˈlʊk 
ˈsʌmθɪŋ  ominąć coś, przegapić, nie 
dostrzec czegoś 

to pan out  tə pæn aʊt  potoczyć się 
(dobrze/źle), pójść, ułożyć się 

to part company  tǝ paːt ˈkʌmpəni 
 rozstać się (z kimś)

to partner with sb  tə ˈpɑːtnə(r) wɪð 
ˈsʌmbədi  wejść z kimś w spółkę, 
nawiązać z kimś partnerstwo
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to perceive sb as X  tə pəˈsiːv 
ˈsʌmbədi əz  postrzegać kogoś  
jako X

to perform sth  tə pəˈfɔːm ˈsʌmθɪŋ 
 wykonać coś, przeprowadzić

to peruse sth  tə pəˈruːz ˈsʌmθɪŋ 
 przejrzeć

to pick oneself up off the floor  tə 
pɪk wʌnˈself ʌp ɒf ðə flɔː(r)  pozbierać 
się do kupy (po porażce) (pot.)

to pile high  tə paɪl haɪ  piętrzyć się, 
gromadzić (w dużej liczbie/ilości)

to pioneer sth  tə ˌpaɪəˈnɪə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  zapoczątkować coś

to plot sb’s course  tə plɒt ˈsʌmbədɪz 
kɔːs  prześledzić czyjąś historię/ka-
rierę

to plug sth into sth  tə plʌɡ  
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ  podpiąć coś 
do czegoś

to plummet  tə ˈplʌmɪt  runąć, opaść 
wdół

to plump for sth  tə plʌmp fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  wybrać coś, zdecydowanie 
opowiedzieć się za czymś (z dwóch 
opcji) (pot.)

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

to point the finger at sb  tə pɔɪnt ðə 
ˈfɪŋɡə(r) ət ˈsʌmbədi  wskazać kogoś 
(jako winnego czegoś), znaleźć wino-
wajcę/sprawcę

to pop over somewhere  tə pɒp 
ˈəʊvə(r) ˈsʌmweə(r)  wskoczyć gdzieś, 
wyskoczyć

to post sth  tə pəʊst ˈsʌmθɪŋ  opubli-
kować coś, umieścić online

to pour sth into sth  tə pɔː(r) ˈsʌmθɪŋ 
ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ  wlewać coś  
do czegoś, wpompowywać coś w coś 
(np. o funduszach)

to predict sth  tə prɪˈdɪkt ˈsʌmθɪŋ 
 przewidzieć coś

to prevail  tə prɪˈveɪl  brać górę

to prevent sb from doing sth  tə 
prɪˈvent ˈsʌmbədi frəm ˈduːɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ  uniemożliwić komuś  
zrobienie czegoś

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

to pull a fast one  tə pʊl ə fɑːst wʌn 
 oszukać kogoś, zrobić kogoś w konia

to pull out all the stops  tə pʊl aʊt ɔːl 
ðə stɒp  dawać z siebie wszystko

to pull together  tə pʊl təˈɡeðə(r) 
 zebrać się, zjednoczyć

to purchase sth  tə ˈpɜːtʃəs ˈsʌmθɪŋ 
 nabyć coś

to push for sth  tə pʊʃ fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 zabiegać o coś, dążyć do czegoś

to put a stop to sth  tə pʊt ə stɒp tə 
ˈsʌmθɪŋ  położyć czemuś kres

to put one’s money where one’s 
mouth is  tə pʊt wʌnz ˈmʌni weə(r) 
wʌnz maʊθ ɪz  zrobić coś, a nie  
tylko mówić; poprzeć słowa czynami 
(o kimś)

to put one’s own spin on sth  tə pʊt 
wʌnz əʊn spɪn ɒn ˈsʌmθɪŋ  nadać 
czemuś osobisty charakter, dodać 
własny akcent; zrobić coś w swoim 
własnym stylu

to put pressure on sth  tə pʊt 
ˈpreʃə(r) ɒn ˈsʌmθɪŋ  wywrzeć na coś 
nacisk/presję, obciążyć coś

to put sth behind sb  tə pʊt ˈsʌmθɪŋ 
bɪˈhaɪnd ˈsʌmbədi  zostawić coś  
za sobą (okimś)

to put sth into perspective  tə pʊt 
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə pəˈspektɪv  dla porów-
nania, aby pokazać skalę czegoś

to put sth X way  tə pʊt ˈsʌmθɪŋ ˈweɪ 
 ująć coś X (na X sposób)

to put that into perspective,...  tə 
pʊt ðət ˈɪntə pəˈspektɪv  aby ukazać 
to w szerszym kontekście...

to raise eyebrows  tə reɪz ˈaɪbraʊz 
 wywołać poruszenie/zdumienie

to rank as X  tə ræŋk əz  plasować się 
na X miejscu (w rankingu)

to re-evaluate sth  tə ˌriːɪˈvæljueɪt 
ˈsʌmθɪŋ  ponownie coś ocenić

to rebrand sth as X  tə riːˈbrand 
ˈsʌmθɪŋ əz  przemianować markę 
czegoś na X

to recognise sb as X  tə ˈrekəɡnaɪz 
ˈsʌmbədi æz  uznawać kogoś za/ 
jako X

to reconfigure sth  tə ˌriːkənˈfɪɡə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  (z)rekonfigurować coś

to recover from sth  tə rɪˈkʌvə(r) 
frəm ˈsʌmθɪŋ  odzyskać zdrowie/siły/
poprzedni stan po czymś

to redistribute sth  tə ˌriːdɪˈstrɪbjuːt 
ˈsʌmθɪŋ  ponownie coś rozprowadzić 
(wśród kogoś), rozpowszechnić

to refashion sth  tə riːˈfæʃn ˈsʌmθɪŋ 
 przerobić coś, ponownie zaprojekto-
wać/wykonać

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

to reflect on sth  tə rɪˈflekt ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  przemyśleć coś, głębiej coś 
rozważyć

to reflect sth  tə rɪˈflekt ˈsʌmθɪŋ  od-
zwierciedlać coś

to regard sth as X  tə rɪˈɡɑːd ˈsʌmθɪŋ 
əz  odbierać coś jako X, uznawać coś 
za X

to regret sth  tə rɪˈɡret ˈsʌmθɪŋ  żało-
wać czegoś

to rehash sth  tǝ ˌriːˈhæʃ ˈsʌmθɪŋ 
 odgrzać coś (użyć czegoś starego  
lub istniejącego dawniej ponownie)

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

to reinforce sth  tə ˌriːɪnˈfɔːs ˈsʌmθɪŋ 
 umocnić coś, wzmocnić

to reiterate sth  tə riːˈɪtəreɪt ˈsʌmθɪŋ 
 ponownie coś opisać/opowiedzieć, 
dobitnie coś powiedzieć

to rekindle sth  tə ˌriːˈkɪndl ˈsʌmθɪŋ 
 ożywić coś, rozbudzić na nowo

to relay sth  tə rɪˈleɪ ˈsʌmθɪŋ  przeka-
zać coś, podać

to relocate somewhere  tə ˌriːləʊˈkeɪt 
ˈsʌmweə(r)  przeprowadzić się gdzieś, 
przenieść

to relocate  tə ˌriːləʊˈkeɪt  przeprowa-
dzić się

to rely on sth  tə rɪˈlaɪ ɒn ˈsʌmθɪŋ 
 polegać na czymś

to remain  tə rɪˈmeɪn  pozostawać
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to rename sth  tə ˌriːˈneɪm ˈsʌmθɪŋ 
 zmienić nazwę czegoś

to replace sb  tə rɪˈpleɪs ˈsʌmbədi 
 zastąpić kogoś

to replicate sth  tə ˈreplɪkeɪt ˈsʌmθɪŋ 
 powtórzyć coś, skopiować

to repurpose sth  tə ˌriːˈpɜːpəs 
ˈsʌmθɪŋ  przerobić coś pod nowy cel 
(np. stary budynek)

to research sth  tə rɪˈsɜːtʃ ˈsʌmθɪŋ 
 zbadać coś, zebrać informacje  
o czymś

to resemble sth  tə rɪˈzembl ˈsʌmθɪŋ 
 przypominać coś

to resolve sth  tə rɪˈzɒlv ˈsʌmθɪŋ  roz-
wiązać coś

to respond  tə rɪˈspɒnd  zareagować

to restrict sth  tə rɪˈstrɪkt ˈsʌmθɪŋ 
 ograniczyć coś

to result in sth  tə rɪˈzʌlt ɪn ˈsʌmθɪŋ 
 poskutkować czymś

to rethink sth  tə ˌriːˈθɪŋk ˈsʌmθɪŋ 
 przemyśleć coś, ponownie coś prze-
analizować

to reveal sth  tə rɪˈviːl ˈsʌmθɪŋ  ujaw-
nić coś, ukazać

to revive sth  tə rɪˈvaɪv ˈsʌmθɪŋ  oży-
wić coś, przywrócić do życia

to revolutionise sth  tə 
ˌrevəˈluːʃənaɪz ˈsʌmθɪŋ  zrewolucjoni-
zować coś

to reward sb with sth  tə rɪˈwɔːd 
ˈsʌmbədi wɪð ˈsʌmθɪŋ  nagrodzić ko-
goś czymś

to ring a bell  tə rɪŋ ə bel  świtać ko-
muś, brzmieć znajomo

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

to rub shoulders with sb  tə rʌb 
ˈʃəʊldəz wɪð ˈsʌmbədi  obracać się  
w czyimś towarzystwie, stykać się  
z kimś

to run out of sth  tə rʌn aʊt əv 
ˈsʌmθɪŋ  skończyć się (o czymś), nie 
mieć już czegoś

to run up debt  tə rʌn ʌp det  zadłużyć 
się

to rush about  tə rʌʃ əˈbaʊt  miotać 
się, latać (np. w pośpiechu)

to sauté sth  tə ˈsəʊteɪ ˈsʌmθɪŋ  ze-
szklić, podsmażyć

to scratch the surface  tə skrætʃ ðə 
ˈsɜːfɪs  dotknąć powierzchni, nie zgłę-
bić całości sytuacji/problemu

to scrutinise sth  tə ˈskruːtənaɪz 
ˈsʌmθɪŋ  przypatrywać się czemuś, 
sprawdzić coś (dokładnie)

to seal the deal  tə siːl ðə diːl  ubić 
interes, przypieczętować interes/
umowę

to self-publish  tə self ˈpʌblɪʃ  wydać 
coś własnym sumptem

to sell like hot cakes  tə sel laɪk hɒt 
keɪks  sprzedawać się jak ciepłe bu-
łeczki

to send shock waves  tə send ʃɒk 
weɪvz  odbić się szerokim echem

to serve as X  tə sɜːv əz  pełnić rolę X

to serve sb  tə sɜːv ˈsʌmbədi  służyć 
komuś, obsługiwać

to set foot somewhere  tə set fʊt 
ˈsʌmweə(r)  postawić gdzieś stopę, 
pojawić się gdzieś (po raz pierwszy)

to set out to do sth  tə set aʊt tə du 
ˈsʌmθɪŋ  wyruszyć, by coś zrobić, za-
cząć coś robić

to set sb back X  tə set ˈsʌmbədi bæk 
 kosztować kogoś X

to settle  tə ˈsetl  osiedlać się

to shed sth  tə ʃed ˈsʌmθɪŋ  pozbyć 
się czegoś, zrzucić

to ship sth  tə ʃɪp ˈsʌmθɪŋ  przewozić 
coś, dostarczać (produkt)

to show sb the red card  tə ʃəʊ 
ˈsʌmbədi ðə red kɑːd  dać/pokazać 
komuś czerwoną kartkę, ukarać ko-
goś

to showcase sth  tə ˈʃəʊkeɪs ˈsʌmθɪŋ 
 przedstawiać coś, ukazywać

to shun sth  tə ʃʌn ˈsʌmθɪŋ  unikać 
czegoś

to simplify sth  tə ˈsɪmplɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 uprościć coś

to simplify  tə ˈsɪmplɪfaɪ  uprościć

to sit on the board  tə sɪt ɒn ðə bɔːd 
 piastować stanowisko, zasiadać  
w radzie nadzorczej

to sit up and take notice  tə sɪt ʌp 
ənd teɪk ˈnəʊtɪs  zwrócić na coś bacz-
ną uwagę

to source sth from somewhere  tə 
sɔːs ˈsʌmθɪŋ frəm ˈsʌmweə(r)  pozy-
skiwać coś skądś

to speak out  tə spiːk aʊt  (publicznie) 
wypowiedzieć się (wjakiejś kwestii)

to spill the beans  tə spɪl ðə biːnz 
 wyjawić sekret

to spin sth off  tə spɪn ˈsʌmθɪŋ ɒf 
 oddzielić coś (np. mniejszą firmę  
od większej)

to split sth into sth and sth  tə splɪt 
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ ənd ˈsʌmθɪŋ 
 podzielić coś na coś i coś

to split sth up  tə splɪt ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 podzielić coś, rozdzielić

to spread to X  tə spred tə  dotrzeć  
do X (i je opanować), rozprzestrzenić 
się na X

to spur sb on to do sth  tǝ spɜː(r) 
ˈsʌmbədi ɒn tǝ du ˈsʌmθɪŋ  pobudzić 
kogoś do zrobienia czegoś

to stagnate  tə stæɡˈneɪt  być  
w zastoju, nie wzrastać

to stall  tə stɔːl  utknąć w martwym 
punkcie

to stare sb in the face  tə steə(r) 
ˈsʌmbədi ɪn ðə feɪs  mieć coś  
przed nosem (okimś)

to stem from sth  tə stem frəm 
ˈsʌmθɪŋ  wywodzić się z czegoś, być 
skutkiem czegoś

to stick with sb  tə stɪk wɪð ˈsʌmbədi 
 trzymać się kogoś/z kimś

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

to submit sth  tə səbˈmɪt ˈsʌmθɪŋ 
 dostarczać czegoś

to sue sb  tə sjuː ˈsʌmbədi  pozwać 
kogoś (do sądu)

to suffer  tə ˈsʌfə(r)  cierpieć

to supersede sth  tə ˌsuːpəˈsiːd 
ˈsʌmθɪŋ  mieć pierwszeństwo/wyż-
szość nad czymś

to supply sth  tə səˈplaɪ ˈsʌmθɪŋ  za-
opatrywać coś

to survive  tə səˈvaɪv  przetrwać
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to switch sth off  tə swɪtʃ ˈsʌmθɪŋ ɒf 
 wyłączyć coś

to switch to sth  tə swɪtʃ tə ˈsʌmθɪŋ 
 przerzucić się na coś

to tackle sth  tə ˈtækl ˈsʌmθɪŋ  roz-
wiązać coś, poradzić sobie z czymś

to take a chance on sth  tə teɪk ə 
tʃɑːns ɒn ˈsʌmθɪŋ  zaryzykować  
z czymś

to take a closer look at sth  tə teɪk ə 
ˈkləʊsə(r) lʊk ət ˈsʌmθɪŋ  przyjrzeć się 
czemuś bliżej

to take advantage of sth  tə teɪk 
ədˈvɑːntɪdʒ əv ˈsʌmθɪŋ  skorzystać 
zczegoś, wykorzystać coś

to take a hit  tə teɪk ə hɪt  zostać (bo-
leśnie) dotkniętym przez coś, mocno 
coś odczuć

to take charge of sth  tə teɪk tʃɑːdʒ 
əv ˈsʌmθɪŋ  zacząć czymś kierować, 
przejmować kontrolę nad czymś 

to take sb on  tə teɪk ˈsʌmbədi ɒn 
 zatrudniać kogoś, przyjmować  
(do pracy/zespołu)

to take sb out of the equation  tə 
teɪk ˈsʌmbədi aʊt əv ði ɪˈkweɪʒn   
nie liczyć kogoś 

to take sb to court  tə teɪk ˈsʌmbədi 
tə kɔːt  pozwać kogoś do sądu

to take sth in  tə teɪk ˈsʌmθɪŋ ɪn 
 chłonąć coś, cieszyć się widokiem 
czegoś

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

to take sth on board  tə teɪk ˈsʌmθɪŋ 
ɒn bɔːd  zaakceptować coś, przyjąć

to take the world by storm  tə teɪk 
ðə wɜːld baɪ stɔːm  wziąć świat  
szturmem, zawojować świat

to take time out  tə teɪk taɪm aʊt 
 brać urlop, iść na urlop

to take to sth  tə teɪk tə ˈsʌmθɪŋ 
 (masowo) coś oblegać, użytkować

to take X position  tə teɪk pəˈzɪʃn  być 
X zdania, przyjmować X stanowisko

to tell the whole story  tə tel ðə həʊl 
ˈstɔːri  ukazywać całą prawdę, mówić 
wszystko

to tell you the truth,...  tə tel ju ðə 
truːθ  prawdę mówiąc...

to that effect,...  tə ðət ɪˈfekt  w tym 
celu...

to the tune of X  tə ðə tjuːn əv  w wy-
sokości około X

to this day  tə ðɪs deɪ  po dziś dzień

to total X  tə ˈtəʊtl  wynosić X ogółem

to touch on sth  tə tʌtʃ ɒn ˈsʌmθɪŋ 
 dotykać czegoś, poruszać (kwestię)

to tout sth as X  tə taʊt ˈsʌmθɪŋ əz 
 okrzyknąć  coś mianem X

to trade down  tə treɪd daʊn  zamie-
nić (się) na coś gorszego  
(np. na coś niższego standardu,  
np. auto, z powodu braku pieniędzy)

to transpire  tə trænsˈpaɪə(r)  odbyć 
się, mieć miejsce

to treat oneself to sth  tə triːt 
wʌnˈself tə ˈsʌmθɪŋ  pozwolić sobie 
na coś (o smakołyku, czymś przyjem-
nym itp.), sprawić sobie przyjemność

to treat sth  tə triːt ˈsʌmθɪŋ  trakto-
wać coś, podchodzić do czegoś  
(w jakiś sposób)

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

to turn sth off  tǝ tɜːn ˈsʌmθɪŋ ɒf  wy-
łączyć coś

to tutor sb  tə ˈtjuːtə(r) ˈsʌmbədi 
 udzielać komuś korepetycji, uczyć 
kogoś (indywidualnie)

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

to underpin sth  tu ˌʌndəˈpɪn 
ˈsʌmθɪŋ  stanowić fundament czegoś

to uninstall sth  tə ˌʌnɪnˈstɔːl 
ˈsʌmθɪŋ  odinstalować coś

to upgrade  tu ˌʌpˈɡreɪd  zaktualizo-
wać, zmienić na nowsze

to upskill  tə ˈʌpskɪl  zwiększyć umie-
jętności/kwalifikacje

to utilise sth  tə ˈjuːtəlaɪz ˈsʌmθɪŋ 
 użyć coś, zastosować

to value sth  tə ˈvæljuː ˈsʌmθɪŋ  cenić 
coś

to vary  tə ˈveəri  różnić się, wahać

to veer towards sth  tə vɪə(r) 
təˈwɔːdz ˈsʌmθɪŋ  skłaniać się ku cze-
muś; zmierzać w jakąś stronę

to view oneself as X  tə vjuː wʌnˈself 
əz  postrzegać się jako X

to view sth as X  tə vjuː ˈsʌmθɪŋ əz 
 postrzegać coś jako X

to vomit  tə ˈvɒmɪt  wymiotować

to wane  tə weɪn  opadać, zmniejszać 
się

to warn sb  tə wɔːn ˈsʌmbədi  ostrzec 
kogoś

to weather the storm  tə ˈweðə(r) 
ðə stɔːm  przetrwać burzę, przeżyć 
najgorsze

to wipe sth out  tə waɪp ˈsʌmθɪŋ aʊt 
 zlikwidować coś, całkowicie usunąć

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

to wonder  tə ˈwʌndə(r)  zastanawiać 
się

to wrap up  tə ræp ʌp  ciepło się 
ubrać, opatulić się 

to bear sth in mind  tə beə(r) 
ˈsʌmθɪŋ ɪn maɪnd  pamiętać o czymś, 
uwzględniać coś

toll gate  təʊl ɡeɪt  punkt poboru 
opłat 

top  tɒp  top, bluzeczka

topography  təˈpɒɡrəfi  topografia, 
ukształtowanie terenu

tour  tʊə(r)  objazd (po czymś), wy-
cieczka

trade journal  treɪd ˈdʒɜːnl  czasopi-
smo branżowe

trade relationship  treɪd rɪˈleɪʃnʃɪp 
 relacje handlowe

trademark  ˈtreɪdmɑːk  znak firmowy/
towarowy

traffic  ˈtræfɪk  ruch uliczny/drogowy

trail  treɪl  szlak

trajectory  trəˈdʒektəri  trajektoria, 
tor

treat  triːt  smakołyk, przysmak

trek  trek  wyprawa

tricky  ˈtrɪki  trudny, złożony
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trigger  ˈtrɪɡə(r)  przyczyna (czegoś), 
coś, co wywołuje coś (np. jak włącz-
nik)

turbulent  ˈtɜːbjʊlənt  wzburzony,  
niespokojny

turnover  ˈtɜːnəʊvə(r)  obrót

TV series  ˌtiː ˈviː ˈsɪəriːz  serial TV

twilight  ˈtwaɪlaɪt  półmrok, zmrok

two-way  tuː weɪ  dwustronny

U
ubiquitous  juːˈbɪkwɪtəs  wszechobec-
ny

ultimately  ˈʌltɪmətli  ostatecznie,  
w końcu

uncertainty  ʌnˈsɜːtnti  niepewność

uncompromising  ʌnˈkɒmprəmaɪzɪŋ 
 nieustępliwy, bezkompromisowy

under licence  ˈʌndə(r) ˈlaɪsns   
na licencji (UK)

under offer  ˈʌndə(r) ˈɒfə(r)   
oferowany, podawany

under threat  ˈʌndə(r) θret  zagrożony

underperforming  ˈəndərpərˌfɔːmɪŋ 
 nierentowny, niewydajny

underpinning  ˌʌndəˈpɪnɪŋ  leżący  
u podłoża (czegoś)

understandable  ˌʌndəˈstændəbl 
 zrozumiały

understandably  ˌʌndəˈstændəbli   
w oczywisty/zrozumiały sposób

undesirable  ˌʌndɪˈzaɪərəbl  niepożą-
dany

undoubtedly  ʌnˈdaʊtɪdli  bez wąt-
pienia

unease  ʌnˈiːz  niepokój,  
zaniepokojenie

uneconomic  ˌʌniːkəˈnɒmɪk   
nierentowny

unfortunately  ʌnˈfɔːtʃənətli  niestety

unhelpful  ʌnˈhelpfl  bezużyteczny

union  ˈjuːniən  związek zawodowy

unionised  ˈjuːniənʌɪzd  zrzeszony  
(w związku zawodowym)

unique  juˈniːk  unikalny, niepowta-
rzalny

unripe  ʌnˈraɪp  niedojrzały (o owocu, 
warzywie)

unsafe  ʌnˈseɪf  niebezpieczny

unscrupulous  ʌnˈskruːpjələs  nie-
uczciwy, pozbawiony skrupułów

unspoiled  ʌnˈspɔɪld  dziewiczy, nie-
skażony

unsustainably  ˌənsəˈsteɪnəbli   
w niezrównoważony (np. ekologicz-
nie) sposób

unveiling  ˌʌnˈveɪlɪŋ  odsłona,  
uroczyste odsłonięcie

unwelcome  ʌnˈwelkəm  niemile  
widziany, niechciany

unwisely  ʌnˈwaɪzli  niemądrze, nie-
rozważnie

up for offer  ʌp fə(r) ˈɒfə(r)  dostępny, 
oferowany

upcoming  ˈʌpkʌmɪŋ  nadchodzący

user experience (UX)  ˈjuːzə(r) 
ɪkˈspɪərɪəns ˌjuː ˈeks  funkcjonalność, 
ergonomia użytkowania  
(przez użytkownika końcowego  
strony lub programu)

Uspensky Cathedral  uːˈspenskɪ 
kəˈθiːdrəl  Sobór Zaśnięcia Matki Bo-
żej (w Helsinkach)

V
vacancy  ˈveɪkənsi  wakat, wolne sta-
nowisko

vaccine  ˈvæksiːn  szczepionka

valley  ˈvæli  dolina

valuable  ˈvæljʊəbl  wartościowy

valuation  ˌvæljuˈeɪʃn  wycena, osza-
cowanie

vanguard  ˈvænɡɑːd  awangarda

vast  vɑːst  szeroki, rozległy

veg  vedʒ  warzywko (pot., UK)

vehicle  ˈviːəkl  pojazd

venture  ˈventʃə(r)  przedsięwzięcie, 
operacja

verdant  ˈvɜːdnt  pokryty bujną ziele-
nią

verification  ˌverɪfɪˈkeɪʃn  weryfikacja

versatile  ˈvɜːsətaɪl  wszechstronny, 
uniwersalny

via  ˈvaɪə  przez, za pośrednictwem

viable  ˈvaɪəbl  realny, wykonalny

viaduct  ˈvaɪədʌkt  wiadukt

video streaming  ˈvɪdɪəʊ ˈstriːmɪŋ 
 transmisja wideo online

village  ˈvɪlɪdʒ  wieś

violent  ˈvaɪələnt  pełen przemocy

virtuous cycle  ˈvɜːtʃuəs ˈsaɪkl  coraz 
większe sukcesy, samonapędzający 
się sukces

vlogger  ˈvlɒɡə(r)  wideo blogger 
(blogger publikujący klipy wideo  
zamiast tekstów)

volatile  ˈvɒlətaɪl  niestabilny

voucher  ˈvaʊtʃə(r)  kupon

W
wage  weɪdʒ  płaca, pensja

warehouse  ˈweəhaʊs  magazyn, 
skład

warehousing  ˈweəhaʊzɪŋ  magazy-
nowanie, składowanie

waste bin  weɪst bɪn  kosz na śmieci

waste disposal  weɪst dɪˈspəʊzl  wy-
wóz odpadów, utylizacja odpadów

waste management  weɪst 
ˈmænɪdʒmənt  gospodarowanie  
odpadami

wastefully  ˈweɪstfəli  rozrzutnie

water meter  ˈwɔːtə(r) ˈmiːtə(r)  licznik 
wody

water supplies  ˈwɔːtə(r) səˈplaɪz 
 zasoby wody

way back in X  weɪ bæk ɪn  X lat temu 
(o czymś, co wydarzyło się wX wieku, 
X roku itp.)

wealthy  ˈwelθi  zamożny

well worth sth  wel wɜːθ ˈsʌmθɪŋ  z 
pewnością wart czegoś, zdecydowa-
nie wart czegoś

well-being  wel ˈbiːɪŋ  dobre samopo-
czucie (psychiczne/fizyczne)
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well-suited  wel ˈsuːtɪd  świetnie  
dopasowany, doskonale nadający się 
(do czegoś, na coś) (tylko  
przed rzeczownikiem)

wellies  ˈweliz  gumiaki (pot., UK)

what better time to do sth?  wɒt 
ˈbetə(r) ˈtaɪm tə du ˈsʌmθɪŋ  teraz 
jest najodpowiedniejsza chwila  
na zrobienie czegoś

what with X...  ˈwɒt wɪð  zważywszy 
na X... (pot.)

when it comes to X  wen ɪt kʌmz tə 
 jeśli chodzi o X, mówiąc o X

whereby  weəˈbaɪ  wktórym, wmyśl 
którego

who’s to say...?  huːz tə ˈseɪ  któż  
to wie, czy...?

whole grain  həʊl ɡreɪn  pełnoziarni-
sty, z pełnego ziarna

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

wide corner  waɪd ˈkɔːnə(r)  szeroki/
łagodny zakręt

widespread  ˈwaɪdspred  powszech-
ny, rozpowszechniony

winter wonderland  ˈwɪntə(r) 
ˈwʌndəlænd  lodowe królestwo,  
zimowy raj

wisdom  ˈwɪzdəm  mądrość, rozsądek

witch doctor  wɪtʃ ˈdɒktə(r)  szaman, 
znachor

with a view to doing sth  wɪð ə vjuː 
tə ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  mając zamiar coś 
zrobić, szykując się do zrobienia cze-
goś

with sb in tow  wɪð ˈsʌmbədi ɪn təʊ   
z kimś pod pachą, z kimś na doczep-
kę

withheld compensation  wɪðˈheld 
ˌkɒmpenˈseɪʃn  wstrzymana wypłata

within the space of X  wɪðˈɪn ðə 
speɪs əv  w ciągu X (okres czasu)

without a bean  wɪðˈaʊt ə biːn   
bez grosza, bez żadnej kasy (UK)

woes  wəʊz  niedole, zgryzoty

woolly  ˈwʊli  wełniany

work in progress (WIP)  ˈwɜːk ɪn 
prəˈɡres wɪp  prace w toku, wersja 
robocza (produktu, usługi itp.)

workforce  ˈwɜːkfɔːs  siła robocza, 
pracownicy

working-class  ˈwɜːkɪŋ klɑːs  należący 
do klasy pracującej (tylko  
przed rzeczownikiem)

world-class  wɜːld klɑːs  światowej 
klasy

worldly  ˈwɜːldli  światowy

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

X
X and Y alike  ənd əˈlaɪk  X iY  
jednakowo/tak samo/w tym samym 
stopniu

X in question  ɪn ˈkwestʃən   
X o którym (była) mowa

X is a case in point  ɪz ə keɪs ɪn pɔɪnt 
 X to doskonały (czegoś) przykład

X is anything but Y  ɪz ˈeniθɪŋ bət  X 
jest niezwykle dalekie od Y, X wcale 
nie jest Y

X is no walk in the park  ɪz nəʊ wɔːk 
ɪn ðə pɑːk  X to nie byle co

X is not the case  ɪz nɒt ðə keɪs  nie 
jest jednak X (o sytuacji, stanie rze-
czy), X nie ma miejsca

X is one thing, (but) Y is another  ɪz 
wʌn ˈθɪŋ bʌt ɪz əˈnʌðə(r)  co innego 
to X, a co innego to Y, X to jedno,  
a Y to drugie

X is the case  ɪz ðə keɪs  sytuacja jest 
X, sprawy mają się X

X of a  lifetime  əv ə ˈlaɪftaɪm  X ca-
łego życia

X of choice  əv tʃɔɪs  preferowany X, 
wybierany (najchętniej) X

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

X-charged  tʃɑːdʒd  naładowany X, 
pełen X (np. emocji, akcji)

X, so to speak...  ˈsəʊ tə spiːk  X,  
by tak rzec...

X’s worth (of Y)  wɜːθ əv  Y o wielko-
ści/ilości/liczbie X, Y o równowartości 
X

Y
yarn  jɑːn  opowieść, anegdota

yay!  jeɪ  wow! super!

yummy  ˈjʌmi  pychota, przesmaczny



business-english.com.pl
88/2022

Colorful
MEDIA

MY WORDS



business-english.com.pl
88/2022

Colorful
MEDIA



business-english.com.pl
88/2022

Colorful
MEDIA



business-english.com.pl
88/2022

Colorful
MEDIA


