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A
A-list  əɪ lɪst  pierwszego kalibru  
(o gwieździe, znakomitości)

abandonment of 
sth  əˈbændənmənt əv ˈsʌmθɪŋ 
 porzucenie czegoś

abhorrent  əbˈhɒrənt  odrażający

a bit X for sb’s tastes  ə bɪt fə(r) 
ˈsʌmbədɪz teɪsts  zbyt X, jak na czyjś 
gust

abolition  ˌæbəˈlɪʃn  zniesienie 
(czegoś)

above all  əˈbʌv ɔːl  ponad wszystko

a bridge too far  ə brɪdʒ tuː faː(r)   
o most za daleko, przesada

absolute beginner  ˈæbsəluːt 
bɪˈɡɪnə(r)  zupełnie początkujący

abundance  əˈbʌndəns  obfitość

acceptable  əkˈseptəbl   
dopuszczalny, do przyjęcia

accessible  əkˈsesəbl  dostępny

accompanied by sth  əˈkʌmpənid 
baɪ ˈsʌmθɪŋ  w parze z czymś

according to sb/sth  əˈkɔːdɪŋ tə 
ˈsʌmbədi  według kogoś/czegoś, 
zgodnie z kimś/czymś

account holding  əˈkaʊnt ˈhəʊldɪŋ 
 rachunek bieżący, saldo bieżące

accounting  əˈkaʊntɪŋ  księgowość

account of sth  əˈkaʊnt əv ˈsʌmθɪŋ 
 relacja z czegoś

accuracy  ˈækjərəsi  dokładność, 
precyzja

accurate  ˈækjərət  dokładny, pre-
cyzyjny

act  ækt  ustawa

a cut above sb  ə kʌt əˈbʌv 
ˈsʌmbədi  o głowę lepszy od kogoś

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

addiction  əˈdɪkʃn  uzależnienie

a degree of sth  ə dɪˈɡriː əv 
ˈsʌmθɪŋ  pewien stopień czegoś

adequate  ˈædɪkwət  wystarczający, 
odpowiedni

a different kettle of fish  ə ˈdɪfrənt 
ˈketl əv fɪʃ  inna bajka, zupełnie inna 
sprawa (pot.)

adjacent  əˈdʒeɪsnt  sąsiedni, 
przyległy

administrative  ədˈmɪnɪstrətɪv   
administracyjny (np. dział)

admin system  ˈædmɪn ˈsɪstəm 
 system administracyjny

adoption  əˈdɒpʃn  przyjęcie, 
przejęcie

advantage over sth  ədˈvɑːntɪdʒ 
ˈəʊvə(r) ˈsʌmθɪŋ  przewaga nad 
czymś

advantage  ədˈvɑːntɪdʒ  przewaga, 
korzyść

adviser  ədˈvaɪzə(r)  doradca

advocate  ˈædvəkət  orędownik, 
zwolennik

aesthetically pleasing  iːsˈθetɪkli 
ˈpliːzɪŋ  przyjemny dla oka

aesthetic value  iːsˈθetɪk ˈvæljuː 
 wartość estetyczna

a few bob  ə fjuː bɒb  kilka groszy, 
trochę kasy (pot., UK)

affair  əˈfeə(r)  sprawa, afera

affordable  əˈfɔːdəbl  przystępny, 
dostępny cenowo

ageing  ˈeɪdʒɪŋ  starzejący się

aggressively  əˈɡresɪvli  agresywnie

agricultural  ˌæɡrɪˈkʌltʃrəl  rolny

agriculture  ˈæɡrɪˌkʌltʃə(r)  rolnic-
two

AI (artificial intelligence)  ˌeɪ ˈaɪ 
ˌɑ:tɪˌfɪʃl ɪnˈtelɪdʒəns  SI (sztuczna 
inteligencja)

air duct  eə(r) dʌkt  kanał  
wentylacyjny

airline  ˈeəlaɪn  linia lotnicza

airy  ˈeəri  przestronny, przewiewny

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

alert  əˈlɜːt  alarm, alert

algorithm  ˈælɡərɪð(ə)m  algorytm, 
schemat

a little X goes a long way  ə ˈlɪtl  
ɡəʊz ə ˈlɒŋ ˈweɪ  odrobina X może 
wiele pomóc

all manner of X  ɔːl ˈmænə(r) əv 
 wszelkiego rodzaju X

alloy  ˈælɔɪ  stop (np. metali)

all round  ɔːl ˈraʊnd  uniwersalny, 
ogólny (UK)

all things X  ɔːl ˈθɪŋz  wszystko,  
co wiąże się z X

along the way  əˈlɒŋ ðə ˈweɪ  po 
drodze

along the X lines  əˈlɒŋ ði  laɪnz   
w stylu X, w rodzaju X

along w/ (along with)  əˈlɒŋ wɪð 
 wraz z (skr.)

altogether  ˌɔːltəˈɡeðə(r)  całkiem, 
zupełnie

aluminium  ˌæljəˈmɪniəm   
aluminium (UK)

ambitious  æmˈbɪʃəs  ambitny

amendment  əˈmendmənt  po-
prawka

amenities  əˈmiːnətiz  udogodnie-
nia, wygody

amicably  ˈæmɪkəbli  na dobrej  
stopie, w przyjaznych stosunkach

analyst  ˈænəlɪst  analityk

anatomy  əˈnætəmi  anatomia

ancient  ˈeɪnʃənt  starożytny

and for that matter...  ənd fə(r) ðət 
ˈmætə(r)  a skoro już o tym mowa..., 
przy okazji...

and so on  ənd ˈsəʊ ɒn  i tak dalej

angel investor  ˈeɪndʒəl ɪnˈvestə(r) 
 anioł biznesu

annexation  ˌænekˈseɪʃn 
 przyłączenie, aneksja

annual earnings  ˈænjuəl ˈɜːnɪŋz 
 zarobki roczne

annually  ˈænjuəli  rocznie

annual turnover  ˈænjuəl 
ˈtɜːnəʊvə(r)  obrót roczny

antique  ænˈtiːk  zabytkowy

apart from sth  əˈpɑːt frəm ˈsʌmθɪŋ 
 poza czymś, oprócz

apartheid  əˈpɑːtheit  apartheid

a piece of X cake  ə piːs əv keɪk 
 udział w zyskach z X, procent od 
dochodów tytułem X (pot.)
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apparently  əˈpærəntli  najwyraźniej

apparent  əˈpærənt  widoczny,  
pozorny

application process  ˌæplɪˈkeɪʃn 
ˈprəʊses  proces składania wniosku

approval  əˈpruːvl  akceptacja, 
zgoda

approximately  əˈprɒksɪmətli   
w przybliżeniu

APR (annual percentage rate)  ˌeɪ 
piː ˈɑː(r) ˈænjuəl pəˈsentɪdʒ reɪt 
 roczna stopa oprocentowania (RSO)

a race against time  ə reɪs əˈɡenst 
ˈtaɪm  wyścig z czasem

a range of sth  ə reɪndʒ əv ˈsʌmθɪŋ   
asortyment czegoś, wybór

archetypal  ˌɑːkiˈtaɪpl  najbardziej 
typowy, klasyczny przykład (czegoś)

arguably  ˈɑːɡjuəbli  zapewne, 
możliwe

argument for sth  ˈɑːɡjumənt fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  argumentacja na rzecz 
czegoś, argument za czymś

armed robbery  ɑːmd ˈrɒbəri  napad 
z bronią w ręku

arrival  əˈraɪvl  przybycie, przylot

artificially  ˌɑːtɪˈfɪʃli  sztucznie

artisan  ˌɑːtɪˈzæn  rzemieślnik

as a means of X  əz ə miːnz əv  jako 
sposób na X

asbestos  æsˈbestəs  azbest

as old as the hills  əz əʊld əz ðə 
hɪlz  stary jak świat

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

aspiring  əˈspaɪərɪŋ  ambitny, 
obiecujący

assault on sth  əˈsɔːlt ɒn ˈsʌmθɪŋ 
 napaść na coś, atak

asset acquisition  ˈæset ˌækwɪˈzɪʃn 
 nabycie aktywów

assets  ˈæsets  zasoby, majątek

asset  ˈæset  zaleta, atut

a stone’s throw (away) from sth  ə 
ˈstəʊnz ˈθrəʊ əˈweɪ frəm ˈsʌmθɪŋ   
o rzut kamieniem od czegoś

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

astronomical  ˌæstrəˈnɒmɪkl   
astronomiczny

at face value  ət feɪs ˈvæljuː   
na pozór, na pierwszy rzut oka

at that point  ət ðət pɔɪnt  w tym 
momencie

at the dawn of sth  ət ðə dɔːn əv 
ˈsʌmθɪŋ  u zarania czegoś

at the outset  ət ði ˈaʊtset  na 
początku, od początku

attitude to sth  ˈætɪtjuːd tə ˈsʌmθɪŋ 
 podejście do czegoś

a twist on sth  ə twɪst ɒn ˈsʌmθɪŋ 
 niezwykłe ujęcie czegoś, nietypowa 
odmiana czegoś

auctioneer  ˌɔːkʃəˈnɪə(r)  aukcjoner, 
licytator

auction house  ˈɔːkʃn ˈhaʊs  dom 
aukcyjny

audaciously  ɔːˈdeɪʃəsli  śmiało, 
zuchwale

authoritarianism  
ɔːˌθɒrɪˈteəriənɪz(ə)m  ustrój  
autorytarny

authorities  ɔːˈθɒrətiz  władze

automated  ˈɔːtəmeɪtɪd  zautoma-
tyzowany

automotive  ˌɔːtəʊˈməʊtɪv  motory-
zacyjny

autonomy  ɔːˈtɒnəmi  autonomia, 
niezależność

average  ˈævərɪdʒ  przeciętny

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

axe  æks  topór, siekiera

B
backing  ˈbækɪŋ  wsparcie, wspiera-
nie

back office  bæk ˈɒfɪs  część spółki/
biuro niemające styczności z klien-
tem

backstory  ˈbækstɔːri  prehistoria 
(czyjaś), legenda (czyjaś)

backstreet  ˈbækstriːt  boczna  
uliczka, zaułek

bagatelle  ˌbæɡəˈtel  bagatela 
(franc.)

balance of payments  ˈbæləns əv 
ˈpeɪmənts  bilans płatniczy

Balearic Islands  ˌbalɪˈarɪk ˌʌɪləndz 
 Baleary

ball of flame  bɔːl əv fleɪm  kula 
ognia

bank  bæŋk  brzeg (rzeki)

bank heist  bæŋk haɪst  skok na 
bank

banking assets  bæŋkɪŋ ˈæsets 
 aktywa bankowe

banknote  ˈbæŋknəʊt  banknot

bankrupt  ˈbæŋkrʌpt  bankrut; który 
zbankrutował (np. firma)

barely  ˈbeəli  ledwo

bargaining chip  ˈbɑːɡɪnɪŋ tʃɪp  karta 
przetargowa

barter  ˈbɑːtə(r)  handel wymienny

base erosion and profit shifting 
(BEPS)  beɪs ɪˈrəʊʒn ənd ˈprɒfɪt 
ˈʃɪftɪŋ beps  erozja podstawy podat-
kowej i przenoszenie zysków

basket  ˈbɑːskɪt  koszyk (np. walut)

BC (Before Christ)  ˌbiːˈsiː bɪˈfɔː(r) 
ˈkraɪst  przed narodzeniem Chrys-
tusa, przed Chrystusem

bearer  ˈbeərə(r)  okaziciel

beep  biːp  brzęknięcie, bipnięcie

begging bowl  ˈbeɡɪŋ bəʊl   
miseczka na jałmużnę

behaviour  bɪˈheɪvjə(r)  zachowanie 
(UK)

Beijing  ˌbeiˈdʒɪŋ  Pekin

belatedly  bɪˈleɪtɪdli  poniewczasie

belief  bɪˈliːf  przekonanie, opinia

beneficiary of sth  ˌbenɪˈfɪʃəri əv 
ˈsʌmθɪŋ  korzystający z czegoś, 
który zyskał korzyść dzięki czemuś

besides  bɪˈsaɪdz  oprócz, poza 
(czymś)

better the devil you know... 
  ˈbetə(r) ðə ˈdevl ju nəʊ  lepsze jest 
po/znane już niebezpieczeństwo
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betting strategy  ˈbetɪŋ ˈstrætədʒi 
 strategia obstawiania

bidding war  ˈbɪdɪŋ wɔː(r)  ostra 
licytacja, wojna przetargowa

big data  bɪɡ ˈdeɪtə  duże zbiory 
danych

billionaire  ˌbɪljəˈneə(r)  miliarder

bill of credit  bɪl əv ˈkredɪt  akredytywa

bionic  baɪˈɒnɪk  bioniczny

birth rate  bɜːθ reɪt  wskaźnik 
urodzeń

bishop  ˈbɪʃəp  biskup

blacklist  ˈblæklɪst  czarna lista

blockchain  ˈblɒktʃeɪn  technologia 
blockchain

board  bɔːd  rada (nadzorcza, dyrek-
torów)

bolthole  ˈbəʊlthəʊl  kryjówka, meta

bonds  bɒndz  obligacje

bone of contention  bəʊn əv 
kənˈtenʃn  kość niezgody

bon viveur  ˌbɒ̃ viːˈvɜː(r)  bon vivant 
(człowiek lubiący i umiejący się 
bawić) (franc.)

books  bʊkz  księgi, księgowość

Bordeaux  bɔːˈdəʊ  Bordeaux  
(region we Francji); bordo (wino)

bored with sth  bɔːd wɪð ˈsʌmθɪŋ 
 znudzony czymś

borrower  ˈbɒrəʊə(r) 
 pożyczkobiorca

bot  bɒt  robot, automat

box room  bɒks ruːm  pakamera, 
kanciapa

boycott  ˈbɔɪkɒt  bojkot

breakthrough  ˈbreɪkθruː  przełom

Brexit  ˈbreksɪt  opuszczenie  
UE przez Wielką Brytanię,  
wyjście z UE Anglii

brief  briːf  krótki

Brit  brɪt  Angol

British Virgin Islands  ˈbrɪtɪʃ ˈvɜːdʒɪn  
ˈaɪləndz  Brytyjskie Wyspy Dziewicze

broad-ranging  brɔːd ˈreɪndʒɪŋ  dal-
ece idący (np. implikacja,  
konsekwencja), dalekosiężny 
(skutek)

brokerage  ˈbrəʊkərɪdʒ  maklerstwo

broker  ˈbrəʊkə(r)  broker

Brussels  ˌbrʌslz  Bruksela

budgeting  ˈbʌdʒətɪŋ  budżeto-
wanie, planowanie wydatków

building society  ˈbɪldɪŋ səˈsaɪəti 
 towarzystwo budowlane

bullion coin  ˈbʊlɪən kɔɪn  (złota) 
moneta bulionowa

bullionism  ˈbʊlj(ə)nɪzm  bulionizm  
(wczesny system własności 
opierający się na posiadaniu metali 
szlachetnych)

bungalow  ˈbʌŋɡələʊ  dom  
parterowy

bureaucracy  bjʊəˈrɒkrəsi   
biurokracja

Burgundy  ˈbɜːɡəndi  Burgundia 
(region we Francji)

burial ceremony  ˈberɪəl ˈserɪməni 
 ceremonia pogrzebowa

business model  ˈbɪznəs ˈmɒdl 
 model biznesowy

businesspeople  ˈbɪznəˌspipəl 
 ludzie biznesu, przedsiębiorcy 
(różnej płci)

buttonwood  ˈbʌtnwʊd  platan  
zachodni

by-product  baɪ ˈprɒdʌkt  produkt/
efekt uboczny

by so doing...  baɪ ˈsəʊ ˈduːɪŋ 
 poprzez zrobienie tego..., dzięki 
zrobieniu tego...

C
call option  kɔːl ˈɒpʃn  opcja kupna

capital gains tax  ˈkæpɪtl 
geɪnz tæks  podatek od zysków 
kapitałowych

capital introduced  ˈkæpɪtəl 
ˌɪntrəˈdjuːst  środki wprowadzone 
(do firmy z zewnątrz)

carat  ˈkærət  karat

carbon  ˈkɑːbən  węgiel (pierwiastek)

cargo  ˈkɑːɡəʊ  ładunek

carrot-and-stick approach  ˈkærət 
ənd ˈstɪk əˈprəʊtʃ  strategia kija  
i marchewki

cartel  kɑːˈtel  kartel

cash balance  kæʃ ˈbæləns  saldo 
środków pieniężnych

cash flow  kæʃ fləʊ  przepływ 
gotówki

cashier  kæˈʃɪə(r)  kasjer

cashless  ˈkæʃləs  bezgotówkowy

castle  ˈkɑːsl  zamek (budowla)

catalogue  ˈkætəlɒɡ  katalog, zbiór 
dostępnych (produktów, usług itp.)

catalyst  ˈkætəlɪst  katalizator

cathedral  kəˈθiːdrəl  katedra

cautious  ˈkɔːʃəs  ostrożny

caveat emptor  ˈkæviæt ˈemptɔː(r) 
 kupujący, strzeż się!, przed kupnem 
zawsze sprawdź, co kupujesz

Cayman Islands  ˈkeɪmən ˈaɪləndz 
 Kajmany

celebrity  sɪˈlebrɪti  gwiazda, 
znakomitość

centenary  senˈtiːnəri  stulecie, 
setna rocznica

centred around sth  ˈsentəd 
əˈraʊnd ˈsʌmθɪŋ  skupiony wokół 
czegoś, otaczający coś (UK)

century  ˈsentʃəri  stulecie

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

chairman  ˈtʃeəmən  prezes

chairwoman  ˈtʃeəwʊmən  (pani) 
prezes, przewodnicząca

challenge  ˈtʃæləndʒ  wyzwanie, 
problem

Champagne  ʃæmˈpeɪn  Szampania 
(region we Francji); szampan

chancellor  ˈtʃɑːnsələ(r)  kanclerz

chances are...  tʃɑːnsɪz ɑː(r)  jest 
bardzo prawdopodobne, że..., 
całkiem możliwe, że...

Channel Islands  ˈtʃænl ˈaɪləndz 
 Wyspy Normandzkie

chapter  ˈtʃæptə(r)  rozdział
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characteristics  kærəktəˈrɪstɪks  ce-
chy, znamiona

charter application  ˈtʃɑːtə(r) 
ˌæplɪˈkeɪʃn  wniosek o udzielenie 
licencji, wniosek o czarter

checklist  ˈtʃeklɪst  lista z rzeczami 
do odhaczenia

check  tʃek  sprawdzenie, kontrola

chemotherapy  ˌkiːməʊˈθerəpi 
 chemioterapia

chest  tʃest  skrzynia

chief commissioner  tʃiːf 
kəˈmɪʃənə(r)  główny komisarz

chief protagonist  tʃiːf prəˈtæɡənɪst 
 główny bohater

chief  tʃiːf  główny

childhood  ˈtʃaɪldhʊd  dzieciństwo

circulation  ˌsɜːkjʊˈleɪʃn  obieg (np. 
pieniądza)

circumspect in sth  ˈsɜːkəmspekt ɪn 
ˈsʌmθɪŋ  ostrożny w czymś

citizen  ˈsɪtɪzən  obywatel

civil engineering  ˈsɪvl ˌendʒɪˈ 
nɪərɪŋ  inżynieria wodno-lądowa

civil unrest  ˈsɪvəl ʌnˈrest  niepokoje 
społeczne

claimed  kleɪmd  podawany, rze-
komy

clarity  ˈklærəti  przejrzystość, 
jasność

clay  kleɪ  glina

clearing bank  ˈklɪərɪŋ bæŋk  bank 
kliringowy

clear slate  klɪə(r) sleɪt  czyste konto

clement  ˈklemənt  łagodny (o po-
godzie)

co-author  ˌkəʊ ˈɔːθə(r)  współautor

coffee house  ˈkɒfi ˈhaʊs  kawiarnia

coffee machine  ˈkɒfi məˈʃiːn 
 ekspres do kawy

coinage  ˈkɔɪnɪdʒ  system monetar-
ny, bilon

coincidence  kəʊˈɪnsɪdəns  przy-
padek 

collapse  kəˈlæps  zawalenie się, 
runięcie

collateral  kəˈlætərəl  dodatkowe 
zabezpieczenie finansowe (np. 
pożyczki, hipoteki)

collectables  kəˈlektəblz  przedmio-
ty kolekcjonerskie

colourless  ˈkʌlələs  bezbarwny (UK)

combined with sth  kəmˈbaɪnd wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  połączony z czymś

comedian  kəˈmiːdɪən  komik

comical  ˈkɒmɪkl  komiczny

commercial centre  kəˈmɜːʃl 
ˈsentə(r)  centrum handlowe (UK)

commercially viable  kəˈmɜːʃli 
ˈvaɪəbl  ekonomicznie opłacalny, 
rentowny

commission fee  kəˈmɪʃn fiː  komi-
syjne

commission  kəˈmɪʃn  prowizja

commitment  kəˈmɪtmənt  obiet-
nica, zobowiązanie (się)

commodity  kəˈmɒdɪti  towar, 
artykuł (np. spożywczy)

commonsense  ˌkɑːmənˈsens  prak-
tyczny, pragmatyczny (tylko przed 
rzeczownikiem)

commonplace  ˈkɒmənpleɪs   
typowy, powszechny

common  ˈkɒmən  powszechny,  
typowy

compared to sth  kəmˈpeəd tə 
ˈsʌmθɪŋ  w porównaniu do czegoś

comparison  kəmˈpærɪsn   
porównanie

compensation  ˌkɒmpenˈseɪʃn 
 rekompensata, zadośćuczynienie 
(np. za coś)

competition  ˌkɒmpəˈtɪʃn  rywalizacja

competitiveness  kəmˈpetətɪvnɪs 
 konkurencyjność

complex  ˈkɒmpleks  skomplikowany

compliance  kəmˈplaɪəns  zgodność 
(z normami/regułami), przestrze-
ganie (normy)

compulsory  kəmˈpʌlsəri 
 obowiązkowy, obligatoryjny

computerised  kəmˈpjuːtəraɪzd 
 skomputeryzowany

concept  ˈkɒnsept  pojęcie, idea

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

concerns about sth  kənˈsɜːnz 
əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ  obawy o coś

concomitant  kənˈkɒmɪtənt   
jednoczesny, równoczesny

concurrent  kənˈkʌrənt  jednoczesny

condition  kənˈdɪʃn  warunek

confidentially  ˌkɒnfɪˈdenʃəli  pouf-
nie

conflicting  ˈkɒnflɪktɪŋ  sprzeczny

conglomerate  kənˈɡlɒmərət  kon-
glomerat, korporacja

connoisseur  ˌkɒnəˈsɜː(r)  koneser

consequently  ˈkɒnsɪkwəntli   
w rezultacie, wskutek tego

conservative  kənˈsɜːvətɪv  kon-
serwatywny; ostrożny (np. o sza-
cunkowej wartości)

considerable  kənˈsɪdərəbl 
 znaczący

considerably  kənˈsɪdərəbli   
znacznie, w znacznym stopniu

consistent  kənˈsɪstənt  stały,  
konsekwentny

consortium  kənˈsɔːtɪəm  konsor-
cjum

consumer goods  kənˈsjuːmə(r) 
ɡʊdz  dobra/towary konsumpcyjne

contention  kənˈtenʃn  twierdzenie

contentious  kənˈtenʃəs  sporny, 
kontrowersyjny

contradictory  ˌkɒntrəˈdɪktəri 
 sprzeczny

contribution  ˌkɒntrɪˈbjuːʃn  składka, 
wpłata

controversial  ˌkɒntrəˈvɜːʃl   
kontrowersyjny

conversant with sth  kənˈvɜːsnt wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  w pełni z czymś zaznajo-
miony

conversely  kənˈvɜːsli  odwrotnie, 
przeciwnie

conviction  kənˈvɪkʃn  przekonanie 
(np. o czymś)

convincing  kənˈvɪnsɪŋ 
 przekonujący, brzmiący prawdziwie
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convincingly  kənˈvɪnsɪŋli  w 
przekonujący sposób, przekonująco

copper  ˈkɒpə(r)  miedź

copycat  ˈkɒpɪkæt  naśladowca

corporate raider  ˈkɔːpərət ˈreɪdə(r) 
 korporacyjny najeźdźca; inwestor-
drapieżca

correlation  ˌkɒrəˈleɪʃn  korelacja

corresponding  ˌkɒrəˈspɒndɪŋ  ana-
logiczny, proporcjonalny

corrosion  kəˈrəʊʒn  korozja,  
rdzewienie

corrupt  kəˈrʌpt  zepsuty

cost-effective  kɒst ɪˈfektɪv   
rentowny, opłacalny

costly  ˈkɒstli  kosztowny

cost savings  kɒst ˈseɪvɪŋz 
 oszczędności kosztów

counterargument  
ˈkaʊntəˈɑːɡjumənt  kontrargument

counterfeiter  ˈkaʊntəfɪtə(r)  fałszerz

counterpoint  ˈkaʊntəpɔɪnt  kontrar-
gument; przeciwieństwo

counterproductive  
ˌkaʊntəprəˈdʌktɪv  przynoszący 
efekt przeciwny do zamierzonego

countess  ˈkaʊntɪs  hrabina

court  kɔːt  dwór (np. królewski)

cowrie shell  ˈkaʊri ʃel  porcelanka 
(muszla)

crackpot  ˈkrækpɒt  zbzikowany

creative accounting  kriːˈeɪtɪv 
əˈkaʊntɪŋ  kreatywna księgowość

credibility  ˌkredɪˈbɪlɪti 
 wiarygodność

credit score  ˈkredɪt skɔː(r)  ocena 
kredytowa, historia kredytowa

crime  kraɪm  przestępstwo

criminal  ˈkrɪmɪnl  przestępca

criteria  kraɪˈtɪərɪə  kryteria

critical acclaim  ˈkrɪtɪkl əˈkleɪm   
uznanie krytyków

cross-border  krɒs ˈbɔːdə(r)   
przygraniczny (np. ruch)

cross-selling  ˌkrɒs ˈselɪŋ  sprzedaż 
krzyżowa

crowdfunding  ˈkraʊdfʌndɪŋ   
wspieranie niezależnego projektu 
ze środków zebranych od zwykłych 
ludzi za pośrednictwem strony typu 
Kickstarter (najcz. poprzez bardzo 
dużą liczbę bardzo małych kwot)

Crown Dependency  ˌkraʊn 
dɪˈpendənsi  zależność od Korony 
Brytyjskiej, dependencja Korony 
Brytyjskiej (terytorium)

Crown Jewels  kraʊn ˈdʒuːəlz   
klejnoty koronne

crude oil  kruːd ɔɪl  ropa naftowa  
(w postaci surowej)

cryptocurrency  ˈkrɪptəʊˌkʌr(ə)nsi   
kryptowaluta

cumbersome  ˈkʌmbəsəm 
 nieporęczny

currency  ˈkʌrənsi  waluta

cut  kʌt  udział, dola (np. w zyskach)

cut your coat according to your 
cloth  kʌt jə ˈkəʊt əˈkɔːdɪŋ tə jə(r) 
klɒθ  tak krawiec kraje, jak mu  
materii staje

cycle  ˈsaɪkl  cykl

D
dab hand at sth  dæb hænd ət 
ˈsʌmθɪŋ  złote ręce do czegoś,  
talent (pot., UK)

damage to sth  ˈdæmɪdʒ tə 
ˈsʌmθɪŋ  uszkodzenie, uszczerbek 
(czegoś/dla czegoś)

daunting  ˈdɔːntɪŋ  zniechęcający, 
beznadziejny

deadly serious  ˈdedli ˈsɪərɪəs 
 śmiertelnie poważny

deadweight loss  ˈdedweɪt lɒs 
 zbędna strata społeczna

debate  dɪˈbeɪt  debata, dyskusja

debit card  ˈdebɪt kɑːd  karta  
debetowa

debt  det  zadłużenie

deceitful  dɪˈsiːtfʊl  oszukańczy

decent  ˈdiːsnt  przyzwoity

deceptively  dɪˈseptɪvli  pozornie,  
w pozorny sposób

decision-making  dəˈsɪʒənˌmekɪŋ 
 podejmowanie decyzji

decline  dɪˈklaɪn  upadek, spadek

dedicated  ˈdedɪkeɪtɪd  wydzielony, 
dedykowany; oddany, lojalny

default  dɪˈfɔːlt  niewywiązanie  
się z należności

defender  dɪˈfendə(r)  obrońca

degree  dɪˈɡriː  stopień

degree of truth in sth  dɪˈɡriː əv 
truːθ ɪn ˈsʌmθɪŋ  ziarno prawdy  
w czymś

deliberately  dɪˈlɪbərətli  celowo

delinquent  dɪˈlɪŋkwənt  przestępca, 
delikwent

demand  dɪˈmɑːnd  popyt

demise  dɪˈmaɪz  zgon, śmierć

demographic  ˌdeməˈɡræfɪk   
demograficzny

denarius  dəˈnæriəs  denar (srebrna 
rzymska moneta)

denominated  dɪˈnɒmɪneɪtɪd   
denominowany, o (jakimś) nomi-
nale

dense  dens  gęsty

dentistry  ˈdentɪstri  stomatologia

dependant  dɪˈpendənt  osoba  
na czyimś utrzymaniu

dependant on sth  dɪˈpendənt ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  zależny od czegoś

depending on sth  dɪˈpendɪŋ ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  w zależności od czegoś

deposit  dɪˈpɒzɪt  depozyt, zaliczka

depositor  dɪˈpɒzɪtə(r)  deponent, 
depozytariusz

designer brand  dɪˈzaɪnə(r) brænd 
 marka słynnego projektanta (mody)

desirable  dɪˈzaɪərəbl  pożądany, 
atrakcyjny

desire  dɪˈzaɪə(r)  pragnienie

despite  dɪˈspaɪt  pomimo

destination  ˌdestɪˈneɪʃn  cel 
podróży

determining factor  dɪˈtɜːmɪnɪŋ 
ˈfæktə(r)  czynnik decydujący

developed  dɪˈveləpt  rozwinięty 
(np. kraj)



business-english.com.pl
FINANCE/2020

Colorful
MEDIA

development  dɪˈveləpmənt   
rozwijanie, tworzenie

dial  ˈdaɪəl  tarcza (zegarka)

diamond  ˈdaɪəmənd  diament

dictatorship  dɪkˈteɪtəʃɪp  dyktatura

digital native  ˈdɪdʒɪtl ˈneɪtɪv   
osoba, która urodziła się i 
wychowała w epoce cyfrowej/In-
ternetu

digital store  ˈdɪdʒɪtl stɔː(r)   
magazyn cyfrowy (danych)

digitisation  ˌdɪdʒɪtaɪˈzeɪʃn   
cyfryzacja

dilemma  dɪˈlemə  dylemat

dimension  dɪˈmenʃn  wymiar

directly  dəˈrektli  bezpośrednio

director  dɪˈrektə(r)  reżyser

disabled  dɪsˈeɪbld 
 niepełnosprawny

disaster claim  dɪˈzɑːstə(r) kleɪm 
 odszkodowanie w wyniku klęski

disaster strikes...  dɪˈzɑːstə(r) 
straɪks  wydarza się tragedia...

disclosure  dɪsˈkləʊʒə(r)  ujawnie-
nie, rozgłoszenie (tajemnicy,  
poufnej informacji)

discount  ˈdɪskaʊnt  zniżka

discreet  dɪˈskriːt  dyskretny

discrepancy  dɪsˈkrepənsi 
 rozbieżność

disposable income  dɪˈspəʊzəbl 
ˈɪnkʌm  dochód zbywalny

disproportionally  dɪsprəˈpɔːʃnəli 
 nieproporcjonalnie

disproportionately  
ˌdɪsprəˈpɔːʃənətli  w sposób 
niewspółmierny (do czegoś)

disruptive  dɪsˈrʌptɪv  rewolucyjny, 
destruktywny

disruptive technology  dɪsˈrʌptɪv 
tekˈnɒlədʒi  rewolucyjna/
przełomowa technologia

distinction  dɪˈstɪŋkʃn  wyróżnienie, 
zaszczyt

distinctive  dɪˈstɪŋktɪv  wyraźny, 
charakterystyczny

distortionary tax  dɪstɔːʃnəri   po-
datek zniekształcający, podatek 

zakłócający (naturalne reakcje 
rynku na opodatkowany produkt)

distortion  dɪˈstɔːʃn  wypaczenie, 
zniekształcenie

distributed  dɪˈstrɪbjuːtɪd  rozpro-
szony

distributor  dɪˈstrɪbjuːtə(r)  dystry-
butor

district  ˈdɪstrɪkt  dzielnica

diverse  daɪˈvɜːs  różnorodny, 
zróżnicowany

diversification  daɪˌvɜːsɪfɪˈkeɪʃn 
 dywersyfikacja

dividends  ˈdɪvɪdendz  dywidendy

divine intervention  dɪˈvaɪn 
ˌɪntəˈvenʃn  boska interwencja, 
wmieszanie się sił wyższych

divinity  dɪˈvɪnɪti  boskość, bóstwo

division  dɪˈvɪʒn  oddział, dział

DIY (do-it-yourself)  ˌdi: aɪ ˈwaɪ 
ˈduːɪtjɔːˈself  zrób to sam, dot. ma-
jsterkowania

doctrine  ˈdɒktrɪn  doktryna

documentary  ˌdɒkjʊˈmentəri  film 
dokumentalny

domestic  dəˈmestɪk  krajowy

domino effect  ˈdɒmɪnəʊ ɪˈfekt 
 efekt domina

Dow Jones (Industrial) Average  
ˌdaʊ dʒəʊnz ɪnˈdʌstrɪəl ˈævərɪdʒ 
 średni wskaźnik Dow Jones 

downside  ˈdaʊnsaɪd  negatyw, 
minus

drachma  ˈdrækmə  drachma  
(srebrna grecka moneta)

dragon’s den  ˈdræɡənz den   
smocza jama, legowisko smoka

drama  ˈdrɑːmə  dramat,  
dramatyczne wydarzenia

drilling  ˈdrɪlɪŋ  wiercenie, odwierty

driving force  ˈdraɪvɪŋ fɔːs  siła 
sprawcza, motor (np. zmian)

dropout  ˈdrɒpaʊt  osoba, która nie 
skończyła studiów/porzuciła naukę

drug  drʌg  lek

dual track  ˈdjuːəl træk  dwutorowy 
(np. podejście)

due to sth  djuː tə ˈsʌmθɪŋ   
z powodu czegoś, przez coś

duke  djuːk  książę (tytuł)

dumping  ˈdʌmpɪŋ  polityka  
dumpingowa (sztuczne obniżanie 
cen)

durability  ˌdjʊərəˈbɪləti  trwałość

durable  ˈdjʊərəbl  trwały

dust-up  dʌst ʌp  bójka, spięcie (UK)

duty  ˈdjuːti  cło, opłata

E
e-wallet  iː ˈwɒlɪt  portfel elektroniczny

earbud  ˈɪəbʌd  słuchawka douszna

early settlement  ˈɜːli ˈsetlmənt 
 wcześniejsza spłata (kredytu)

earnings report  ɜːnɪŋz rɪˈpɔːt 
 oświadczenie o zyskach/dochodach

earthquake  ˈɜːθkweɪk  trzęsienie 
ziemi

eccentric  ɪkˈsentrɪk  ekscentryczny

eco-friendly  ˈiːkoʊ ˈfrendli  ekologiczny

economic development 
zone  ˌiːkəˈnɒmɪk dɪˈveləpmənt 
zəʊn  strefa rozwoju gospodarczego

economic downturn  ˌiːkəˈnɒmɪk 
ˈdaʊntɜːn  kryzys ekonomiczny

economies of scale  ɪˈkɒnəmɪz əv 
skeɪl  korzyści skali

economy of scale  ɪˈkɒnəmi əv 
skeɪl  gospodarki skali (masowej)

efficient  ɪˈfɪʃnt  wydajny

elderly  ˈeldəli  starszy

element  ˈelɪmənt  pierwiastek

elusive  ɪˈluːsɪv  nieuchwytny

embargo  ɪmˈbɑːɡəʊ  embargo

emergency fund  ɪˈmɜːdʒənsi fʌnd 
 fundusz nadzwyczajny

emerging  ɪˈmɜːdʒɪŋ  rozwijający się

emperor  ˈempərə(r)  imperator

emphasis  ˈemfəsɪs  nacisk, akcent 
(na coś)

empire  ˈempaɪə(r)  imperium

employer  ɪmˈplɔɪə(r)  pracodawca
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end-terrace  end ˈterəs  segment 
narożny/końcowy (w zabudowie 
szeregowej)

endemic  enˈdemɪk  powszechny 
(gdzieś/w jakimś miejscu)

enduring  ɪnˈdjʊərɪŋ  stabilny, 
trwały

engagement ring  ɪnˈɡeɪdʒmənt rɪŋ 
 pierścionek zaręczynowy

enormous  ɪˈnɔːməs  ogromny

ensuing  ɪnˈsjuːɪŋ  kolejny, 
następujący (po czymś)

enterprise  ˈentəpraɪz 
 przedsięwzięcie, przedsiębiorstwo

entertainment  ˌentəˈteɪnmənt   
rozrywka

enthusiastically  ɪnˌθjuːzɪˈæstɪkli 
 entuzjastycznie

entrant  ˈentrənt  zawodnik, uczestnik

entrepreneur  ˌɒntrəprəˈnɜː(r) 
 przedsiębiorca

epitaph  ˈepɪtɑːf  epitafium

equally  ˈiːkwəli  jednakowo

equity-funding  ˈekwɪti ˈfʌndɪŋ 
 związany z finansowaniem 
kapitałem (tylko przed rzeczowni-
kiem)

equity  ˈekwɪti  kapitał (własny), 
kapitał akcyjny

erosion  ɪˈrəʊʒn  erozja

escalating  ˈeskəleɪtɪŋ  rosnący, 
eskalujący

essential  ɪˈsenʃl  niezbędny, podsta-
wowy

established  ɪˈstæblɪʃt   
o ugruntowanej pozycji

estate agent  ɪˈsteɪt ˈeɪdʒənt  agent 
nieruchomości

estate management  ɪˈsteɪt 
ˈmænɪdʒmənt  zarządzanie 
nieruchomościami

estimated  ˈestɪmeɪtɪd  szacowany, 
podawany w przybliżeniu

eternally  ɪˈtɜːnəli  wiecznie

Ethereum  ɪˈθɪərɪəm  kryptowaluta 
Ethereum

ethnic  ˈeθnɪk  etniczny

euphemistically  ˌjuːfəˈmɪstɪkli   
eufemistycznie

eventually  ɪˈventʃʊəli  ostatecznie, 
w końcu

event  ɪˈvent  wydarzenie

evidence  ˈevɪdəns  dowód, 
dowody

exception  ɪkˈsepʃn  wyjątek

exchange-traded fund  ɪkˈstʃeɪndʒ 
ˈtreɪdɪd fʌnd  fundusz inwestycyjny 
typu ETF

exchange note  ɪkˈstʃeɪndʒ nəʊt 
 czek (papier wartościowy)

Exchange Traded Receipt 
(ETR)  ɪkˈstʃeɪndʒ ˈtreɪdɪd rɪˈsiːt ˌiː 
tiː ˈɑː(r)  kwit notowany na giełdzie

excise duties  ɪkˈsaɪz ˈdjuːtɪz   
podatek akcyzowy

exclusively  ɪkˈskluːsɪvli  wyłącznie

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

exile  ˈeksaɪl  wygnanie, wygnaniec

exoskeletal  eksəʊˌskelɪtl   
egzoszkieletowy

expansion  ɪkˈspænʃn  rozszerzenie, 
rozwój

expectation  ˌekspekˈteɪʃn   
oczekiwanie, nadzieja

expenditure  ɪkˈspendɪtʃə(r)   
wydatki, nakłady

expense  ɪkˈspens  koszt

expertise  ˌekspɜːˈtiːz  wiedza  
specjalistyczna

expiration date  ˌekspɪˈreɪʃn deɪt 
 data utraty ważności

exposure to sth  ɪkˈspəʊʒə(r) tə 
ˈsʌmθɪŋ  wystawienie na coś

exposure  ɪkˈspəʊʒə(r) 
 nagłośnienie (medialne)

extravagance  ɪkˈstrævəɡəns 
 ekstrawagancja

extra  ˈekstrə  dodatkowy

extremely  ɪkˈstriːmli  ogromnie, 
niezwykle

extreme  ɪkˈstriːm  ekstremalny, 
skrajny

F
fact is stranger than fiction  fækt ɪz 
ˈstreɪndʒə(r) ðən ˈfɪkʃn  życie bywa 
dziwniejsze od fikcji

factory  ˈfæktri  fabryka

factor  ˈfæktə(r)  czynnik

fair proportion  feə(r) prəˈpɔːʃn 
 spora część (grupa, element 
większej całości)

fair value  feə(r) ˈvæljuː  wartość 
godziwa

faith  feɪθ  wiara, ufność

fallacy  ˈfæləsi  błąd, błędne rozu-
mowanie

famously  ˈfeɪməsli  w pamiętny/
sławny sposób

far from the case  ˈfɑː(r) frəm ðə 
keɪs  wcale tak nie jest, (coś) jest 
zupełnie inaczej

fascinating  ˈfæsɪneɪtɪŋ  fascynujący

fault  fɔːlt  wina

favourable  ˈfeɪvərəbl  sprzyjający, 
korzystny (UK)

fearless  ˈfɪələs  nieustraszony

fee  fiː  opłata

feline  ˈfiːlaɪn  koci, kot

feudal  ˈfjuːdl  feudalny

fiancée  fɪˈɒnseɪ  narzeczona

fiat currency  ˈfaɪæt ˈkʌrənsi 
 pieniądz fiducjarny (bez pokrycia  
w złocie)

fickle  ˈfɪkl  zmienny, kapryśny

fictitious  fɪkˈtɪʃəs  fikcyjny

figure  ˈfɪɡə(r)  liczba, statystyka

film footage  fɪlm ˈfʊtɪdʒ  nagranie 
filmowe, materiał (nagrany)

final destination  ˈfaɪnl ˌdestɪˈneɪʃn 
 ostateczny cel podróży

financial collapse  faɪˈnænʃl 
kəˈlæps  zapaść finansowa, krach

financial performance  faɪˈnænʃl 
pəˈfɔːməns  wyniki finansowe

financials  faɪˈnænʃlz  sytuacja/stan 
finansowy lub materialny (spółki, 
kraju itp.)
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financial statement  faɪˈnænʃl 
ˈsteɪtmənt  sprawozdanie finansowe

fine art  faɪn ɑːt  sztuka piękna

fine  faɪn  grzywna, mandat

first-time  ˈfɜːst ˈtaɪm  taki, który 
robi coś po raz pierwszy (np. kupuje 
coś) (tylko przed rzeczownikiem)

first-year  ˈfɜːst ˈjiə(r)  pierwszego 
roku, w pierwszym roku

first owner  ˈfɜːst ˈəʊnə(r)  pierwszy 
właściciel

fit for a king  fɪt fə(r) ə kɪŋ  godny 
króla

fit for purpose  fɪt fə(r) ˈpɜːpəs 
 spełniający (swoje/określone) 
zadanie, nadający się

fixed-rate  fɪkst reɪt  o stałym 
oprocentowaniu

fixed income  fɪkst ˈɪŋkʌm  o stałym 
dochodzie

flat market  flæt ˈmɑːkɪt  rynek  
w stagnacji

flat tax rate  flæt tæks reɪt  stawka 
liniowa podatku

flawed  flɔːd  chybiony

flaw  flɔː  wada, skaza

flawless  ˈflɔːləs  bez skazy, nieska-
zitelny

fleck  flek  plamka, drobinka

fledgling  ˈfledʒlɪŋ  raczkujący, 
początkujący

flight  flaɪt  lot

fluctuation  ˌflʌktʃʊˈeɪʃn  fluktuacja, 
wahanie

flush  flʌʃ  przy forsie, nadziany

following sth  ˈfɒləʊɪŋ ˈsʌmθɪŋ   
po czymś

former  ˈfɔːmə(r)  były, dawny

formula  ˈfɔːmjʊlə  wzór (na coś), 
sposób

for that matter  fə(r) ðæt ˈmætə(r) 
 również, tak samo; nie mówiąc już o

for this reason...  fə(r) ðɪs ˈriːzən   
z tego powodu...

for years to come  fə ˈjiəz tə kʌm 
 przez wiele lat (w przyszłości)

founder  ˈfaʊndə(r)  założyciel

fractionally  ˈfrækʃənəli  ułamkowo, 
mniej niż jednostkowo

fraction  ˈfrækʃn  ułamek

framework  ˈfreɪmwɜːk  struktura

fraud  frɔːd  oszustwo

fraudulent  ˈfrɔːdjʊlənt  fałszywy, 
oszukańczy

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

freedom  ˈfriːdəm  wolność, swoboda

free of charge  ˈfriː əv ˈtʃɑːrdʒ   
za darmo

free state  friː steɪt  wolne miasto

free trade  friː treɪd  wolny handel

frequently  ˈfriːkwəntli  często

frigate  ˈfrɪɡət  fregata

fringe player  frɪndʒ ˈpleɪə(r)  mało 
liczący się gracz, płotka

frivolous  ˈfrɪvələs  niepoważny, 
błahy

from all over the world  frəm ɔːl 
ˈəʊvə(r) ðə wɜːld  z całego świata

from X, of all places!  frəm əv ɔːl 
ˈpleɪsɪz  i to nie byle gdzie, ale  
w X!, i to wyobraź sobie, w X!  
(o mało oczekiwanym lub  
prawdopodobnym miejscu)

from X onwards  frəm ˈɒnwədz  od 
X i później, zaczynając od X (UK)

from X onwards  frəm ˈɒnwədz  od 
X i później, zaczynając od X (UK)

front office  frʌnt ˈɒfɪs  biuro, część 
firmy otwarta dla klientów

frugality  fruːˈɡælɪti  oszczędność

frugal  ˈfruːɡl  oszczędny, skromny

FTSE 100 (the FTSE index)  ˈfʊtsi 
wʌn ˈhʌndrəd ðə ˈfʊtsi ˈɪndeks 
 indeks cen 100 najlepszych firm 
notowanych na giełdzie londyńskiej 
(UK)

full-service  fʊl ˈsɜːvɪs 
 zapewniający pełną obsługę

fundamentally  ˌfʌndəˈmentəli   
fundamentalnie

fundamentals of X  ˌfʌndəˈmentlz 
əv  podstawy X, fundamenty

funding target  ˈfʌndɪŋ ˈtɑːɡɪt  próg 
końcowy zbieranych funduszy (lub 
jeden z pośrednich progów)

furthermore  ˌfɜːðəˈmɔː(r)  co 
więcej, ponadto

further X  ˈfɜːðə(r)  dalszy/dalsze X

futures contract  ˈfjuːtʃəz ˈkɒntrækt 
 kontrakt terminowy, transakcja 
terminowa typu futures

futures  ˈfjuːtʃəz  (kontrakty) termi-
nowe

G
game-changer  ɡeɪm ˈtʃeɪndʒə(r) 
 coś, co całkowicie zmienia postać 
rzeczy, sytuację

gamekeeper  ˈɡeɪmkiːpə(r)  leśniczy, 
gajowy

gap  ɡæp  luka, nisza

gas leak  ɡæs liːk  wyciek gazu

gem  dʒem  klejnot

gems  dʒemz  klejnoty

generous  ˈdʒenərəs  hojny,  
szczodry

genuine  ˈdʒenjʊɪn  autentyczny, 
faktyczny

geopolitical instability  
ˌdʒiːəʊˈpɒlətɪkl ˌɪnstəˈbɪlɪti 
 niestabilność geopolityczna

gerontologist  ˌdʒerɒnˈtɒlədʒɪst 
 gerontolog

glamorous  ˈɡlæmərəs  efektowny, 
prestiżowy

gold fund  ɡəʊld fʌnd  złoty fundusz

gold receipt  ɡəʊld rɪˈsiːt  bon na 
złoto, złoty weksel

gone are the days...  ɡɒn ə(r) ðə 
deɪz  dawno już minęły (te) czasy, …

good cop, bad cop  ɡʊd kɒp bæd 
kɒp  dobry glina, zły glina

goods  gʊdz  towary

government bonds  ˈɡʌvənmənt 
bɒndz  obligacje skarbowe

grade  ɡreɪd  ocena, stopień

grant  ɡrɑːnt  dotacja

graph  ɡræf  wykres
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grey economy  ɡreɪ ɪˈkɒnəmi  szara 
strefa ekonomiczna

gross  grəʊs  brutto

ground floor  ɡraʊnd flɔː(r)  parter 
(UK)

grounds  ɡraʊndz  teren (np. szkoły)

growth in demand  ɡrəʊθ ɪn 
dɪˈmɑːnd  wzrost popytu

guillotine  ˈɡɪlətiːn  gilotyna

guitarist  ɡɪˈtɑːrɪst  gitarzysta

gullible  ˈɡʌləbl  łatwowierny,  
naiwny

H
habit  ˈhæbɪt  zwyczaj

hard-earned  ˈhɑːdˈɜːnd  ciężko 
zarobiony

harmony  ˈhɑːməni  harmonia

hassle  ˈhæsl  kłopot, zawracanie 
głowy (pot.)

headache  ˈhedeɪk  ból głowy,  
utrapienie

head  hed  dyrektor, prezes

head office  hed ˈɒfɪs  główna 
siedziba

heartless  ˈhɑːtləs  bezduszny,  
bez serca

heavy-handed  ˈhevi hændɪd 
 niezręczny, mało subtelny

heavy industry  ˈhevi ˈɪndəstri 
 przemysł ciężki

heritage  ˈherɪtɪdʒ  dziedzictwo

high-end  haɪ end  z wyższej półki

high-profile  haɪ ˈprəʊfaɪl  bardzo 
słynny, szeroko znany

high-risk assets  ˈhaɪ rɪsk ˈæsets 
 aktywa obarczone wysokim ryzy-
kiem, aktywa wysokiego ryzyka

High Court judge  ˌhaɪ kɔːt dʒʌdʒ 
 sędzia Sądu Najwyższego

high interest  haɪ ˈɪntrəst  wysoka 
stopa procentowa, wysokie odsetki

high life  ˈhaɪ laɪf  światowe życie

highlight  ˈhaɪlaɪt  główna atrakcja

highly regarded  ˈhaɪli rɪˈɡɑːdɪd 
 wysoce ceniony

highly sought after  ˈhaɪli ˈsɔːt 
ˈɑːftə(r)  poszukiwany, bardzo  
potrzebny

high roller  haɪ ˈrəʊlə(r)  hazardzis-
ta; rozrzutnik, utracjusz

highs and lows  haɪz ənd ləʊz 
 wzloty i upadki

high street  haɪ striːt  główna ulica  
(z najdroższymi sklepami)

high treason  ˌhaɪ ˈtriːzn  zdrada 
stanu

hike  haɪk  piesza wycieczka

historian  hɪˈstɔːrɪən  historyk

home industry  həʊm ˈɪndəstri 
 przemysł rodzimy

homeownership  ˈhoˌməʊnərˌʃɪp 
 posiadanie domu

horizon  həˈraɪzn  horyzont

host  həʊst  gospodarz

house-hunting  ˈhaʊs ˈhʌntɪŋ   
szukanie domu

house-warming party  
ˈhaʊswɔːmɪŋ ˈpɑːti  parapetówka

House of Commons  ˈhaʊs əv 
ˈkɒmənz  Izba Gmin (UK)

housing  ˈhaʊzɪŋ  mieszkalnictwo, 
branża mieszkaniowa

hub  hʌb  centrum (np. aktywności, 
biznesu), węzeł (np. komunika-
cyjny)

humble  ˈhʌmbl  skromny

hybrid  ˈhaɪbrɪd  hybrydowy

hyperinflation  ˌhaɪpərɪnˈfleɪʃn   
hiperinflacja

I
iconic  aɪˈkɒnɪk  kultowy

identity  aɪˈdentɪti  tożsamość

ideological  ˌaɪdɪəˈlɒdʒɪkl   
ideologiczny

if sb has their way...  ɪf ˈsʌmbədi 
həz ðeə(r) ˈweɪ  jeśli będzie tak,  
jak ktoś tego chce..., jeśli stanie  
na czyimś

illegal  ɪˈliːɡl  nielegalny

illustrious  ɪˈlʌstrɪəs  znamienity, 
znakomity

imaginatively  ɪˈmædʒɪnətɪvli   
w kreatywny sposób, z wyobraźnią

imitation  ˌɪmɪˈteɪʃn  imitacja

immense  ɪˈmens  ogromny, wielki

immutable  ɪˈmjuːtəbl  niezmienny

impact on sth  ˈɪmpækt ɒn ˈsʌmθɪŋ 
 wpływ na coś

imperialist  ɪmˈpɪərɪəlɪst   
imperialistyczny; imperialista

imposed  ɪmˈpəʊzd  narzucony

imposition  ˌɪmpəˈzɪʃn  narzucenie 
(komuś czegoś)

impressive  ɪmˈpresɪv  imponujący, 
robiący wrażenie

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

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

in a jam  ɪn ə dʒæm  w potrzasku,  
w tarapatach

in all  ɪn ɔːl  łącznie, w sumie

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

in a way  ɪn ə ˈweɪ  w pewnym   
sensie

in circulation  ɪn ˌsɜːkjəˈleɪʃn   
w obrocie, w obiegu

inclusive  ɪnˈkluːsɪv  zawierający 
(np. coś)

income band  ˈɪŋkʌm bænd  próg 
podatkowy (ustalony od wypraco- 
wanego przychodu)

income stream  ˈɪŋkʌm striːm 
 źródło dochodu

income  ˈɪŋkʌm  dochód, przychód

increasingly  ɪnˈkriːsɪŋli  coraz 
bardziej

incubator  ˈɪnkjʊbeɪtə(r)  inkubator 
przedsiębiorczości

in debt  ɪn det  zadłużony

indeed  ɪnˈdiːd  istotnie, w rzeczy 
samej
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index-linked  ˈɪndeks lɪŋkt  indekso-
wany

index  index  wskaźnik

indicative of sth  ɪnˈdɪkətɪv əv 
ˈsʌmθɪŋ  znamienny dla czegoś, 
charakterystyczny, oznaczający coś

indirectly  ˌɪndɪˈrektli  pośrednio

indirect  ˌɪndəˈrekt  pośredni

indium  ˈɪndiəm  ind

individual  ˌɪndɪˈvɪdʒʊəl  osoba, 
jednostka

industrial revolution  ɪnˈdʌstrɪəl 
ˌrevəˈluːʃn  rewolucja przemysłowa

industrial  ɪnˈdʌstrɪəl  przemysłowy

in effect  ɪn ɪˈfekt  w praktyce,  
w rzeczywistości

inefficiency  ˌɪnɪˈfɪʃənsi  niekompe-
tencja

inevitably  ɪnˈevɪtəbli  nieuchronnie

in excess of X  ɪn ɪkˈses əv  powyżej X

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

infant  ˈɪnfənt  niemowlę

infirm  ɪnˈfɜːm  chory

inflation  ɪnˈfleɪʃn  inflacja

influence  ˈɪnflʊəns  wpływ

influential  ˌɪnflʊˈenʃl  wpływowy

informative  ɪnˈfɔːmətɪv 
 pouczający, bogaty w informacje

ingenious  ɪnˈdʒiːniəs  pomysłowy

inheritance tax  ɪnˈherɪtəns tæks 
 podatek spadkowy

inimitable  ɪˈnɪmɪtəbl  niezrównany

initially  ɪˈnɪʃəli  pierwotnie, 
początkowo

initiative  ɪˈnɪʃətɪv  inicjatywa

in itself  ɪn ɪtˈself  sam w sobie

in keeping with sth  ɪn ˈkiːpɪŋ wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  zgodnie z czymś

in line with sth  ɪn laɪn wɪð ˈsʌmθɪŋ 
 zgodnie z czymś

inner  ˈɪnə(r)  wewnętrzny

innocence  ˈɪnəsns  niewinność

in no particular order  ɪn nəʊ 
pəˈtɪkjʊlə(r) ˈɔːdə(r)  w przypad-
kowej kolejności

in order of value  ɪn ˈɔːdə(r) əv 
ˈvæljuː  pogrupowany według 
wartości

in other words  ɪn ˈʌðə(r) ˈwɜːdz 
 innymi słowy, inaczej mówiąc

in particular  ɪn pəˈtɪkjʊlə(r)   
w szczególności, konkretnie

in place  ɪn ˈpleɪs  na miejscu; 
wdrożony, działający

in protest at sth  ɪn ˈprəʊtest ət 
ˈsʌmθɪŋ  w ramach protestu przeci-
wko czemuś

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

in search of sth  ɪn sɜːtʃ əv ˈsʌmθɪŋ 
 w poszukiwaniu czegoś

in short  ɪn ʃɔːt  krótko mówiąc

inside-out  ɪnˈsaɪd aʊt  przenicowa-
ny, odwrócony na nice

insider trading  ɪnˈsaɪdə(r) ˈtreɪdɪŋ 
 wykorzystanie informacji poufnych 
w obrocie papierów wartościowych

in so doing  ɪn sǝʊ ˈduːɪŋ  robiąc to, 
poprzez to

instantaneously  ˌɪnstənˈteɪniəsli 
 natychmiast

instantaneous  ˌɪnstənˈteɪniəs 
 natychmiastowy

insufficient  ˌɪnsəˈfɪʃnt 
 niewystarczający

insulation  ˌɪnsjʊˈleɪʃn  izolacja

in support of sth  ɪn səˈpɔːt əv 
ˈsʌmθɪŋ  na rzecz czegoś, popierając 
coś

insurance broker  ɪnˈʃʊərəns 
ˈbrəʊkə(r)  broker ubezpieczeniowy

insurance  ɪnˈʃʊərəns  ubezpiecze-
nie, ubezpieczenia

in tandem with sth  ɪn ˈtændəm 
wɪð ˈsʌmθɪŋ  w parze z czymś, 
jednocześnie z czymś

integrity  ɪnˈteɡrəti  uczciwość, 
prawość

intention  ɪnˈtenʃn  zamiar

interest rate  ˈɪntrəst reɪt  stopa 
procentowa

interest  ˈɪntrəst  oprocentowanie, 
stopa procentowa

intermediary  ˌɪntəˈmiːdiəri 
 pośredniczący, pośrednik

intermittent  ˌɪntəˈmɪtənt  okre-
sowy, sporadyczny

in terms of X  ɪn tɜːmz əv  pod 
kątem X, pod względem X

interstate  ˌɪntəˈsteɪt  autostrada 
międzystanowa (US)

intervention  ˌɪntəˈvenʃn  inter-
wencja, interweniowanie

interwar  ˌɪntəˈwɔː(r) 
 międzywojenny

in the absence of X...  ɪn ði 
ˈæbsəns əv  pod nieobecność X..., 
ponieważ brak X...

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

in the knowledge that...  ɪn ðə 
ˈnɒlɪdʒ ðæt  wiedząc, że...

in the long run  ɪn ðə ˈlɒŋ rʌn   
na dłuższą metę

in the short term  ɪn ðə ʃɔːt tɜːm   
na krótką metę

intrinsic value  ɪnˈtrɪnsɪk ˈvæljuː 
 rzeczywista wartość

in turn  ɪn tɜːn  z kolei

invaluable  ɪnˈvæljuəbl  bezcenny

inventor  ɪnˈventə(r)  wynalazca

investable  ˌɪnˈvestəbl  obiecujący 
(pod kątem inwestowania), 
rokujący nadzieje (na zwrot z in-
westycji)

investigative journal-
ist  ɪnˈvestɪɡətɪv ˈdʒɜːnəlɪst  dzien-
nikarz śledczy

investment capital  ɪnˈvestmənt 
ˈkæpɪtəl  kapitał inwestycyjny

investment horizon  ɪnˈvestmənt 
həˈraɪzn  horyzont inwestycyjny

investment medium  ɪnˈvestmənt 
ˈmiːdɪəm  medium inwestycyjne, 
środek inwestycyjny

investment portfolio  ɪnˈvestmənt 
pɔːtˈfəʊlɪəʊ  portfel inwestycyjny

involuntarily  ɪnˈvɒləntrəli  bezwied-
nie, odruchowo
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involvement  ɪnˈvɒlvmənt 
 zaangażowanie

involving sth  ɪnˈvɒlvɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
 dotyczący czegoś, obejmujący coś

in X sense  ɪn sens  pod względem 
X, w znaczeniu X

in X terms  ɪn tɜːmz  pod względem 
X

IOU (I owe you)  ˌaɪ əʊ ˈjuː  skrypt 
dłużny, weksel

iridium  ɪˈrɪdɪəm  iryd

ironically  aɪˈrɒnɪkli  jak na ironię

irrefutable  ˌɪrɪˈfjuːtəbl  niezbity

irregular  ɪˈreɡjʊlə(r)  nieregularny, 
nietypowy

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

it could be argued...  ɪt kəd bi 
ˈɑːɡjuːd  można się spierać, …

it has never been easier to do 
sth  ɪt həz ˈnevə(r) biːn ˈiːzɪə(r) tə 
du ˈsʌmθɪŋ  nigdy jeszcze nie było 
tak łatwo coś zrobić

it is advised...  ɪt ɪz ədˈvaɪzd  do-
radza się, aby...

it is worth bearing sth in mind  ɪt 
ɪz wɜːθ ˈbeərɪŋ ˈsʌmθɪŋ ɪn maɪnd 
 warto pamiętać o czymś

it pays to do sth  ɪt peɪz tə du 
ˈsʌmθɪŋ  opłaca się coś zrobić

it’s never been easier to do sth  ɪts 
ˈnevə(r) biːn ˈiːzɪə(r) tə du ˈsʌmθɪŋ 
 zrobienie czegoś jeszcze nigdy nie 
było tak łatwe

J
jaundiced  ˈdʒɔːndɪst  pełen żółci, 
zjadliwy

jewellery  ˈdʒuːəlri  biżuteria (UK)

jeweller  ˈdʒuːələ(r)  jubiler (UK)

job market  dʒɒb ˈmɑːkɪt  rynek 
pracy

joint  dʒɔɪnt  wspólny, robiony wraz 
z kimś

joint economic policy  dʒɔɪnt 
ˌiːkəˈnɒmɪk ˈpɒləsi  wspólna poli-
tyka gospodarcza

jokingly  ˈdʒəʊkɪŋli  żartobliwie

jurisdiction  ˌdʒʊərɪsˈdɪkʃn  jurys-
dykcja, obszar obowiązywania 
danego prawa

justice  ˈdʒʌstɪs  sędzia (UK), sędzia 
Sądu Najwyższego (US)

justification for sth  ˌdʒʌstɪfɪˈkeɪʃn 
fə(r) ˈsʌmθɪŋ  uzasadnienie czegoś, 
usprawiedliwienie

K
knock-on effect  nɒk ɒn ɪˈfekt  efekt 
domina

krona  ˈkrəʊnə  korona (waluta)

Krugerrand  kruːˈɡerænd  kruger-
rand (monety RPA)

L
labour costs  ˈleɪbə(r) kɒsts  koszty 
robocizny/pracy (UK)

labour  ˈleɪbə(r)  siła robocza (UK); 
robocizna

landlord  ˈlændlɔːd  wynajmujący 
lokal, właściciel nieruchomości 
(gospodarz)

landmark  ˈlændmɑːk  przełomowy, 
doniosły

landowner  ˈlændəʊnə(r)  posiadacz 
ziemski, ziemianin

landscape  ˈlændskeɪp  krajobraz, 
pejzaż

largely  ˈlɑːdʒli  w przeważającej 
mierze

latterly  ˈlætəli  ostatnio, później

laundry bill  ˈlɔːndri bɪl  rachunek za 
pranie

layman  ˈleɪmən  laik, niewtajem-
niczony

leaked data  liːkt ˈdeɪtə  wyciek 
danych, dane z przecieku

leaky  ˈliːki  przeciekający

ledger  ˈledʒə(r)  księga główna

legal tender  ˈliːɡl ˈtendə(r)  prawny 
środek płatniczy

legislation  ledʒɪsˈleɪʃən   
ustawodawstwo

leisure  ˈleʒə(r)  wypoczynek

lender  ˈlendə(r)  pożyczkodawca

letter of credit  ˈletə(r) əv ˈkredɪt 
 akredytywa

leveraged money  ˈliːvərɪdʒd ˈmʌni 
 pieniądze pożyczone, zadłużenie

leverage  ˈliːvərɪdʒ  wpływy, 
zdolność do wywierania nacisku

levy  ˈlevi  podatek, opłata

liberalist  ˈlɪbərəlɪst  liberał

libertarian  ˌlɪbəˈteəriən 
 wolnościowy (ruch), libertarianin

lifelong  ˈlaɪflɒŋ  życiowy, całego 
życia (tylko przed rzeczownikiem)

lifespan  ˈlaɪfspæn  okres życia, 
długość życia

lifetime  ˈlaɪftaɪm  całe życie

lighting  ˈlaɪtɪŋ  oświetlenie

likelihood  ˈlaɪklɪhʊd  szanse, 
prawdopodobieństwo

limited-edition  ˈlɪmɪtɪd ɪˈdɪʃn  z 
edycji limitowanej (tylko przed 
rzeczownikiem)

limited to sb  ˈlɪmɪtɪd tə ˈsʌmbədi 
 ograniczający się do kogoś

liquid assets  ˈlɪkwɪd ˈæsets  ak-
tywa płynne

liquidity  lɪˈkwɪdəti  płynność (finan-
sowa)

little-known  ˈlɪtl nəʊn  mało znany 
(tylko przed rzeczownikiem)

livestock  ˈlaɪvstɒk  bydło, inwen-
tarz żywy

living expenses  ˈlɪvɪŋ ɪkˈspensɪz 
 wydatki na życie

livre  ˈliːvrə  liwr (moneta)

loan agreement  ləʊn əˈɡriːmənt 
 umowa kredytowa

loan  ləʊn  pożyczka, kredyt

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

long arm of X  ˈlɒŋ ɑːm əv  długie 
ramię X
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long overdue  ˈlɒŋ ˌəʊvəˈdjuː   
bardzo spóźniony

long past  ˈlɒŋ pɑːst  dawno minął, 
już jest w dalekiej przeszłości

loophole  ˈluːphəʊl  luka, kruczek 
(prawny)

loss  lɒs  utrata, strata

low maintenance  ləʊ ˈmeɪntənəns 
 o niskich kosztach utrzymania  
(nie przed rzeczownikiem)

luckily  ˈlʌkɪli  na szczęście

lump sum  lʌmp sʌm  jednorazowa 
wpłata; ryczałt

lustre  ˈlʌstə(r)  połysk (UK)

luxury  ˈlʌkʃəri  luksusowy

M
magnate  ˈmæɡneɪt  magnat, po-
tentat

magnification  ˌmæɡnɪfɪˈkeɪʃn 
 powiększenie (obrazu)

mainland  ˈmeɪnlænd  kontynent, 
kontynentalny

maintenance  ˈmeɪntənəns   
utrzymanie, konserwacja

major developments  ˈmeɪdʒə(r) 
dɪˈveləpmənts  najważniejsze 
postępy/dokonania (w czymś)

majority  məˈdʒɒrɪti  większość

make  meɪk  marka (auta, produktu)

makeover  ˈmeɪkəʊvə(r)  przeróbka, 
gruntowne ulepszenie/przerobienie

malleable  ˈmælɪəbl  plastyczny, 
miękki

managing authorities  ˈmænɪdʒɪŋ 
ɔːˈθɒrətiz  instytucje zarządzające

mandatory  ˈmændətri 
 obowiązkowy

mankind  ˌmænˈkaɪnd  ludzkość

margin call  ˈmɑːdʒɪn kɔːl  wez-
wanie do uzupełnienia depozytu 
zabezpieczającego

margin  ˈmɑːdʒɪn  marża (zysku)

marine  məˈriːn  morski

maritime  ˈmærɪtaɪm  morski

market-testing  ˈmɑːkɪt ˈtestɪŋ 
 badanie rynku

market correction  ˈmɑːkɪt kəˈrekʃn 
 korekta rynku

market performance  ˈmɑːkɪt 
pəˈfɔːməns  wyniki rynkowe

meaningful  ˈmiːnɪŋfəl  istotny, 
mający znaczenie

means of doing sth  miːnz əv 
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  sposób na zrobienie 
czegoś

medical health care  ˈmedɪkl helθ 
keə(r)  opieka medyczna

medieval  ˌmedɪˈiːvl 
 średniowieczny

megabucks  ˈmeɡəbʌks  gruby szmal

melting point  ˈmeltɪŋ pɔɪnt   
temperatura topnienia

members of the public  ˈmembəz 
əv ðə ˈpʌblɪk  członkowie 
społeczności

mentor  ˈmentɔː(r)  mentor

mercantile  ˈmɜːkəntaɪl  merkantylny

mercantilism  mərˈkæntəˌlɪzm   
merkantylizm

merchant  ˈmɜːtʃənt  handlarz,  
kupiec

merchant  ˈmɜːtʃənt  handlowy; han-
dlarz, kupiec

metameric  ˌmetəˈmerɪk 
 metameryczny, posiadający cechy 
metamerii barw

metaphor  ˈmetəfə(r)  metafora

mid-terrace  mɪd ˈterəs  seg-
ment środkowy (w zabudowie 
szeregowej)

mid-X  mɪd  w połowie X, w trakcie X

middleman  ˈmɪdlmæn  pośrednik

military hardware  ˈmɪlɪtri 
ˈhɑːdweə(r)  sprzęt wojskowy

millennium  mɪˈlenɪəm  millennium

mindful of sth  ˈmaɪndfəl əv 
ˈsʌmθɪŋ  mający coś na względzie, 
pamiętający o czymś

mindset  ˈmaɪndset  nastawienie, 
sposób myślenia

minimal government inter-
vention  ˈmɪnɪml ˈɡʌvənmənt 

ˌɪntəˈvenʃn  minimalne ingerowanie 
rządu (w gospodarkę)

mining  ˈmaɪnɪŋ  górnictwo, 
wydobycie

mint  mɪnt  mennica

minute  maɪˈnjuːt  drobny, maleńki

miracle  ˈmɪrəkl  cud

misguided  ˌmɪsˈɡaɪdɪd  mylny, chy-
biony

mismatch  ˈmɪsmætʃ  niedopaso-
wanie, rozbieżność

mixed media  mɪkst ˈmiːdɪə  tech-
nika mieszana (malowania)

mkts (markets)  ˈmɑːkɪts  rynki (skr.)

mobile payment app  ˈməʊbaɪl 
ˈpeɪmənt æp  aplikacja do obsługi 
płatności mobilnych

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

modest  ˈmɒdɪst  skromny

mom-and-pop  mɒm ənd pɒp 
 rodzinny, osiedlowy (sklepik,  
interes)

monarch  ˈmɒnək  monarcha

money down the drain  ˈmʌni daʊn 
ðə dreɪn  pieniądze wyrzucone  
w błoto

money laundering  ˈmʌni ˈlɔːndərɪŋ 
 pranie (brudnych) pieniędzy

monopoly  məˈnɒpəli  monopol

morale  məˈrɑːl  morale, ogólny  
nastrój grupy

morals  ˈmɒrəlz  moralność, zasady 
moralne

mortgage  ˈmɔːɡɪdʒ  hipoteka

motoring  ˈməʊtərɪŋ  motoryzacja 
(arch., UK)

motor racing  ˈməʊtə(r) ˈreɪsɪŋ 
 wyścigi samochodowe (UK)

move  muːv  ruch, posunięcie

Mughals  ˈməʊɡ(ə)lz  Mogołowie

multinational  ˌmʌltiˈnæʃnəl  korpo-
racja międzynarodowa

music to sb’s ears  ˈmjuːzɪk tə 
ˈsʌmbədiz ɪəz  muzyka dla czyichś 
uszu, coś, co komuś miło słyszeć
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mutual fund  ˈmjuːtʃʊəl fʌnd  fun-
dusz inwestycyjny, fundusz wspól-
nego inwestowania

mutualised  ˈmjuːtʃʊəlʌɪzd  powier-
niczy, uwspólniony

N
namely  ˈneɪmli  (a) mianowicie

nanodiamond  ˈnanəʊˌdʌɪəmənd 
 nanodiament

national average  ˈnæʃnəl ˈævərɪdʒ 
 średnia krajowa (pensja)

national wealth  ˈnæʃnəl welθ 
 majątek narodowy, bogactwo  
narodowe

nationwide  ˈneɪʃnwaɪd  w całym 
kraju

native  ˈneɪtɪv  mieszkaniec 
(jakiegoś miejsca/regionu)

natural gas  ˈnætʃrəl ɡæs  gaz 
ziemny

naturally occurring  ˈnætʃrəli 
əˈkɜːrɪŋ  występujący naturalnie

natural resources  ˈnætʃrəl rɪˈsɔːsɪz 
 surowce naturalne

navy  ˈneɪvi  marynarka (np. wojen-
na)

necessity  nəˈsesəti  konieczność

necklace  ˈnekləs  naszyjnik

negative equity  ˈneɡətɪv ˈekwəti 
 kapitał ujemny

nerve for sth  nɜːv fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 odwaga, siła

nerves of steel  nɜːvz əv stiːl  nerwy 
ze stali

net profit before tax  net ˈprɒfɪt 
bɪˈfɔː(r) tæks  zysk netto przed opo-
datkowaniem

net profit  net ˈprɒfɪt  zysk netto

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

New Deal  njuː diːl  idea Nowego 
Ładu (F. D. Roosevelta)

New World  njuː wɜːld  Nowy Świat

next to no X  nekst tə nəʊ  prawie 
zero X, prawie bez X

nick  nɪk  nacięcie, zadraśnięcie

no doubt  nəʊ daʊt  bez wątpienia

no end of sth  nəʊ end əv ˈsʌmθɪŋ 
 nieskończona ilość czegoś, nieprze-
brane mnóstwo

no end of X  nəʊ end əv  X bez 
końca

nominal value  ˈnɒmɪnl ˈvæljuː 
 wartość nominalna

non-corrosive  ˌnɒnkəˈrəʊsɪv 
 niekorodujący

non-transferable  nɒn trænsˈfɜːəbəl 
 nieprzekazywalny, niezbywalny

nonetheless  ˌnʌnðəˈles  mimo 
wszystko

notably  ˈnəʊtəbli  zwłaszcza, szcze-
gólnie

not a single X  nɒt ə ˈsɪŋɡl  ani 
jeden X, ani jednego X

no taxation without represen-
tation  nəʊ tækˈseɪʃn wɪðˈaʊt 
ˌreprɪzenˈteɪʃn  nie ma podatków 
bez reprezentacji (o konieczności 
reprezentowania w parlamencie 
wszystkich grup osób, z których 
państwo ściąga podatki)

noted for sth  ˈnəʊtɪd fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 znany z czegoś

note  nəʊt  banknot (UK)

notion  ˈnəʊʃn  pojęcie, idea

not least...  nɒt liːst  co nie mniej 
ważne...

not least X...  nɒt liːst eks  zwłaszcza 
X...

not surprisingly  nɒt səˈpraɪzɪŋli  jak 
można się (było) spodziewać

novel  ˈnɒvl  nowatorski, nowy, 
powieść

novice  ˈnɒvɪs  debiutant, 
początkujący

nudge  nʌdʒ  kuksaniec, 
szturchnięcie

numbered  ˈnʌmbəd  ponumerowa-
ny, numerowany

numismatist  njuːˈmɪzmətɪst  numiz-
matyk

O
obesity  əʊˈbiːsəti  otyłość

objection  əbˈdʒekʃn  sprzeciw, 
zastrzeżenie

odd job  ɒd dʒɒb  fucha, dorywcza 
praca

office accommodation  ˈɒfɪs 
əˌkɒməˈdeɪʃn  pomieszczenie  
biurowe

offshore  ˌɒfˈʃɔː(r)  zagraniczny

off X coast  ɒf kəʊst  u wybrzeży X

oil baron  ɔɪl ˈbærən  baron naftowy

oil platform  ɔɪl ˈplætfɔːm  platforma  
wiertnicza

old-time  ˈəʊl taɪm  staroświecki, 
dawny

on a shoestring  ɒn ə ˈʃuːstrɪŋ   
za minimalne środki

on behalf of X  ɒn bɪˈhɑːf əv   
w imieniu X

on board  ɒn bɔːd  na pokładzie

on demand  ɒn dɪˈmɑːnd   
na żądanie

one way or another  wʌn weɪ ɔː(r) 
əˈnʌðə(r)  tak czy inaczej, w ten czy 
inny sposób

ongoing  ˈɒnɡəʊɪŋ  trwający, 
istniejący

on occasion  ɒn əˈkeɪʒn  czasem

on offer  ɒn ˈɒfə(r)  w ofercie

on reflection  ɒn rɪˈflekʃn   
po przemyśleniu

on sb’s behalf  ɒn ˈsʌmbədiz bɪˈhɑːf 
 w czyimś imieniu

on second thoughts  ɒn ˈsekənd 
ˈθɔːts  po namyśle (UK)

on the basis that...  ɒn ðə ˈbeɪsɪs 
ðæt  pod warunkiem, że..., na pod-
stawie tego, że...

on the brink of sth  ɒn ðə brɪŋk əv 
ˈsʌmθɪŋ  na skraju czegoś, o włos 
od czegoś

on the face of sth  ɒn ðə feɪs əv 
ˈsʌmθɪŋ  na pierwszy rzut oka, jak 
się wydaje

on the other hand  ɒn ðə ˈʌðə(r) 
hænd  z drugiej strony, natomiast
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on the price  ɒn ðə praɪs  po (danej, 
obecnej) cenie, wg obecnej ceny

on X terms  ɒn tɜːmz  na X wa-
runkach

open source software  ˈəʊpən sɔːs 
ˈsɒftweə(r)  oprogramowanie o ot-
wartym źródle

open to sth  ˈəʊpən tə ˈsʌmθɪŋ 
 otwarty na coś

operating capital  ˈɒpəreɪtɪŋ 
ˈkæpɪtəl  kapitał operacyjny, kapitał 
obrotowy

opposing views on sth  əˈpəʊzɪŋ 
vjuːz ɒn ˈsʌmθɪŋ  rozbieżne poglądy 
na jakiś temat

opposite  ˈɒpəzɪt  przeciwny

option  ˈɒpʃn  opcja (na papier 
wartościowy)

ordinary  ˈɔːdɪnri  zwyczajny

ore  ɔː(r)  ruda

organised crime  ˈɔːɡənaɪzd kraɪm 
 przestępczość zorganizowana

origins  ˈɒrɪdʒɪnz  korzenie

osmium  ˈɒzmiəm  osm

otherwise  ˈʌðəwaɪz  inaczej,  
w przeciwnym wypadku

ounce  aʊns  uncja

outage  ˈaʊtɪdʒ  brak dostaw,  
przerwa w dostawie (np. prądu)

out of date  aʊt əv deɪt  przestarzały 
(nie przed rzeczownikiem)

out of touch with sth  aʊt əv tʌtʃ 
wɪð ˈsʌmθɪŋ  oderwany od czegoś 
(np. rzeczywistości)

outstanding  aʊtˈstændɪŋ 
 niespłacony (dług), zaległy

over-the-counter bulletin board 
(OTCBB)  ˈəʊvə(r) ðə ˈkaʊntə(r) 
ˈbʊlətɪn bɔːd ˌəʊ tiː siː biː ˈbi  system 
notowania kursów elektronicznych 
OCBB (US)

overall  ˌəʊvəˈrɔːl  ogólny

over an X period  ˈəʊvər ən 
ˈpɪərɪəd  w okresie X, w ciągu X 
czasu

overcrowded  əʊvəˈkraʊdɪd  prze-
ludniony

overdraft  ˈəʊvədrɑːft  debet, przek-
roczenie stanu konta

overheads  ˈəʊvəhedz  koszty 
ogólne (UK)

overseas territory  ˌəʊvəˈsiːz ˈterɪtri 
 terytorium zamorskie

overstretched  ˌəʊvəˈstretʃ 
 przeciążony, na wyczerpaniu

oversupply  ˈəʊvəsəˈplaɪ   
nadmierna podaż

overview  ˈəʊvəvjuː  przegląd

ownership  ˈəʊnəʃɪp  posiadanie

oxymoron  ˌɒksɪˈmɔːrɒn  oksymoron

P
paid-up  ˈpeɪdˈʌp  opłacony

palace  ˈpælɪs  pałac

pale  peɪl  blady (np. kolor)

palladium  pəˈleɪdiəm  pallad

pal  pæl  kumpel

paperwork  ˈpeɪpəwɜːk  papierkowa 
robota

parchment  ˈpɑːtʃmənt  pergamin

Parisian  pəˈrɪzɪən  Paryżanin,  
paryski

parliamentary  ˌpɑːləˈmentri   
parlamentarny

parliament  ˈpɑːləmənt  parlament

parody  ˈpærədi  parodia

part-time  pɑːt taɪm  w niepełnym 
wymiarze godzin (tylko przed  
rzeczownikiem)

participant  pɑːˈtɪsɪpənt  uczestnik

particularly  pəˈtɪkjələli   
w szczególności

partition wall  pɑːˈtɪʃn wɔːl  ścianka 
działowa

partly  ˈpɑːtli  częściowo

passionate  ˈpæʃənət  pełen pasji

passive income  ˈpæsɪv ˈɪŋkʌm 
 bierny dochód, pasywny

paternal  pəˈtɜːnl  ze strony ojca

patience  ˈpeɪʃns  cierpliwość

pattern  ˈpætn  wzór, układ

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

peak  piːk  szczyt

peer-to-peer (P2P)  ˌpɪə(r) tə ˈpɪə(r) 
ˌpiː tuː ˈpiː  bezpośredni, między 
użytkownikami (o sieci P2P)

penalty  ˈpenəlti  kara, grzywna

penny shares  ˈpeni ʃeəz  akcje  
groszowe

penny stockbroker  ˈpeni 
ˈstɒkbrəʊkə(r)  makler giełdowy 
handlujący akcjami groszowymi

pension fund  ˈpenʃn fʌnd  fundusz 
emerytalny

pension plan  ˈpenʃn plæn  system/
fundusz emerytalny

penthouse  ˈpenthaʊs  apartament 
na ostatnim piętrze wysokościowca

per bottle  pɜː(r) ˈbɒtl  na butelkę

perceived  pəˈsiːv  postrzegany

perennial  pəˈreniəl  odwieczny

periphery  pəˈrɪfəri  peryferie, skraj

persistence  pəˈsɪstəns  wytrwałość

personality  ˌpɜːsəˈnælɪti 
 osobowość

personal taxation  ˈpɜːsənl 
tækˈseɪʃn  podatki osobiste

Peruvian  pəˈrʊvɪən  peruwiański

pharmaceuticals  ˌfɑːməˈsuːtɪklz 
 farmaceutyki

philanthropist  fɪˈlænθrəpɪst  filan-
trop

philatelist  fiːˈlætəlɪst  filatelista

philosopher  fɪˈlɒsəfə(r)  filozof

phosphorescent  ˌfɒsfəˈresnt 
 fosforyzujący

photocopier  ˈfəʊtəʊkɒpiə(r)   
kserokopiarka

pick  pɪk  wybór

piece of the action  piːs əv ði ˈækʃn 
 kawałek tortu; udział w zyskach

Piedmont  ˈpiːdmɒnt  Piemont  
(region we Włoszech)

pile  paɪl  stos

pillar  ˈpɪlə(r)  filar, podstawa

platinum  ˈplætɪnəm  platyna
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pleasurable  ˈpleʒərəbl  przyjemny

plonk  plɒŋk  sikacz (o najtańszym 
winie) (pot.) (UK)

poacher  ˈpəʊtʃə(r)  kłusownik

polarisation  ˌpoʊləraɪˈzeɪʃn  po-
laryzacja

polar opposite  ˈpəʊlər ˈɒpəzɪt  ab-
solutne przeciwieństwo

policy  ˈpɒləsi  zasady, polityka (np. 
firmy)

polishing  ˈpɒlɪʃɪŋ  polerowanie

pollutant  pəˈluːtənt  źródło 
zanieczyszczeń, coś,  
co zanieczyszcza

polymer  ˈpɒlɪmə(r)  polimer

poor condition  pʊə(r) kənˈdɪʃn 
 kiepski stan

popular haunt  ˈpɒpjʊlə(r) hɔːnt 
 popularna knajpka, miejsce 
spotkań (pot.)

portable assets  ˈpɔːtəbl ˈæsets 
 aktywa ruchome, majątek ruchomy

portfolio  pɔːtˈfəʊliəʊ  portfel in-
westycyjny; portfolio (np. aktywów)

possessor  pəˈzesə(r)  posiadacz

post-X  pəʊst  po X (będący po 
czymś, np. o kraju)

postdoctoral  ˌpəʊstˈdɒktərəl  po-
doktorancki

powerful  ˈpaʊəfl  potężny

power station  ˈpaʊə(r) ˈsteɪʃn  ele-
ktrownia

pre-industrial  priːɪnˈdʌstrɪəl 
 przedindustrialny, z okresu przed 
uprzemysłowieniem

precious metals  ˈpreʃəs ˈmetlz 
 metale szlachetne

predator  ˈpredətə(r)  drapieżnik

premier  ˈpremɪə(r)  największy, 
najważniejszy (tylko przed  
rzeczownikiem)

premium  ˈpriːmɪəm  składka, opłata

present-day  ˈpreznt deɪ  obecny, 
współczesny (tylko przed  
rzeczownikiem)

pressure group  ˈpreʃə(r) ɡruːp 
 grupa nacisku

prestige  preˈstiːʒ  prestiż

pretence  prɪˈtens  pozory

pretext  ˈpriːtekst  pretekst, powód

prevailing  prɪˈveɪlɪŋ  dominujący, 
panujący

price value  praɪs ˈvæljuː  cena ka-
sowa, cena podawana

price volatility  praɪs ˌvɒləˈtɪlɪti 
 zmienność cen

primarily  ˈpraɪmərəli  przeważnie, 
głównie

primary market  ˈpraɪməri ˈmɑːkɪt 
 rynek pierwotny

primary  ˈpraɪməri  główny, podsta-
wowy

principle  ˈprɪnsəpl  reguła, zasada

printout  ˈprɪntaʊt  wydruk

prison sentence  ˈprɪzn ˈsentəns 
 wyrok więzienia

privilege  ˈprɪvəlɪdʒ  przywilej

produce  ˈprɒdjuːs  produkty rolne

profitability  ˈprɒfɪtəbl  rentowność

profit  ˈprɒfɪt  zysk, dochód

progressively  prəˈɡresɪvli  coraz 
bardziej

progressive rock  prəˈɡresɪv rɒk 
 rock progresywny

progressive taxation  prəˈɡresɪv 
tækˈseɪʃn  opodatkowanie  
progresywne

projected income  prəˈdʒektɪd 
ˈɪŋkʌm  prognozowany rachunek 
zysków

promissory note  ˈprɒmɪsəri nəʊt 
 weksel

property  ˈprɒpəti  własność, mienie

proponent  prəˈpəʊnənt  rzecznik, 
orędownik

proportion  prəˈpɔːʃn  odsetek,  
procent

pros and cons  prəʊz ənd kɒnz   
za i przeciw, plusy i minusy

prospecting  prəˈspektɪŋ  poszuki-
wanie (złóż złota, rud itp.)

prosperity  prɒˈsperɪti  dobrobyt, 
prosperity

protectionism  prəˈtekʃənɪzm  pro-
tekcjonizm

protracted  prəˈtræktɪd  wydłużony, 
przydługi

provisional offer  prəˈvɪʒənl ˈɒfə(r) 
 propozycja (niewiążąca), oferta 
wstępna

provision for sth  prəˈvɪʒn fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  zabezpieczenie przed 
czymś

proximity to sth  prɒkˈsɪmɪti tə 
ˈsʌmθɪŋ  bliskość w stosunku  
do czegoś, sąsiedztwo

proxy war  ˈprɒksi wɔː(r)  wojna 
zastępcza

pseudonymous  sjuːˈdɒnɪməs   
pod pseudonimem

pseudonym  ˈsjuːdənɪm  pseudonim

public school  ˈpʌblɪk skuːl  szkoła 
prywatna (UK)

public services  ˈpʌblɪk ˈsɜːvɪsəz 
 służby publiczne, usługi publiczne

pump-and-dump  pʌmp ənd dʌmp 
 pompuj i sprzedawaj (taktyka 
oszustwa/przekrętu)

purchase  ˈpɜːtʃəs  nabytek, zakup

purge  pɜːdʒ  czystka

Q
qualifications  ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃnz  kwali-
fikacje

qualifying  ˈkwɒlɪfaɪɪŋ  odpowiedni 
(w danym kontekście), do którego 
coś ma zastosowanie

quantity  ˈkwɒntɪti  ilość

quest for sth  kwest fǝ(r) ˈsʌmθɪŋ 
 pościg za czymś, walka o coś

questionable  ˈkwestʃənəbl 
 wątpliwy

quick fix  kwɪk fɪks  środek doraźny

quirky  kwɜːki  dziwaczny, dziwny

quotation service  kwəʊˈteɪʃn 
ˈsɜːvɪs  usługa wyceny; usługa 
zarządzania zakupami

quota  ˈkwəʊtə  kontyngent, 
wymagane minimum

quote  kwəʊt  cytat
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R
railway  ˈreɪlweɪ  kolej

rainy day  ˈreɪni deɪ  czarna godzina

ramification  ˌræmɪfɪˈkeɪʃn  skutek 
(negatywny)

random  ˈrændəm  przypadkowy

rapidly  ˈræpɪdli  szybko

rarity  ˈreərɪti  rzadkość

rate  reɪt  stawka, stopa (podat-
kowa), wskaźnik, prędkość

raw  rɔː  surowy

razor-sharp  ˈreɪzə(r) ʃɑːp  ostry jak 
brzytwa

readily available to sb  ˈredɪli 
əˈveɪləbl tə ˈsʌmbədi  łatwo 
dostępny dla kogoś

ready to walk into  ˈredi tə wɔːk 
ˈɪntə  gotowy do zamieszkania  
(o budynku, mieszkaniu)

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

real estate  rɪəl ɪˈsteɪt 
 nieruchomość, nieruchomości

reasonable  ˈriːznəbl  rozsądny

reciprocal  rɪˈsɪprəkl  wzajemny, 
obustronny

reddish  ˈredɪʃ  czerwonawy

redeemable  rɪˈdiːməbl  wypłacany

reference point  ˈrefrəns pɔɪnt 
 punkt odniesienia

refinery  rɪˈfaɪnəri  rafineria

reflective  rɪˈflektɪv  odbijający 
światło

regarding sth  rɪˈɡɑːdɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
 odnośnie (do) czegoś

regardless of sth  rɪˈɡɑːdləs əv 
ˈsʌmθɪŋ  pomimo czegoś

registered  ˈredʒɪstəd  za-
rejestrowany

regular  ˈreɡjələ(r)  zwykły

regulatory authority  ˈreɡjələtəri 
ɔːˈθɒrəti  organ regulacyjny

reincarnation  ˌriːɪnkɑːˈneɪʃn  re-
inkarnacja

relationship to sth  rɪˈleɪʃnʃɪp 
tə ˈsʌmθɪŋ  stosunek do czegoś; 
powiązanie/relacja z czymś

relative  ˈrelətɪv  krewny

relevant  ˈreləvənt  odpowiedni, 
właściwy

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

remarkably  rɪˈmɑːkəbli  niezwykle

remote  rɪˈməʊt  zdalny, na 
odległość

removal  rɪˈmuːvl  usunięcie,  
usuwanie

renewal  rɪˈnjuːəl  odnowienie

renovation  ˌrenəˈveɪʃn  remont

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

rental  ˈrentl  wynajem

repayment  rɪˈpeɪmənt  spłata 
(zadłużenia)

reply  rɪˈplaɪ  odpowiedź

reputable  ˈrepjətəbl  o (dobrej) 
reputacji/renomie

resale  ˈriːseɪl  odsprzedaż

research into sth  ˈriːsɜːtʃ ˈɪntə 
ˈsʌmθɪŋ  badania w jakiejś 
dziedzinie

research  rɪˈsɜːtʃ  badanie, badania

residence  ˈrezɪdəns  mieszkanie, 
miejsce zamieszkania

resident  ˈrezɪdənt  mieszkaniec

residual value  rɪˈzɪdjʊəl ˈvæljuː 
 wartość końcowa

resources  rɪˈzɔːsɪz  zasoby

respectable  rɪˈspektəbk  pokaźny, 
przyzwoity

respected  rɪˈspektɪd  szanowany

respective  rɪˈspektɪv  odpowiedni

response to sth  rɪˈspɒns tə 
ˈsʌmθɪŋ  odpowiedź na coś, reakcja

responsible for sb  rɪˈspɒnsəbl fə(r) 
ˈsʌmbədi  odpowiedzialny za kogoś

retailer  ˈriːteɪlə(r)  sprzedawca de-
taliczny, detalista

retaliation  rɪˌtælɪˈeɪʃn  odwet

retired  rɪˈtaɪəd  emerytowany

retirement age  rɪˈtaɪəmənt eɪdʒ 
 wiek emerytalny

retirement  rɪˈtaɪəmənt  emerytura

return  rɪˈtɜːn  zwrot (np. z inwesty-
cji), zysk

returns  rɪˈtɜːnz  zyski (z inwestycji)

revenue  ˈrevənjuː  przychody, 
wpływy

revolutionary tribu-
nal  ˌrevəˈluːʃənri traɪˈbjuːnl 
 trybunał rewolucyjny

rhenium  ˈriːniəm  ren (pierwiastek)

rhodium  ˈrəʊdiəm  rod

Rhone  ˈrəʊn  Rodan (rzeka)

right down to X  raɪt daʊn tə  aż do X

rightly or wrongly  ˈraɪtli ɔː(r) ˈrɒŋli 
 słusznie czy niesłusznie

right to tax  raɪt tə tæks  prawo do 
opodatkowania

rig  rɪg  platforma wiertnicza

ripe for sth  raɪp fə(r)ˈsʌmθɪŋ 
 dojrzały do czegoś, gotowy na coś

ripple  ˈrɪpl  krąg/zmarszczka (na 
powierzchni wody); oddźwięk, 
efekt następczy (czegoś)

rise and fall of X  raɪz ənd fɔːl əv 
 wzlot i upadek X

rise  raɪz  podwyżka (UK)

risk aversion  rɪsk əˈvɜːʃn  unikanie 
ryzyka

risk exposure  rɪsk ɪkˈspəʊʒə(r) 
 ekspozycja na ryzyko

risk management  rɪsk 
ˈmænɪdʒmənt  zarządzanie ryzy-
kiem

risk tolerance  rɪsk ˈtɒlərəns   
tolerancja ryzyka

risky business  ˈrɪski ˈbɪznəs   
ryzykowne przedsięwzięcie

risky  ˈrɪski  ryzykowny

RMB (renminbi)  ˌɑː(r) em ˈbiː 
renˈmɪnbi  renminbi (juan)

robbery  ˈrɒbəri  kradzież, rabunki

robust  rəʊˈbʌst  mocny, silny

rogue  rəʊɡ  drań, łobuz
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rogue trader  rəʊɡ ˈtreɪdə(r)   
nieuczciwy handlowiec; spekulant

Roman Empire  ˈrəʊmən ˈempaɪə(r) 
 Imperium Rzymskie

rookie  ˈrʊki  nowy, 
niedoświadczony (pot.)

root cause  ruːt kɔːz  podstawowa 
przyczyna, sedno (problemu)

rough  rʌf  nieobrobiony, surowy

round  ˈraʊnd  runda, seria

row of houses  raʊ əv ˈhaʊzɪz 
 zabudowa (szeregowa), rząd dom-
ków

royal house  ˈrɔɪəl ˈhaʊs  królewski 
ród, rodzina królewska

ruler  ˈruːlə(r)  władca

rumour  ˈruːmə(r)  plotka (UK)

rundown on sth  ˈrʌndaʊn ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  informacje w skrócie  
(o czymś), podsumowanie czegoś

rural community  ˈrʊərəl kəˈmjuːnɪti 
 społeczność wiejska

ruthenium  ruːˈθiːnjəm  ruten

S
sales projection  seɪlz prəˈdʒekʃn 
 prognoza sprzedaży

sanguine  ˈsæŋɡwɪn  pogodny, 
pełen optymizmu

savings account  ˈseɪvɪŋz əˈkaʊnt 
 rachunek oszczędnościowy

savings  ˈseɪvɪŋz  oszczędności

saviour  ˈseɪvjə(r)  zbawca (UK)

say, …  ˈseɪ  powiedzmy..., 
przykładowo...

say-so  seɪ səʊ  zgoda (np. czyjaś na 
coś)

saying  ˈseɪɪŋ  powiedzenie

sb can’t go wrong with 
sth  ˈsʌmbədi kɑːnt ɡəʊ rɒŋ wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  coś jest zawsze dobrym 
wyborem, ktoś może zawsze na coś 
postawić

sb is considered to have done 
sth  ˈsʌmbədi ɪz kənˈsɪdəd tə həv 
dʌn ˈsʌmθɪŋ  uważa się, że ktoś 
czegoś dokonał

sb would be very lucky to do 
sth  ˈsʌmbədi wʊd bi ˈveri ˈlʌki tə 
du ˈsʌmθɪŋ  zrobienie czegoś byłoby 
dla kogoś świetną okazją

sb’s mandate  ˈsʌmbədɪz ˈmændeɪt 
 czyjaś kompetencja; czyjś 
obowiązek/zadanie

sb’s undoing  ˈsʌmbədɪz ʌnˈduːɪŋ 
 czyjaś zguba

scheming  ˈskiːmɪŋ  knucie planów/
intryg

scientific  ˌsaɪənˈtɪfɪk  naukowy

screenwriter  ˈskriːnraɪtə(r)   
scenarzysta

script  skrɪpt  scenariusz

sculpture  ˈskʌlptʃə(r)  rzeźba

seafaring  ˈsiːfeərɪŋ  morski  
(np. o statku)

sea snail  siː sneɪl  ślimak morski

secondary market  ˈsekəndri 
ˈmɑːkɪt  rynek wtórny

Secretary of the Treasury  ˈsekrətri 
əv ðə ˈtreʒəri  Sekretarz skarbu USA

security feature  sɪˈkjʊərɪti ˈfiːtʃə(r) 
 zabezpieczenie, funkcja/cecha 
zabezpieczająca

security risk  sɪˈkjʊərɪti rɪsk 
 zagrożenie bezpieczeństwa

seed funding  siːd ˈfʌndɪŋ  fundusz 
zalążkowy, kapitał początkowy

seed money  siːd ˈmʌni  kapitał 
początkowy

seeker  ˈsiːkə(r)  poszukiwacz

seigneur  seɪˈnjəː  władca, senior 
(feudalny)

self-perception  self pəˈsepʃn 
 postrzeganie siebie

self-sufficiency  self səˈfɪʃənsi 
 samowystarczalność

semi-detached 
(semi)  ˌsemɪdɪˈtætʃt ˈsemi  bliźniak 
(domek) (pot., UK)

semi-X  ˈsemi  wpół, częściowo X

seminal  ˈsemɪnl  nowatorski, 
doniosły

sequence  ˈsiːkwəns  ciąg, szereg

set-up  set ʌp  zakładanie, założenie 
(np. spółki)

set of circumstances  set əv 
ˈsɜːkəmstənsɪz  okoliczności 
(czegoś, np. towarzyszące czemuś)

settlement  ˈsetlmənt  rozliczenie 
(transakcji)

settler  ˈsetlə(r)  osadnik

sewage system  ˈsjuːɪdʒ ˈsɪstəm 
 kanalizacja

shah  ʃɑː  szach

shareholder  ˈʃeəhəʊldə(r) 
 udziałowiec

shares  ʃeə(r)z  udziały

share value  ʃeə(r) ˈvæljuː  wartość 
udziału, cena akcji

share  ʃeə(r)  udział, dola

sheer  ʃɪə(r)  zwykły, czysty

shipment  ˈʃɪpmənt  dostawa 
(produktów)

shopkeeper  ˈʃɒpkiːpə(r)  sklepikarz

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

significant  sɪɡˈnɪfɪkənt  znaczny, 
znaczący

Sikh  siːk  sikhijski

silicon  ˈsɪlɪkən  krzem

silver bar  ˈsɪlvə(r) bɑː(r)  sztabka 
srebra

simply put  ˈsɪmpli pʊt  mówiąc  
po prostu, prosto rzecz ujmując

simultaneously  ˌsɪmlˈteɪnɪəsli 
 jednocześnie

single  ˈsɪŋɡl  pojedynczy; jeden 
(np. z najgorszych, z najlepszych 
itp.)

sinking  ˈsɪŋkɪŋ  utopienie, 
zatonięcie

site  saɪt  strona (internetowa)

situated somewhere  ˈsɪtʃʊeɪtɪd 
ˈsʌmweə(r)  umiejscowiony gdzieś

skilled  skɪld  wykwalifikowany

skulduggery  skʌlˈdʌɡəri  machlojki, 
ciemne interesy

slave market  sleɪv ˈmɑːkɪt  targ 
niewolników

slave trade  sleɪv treɪd  handel  
niewolnikami
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slow lane  sləʊ leɪn  prawy pas (nie 
do wyprzedzania)

small and medium-sized enter-
prises (SMEs)  smɔːl ənd ˈmiːdɪəm 
saɪzd ˈentəpraɪzɪz  ˌes em ˈiːz  małe 
i średnie przedsiębiorstwa

smart money  smɑːt ˈmʌni  eksperci, 
znawcy (danego tematu)

smokeless  ˈsməʊkləs  bezdymny, 
niedymiący

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

social engagement  ˈsəʊʃl 
ɪnˈɡeɪdʒmənt  zaangażowanie 
społeczne

social housing  ˈsəʊʃl ˈhaʊzɪŋ 
 mieszkalnictwo socjalne

social welfare  ˈsəʊʃl ˈwelfeə(r) 
 opieka społeczna

society  səˈsaɪəti  społeczeństwo

softening  ˈsɒfnɪŋ  złagodzenie, 
osłabienie

solid  ˈsɒlɪd  solidny, mocny

solution  səˈluːʃn  rozwiązanie

sophisticated  səˈfɪstɪkeɪtɪd  wyra-
finowany

so there you have it...  ˈsəʊ ðeə(r) 
ju həv ɪt  a więc tak się sprawy 
mają...

sounds like a deal!  ˈsaʊndz ˈlaɪk ə 
diːl  umowa stoi!

sound  ˈsaʊnd  mocny, solidny

sourcing of sth  sɔːsɪŋ əv ˈsʌmθɪŋ 
 pozyskiwanie czegoś

soya bean  ˈsɔɪə biːn  ziarno soi

spacious  ˈspeɪʃəs  przestronny

spaghetti western  spəˈɡeti 
ˈwestən  spaghetti western (gatunek 
kina)

spare  speə(r)  swobodny, do roz-
dysponowania (np. gotówka)

spectacular  spekˈtækjələ(r)  spe-
ktakularny

speculative investor  ˈspekjʊlətɪv 
ɪnˈvestə(r)  inwestor spekulujący

spending habits  ˈspendɪŋ ˈhæbɪts 
 zwyczaje związane z wydatkami, 
typowe wydatki (czyjeś)

spirit of competition  ˈspɪrɪt əv 
ˌkɒmpəˈtɪʃn  duch rywalizacji

spiritual  ˈspɪrɪtʃuəl  duchowy

stable  ˈsteɪbl  stabilny

staff  stɑːf  pracownicy, personel

staggering  ˈstæɡərɪŋ  olbrzymi, 
oszałamiający

stakeholder  ˈsteɪkhəʊldə(r) 
 udziałowiec

stamp duty  stæmp ˈdjuːti  opłata 
stemplowa

stance  stæns  stanowisko, pozycja 
(w jakiejś kwestii)

stand-down  stænd daʊn  stan 
zamknięcia; spoczynek/zawieszenie 
broni

standard of living  ˈstændəd əv 
ˈlɪvɪŋ  standard życiowy

starchy  ˈstɑːtʃi  sztywny, oficjalny

start-up  stɑːt ʌp  młoda spółka,  
szczególnie zajmująca się Inter-
netem

starting capital  ˈstɑːtɪŋ ˈkæpɪtəl 
 kapitał początkowy

starting point  ˈstɑːtɪŋ pɔɪnt  punkt 
początkowy

state-owned  steɪt ǝʊnd 
 państwowy (o firmie, zakładzie)

state control  steɪt kənˈtrəʊl  kon-
trola państwa/rządu

static equity  ˈstætɪk ˈekwɪti  kapitał 
statyczny

steady as she goes!  ˈstedi əz ʃi 
ɡəʊz  utrzymać kurs!, nie zbaczać  
z kursu!

steady hand  ˈstedi hænd  pewna 
ręka (np. do czegoś)

steady  ˈstedi  stały, równy

stealth  stelθ  ukryty, skryty; ukrycie 
się, z ukrycia

steely  ˈstiːli  stalowy

sth floats sb’s boat  ˈsʌmθɪŋ fləʊts 
ˈsʌmbədɪz bəʊt  coś komuś  
odpowiada, ktoś coś lubi/woli (pot.)

sth is just the matter of 
time  ˈsʌmθɪŋ ɪz dʒəst ðə ˈmætə(r) 
əv ˈtaɪm  coś jest tylko kwestią 
czasu

sth is not the case  ˈsʌmθɪŋ ɪz nɒt 
ðə keɪs  coś nie jest prawdą/nie jest 
takie (jak się wydaje, jak się sądzi 
itp.)

sth is no X  ˈsʌmθɪŋ ɪz nəʊ  coś nie 
jest (ani trochę) X

sth is the case  ˈsʌmθɪŋ ɪz ðǝ keɪs 
 coś jest takie/tak się mają rzeczy  
(o czymś)

sth needs little introduc-
tion  ˈsʌmθɪŋ niːdz ˈlɪtl ˌɪntrəˈdʌkʃn 
 nie trzeba czegoś przedstawiać, coś 
jest znane

stingy  ˈstɪndʒi  skąpy

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

stockbroker  ˈstɒkbrəʊkə(r)  makler 
giełdowy

stock exchange  stɒk ɪksˈtʃeɪndʒ 
 giełda papierów wartościowych

stock market index  stɒk ˈmɑːkɪt 
ˈɪndeks  indeks giełdowy

stock market  stɒk ˈmɑːkɪt 
 rynek akcji/rynek papierów 
wartościowych

stock market  stɒk ˈmɑːkɪt 
 rynek akcji/rynek papierów 
wartościowych

stocks and shares  stɒks ənd ʃeəz 
 akcje i udziały, papiery wartościowe

stocks  stɒks  akcje, obligacje

stock ticker  stɒk ˈtɪkə(r)  informator 
giełdowy

stop-loss order  stɒp lɒs ˈɔːdə(r) 
 zlecenie stop-loss (automatycznej 
wyprzedaży akcji, gdy ich wartość 
spada)

storm  stɔːm  burza, burzowy

stormy waters  ˈstɔːmi ˈwɔːtəz   
burzliwe wody

stranglehold  ˈstræŋɡlhəʊld 
 całkowita dominacja (na rynku), 
pełna kontrola

strictly  ˈstrɪktli  ściśle, konkretnie

strike price  straɪk praɪs  kurs wyko-
nania, cena wykonania

stringent  ˈstrɪndʒənt  surowy, rest-
rykcyjny



business-english.com.pl
FINANCE/2020

Colorful
MEDIA

struggling to do sth  ˈstrʌɡlɪŋ tə du 
ˈsʌmθɪŋ  borykający się ze  
zrobieniem czegoś

studio time  ˈstjuːdɪəʊ ˈtaɪm  czas  
w studio nagrań

stuff  stʌf  rzeczy, zdarzenia

stuffy  ˈstʌfi  sztywny, oficjalny; 
zaskorupiały

sub-prime crash  sʌb praɪm kræʃ 
 kryzys/krach kredytów hipotec-
znych wysokiego ryzyka

sub-prime mortgage lending cri-
sis  sʌb praɪm ˈmɔːɡɪdʒ ˈlendɪŋ 
ˈkraɪsɪs  kryzys wywołany przez 
(nadmierne) pożyczki hipoteczne 
obciążone najwyższym ryzykiem 
(UK)

subject  ˈsʌbdʒɪkt  temat

submissively  səbˈmɪsɪvli  z 
uległością

subsequently  ˈsʌbsɪkwəntli 
 następnie, później

subsequent  ˈsʌbsɪkwənt 
 następujący (po czymś), późniejszy

subsidiary  səbˈsɪdɪəri  filia, spółka 
zależna

suburban  səˈbɜːbən  podmiejski

sufficient  səˈfɪʃnt  wystarczający

sugar tax  ˈʃʊɡə tæks  podatek cuk-
rowy

super-rich  ˈsuːpə(r) rɪtʃ  najbogatsi 
ludzie świata

supplier  səˈplaɪə(r)  dostawca, 
dostarczający zaopatrzenie/usługi

supply-side economics  səˈplaɪ 
ˈsaɪd ˌiːkəˈnɒmɪks  ekonomia 
podaży

supply and demand  səˈplaɪ ænd 
dɪˈmɑːnd  podaż i popyt

supply  səˈplaɪ  podaż (czegoś)

supporter  səˈpɔːtə(r)  zwolennik

surface  ˈsɜːfɪs  powierzchniowy, 
powierzchnia

surprisingly  səˈpraɪzɪŋli  co dziwne, 
zaskakująco

surrender  səˈrendə(r)  poddanie 
się, kapitulacja

surveillance  sɜːˈveɪləns   
inwigilacja, obserwacja

svcs (services)  ˈsɜːvɪsɪz  usługi 
(skr.)

swanky  ˈswæŋki  elegancki, modny

switch  swɪtʃ  przejście, odejście

sycamore  ˈsɪkəmɔː(r)  jawor

synchronous  ˈsɪŋkrənəs   
synchroniczny

syndication of risk  ˌsɪndɪˈkeɪʃn 
əv rɪsk  rozłożenie ryzyka na grupę 
podmiotów (syndykat)

T
tariff  ˈtærɪf  taryfa celna, cło

tax-deductible  tæks dɪˈdʌktəbl 
 który można odliczyć/odpisać od 
podatku (tylko przed rzeczowni-
kiem)

tax-free  ˈtæks friː  nieopodatkowa-
ny, wolny od podatku

taxation  tækˈseɪʃn  opodatkowanie

tax avoidance  tæks əˈvɔɪdəns  uni-
kanie płacenia podatków

tax base  tæks beɪs  podstawa opo-
datkowania

tax benefit  tæks ˈbenɪfɪt  korzyść 
podatkowa

tax break  tæks breɪk  ulga podat-
kowa

tax dodger  tæks ˈdɒdʒə(r)  osoba 
unikająca płacenia podatków

tax due  tæks djuː  należny podatek

tax exemption  tæks ɪɡˈzempʃn 
 zwolnienie z podatku

tax haven  tæks ˈheɪvn  raj podat-
kowy

taxing  ˈtæksɪŋ  ciężki, trudny

tax inspector  tæks ɪnˈspektə(r) 
 inspektor podatkowy

taxman  ˈtæksmæn  fiskus, poborca 
podatkowy

taxpayer  ˈtækspeɪə(r)  podatnik

tax shelter  tæks ˈʃeltə(r)  raj podat-
kowy

tax  tæks  podatek

team-building  tiːm ˈbɪldɪŋ 
 związany z budowaniem więzi gru-
powej (tylko przed rzeczownikiem)

telecom  ˌtelikəˌm  telekomunika-
cyjny

telegraph  ˈtelɪɡrɑːf  telegraf

tentacle  ˈtentəkl  macka

term  tɜːm  pojęcie, słowo (na coś)

terrace house  ˈterəs ˈhaʊs  seg-
ment (zabudowa szeregowa)

terrace  ˈterəs  taras

Thatcherism  ˈθætʃərɪz(ə)m 
 thatcheryzm (tryb/styl zarządzania 
gospodarką)

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

the Age of Discovery  ði eɪdʒ əv 
dɪˈskʌvəri  Wiek Odkryć (XV-XVII 
wiek)

the average Joe  ði ˈævərɪdʒ dʒǝʊ 
 przeciętny Kowalski

the bottom line  ðə ˈbɒtəm laɪn 
 rachunek zysków i strat, ogólna 
rentowność (spółki)

the European Central Bank  ðə 
ˌjʊərəˈpɪən ˈsentrəl bæŋk   
Europejski Bank Centralny

the Federal Reserve  ðə ˈfedərəl 
rɪˈzɜːv  Rezerwa Federalna USA

the final nail in sb’s coffin  ðə ˈfaɪnl 
neɪl ɪn ˈsʌmbədɪz ˈkɒfɪn  gwóźdź do 
czyjejś trumny

the Great Depression  ðə ˈɡreɪt 
dɪˈpreʃn  Wielki Kryzys

the halcyon days  ðə ˈhælsɪən deɪz 
 dni dawnej sławy/chwały, chwaleb-
na przeszłość

the homeless  ðə ˈhəʊmləs  bez-
domni

the Internal Revenue Service 
(IRS)  ði ɪnˈtənl ˈrevənjuː ˈsɜːvɪs ˌʌɪ 
ɑː(r) ˈes  Urząd Skarbowy/Podat-
kowy USA

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

the Middle Ages  ðə ˈmɪdl eɪdʒɪz 
 Wieki Średnie, Średniowiecze
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the net tightens  ðə net ˈtaɪtnz  sieć 
się zaciska

the New York Stock Exchange  ðə 
njuː jɔːk stɒk ɪkˈstʃeɪndʒ  No-
wojorska Giełda Papierów 
Wartościowych

the only way is up  ði ˈəʊnli weɪ ɪz 
ʌp  jedyna droga prowadzi na szczyt; 
można tylko rosnąć/zwyżkować

the Organization for Economic 
Cooperation and Development 
(OECD)  ði ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn fə(r) 
ˌiːkəˈnɒmɪk kəʊˌɒpəˈreɪʃn ənd 
dɪˈveləpmənt ˌəʊ i: siːˈdiː  Orga-
nizacja Współpracy Gospodarczej  
i Rozwoju (OECD)

the pros and cons  ðə prəʊz ənd 
kɒnz  plusy i minusy

the public  ðə ˈpʌblɪk  społeczność, 
ogół społeczeństwa

there can be no doubt that...  ðə 
kən bi nəʊ daʊt ðæt  nie ulega 
wątpliwości, że...

therefore  ˈðeəfɔː(r)  zatem

there is a fair chance that...  ðeə(r) 
ɪz ə feə(r) tʃɑːns ðæt  istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że...

there is more than one way to 
skin a cat  ðeə(r) ɪz mɔː(r) ðən wʌn 
ˈweɪ tə skɪn ə kæt  istnieje wiele 
rozwiązań problemu (przen.)

there is no limit to sth  ðeə(r) ɪz 
nəʊ ˈlɪmɪt tə ˈsʌmθɪŋ  nie ma granic 
czegoś

there is no place like 
home...  ðeə(r) ɪz nəʊ ˈpleɪs ˈlaɪk 
həʊm  nie ma jak w domu...

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

thereof  ðeəˈrɒv  tego, powyższego 
(o którym była mowa)

the rich get richer...  ðə rɪtʃ ɡet 
ˈrɪtʃə(r)  bogaci się bogacą...

thermal conductivity  ˈθɜːml 
ˌkɒndʌkˈtɪvɪti  przewodność cieplna

the Securities and Exchange Com-
mission (the SEC)  ðə sɪˌkjʊərətiz 
ən ɪksˈtʃeɪndʒ kəmɪʃn ðə ˌes iː ˈsiː 
 Komisja Papierów Wartościowych  
i Giełd (US)

these days  ðiːz deɪz  obecnie, 
dzisiejszymi czasy

the Silk Road  ðə sɪlk rəʊd  Jed-
wabny Szlak

the Thames  ðə ˈtemz  Tamiza

the thin end of the wedge  ðə 
θɪn end əv ðə wedʒ  kropla, która 
przepełni czarę; dopiero początek 
(problemów)

the War of Independence  ðə 
wɔː(r) əv ˌɪndɪˈpendəns  Wojna  
o niepodległość (Stanów Zjedno- 
czonych), rewolucja amerykańska

the wealthy  ðə ˈwelθi  ludzie 
zamożni/bogaci

think again!  ˈθɪŋk əˈɡen  nic 
bardziej mylnego!

threat  θret  zagrożenie, groźba

threshold  ˈθreʃhəʊld  granica, pułap

thrill  θrɪl  dreszczyk (np. emocji)

throughout sth  θruːˈaʊt ˈsʌmθɪŋ 
 przez coś, w trakcie czegoś

thus  ðʌs  zatem, tym samym

time-bound  ˈtaɪm baʊnd  określone 
w czasie, o czasie wymagalności

timeline  ˈtaɪmlaɪn  linia czasu

tinted  ˈtɪntɪd  podbarwiony, przy-
ciemniany

tint  tɪnt  odcień

tipple  ˈtɪpl  trunek

tip  tɪp  wierzchołek, czubek

tiring  ˈtaɪərɪŋ  męczący

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

to abandon sth  tu əˈbændən 
ˈsʌmθɪŋ  porzucić coś

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

to accumulate sth  tu əˈkjuːmjəleɪt 
ˈsʌmθɪŋ  zgromadzić coś

to achieve sth  tu əˈtʃiːv ˈsʌmθɪŋ 
 osiągnąć coś

to adjust sth  tu ˈsʌmθɪŋ 
 dostosować coś, wyrównać

to adopt sth  tu əˈdɒpt ˈsʌmθɪŋ 
 przyjąć coś, obrać

to adorn oneself with sth  tu əˈdɔːn 
wʌnˈself wɪð ˈsʌmθɪŋ  ozdobić się 
czymś (o kimś)

to advocate sth  tu ˈædvəkeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  orędować za czymś, 
promować coś

to affect sth  tu əˈfekt ˈsʌmθɪŋ 
 wpłynąć na coś, wywrzeć wpływ

to afford to do sth  tu əˈfɔːd tə du 
ˈsʌmθɪŋ  móc sobie pozwolić na zro-
bienie czegoś

to allow sb to do sth  tu əˈlaʊ 
ˈsʌmbədi tə də ˈsʌmθɪŋ  pozwolić 
komuś na zrobienie czegoś

to amount to X  tu əˈmaʊnt tǝ 
 wynieść X, łącznie stanowić X

to answer sth in the affirmative  tu 
ˈɑːnsə(r) ˈsʌmθɪŋ ɪn ði əˈfɜːmətɪv 
 odpowiedzieć na coś twierdząco

to apply sth to sth  tu əˈplaɪ 
ˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmθɪŋ  zastosować coś 
do czegoś

to appreciate in time  tu əˈpriːʃieɪt 
ɪn ˈtaɪm  zyskać na wartości z cza-
sem

to appreciate  tu əˈpriːʃieɪt  zyskać 
na wartości

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

to arise from X  tu əˈraɪz frəm 
 powstać z X, wyniknąć

to arrive  tu əˈraɪv  przyjść, przybyć

to assert sth  tu əˈsɜːt ˈsʌmθɪŋ 
 zaznaczyć coś (np. swoją 
dominację)

to assess sth  tu əˈses ˈsʌmθɪŋ 
 ocenić coś

to assist sth  tu əˈsɪst ˈsʌmθɪŋ 
 pomóc w czymś, wesprzeć

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

to assume  tu əˈsjuːm  założyć, 
przyjąć

to attend to sth  tu əˈtend tə 
ˈsʌmθɪŋ  zająć się czymś

tobacco  təˈbækəʊ  tytoń

to back down  tə ˈbæk daʊn 
 wycofać się, dać za wygraną
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to back sth  tə bæk ˈsʌmθɪŋ 
 wspierać coś

to bail out  tə beɪl ˈaʊt  pomóc 
(komuś finansowo), wyratować (fi-
nansowo z opałów, np. zapomogą)

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

to bank on sth  tə bæŋk ɒn ˈsʌmθɪŋ 
 liczyć na coś

to base sth on sth  tə beɪs ˈsʌmθɪŋ 
ɒn ˈsʌmθɪŋ  opierać coś na czymś

to batter sb  tə ˈbætə(r) ˈsʌmbədi 
 sponiewierać kogoś, obić

to be a safe bet  tə bi ə seɪf ˈbet 
 być pewniakiem, nie nieść ze sobą 
ryzyka

to beat the market  tə biːt ðə 
ˈmɑːkɪt  przebić trend rynkowy

to be better off doing sth  tə bi 
ˈbetə(r) ɒf ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  lepiej 
wyjść na zrobieniu czegoś

to be drawn to sth  tə bi drɔːn tə 
ˈsʌmθɪŋ  być przyciąganym przez 
coś, czuć powab/atrakcyjność 
czegoś

to beg  tə beɡ  błagać

to behead sb  tə bɪˈhed ˈsʌmbədi 
 uciąć komuś głowę

to be here to stay  tə bi hɪə tə steɪ 
 zadomowić się na dobre

to be home to sb  tə bi həʊm tə 
ˈsʌmbədi  być czyimś domem, być 
miejscem, w którym ktoś zamiesz-
kuje

to be in deep trouble  tə bi ɪn diːp 
ˈtrʌbl  znaleźć się w poważnych 
tarapatach

to be in it for the money  tə bi ɪn 
ɪt fə(r) ðə ˈmʌni  interesować się 
czymś tylko dla forsy

to be in no rush  tə bi ɪn nəʊ rʌʃ  nie 
spieszyć się

to be less of X and more of Y  tə bi 
les əv ənd mɔː(r) əv  nie tyle być X, 
co raczej Y

to be listed  tə bi ˈlɪstɪd  być no-
towanym na giełdzie (o czymś, np. 
spółce)

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

to benefit from sth  tə ˈbenɪfɪt 
frəm ˈsʌmθɪŋ  korzystać z czegoś/na 
czymś

to benefit from sth  tə ˈbenɪfɪt frəm 
ˈsʌmθɪŋ  skorzystać na czymś

to be off the hook  tə bi ɒf ðə hʊk 
 nie musieć ponosić kary, uniknąć 
kary/reperkusji (pot.)

to be of value  tə bi əv ˈvæljuː  mieć 
wartość, być wartościowym

to be on one’s way to do sth  tə bi 
ɒn wʌnz ˈweɪ tə du ˈsʌmθɪŋ  być na 
(dobrej) drodze, aby coś zrobić

to be on sb’s case  tə bi ɒn 
ˈsʌmbədiɪz keɪs  być na czyimś 
tropie, zająć się kimś (np. 
przestępcą)

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

to be sitting pretty  tə bi ˈsɪtɪŋ ˈprɪti 
 być ustawionym, być w komfor-
towej sytuacji

to bet against sb  tə bet əˈɡenst 
ˈsʌmbədi  postawić na czyjąś 
porażkę, na to, że ktoś nie wygra

to better sth  tə ˈbetə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 ulepszyć coś

to book sth  tə bʊk ˈsʌmθɪŋ 
 zarezerwować coś

to bootstrap sb  tə ˈbuːtstræp 
ˈsʌmbədi  wyposażyć kogoś  
w niezbędne minimum  
(do prowadzenia interesu)

to break even  tə breɪk ˈiːvn  wyjść 
na zero (bez zysku, ale i strat)

to bring sth into line  tə brɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə laɪn  wyrównać coś, 
uczynić zgodnym z wymogami/ws-
kazaniem

to bring sth into play  tə brɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə ˈpleɪ  wprowadzić coś 
do gry

to bring sth in  tə brɪŋ ˈsʌmθɪŋ ɪn 
 sprowadzić coś

to bring sth out  tə brɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
aʊt  wydobyć coś (z czegoś)

to budget sth  tə ˈbʌdʒət ˈsʌmθɪŋ 
 zaplanować wydatki na coś, 
oszacować/przygotować na coś 
budżet

to build defences  tə bɪld dɪˈfensɪz 
 zbudować obronę

to build on sth  tə bɪld ɒn ˈsʌmθɪŋ 
 bazować na czymś

to bulk sth up  tə bʌlk ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 umocnić coś, powiększyć (pot.)

to burst the bubble  tə bɜːst 
ðə ˈbʌbl  pęknąć (o balonie, np. 
nietrwałym boomie gospodarczym)

to bypass sth  tə ˈbaɪpɑːs ˈsʌmθɪŋ 
 ominąć coś, obejść

to campaign on a platform of 
X  tə kæmˈpeɪn ɒn ə ˈplætfɔːm əv 
 prowadzić kampanię pod  
hasłem/z przekonaniami X

to capture sth  tə ˈkæptʃə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  porwać, schwytać

to carry sth around  tə ˈkæri 
ˈsʌmθɪŋ əˈraʊnd  nosić coś ze sobą

to carry sth out  tə ˈkæri ˈsʌmθɪŋ 
aʊt  przeprowadzić coś

to carry the can  tə ˈkæri ðə kæn 
 ponieść karę (za czyjeś działanie), 
płacić (za czyjeś) winy (pot., UK)

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

to cash in on sth  tə kæʃ ɪn ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  zbić na czymś majątek, 
zarobić na czymś

to cash out  tə kæʃ ˈaʊt  spieniężyć 
(inwestycję, lokatę); wypłacić 
(gotówkę)

to cast sb  tə kɑːst ˈsʌmbədi 
 obsadzić kogoś (w jakiejś roli)

to catch on  tə kætʃ ɒn  przyjąć się, 
zyskać popularność

to catch up on sth  tə kætʃ ʌp ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  nadgonić coś; poznać  
najnowsze wieści o czymś

to censor sth  tə ˈsensə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 ocenzurować coś

to challenge sth  tə ˈtʃæləndʒ 
ˈsʌmθɪŋ  podać coś w wątpliwość, 
rzucić czemuś wyzwanie
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to charge sth  tə tʃɑːdʒ ˈsʌmθɪŋ 
 policzyć (jakąś opłatę, kwotę), 
zażądać jakiejś opłaty

to cherry-pick  tə ˈtʃerɪpɪk  starannie 
dobrać, wyselekcjonować najlepsze 
(pot.)

to circumvent sth  tə ˌsɜːkəmˈvent 
ˈsʌmθɪŋ  ominąć coś, obejść

to class sth as sth  tə klɑːs ˈsʌmθɪŋ 
əz ˈsʌmθɪŋ  sklasyfikować coś jako 
coś

to clear the slate  tə klɪə(r) ðə sleɪt 
 wyczyścić coś, zacząć od zera

to close a position  tə kləʊz ə pəˈzɪʃn 
 zamknąć pozycję (na giełdzie)

to close down  tə kləʊz daʊn 
 zamknąć (coś)

to close ranks  tə kləʊz ræŋks 
 zewrzeć szeregi

to collaborate  tə kəˈlæbəreɪt 
 współpracować

to collect taxes  tə kəˈlekt ˈtæksɪz 
 ściągać podatki

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

to come a cropper  tə kʌm ə 
ˈkrɒpə(r)  ponieść porażkę, dać plamę

to come at a cost  tə kʌm ət ə kɒst 
 kosztować (kogoś), wymagać kosztów 
(nie być za darmo)

to come in a range of X  tə kʌm ɪn ə 
reɪndʒ əv  być dostępnym/ 
oferowanym w X asortymencie/
gamie

to come into play  tə kʌm ˈɪntə ˈpleɪ 
 wejść do gry, wejść w życie, zacząć 
działać

to come unstuck  tə kʌm ˌʌnˈstʌk 
 uwolnić się, wyrwać (z sideł, pułapki 
itp.)

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

to come up with X  tə kʌm ʌp wɪð 
eks  zdobyć X (o gotówce)

to come with sth  tə kʌm wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  przychodzić z czymś, 
wywoływać coś

to compel sb to do sth  tə kəmˈpel 
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ  zmusić kogoś 
do zrobienia czegoś, zobowiązać do 
robienia czegoś

to compete with sb  tə kəmˈpiːt wɪð 
ˈsʌmbədi  rywalizować z kimś

to comply  tə kəmˈplaɪ  dostosować 
się (do normy), wykonać (rozkaz, 
polecenie)

to compound sth  tə kəmˈpaʊnd 
ˈsʌmθɪŋ  składać coś (np. odsetki)

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

to concern sb  tə kənˈsɜːn ˈsʌmbədi 
 dotyczyć kogoś

to condition sth  tə kənˈdɪʃn ˈsʌmθɪŋ 
 uwarunkować coś

to conduct sth  tə kənˈdʌkt ˈsʌmθɪŋ 
 przeprowadzić coś, wykonać

to confirm  tə kənˈfɜːm  potwierdzić

to confiscate sth  tə ˈkɒnfɪskeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  skonfiskować coś

to conflict  tə kənˈflɪkt  kłócić się  
(z czymś)

to confront sth  tǝ kənˈfrʌnt ˈsʌmθɪŋ 
 zmierzyć się z czymś, stanąć twarzą 
w twarz z czymś

to conquer sth  tə ˈkɒŋkə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 podbić coś, zawojować

to consider doing sth  tə kənˈsɪdə(r) 
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  rozważać robienie 
czegoś

to consider sb to have done sth  tə 
kənˈsɪdə(r) ˈsʌmbədi tə həv dʌn 
ˈsʌmθɪŋ  uznawać, że ktoś coś zrobił

to consider sth  tə kənˈsɪdə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  rozważyć coś

to consolidate sth  tə kənˈsɒlɪdeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  skonsolidować coś

to contain sth  tə kənˈteɪn ˈsʌmθɪŋ 
 zawierać coś

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

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

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

to convince sb  tə kənˈvɪns ˈsʌmbədi 
 przekonać kogoś

to cook the books  tə kʊk ðə bʊks 
 fałszować księgi

to cool down  tə kuːl daʊn  ochłodzić 
się

to corrupt sth  tə kəˈrʌpt ˈsʌmθɪŋ 
 zepsuć coś; uszkodzić

to cost sb an arm and a leg  tə kɒst 
ˈsʌmbədi ən ɑːm ənd ə leg  kosztować 
kogoś krocie

to cost sb dearly  tə kɒst ˈsʌmbədi 
ˈdɪəli  wiele kogoś kosztować

to cover needs  tə ˈkʌvə(r) niːdz 
 pokryć potrzeby

to cover the risk  tə ˈkʌvə(r) ðə rɪsk 
 objąć ryzyko, pokrywać (ubezpieczać 
od danego ryzyka)

to cover X risk  tə ˈkʌvə(r) rɪsk 
 ubezpieczyć się przed X ryzykiem; 
zabezpieczyć się na wypadek X

to crack down on sth  tə kræk daʊn 
ɒn ˈsʌmθɪŋ  rozprawić się (ostro)  
z czymś

to crave sth  tə kreɪv ˈsʌmθɪŋ 
 pożądać czegoś 

to credit sb with sth  tə ˈkredɪt 
ˈsʌmbədi wɪð ˈsʌmθɪŋ  przypisywać 
coś komuś, uznawać coś za czyjąś 
zasługę

to cut out the need for sb  tə kʌt aʊt 
ðə niːd fə(r) ˈsʌmbədi  sprawić, że 
ktoś nie będzie potrzebny

to cut sth out  tə kʌt ˈsʌmθɪŋ aʊt 
 wyeliminować coś

to damage sth  tə ˈdæmɪdʒ ˈsʌmθɪŋ 
 zaszkodzić czemuś, przynieść szkodę

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

to date  tə deɪt  na chwilę obecną, 
dotychczas

to dawn on sb  tə dɔːn ɒn ˈsʌmbədi 
 zaświtać komuś (o nagłym olśnieniu, 
zrozumieniu czegoś) (pot.)

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

to declare sb bankrupt  tə dɪˈkleə(r) 
ˈsʌmbədi ˈbæŋkrʌpt  ogłosić czyjąś 
upadłość
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to declare sth  tə dɪˈkleə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 zadeklarować coś, ująć w zeznaniu 
(podatkowym)

to deem sth to be sth  tə diːm 
ˈsʌmθɪŋ tə bi ˈsʌmθɪŋ  uważać, że coś 
jest czymś/jakimś

to defend against sth  tə dɪˈfend 
əˈɡenst ˈsʌmθɪŋ  bronić (się) przed 
czymś

to define sth  tə dɪˈfaɪn ˈsʌmθɪŋ 
 określić coś, zarysować (coś na tle 
czegoś)

to depart  tə dɪˈpɑːt  odjechać, 
odpłynąć

to depend on sth  tə dɪˈpend ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  zależeć od czegoś

to deregister sb  tə diːˈredʒɪstə(r) 
ˈsʌmbədi  wyrejestrować właściciela 
(spółki)

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

to designate sth as sth  tə ˈdezɪɡneɪt 
ˈsʌmθɪŋ əz ˈsʌmθɪŋ  uznać coś za 
jakieś, określić coś (mianem) czegoś

to determine sth  tə dɪˈtɜːmɪn 
ˈsʌmθɪŋ  wyznaczać coś, określać

to devastate sth  tə ˈdevəsteɪt 
ˈsʌmθɪŋ  zrujnować coś, zdewastować

to diminish sth  tə dɪˈmɪnɪʃ ˈsʌmθɪŋ 
 pomniejszać coś, zmniejszać

to direct sth somewhere  tə dɪˈrekt 
ˈsʌmθɪŋ ˈsʌmweə(r)  pokierować coś 
gdzieś

to disappear from sth  tə ˌdɪsəˈpɪə(r) 
frəm ˈsʌmθɪŋ  zniknąć z czegoś

to discourage sth  tə dɪsˈkʌrɪdʒ 
ˈsʌmθɪŋ  zniechęcić do czegoś

to discover sth  tə dɪˈskʌvə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  odkryć coś

to disseminate sth  tə dɪˈsemɪneɪt 
ˈsʌmθɪŋ  rozprowadzić coś, 
rozpowszechnić

to disturb sth  tə dɪˈstɜːb ˈsʌmθɪŋ 
 zaburzyć (porządek) czegoś, naruszyć 
coś

to divert sth  tə daɪˈvɜːt ˈsʌmθɪŋ 
 przekierować coś

to divide sth into sth  tǝ dɪˈvaɪd 
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntǝ ˈsʌmθɪŋ  podzielić coś 
na coś

to dodge sth  tə dɒdʒ ˈsʌmθɪŋ 
 ominąć coś, uchylić się przed czymś

to domicile somewhere  tə ˈdɒmɪsaɪl 
ˈsʌmweə(r)  mieć gdzieś swoje 
miejsce zamieszkania, siedzibę

to dominate sth  tə ˈdɒmɪneɪt 
ˈsʌmθɪŋ  zdominować coś

to do one’s best to do sth  tə du 
wʌnz best tə du ˈsʌmθɪŋ  dołożyć 
wszelkich starań, by coś zrobić

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

to do sth out of X  tə du ˈsʌmθɪŋ ˈaʊt 
əv  zrobić coś z X (np. gniewu, zem-
sty)

to do sth up  tə du ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 odnowić coś, odpicować (pot.)

to double the stake  tə ˈdʌbl ðə steɪk 
 podwoić stawkę

to downsize  tə ˈdaʊnsaɪz 
 zredukować (wielkość, rozmiar) 
czegoś; dokonać redukcji etatów

to draw on sth  tə drɔː ɒn ˈsʌmθɪŋ 
 czerpać z czegoś, posiłkować się 
czymś

to draw sth to sb  tə drɔː ˈsʌmθɪŋ tə 
ˈsʌmbədi  przyciągać coś do kogoś

to draw sth up  tə drɔː ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 sporządzić coś (dokument, mapę)

to draw to an end  tə drɔː tu ən end 
 zbliżać się do końca

to draw upon sth  tə drɔː əˈpɒn 
ˈsʌmθɪŋ  skorzystać z czegoś, 
wykorzystać coś

to drive sth  tə draɪv ˈsʌmθɪŋ 
 napędzać coś, zasilać

to dupe sb  tə djuːp ˈsʌmbədi 
 oszukać kogoś (pot.)

to earn one’s keep  tu ɜːn wʌnz kiːp 
 zarobić na siebie, zarobić na własne 
utrzymanie

to eclipse sth  tu ɪˈklɪps ˈsʌmθɪŋ 
 przyćmić coś

to edge sth  tu edʒ ˈsʌmθɪŋ 
 znajdować się na brzegu/obrzeżach 
czegoś

to eliminate sth  tu ɪˈlɪmɪneɪt 
ˈsʌmθɪŋ  wyeliminować coś

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

to encourage sb to do sth  tu 
ɪnˈkʌrɪdʒ ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ 
 zachęcić kogoś do zrobienia czegoś

to end on X note  tu end ɒn nəʊt 
 skończyć się na X nucie, skończyć się 
X (źle, dobrze itp.)

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

to ensure sth  tu ɪnˈʃʊə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 zapewnić coś, zagwarantować

to enter sth  tu ˈentə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 wejść gdzieś

to envisage sth  tu ɪnˈvɪzɪdʒ ˈsʌmθɪŋ 
 wyobrazić sobie coś

to erode sth  tu ɪˈrəʊd ˈsʌmθɪŋ 
 podkopywać coś, podrywać

to erode  tu ɪˈrəʊd  ulec erozji, 
niszczeć

to establish a reputation as X  tu 
ɪˈstæblɪʃ ə ˌrepjʊˈteɪʃn əz  wyrobić 
sobie reputację X

to establish sth as sth  tu ɪˈstæblɪʃ 
ˈsʌmθɪŋ əz ˈsʌmθɪŋ  zdobyć pozycję 
jako coś

to estimate  tu ˈestɪmeɪt  szacować

to evade taxes  tu ɪˈveɪd ˈtæksɪz 
 uchylać się od płacenia podatków

to evaluate sth  tu ɪˈvæljʊeɪt ˈsʌmθɪŋ 
 ocenić coś

to exacerbate sth  tu ɪɡˈzæsəbeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  pogorszyć coś

to examine sth  tu ɪɡˈzæmɪn ˈsʌmθɪŋ 
 (z)badać coś

to execute sb  tu ˈeksɪkjuːt ˈsʌmbədi 
 dokonać egzekucji na kimś, stracić 
kogoś

to exist  tu ɪɡˈzɪst  istnieć

to expand  tu ɪkˈspænd  rozszerzać 
się, rozwijać
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to expect sb to do sth  tu ɪkˈspekt 
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ  oczekiwać, 
że ktoś coś zrobi

to experiment with sth  tu 
ɪkˈsperɪmənt wɪð ˈsʌmθɪŋ 
 eksperymentować z czymś

to exploit sth  tu ɪkˈsplɔɪt ˈsʌmθɪŋ 
 wykorzystać coś

to extend to sth  tu ɪkˈstend tə 
ˈsʌmθɪŋ  rozszerzyć do czegoś, objąć 
też coś

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

to face up to sth  tə feɪs ʌp tə 
ˈsʌmθɪŋ  zmierzyć się z czymś, stawić 
czemuś czoła

to facilitate sth  tə fəˈsɪlɪteɪt ˈsʌmθɪŋ 
 ułatwić coś, pomóc czemuś

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

to fail  tə feɪl  ponieść porażkę, nie 
udać się

to fancy sth  tə ˈfænsi ˈsʌmθɪŋ  chcieć 
czegoś, mieć na coś ochotę (UK)

to fan the flames of X  tə fæn ðə 
fleɪmz əv  rozdmuchać X, napędzić X

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

to fast-track sth  tə fɑːst træk 
ˈsʌmθɪŋ  przyspieszyć coś, 
przeprowadzić przyspieszoną 
procedurę czegoś

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

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

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

to feature sth  tə ˈfiːtʃə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 prezentować coś, pokazywać

to fend for oneself  tə fend fə(r) 
wʌnˈself  radzić sobie samemu

to fetch X  tə fetʃ  przynieść X, 
sprzedać się za X (o sumie)

to fill one’s boots  tə fɪl wʌnz buːts 
 iść na całość, nie oszczędzać (się)

to finance sth  tə ˈfaɪnæns ˈsʌmθɪŋ 
 sfinansować coś

to find ways around sth  tə faɪnd 
ˈweɪz əˈraʊnd ˈsʌmθɪŋ  znaleźć 
sposób na ominięcie czegoś

to fit sb’s budget  tə fɪt ˈsʌmbədɪz 
ˈbʌdʒət  być w czyimś zasięgu finan-
sowym

to fly the nest  tə flaɪ ðə nest 
 wyfrunąć z gniazda, opuścić domowe 
pielesze

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

to focus on what sb does best  tə 
ˈfəʊkəs ɒn ˈwɒt ˈsʌmbədi dəz best 
 skupić się na tym, co ktoś umie robić 
najlepiej

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

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

to foot the bill  tə fʊt ðə bɪl  musieć 
zapłacić (czyjś) rachunek

to forage  tə ˈfɒrɪdʒ  poszukiwać 
(czegoś, np. do jedzenia)

to forge sth  tə fɔːdʒ ˈsʌmθɪŋ 
 podrobić coś, sfałszować

to forgo sth  tə fɔːˈɡəʊ ˈsʌmθɪŋ 
 zaniechać czegoś, odpuścić coś

to found sth  tə faʊnd ˈsʌmθɪŋ 
 założyć coś

to freeze sb’s assets  tə friːz 
ˈsʌmbədiz ˈæsets  zamrozić czyjeś 
aktywa

to fulfil sth  tə fʊlˈfɪl ˈsʌmθɪŋ  spełnić 
coś, wypełnić (UK)

to gain exposure  tə ɡeɪn 
ɪkˈspəʊʒə(r)  zyskać popularność, 
zostać spopularyzowanym

to gain favour somewhere  tə ɡeɪn 
ˈfeɪvə(r) ˈsʌmweə(r)  zaskarbić sobie 
gdzieś przychylność/względy (UK)

to gain immediate access to sb  tə 
ɡeɪn ɪˈmiːdɪət ˈækses tə ˈsʌmbədi 
 zyskać natychmiastowy/bezpośredni 
dostęp do kogoś

to gamble with sth  tə ˈɡæmbl wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  ryzykować czymś, postawić 
coś

to get a blank look  tə ɡet ə blæŋk 
lʊk  spotkać się z kompletnym niezro-
zumieniem

to get a foot on the property lad-
der  tə ɡet ə fʊt ɒn ðə ˈprɒpəti 
ˈlædə(r)  zacząć inwestowanie  
w nieruchomości, postawić  
pierwszy krok w inwestowaniu

to get caught  tə ɡet ˈkɔːt  zostać 
przyłapanym

to get in on the act  tə ɡet ɪn ɒn ði 
ækt  dołączyć do lukratywnego in-
teresu, włączyć się w coś

to get into X habit  tə ɡet ˈɪntə 
ˈhæbɪt  nabrać X zwyczaju

to get involved in sth  tǝ get ɪnˈvɒlvd 
ɪn ˈsʌmθɪŋ  zaangażować się w coś

to get on top (of sth)  tə ɡet ɒn tɒp 
əv ˈsʌmθɪŋ  zająć się (czymś, np. na 
poważne), opanować coś

to get out of debt  tə ɡet aʊt əv det 
 spłacić długi

to get rich quick  tə ɡet rɪtʃ kwɪk 
 szybko się wzbogacić

to get sb going  tə ɡet ˈsʌmbədi 
ˈɡəʊɪŋ  pomóc komuś wystartować, 
rozpocząć działalność

to get to the top  tə ɡet tə ðə tɒp 
 dojść na szczyt

to give a damn  tə ɡɪv ə dæm 
 przejmować się czymś, dbać o coś 
(pot., slang.)

to give sb the leg-up  tə ɡɪv ˈsʌmbədi 
ðə leɡ ʌp  wesprzeć kogoś, pomóc 
komuś (pot.)

to give sth a fighting chance  tə ɡɪv 
ˈsʌmθɪŋ ə ˈfaɪtɪŋ tʃɑːns  dać czemuś 
szansę na wygraną/sukces

to go back to X  tə ɡəʊ ˈbæk tu 
 sięgać wstecz X (czasów X)

to go cap in hand doing sth  tə ɡəʊ 
kæp ɪn hænd ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  zwrócić 
się z pokorną prośbą, robiąc coś

to go far beyond sth  tə ɡəʊ ˈfɑː(r) 
bɪˈjɒnd ˈsʌmθɪŋ  sięgać o wiele dalej 
niż coś, mieć o wiele większe znacze-
nie niż coś

to go from X to Y  tə ɡəʊ frəm tə 
 przejść od X do Y, od X do Y (zmienić 
się, awansować)

to go horribly wrong  tə ɡəʊ ˈhɒrəbli 
rɒŋ  pójść strasznie źle, koszmarnie

to go it alone  tə ɡəʊ ɪt əˈləʊn  działać 
w pojedynkę, na własną rękę
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to go long (on stock)  tə ɡəʊ ˈlɒŋ ɒn 
stɒk  zająć pozycję długą (strategia 
giełdowa)

to go missing  tə ɡəʊ ˈmɪsɪŋ  zniknąć, 
zagubić się

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

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

to go short  tə ɡəʊ ʃɔːt  wyprzedawać 
akcje (strategia giełdowa)

to go the other way  tə ɡəʊ ði ˈʌðə(r) 
ˈweɪ  pójść inną drogą/ścieżką

to go to war  tə ɡəʊ tə wɔː(r)  zacząć 
prowadzić wojnę, wypowiedzieć 
wojnę

to go under sb’s radar  tə ɡəʊ 
ˈʌndə(r) ˈsʌmbədiɪz ˈreɪdɑː(r) 
 pozostać niewykrytym dla kogoś/
przez kogoś

to govern sth  tə ˈɡʌvn ˈsʌmθɪŋ 
 rządzić czymś

to grovel  tə ˈɡrɒvl  uniżać się, pełzać 
(przed kimś na kolanach)

to hang on to sth  tə hæŋ ɒn 
tuːˈsʌmθɪŋ  trzymać się czegoś, 
zachować coś (przy sobie)

to hanker after sth  tə ˈhæŋkə(r) 
ˈɑːftə(r) ˈsʌmθɪŋ  tęsknić za czymś

to harvest sth  tǝ ˈhɑːvɪst ˈsʌmθɪŋ 
 zbierać plony/żniwa w jakiejś postaci, 
zbierać coś

to have all one’s eggs in one’s bas-
ket  tə həv ɔːl wʌnz eɡz ɪn wʌnz 
ˈbɑːskɪt  postawić wszystko na jedną 
kartę

to have no choice  tə həv nəʊ tʃɔɪs 
 nie mieć wyboru

to have no faith in sth  tə həv nəʊ 
feɪθ ɪn ˈsʌmθɪŋ  nie wierzyć czemuś, 
nie ufać

to have one’s work cut out for 
them  tə həv wʌnz ˈwɜːk kʌt ˈaʊt fə(r) 
ðəm  mieć przed sobą nie lada wyz-
wanie

to have sth recut  tə həv ˈsʌmθɪŋ 
rɪˈkʌt  oddać coś do ponownego szlifu 
(o klejnocie)

to head sth  tə hed ˈsʌmθɪŋ 
 przewodzić czemuś, zarządzać czymś

to hedge against sth  tə hedʒ əˈɡenst 
ˈsʌmθɪŋ  zabezpieczać się przed 
czymś

to help sb out  tə help ˈsʌmbədi aʊt 
 pomóc komuś

to herald sth  tə ˈherəld ˈsʌmθɪŋ 
 zwiastować coś

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

to hit X mark  tə hɪt mɑːk  osiągnąć X 
pułap/poziom

to hold on to sth  tə həʊld ɒn 
tə ˈsʌmθɪŋ  trzymać się czegoś, 
zachować coś

to hold sth as sth  tə həʊld ˈsʌmθɪŋ 
əz ˈsʌmθɪŋ  utrzymywać coś jako coś/
jakieś

to honour sth  tu ˈɒnə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 dotrzymać czegoś, spełnić (obietnicę) 
(UK)

to hoodwink sb  tə ˈhʊdwɪŋk 
ˈsʌmbədi  oszukać kogoś, 
wystrychnąć na dudka

to house sth somewhere  tə haʊz 
ˈsʌmθɪŋ ˈsʌmweə(r)  umieścić coś 
gdzieś, pomieścić

to house sth somewhere  tə haʊz 
ˈsʌmθɪŋ ˈsʌmweə(r)  umieścić coś 
gdzieś

to hurry sth out  tə ˈhʌri ˈsʌmθɪŋ 
aʊt  pospieszyć się z wypuszczeniem 
czegoś

to identify sth as sth  tu aɪˈdentɪfaɪ 
ˈsʌmθɪŋ əz ˈsʌmθɪŋ  określić coś jako 
coś/jakieś, wskazać na coś, jako coś

to identify sth  tu aɪˈdentɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 określać coś, identyfikować

to impact sth  tu ɪmˈpækt ˈsʌmθɪŋ 
 wpłynąć na coś, wywrzeć wpływ

to imprison sb  tu ɪmˈprɪzn ˈsʌmbədi 
 uwięzić kogoś

to incorporate sth  tu ɪnˈkɔːpəreɪt 
ˈsʌmθɪŋ  włączyć coś, dołączyć

to incur costs  tu ɪnˈkɜː(r) kɒsts 
 ponieść koszty

to indulge sb  tu ɪnˈdʌldʒ ˈsʌmbədi 
 dogodzić komuś, spełnić czyjeś zach-
cianki

to infiltrate sth  tu ˈɪnfɪltreɪt ˈsʌmθɪŋ 
 przeniknąć do czegoś, zinfiltrować

to inflate sth  tu ɪnˈfleɪt ˈsʌmθɪŋ  sz-
tucznie coś zawyżyć, napompować

to influence sth  tu ˈɪnflʊəns ˈsʌmθɪŋ 
 mieć wpływ na coś, wywierać wpływ

to inform sb’s decision  tu ɪnˈfɔːm 
ˈsʌmbədɪz dɪˈsɪʒn  dać komuś 
podstawę do podjęcia decyzji

to interview sb  tu ˈɪntəvjuː ˈsʌmbədi 
 przeprowadzić z kimś wywiad

to introduce sth  tu ˌɪntrəˈdjuːs 
ˈsʌmθɪŋ  wprowadzić coś

to invade  tu ɪnˈveɪd  najechać 
(kogoś)

to invent sth  tə ɪnˈvent ˈsʌmθɪŋ 
 wynaleźć coś

to investigate sth  tu ɪnˈvestɪɡeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  zbadać coś, prześledzić

to issue sth  tu ˈɪʃuː ˈsʌmθɪŋ  wydać 
coś, wyemitować

to join sb’s ranks  tə dʒɔɪn ˈsʌmbədɪz 
ræŋks  dołączyć do czyichś szeregów

to jump on the bandwagon  tə 
dʒʌmp ɒn ðə ˈbændˌwæɡən  dołączyć 
do popularnego trendu

to jump ship  tə dʒʌmp ʃɪp  opuścić 
statek, uciec skądś

to jump through hoops  tə dʒʌmp 
θruː huːps  gimnastykować się  
(by coś zrobić), (musieć) sporo  
się namozolić (by czegoś dokonać) 
(najcz. o biurokracji, przepisach itp.)

to justify sth  tə ˈdʒʌstɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 uzasadnić coś (np. działanie), dać 
podstawy do czegoś

to keep sb out  tə kiːp ˈsʌmbədi 
aʊt  nie pozwalać komuś wchodzić, 
trzymać kogoś z dala

to keep sth handy  tə kiːp ˈsʌmθɪŋ 
ˈhændi  trzymać coś pod ręką

to keep sth on track  tə kiːp ˈsʌmθɪŋ 
ɒn træk  utrzymać coś na właściwej 
drodze

to keep sth out of sb’s reach  tə 
kiːp ˈsʌmθɪŋ aʊt əv ˈsʌmbədiɪz riːtʃ 
 trzymać coś z dala od kogoś

to kick-start sth  tə kɪk stɑːt ˈsʌmθɪŋ 
 rozruszać coś, pobudzić do działania
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to knock sth out  tə nɒk ˈsʌmθɪŋ aʊt 
 masowo coś wytwarzać, dostarczać

to know one’s onions  tə nəʊ wʌnz 
ˈʌnjənz  znać się na rzeczy (pot., UK)

to lack sth  tə læk ˈsʌmθɪŋ  nie mieć 
czegoś

to lag behind sth  tə læg bɪˈhaɪnd 
ˈsʌmθɪŋ  pozostawać w tyle za czymś

to launch an investigation into 
sth  tə lɔːntʃ ən ɪnˌvestɪˈɡeɪʃn ˈɪntə 
ˈsʌmθɪŋ  wszcząć śledztwo w jakiejś 
sprawie

to launder one’s dirty money  tə 
ˈlɔːndə(r) wʌnz ˈdɜːti ˈmʌni  prać 
swoje brudne pieniądze

to lay the foundations for sth  tə leɪ 
ðə faʊnˈdeɪʃnz fə(r) ˈsʌmθɪŋ  kłaść 
podwaliny pod coś

to lead the pack  tə liːd ðə pæk  stać 
na czele stawki, być pierwszym

to lean towards sth  tə liːn təˈwɔːdz 
ˈsʌmθɪŋ  skłaniać się ku czemuś

to leave sth to sb  tə liːv ˈsʌmθɪŋ tə 
ˈsʌmbədi  pozostawić coś komuś

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

to levy sth on sth  tə ˈlevi ˈsʌmθɪŋ ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  narzucić coś komuś (opłacić 
coś, zapłacić), obciążyć coś (czymś, 
jakąś opłatą)

to lie ahead  tə laɪ əˈhed  czekać (na 
kogoś) w przyszłości

to lift sth  tə lɪft ˈsʌmθɪŋ  unieść coś, 
znieść

to list sth  tə lɪst ˈsʌmθɪŋ  wyliczyć 
coś, ujmować (w spisie, na liście)

to loathe sth  tə ləʊð ˈsʌmθɪŋ 
 nienawidzić czegoś

to lobby to do sth  tə ˈlɒbi tə du 
ˈsʌmθɪŋ  zabiegać o zrobienie czegoś 
(w polityce, za pomocą lobby)

to lock horns  tə lɒk hɔːnz  ścierać się, 
zetrzeć (z kimś)

to look into sth  tǝ lʊk ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ 
 zbadać coś, określić

to lower sth  tə ˈləʊə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 obniżyć coś

to maintain (that...)  tə meɪnˈteɪn 
ðæt  uważać, (że...), utrzymywać, 
(że...)

to make a donation  tə ˈmeɪk ə 
dəʊˈneɪʃn  poczynić datek, złożyć 
ofiarę

to make a killing  tə meɪk ə ˈkɪlɪŋ 
 zarobić krocie

to make no bones about sth  tə meɪk 
nəʊ bəʊnz əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ  nie kryć 
się z czymś (pot.)

to make one’s fortune  tə meɪk wʌnz 
ˈfɔːtʃuːn  zbić majątek (o kimś)

to make provision for sth  tə ˈmeɪk 
prəˈvɪʒn fə(r) ˈsʌmθɪŋ  zabezpieczyć 
się na jakąś okoliczność, poczynić 
przygotowania

to make references to sth  tə ˈmeɪk 
ˈrefrənsɪz tə ˈsʌmθɪŋ  zawierać odnie-
sienia do czegoś, nawiązywać do 
czegoś

to make sense  tə ˈmeɪk sens  mieć 
sens

to make the grade  tə ˈmeɪk ðə ɡreɪd 
 spisać się, stanąć na wysokości zada-
nia

to make the transition  tə ˈmeɪk ðə 
trænˈzɪʃn  dokonać przejścia, przejść 
(na coś)

to make X case  tə ˈmeɪk  keɪs 
 przekonywać co do X, udowadniać X

to make X returns  tə ˈmeɪk rɪˈtɜːnz 
 przynieść X zwrotu (z inwestycji)

to market sth  tə ˈmɑːkɪt ˈsʌmθɪŋ 
 sprzedawać coś, handlować czymś

to mature to X  tə məˈtjʊə(r) tə 
 osiągnąć wymagalność X (o akcjach, 
obligacjach itp.)

to measure sth  tə ˈmeʒə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 zmierzyć coś

to meet the criteria  tə miːt ðə 
kraɪˈtɪərɪə  spełnić/wypełnić kryteria

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

to mind sth  tə maɪnd ˈsʌmθɪŋ  nie 
akceptować czegoś, uważać, że coś 
przeszkadza

to mint  tə mɪnt  bić (monety)

to mislead sb  tə ˌmɪsˈliːd ˈsʌmbədi 
 wprowadzić kogoś w błąd

to mitigate sth  tə ˈmɪtɪɡeɪt ˈsʌmθɪŋ 
 ograniczać szkodliwe działanie/
wpływ czegoś, osłabiać coś

to move area  tə muːv ˈeəriə 
 przenieść się do innego obszaru/
regionu

to nab sth  tə næb ˈsʌmθɪŋ  złowić 
coś, złapać

to name and shame  tə ˈneɪm ənd 
ʃeɪm  publicznie napiętnować (kogoś, 
np. z nazwiska)

to name sth after sb  tə ˈneɪm 
ˈsʌmθɪŋ ˈɑːftə(r) ˈsʌmbədi  nazwać 
coś na czyjąś cześć

to neutralise sth  tə ˈnuːtrəˌlaɪz 
ˈsʌmθɪŋ  zneutralizować coś

to nick sth  tə nɪk ˈsʌmθɪŋ  skraść coś, 
podwędzić

to nurture sb  tə ˈnɜːtʃə(r) ˈsʌmbədi 
 wychowywać kogoś, wspierać (roz-
wój) kogoś

to obtain sth  tu əbˈteɪn ˈsʌmθɪŋ 
 uzyskać coś

to open onto sth  tu ˈəʊpən ˈɒntə 
ˈsʌmθɪŋ  wychodzić na coś  
(np. o drzwiach, oknach)

to opt for sth  tu ɒpt fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 optować za czymś

to originate from X  tu əˈrɪdʒəneɪt 
frəm  pochodzić z X

to originate somewhere  tu 
əˈrɪdʒəneɪt ˈsʌmweə(r)  pochodzić 
skądś indziej, z innego miejsca

to outpace sth  tu ˌaʊtˈpeɪs ˈsʌmθɪŋ 
 prześcignąć coś, przewyższyć

to outperform sth  tu ˌaʊtpəˈfɔːm 
ˈsʌmθɪŋ  osiągać lepsze wyniki od 
czegoś; być bardziej rentownym/
opłacalnym (o inwestycji)

to outsmart sb  tu ˌaʊtˈsmɑːt 
ˈsʌmbədi  przechytrzyć kogoś

to overestimate sth  tu 
ˌəʊvərˈestɪmeɪt ˈsʌmθɪŋ  nadmiernie 
coś oszacować, zbyt optymistycznie 
coś ocenić

to overlook sth  tu ˌəʊvəˈlʊk ˈsʌmθɪŋ 
 ominąć coś, zlekceważyć

to overproduce  tu ˌəʊvəprəˈdjuːs 
 produkować w nadmiarze (towar, 
produkt)
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to overtake sth  tu ˌəʊvəˈteɪk 
ˈsʌmθɪŋ  pozostawić coś w tyle, 
wyprzedzić coś

to overuse sth  tu ˌəʊvəˈjuːz 
ˈsʌmθɪŋ  zbyt często czegoś używać, 
nadużywać czegoś

top-notch  ˈtɒpˈnɒtʃ  najwyższej 
jakości/klasy, pierwszorzędny

to park cash  tə pɑːk kæʃ  zatrzymać/
zamrozić gotówkę (np. w postaci in-
westycji)

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

to participate  tə pɑːˈtɪsɪpeɪt 
 uczestniczyć

to pass hands  tə pɑːs hændz 
 zmienić właściciela, przejść z rąk do 
rąk

to pass sth from sb to sb  tə pɑːs 
ˈsʌmθɪŋ frəm ˈsʌmbədi tə ˈsʌmbədi 
 przekazać coś od kogoś komuś

to pass sth over to sb  tə pɑːs 
ˈsʌmθɪŋ ˈəʊvə(r) tə ˈsʌmbədi 
 przekazać coś komuś

to pass sth  tə paːs ˈsʌmθɪŋ 
 przegłosować coś, uchwalić

to pay heed to sth  tə peɪ hiːd tə 
ˈsʌmθɪŋ  zważać na coś, brać coś pod 
rozwagę

to pay interest on sth  tə peɪ ˈɪntrəst 
ɒn ˈsʌmθɪŋ  spłacać odsetki za coś

to pay one’s dues  tə peɪ wʌnz djuːz 
 zapłacić to, co należy; spełnić swoją 
powinność

to pay sb off  tə peɪ ˈsʌmbədi ɒf 
 spłacić kogoś (wierzyciela)

to pay sth back  tə peɪ ˈsʌmθɪŋ 
bæk  spłacić coś, zwrócić (pożyczkę, 
pieniądze)

to pay sth in grain  tə peɪ ˈsʌmθɪŋ ɪn 
ɡreɪn  opłacić coś w zbożu/zbożem

to pay sth off  tə peɪ ˈsʌmθɪŋ ɒf 
 spłacić coś

top end  tɒp end  najwyższa półka/
klasa

to penetrate sth  tə ˈpenɪtreɪt 
ˈsʌmθɪŋ  spenetrować coś; wysycić

to perform sth  tə pəˈfɔːm ˈsʌmθɪŋ 
 wykonać coś, przeprowadzić

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

to pick a winner  tə pɪk ə ˈwɪnə(r) 
 postawić na zwycięzcę; wybrać do-
brego faworyta

to pick sth out  tə pɪk ˈsʌmθɪŋ aʊt 
 wybrać coś (spośród czegoś)

top income bracket  tɒp ˈɪŋkʌm 
ˈbrækɪt  maksymalny próg podatku 
dochodowego

to pitch sth to sb  tə pɪtʃ ˈsʌmθɪŋ tə 
ˈsʌmbədi  zareklamować komuś swój 
pomysł na biznes

to place sth with sb  tə ˈpleɪs 
ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmbədi  dać coś 
komuś; zlecić; umieścić w czyjejś 
pieczy

to plate sth  tə pleɪt ˈsʌmθɪŋ  pokryć 
coś (warstwą metalu)

to play sth out  tə ˈpleɪ ˈsʌmθɪŋ aʊt 
 rozegrać coś (np. sytuację)

to plummet  tə ˈplʌmɪt  runąć, opaść

to ply sth  tə plaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 podróżować czymś (np. szlakiem)

to point one’s finger at sb  tə 
pɔɪnt wʌnz ˈfɪŋɡə(r) ət ˈsʌmbədi 
 wskazywać na kogoś palcem

to pool one’s resources  tə puːl wʌnz 
rɪˈzɔːsɪz  zebrać razem swoje fun-
dusze/środki

to pretend to do sth  tə prɪˈtend tə 
du ˈsʌmθɪŋ  udawać, że się coś robi

to procure sth  tə prəˈkjʊə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 nabyć coś

to promote sth  tə prəˈməʊt ˈsʌmθɪŋ 
 promować coś, wspierać

to proscribe sth  tə prəˈskraɪb 
ˈsʌmθɪŋ  zakazać czegoś (prawnie)

to prosper  tə ˈprɒspə(r)  (dobrze) 
prosperować

to protect against sth  tə prəˈtekt 
əˈɡenst ˈsʌmθɪŋ  chronić przed czymś

to prove ineffective  tə pruːv 
ˌɪnɪˈfektɪv  okazać się nieskutecznym

to provide sth to sb  tə prəˈvaɪd 
ˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmbədi  dostarczać coś 
komuś, dawać

top tax band  tɒp tæks bænd 
 najwyższy próg podatkowy, grupa 
podatkowa

to punish sth  tə ˈpʌnɪʃ ˈsʌmθɪŋ 
 pokarać kogoś

to purchase sth  tə ˈpɜːtʃəs ˈsʌmθɪŋ 
 nabyć coś

to purloin sth  tə pɜːˈlɔɪn ˈsʌmθɪŋ 
 ukraść coś, skraść

to pursue sth  tə pəˈsjuː ˈsʌmθɪŋ 
 podążać za czymś, zainteresować się 
czymś

to push sth back  tə pʊʃ ˈsʌmθɪŋ 
ˈbæk  oddalić coś (w czasie)

to put an end to sth  tə pʊt ən end tə 
ˈsʌmθɪŋ  położyć czemuś kres

to put a plaster onto a gaping 
wound  tə ˈpʊt ə ˈplɑːstər ˈɒntu ə 
ˈɡeɪpɪŋ wuːnd  nakleić mały plaster 
na wielką ranę, być kroplą w morzu 
potrzeb (o bardzo niewystarczającym 
środku zaradczym lub pomocy)

to put a price on sth  tə pʊt ǝ praɪs 
ɒn ˈsʌmθɪŋ  wycenić coś, podać 
wartość czegoś w pieniądzach

to put down a deposit  tə pʊt daʊn ə 
dɪˈpɒzɪt  wpłacić kaucję

to put money into sth  tə pʊt ˈmʌni 
ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ  włożyć w coś pieniądze

to put one’s own mark on sth  tə pʊt 
wʌnz əʊn mɑːk ɒn ˈsʌmθɪŋ  odcisnąć 
na czymś swój ślad, zostawić swój 
ślad

to put sth aside  tə pʊt ˈsʌmθɪŋ 
əˈsaɪd  odłożyć coś (np. pieniądze  
na później)

to put sth aside  tə pʊt ˈsʌmθɪŋ 
əˈsaɪd  odłożyć coś, odkładać

to put sth off  tə pʊt ˈsʌmθɪŋ ɒf 
 odkładać coś (na później), przekładać

to put sth to work  tə ˈpʊt ˈsʌmθɪŋ tə 
ˈwɜːk  zrobić  z czegoś użytek

to put sth to X use  tə pʊt ˈsʌmθɪŋ 
tu ˈjuːs  wykorzystać coś na X sposób, 
użyć czegoś do X

to put the figure at X  tə pʊt ðə 
ˈfɪɡə(r) ət  określić wysokość czegoś 
na X, jako X

to put X away  tə pʊt əˈweɪ  odkładać 
X
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to qualify  tə ˈkwɒlɪfaɪ  zdobyć up-
rawnienia (na coś/w jakimś zakresie)

to raise cash  tə reɪz kæʃ  zebrać fun-
dusze/gotówkę (na coś)

to rate sth  tǝ reɪt ˈsʌmθɪŋ 
 sklasyfikować coś, ocenić

to reach one’s peak  tə riːtʃ wʌnz piːk 
 znaleźć się w szczytowym momen-
cie/najlepszym okresie

to realise sth  tə ˈrɪəlaɪz ˈsʌmθɪŋ 
 zdać sobie sprawę z czegoś

to reallocate sth  tə ˌriːˈæləkeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  ponownie coś przydzielić

to reappear  tə ˌriːəˈpɪə(r)  ponownie 
się pojawić

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

to reckon  tə ˈrekən  myśleć, być zda-
nia (pot., UK)

to record an album  tə rɪˈkɔːd ən 
ˈælbəm  nagrać album

to recover a loss  tə rɪˈkʌvə(r) ə lɒs 
 odrobić stratę, odzyskać

to recover sth  tə rɪˈkʌvə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 odzyskać coś

to redirect sth  tə ˌriːdəˈrekt ˈsʌmθɪŋ 
 przekierować coś

to redistribute sth  tə ˌriːdɪˈstrɪbjuːt 
ˈsʌmθɪŋ  rozprowadzać coś  
(ponownie, znowu)

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

to release sth  tə rɪˈliːs ˈsʌmθɪŋ 
 uwolnić coś, wypuścić

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

to relocate to sth  tə ˌriːləʊˈkeɪt tə 
ˈsʌmθɪŋ  przenieść się do czegoś 

to rely on sth  tə rɪˈlaɪ ɒn ˈsʌmθɪŋ 
 polegać na czymś

to remain somewhere  tə rɪˈmeɪn 
ˈsʌmweə(r)  pozostać gdzieś

to remain X  tə rɪˈmeɪn  pozostać X 
(np. w jakiejś pozycji)

to remodel sth  tə riːˈmɒdl ˈsʌmθɪŋ 
 stworzyć coś od nowa, całkowicie coś 
przerobić

to rename sth  tə ˌriːˈneɪm ˈsʌmθɪŋ 
 zmienić nazwę czegoś

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

to rent out sth  tə rent aʊt ˈsʌmθɪŋ 
 wynająć coś

to replace sth  tə rɪˈpleɪs ˈsʌmθɪŋ 
 zastąpić coś

to replicate sth  tə ˈreplɪkeɪt ˈsʌmθɪŋ 
 powtórzyć coś, skopiować

to report on sth  tə rɪˈpɔːt ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  zgłosić coś (np. oficjalnie)

to research sb  tə rɪˈsɜːtʃ ˈsʌmbədi 
 zbadać czyjąś przeszłość/sylwetkę, 
sprawdzić, kim ktoś jest

to resell sth  tǝ ˌriːˈsel ˈsʌmθɪŋ 
 odsprzedać coś

to resist  tə rɪˈzɪst  pohamować się, 
oprzeć

to resolve sth  tə rɪˈzɒlv ˈsʌmθɪŋ 
 rozwiązać coś

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

to restrict sth  tə rɪˈstrɪkt ˈsʌmθɪŋ 
 ograniczyć coś

to result in sth  tə rɪˈzʌlt ɪn ˈsʌmθɪŋ 
 poskutkować czymś

to retain sth  tə rɪˈteɪn ˈsʌmθɪŋ 
 zachować coś, utrzymać

to retaliate  tə rɪˈtælɪeɪt  wziąć odwet

to retire  tə rɪˈtaɪə(r)  przejść na 
emeryturę

to reveal  tə rɪˈviːl  ujawnić, pokazać

to review sth  tə rɪˈvjuː ˈsʌmθɪŋ 
 przeanalizować coś

to reward sth  tə rɪˈwɔːd ˈsʌmθɪŋ 
 nagradzać coś

to rival sth  tə ˈraɪvl ˈsʌmθɪŋ 
 dorównać czemuś

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

to roll the dice  tə rəʊl ðə daɪs  rzucić 
kośćmi, zaryzykować

to run aground  tə rʌn əˈɡraʊnd 
 osiąść na mieliźnie

to run credit check  tə rʌn ˈkredɪt 
tʃek  sprawdzić historię kredytową, 
zdolność kredytową

to run deeper  tə rʌn ˈdiːpə(r)  sięgać 
głębiej; mieć głębsze znaczenie

to run out of sth  tə rʌn aʊt əv 
ˈsʌmθɪŋ  skończyć się (o zapasie 
czegoś)

to run the length of X  tə rʌn ðə leŋθ 
əv  ciągnąć się wzdłuż X

to saddle sb with debt  tə ˈsædl 
ˈsʌmbədi wɪð det  obciążyć kogoś 
długiem

to safeguard sth  tə ˈseɪfɡɑːd 
ˈsʌmθɪŋ  zabezpieczyć coś

to save for sth  tə seɪv fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 oszczędzać na coś

to seal one’s reputation as 
X  tə siːl wʌnz ˌrepjʊˈteɪʃn əz 
 przypieczętować/scementować 
swoją reputację jako X

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

to secure sth  tə sɪˈkjʊə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 zapewnić coś, zabezpieczyć

to seduce sb  tə sɪˈdjuːs ˈsʌmbədi 
 uwieść kogoś, skusić

to seek to do sth  tə siːk tə du 
ˈsʌmθɪŋ  próbować coś zrobić, dążyć 
do zrobienia czegoś

to see sth coming  tə ˈsiː ˈsʌmθɪŋ 
ˈkʌmɪŋ  przewidzieć, że coś się stanie/
nadchodzi

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

to send shivers down sb’s spine  tə 
send ˈʃɪvəz daʊn ˈsʌmbədɪz spaɪn 
 wywołać u kogoś ciarki, przyprawić 
kogoś o dreszcze

to serve as X  tə sɜːv əz  pełnić rolę X

to serve one’s best interests  tə sɜːv 
wʌnz best ˈɪntrəsts  dbać (tylko) o 
swój własny interes

to set (off) the alarm bells ringing  tə 
set ɒf ði əˈlɑːm belz ˈrɪŋɪŋ  sprawić, 
że zapalą się światełka ostrzegawcze, 
wydać się mocno podejrzanym/po-
tencjalnie groźnym

to set in  tə set ɪn  wdać się, zacząć 
się wdawać
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to shift sth to sth  tə ʃɪft ˈsʌmθɪŋ tə 
ˈsʌmθɪŋ  przenieść coś na coś, przejść 
z czymś na coś

to shift sth  tə ʃɪft ˈsʌmθɪŋ 
 przesuwać, zmieniać

to ship losses  tə ʃɪp ˈlɒsɪz 
 opublikować straty (w sprawozdaniu 
finansowym), przynieść straty

to shop around  tə ʃɒp əˈraʊnd 
 rozejrzeć się (w poszukiwaniu lepszej 
okazji)

to shop around  tə ʃɒp əˈraʊnd 
 rozglądać się po sklepach (za czymś)

to siphon sth off  tə ˈsaɪfən ˈsʌmθɪŋ 
ɒf  odciągać coś, wypompowywać 
(np. fundusze)

to smash up  tə smæʃ ʌp  rozbić się

to snap sb up  tə snæp ˈsʌmbədi ʌp 
 rozchwytywać kogoś, zdobyć

to soar  tə sɔː(r)  wznieść się, 
szybować (wzwyż)

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

to speed sth up  tə spiːd ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 przyspieszyć coś

to spend money on sth  tə spend 
ˈmʌni ɒn ˈsʌmθɪŋ  wydać na coś 
pieniądze

to spring to mind  tə sprɪŋ tə maɪnd 
 przychodzić na myśl

to stand a chance of doing sth  tə 
stænd ə tʃɑːns əv ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
 mieć szansę na zrobienie czegoś

to stand out from the crowd  tə 
stænd ˈaʊt frəm ðə kraʊd  wyróżniać 
się na tle tłumu/innych

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

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

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

to stifle sth  tə ˈstaɪfəl ˈsʌmθɪŋ 
 zdławić coś, zdusić

to stimulate sth  tə ˈstɪmjʊleɪt 
ˈsʌmθɪŋ  stymulować coś

to stop at nothing to do sth  tə stɒp 
ət ˈnʌθɪŋ tə du ˈsʌmθɪŋ  nie cofnąć 
się przed niczym, by coś zrobić

to stop sb (from) doing sth  tə 
stɒp ˈsʌmbədi frəm ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
 powstrzymać kogoś przed zrobi-
eniem czegoś

to stretch the definition of sth  tə 
stretʃ ðə ˌdefɪˈnɪʃn əv ˈsʌmθɪŋ 
 naginać definicję/znaczenie jakiegoś 
słowa

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

to struggle to do sth  tə ˈstrʌɡl tə du 
ˈsʌmθɪŋ  borykać się ze zrobieniem 
czegoś, mieć trudności

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

to supplement sth  tə ˈsʌplɪment 
ˈsʌmθɪŋ  uzupełnić coś (np. dodat-
kowym dochodem)

to supply sth  tə səˈplaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 zaopatrywać coś

to survive  tə səˈvaɪv  przetrwać

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

to tackle sth  tə ˈtækl ˈsʌmθɪŋ 
 rozwiązać coś, poradzić sobie z czymś

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

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

to take an X approach to sth  tə teɪk 
ən əˈprəʊtʃ tə ˈsʌmθɪŋ  zastosować X 
podejście do czegoś, pójść X drogą 
do czegoś

to take an X approach  tə teɪk ən 
əˈprəʊtʃ  obrać X podejście

to take heed of sth  tə teɪk hiːd əv 
ˈsʌmθɪŋ  wziąć coś do serca

to take on sb  tə teɪk ɒn ˈsʌmbədi 
 przyjąć kogoś, zatrudnić

to take on the risk  tə teɪk ɒn ðə rɪsk 
 podjąć ryzyko

to take out a loan  tə teɪk aʊt ə ləʊn 
 wziąć pożyczkę

to take place  tə teɪk ˈpleɪs  wydarzyć 
się, mieć miejsce

to take sb places  tə teɪk ˈsʌmbədi 
ˈpleɪsɪz  pomóc komuś daleko zajść

to take sb’s advice  tə teɪk ˈsʌmbədiz 
 pójść za czyjąś radą

to take sb’s point  tǝ teɪk ˈsʌmbədiz 
pɔɪnt  rozumieć czyjś punkt widzenia

to take sth a step further  tə teɪk 
ˈsʌmθɪŋ ə step ˈfɜːðə(r)  pójść z czymś 
o krok dalej

to take sth out of sb’s hands  tə teɪk 
ˈsʌmθɪŋ aʊt əv ˈsʌmbədɪz hændz 
 wyrwać coś z czyichś rąk, przejąć 
kontrolę nad czymś od kogoś

to take sth out  tə teɪk ˈsʌmθɪŋ aʊt 
 podjąć coś (np. kredyt)

to take sth over  tə teɪk ˈsʌmθɪŋ 
ˈəʊvə(r)  przejąć coś

to take the money and run  tə teɪk 
ðə ˈmʌni ənd rʌn  wziąć kasę i spadać, 
zabrać kasę i wziąć nogi za pas

total sales volume  ˈtəʊtl seɪlz 
ˈvɒljuːm  całkowita wartość sprzedaży

to tamper with sth  tə ˈtæmpə(r) 
wɪð ˈsʌmθɪŋ  majstrować przy czymś, 
manipulować

to tend to prefer sth  tə tend tə 
prɪˈfɜː(r) ˈsʌmθɪŋ  raczej preferować 
coś

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

to think big  tə ˈθɪŋk bɪɡ  myśleć  
w szerszej perspektywie, na szerszą 
skalę

to this day  tə ðɪs deɪ  po dziś dzień

to threaten sb  tə ˈθretn ˈsʌmbədi 
 zagrozić komuś

to threaten sb with sth  tə ˈθretn 
ˈsʌmbədi wɪð ˈsʌmθɪŋ  zagrozić czymś 
komuś

to throw sth out  tə ˈθrəʊ ˈsʌmθɪŋ 
aʊt  wywalić coś, odrzucić

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

to track changes  tə træk ˈtʃeɪndʒɪz 
 śledzić zmiany

to track sth  tə træk ˈsʌmθɪŋ  śledzić 
coś, prześledzić

to trade on stocks  tə treɪd ɒn stɒks 
 handlować na giełdach
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to tread water  tə tred ˈwɔːtə(r) 
 dreptać w miejscu

to trudge around sth  tə trʌdʒ 
əˈraʊnd ˈsʌmθɪŋ  przedzierać się 
przez coś, brnąć

to turn a profit  tə tɜːn ə ˈprɒfɪt 
 wypracować zysk

to uncover sth  tu ʌnˈkʌvə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 odkryć coś, ujawnić

to underpin sth  tu ˌʌndəˈpɪn 
ˈsʌmθɪŋ  stanowić fundament czegoś

to update sth  tu ˌʌpˈdeɪt ˈsʌmθɪŋ 
 zaktualizować coś

to upgrade to sth  tə ˌʌpˈɡreɪd tə 
ˈsʌmθɪŋ  podnieść standard (np. 
rezerwacji, biletu itp.) do czegoś (np. 
wyższego standardu)

to upset the apple cart  tu ˌʌpset ði 
ˈæpl kɑːt  popsuć wszystko, wywrócić 
na nice; przewrócić do góry nogami

to up sticks  tu ʌp stɪks  spakować 
manatki

tour  tʊə(r)  tournée (np. światowe)

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

to value sth  tə ˈvæljuː ˈsʌmθɪŋ  cenić 
coś

to vanish into thin air  tə ˈvænɪʃ ˈɪntə 
θɪn eə(r)  zniknąć, rozpłynąć się  
w powietrzu

to vary from X to Y  tə ˈveəri frəm tə 
 zmieniać się od X do Y, wahać się  
w przedziale od X do Y

to vary in sth  tə ˈveəri ɪn ˈsʌmθɪŋ 
 różnić się w czymś

to vary  tə ˈveəri  różnić się, wahać

to verify sth  tǝ ˈverɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 weryfikować, sprawdzać coś

to watch out  tə wɒtʃ aʊt  uważać

to weigh in at X  tə weɪ ɪn ət  mieć X 
(o wielkości, wadze, kalibrze czegoś)

to withdraw sth  tə wɪðˈdrɔː ˈsʌmθɪŋ 
 wycofać coś

to withstand sth  tə wɪðˈstænd 
ˈsʌmθɪŋ  wytrzymać coś

town house  taʊn ˈhaʊs  kamienica

to work away  tə ˈwɜːk əˈweɪ  mozolić 
się, napracować (nad czymś)

to work for sb  tə ˈwɜːk fə(r) 
ˈsʌmbədi  pasować komuś; być sen-
sownym dla kogoś

to work from home  tə wɜːk frəm 
həʊm  pracować z domu

to work out at X  tə wɜːk aʊt ət 
 sumować się do X, wynosić łącznie X

to work round the clock  tə ˈwɜːk 
ˈraʊnd ðə ˈklɒk  pracować na okrągło 
(UK)

to work sth out  tə wɜːk ˈsʌmθɪŋ 
aʊt  znaleźć rozwiązanie (problemu), 
rozgryźć (coś)

to work towards sth  tə ˈwɜːk 
təˈwɔːdz ˈsʌmθɪŋ  pracować nad 
zrobieniem czegoś,   osiągnięciem 
czegoś

to X point  tu  pɔɪnt  do X stanu/
poziomu

tracker fund  ˈtrækə(r) fʌnd  fundusz 
śledzący (cały indeks danej giełdy)

tradeable  ˈtreɪdəbl  handlowy, 
którym można handlować

trade restriction  treɪd rɪˈstrɪkʃn 
 ograniczenie handlu

trade war  treɪd wɔː(r)  wojna  
handlowa

trade zone  treɪd zəʊn  strefa handlu

trainee  treɪˈniː  praktykant, osoba  
na szkoleniu

transaction medium  trænˈzækʃn 
ˈmiːdɪəm  medium transakcyjne

transfer of assets  ˈtrænsfɜː(r) əv 
ˈæsets  przeniesienie aktywów

transition  trænˈzɪʃn  przejście  
(z czegoś na coś)

treatise  ˈtriːtɪs  traktat (o czymś)

treaty port  ˈtriːti pɔːt  port trakta-
towy, placówka (wyznaczona na 
podstawie traktatu, do której mogą 
przybywać statki spoza danego 
państwa)

trinket  ˈtrɪŋkɪt  zabawka

troubled waters  ˈtrʌbld ˈwɔːtə(r)z 
 niespokojne wody, trudny okres

troy ounce  trɔɪ aʊns  uncja  
aptekarska/jubilerska

truce  truːs  rozejm

true-life  truː laɪf  z życia wzięty

trust deed  trʌst diːd  umowa powier-
nicza

trustworthy  ˈtrʌstwɜːði  godny zau-
fania

turnkey  ˈtɜːnkiː  gotowy do użytku; 
przygotowany „pod klucz”

turnover  ˈtɜːnəʊvə(r)  obrót

Tuscany  ˈtəskəni  Toskania (region 
we Włoszech)

twisting  ˈtwɪstɪŋ  kręty

tycoon  taɪˈkuːn  potentat, magnat

U
ultimately  ˈʌltɪmətli  ostatecznie,  
w końcu

unable to do sth  ʌnˈeɪbl tə du 
ˈsʌmθɪŋ  niezdolny do zrobienia 
czegoś

unacceptable  ˌʌnəkˈseptəbl  nie  
do przyjęcia

unbalanced  ʌnˈbælənst 
 niezrównoważony

unbreakable  ʌnˈbreɪkəbl   
niezniszczalny

undeclared income  ˌʌndɪˈkleəd 
ˈɪŋkʌm  niezadeklarowany dochód, 
dochód niezgłaszany

underpinning  ˌʌndəˈpɪnɪŋ  podsta-
wowy, leżący u podłoża

underwriter  ˌʌndəˈraɪtə(r)  gwarant 
emisji; ubezpieczyciel

underwriting  ˌʌndəˈraɪtɪŋ  przyjęcie 
do ubezpieczenia, ubezpieczenie; 
ocena ryzyka ubezpieczenia

unearned income  ˌʌnˈɜːnd ˈɪŋkʌm 
 niezrealizowane przychody; niezaro-
biony dochód

uneconomical  ˌʌnˌiːkəˈnɒmɪkl   
nierentowny, nieopłacalny

unemployment  ˌʌnɪmˈploɪmənt   
bezrobocie

unequally  ˌʌnˈiːkwəli  niejednakowo

unfairly  ˌʌnˈfeəli  nieuczciwie, stron-
niczo

unfounded  ʌnˈfaʊndɪd  bezpodstawny

unicorn  ˈjuːnɪkɔːn  start-up  
o wartości powyżej miliarda dolarów
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unique  juˈniːk  unikalny,  
niepowtarzalny

unmanaged  ənˈmænɪdʒd 
 niezarządzany

unprofitable  ʌnˈprɒfɪtəbl  nierentowny

unregulated  ˌʌnˈreɡjuleɪtɪd   
nieregulowany, bez nadzoru

unscrupulous  ʌnˈskruːpjələs   
nieuczciwy, pozbawiony skrupułów

unsinkability  ʌnsɪŋkəˈbɪlɪti 
 niezatapialność

unspectacular  ˌʌnspekˈtækjʊlə(r) 
 niespektakularny

unsuccessfully  ˌʌnsəkˈsesfli   
nieudanie, bez powodzenia

untamed  ʌnˈteɪmd  nieujarzmiony

unusual  ʌnˈjuːʒuəl  nietypowy

unviable  ʌnˈvʌɪəbl  nierentowny, 
niepraktyczny

upbringing  ˈʌpbrɪŋɪŋ  wychowanie

update  ˈʌpdeɪt  aktualizacja, 
unowocześnienie

uprising  ˈʌpraɪzɪŋ  powstanie (np. 
zbrojne)

ups and downs  ˌʌps ǝnd ˈdaʊnz 
 wzloty i upadki

up to the hilt  ʌp tə ðə hɪlt  po brzegi, 
po uszy (np. w długach); zastawiony 
pod hipotekę (całkowicie zastawiony)

user data  ˈjuːzə(r) ˈdeɪtə  dane 
użytkownika

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

V
vagueness  veɪɡnəs  ogólnikowość

value added tax (VAT)  ˈvæljuː ˈædɪd 
tæks væt  podatek od wartości 
dodanej (VAT)

value for money  ˈvæljuː fə(r) ˈmʌni 
 stosunek jakości do ceny (produktu)

value on account  ˈvæljuː ɒn əˈkaʊnt 
 wartość nominalna, wartość  
rachunku

variable interest rate  ˈveərɪəbl 
ˈɪntrəst reɪt  zmienna stopa procen-
towa

variation  ˌveərɪˈeɪʃn  odmiana, 
różnorodność

vastly  ˈvɑːstli  ogromnie

vast  vɑːst  szeroki, rozległy

vehicle  ˈviːəkl  pojazd

venture  ˈventʃə(r)  przedsięwzięcie, 
operacja

verification  ˌverɪfɪˈkeɪʃn  weryfikacja

versus  ˈvɜːsəs  przeciw, przeciwko

vessel  ˈvesəl  statek

viable  ˈvaɪəbl  realny, wykonalny

viaduct  ˈvaɪədʌkt  wiadukt

via  ˈvaɪə  przez, za pośrednictwem

victim  ˈvɪktɪm  ofiara

Victorian  vɪkˈtɔːrɪən  wiktoriański 
(np. dom z tej epoki)

village  ˈvɪlɪdʒ  wieś

vineyard  ˈvɪnjəd  winnica

vintage  ˈvɪntɪdʒ  klasyczny, zabyt-
kowy

vinyl record player  ˈvaɪnɪl ˈrekɔːd 
ˈpleɪə(r)  gramofon

violence  ˈvaɪələns  przemoc

virtual office  ˈvɜːtʃʊəl ˈɒfɪs  biuro 
wirtualne

vital  ˈvaɪtl  niezbędny, mający pod-
stawowe znaczenie (dla czegoś)

volatile  ˈvɒlətaɪl  niestabilny

volatility  ˌvɒləˈtɪləti  niestabilność

volume  ˈvɒljuːm  objętość (np. łączna 
transakcji)

voyage  ˈvɔɪɪdʒ  podróż (morska), rejs

vulnerable  ˈvʌlnərəbl  bezbronny

W
wacky  ˈwæki  odjechany, zwariowany

wage  weɪdʒ  płaca, pensja

waistline  ˈweɪstlaɪn  talia

walnut  ˈwɔːlnʌt  kasztan

warehouse  ˈweəhaʊs  magazyn, 
skład

watchmaking  ˈwɒtʃmeɪkɪŋ  ze-
garmistrzostwo

way around sth  ˈweɪ əˈraʊnd 
ˈsʌmθɪŋ  sposób na ominięcie czegoś

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

weakness  ˈwiːknəs  osłabienie, 
słabość

wealth fund manager  welθ fʌnd 
ˈmænɪdʒə(r)  zarządzający funduszem 
majątkowym

wealth  welθ  majątek, bogactwo

wealthy  ˈwelθi  zamożny

wearable  ˈweərəbl  noszony,  
ubierany

well established  wel ɪˈstæblɪʃt  
 o ugruntowanej pozycji, powszechnie 
uznany (nie przed rzeczownikiem)

what is your money on?  ˈwɒt ɪz jə(r) 
ˈmʌni ɒn  na co stawiasz?, co  
obstawiasz?

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

when you think about it...  wen 
ju ˈθɪŋk əˈbaʊt ɪt  jeśli się nad tym 
zastanowić...

whereas...  weərˈæz  podczas gdy...

where better to start than...?  weə(r) 
ˈbetə(r) tə stɑːt ðæn  od czego lepiej 
można zacząć, niż od...?

whereby  weəˈbaɪ  w którym, w myśl 
którego

whisper number  ˈwɪspə(r) ˈnʌmbə(r) 
 szeptana cyfra (o rzekomych nie-
jawnych kursach prognozowanych, 
które udostępniane są w tajemnicy 
tylko najbogatszym inwestorom)

wickedly  ˈwɪkɪdli  niecnie, podle

wide-reaching  waɪd ˈriːtʃɪŋ  szeroko 
zakrojony; dalekosiężny

widespread  ˈwaɪdspred  powszech-
ny, rozpowszechniony

widget  ˈwɪdʒɪt  widżet, widget

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

will  wɪl  testament

windfall  ˈwɪndfɔːl  nieoczekiwany 
przypływ gotówki



business-english.com.pl
FINANCE/2020

Colorful
MEDIA

windshield  ˈwɪndʃiːld  przednia szyba 
(auta) (US)

wisdom  ˈwɪzdəm  mądrość, rozsądek

withdrawal  wɪðˈdrɔːəl  wycofanie

with that in mind...  wɪð ðæt ɪn 
maɪnd  mając to na względzie...

with X to spare  wɪð tə speə(r) 
 mający X pod dostatkiem, mający 
wystarczająco dużo X (po czymś, po 
wydatku/zużyciu czegoś)

working capital  ˈwɜːkɪŋ ˈkæpɪtəl 
 kapitał obrotowy

workshop  ˈwɜːkʃɒp  warsztat

world-famous  wɜːld ˈfeɪməs 
 światowej sławy

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

X
X, beware!  bɪˈweə(r)  uważaj, X!

X-based  beɪst  stworzony w oparciu 
o X (tylko przed rzeczownikiem)

X-cum-Y  kʌm  X z Y (o czymś, co łączy 
w sobie dwie funkcje)

X-free  friː  wolny od X, pozbawiony X

X-like  laɪk  podobny do X, niczym X

X-owned  əʊnd  posiadany przez X,  
w posiadaniu X

X-powered  ˈpaʊəd  zasilany X, 
napędzany X

X-ray imaging  ˈeks reɪ ˈɪmɪdʒɪŋ   
obrazowanie rentgenowskie

X-related  rɪˈleɪtɪd  związany z X, 
dotyczący X (tylko przed rzeczowni-
kiem)

X-resistant  rɪˈzɪstənt  odporny na X

X alone  əˈləʊn  X sam w sobie, sam X

X as long as your arm  əz ˈlɒŋ əz jə(r) 
ɑːm  X długi na kilometr

X bar none  bɑ:(r) ˈnʌn  X nie mający 
sobie równych

X next door  nekst dɔː(r)  X po 
sąsiedzku, X jak z domu obok

X of a lifetime  əv ə ˈlaɪftaɪm  X 
całego życia (np. szansa)

X of one’s own  əv wʌnz əʊn  własny 
X

X permitting...  pəˈmɪtɪŋ  jeśli X poz-
woli...

X turned Y  tɜːnd  X, który zmienił 
profesję/zawód na Y

X vintage  ˈvɪntɪdʒ   rocznik X (wina)

yard  jɑːd  podwórko, dziedziniec

you bet!  ju bet  a żebyś wiedział!,  
no pewnie!

you pays your money...  ju peɪz jə 
ˈmʌni  klient nasz pan (pot., slang.)

you would be forgiven for doing 
sth...  ju wʊd bi fəˈɡɪvn fə(r) ˈduːɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ  zrobienie czegoś jest 
zrozumiałe

…, to name but a few  tə ˈneɪm bət 
ə fjuː  ...by wspomnieć tylko kilka 
przykładów...
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