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A
a bevy of sb  | ə ˈbevi əv ˈsʌmbədi - 
ogrom kogoś, tłumy złożone  
z kogoś

a degree of X  | ə dɪˈɡriː əv - 
pewien stopień X

a flair for sth  | ə fleə(r) fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - talent do czegoś, iskra

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

A level  | ə ˈlevl - egzamin końcowy 
z danego przedmiotu na koniec 
szkoły średniej (UK)

a raft of sth  | ə rɑːft əv ˈsʌmθɪŋ - 
ogrom czegoś, fura (pot.)

a rundown of sth  | ə ˈrʌndaʊn əv 
ˈsʌmθɪŋ - podsumowanie czegoś

a sackful of X  | ə ˈsækfʊl əv - 
worek X (pot.)

a shot across the bows  | ə ʃɒt 
əˈkrɒs ðə baʊz - postraszenie 
kogoś, strzał ostrzegawczy

a slap in the face  | ə slæp ɪn ðə 
feɪs - policzek

a string of sth  | ə strɪŋ əv ˈsʌmθɪŋ 
- seria czegoś

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

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

a walk in the park  | ə wɔːk ɪn ðə 
pɑːk - bułka z masłem, pestka, 
łatwizna

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

abandonment  | əˈbændənmənt - 
porzucenie

abortion  | əˈbɔːʃn - aborcja

abuse  | əˈbjuːs - łamanie (np. praw 
człowieka)

Academy Award  | əˌkædəmi 
əˈwɔːd - nagroda amerykańskiej 
Akademii Filmowej, Oskar

acceptance  | əkˈseptəns - 
przyjęcie (gdzieś, na studia itp.)

accomplishment  | əˈkʌmplɪʃmənt - 
osiągnięcie, zdobycz

accordingly  | əˈkɔːdɪŋli - 
odpowiednio, stosownie

account  | əˈkaʊnt - relacja, 
sprawozdanie

accountability  | əˌkaʊntəˈbɪləti - 
odpowiedzialność

accredited  | əˈkredɪtɪd - 
akredytowany, oficjalny

accurate  | ˈækjərət - dokładny, 
precyzyjny

accused  | əˈkjuːzd - oskarżony

accused of sth  | əˈkjuːzd əv 
ˈsʌmθɪŋ - oskarżony o coś

accuser  | əˈkjuːzə(r) - oskarżyciel

acrimonious  | ˌækrɪˈməʊniəs - 
pełen jadu

act  | ækt - ustawa

actionable  | ˈækʃənəbl - zaskarżalny

ad hoc  | ˌæd ˈhɒk - przypadkowy, 
nieplanowany

addicted  | əˈdɪktɪd - uzależniony

adjustment  | əˈdʒʌstmənt - 
poprawka, modyfikacja

administration  | ədˌmɪnɪˈstreɪʃn - 
wymierzanie (sprawiedliwości)

admissible evidence  | ədˈmɪsəbl 
ˈevɪdəns - dopuszczalne dowody

admission  | ədˈmɪʃn - przyznanie 
się (np. do błędu)

admission to sth  | ədˈmɪʃn tə 
ˈsʌmθɪŋ - przyjęcie do czegoś 
(szkoły)

adultery  | əˈdʌltəri - zdrada 
małżeńska

advantageous  | ˌædvənˈteɪdʒəs - 
korzystny

advent of sth  | ˈædvent əv 
ˈsʌmθɪŋ - nadejście czegoś

advert (advertisement)  | ˈædvɜːt 
ədˈvɜːtɪsmənt - reklama, ogłoszenie

advertisement  | ədˈvɜːtɪsmənt - 
ogłoszenie

advice on sth  | ədˈvaɪs ɒn ˈsʌmθɪŋ 
- porada w jakimś zakresie

advocacy  | ˈædvəkəsi - obrona, 
poparcie (np. grupa popierająca coś)

advocate  | ˈædvəkət - orędownik 
(za czymś), zwolennik (czegoś)

aesthetic  | iːsˈθetɪk - estetyka

affection  | əˈfekʃn - sympatia

after what seemed like a 
lifetime...  | ˈɑːftə(r) ˈwɒt siːmd 
ˈlaɪk ə ˈlaɪftaɪm - po czasie, który 
wydawał się całą wiecznością

aftermath  | ˈɑːftəmæθ - 
następstwo, skutek (czegoś)

aggrieved  | əˈɡriːvd - 
pokrzywdzony

agriculture  | ˈæɡrɪˌkʌltʃə(r) - 
rolnictwo

aircraft carrier  | ˈeəkrɑːft ˌkæriə - 
lotniskowiec

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

all sorts of X  | ɔːl sɔːts əv - wszelkie 
rodzaje X, najprzeróżniejsze X (pot.)

all the more X...  | ɔːl ðə mɔː(r) - 
tym bardziej X..., o tyle bardziej X

alleged  | əˈledʒd - rzekomy, 
domniemany

allegedly  | əˈledʒɪdli - rzekomo

allowable  | əˈlaʊəbl - dozwolony

allure  | əˈlʊə(r) - urok, magia 
(czegoś)

along X lines  | əˈlɒŋ laɪnz - w stylu 
X, podobnie do X

altruistic  | ˌæltruˈɪstɪk - 
altruistyczny

always-to-hand  | ˈɔːlweɪz tə hænd 
- zawsze dostępny, zawsze pod ręką 
(tylko przed rzeczownikiem)

ambulance chaser  | ˈæmbjələns 
ˈtʃeɪsə(r) - adwokat szukający 
łatwych spraw do wygrania wśród 
pacjentów pogotowia ratunkowego

amendment  | əˈmendmənt - 
poprawka

amicable  | ˈæmɪkəbl - przyjazny, 
polubowny

amid sth  | əˈmɪd ˈsʌmθɪŋ -  
w samym środku czegoś,  
w trakcie czegoś
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amnesia  | æmˈniːziə - amnezja

an array of sth  | ən əˈreɪ əv 
ˈsʌmθɪŋ - szeroki wachlarz, wybór 
czegoś

an end in sight  | ən end ɪn saɪt - 
bliski koniec

an open and shut case  | ən 
ˈəʊpən ənd ʃʌt keɪs - szybki proces, 
skazanie bez dywagacji

ancient  | ˈeɪnʃənt - starożytny, 
dawny

anonymous  | əˈnɒnɪməs - 
anonimowy

answerable to sth  | ˈɑːnsərəbl tə 
ˈsʌmθɪŋ - odpowiadający przed 
czymś

anti-money laundering  | ˈænti 
ˈmʌni ˈlɔːndərɪŋ - przeciw praniu 
pieniędzy

antitrust legislation  | 
ˌæntiˈtrʌst ˌledʒɪsˈleɪʃn - ustawy 
antymonopolowe

apart from sth  | əˈpɑːt frəm 
ˈsʌmθɪŋ - poza czymś, oprócz

apology  | əˈpɒlədʒi - przeprosiny, 
przeproszenie

appalling  | əˈpɔːlɪŋ - okropny, 
potworny

apparent  | əˈpærənt - widoczny, 
pozorny

appealing  | əˈpiːlɪŋ - pociągający, 
ciekawy

Appeals Court  | əˈpiːlz kɔːt - sąd 
apelacyjny (UK)

appellation of origin  | ˌæpəˈleɪʃn 
əv ˈɒrɪdʒɪn - nazwa pochodzenia

applicable  | əˈplɪkəbl - mający 
zastosowanie, ważny (w danym 
kontekście/sytuacji)

applicable to sb  | əˈplɪkəbl tə 
ˈsʌmbədi - mający zastosowanie 
wobec kogoś

application  | ˌæplɪˈkeɪʃn - 
zastosowanie

approximately  | əˈprɒksɪmətli -  
w przybliżeniu

arbitrarily  | ˌɑːbɪˈtrerəli - 
dowolnie, według własnego 
widzimisię

arbitrary  | ˈɑːbɪtrəri - 
przypadkowy, dowolny

arbitration  | ˌɑːbɪˈtreɪʃn - arbitraż

arbitrator  | ˈɑːbɪtreɪtə(r) - arbiter

arduous  | ˈɑːdjuəs - żmudny, 
mozolny

arguably  | ˈɑːɡjuəbli - zapewne, 
możliwe

argument over sth  | ˈɑːɡjumənt 
ˈəʊvə(r) ˈsʌmθɪŋ - dyskusja na jakiś 
temat

arrest warrant  | əˈrest ˈwɒrənt - 
nakaz aresztowania

Articles of Confederation  | 
ˈɑːtɪklz əv kənˌfedəˈreɪʃn - Artykuły 
konfederacji i wieczystej unii  
(o dok. hist. US)

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

aspiring  | əˈspaɪərɪŋ - ambitny, 
obiecujący

assessment  | əˈsesmənt - ocena, 
opinia

assorted  | əˈsɔːtɪd - mieszany, 
różnorodny

assumed  | əˈsjuːmd - założony, 
przyjęty jako założenie

assumption  | əˈsʌmpʃn - założenie

asylum  | əˈsaɪləm - azyl, 
schronienie

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

at its heart...  | ət ɪts hɑːt -  
u podstaw czegoś..., w sercu 
czegoś...

at large  | ət lɑːdʒ - ogółem,  
w całości

at sb’s disposal  | ət ˈsʌmbədiz 
dɪˈspəʊzl - do czyjejś dyspozycji

at some point  | ǝt sǝm pɔɪnt -  
w pewnym momencie

at the centre of sth  | ət ðə ˈsentər 
əv ˈsʌmθɪŋ - w centrum/sercu 
czegoś (UK)

at times  | ət taɪmz - czasami

at very short notice  | ət ˈveri 
ʃɔːt ˈnəʊtɪs - z bardzo niewielkim 
wyprzedzeniem, prawie bez 
uprzedzenia

Athenian  | əˈθiːnɪən - ateński

athleisure  | aθˈlɛʒə(r) - ubrania 
sportowe nadające się do użytku 
codziennego (UK)

attendant  | əˈtendənt - pracownik 
sklepu, sprzedawca

attention to detail  | əˈtenʃn tə 
ˈdiːteɪl - drobiazgowość, zwracanie 
uwagi na szczegóły

attitude towards sth  | ˈætɪtjuːd 
təˈwɔːdz ˈsʌmθɪŋ - stosunek  
do czegoś

attorney  | əˈtɜːni - prawnik, 
adwokat (US)

audit  | ˈɔːdɪt - audyt, gruntowne 
badanie czegoś pod kątem 
nieprawidłowości

august  | ɔːˈɡʌst - czcigodny, 
dostojny

authorities  | ɔːˈθɒrətiz - władze

authority  | ɔːˈθɒrəti - władza, 
zwierzchnictwo

autism  | ˈɔːtˌɪzm - autyzm

automobile  | ˈɔːtəməbiːl - 
samochód (US)

automotive  | ˌɔːtəʊˈməʊtɪv - 
motoryzacyjny

autonomy  | ɔːˈtɒnəmi - 
autonomia, niezależność

avenue  | ˈævənjuː - droga, 
kierunek (działania); opcja, 
możliwość

awareness  | əˈweənəs - wiedza, 
znajomość (o czymś, czegoś)

B
balmy  | ˈbɑːmi - ciepły

ban  | bæn - zakaz

bankruptcy  | ˈbæŋkrʌptsi - 
bankructwo

barbarism  | ˈbɑːbəˌrɪzm - 
barbarzyństwo

barista  | bəˈriːstə - obsługa 
kawiarni

barrister  | ˈbærɪstə(r) - adwokat, 
obrońca (UK)

bay  | beɪ - zatoka
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BC (before Christ)  | ˌbiː ˈsiː bɪˈfɔː(r) 
kraɪst - przed Chrystusem (o latach 
do naszej ery)

bedrock  | ˈbedrɒk - podstawa, 
fundament

beforehand  | bɪˈfɔːhænd - 
zawczasu

begrudgingly  | bɪˈɡrʌdʒɪŋli - 
bardzo niechętnie

behaviour  | bɪˈheɪvjə(r) - 
zachowanie (UK)

behind schedule  | bɪˈhaɪnd ˈʃedjuːl 
- po czasie

bespectacled  | bɪˈspektəkəld -  
w okularach

betimes  | bɪˈtaɪmz - wcześnie, 
rychło (arch., UK)

Better Business Bureau  | ˈbetə(r) 
ˈbɪznəs ˈbjʊərəʊ - amerykańska 
organizacja zajmująca się 
skargami klientów i ochroną praw 
konsumentów (US)

beverage  | ˈbevərɪdʒ - napój

bias  | ˈbaɪəs - uprzedzenie, 
tendencyjność

bicameral  | ˌbaɪˈkæmərəl - 
dwuizbowy (np. parlament)

big bucks  | bɪg bʌks - wielka kasa, 
spory kawał grosza (pot., US)

bigot  | ˈbɪɡət - dogmatyk

bilateral  | ˌbaɪˈlætərəl - 
dwustronny

bill  | bɪl - rachunek

Bill of Rights  | bɪl əv raɪts - 
pierwsze 10 poprawek  
do Konstytucji Stanów 
Zjednoczonych, Karta Praw

bimbo  | ˈbɪmbəʊ - lalunia  
(negat., slang.)

binding  | ˈbaɪndɪŋ - wiążący

bingo hall  | ˈbɪŋɡəʊ hɔːl - sala 
bingo

birch  | bɜːtʃ - rózga

birthplace  | ˈbɜːθpleɪs - miejsce 
narodzin (czegoś)

bits and pieces  | bɪts ənd ˈpiːsɪz - 
fragmenty, kawałki

bitter  | ˈbɪtə(r) - zawzięty, zażarty

blasphemous  | ˈblæsfəməs - 
bluźnierczy

blended  | ˈblendɪd - mieszany

bloc  | blɒk - blok (państw)

botched  | bɒtʃt - nieudany

boundary  | ˈbaʊndri - granica

bout of sth  | baʊt əv ˈsʌmθɪŋ - 
atak czegoś, napad

brainwave  | ˈbreɪnweɪv - nagłe 
olśnienie, super pomysł (UK)

branch of government  | brɑːntʃ əv 
ˈɡʌvənmənt - władza (o rodzajach 
władzy w państwie)

branded  | ˈbrændɪd - markowy

brave  | breɪv - odważny

breach of contract  | briːtʃ əv 
ˈkɒntrækt - naruszenie kontraktu, 
pogwałcenie umowy

breaching  | ˈbriːtʃɪŋ - naruszenie, 
złamanie

break-in  | breɪk ɪn - włamanie

brew  | bruː - napitek, napój  
(np. uwarzony)

brief  | briːf - akta, streszczenie 
sprawy

brooding  | ˈbruːdɪŋ - złowieszczy, 
ponury

buttock  | ˈbʌtək - pośladek; tyłek 
(pot., slang.)

by no means X  | baɪ nəʊ miːnz -  
w żadnym razie (nie) X, ani trochę 
(nie) X

C
cakewalk  | ˈkeɪkwɔːk - łatwizna, 
kaszka z mleczkiem

calculus  | ˈkælkjʊləs - rachunek 
(np. różniczkowy)

cane  | keɪn - trzcina  
(do wymierzania kar)

canon  | ˈkænən - norma, reguła

capable of sth  | ˈkeɪpəbl əv 
ˈsʌmθɪŋ - zdolny do czegoś

capital punishment  | ˈkæpɪtəl 
ˈpʌnɪʃmənt - kara śmierci

careless  | ˈkeələs - nierozsądny

CART (communication access 
real-time translator)  | kɑːt 
kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn ˈækses rɪəl ˈtaɪm 
trænzˈleɪtə(r) - osoba zapisująca 
mowę w czasie rzeczywistym 
(używając narzędzi komputerowych 
lub stenografii)

case law  | keɪs lɔː - prawo 
precedensowe

casual  | ˈkæʒʊəl - przygodny, 
przypadkowy

categorically  | ˌkætɪˈɡɒrɪkli - 
kategorycznie

cat-o’-nine-tails   | ˌkæt 
ə ˈnaɪn teɪlz - dyscyplina 
dziewięciorzemienna  
(do wymierzania chłosty)

cave dweller  | keɪv ˈdwelə(r) - 
jaskiniowiec

cease-and-desist letter  | siːs ənd 
dɪˈzɪst ˈletə(r) - nakaz zaprzestania

cereal  | ˈsɪərɪəl - płatki 
śniadaniowe; zboża

chain-smoking  | tʃeɪn ˈsməʊkɪŋ - 
palący nałogowo papierosy, palący 
jednego papierosa za drugim

chambers  | ˈtʃeɪmbəz - kancelaria 
adwokacka (adwokata), gabinet 
sędziego

champagne  | ʃæmˈpeɪn - szampan

chances are that...  | 
ˈtʃɑːnsɪz ɑː(r) ðæt - istnieje 
prawdopodobieństwo, że..., 
najprawdopodobniej...

charity  | ˈtʃærɪti - organizacja 
charytatywna

charter  | ˈtʃɑːtə(r) - statut, karta 
praw

chatter  | ˈtʃætə(r) - trajkot, 
paplanina

cheesy  | ˈtʃiːzi - tandetny, 
kiczowaty

chemistry  | ˈkemɪstri - chemia

cheque  | tʃek - czek (UK)

cider  | ˈsaɪdə(r) - cydr

citizen  | ˈsɪtɪzən - obywatel

Citizens’ Advice Bureau  | ˈsɪtəzənz 
ədˈvaɪs ˈbjʊərəʊ - biuro doradztwa 
personalnego (UK)
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citizenship  | ˈsɪtɪzənʃɪp - 
obywatelstwo

civil partnership  | ˈsɪvəl ˈpɑːtnəʃɪp 
- związek partnerski

civil rights movement  |  
ˈsɪvəl raɪts ˈmuːvmənt - ruch  
na rzecz (przestrzegania) praw 
obywatelskich

civil war  | ˈsɪvl wɔː(r) - wojna 
domowa

civilian  | səˈvɪliən - cywil

claimant  | ˈkleɪmənt - petent

class action suit  | klɑːs ˈækʃn suːt - 
pozew zbiorowy, pozew grupowy

claustrophobic  | ˌklɔːstrəˈfəʊbɪk - 
klaustrofobiczny

clear-cut  | klɪə(r) ˈkʌt - wyraźny, 
jednoznaczny

cleric  | ˈklerɪk - duchowny

clerk  | klɑːk - urzędnik

closed shop  | kləʊzd ʃɒp - zakład 
pracy, w którym istnieje obowiązek 
przynależenia do konkretnego 
związku zawodowego

coastline  | ˈkəʊstlaɪn - wybrzeże, 
linia brzegowa

code of conduct  | kəʊd əv 
ˈkɒndʌkt - sposób postępowania, 
etykieta

codification  | ˌkəʊdɪfɪˈkeɪʃn - 
kodyfikacja

coffers  | ˈkɒfəz - finanse (spółki, 
organizacji), kasa

coin of the realm  | kɔɪn əv ðə relm 
- prawny środek płatniczy danego 
państwa

coincidentally  | kəʊˌɪnsɪˈdentli - 
przypadkiem, przypadkowo

collaborative  | kəˈlæbərətɪv - 
wspólny

colliery  | ˈkɒljəri - kopalnia

combined  | kəmˈbaɪnd - połączony

commensurate with sth  | 
kəˈmenʃərət wɪð ˈsʌmθɪŋ - 
współmierny do czegoś

common denominator  | ˈkɒmən 
dɪˈnɒmɪneɪtə(r) - wspólny 
mianownik, cecha wspólna

common occurrence  | ˈkɒmən 
əˈkʌrəns - typowe zdarzenie

common room  | ˈkɒmən ruːm - 
klub, świetlica

commonly held belief  | ˈkɒmənli 
held bɪˈliːf - powszechny sąd/opinia

community  | kəˈmjuːnɪti - 
społeczność

compensation  | ˌkɒmpenˈseɪʃn - 
rekompensata, zadośćuczynienie 
(np. za coś)

compensation claim  | 
ˌkɒmpenˈseɪʃn kleɪm - żądanie 
odszkodowania

competition  | ˌkɒmpəˈtɪʃn - rywal, 
konkurencja

competitor  | kəmˈpetɪtə(r) - rywal

complaint  | kəmˈpleɪnt - skarga

compliance  | kəmˈplaɪəns - 
zgodność (z normami/regułami), 
przestrzeganie (normy)

complicity  | kəmˈplɪsɪti - 
współudział

compo  | ˈkɑːmˌpəʊ - 
odszkodowanie pracownicze (Aus/
NZ, pot.)

composed of sth  | kəmˈpəʊzd 
əv ˈsʌmθɪŋ - złożony z czegoś, 
zbudowany

comprehensive  | ˌkɒmprɪˈhensɪv - 
wszechstronny, obszerny

compulsion  | kəmˈpʌlʃn - przymus 
(wewnętrzny), impuls (do czegoś)

compulsory  | kəmˈpʌlsəri - 
obowiązkowy, obligatoryjny

concerns  | kənˈsɜːnz - obawy, 
niepokoje

conclusions  | kənˈkluːʒnz - wnioski

conclusive  | kənˈkluːsɪv - 
jednoznaczny

condition  | kənˈdɪʃn - stan, 
sytuacja

conduct  | ˈkɒndʌkt - zachowanie, 
prowadzenie się

conduct of war  | kənˈdʌkt əv 
wɔː(r) - prowadzenie wojny

confidence  | ˈkɒnfɪdəns - pewność 
siebie

confident  | ˈkɒnfɪdənt - pewny 
siebie

confidentiality agreement  | 
ˌkɒnfɪˌdenʃɪˈælɪti əˈɡriːmənt - 
umowa o zachowaniu poufności

confines  | kənˈfaɪnz - ograniczenia, 
obręb (czegoś)

confusion  | kənˈfjuːʒn - zamęt, 
nieporozumienie

Congress  | ˈkɒŋɡres - Kongres 
(izba niższa amerykańskiego 
parlamentu) (US)

consensual  | kənˈsenʃuəl -  
za obopólną zgodą,  
za przyzwoleniem

consensus  | kənˈsensəs - 
konsensus, zgoda

consequently  | ˈkɒnsɪkwəntli -  
w rezultacie, wskutek

considerable  | kənˈsɪdərəbl - 
znaczący

considerably  | kənˈsɪdərəbli - 
znacznie, w znacznym stopniu

consistent  | kənˈsɪstənt - stały, 
konsekwentny

consistent with sth  | kənˈsɪstənt 
wɪð ˈsʌmθɪŋ - zgodny z czymś, 
odpowiadający czemuś

conspicuous  | kənˈspɪkjuəs - 
rzucający się w oczy, widoczny

contending  | kənˈtendɪŋ - 
rywalizujący, walczący

contention  | kənˈtenʃn - 
twierdzenie

contentious  | kənˈtenʃəs - sporny, 
kontrowersyjny

contents  | kənˈtents - zawartość, 
treść

contingency  | kənˈtɪndʒənsi - 
przypadkowość

contingent on sth  | kənˈtɪndʒənt 
ɒn ˈsʌmθɪŋ - zależny od czegoś

contractual  | kənˈtræktʃʊəl - 
kontraktowy

conveyancing  | kənˈveɪənsɪŋ - 
przeniesienie tytułu własności

convincing  | kənˈvɪnsɪŋ - 
przekonujący, brzmiący prawdziwie

copycat  | ˈkɒpɪkæt - naśladowca
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copyright infringement  | ˈkɒpɪraɪt 
ɪnˈfrɪndʒmənt - naruszenie praw 
autorskich

corporal  | ˈkɔːpərəl - cielesny

corporal punishment  | ˈkɔːpərəl 
ˈpʌnɪʃmənt - kara cielesna

corporate social responsibility 
(CSR)  | ˈkɔːpərət ˈsəʊʃl 
rɪˌspɒnsəˈbɪlɪti ˌsiː es ˈɑː(r) - 
społeczna odpowiedzialność 
korporacji

corrupt  | kəˈrʌpt - zepsuty

cost-effective  | kɒst ɪˈfektɪv - 
rentowny, opłacalny

counterbalancing  | 
ˌkaʊntəˈbælənsɪŋ - równoważący, 
stanowiący przeciwwagę

counter-offer  | ˈkaʊntə(r) ˈɒfə(r) - 
oferta wsteczna, kontrpropozycja

counterpart  | ˈkaʊntəpɑːt - 
odpowiednik

countless  | ˈkaʊntləs - 
nieprzeliczony

course work  | kɔːs ˈwɜːk - nauka 
(przedmiotu)

Court of Justice  | kɔːt əv ˈdʒʌstɪs - 
Trybunał Sprawiedliwości

court reporter  | kɔːt rɪˈpɔːtə(r) - 
protokolant sądowy

covenant  | ˈkʌvənənt - przymierze, 
ugoda

covering move  | ˈkʌvərɪŋ muːv 
- posunięcie, które ma chronić 
kogoś w wypadku ponoszenia 
odpowiedzialności

coy  | kɔɪ - wstydliwy, nieskory  
(do czegoś)

crackdown on sth  | ˈkrækdaʊn ɒn 
ˈsʌmθɪŋ - rozprawienie się z czymś

cracked  | krækt - pęknięty

credibility  | ˌkredɪˈbɪlɪti - 
wiarygodność

crime against humanity  | kraɪm 
əˈɡenst hjuːˈmænɪti - zbrodnia 
przeciw ludzkości

crime of the century  | kraɪm əv ðə 
ˈsentʃəri - zbrodnia stulecia

critique  | krɪˈtiːk - krytyczna opinia

crooked  | krʊkt - szemrany, 
nieuczciwy

cross  | ˈkrɒs - rozgniewany

crown protectorate  | kraʊn 
prəˈtektərət - protektorat korony/
królestwa

crucible  | ˈkruːsɪbl - tygiel; ciężka 
próba

cruel and unusual punishment  | 
krʊəl ənd ʌnˈjuːʒʊəl ˈpʌnɪʃmənt - 
kara okrutna lub nieludzka (US)

cruelly  | ˈkrʊəli - okrutnie

curvature  | ˈkɜːvətʃə(r) - krzywizna

custody  | ˈkʌstədi - opieka, nadzór 
(np. rodzicielski)

custom  | ˈkʌstəm - zwyczaj

custom-made  | ˈkʌstəm meɪd - 
wykonany na zamówienie

cyberbullying  | ˈsaɪbəbʊliɪŋ - 
znęcanie się nad kimś online

cyberwarfare  | ˈsaɪbəwɔːfeə(r) - 
wojna cybernetyczna

D
damages  | ˈdæmɪdʒɪz - 
odszkodowanie

Darfur  | dɑːˈfʊə(r) - Darfur  
(region Sudanu)

dastardly  | ˈdæstədli - podły

daunting  | ˈdɔːntɪŋ - zniechęcający, 
beznadziejny

de facto  | ˌdeɪ ˈfæktəʊ - 
faktycznie, de facto

deadline  | ˈdedlaɪn - termin 
ostateczny

death penalty  | deθ ˈpenlti - kara 
śmierci

death row  | deθ rəʊ - cele 
skazanych na śmierć

death sentence  | deθ ˈsentəns - 
wyrok śmierci

debarred  | dɪˈbɑːd - wykluczony  
z udziału

decency  | ˈdiːsnsi - przyzwoitość

decent  | ˈdiːsnt - przyzwoity

decree  | dɪˈkriː - dekret, wyrok

dedication  | ˌdedɪˈkeɪʃn - oddanie, 
poświęcenie

defamation  | ˌdefəˈmeɪʃn - 
zniesławienie, oszczerstwo

defeat  | dɪˈfiːt - porażka

defeatist  | dɪˈfiːtɪst - defetystyczny

defective  | dɪˈfektɪv - wadliwy

defence  | dɪˈfens - obrona (UK)

defenceless  | dɪˈfensləs - 
bezbronny (UK)

defendant  | dɪˈfendənt - 
podsądny, oskarżony

defiantly  | dɪˈfaɪənt - wyzywająco, 
niepokornie

defining  | dɪˈfaɪnɪŋ - 
rozstrzygający, epokowy

degradation  | ˌdeɡrəˈdeɪʃn - 
degradacja, obniżenie (stopnia)

delayed  | dɪˈleɪd - opóźniony

deliberately  | dɪˈlɪbərətli - celowo

deliciously  | dɪˈlɪʃəsli - smakowicie

dementia  | dɪˈmenʃə - otępienie 
umysłowe

dependent on sth  | dɪˈpendənt ɒn 
ˈsʌmθɪŋ - zależny od czegoś

depository  | dɪˈpɒzɪtri - skład, 
depozytorium

derivative  | dɪˈrɪvətɪv - pochodny, 
pochodna

deserved  | dɪˈzɜːvd - zasłużony

designated  | ˈdezɪɡneɪtɪd - 
wyznaczony

despite  | dɪˈspaɪt - pomimo

destiny  | ˈdestəni - los, 
przeznaczenie

detention  | dɪˈtenʃn - więzienie

determination  | dɪˌtɜːmɪˈneɪʃn - 
wytrwałość

dichotomy  | daɪˈkɒtəmi - 
dychotomia

dignity  | ˈdɪɡnɪti - godność

dilatory  | ˈdɪlətəri - opieszały

dilemma  | dɪˈlemə - dylemat

diligence  | ˈdɪlɪdʒəns - gorliwość, 
pilność
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dining facilities  | ˈdaɪnɪŋ fəˈsɪlɪtɪz 
- stołówka

directive  | dəˈrektɪv - dyrektywa, 
wytyczna

disability  | ˌdɪsəˈbɪləti - 
niepełnosprawność

disbursement  | dɪsˈbɜːsmənt - 
nakład, wydatkowanie

discharge from the contract  | 
ˈdɪstʃɑːdʒ frəm ðə ˈkɒntrækt - 
uchylenie kontraktu, unieważnienie

disciplinary  | ˈdɪsɪplɪnəri - 
dyscyplinarny

disclaimer notice  | dɪsˈkleɪmə(r) 
ˈnəʊtɪs - nota informacyjna

discomfort  | dɪsˈkʌmfət - 
dyskomfort

discretionary  | dɪˈskreʃnəri - 
nieokreślony, dowolnej wysokości 
(np. wydatki)

discretionary powers  | dɪˈskreʃnəri 
ˈpaʊəz - swoboda decyzyjna

disgruntled  | dɪsˈɡrʌntld - 
niezadowolony, zdegustowany

dismissal  | dɪsˈmɪsl - zwolnienie

disobedient  | ˌdɪsəˈbiːdiənt - 
nieposłuszny

disparity  | dɪˈspærəti - 
nierówność, dysproporcja

dispensation  | ˌdɪspenˈseɪʃn - 
dyspensa

disproportionately  | 
ˌdɪsprəˈpɔːʃənətli - w sposób 
niewspółmierny (do czegoś)

dissident  | ˈdɪsɪdənt - dysydent

dissolution  | ˌdɪsəˈluːʃn - 
rozwiązanie, rozpad

distant  | ˈdɪstənt - odległy

distinctly  | dɪˈstɪŋktli - wyraźnie, 
widocznie

distinguishing mark  | dɪˈstɪŋɡwɪʃɪŋ 
mɑːk - znak szczególny

disturbing  | dɪˈstɜːbɪŋ - 
niepokojący

divided  | dɪˈvaɪdɪd - podzielony

division  | dɪˈvɪʒn - oddział, dział

division of assets  | dɪˈvɪʒn əv 
ˈæsets - podział/rozdział majątku

DIY (do it yourself)  | ˌdi: aɪ ˈwaɪ du 
ɪt jɔːˈself - zrób to sam

doctrine  | ˈdɒktrɪn - doktryna

dog-eat-dog  | dɒɡ iːt dɒɡ - 
zaciekły, zażarty; w którym 
każdy jest sobie wrogiem (np. 
o świecie biznesu) (tylko przed 
rzeczownikiem)

doing so...  | ˈduːɪŋ ˈsəʊ - poprzez 
robienie czegoś..., przez coś...

domestic  | dəˈmestɪk - krajowy

doomed  | duːmd - skazany  
(np. na porażkę)

down on sb’s luck  | daʊn ɒn 
ˈsʌmbədɪz lʌk - mający pecha/złą 
passę (w życiu)

down the line  | daʊn ðə laɪn -  
w przyszłości, za jakiś czas

down the pan  | daʊn ðə pæn -  
na panewce (o planie), na marne  
(o wysiłku)

Down’s syndrome  | ˈdaʊnz 
ˈsɪndrəʊm - zespół Downa

drama  | ˈdrɑːmə - dramat, 
dramatyczne wydarzenia

dreadful  | ˈdredfl - okropny, 
straszny

drive-through  | ˈdraɪv θruː - 
restauracja typu drive-thru  
(z jedzeniem zamawianym  
i podawanym do auta)

dubious  | ˈdjuːbɪəs - podejrzany, 
wątpliwy

due process  | djuː ˈprəʊses 
- właściwy proces/procedura 
(prawna)

due to  | djuː tə - z powodu

duly  | ˈdjuːli - jak należy, należycie

duplicity  | djuːˈplɪsɪti - fałsz, obłuda

duress  | djʊˈres - przymus

duty  | ˈdjuːti - zadanie, obowiązek

E
earth-shattering  | ɜːθ ˈʃætərɪŋ - 
wstrząsający, epokowy

eatery  | ˈiːtəri - knajpka (US)

ebbs and flows of sth  | ebz ənd 
fləʊz əv ˈsʌmθɪŋ - wzloty i upadki 
czegoś 

edible  | ˈedəbl - jadalny

elderly  | ˈeldəli - starszy

electrocution  | ɪˌlektrəˈkjuːʃn - 
krzesło elektryczne

embarrassing  | ɪmˈbærəsɪŋ - 
żenujący

embassy  | ˈembəsi - ambasada

embezzlement  | ɪmˈbezlmənt - 
sprzeniewierzanie

emerging  | ɪˈmɜːdʒɪŋ - rozwijający 
się

emotionally charged  | ɪˈməʊʃənəli 
tʃɑːdʒd - napięty emocjonalnie

empathetically  | ˌempəˈθetɪk(ə)li - 
z sympatią, ze zrozumieniem

empire  | ˈempaɪə(r) - imperium

enduring  | ɪnˈdjʊərɪŋ - stabilny, 
trwały

enforceable  | ɪnˈfɔːsəbl - 
wymagalny, wykonalny  
(nakaz, prawo, klauzula)

engine  | ˈendʒɪn - silnik

enterprise  | ˈentəpraɪz - 
przedsięwzięcie, przedsiębiorstwo

entertainer  | ˌentəˈteɪnə(r) - 
artysta (np. estradowy)

entirely  | ɪnˈtaɪəli - zupełnie

entity  | ˈentɪti - istota, jednostka

equal  | ˈiːkwəl - jednakowy

equality  | iˈkwɒləti - równość

equity  | ˈekwɪti - kapitał (własny), 
wartość majątku

eradication  | ɪˌrædɪˈkeɪʃn - 
wykorzenienie, zlikwidowanie

essential to sth  | ɪˈsenʃl tə ˈsʌmθɪŋ 
- podstawowy, mający podstawowe 
znaczenie dla czegoś

essentially  | ɪˈsenʃəli - praktycznie, 
w gruncie rzeczy

eventually  | ɪˈventʃʊəli - 
ostatecznie, w końcu

evidence  | ˈevɪdəns - dowód, 
dowody

exam  | ɪɡˈzæm - egzamin
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exceptional circumstances  | 
ɪkˈsepʃnəl ˈsɜːkəmstənsɪz - 
wyjątkowe okoliczności

excess  | ɪkˈses - nadmiar, przesada

excessive  | ɪkˈsesɪv - nadmierny

excessively  | ɪkˈsesɪvli - 
nadmiernie

excruciating  | ɪkˈskruːʃɪeɪtɪŋ - 
dojmujący, nieznośny

execution  | ˌeksɪˈkjuːʃn - 
wykonanie (działania, funkcji), 
wyprowadzenie (ataku); egzekucja

executive branch  | ɪɡˈzekjʊtɪv 
brɑːntʃ - władza wykonawcza

exemption from sth  | ɪɡˈzempʃn 
frəm ˈsʌmθɪŋ - zwolnienie  
z/od czegoś (np. podatku)

exhaustion  | ɪɡˈzɔːstʃən - 
wyczerpanie

exhibit  | ɪɡˈzɪbɪt - eksponat

exorbitant  | ɪɡˈzɔːbɪtənt - 
niebotyczny, kolosalny

expectation  | ˌekspekˈteɪʃn - 
oczekiwanie

expense  | ɪkˈspens - koszt

expertise  | ˌekspɜːˈtiːz - wiedza 
specjalistyczna

explicitly  | ɪkˈsplɪsɪtli - wyraźnie, 
jawnie

exploitative  | ɪkˈsplɔɪtətɪv - 
eksploatujący, wyzyskujący

exploiter  | ɪkˈsplɔɪtə - wyzyskiwacz

express contract  | ɪkˈspres 
ˈkɒntrækt - umowa, której warunki 
zostały jasno określone przez strony

extensive  | ɪkˈstensɪv - rozległy

extent  | ɪkˈstent - skala, rozmiar

extra  | ˈekstrə - dodatkowy

extradition  | ˌekstrəˈdɪʃn - 
ekstradycja

extramarital  | ˌekstrəˈmærɪtl - 
pozamałżeński

extreme  | ɪkˈstriːm - ekstremalny, 
skrajny

extremism  | ɪkˈstriːmɪzm - 
ekstremizm

F
faceless  | ˈfeɪsləs - bezimienny, 
anonimowy

facet  | ˈfæsɪt - aspekt

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

factory  | ˈfæktri - fabryka

fair share of sth  | feə(r) ʃeə(r) əv 
ˈsʌmθɪŋ - spora dola/dawka/ilość 
czegoś

fair use  | feə(r) ˈjuːs - dozwolony 
użytek 

fairly  | ˈfeəli - całkiem, dość

fairness  | ˈfeənɪs - uczciwość, 
sprawiedliwość

faithful  | ˈfeɪθfl - wierny, lojalny

false accusation  | ˈfɔːls ˌækjuˈzeɪʃn 
- fałszywe oskarżenie

false advertising  | ˈfɔːls 
ˈædvətaɪzɪŋ - fałszywa reklama

family recipe  | ˈfæməli ˈresəpi - 
przepis rodzinny

far afield  | fɑː(r) əˈfiːld - daleko,  
w dalszej perspektywie

far from X  | fɑː(r) frəm - daleki  
od X, ani trochę nie X

far-reaching  | fɑː(r) ˈriːtʃɪŋ - 
dalekosiężny, dający się mocno 
odczuć (skutek czegoś)

faulty  | ˈfɔːlti - wadliwy

favourably  | ˈfeɪvərəbli - 
przychylnie, pozytywnie (UK)

fear not,...  | fɪə(r) nɒt - bez obaw...

fee  | fiː - opłata

fertile  | ˈfɜːtaɪl - żyzny, płodny

fertile ground for sth  | ˈfɜːtaɪl 
ɡraʊnd fə(r) ˈsʌmθɪŋ - żyzne 
podłoże na coś, podatny grunt

feud  | fjuːd - spór, waśń

feudal  | ˈfjuːdl - feudalny

filing  | ˈfaɪlɪŋ - segregowanie 
(dokumentów)

film-maker  | fɪlm meɪkə(r) - 
filmowiec

findings  | ˈfaɪndɪŋz - wyniki, 
wnioski (z badań)

fine  | faɪn - grzywna, mandat

firearm  | ˈfaɪərɑːm - broń palna

firing squad  | ˈfaɪərɪŋ skwɒd - 
pluton egzekucyjny

fish stocks  | fɪʃ stɒks - zapasy 
rybne, zarybienie

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

fixed fee  | fɪkst fiː - ustalona 
opłata

flat fee  | flæt fiː - stała stawka

flexible  | ˈfleksəbl - elastyczny

flogging  | ˈflɒɡɪŋ - chłosta

for  | fǝ(r) - jako że, albowiem (arch.)

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

for the better part of X  | fə(r) ðə 
ˈbetə(r) pɑːt əv - przez większość X

forcible  | ˈfɔːsəbl - przymusowy

forensic  | fəˈrensɪk - związany  
z medycyną/ekspertyzą sądową

forensics  | fəˈrensɪks - ekspertyza 
medycyny sądowej

foreseeable  | fɔːˈsiːəbl - 
przewidywalny

form  | fɔːm - formularz

formula  | ˈfɔːmjʊlə - wzór (na coś), 
sposób

foundation  | faʊnˈdeɪʃn - 
fundament, podstawa (czegoś)

fracas  | ˈfrækɑː - awantura, rwetes

framework  | ˈfreɪmwɜːk - 
struktura

frantically  | ˈfræntɪkli - 
rozpaczliwie, gorączkowo

fraud  | frɔːd - oszustwo

free of charge  | friː əv tʃɑːdʒ - 
darmowy, za darmo

freedom of speech  | ˈfriːdəm əv 
spiːtʃ - wolność słowa

freelancer  | ˈfriːlɑːnsə(r) - wolny 
strzelec

friction  | ˈfrɪkʃn - tarcie, konflikt

frivolous  | ˈfrɪvələs - niepoważny, 
błahy
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from the very beginning  | frəm ðə 
ˈveri bɪˈɡɪnɪŋ - od samego początku

frontier  | ˈfrʌntɪə(r) - granica

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

fully fledged  | ˌfʊl.i ˈfledʒd -  
w pełni wykształcony/całkowity

fuming  | fjuːmɪŋ - gotujący  
się ze złości

furthermore  | ˌfɜːðəˈmɔː(r) -  
co więcej, ponadto

FYI (for your information)  | ˌef waɪ 
ˈaɪ fə(r) jə(r) ˌɪnfəˈmeɪʃn - do Twojej 
informacji

G
gas chamber  | ɡæs ˈtʃeɪmbə(r) - 
komora gazowa

gender discrimination  | ˈdʒendə(r) 
dɪˌskrɪmɪˈneɪʃn - dyskryminacja 
płciowa

general assembly  | ˈdʒenrəl 
əˈsembli - zgromadzenie ogólne

general council  | ˈdʒenrəl ˈkaʊnsl - 
rada generalna

general strike  | ˈdʒenrəl straɪk - 
strajk generalny

generic  | dʒɪˈnerɪk - pospolity,  
bez marki (o przedmiocie)

genial  | ˈdʒiːnɪəl - sympatyczny, 
miły

genocide  | ˈdʒenəsaɪd - 
ludobójstwo

genuine  | ˈdʒenjʊɪn - autentyczny, 
faktyczny

geopolitical  | ˌdʒiːəʊˈpɒlətɪkl - 
geopolityczny

get-out clause  | ɡet aʊt klɔːz 
- klauzula wyłączenia, klauzula 
wyjścia (z traktatu, itp.)

ghoulish  | ˈɡuːlɪʃ - makabryczny

glory  | ˈɡlɔːri - chwała, gloria

gofer  | ˈɡəʊfə(r) - przynieś-podaj-
pozamiataj, chłopiec na posyłki (pot.)

gory  | ˈɡɔːri - krwawy

governing body  | ˈɡʌvənɪŋ ˈbɒdi - 
ciało zarządzające

gown  | ɡaʊn - suknia, strój, toga

graduate  | ˈɡrædʒʊət - absolwent

greeter  | ˈɡriːtə(r) - osoba witająca 
gości

grey area  | ɡreɪ ˈeəriə - szara 
strefa, niezbadany teren

grievance  | ˈɡriːvəns - zażalenie, 
skarga

grip  | ɡrɪp - uścisk

gross negligence  | ɡrəʊs 
ˈneɡlɪdʒəns - rażące zaniedbanie

grossly  | ˈɡrəʊsli - znacznie, 
ogromnie

grounded in sth  | ˈɡraʊndɪd ɪn 
ˈsʌmθɪŋ - zakorzeniony w czymś

gruesome  | ˈɡruːsəm - 
makabryczny

guard  | ɡɑːd - strażnik

guidelines  | ˈɡaɪdlaɪnz - wytyczne, 
reguły

guillotine  | ˈɡɪlətiːn - gilotyna

guilt  | ɡɪlt - wina

guns blazing  | ɡʌnz ˈbleɪzɪŋ -  
w pełnym rynsztunku bojowym,  
w zapale bojowym

H
Hague  | ˈheɪɡ - Haga (miasto  
w Holandii)

hair-raising  | ˈheə(r) reɪzɪŋ - jeżący 
włosy na głowie

hand-holding  | ˈhændˌholdɪŋ - 
trzymanie kogoś za rączkę, pomoc/
wsparcie (kogoś w ciężkiej sytuacji)

handicraft  | ˈhændikrɑːft - 
rękodzieło

hands-on  | hændz ɒn - 
bezpośredni, praktyczny

hanging  | ˈhæŋɪŋ - powieszenie

hanky  | ˈhæŋki - chusteczka (pot.)

hardened criminal  | ˈhɑːdnd 
ˈkrɪmɪnl - zatwardziały przestępca

hardly  | ˈhɑːdli - prawie wcale, 
prawie nic

hard-nosed  | hɑːd nəʊzd - 
bezwzględny, praktyczny

harsh  | hɑːʃ - surowy, ostry

hassle  | ˈhæsl - kłopot, zawracanie 
głowy (pot.)

hate speech  | heɪt spiːtʃ - mowa 
nienawiści

hatred  | ˈheɪtrɪd - nienawiść

haunting  | ˈhɔːntɪŋ - zapadający  
w pamięć

having said that...  | ˈhævɪŋ ˈsed 
ðæt - jednakże..., mimo to...

hazard  | ˈhæzəd - 
niebezpieczeństwo, zagrożenie

hazardously  | ˈhæzədəsli - 
niebezpiecznie

hazel  | ˈheɪzl - orzech, leszczyna

Head of State  | hed əv steɪt - 
głowa państwa

heady  | ˈhedi - podniecający, 
ekscytujący

Health and Safety Executive  | helθ 
ənd ˈseɪfti ɪɡˈzekjʊtɪv - inspektorat 
BHP (UK)

hearing  | ˈhɪərɪŋ - przesłuchanie, 
posiedzenie

hearsay  | ˈhɪəseɪ - pogłoska

heated debate  | ˈhiːtɪd dɪˈbeɪt - 
zaciekła/gorąca debata

hence  | hens - stąd

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

hit-and-run  | ˌhɪt n ˈrʌn - wypadek 
samochodowy, z którego uciekł 
sprawca

home soil  | həʊm sɔɪl - ziemia 
ojczysta

homophobia  | ˌhəʊməʊˈfəʊbiə - 
homofobia

honest Joe  | ˈɒnɪst dʒəʊ - uczciwy 
człowiek (zwłaszcza zbyt naiwny) 
(pot.)

honourable  | ˈɒnərəbl - honorowy 
(UK)

hooked on sth  | hʊkt ɒn ˈsʌmθɪŋ - 
uzależniony od czegoś, uwielbiający 
coś

host  | həʊst - będący 
gospodarzem, zatrudniający 
stażystę
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hostage  | ˈhɒstɪdʒ - zakładnik

hostility  | hɒˈstɪlɪti - wrogość

hot on the heels of sth  | hɒt ɒn 
ðə hiːlz əv ˈsʌmθɪŋ - tuż po czymś, 
niemal natychmiast po czymś

hot-button  | hɒt ˈbʌtn - aktualny, 
palący (problem)

hourly  | ˈaʊəli - stawka godzinowa

house arrest  | ˈhaʊs əˈrest - areszt 
domowy

House of Lords  | ˈhaʊs əv 
lɔːdz - Izba Lordów (wyższa izba 
brytyjskiego parlamentu) (UK)

humble  | ˈhʌmbl - skromny

humiliating  | hjuːˈmɪlieɪtɪŋ - 
upokarzający

hurdle  | ˈhɜːdl - przeszkoda

hypocrisy  | hɪˈpɒkrəsi - hipokryzja

hysteria  | hɪˈstɪərɪə - histeria

I
I rest my case...  | ˈaɪ rest maɪ keɪs 
- nie mam nic więcej do dodania...

I’m alright, Jack  | aɪm ɔːlˈraɪt dʒæk 
- powiedzenie o kimś, kto dba tylko 
o swój interes, nawet jeśli pomoc 
innym nie wymaga od tej osoby 
żadnego wysiłku (arch., pot., UK)

if all else fails...  | ɪf ɔːl els feɪlz - 
jeśli wszystko inne zawiedzie

if sb so chooses...  | ɪf ˈsʌmbədi 
ˈsəʊ ˈtʃuːzɪz - jeśli ktoś tak 
wybierze/postanowi...

imaginable  | ɪˈmædʒɪnəbl - 
wyobrażalny

impairment  | ɪmˈpeəmənt - 
upośledzenie

impartially  | ɪmˈpɑːʃəli - 
bezstronnie

impassioned  | ɪmˈpæʃnd - żarliwy

impeachable  | ˌɪmˈpiːtʃəbl - dający 
się postawić w stan oskarżenia, 
zaskarżalny

implied  | ɪmˈplaɪd - dorozumiany

imposition  | ˌɪmpəˈzɪʃn - 
narzucenie (komuś czegoś)

impractical  | ɪmˈpræktɪkl - 
niepraktyczny

imprisonment  | ɪmˈprɪznmənt - 
kara więzienia

in a rush  | ɪn ə rʌʃ - w pośpiechu

in a timely manner  | ɪn ə ˈtaɪmli 
ˈmænə(r) - w odpowiednim czasie

in accordance with sth  | ɪn 
əˈkɔːdns wɪð ˈsʌmθɪŋ - zgodnie  
z czymś

in advance  | ɪn ədˈvɑːns - 
zawczasu

in agony  | ɪn ˈæɡəni - w agonii, 
cierpiący męki

in breach of sth  | ɪn briːtʃ əv 
ˈsʌmθɪŋ - naruszający coś, łamiący 
(prawo)

in brief  | ɪn briːf - pokrótce,  
w skrócie

in charge of X  | ɪn tʃɑːdʒ əv -  
u steru X, rządzący X

in effect  | ɪn ɪˈfekt - w praktyce,  
w rzeczywistości

in existence  | ɪn ɪɡˈzɪstəns - 
istniejący

in favour of X  | ɪn ˈfeɪvə(r) əv -  
na rzecz X (UK)

in good faith  | ɪn ɡʊd feɪθ -  
w dobrej wierze

in limbo  | ɪn ˈlɪmbəʊ - w zawieszeniu

in one go  | ɪn wʌn ɡəʊ - za jednym 
zamachem

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

in principle  | ɪn ˈprɪnsəpl -  
w zasadzie

in protest at sth  | ɪn ˈprəʊtest ət 
ˈsʌmθɪŋ - protestując przeciwko 
czemuś

in question  | ɪn ˈkwestʃən -  
o którym (była) mowa

in response  | ɪn rɪˈspɒns -  
w odpowiedzi (na coś)

in sb’s corner  | ɪn ˈsʌmbədɪz 
ˈkɔːnə(r) - po czyjejś stronie  
(w sporze, konflikcie)

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

in tandem with sb  | ɪn ˈtændəm 
wɪð ˈsʌmbədi - wraz z kimś,  
w parze z kimś

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

in the absence of sth  | ɪn 
ði ˈæbsəns əv ˈsʌmθɪŋ - pod 
nieobecność czegoś, z powodu 
braku czegoś

in the blink of an eye  | ɪn ðə blɪnk 
əv ən aɪ - w mgnieniu oka

in the firing line  | ɪn ðə ˈfaɪərɪŋ 
laɪn - na linii ognia

in the long run  | ɪn ðə ˈlɒŋ rʌn -  
na dłuższą metę

in the meantime  | ɪn ðə ˈmiːntaɪm 
- w międzyczasie, po drodze

in the process  | ɪn ðə ˈprəʊses -  
w trakcie (czegoś), z biegiem czasu

in the public good  | ɪn ðə ˈpʌblɪk 
ɡʊd - w ramach dobra publicznego

in this day and age  | ɪn ðɪs deɪ ǝnd 
eɪdʒ - w obecnych czasach

in this respect  | ɪn ðɪs rɪˈspekt - 
pod tym względem

in turn  | ɪn tɜːn - z kolei

in X capacity  | ɪn kəˈpæsɪti -  
w X roli

inadvertent  | ˌɪnədˈvɜːtənt - 
przypadkowy, niezamierzony

inappropriate  | ˌɪnəˈprəʊprɪət - 
nieodpowiedni

incandescent light bulb  | 
ˌɪnkænˈdesnt laɪt bʌlb - żarówka

incapacitated  | ˌɪnkəˈpæsɪteɪtɪd - 
pozbawiony zdolności prawnej

incapacity  | ˌɪnkəˈpæsɪti - 
niezdolność

incensed  | ɪnˈsenst - rozsierdzony

incessantly  | ɪnˈsesntli - 
nieustannie

incident  | ˈɪnsɪdənt - wypadek

incitement  | ɪnˈsaɪtmənt - 
podżeganie

inclined to do sth  | ɪnˈklaɪnd tə du 
ˈsʌmθɪŋ - skłonny do (z)robienia 
czegoś
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income  | ˈɪŋkʌm - dochód, przychód

incoming  | ˈɪnkʌmɪŋ - przychodzący, 
nadchodzący

incompatibility  | ˌɪnkəmˌpætəˈbɪlɪti 
- niekompatybilność, niezgodność

incompetent  | ɪnˈkɒmpɪtənt - 
nieudolny

increasingly  | ɪnˈkriːsɪŋli - coraz 
bardziej

indecently  | ɪnˈdiːsntli - 
nieprzyzwoicie

indication  | ɪndɪˈkeɪʃn - wskazówka, 
oznaka

indictable  | ɪnˈdaɪtəbl - podlegający 
oskarżeniu, zaskarżalny

indirect  | ˌɪndəˈrekt - pośredni

indispensable  | ˌɪndɪˈspensəbl - 
nieodzowny, nieodłączny

individual  | ˌɪndɪˈvɪdʒʊəl - osoba, 
jednostka

infamous  | ˈɪnfəməs - owiany złą 
sławą

infatuated with sb  | ɪnˈfætʃʊeɪtɪd 
wɪð ˈsʌmbədi - zauroczony kimś

infidelity  | ˌɪnfɪˈdelɪti - niewierność, 
zdrada

inflated  | ɪnˈfleɪtɪd - zawyżony

influx  | ˈɪnflʌks - napływ

informed decision  | ɪnˈfɔːmd 
dɪˈsɪʒn - decyzja podjęta z pełną 
świadomością sytuacji

infringement  | ɪnˈfrɪndʒmənt - 
naruszenie, pogwałcenie (prawa, 
normy)

inhumane  | ˌɪnhjuːˈmeɪn - nieludzki

initial  | ɪˈnɪʃl - pierwotny, 
początkowy

injection  | ɪnˈdʒekʃn - zastrzyk

injury  | ˈɪndʒəri - uraz, obrażenie

inmate  | ˈɪnmeɪt - osadzony, więzień

innocence  | ˈɪnəsns - niewinność

innocently  | ˈɪnəsntli - niewinnie

innocuous  | ɪˈnɒkjuəs - niewinny, 
niegroźny

Inns of Court  | ɪnz əv kɔːt - budynki 
czterech londyńskich korporacji 
(uczelni) adwokackich

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

insignificant  | ɪnsɪɡˈnɪfɪkənt - 
nieznaczący, nieznaczny

instantly  | ˈɪnstəntli - natychmiast

institution  | ˌɪnstɪˈtjuːʃn - instytucja, 
zakład

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

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

integrity  | ɪnˈteɡrəti - uczciwość, 
prawość

intelligence  | ɪnˈtelɪdʒəns - wywiad

intense  | ɪnˈtens - intensywny, ostry

intention  | ɪnˈtenʃn - zamiar

intimidation  | ɪnˌtɪmɪˈdeɪʃn - 
zastraszanie

intolerable  | ɪnˈtɒlərəbl - nie  
do zniesienia

invention  | ɪnˈvenʃn - wynalazek

inventory  | ˈɪnvəntri - inwentarz

investigative journalist  | 
ɪnˈvestɪɡətɪv ˈdʒɜːnəlɪst - dziennikarz 
śledczy

involuntarily  | ɪnˈvɒləntrəli - 
mimowolnie, pomimo czyjejś woli

irate  | aɪˈreɪt - zagniewany

ire  | ˈaɪə(r) - gniew

irked  | ɜːkt - zirytowany

irretrievably  | ˌɪrɪˈtriːvəbli - 
nieodwracalnie

irreversible  | ˌɪrɪˈvɜːsəbl - 
nieodwracalny

irritant  | ˈɪrɪtənt - środek 
podrażniający

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

it doesn’t get any better than X  | ɪt 
ˈdʌznt ˈɡet ˈeni ˈbetə(r) ðən - nie ma 
nic lepszego, niż X

it doesn’t take X to do Y...  | ɪt ˈdʌznt 
teɪk tə du waɪ - nie trzeba być X, aby 
zrobić Y

it goes to show...  | ɪt ɡəʊz tə ʃəʊ - 
to tylko pokazuje...

it just goes to show that...  | ɪt dʒəst 
ɡəʊz tə ʃəʊ ðæt - to tylko pokazuje, 
że...

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

it’s a wonder...  | ɪts ə ˈwʌndə(r) -  
to cud, że...

it’s no breeze  | ɪts nəʊ briːz - coś  
nie jest łatwizną

it’s safe to say that...  | ɪts seɪf tə 
ˈseɪ ðæt - można śmiało powiedzieć, 
że...

J
jack of all trades  | dʒæk əv ɔːl treɪdz 
- ktoś, kto zna się na wszystkim

jailed  | dʒeɪld - uwięziony

jewellery  | ˈdʒuːəlri - biżuteria (UK)

joint  | dʒɔɪnt - wspólny, robiony 
wraz z kimś

jointly  | ˈdʒɔɪntli - wspólnie, razem

judge  | dʒʌdʒ - sędzia

judicial  | dʒuːˈdɪʃl - sądowy

juicy  | ˈdʒuːsi - soczysty

jurisdiction  | ˌdʒʊərɪsˈdɪkʃn - 
jurysdykcja, obszar obowiązywania 
danego prawa

jurist  | ˈdʒʊərɪst - jurysta (arch.)

jury  | ˈdʒʊəri - jury, ława 
przysięgłych

just  | dʒʌst - słuszny, uczciwy

justice is served  | ˈdʒʌstɪs ɪz sɜːvd 
- sprawiedliwości stało się zadość, 
sprawiedliwość została wymierzona

K
kangaroo court  | ˌkæŋɡəˈruː kɔːt - 
sąd kapturowy

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

knotted  | ˈnɒtɪd - zawijany,  
z węzłami

knowledge base  | ˈnɒlɪdʒ beɪs - 
baza wiedzy
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kosher  | ˈkəʊʃə(r) - w porządku, 
uczciwy

L
labourer  | ˈleɪbərə(r) - pracownik 
(fizyczny), robotnik (UK)

labyrinth  | ˈlæbərɪnθ - labirynt

landmark  | ˈlændmɑːk - 
przełomowy, doniosły

landscape  | ˈlændskeɪp - krajobraz, 
pejzaż

lap  | læp - podołek, kolana

lash  | læʃ - biczowanie, chłosta

last bastion  | lɑːst ˈbæstiən - ostatni 
bastion/ostoja (czegoś)

last but not least,...  | lɑːst bət 
nɒt liːst - ostatni, lecz nie najmniej 
ważny,...

last chance saloon  | lɑːst tʃɑːns 
səˈluːn - stacja ostatniej szansy

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

laudable  | ˈlɔːdəbl - godny pochwały

law of the land  | lɔː əv ðə lænd - 
obowiązujące (w danym państwie) 
prawo

lawsuit  | ˈlɔːsuːt - proces sądowy

lead  | led - ołów

lead actress  | liːd ˈæktrəs - główna 
aktorka

leak  | liːk - przeciek

lease  | liːs - dzierżawa, najem

legacy  | ˈleɡəsi - spuścizna

legal eagle  | ˈliːɡl ˈiːɡl - mistrz 
palestry, wielki prawnik (pot.)

legal practice course (LPC)  | ˈliːɡl 
ˈpræktɪs kɔːs ˌel piː ˈsiː - praktyka 
prawnicza (przedmiot lub staż)

legalese  | ˌliːɡəˈliːz - żargon 
prawniczy

legislature  | ˈledʒɪsleɪtʃə(r) - 
zgromadzenie ustawodawcze

length  | leŋθ - długość

lengthy  | ˈleŋθi - długi

less likely  | les ˈlaɪkli - mniej 
prawdopodobny/realny

lethal  | ˈliːθl - zabójczy, śmiertelny

level-headedness  | ˌlevlˈhedɪdnəs - 
rozsądek, opanowanie

liability  | ˌlaɪəˈbɪlɪti - 
odpowiedzialność (za coś)

lifeblood  | ˈlaɪfblʌd - fundament 
(czegoś), siła napędowa (czegoś)

lifetime  | ˈlaɪftaɪm - całe życie;  
na całe życie

lighting  | ˈlaɪtɪŋ - oświetlenie

lightly  | ˈlaɪtli - lekko, bez namysłu/
zastanowienia

liquor  | ˈlɪkə(r) - alkohol 
wysokoprocentowy

litigation  | ˌlɪtɪˈɡeɪʃn - pozew 
sądowy

litigious  | lɪˈtɪdʒəs - sporny; 
pieniacki

little by little  | ˈlɪtl baɪ ˈlɪtl - po trochu

livelihood  | ˈlaɪvlihʊd - środki  
do życia, sposób na utrzymanie się

logical reasoning  | ˈlɒdʒɪkl ˈriːzənɪŋ 
- rozumowanie logiczne

lolly  | ˈlɒli - forsa (arch., UK)

lone  | ləʊn - samotny, jedyny

loose  | luːs - luźny

lord of the manor  | lɔːd əv ðə 
ˈmænə(r) - dziedzic

loss  | lɒs - utrata, strata

lunacy  | ˈluːnəsi - szaleństwo

M
M’lud  | məˈlʌd - Wysoki Sądzie (UK)

macabre  | məˈkɑːbrə - makabryczny

machinery  | məˈʃiːnəri - maszyneria, 
maszyny

made up of X  | ˈmeɪd ʌp əv - 
składający się z X, złożony z X

Magna Carta  | ˈmæɡnə ˈkɑːtə - 
Wielka Karta Swobód

majority  | məˈdʒɒrɪti - większość

make-up of sth  | meɪk’ʌp ɒv 
ˈsʌmθɪŋ - skład czegoś

malicious  | məˈlɪʃəs - zły, szkodliwy

manufacturer  | ˌmænjʊˈfæktʃərə(r) 
- producent

marriage counselling  | ˈmærɪdʒ 
ˈkaʊnsəlɪŋ - poradnictwo małżeńskie

mass shooting  | mæs ˈʃuːtɪŋ - 
masowa strzelanina

masterful  | ˈmɑːstəfl - mistrzowski, 
wprawny

meaningful  | ˈmiːnɪŋfəl - istotny, 
mający znaczenie

meddling  | ˈmedlɪŋ - wtrącanie się

medical expenses  | ˈmedɪkl 
ɪkˈspensɪz - koszty opieki medycznej

Member State (MS)  | ˈmembə(r) 
steɪt ˌem ˈes - państwo członkowskie

menacing  | ˈmenəsɪŋ - groźny

mercury  | ˈmɜːkjəri - rtęć

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

merely  | ˈmɪəli - ledwie, wyłącznie

meritless  | ˈmerətləs - bezzasadny, 
bezpodstawny

method actor  | ˈmeθəd ˈæktə(r) - 
absolwent szkoły aktorskiej „Actors’s 
Studio” z Nowego Jorku (angażujący 
się w każdą rolę całkowicie)

meticulous  | məˈtɪkjələs - 
drobiazgowy, skrupulatny

militia  | məˈlɪʃə - straż ochotnicza, 
samoobrona obywatelska

millennial  | mɪˈlenɪəl - millenials 
(osoba, która wkroczyła w wiek 
dorosły w okolicach roku 2000)

mine  | maɪn - kopalnia

minefield  | ˈmaɪnfiːld - grząski grunt

mining  | ˈmaɪnɪŋ - wydobycie, 
górnictwo

minor  | ˈmaɪnə(r) - mniejszy, 
niewielki

minority  | maɪˈnɒrɪti - mniejszość

misanthrope  | ˈmɪsnθrəʊp - 
mizantrop

miscarriage  | ˌmɪsˈkærɪdʒ - 
poronienie

misdeed  | ˌmɪsˈdiːd - występek,  
zły uczynek
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misery  | ˈmɪz(ə)ri - cierpienie, nędza

mis-selling  | mɪs selɪŋ - sprzedaż 
niewłaściwego produktu/
nieprawidłowo reklamując produkt 
itp.

mistaken identity  | mɪˈsteɪkən 
aɪˈdentɪti - pomyłka tożsamości

mitigating factor  | ˈmɪtɪɡeɪtɪŋ 
ˈfæktə(r) - czynnik łagodzący

mock  | mɒk - udawany

mockingbird  | ˈmɒkɪŋbɜːd - 
przedrzeźniacz

moderate  | ˈmɒdərət - umiarkowany

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

modest  | ˈmɒdɪst - skromny

monetary  | ˈmʌnɪtri - finansowy

money laundering  | ˈmʌni ˈlɔːndərɪŋ 
- pranie (brudnych) pieniędzy

monstrous  | ˈmɒnstrəs - 
monstrualny, ogromny

moratorium  | ˌmɒrəˈtɔːrɪəm - 
moratorium (na coś)

mosque  | mɒsk - meczet

multiplicity  | ˌmʌltɪˈplɪsəti - 
mnogość

murder  | ˈmɜːdə(r) - morderstwo

mutilation  | ˌmjuːtɪˈleɪʃn - 
okaleczenie

mutual  | ˈmjuːtʃʊəl - wzajemny, 
obopólny

mutually  | ˈmjuːtʃʊəli - wzajemnie

mutually acceptable  | ˈmjuːtʃʊəli 
əkˈseptəbl - wzajemnie 
akceptowalny, do przyjęcia  
dla obu stron

mutually agreed  | ˈmjuːtʃʊəli əˈɡriːd 
- wspólnie uzgodniony, dogadany

N
naïve  | naɪˈiːv - naiwny

nationwide  | ˈneɪʃnwaɪd - w całym 
kraju

natural progression  | ˈnætʃrəl 
prəˈɡreʃn - naturalna kolej rzeczy/
progresja

negligence  | ˈneɡlɪdʒəns - 
zaniedbanie

nevertheless  | ˌnevəðəˈles - 
niemniej jednak, a jednak

newcomer  | ˈnjuːkʌmə(r) - nowo 
przybyły, debiutant

niche  | nɪtʃ - nisza, niszowy

nifty  | ˈnɪfti - elegancki, świetny 
(pot.)

nisi  | ˈnaɪsaɪ - warunkowy

no-fault  | nəʊ fɔːlt - bez orzekania  
o winie

no-holds-barred  | nəʊ həʊldz bɑːd 
- niczym nieskrępowany, na całego 
(tylko przed rzeczownikiem)

nominative  | ˈnɒmɪnətɪv - 
mianownik

non-delivery  | nɒndɪˈlɪv(ə)ri   
- niedostarczenie (produktu, 
zobowiązania)

nondescript  | ˈnɒndɪskrɪpt - nijaki, 
bez wyrazu

non-disclosure  | ˌnɒndɪsˈkləʊʒə(r) - 
poufności

none whatsoever  | nʌn 
ˌwɒtsəʊˈevə(r) - żaden, ani jeden

non-refundable  | ˌnɒn rɪˈfʌndəbl 
- nierefundowany, niepodlegający 
zwrotowi

no-questions-asked  | nəʊ 
ˈkwestʃənz ˈɑːskt - bez konieczności 
tłumaczenia się

Norse  | nɔːs - skandynawski

not to have a cake and eat it  | nɒt 
tə həv ə keɪk ənd iːt ɪt - zrobić omlet 
bez rozbijania jaj, mieć albo rybki, 
albo akwarium (pot.)

not to let sb go without a fight  | nɒt 
tə let ˈsʌmbədi ɡəʊ wɪðˈaʊt ə faɪt 
- nie poddać się bez walki, broniąc 
kogoś

not to let sth lie  | nɒt tə let ˈsʌmθɪŋ 
laɪ - nie pozwolić czemuś ujść płazem

noteworthy  | ˈnəʊtwɜːði - godny 
uwagi

nothing to it...  | ˈnʌθɪŋ tu ɪt -  
nic prostszego...

notion  | ˈnəʊʃn - pojęcie, idea

NPO (nonprofit organization)  | 
nɒnˈprɒfɪt ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn - 
organizacja non-profit

numerous  | ˈnjuːmərəs - liczny

nursing home  | ˈnɜːsɪŋ həʊm -  
dom starości/opieki

O
objection!  | əbˈdʒekʃn - sprzeciw!

objector  | əbˈdʒektə(r) - przeciwnik 
(czegoś), oponent

obligation  | ˌɒblɪˈɡeɪʃn - obowiązek; 
zobowiązanie

obliged to do sth  | əˈblaɪdʒd tə du 
ˈsʌmθɪŋ - zobligowany do zrobienia 
czegoś

obscene  | əbˈsiːn - perwersyjny, 
zbereźny

obscenity  | əbˈsenɪti - sprośność, 
nieprzyzwoitość (również wyraz)

odd  | ɒd - dziwny

offence  | əˈfens - przestępstwo

official  | əˈfɪʃl - urzędnik

omnipresent  | ˌɒmnɪˈpreznt - 
wszechobecny

on balance  | ɒn ˈbæləns - w sumie, 
w ostatecznym rozrachunku

on behalf of sb  | ɒn bɪˈhɑːf əv 
ˈsʌmbədi - na czyjąś rzecz, w czyimś 
imieniu

on sb’s behalf  | ɒn ˈsʌmbədiz 
bɪˈhɑːf - w czyimś imieniu

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

on the increase  | ɒn ði ˈɪŋkriːs - 
rosnący, zwiększający się

on the yay side  | ɒn ðə ˈjeɪ saɪd -  
z pozytywów, z plusów

on X terms  | ɒn tɜːmz - na X 
warunkach

onlooker  | ˈɒnlʊkə(r) - obserwator, 
widz
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opponent  | əˈpəʊnənt - przeciwnik

origins  | ˈɒrɪdʒɪnz - korzenie

outcome  | ˈaʊtkʌm - rezultat, 
sytuacja końcowa

outcry  | ˈaʊtkraɪ - oburzenie

outdated  | ˌaʊtˈdeɪtɪd - przestarzały

out-of-court settlement  | ˈaʊt 
əv kɔːt ˈsetlmənt - pozasądowe 
rozstrzygnięcie sporu

outrageous  | aʊtˈreɪdʒəs - 
szokujący, oburzający

outright  | ˈaʊtraɪt - zupełnie, 
całkowicie

outstanding  | aʊtˈstændɪŋ - 
wyróżniający się, wybitny

overall  | ˌəʊvəˈrɔːl - ogólny

overwhelmed  | ˌəʊvəˈwelmd - 
zmiażdżony, zasypany

owing to sth  | ˈəʊɪŋ tə ˈsʌmθɪŋ -  
z powodu czegoś, przez coś

P
pace  | peɪs - prędkość, tempo

paddle  | ˈpædl - łopatka, wiosło

painstakingly  | ˈpeɪnzteɪkɪŋli - 
żmudnie, mozolnie

paperwork  | ˈpeɪpəwɜːk - 
papierkowa robota

paralegal  | ˌperəˈliːɡəl - asystent 
prawny

parental access  | pəˈrentl ˈækses - 
dostęp rodzicielski (do dziecka)

parking ticket  | ˈpɑːkɪŋ ˈtɪkɪt - 
mandat za niewłaściwe parkowanie

parliament  | ˈpɑːləmənt - 
parlament

parody  | ˈpærədi - parodia

passionately  | ˈpæʃənətli - 
namiętnie, gorąco

patent pending  | ˈpeɪtnt ˈpendɪŋ - 
zgłoszono do urzędu patentowego

patently  | ˈpeɪtntli - wyraźnie,  
w sposób oczywisty

patient  | ˈpeɪʃnt - pacjent

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

payroll  | ˈpeɪrəʊl - lista płac

peacekeeping  | ˈpiːskiːpɪŋ - 
utrzymywanie pokoju

peer  | pɪə(r) - rówieśnik, równy 
(ktoś komuś)

peer-to-peer  | pɪə(r) tə pɪə(r) - 
oparty na połączeniach między 
użytkownikami (najcz. online) (tylko 
przed rzeczownikiem)

peeved  | piːvd - rozzłoszczony

penalties  | ˈpenltɪz - kary pieniężne, 
mandaty

penalty  | ˈpenəlti - kara, grzywna

penalty clause  | ˈpenlti klɔːz - 
klauzula o karach umownych

pentobarbital  | ˌpɛntəˈbɑːrbɪˌtæl - 
pentobarbital

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

per unit  | pɜː(r) ˈjuːnɪt - na sztukę, 
za sztukę

perennial  | pəˈreniəl - odwieczny

performance  | pəˈfɔːməns - wyniki, 
osiągi

peril  | ˈperəl - groźba, zagrożenie

periodical  | ˌpɪərɪˈɒdɪkl - periodyk

permanently  | ˈpɜːmənəntli -  
na stale

permissible  | pəˈmɪsəbl - 
dozwolony

permission  | pəˈmɪʃn - zgoda, 
zezwolenie

pernicious  | pəˈnɪʃəs - zgubny

perpetrator  | ˈpɜːpɪtreɪtə - 
przestępca, sprawca

persistently  | pəˈsɪstəntli - stale

person of standing in the 
community  | ˈpɜːsn əv ˈstændɪŋ ɪn 
ðə kəˈmjuːnɪti - osoba o uznanym 
autorytecie w społeczności

personal liberty  | ˈpɜːsənl ˈlɪbəti - 
wolność osobista

perspective  | pəˈspektɪv - punkt 
widzenia

persuasive  | pəˈsweɪsɪv - 
przekonujący, wymowny

pertinent  | ˈpɜːtɪnənt - mający 
znaczenie, istotny

pervert  | ˈpɜːvɜːt - perwersyjny

petition  | pɪˈtɪʃn - pozew, wniosek

photocopying  | ˈfəʊtəʊkɒpɪɪŋ - 
kserokopiowanie, fotokopiowanie

picketing  | ˈpɪkɪtɪŋ - pikieta

piece of legislation  | piːs əv 
ledʒɪsˈleɪʃn - ustawa

pilferer  | ˈpɪlfərə(r) - złodziejaszek

pillar  | ˈpɪlə(r) - filar, podstawa

pin money  | pɪn ˈmʌni - 
kieszonkowe, pieniądze na drobne 
wydatki

plain  | pleɪn - zwykły, bez ozdób  
lub oznaczeń

Plato  | ˈpleɪtəʊ - Platon

plimsoll  | ˈplɪmsəl - tenisówka

plurality  | plʊəˈræləti - pluralizm

poignancy  | ˈpɔɪnjənsi - siła 
oddziaływania

political correctness  | pəˈlɪtɪkl 
kəˈrektnəs - poprawność polityczna

pollution  | pəˈluːʃn - 
zanieczyszczenie (środowiska)

pompous  | ˈpɒmpəs - napuszony

pork pie  | pɔːk paɪ - wieprzowina 
zapiekana w cieście

poster child of/for sth  | ˈpəʊstə 
tʃaɪld əv fə(r) ˈsʌmθɪŋ - najlepszy 
przykład czegoś/na coś

postgraduate  | ˌpəʊstˈɡrædʒuət - 
doktorancki (np. studia)

potassium chloride  | pəˈtæsɪəm 
ˈklɔːraɪd - chlorek potasu

practising  | ˈpræktɪsɪŋ - 
praktykujący; praktyka

preamble  | priːˈæmbl - preambuła, 
wstęp

precedent  | ˈpresɪdənt - precedens

pre-eminence  | priːˈemɪnəns - 
prymat (czegoś nad czymś)

pre-eminent  | priːˈemɪnənt - 
wybitny

prejudice  | ˈpredʒudɪs - uprzedzenie

premises  | ˈpremɪsɪz - lokal, zakład
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prescription contraception  | 
prɪˈskrɪpʃn ˌkɒntrəˈsepʃn - środki 
antykoncepcyjne wydawane na 
receptę

presidential election  | ˌprezɪˈdenʃl 
ɪˈlekʃn - wybory prezydenckie

press  | pres - prasa

pressure  | ˈpreʃə(r) - nacisk, presja

prestigious  | preˈstɪdʒəs - 
prestiżowy

price fixing  | praɪs ˈfɪksɪŋ - ustalanie 
cen

primacy  | ˈpraɪməsi - prymat 
(czegoś nad czymś)

primarily  | ˈpraɪmərəli - przeważnie, 
głównie

primary  | ˈpraɪməri - główny, 
podstawowy

primary breadwinner  | ˈpraɪməri 
ˈbredwɪnə(r) - główny żywiciel 
rodziny

Prime Minister  | praɪm ˈmɪnɪstə(r) 
- premier

principally  | ˈprɪnsəpli - głównie

principle  | ˈprɪnsəpl - reguła, zasada

prior to sth  | ˈpraɪə(r) tə ˈsʌmθɪŋ - 
przed czymś

prisoner of conscience  | ˈprɪznə(r) 
əv ˈkɒnʃəns - więzień sumienia

prize  | praɪz - nagroda

progressively  | prəˈɡresɪvli - coraz 
bardziej

prohibited  | prəˈhɪbɪtɪd - zakazany

prolonged  | prəˈlɒŋd - długi, 
długotrwały

prominent  | ˈprɒmɪnənt - widoczny, 
wyraźny

property  | ˈprɒpəti - własność, 
mienie

proponent  | prəˈpəʊnənt - rzecznik, 
orędownik

proposal  | prəˈpəʊzl - propozycja

prosecutor  | ˈprɒsɪkjuːtə(r) - 
oskarżyciel, prokurator

prospective  | prəˈspektɪv - 
potencjalny

prospects  | ˈprɒspekts - szanse, 
perspektywy (na coś)

prothonotary  | ˌprəʊtəˈnəʊt(ə)ri - 
główny sekretarz sądu (UK)

proverb  | ˈprɒvɜːb - powiedzenie, 
porzekadło

provision  | prəˈvɪʒn - 
postanowienie, warunek

provisional  | prəˈvɪʒənl - 
tymczasowy

proviso  | prəˈvaɪzəʊ - ale, 
zastrzeżenie

psyche  | ˈsaɪki - psychika, psyche

public body  | ˈpʌblɪk ˈbɒdi - 
instytucja publiczna, urząd

public domain  | ˈpʌblɪk dəˈmeɪn 
- własność publiczna, domena 
publiczna

punishment  | ˈpʌnɪʃmənt - kara

punitive  | ˈpjuːnɪtɪv - karny 
(działanie); odwetowy

punitive damage  | pjuːnɪtɪv 
ˈdæmɪdʒɪz  - karne odszkodowanie

pupillage  | ˈpjuːpɪlɪdʒ - aplikacja 
radcowska (lub adwokacka)

purchase  | ˈpɜːtʃəs - nabytek, zakup

Q
quarry  | ˈkwɒri - zdobycz, zwierzyna

R
racecourse  | ˈreɪskɔːs - tor 
wyścigowy (UK)

ramifications  | ˌræmɪfɪˈkeɪʃnz 
- konsekwencje (np. negatywne 
czegoś)

ramp  | ræmp - rampa, podjazd

rampant  | ˈræmpənt - bujny, 
powszechny

rant  | rænt - zwymyślanie, długa  
i gniewna tyrada (szczególnie online)

rape  | reɪp - gwałt

rattan  | ræˈtæn - rattanowa laska

readily accessible  | ˈredɪli əkˈsesəbl 
- łatwo dostępny

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

realm  | relm - kraina, obszar

reams of sth  | riːmz əv ˈsʌmθɪŋ - 
tomy czegoś, stosy, sterty czegoś

reasonable  | ˈriːznəbl - rozsądny

reasonably  | ˈriːznəbli - rozsądnie, 
odpowiednio

reassuring  | ˌriːəˈʃʊərɪŋ - 
uspokajający, dodający otuchy

rebel  | ˈrebl - rebeliant, buntownik

reconstructionist  | ˌriːkənˈstrʌkʃnɪst 
- rekonstrukcyjny, rekonstruujący

record label  | ˈrekɔːd ˈleɪbl - 
wytwórnia nagraniowa/płytowa

redneck  | ˈrednek - wsiok, prymityw 
(z prowincji, szczególnie USA)

references  | ˈrefrənsɪz - referencje, 
opinie

reflection  | rɪˈflekʃn - 
odzwierciedlenie, odbicie (czegoś)

refuge  | ˈrefjuːdʒ - schronienie

regarding sth  | rɪˈɡɑːdɪŋ ˈsʌmθɪŋ - 
odnośnie (do) czegoś

reign  | reɪn - rządy (czyjeś)

reign of terror  | reɪn əv ˈterə(r) - 
rządy terroru

reimbursement  | ˌriːɪmˈbɜːsmənt - 
zwrot (kosztów)

reintroduction  | ˌriːɪntrəˈdʌkʃn 
- ponowne wprowadzenie, 
przywrócenie (czegoś)

relating to sth  | rɪˈleɪtɪŋ tǝ ˈsʌmθɪŋ 
- odnoszący się do czegoś,  
w powiązaniu z czymś

relatively  | ˈrelətɪvli - stosunkowo, 
względnie

reliable  | rɪˈlaɪəbl - pewny,  
na którym można polegać

religious belief  | rɪˈlɪdʒəs bɪˈliːf - 
wierzenie religijne

remainder  | rɪˈmeɪndə(r) - reszta, 
pozostała część

remarkably  | rɪˈmɑːkəbli - 
niezwykle

remedy  | ˈremədi - lek, remedium

renowned  | rɪˈnaʊnd - słynny, znany
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replacement  | rɪˈpleɪsmənt - 
zamiana, zamiennik

research  | rɪˈsɜːtʃ - badanie, badania

resignation  | ˌrezɪɡˈneɪʃn - 
ustąpienie (ze stanowiska), 
rezygnacja; zrezygnowanie

resolution  | ˌrezəˈluːʃn - rozwiązanie 
(np. problemu)

respectively  | rɪˈspektɪvli - 
odpowiednio

response  | rɪˈspɒns - odpowiedź

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

resurgence  | rɪˈsɜːdʒəns - 
odrodzenie się

retailer  | ˈriːteɪlə(r) - sprzedawca 
detaliczny, detalista

retainer  | rɪˈteɪnə(r) - opłata  
za dyspozycyjność/pozostawanie  
do dyspozycji

return flight  | rɪˈtɜːn flaɪt - lot 
powrotny

review  | rɪˈvjuː - recenzja

rich pickings  | rɪtʃ ˈpɪkɪŋz - niezłe 
zyski, spore profity

riding crop  | ˈraɪdɪŋ krɒp - szpicruta

rife  | raɪf - szerzący się, którego jest 
pełno

rife with sth  | raɪf wɪð ˈsʌmθɪŋ -  
w którym aż się roi od czegoś

right of association  | raɪt 
əv əˌsəʊʃiˈeɪʃn - prawo do 
(swobodnego) zrzeszania się

rightful  | ˈraɪtfl - prawny, legalny

right-wing  | raɪt wɪŋ - prawicowy

rigid  | ˈrɪdʒɪd - sztywny

robbery  | ˈrɒbəri - kradzież, rabunek

robust  | rəʊˈbʌst - mocny, silny

rod  | rɒd - kij

roughly  | ˈrʌfli - z grubsza

route  | ruːt - droga, trasa

routinely  | ruːˈtiːnli - zwyczajowo, 
stale

row  | raʊ - kłótnia, sprzeczka (pot., 
UK)

ruler  | ˈruːlə(r) - linijka

rundown  | ˈrʌndaʊn - 
podsumowanie, przegląd

S
safeguard  | ˈseɪfɡɑːd - 
zabezpieczenie

safety  | ˈseɪfti - bezpieczeństwo

sales pitch  | seɪlz pɪtʃ - gadka 
sprzedażowa, zachęta do kupna

same-sex marriage  | seɪm 
seks ˈmærɪdʒ - małżeństwo 
osób tej samej płci, małżeństwo 
homoseksualne

sanction  | ˈsæŋkʃn - sankcja

satanic  | səˈtænɪk - szatański, 
piekielny

sb’s cohorts  | ˈsʌmbədɪz ˈkəʊhɔːts - 
czyjaś świta/kohorta

sb’s lot  | ˈsʌmbədɪz lɒt - czyjś los

sb’s pound of flesh  | ˈsʌmbədiz 
paʊnd əv fleʃ - coś, co się komuś 
należy (pot.)

sb’s two cents  | ˈsʌmbədiz tuː sents 
- czyjeś trzy grosze, czyjś wkład/
wtrącenie się

scalding  | ˈskɔːldɪŋ - parzący

scantily clad  | ˈskæntɪli klæd - 
skąpo odziany

scene of crime  | siːn əv kraɪm - 
scena zbrodni

scenery  | ˈsiːnəri - sceneria

schedule  | ˈʃedjuːl - harmonogram

scheme  | skiːm - program, plan

scholar  | ˈskɒlə(r) - uczony, badacz

schooling  | ˈskuːlɪŋ - kształcenie

scientist  | ˈsaɪəntɪst - naukowiec

scope  | skəʊp - skala, rozmiary

scorching  | ˈskɔːtʃɪŋ - skwarny, 
upalny

scrap  | skræp - walka, szarpanina

scuffle  | ˈskʌfl - przepychanka

searing  | ˈsɪərɪŋ - palący, piekący

security council  | sɪˈkjʊərɪti ˈkaʊnsl 
- rada bezpieczeństwa

security guard  | sɪˈkjʊərəti ɡɑːd - 
ochroniarz

seemingly  | ˈsiːmɪŋli - na pozór

self-employed  | ˌself ɪmˈplɔɪd - 
samozatrudniony, pracujący na 
własny rachunek

self-incrimination  | self 
ɪnˈkrɪmɪneɪʃn - samooskarżanie się

self-regulation  | self ˌreɡjʊˈleɪʃn - 
samoregulacja, autoregulacja

semi-autonomous  | ˈsemi 
ɔːˈtɒnəməs - częściowo 
autonomiczny, mający pewną 
autonomię

sensitive  | ˈsensətɪv - poufny

servant  | ˈsɜːvənt - sługa

setting  | ˈsetɪŋ - sytuacja

settlement  | ˈsetlmənt - ugoda, 
porozumienie

severe  | sɪˈvɪə(r) - ostry, dotkliwy

severely  | sɪˈvɪəli - poważnie, ciężko

sex offender  | seks əˈfendə(r) 
- winny przestępstwa na tle 
seksualnym

sexual harassment  | ˈsekʃʊəl 
ˈhærəsmənt - molestowanie 
seksualne

Sharia  | ˈʃeriə - Szariat

sharp about sth  | ʃɑːp əˈbaʊt 
ˈsʌmθɪŋ - mądrze/rozważnie  
do czegoś podchodzący

shoddy  | ˈʃɒdi - podły, kiepski

shop steward  | ʃɒp ˈstjʊəd - 
przedstawiciel załogi (w zakładzie 
pracy)

shortcomings  | ˈʃɔːtkʌmɪŋz - wady, 
braki

shorthand  | ˈʃɔːthænd - stenografia

shredded  | ˈʃredɪd - poszatkowany

signatory  | ˈsɪɡnətri - sygnatariusz

simplicity  | sɪmˈplɪsɪti - prostota

simultaneously  | ˌsɪmlˈteɪnɪəsli - 
jednocześnie

since time immemorial  | sɪns ˈtaɪm 
ˌɪməˈmɔːrɪəl - od niepamiętnych 
czasów

single bargaining arrangement  | 
ˈsɪŋɡl ˈbɑːɡɪnɪŋ əˈreɪndʒmənt 
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- układ pracy indywidualnej 
(niezbiorowy)

skewed towards sb  | skjuːd 
təˈwɔːdz ˈsʌmbədi - skierowany  
do kogoś

skid mark  | skɪd mɑːk - ślad  
po oponie (po ostrym hamowaniu)

skin grafting  | skɪn ˈɡrɑːftɪŋ - 
przeszczep skóry

sleuth  | sluːθ - detektyw (arch.)

small print  | smɔːl prɪnt - drobny 
maczek, ukryte warunki (umowy)

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

softening  | ˈsɒfnɪŋ - złagodzenie, 
załagodzenie

solicitor  | səˈlɪsɪtə(r) - adwokat (UK)

solid  | ˈsɒlɪd - solidny, mocny

sophisticated  | səˈfɪstɪkeɪtɪd - 
wyrafinowany

sound  | ˈsaʊnd - mocny, solidny

sovereignty  | ˈsɒvrənti - 
niezależność

spare the rod and spoil the child  | 
speə(r) ðə rɒd ənd spɔɪl ðə tʃaɪld - 
dzieci trzeba trzymać krótko

special interest group  | ˈspeʃl 
ˈɪntrəst ɡruːp - grupa nacisku, lobby

specialism  | ˈspeʃəlɪzm - 
specjalizacja

spiritual  | ˈspɪrɪtʃuəl - duchowy

squabble  | ˈskwɒbl - sprzeczka

squealing rat  | ˈskwiːlɪŋ ræt - 
donosiciel, konfident (pot., slang.)

stable  | ˈsteɪbl - stabilny

staff  | stɑːf - pracownicy, personel, 
zatrudnieni

stamina  | ˈstæmɪnə - wytrzymałość

stance  | stæns - stanowisko, pozycja 
(w jakiejś kwestii)

star witness  | stɑː(r) ˈwɪtnəs - 
najlepszy świadek, świadek koronny 
(pot.)

starry-eyed  | ˌstɑːrɪ ˈaɪd - 
zauroczony (w kimś), chodzący  
z głową w chmurach

starting point  | ˈstɑːtɪŋ pɔɪnt - 
punkt początkowy

statement  | ˈsteɪtmənt - 
oświadczenie

statute  | ˈstætʃuːt - statut, kodeks 
(prawny)

staunchly  | stɔːntʃli - zdecydowanie, 
stanowczo

stay of execution  | steɪ əv 
ˌeksɪˈkjuːʃn - odroczenie egzekucji

steaming  | ˈstiːmɪŋ - parujący

steely  | ˈstiːli - stalowy (np. wola, 
spojrzenie)

stenograph  | ˈstenəɡrɑːf - stenograf 
(aparat)

stenographer  | stəˈnɒɡrəfə(r) - 
stenograf (osoba), stenotypista

sth hasn’t always been the case  | 
ˈsʌmθɪŋ ˈhæznt ˈɔːlweɪz biːn ðə 
keɪs - coś nie zawsze było takie/tak 
działało

sth is a given  | ˈsʌmθɪŋ ɪz ə ɡɪvn - 
coś jest oczywiste, coś rozumie się 
samo przez się

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

sth is not worth the paper it is 
written on  | ˈsʌmθɪŋ ɪz nɒt wɜːθ 
ðə ˈpeɪpə(r) ɪt ɪz ˈrɪtn ɒn - coś nie 
jest warte nawet papieru, na którym 
zostało zapisane

sth needs no introduction  | 
ˈsʌmθɪŋ niːdz nəʊ ˌɪntrəˈdʌkʃn -  
coś jest doskonale znane

sticking point  | ˈstɪkɪŋ pɔɪnt - 
kwestia sporna

stoning  | ˈstəʊnɪŋ - ukamienowanie

storage  | ˈstɔːrɪdʒ - 
przechowywanie (np. danych)

storied history  | ˈstɔːrɪd ˈhɪstri - 
chwalebna historia

straight bananas  | streɪt bəˈnɑːnəz - 
zupełnie odjechany, szalony

straightforward  | ˌstreɪtˈfɔːwəd - 
prosty, jasny

straightness  | ˈstreɪtnəs - 
prostolinijność, szczerość

strange-looking  | streɪndʒ ˈlʊkɪŋ - 
dziwnie wyglądający

strictly  | ˈstrɪktli - ściśle, konkretnie

strong stomach  | strɒŋ ˈstʌmək - 
mocny żołądek (zdolność  
do wytrzymania brutalnych, 
krwawych itp. zdarzeń/scen  
bez szkody dla psychiki i zdrowia)

Styrofoam  | ˈstaɪrəfəʊm - styropian

submission  | səbˈmɪʃn - podawanie, 
składanie (np. wniosku)

subsequent  | ˈsʌbsɪkwənt - 
następujący (po czymś), późniejszy

subsidence  | səbˈsaɪdns - osunięcie, 
zapadanie się

subsidiary  | səbˈsɪdɪəri - filia, 
jednostka zależna

success rate  | səkˈses reɪt - ilość 
sukcesów, wskaźnik powodzeń

succession  | səkˈseʃn - sukcesja, 
następstwo

successor  | səkˈsesə(r) - następca

sudden  | ˈsʌdn - nagły

sufficient  | səˈfɪʃnt - wystarczający

suffrage  | ˈsʌfrɪdʒ - prawo wyborcze 
(szczególnie kobiet); ruch kobiet 
(dążących do równych praw 
wyborczych na pocz. XX

summary  | ˈsʌməri - podsumowanie

sundry  | ˈsʌndri - rozmaity, różny

superstition  | ˌsuːpəˈstɪʃn - przesąd, 
zabobon

supporting role  | səˈpɔːtɪŋ rəʊl - 
rola drugoplanowa

supranational  | ˌsuːprəˈnæʃnəl - 
ponadnarodowy

supreme  | suːˈpriːm - najwyższy

surveillance  | sɜːˈveɪləns - nadzór 
(np. kamer)

suspense  | səˈspens - napięcie

sweatshop  | ˈswetʃɒp - zakład 
wyzyskujący tanią siłę roboczą

swiftly  | ˈswɪftli - prędko, szybko

T
tax return  | tæks rɪˈtɜːn - zeznanie 
podatkowe

tear-jerker  | ˈtɪə(r) dʒɜːkə(r) - 
wyciskacz łez (film, pot.)
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temple  | ˈtempl - świątynia

tenant  | ˈtenənt - najemca, 
dzierżawca

tension  | ˈtenʃn - spięcie, napięta 
sytuacja

term  | tɜːm - kadencja, okres 
urzędowania

terms  | tɜːmz - zasady, warunki  
(np. umowy)

terms and conditions  | tɜːmz ǝnd 
kənˈdɪʃnz - warunki (umowy)

testimony  | ˈtestɪməni - 
świadectwo, opinia (osoby)

textiles  | ˈtekstaɪlz - tekstylia

the bar is set high  | ðə bɑː ɪz set 
haɪ - poprzeczka została wysoko 
ustawiona

the Big Apple  | ðə bɪɡ æpl - Nowy 
Jork (pot.)

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

the business end of X  | ðə ˈbɪznəs 
end əv - działająca/aktywna/ostra 
część czegoś (np. noża)

the European Commission  | ðə 
ˌjʊərəˈpiːən kəˈmɪʃn - Komisja 
Europejska

the Federal Trade Commission 
(FTC)  | ðə ˈfedərəl treɪd kəˈmɪʃn ˌef 
tiː ˈsiː - Federalna Komisja Handlu 
(US)

the Fifth Amendment  | ðə ˈfɪfθ 
əˈmendmənt - piąta poprawka  
do konstytucji Stanów 
Zjednoczonych

the First Amendment  | ðə ˈfɜːst 
əˈmendmənt - pierwsza poprawka 
do Konstytucji USA

the genie is out of the bottle  | 
ðə ˈdʒiːni ɪz ʊt əv ðə ˈbɒtl - dżin 
wydostał się z butelki (co się stało,  
to się nie odstanie)

the Golden Arches  | ðə ˈɡəʊldən 
ˈɑːtʃɪz - złote łuki (pot. o McDonald's)

the Industrial Revolution  | ði 
ɪnˈdʌstrɪəl ˌrevəˈluːʃn - rewolucja 
przemysłowa

the late X  | ðə leɪt - (niedawno) 
zmarły X

the latter  | ðə ˈlætə(r) - ten  
drugi/ostatni z wymienionych

the letter of the law  | ðə ˈletər əv 
ðə lɔː - litera prawa

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

the long arm of the law  | ðə 
ˈlɒŋ ɑːm əv ðə lɔː - długie ramię 
sprawiedliwości

the nub of the matter  | ðə nʌb əv 
ðə ˈmætə(r) - sedno sprawy

the order of the day  | ði ˈɔːdə(r) əv 
ðə deɪ - porządek działania, typowy 
sposób postępowania (w danym 
okresie)

the pendulum has swung too 
far...  | ðə ˈpendjʊləm həz swʌŋ 
tuː ˈfɑː(r) - sprawy posunęły się za 
daleko, przesadzono z czymś (pot.)

the public  | ðə ˈpʌblɪk - 
społeczność, ogół społeczeństwa

the real McCoy  | ðə rɪəl məˌkɔɪ - 
prawdziwa rzecz, autentyk (pot.)

the stand  | ðə stænd - miejsce dla 
świadka (w sądzie)

the Supreme Court  | ðə suːˈpriːm 
kɔːt - Sąd Najwyższy

the tools of the trade  | ðə tuːlz əv 
ðə treɪd - narzędzia branżowe

theme tune  | θiːm tjuːn - główna 
melodia (filmu)

there is bound to be X  | ðeə(r) ɪz 
baʊnd tə bi - na pewno  
będzie/pojawi się X

there is no shortage of sth  | ðeə(r) 
ɪz nəʊ ˈʃɔːtɪdʒ əv ˈsʌmθɪŋ - nie 
brakuje czegoś, pełno/dużo czegoś

third-degree burns  | ˈθɜːd dɪˈɡriː 
bɜːnz - poparzenia trzeciego stopnia

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

thong  | θɒŋ - rzemień

thorny  | ˈθɔːni - ciernisty, drażliwy

thrashing  | ˈθræʃɪŋ - bicie, lanie

three and out  | θriː ənd aʊt - 
do trzech poprawek (zdawanie 
poprawki egzaminu)

thumbnail  | ˈθʌmneɪl - obrazek 
podglądu, miniaturka (np. pliku 
obrazka)

ticket collector  | ˈtɪkɪt kəˈlektə(r) - 
bileter (UK)

tide  | taɪd - przypływ, pływ

time-consuming  | taɪm 
ˈkənˈsjuːmɪŋ - czasochłonny

tirade  | taɪˈreɪd - tyrada

titan of industry  | ˈtaɪtn əv ˈɪndəstri 
- magnat przemysłu

title deed  | ˈtaɪtl diːd - tytuł 
własności

to abandon sth  | tu əˈbændən 
ˈsʌmθɪŋ - porzucić coś

to abet sb  | tu əˈbet ˈsʌmbədi - 
podżegać kogoś, pomagać  
(w zbrodni)

to abide by sth  | tu əˈbaɪd baɪ 
ˈsʌmθɪŋ - przestrzegać czegoś (prawa)

to abolish sth  | tu əˈbɒlɪʃ ˈsʌmθɪŋ - 
obalić coś

to abstain from doing sth  | tu 
əbˈsteɪn frəm ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ - 
powstrzymać się przed zrobieniem 
czegoś

to accommodate sb  | tu 
əˈkɒmədeɪt ˈsʌmbədi - pomieścić 
kogoś, dostosować (się) do kogoś

to accompany sth  | tu əˈkʌmpəni 
ˈsʌmθɪŋ - towarzyszyć czemuś

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

to acknowledge sth  | tu əkˈnɒlɪdʒ 
ˈsʌmθɪŋ - potwierdzić coś

to act as a deterrent to sth  | tu ækt 
əz ə dɪˈterənt tə ˈsʌmθɪŋ - działać 
jako środek odstraszający/czynnik 
zniechęcający do czegoś

to act within the law  | tu ækt 
wɪðˈɪn ðə lɔː - działać w obrębie 
prawa

to add insult to injury  | tu æd 
ˈɪnsʌlt tə ˈɪndʒəri - na domiar złego, 
co gorsza

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

to admit  | tu ədˈmɪt - przyznać

to admit to doing sth  | tu ədˈmɪt  
tə ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ - przyznać się  
do robienia czegoś

to admonish sb  | tu ədˈmɒnɪʃ 
ˈsʌmbədi - skarcić kogoś, udzielić 
komuś nagany

to advance sth  | tu ədˈvɑːns 
ˈsʌmθɪŋ - wspierać, popierać coś 
(np. ruch społeczny)

to affect sb  | tu əˈfekt ˈsʌmbədi - 
wpływać na kogoś

to affect sth  | tu əˈfekt ˈsʌmθɪŋ - 
mieć wpływ na coś

to agree on sth  | tu əˈɡriː ɒn 
ˈsʌmθɪŋ - zgodzić się co do czegoś

to allege sth  | tu əˈledʒ ˈsʌmθɪŋ - 
utrzymywać, że coś (niewłaściwego) 
miało miejsce

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

to amend sth  | tu əˈmend ˈsʌmθɪŋ - 
poprawić coś

to annul sth  | tu əˈnʌl ˈsʌmθɪŋ - 
unieważnić coś

to anticipate sth  | tu ænˈtɪsɪpeɪt 
ˈsʌmθɪŋ - przewidzieć coś

to appeal  | tu əˈpiːl - składać 
apelację od wyroku sądowego

to apply sth  | tu əˈplaɪ ˈsʌmθɪŋ - 
zastosować coś

to appoint sb  | tu əˈpɔɪnt ˈsʌmbədi 
- wyznaczyć kogoś, mianować

to approach sb  | tu əˈprəʊtʃ 
ˈsʌmbədi - podejść do kogoś

to argue about sth  | tu ˈɑːɡjuː 
əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ - dyskutować  
o czymś, kłócić się o coś

to articulate sth  | tu ɑːˈtɪkjuleɪt 
ˈsʌmθɪŋ - wyrazić coś, pokazać

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

to assert that...  | tu əˈsɜːt ðæt - 
stanowić, że..., twierdzić, że... 

to award sb sth  | tu əˈwɔːd 
ˈsʌmbədi ˈsʌmθɪŋ - przyznać coś 
komuś (nagrodę, odszkodowanie)

to award sth for sth  | tu əˈwɔːd 
ˈsʌmθɪŋ fə(r) ˈsʌmθɪŋ - przyznać coś 
za coś

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

to back sth up  | tə bæk ˈsʌmθɪŋ  
ʌp - popierać coś

to bad-mouth sb  | tə bæd maʊθ 
ˈsʌmbədi - ostro kogoś skrytykować, 
nie przebierając w słowach

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

to bar sb from doing sth  | tə bɑː(r) 
ˈsʌmbədi frəm ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ - 
zabronić komuś robienia czegoś  
(w prawnie karalny sposób)

to be at odds with sth  | tə bi ət ɒdz 
wɪð ˈsʌmθɪŋ - kłócić się z czymś, nie 
zgadzać

to be entitled to sth  | tə bi ɪnˈtaɪtld 
tə ˈsʌmθɪŋ - być uprawnionym do 
czegoś

to be in bother  | tə bi ɪn ˈbɒðə(r) - 
być w opałach/tarapatach

to be in operation  | tə bi ɪn 
ˌɒpəˈreɪʃn - być prawomocnym, mieć 
zastosowanie

to be liable to do sth  | tə biː ˈlaɪəbl 
tə du ˈsʌmθɪŋ - prawie na pewno coś 
zrobić, być (narażonym) na zrobienie 
czegoś

to be manifest  | tə bi ˈmænɪfest - 
być widocznym/wyraźnym

to be no stranger to sth  | tə bi nəʊ 
ˈstreɪndʒə(r) tə ˈsʌmθɪŋ - dobrze 
się na czymś znać, doskonale coś 
pamiętać/znać

to be on the bottle  | tə bi ɒn ðə 
ˈbɒtl - pić, być alkoholikiem

to be on the hook for sth  | tə bi 
ɒn ðə hʊk fə(r) ˈsʌmθɪŋ - musieć 
zapłacić/odpowiedzieć za coś (pot.)

to be on the receiving end of sth  | 
tə bi ɒn ðə rɪˈsiːvɪŋ end əv ˈsʌmθɪŋ - 
znaleźć się po drugiej stronie czegoś

to be seated  | tə bi ˈsiːtɪd - usiąść

to be tempted to do sth  | tə bi 
ˈtemptɪd tə du ˈsʌmθɪŋ - mieć 
ochotę coś zrobić

to be too good to be true  | tə bi tuː 
ɡʊd tə bi truː - być zbyt pieknym, 
aby być prawdziwym

to be within one’s rights to do sth  | 
tə bi wɪðˈɪn wʌnz raɪts tə du ˈsʌmθɪŋ 
- mieć pełne prawo do zrobienia 
czegoś

to beam with pride  | tə biːm wɪð 
praɪd - promienieć z dumy

to bear arms  | tə beə(r) ɑːmz - 
nosić broń (US)

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

to beat about the bush  | tə biːt 
əˈbaʊt ðə bʊʃ - owijać w bawełnę

to beg to differ  | tə beɡ tə ˈdɪfə(r) 
- sądzić, że jest zupełnie inaczej, 
pozwalać sobie mieć inne zdanie

to benefit sb  | tə ˈbenɪfɪt ˈsʌmbədi - 
przynieść komuś korzyść

to bill sb for sth  | tə bɪl ˈsʌmbədi 
fə(r) ˈsʌmθɪŋ - wystawić komuś  
za coś rachunek

to bind sth together  | tə baɪnd 
ˈsʌmθɪŋ təˈɡeðə(r) - spiąć coś razem

to boil down to sth  | tə bɔɪl daʊn tə 
ˈsʌmθɪŋ - sprowadzać się do czegoś

to book a flight  | tə bʊk ə flaɪt - 
zarezerwować lot

to break down  | tə breɪk daʊn - 
psuć się

to break out  | tə breɪk aʊt - uciec, 
uwolnić się

to break sth down  | tə breɪk 
ˈsʌmθɪŋ daʊn - rozbijać coś  
(na elementy), rozpisywać 

to break the bank  | tə breɪk ðə 
bæŋk - rozbić bank, zrujnować (się)

to breathe a sigh of relief  | tə briːð 
ə saɪ əv rɪˈliːf - odetchnąć z ulgą

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

to bring sth in  | tə brɪŋ ˈsʌmθɪŋ ɪn - 
sprowadzić coś

to bring sth to a conclusion  | 
tə brɪŋ ˈsʌmθɪŋ tu ə kənˈkluːʒn - 
doprowadzić coś do końca

to bring sth to the forefront  | 
tə brɪŋ ˈsʌmθɪŋ tə ðə ˈfɔːfrʌnt - 
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wysunąć coś na pierwszy plan, 
uczynić coś priorytetem

to burn down  | tə bɜːn daʊn - 
spłonąć

to call for sth  | tə kɔːl fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
- ubiegać się o coś, domagać się 
czegoś

to call sb to the bar  | tə kɔːl 
ˈsʌmbədi tə ðə bɑː(r) - przyjąć kogoś 
do palestry

to call sb to the stand  | tə kɔːl 
ˈsʌmbədi tə ðə stænd - wezwać 
kogoś do złożenia zeznań

to call sth into question  | tə kɔːl 
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə ˈkwestʃən - podważyć 
coś, podawać w wątpliwość

to call upon sb to do sth  | tə kɔːl 
əˈpɒn ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ - 
wezwać kogoś do (z)robienia czegoś

to cancel  | tə ˈkænsl - anulować

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

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

to challenge sth  | tə ˈtʃæləndʒ 
ˈsʌmθɪŋ - podawać coś w 
wątpliwość, rzucić czemuś wyzwanie

to charge for sth  | tə tʃɑːdʒ fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - żądać za coś opłaty, 
pobierać za coś opłatę

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

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

to chasten  | tə ˈtʃeɪsn - dać  
do myślenia, pouczyć

to chill  | tə tʃɪl - dać sobie spokój, 
odpuścić sobie (pot., slang.)

to chivvy sth up  | tə ˈtʃɪvi ˈsʌmθɪŋ 
ʌp - popędzić coś, pogonić

to claim sth  | tə kleɪm ˈsʌmθɪŋ - 
twierdzić coś, utrzymywać

to claim sth on sth  | tə kleɪm 
ˈsʌmθɪŋ ɒn ˈsʌmθɪŋ - uznać coś za 
coś/jakieś (np. chronione prawem)

to claw sth back  | tǝ klɔː ˈsʌmθɪŋ 
bæk - odzyskać coś (siłą, dowolnymi 
środkami)

to coin sth  | tə kɔɪn ˈsʌmθɪŋ - ukuć 
coś (słówko, powiedzonko)

to combat sth  | tə ˈkɒmbæt 
ˈsʌmθɪŋ - zwalczać coś, walczyć z 
czymś

to come after sb  | tə kʌm ˈɑːftə(r) 
ˈsʌmbədi - ścigać kogoś

to come in handy  | tə kʌm ɪn 
ˈhændi - przydać się (pot.)

to come into force  | tə kʌm ˈɪntə 
fɔːs - wejść w życie, nabrać mocy 
prawnej

to come under fire for sth  | tə 
kʌm ˈʌndə(r) ˈfaɪə(r) fə(r) ˈsʌmθɪŋ - 
znaleźć się pod obstrzałem krytyki za 
coś, być ostro skrytykowanym za coś

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

to commission sth  | tə kəˈmɪʃn 
ˈsʌmθɪŋ - zamówić coś

to commit sth  | tə kəˈmɪt ˈsʌmθɪŋ - 
popełnić coś

to compare  | tə kəmˈpeə(r) - 
porównać

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

to compensate sth  | tə ˈkɒmpənseɪt 
ˈsʌmθɪŋ - kompensować coś, 
równoważyć

to complain  | tə kəmˈpleɪn - 
narzekać

to comply with sth  | tə kəmˈplaɪ 
wɪð ˈsʌmθɪŋ - zastosować się do 
czegoś; wypełnić coś (np. wymogi)

to compose sth of sth  | tə 
kəmˈpəʊz ˈsʌmθɪŋ əv ˈsʌmθɪŋ - 
układać/tworzyć coś z czegoś

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

to concern sth  | tǝ kənˈsɜːn ˈsʌmθɪŋ 
- dotyczyć czegoś

to conclude with sth  | tə kənˈkluːd 
wɪð ˈsʌmθɪŋ - zakończyć się czymś

to conduct  | tə kənˈdʌkt - 
przeprowadzać

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

to confirm sth  | tə kənˈfɜːm 
ˈsʌmθɪŋ - potwierdzić coś

to consent to sth  | tə kənˈsent tə 
ˈsʌmθɪŋ - zgodzić się na coś

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

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

to consist of sb  | tə kənˈsɪst əv 
ˈsʌmbədi - składać się z kogoś

to constitute sth  | tə ˈkɒnstɪtjuːt 
ˈsʌmθɪŋ - stanowić coś

to contain sth  | tə kənˈteɪn ˈsʌmθɪŋ 
- zawierać coś

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

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

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

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

to convince sb  | tə kənˈvɪns 
ˈsʌmbədi - przekonać kogoś

to cool off  | tə kuːl ɒf - ochłodnieć, 
ochłonąć

to cope with sth  | tə kəʊp wɪð 
ˈsʌmθɪŋ - poradzić sobie z czymś

to copyright sth  | tə ˈkɒpɪraɪt 
ˈsʌmθɪŋ - chronić coś prawem 
autorskim

to corroborate sth  | tə kəˈrɒbəreɪt 
ˈsʌmθɪŋ - potwierdzić coś (czyjąś 
wersję wydarzeń)

to cost an arm and a leg  | tə kɒst 
ən ɑːm ənd ə leɡ - kosztować krocie

to cost sth  | tə kɒst ˈsʌmθɪŋ - 
wycenić coś

to cough up X  | tə kɒf ʌp - wybulić X

to counter sth  | tə ˈkaʊntə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - odbijać coś, ripostować

to countersign sth  | tə ˈkaʊntəsaɪn 
ˈsʌmθɪŋ - kontrasygnować coś

to cover sth  | tə ˈkʌvə(r) ˈsʌmθɪŋ - 
pokryć coś, objąć
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to crack down on sth  | tə kræk 
daʊn ɒn ˈsʌmθɪŋ - rozprawić się 
(ostro) z czymś

to credit sth with sth  | tə ˈkredɪt 
ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ - przypisywać 
coś czemuś

to critique sth  | tə krɪˈtiːk ˈsʌmθɪŋ 
- przeprowadzić krytyczną analizę 
czegoś, przeanalizować coś (US)

to cry foul  | tə kraɪ faʊl - głośno 
protestować

to curtail sth  | tə kɜːˈteɪl ˈsʌmθɪŋ - 
ograniczyć coś, pohamować

to cut corners  | tə kʌt ˈkɔːnəz - 
oszczędzać (na czymś)

to cut sth off  | tə kʌt ˈsʌmθɪŋ ɒf - 
odciąć coś, uciąć

to deal sth out  | tə diːl ˈsʌmθɪŋ aʊt 
- wydawać coś

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

to deem sb to have done sth  | tə 
diːm ˈsʌmbədi tə hev dʌn ˈsʌmθɪŋ - 
uznać, że ktoś czegoś dokonał

to deem X Y  | tə diːm - uznać X za Y

to defame sb  | tə dɪˈfeɪm ˈsʌmbədi 
- zniesławić kogoś

to defend sb  | tə dɪˈfend ˈsʌmbədi - 
bronić kogoś

to defend sb’s interests  | tə dɪˈfend 
ˈsʌmbədɪz ˈɪntrəsts - bronić czyichś 
interesów

to delineate sth  | tə dɪˈlɪnɪeɪt 
ˈsʌmθɪŋ - wyznaczyć coś, nakreślić

to delve into sth  | tə delv ˈɪntə 
ˈsʌmθɪŋ - zagłębić się w coś

to demonstrate sth  | tə 
ˈdemənstreɪt ˈsʌmθɪŋ - pokazać coś, 
udowodnić

to deny sb sth  | tə dɪˈnaɪ ˈsʌmbədi 
ˈsʌmθɪŋ - nie dać komuś czegoś, 
odmówić komuś czegoś

to depend on sth  | tə dɪˈpend ɒn 
ˈsʌmθɪŋ - zależeć od czegoś

to deport sb  | tə dɪˈpɔːt ˈsʌmbədi - 
deportować kogoś

to deprive sb of sth  | tə dɪˈpraɪv 
ˈsʌmbədi əv ˈsʌmθɪŋ - pozbawić 
kogoś czegoś

to derive benefit  | tə dɪˈraɪv 
ˈbenɪfɪt - czerpać korzyść(-ci)

to desert sb  | tə dɪˈzɜːt ˈsʌmbədi - 
porzucić kogoś, zostawić

to deteriorate  | tə dɪˈtɪərɪəreɪt - 
pogarszać się

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

to detract from sth  | tǝ dɪˈtrækt 
frǝm ˈsʌmθɪŋ - szkodzić czemuś

to die for the cause  | tə daɪ fə(r) ðə 
kɔːz - umrzeć za sprawę

to differ  | tə ˈdɪfə(r) - różnić się

to dine  | tə daɪn - stołować się, jeść

to direct sth  | tə dɪˈrekt ˈsʌmθɪŋ - 
skierować coś

to disguise oneself as X  | tə dɪsˈɡaɪz 
wʌnˈself əz - przebrać się za X

to dish sth out  | tə dɪʃ ˈsʌmθɪŋ aʊt - 
rozdawać coś

to dismiss sth  | tə dɪsˈmɪs ˈsʌmθɪŋ - 
zapomnieć o czymś, odrzucić

to distinguish sb from sth  | tə 
dɪˈstɪŋɡwɪʃ ˈsʌmbədi frəm ˈsʌmθɪŋ - 
odróżnić kogoś od czegoś

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

to do away with sth  | tə du əˈweɪ 
wɪð ˈsʌmθɪŋ - pozbyć się czegoś, 
zrezygnować z czegoś

to do the heavy lifting  | tə də ðə 
ˈhevi ˈlɪftɪŋ - odwalić najcięższą 
robotę

to dog sb  | tə dɒɡ ˈsʌmbədi - 
dokuczać komuś, uprzykrzać komuś 
życie

to draft sth  | tə drɑːft ˈsʌmθɪŋ - 
stworzyć roboczą wersję jakiegoś 
dokumentu, projekt

to draw attention to sth  | tə drɔː 
əˈtenʃn tə ˈsʌmθɪŋ - zwrócić uwagę 
na coś

to draw sth  | tə drɔː ˈsʌmθɪŋ - 
wzniecać coś, przyciągać

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

to draw the line  | tǝ drɔː ðə laɪn - 
wyznaczyć granicę, określić granice

to draw upon sth  | tə drɔː əˈpɒn 
ˈsʌmθɪŋ - korzystać z czegoś, 
posiłkować się czymś

to dub oneself X  | tə dʌb wʌnˈself - 
ochrzcić się mianem X

to dump sth  | tə dʌmp ˈsʌmθɪŋ - 
wyrzucać coś (poza wyznaczonym 
miejscem)

to elapse  | tu ɪˈlæps - upłynąć  
(o czasie)

to emanate from sth  | tu ˈeməneɪt 
frəm ˈsʌmθɪŋ - wywodzić się  
z czegoś, brać się z czegoś

to embed sth  | tu ɪmˈbed ˈsʌmθɪŋ - 
osadzić coś (bez kopiowania  
na własny dysk lub serwer); zagłębić 
coś, zakorzenić 

to emerge as X  | tu ɪˈmɜːdʒ əz - 
wyłonić się jako X

to emphasise sth  | tə ˈemfəsaɪz 
ˈsʌmθɪŋ - wzmocnić coś, uwypuklić

to empower sb  | tu ɪmˈpaʊə(r) 
ˈsʌmbədi - umocnić czyjąś pozycję

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

to enforce sth  | tu ɪnˈfɔːs ˈsʌmθɪŋ - 
wyegzekwować coś, wymusić coś

to engage in sth  | tu ɪnˈɡeɪdʒ ɪn 
ˈsʌmθɪŋ - zaangażować się w coś, 
zacząć coś robić

to enshrine sth in law  | tu ɪnˈʃraɪn 
ˈsʌmθɪŋ ɪn lɔː - zagwarantować coś 
prawnie/prawem

to enslave sb  | tu ɪnˈsleɪv ˈsʌmbədi 
- uczynić kogoś niewolnikiem, 
zniewolić kogoś

to ensure sth  | tu ɪnˈʃʊə(r) ˈsʌmθɪŋ 
- zapewnić coś

to entail sth  | tu ɪnˈteɪl ˈsʌmθɪŋ - 
wywoływać coś, pociągać coś  
za sobą

to entitle sb to sth  | tu ɪnˈtaɪtl 
ˈsʌmbədi tə ˈsʌmθɪŋ - dawać komuś 
prawo do czegoś/na coś, uprawniać 
kogoś do czegoś

to enumerate sth  | tu ɪˈnjuːməreɪt 
ˈsʌmθɪŋ - wyliczyć coś

to erode sth  | tu ɪˈrəʊd ˈsʌmθɪŋ - 
podkopywać coś, podrywać
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to erupt  | tu ɪˈrʌpt - gwałtownie 
wzrosnąć

to eschew sth  | tu ɪˈstʃuː ˈsʌmθɪŋ - 
wystrzegać się czegoś, wyrzec się

to escort sb to sth  | tu ɪˈskɔːt 
ˈsʌmbədi tə ˈsʌmθɪŋ - przeprowadzić 
kogoś gdzieś/do czegoś

to establish ownership  | tu ɪˈstæblɪʃ 
ˈəʊnəʃɪp - określić/ustalić własność

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

to examine sth  | tu ɪɡˈzæmɪn 
ˈsʌmθɪŋ - (z)badać coś

to exercise sth  | tu ˈeksəsaɪz 
ˈsʌmθɪŋ - wykazać się czymś, 
sprawować coś

to exert sth  | tu ɪɡˈzɜːt ˈsʌmθɪŋ - 
wywrzeć coś (np. siłę, nacisk)

to exonerate sb  | tu ɪɡˈzɒnəreɪt 
ˈsʌmbədi - uniewinnić kogoś, 
oczyścić z zarzutów

to expand on sth  | tu ɪkˈspænd ɒn 
ˈsʌmθɪŋ - rozszerzyć coś, rozwinąć 
(np. myśl)

to expose sb  | tu ɪkˈspəʊz ˈsʌmbədi 
- ujawnić kogoś, zdemaskować

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 fade  | tə feɪd - przygasać, 
wyblaknąć, przeminąć

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

to fall victim to sth  | tə fɔːl ˈvɪktɪm 
tə ˈsʌmθɪŋ - paść ofiarą czegoś

to fancy doing sth  | tə ˈfænsi ˈduːɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ - mieć chęć na zrobienie 
czegoś (pot., UK)

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

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

to feed off sth  | tə fiːd ɒf ˈsʌmθɪŋ - 
żywić się czymś

to fight back  | tə faɪt bæk - odpierać 
atak, kontratakować

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

to find sb guilty of sth  | tə faɪnd 
ˈsʌmbədi ˈɡɪlti əv ˈsʌmθɪŋ - uznać 
kogoś za winnego czegoś

to fine sb X  | tə faɪn ˈsʌmbədi - 
ukarać kogoś grzywną w wysokości X

to flaunt sth  | tə flɔːnt ˈsʌmθɪŋ - 
obnosić się z czymś, afiszować

to flee sth  | tə fliː ˈsʌmθɪŋ - uciekać 
przed czymś

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

to flout sth  | tə flaʊt ˈsʌmθɪŋ - 
zlekceważyć coś

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

to forfeit sth  | tə ˈfɔːfɪtˈsʌmθɪŋ - 
utracić prawo do czegoś/coś

to foster sth  | tə ˈfɒstə(r) ˈsʌmθɪŋ - 
krzewić coś, rozwijać

to fret  | tə fret - przejmować się

to fulfil sth  | tə fʊlˈfɪl ˈsʌmθɪŋ - 
spełniać coś (UK)

to gain a reputation for sth  | tə 
ɡeɪn ə ˌrepjʊˈteɪʃn fə(r) ˈsʌmθɪŋ - 
zyskać reputację jako coś/jakieś

to gatecrash sth  | tə ˈɡeɪtkræʃ 
ˈsʌmθɪŋ - wpaść gdzieś bez 
zapowiedzi i zaproszenia

to gather sth  | tə ˈɡæðə(r) ˈsʌmθɪŋ 
- zbierać coś

to get carried away with sth  | tə 
ɡet ˈkærɪd əˈweɪ wɪð ˈsʌmθɪŋ -  
za bardzo się czymś przejąć,  
za daleko się z czymś posunąć

to get in sb’s way  | tə ˈɡet ɪn 
ˈsʌmbədɪz ˈweɪ - stanąć komuś  
na drodze; przeszkodzić komuś

to get into hot water  | tə ɡet ˈɪntə 
hɒt ˈwɔːtə(r) - wpaść w tarapaty, 
wpakować się w kłopoty

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

to get sb into hot water  | tə ɡet 
ˈsʌmbədi ˈɪntə hɒt ˈwɔːtə(r) - 
wpakować kogoś w tarapaty

to get sb off the hook  | tə get 
ˈsʌmbədi ɒf ðə hʊk - sprawić, że ktoś 
uniknie odpowiedzialności/kary  
za coś, sprawić, że komuś coś  
ujdzie na sucho

to get sth right  | tə ɡet ˈsʌmθɪŋ raɪt 
- zgadnąć coś (dokładnie)

to get the better of sth  | tə ɡet ðə 
ˈbetə(r) əv ˈsʌmθɪŋ - przemóc coś, 
uporać się z czymś

to give refunds  | tə ɡɪv rɪˈfʌndz - 
dokonać zwrotu

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

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

to give sth off  | tə ɡɪv ˈsʌmθɪŋ ɒf - 
roztaczać coś

to give sth up  | tə ɡɪv ˈsʌmθɪŋ ʌp - 
oddać coś

to give X impression  | tə ɡɪv 
ɪmˈpreʃn - wywrzeć X wrażenie

to glance  | tə ɡlɑːns - rzucić okiem

to go about doing sth  | tə ɡəʊ 
əˈbaʊt ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ - zajmować 
się czymś, zabierać się do robienia 
czegoś

to go ahead  | tə ɡəʊ əˈhed - 
rozpocząć coś, zacząć  
(np. planowane działanie)

to go barefoot  | tə ɡəʊ ˈbeəfʊt -  
iść na boso

to go down in history as X  | tə ɡəʊ 
daʊn ɪn ˈhɪstri əz - zapisać się w 
kartach historii jako X

to go down well with sb  | tə ɡəʊ 
daʊn wel wɪð ˈsʌmbədi - pasować 
komuś, spodobać się

to go hand in hand with sth  | tə 
gəʊ hænd ɪn hænd wɪð ˈsʌmθɪŋ - 
kojarzyć się jednoznacznie z czymś; 
iść z czymś ręka w rękę

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

to go off the radar  | tə ɡəʊ ɒf ðə 
ˈreɪdɑː(r) - zapaść się pod ziemię, 
schować się

to go pear-shaped  | tə ɡəʊ 
ˈpeəʃeɪpt - przybrać zły obrót  
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(o sytuacji), bardzo źle się potoczyć 
(o sytuacji, planach)

to go unaddressed  | tə ɡəʊ 
ˌənəˈdrest - nie zostać opisanym/
poruszonym (o kwestii)

to go walkabout  | tə ɡəʊ 
ˈwɔːkəbaʊt - udać się na wędrówkę; 
wyparować, zniknąć (o kimś) (pot.)

to govern sth  | tə ˈɡʌvn ˈsʌmθɪŋ - 
rządzić czymś

to graduate  | tə ˈɡrædʒʊeɪt - 
skończyć studia, zakończyć naukę

to hack it  | tə hæk ɪt - jakoś sobie 
poradzić, zrobić coś byle jak

to hail sth as sth  | tə heɪl ˈsʌmθɪŋ 
əz ˈsʌmθɪŋ - okrzyczeć coś mianem 
czegoś, uznawać coś za jakieś

to hand sb sth  | tə hænd ˈsʌmbədi 
ˈsʌmθɪŋ - wręczyć coś komuś

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

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

to harass sb  | tə ˈhærəs ˈsʌmbədi - 
nękać kogoś

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

to have a preference for sth  | tə 
həv ə ˈprefrəns fə(r) ˈsʌmθɪŋ - woleć 
coś, preferować

to have all one’s ducks in a row  | 
tə həv ɔːl wʌnz dʌks ɪn ə raʊ - mieć 
wszystko przygotowane (pot.)

to have sb’s X at heart  | tə həv 
ˈsʌmbədɪz ət hɑːt - mieć czyjeś X  
na względzie

to have the faculties  | tə həv 
ðə ˈfækltɪz - być w (pełni) władz 
umysłowych

to have the guts to do sth  | tə 
həv ðə ɡʌts tə du ˈsʌmθɪŋ - mieć 
odwagę, by coś zrobić (pot.)

to head sth  | tə hed ˈsʌmθɪŋ - 
przewodzić czemuś, zarządzać czymś

to herald sth  | tə ˈherəld ˈsʌmθɪŋ - 
zwiastować coś

to highlight sth  | tə ˈhaɪlaɪt ˈsʌmθɪŋ 
- uwydatnić coś, zaakcentować

to hinder sth  | tə ˈhɪndə(r) ˈsʌmθɪŋ 
- zahamować coś, utrudnić

to hit the books  | tə hɪt ðə bʊks - 
zacząć o czymś czytać, doczytać  
o czymś

to hold sb accountable for sth  |  
tə həʊld ˈsʌmbədi əˈkaʊntəbl 
fə(r) ˈsʌmθɪŋ - uznać kogoś 
za odpowiedzialnego za 
coś/ponoszącego za coś 
odpowiedzialność

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

to host sth  | tə həʊst ˈsʌmθɪŋ - 
prowadzić coś, być gospodarzem/
prowadzącym czegoś 

to impact on sth  | tu ɪmˈpækt 
ɒn ˈsʌmθɪŋ - mieć wpływ na coś, 
wpłynąć na coś

to impinge on sth  | tu ɪmˈpɪndʒ ɒn 
ˈsʌmθɪŋ - rzutować na coś, naruszyć 
coś

to implement sth  | tu ˈɪmplɪment 
ˈsʌmθɪŋ - zastosować coś, wdrożyć

to imprison sb  | tu ɪmˈprɪzn 
ˈsʌmbədi - uwięzić kogoś

to improve upon sth  | tu ɪmˈpruːv 
əˈpɒn ˈsʌmθɪŋ - być lepszym od 
czegoś, ulepszyć coś

to incur losses  | tu ɪnˈkɜː(r) lɒsɪz - 
ponieść straty

to incur sb’s wrath  | tu ɪnˈkɜː(r) 
ˈsʌmbədiz rɒθ - narazić się na czyjś 
gniew

to incur sth  | tu ɪnˈkɜː(r) ˈsʌmθɪŋ - 
ponieść coś (koszty)

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

to indoctrinate sb  | tu ɪnˈdɒktrɪneɪt 
ˈsʌmbədi - zindoktrynować kogoś

to infringe on sth  | tu ɪnˈfrɪndʒ 
ɒn ˈsʌmθɪŋ - naruszyć coś (prawa, 
własność)

to insist on sth  | tu ɪnˈsɪst ɒn 
ˈsʌmθɪŋ - nalegać na coś

to insult sb  | tu ɪnˈsʌlt ˈsʌmbədi - 
obrażać kogoś, wyzywać

to interact with sth  | tu ˌɪntəˈrækt 
wɪð ˈsʌmθɪŋ - wchodzić z czymś  
w interakcję/współdziałanie

to invalidate sth  | tu ɪnˈvælɪdeɪt 
ˈsʌmθɪŋ - unieważnić coś

to issue sth  | tu ˈɪʃuː ˈsʌmθɪŋ - 
wydać coś, wyemitować

to justify sth  | tə ˈdʒʌstɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ 
- usprawiedliwić coś

to keep one’s part of the 
bargain  | tə kiːp wʌnz pɑːt əv ðə 
ˈbɑːɡɪn - dotrzymać swojej części 
zobowiązania

to keep sb in line  | tə kiːp ˈsʌmbədi 
ɪn laɪn - utrzymywać kogoś  
w karbach/ryzach

to keep sth in check  | tə kiːp 
ˈsʌmθɪŋ ɪn tʃek - kontrolować coś, 
pilnować stanu czegoś

to keep sth on record  | tə kiːp 
ˈsʌmθɪŋ ɒn ˈrekɔːd - zaprotokołować 
coś

to kick in  | tə kɪk ɪn - zacząć 
działać, rozpocząć (działanie, 
funkcjonowanie)

to know no borders  | tə nəʊ nəʊ 
ˈbɔːdəz - nie znać granic

to know sth all too well  | tə nəʊ 
ˈsʌmθɪŋ ɔːl tuː wel - aż za dobrze  
coś znać

to label sb as sb  | tə ˈleɪbl ˈsʌmbədi 
əz ˈsʌmbədi - zaszufladkować kogoś 
jako jakiegoś

to label sth  | tə ˈleɪbl ˈsʌmθɪŋ - 
opatrzyć coś mianem/etykietką

to lacerate  | tə ˈlæsəreɪt - poranić 
(skórę)

to last X  | tə lɑːst - potrwać X, 
starczyć na/wytrwać X

to lay the foundations for sth  | tə 
leɪ ðə faʊnˈdeɪʃnz fə(r) ˈsʌmθɪŋ - 
położyć podwaliny pod coś, stworzyć 
podstawy (dla) czegoś

to leak sth  | tə liːk ˈsʌmθɪŋ - 
ujawnić coś, stać się sprawcą 
przecieku (informacji)

to lengthen sth  | tə ˈleŋθən 
ˈsʌmθɪŋ - wydłużyć coś

to let sb off  | tə let ˈsʌmbədi ɒf - 
odpuścić komuś, puścić bezkarnie
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to levy sth  | tə ˈlevi ˈsʌmθɪŋ - 
nakładać coś (np. podatek), obarczać 
coś (np. kosztem)

to line up somewhere  | tə laɪn ʌp 
ˈsʌmweə(r) - ustawić się gdzieś  
(np. w kolejkę)

to litigate  | tə ˈlɪtɪɡeɪt - procesować 
(się)

to live happily ever after  | tə lɪv 
ˈhæpɪli ˈevə(r) ˈɑːftə(r) - żyć długo  
i szczęśliwie (jak w bajce)

to lobby sb for sth  | tə ˈlɒbi 
ˈsʌmbədi fə(r) ˈsʌmθɪŋ - wywierać 
na kogoś nacisk w jakiejś sprawie

to look into sth  | tǝ lʊk ˈɪntə 
ˈsʌmθɪŋ - zbadać coś, przestudiować

to look to sb as sth  | tə lʊk tə 
ˈsʌmbədi əz ˈsʌmθɪŋ - wyglądać  
na coś (dla kogoś/według kogoś)

to lurk  | tə lɜːk - czaić się, chować

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

to make a pretty penny  | tə ˈmeɪk 
ə ˈprɪti ˈpeni - zarobić niezły kawał 
grosza (pot., UK)

to make an argument for sth  | tə 
ˈmeɪk ən ˈɑːɡjumənt fə(r) ˈsʌmθɪŋ - 
próbować coś udowodnić

to make an example of sb  | tə meɪk 
ən ɪɡˈzɑːmpl əv ˈsʌmbədi - zrobić  
z kogoś przykład, przykładnie kogoś 
ukarać

to make an iota of difference  | tə 
meɪk ən aɪˈəʊtə əv ˈdɪfrəns - sprawić 
nawet minimalną różnicę, mieć 
jakikolwiek sens

to make headlines  | tə meɪk 
ˈhedlaɪnz - trafić na nagłówki gazet

to make one’s way somewhere  | tə 
meɪk wʌnz weɪ ˈsʌmweə(r) - dotrzeć 
gdzieś

to make sense  | tə meɪk sens - mieć 
sens

to make short work of sth  | tə meɪk 
ʃɔːt wɜːk əv ˈsʌmθɪŋ - zrobić coś 
błyskawicznie, szybko się z czymś 
rozprawić

to make sth airtight  | tə meɪk 
ˈsʌmθɪŋ ˈeətaɪt - uczynić coś 
niepodważalnym, nie do obalenia

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

to mess sth up  | tə mes ˈsʌmθɪŋ ʌp 
- popsuć coś, zepsuć

to miscalculate sth  | tə 
ˌmɪsˈkælkjʊleɪt ˈsʌmθɪŋ - źle coś 
obliczyć

to mishandle sth  | tə ˌmɪsˈhændl 
ˈsʌmθɪŋ - źle coś przeprowadzić

to misuse sth  | tə ˌmɪsˈjuːz ˈsʌmθɪŋ 
- niewłaściwie czegoś użyć

to mitigate sth  | tə ˈmɪtɪɡeɪt 
ˈsʌmθɪŋ - ograniczyć coś (złego), 
zminimalizować (ryzyko)

to mob sb  | tə mɒb ˈsʌmbədi - 
napaść na kogoś tłumnie

to mock sth  | tə mɒk ˈsʌmθɪŋ - 
wyśmiewać coś, kpić z czegoś

to modify  | tə ˈmɒdɪfaɪ - zmieniać

to mollify  | tə ˈmɒlɪfaɪ - udobruchać

to morph into sth  | tə mɔːf ˈɪntə 
ˈsʌmθɪŋ - przekształcić się w coś

to navigate sth  | tə ˈnævɪɡeɪt 
ˈsʌmθɪŋ - przemierzać coś, 
nawigować przez coś

to necessitate sth  | tǝ nəˈsesɪteɪt 
ˈsʌmθɪŋ - wymagać czegoś

to neglect sth  | tə nɪˈɡlekt ˈsʌmθɪŋ 
- zaniedbać coś

to notice sth  | tə ˈnəʊtɪs ˈsʌmθɪŋ - 
zauważyć coś

to obey  | tu əˈbeɪ - słuchać, 
wykonywać (rozkazy)

to oblige sb  | tu əˈblaɪdʒ ˈsʌmbədi - 
zobligować kogoś

to okay sth  | tu ˌəʊˈkeɪ ˈsʌmθɪŋ - 
zezwolić na coś, wydać zgodę (pot.)

to open the floodgates  | tu ˈəʊpən 
ðə ˈflʌdɡeɪts - otworzyć na coś 
podwoje, uwolnić coś

to oppose sth  | tu əˈpəʊz ˈsʌmθɪŋ - 
sprzeciwiać się czemuś

to opt out of sth  | tu ɒpt ˈaʊt əv 
ˈsʌmθɪŋ - zdecydować się, że się 
czegoś nie chce

to oust sb  | tu aʊst ˈsʌmbədi - 
wypchnąć kogoś (ze stanowiska), 
zmusić kogoś do dymisji

to outlaw sth  | tu ˈaʊtlɔː ˈsʌmθɪŋ 
- zdelegalizować coś, uczynić 
nielegalnym

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

to override  | tu ˌəʊvəˈraɪd - uchylić, 
przegłosować

to oversee sth  | tu ˌəʊvəˈsiː 
ˈsʌmθɪŋ - nadzorować coś, pilnować 
czegoś

to overtake sth  | tu ˌəʊvəˈteɪk 
ˈsʌmθɪŋ - przejąć coś

to pacify  | tə ˈpæsɪfaɪ - 
spacyfikować, zaprowadzić ład

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

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

to pass sth  | tə paːs ˈsʌmθɪŋ - 
przegłosować coś, uchwalić

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

to pay to do sth  | tə peɪ tə du 
ˈsʌmθɪŋ - opłacić się (o zrobieniu 
czegoś)

to pay up  | tə peɪ ʌp - spłacać, 
płacić

to pen sth  | tə pen ˈsʌmθɪŋ - 
napisać coś (np. powieść)

to perceive sth  | tə pəˈsiːv ˈsʌmθɪŋ 
- postrzegać coś

to permit sth  | tə pəˈmɪt ˈsʌmθɪŋ - 
zezwolić na coś

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

to petition sb  | tə pɪˈtɪʃn ˈsʌmbədi 
- wnieść do kogoś skargę, złożyć na 
czyjeś ręce wniosek

to pip sth to the post  | tə pɪp 
ˈsʌmθɪŋ tə ðə pəʊst - wyprzedzić 
coś na ostatniej prostej, wyrwać 
wygraną w ostatniej chwili

to pique sb’s interest  | tə piːk 
ˈsʌmbədiz ˈɪntrəst - zaintrygować 
kogoś, zaciekawić

to placate sth  | tə pləˈkeɪt ˈsʌmθɪŋ - 
uspokoić coś
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to plagiarise  | tə ˈpleɪdʒəraɪz - 
skopiować coś, popełnić plagiat

to plait sth  | tə plæt ˈsʌmθɪŋ - 
spleść coś

to plead the Fifth  | tə pliːd ðə ˈfɪfθ - 
powołać się na Piątą poprawkę  
do Konstytucji (i nie składać zeznań, 
które mogą obciążyć samego 
zeznającego) (US)

to plump for sth  | tə plʌmp fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - zdecydować się na coś  
(po dłuższym namyśle, pot.)

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

to pop up  | tǝ pɒp ʌp - wyskakiwać

to pose a threat to sb  | tə pəʊz 
ə θret tə ˈsʌmbədi - stanowić 
zagrożenie dla kogoś

to postpone sth  | tə pəˈspəʊn 
ˈsʌmθɪŋ - opóźnić coś, odłożyć  
na później

to precede sth  | tə prɪˈsiːd ˈsʌmθɪŋ 
- poprzedzić coś

to precis sth  | tə ˈpreɪsiː ˈsʌmθɪŋ - 
streścić coś (franc.)

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

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

to prevent sth  | tə prɪˈvent ˈsʌmθɪŋ 
- zapobiec czemuś

to prey on sb  | tə preɪ ɒn ˈsʌmbədi 
- żerować na kimś

to proceed  | tə prəˈsiːd - 
kontynuować, iść dalej

to proclaim  | tə prəˈkleɪm - ogłosić

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

to proliferate  | tə prəˈlɪfəreɪt - 
rozwijać (się), szerzyć

to prosecute sb  | tə ˈprɒsɪkjuːt 
ˈsʌmbədi - wnosić przeciwko komuś 
oskarżenie, ścigać sądownie

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

to provide sth  | tə prəˈvaɪd ˈsʌmθɪŋ 
- zapewnić coś

to pull out  | tə pʊl aʊt - wycofać się 
(z planu)

to pull the plug on sth  | tə pʊl ðə 
plʌɡ ɒn ˈsʌmθɪŋ - skończyć z czymś, 
zakończyć (projekt, przedsięwzięcie 
itp.)

to pursue sb  | tə pəˈsjuː ˈsʌmbədi - 
ścigać kogoś, prześladować

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

to put pressure on sb  | tə pʊt 
ˈpreʃə(r) ɒn ˈsʌmbədi - wywierać  
na kimś presję

to put sb on an equal footing with 
sb  | tə ˈpʊt ˈsʌmbədi ɒn ən ˈiːkwəl 
ˈfʊtɪŋ wɪð ˈsʌmbədi - wyrównać 
czyjeś szanse/czyjąś pozycję (z kimś)

to put sb on the spot  | tə pʊt 
ˈsʌmbədi ɒn ðə spɒt - wymusić  
coś na kimś, postawić kogoś  
w niezręcznej sytuacji

to put sb to death  | tə pʊt ˈsʌmbədi 
tə deθ - wykonać na kimś wyrok 
śmierci

to put sth forward  | tə pʊt 
ˈsʌmθɪŋ ˈfɔːwəd - wyjść z czymś, 
zaproponować coś

to put sth on trial  | tə ˈpʊt ˈsʌmθɪŋ 
ɒn ˈtraɪəl - postawić kogoś przed 
sądem

to put sth together  | tə pʊt ˈsʌmθɪŋ 
təˈɡeðə(r) - ułożyć coś, stworzyć

to put the fear of God into sb  | tə 
pʊt ðə fɪə(r) əv ɡɒd ˈɪntə ˈsʌmbədi - 
napędzić komuś porządnego stracha

to put the hours in  | tə pʊt ði ˈaʊəz 
ɪn - włożyć w coś wiele godzin (pracy, 
wysiłku)

to question sb  | tə ˈkwestʃən 
ˈsʌmbədi - przepytywać kogoś, 
przesłuchiwać

to quip sth  | tə kwɪp ˈsʌmθɪŋ 
- zażartować w jakiś sposób, 
powiedzieć jakiś żart

to rack up X  | tə ræk ʌp - zgarnąć 
łącznie X

to rage  | tə reɪdʒ - toczyć się  
(o wojnie), szaleć (spór, wojna)

to raise objections  | tə reɪz 
əbˈdʒekʃnz - wyrazić sprzeciw

to ratify sth  | tə ˈrætɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ - 
ratyfikować coś

to reach a verdict  | tə riːtʃ ə ˈvɜːdɪkt 
- wydać werdykt

to read the small print  | tə riːd 
ðə smɔːl prɪnt - przeczytać zapiski 
drobnym druczkiem

to rebuff sth  | tə rɪˈbʌf ˈsʌmθɪŋ - 
odmówić czegoś

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

to receive the same medicine  | tə 
rɪˈsiːv ðə seɪm ˈmedsn - dostać to,  
na co się zasłużyło

to reconcile sth  | tə ˈrekənsaɪl 
ˈsʌmθɪŋ - pogodzić coś  
(np. przeciwieństwa)

to reconvene  | tə ˌriːkənˈviːn - 
zgromadzić się ponownie

to recount sth  | tə rɪˈkaʊnt ˈsʌmθɪŋ 
- opisywać coś (historię z życia, 
wspomnienia)

to redress sth  | tə rɪˈdres ˈsʌmθɪŋ - 
naprawić coś, zadośćuczynić czemuś

to refer to sb  | tə rɪˈfɜː(r) tə 
ˈsʌmbədi - odnosić się do kogoś, 
odwoływać

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

to reflect on sth  | tə rɪˈflekt ɒn 
ˈsʌmθɪŋ - stawiać coś w jakimś 
świetle

to refund sth  | tə rɪˈfʌnd ˈsʌmθɪŋ - 
zrefundować coś, zwrócić koszty

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

to reign supreme  | tə reɪn suːˈpriːm 
- rządzić niepodzielnie

to reignite  | tə riɪɡˈnaɪt - ponownie 
rozpalić/wzniecić

to reimburse sb for sth  | tə 
ˌriːɪmˈbɜːs ˈsʌmbədi fə ˈsʌmθɪŋ - 
zwrócić komuś koszty czegoś

to reinforce  | tə ˌriːɪnˈfɔːs - umocnić 
(coś)

to reject sth  | tə rɪˈdʒekt ˈsʌmθɪŋ - 
odrzucić coś
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to relate to sb  | tə rɪˈleɪt tə 
ˈsʌmbədi - znaleźć z kimś wspólny 
język

to release sb from sth  | tə rɪˈliːs 
ˈsʌmbədi frəm ˈsʌmθɪŋ - uwolnić 
kogoś od/z czegoś

to release sth  | tə rɪˈliːs ˈsʌmθɪŋ - 
wypuścić coś, uwolnić

to remarry  | tə ˌriːˈmæri - wyjść 
ponownie za mąż, ożenić się 
ponownie

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

to repeal sth  | tə rɪˈpiːl ˈsʌmθɪŋ - 
uchylić coś, znieść (np. prawo)

to replace sth  | tə rɪˈpleɪs ˈsʌmθɪŋ - 
zastąpić coś

to reprimand  | tə ˈreprɪmɑːnd - 
udzielać nagany

to request that...  | tə rɪˈkwest ðæt 
- wnioskować o..., poprosić/zażądać, 
aby...

to reserve sth for sb  | tə rɪˈzɜːv 
ˈsʌmθɪŋ fə(r) ˈsʌmbədi - zachować 
coś dla kogoś

to resign  | tə rɪˈzaɪn - ustąpić  
ze stanowiska

to resolve sth  | tə rɪˈzɒlv ˈsʌmθɪŋ - 
rozwiązać coś

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

to rest assured that...  | tə rest 
əˈʃɔːd ðæt - być spokojnym o to, że...

to restrain sth  | tə rɪˈstreɪn ˈsʌmθɪŋ 
- ograniczyć coś, pohamować

to restrict sth  | tə rɪˈstrɪkt ˈsʌmθɪŋ - 
ograniczyć coś

to result from sth  | tǝ rɪˈzʌlt frǝm 
ˈsʌmθɪŋ - być czymś wywołanym, 
być czymś spowodowanym

to result in sth  | tə rɪˈzʌlt ɪn 
ˈsʌmθɪŋ - poskutkować czymś

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

to revel in sth  | tə ˈrevl ˈsʌmθɪŋ - 
upajać się czymś

to reverse sth  | tə rɪˈvɜːs ˈsʌmθɪŋ - 
odwrócić coś

to revolt against sb  | tə rɪˈvəʊlt 
əˈɡenst ˈsʌmbədi - zbuntować się 
przeciwko komuś

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

to reword sth  | tə ˌriːˈwɜːd ˈsʌmθɪŋ 
- zmienić tekst czegoś, przerobić 
tekst czegoś

to ride roughshod over sb  | tə 
raɪd ˈrʌfʃɒd ˈəʊvə(r) ˈsʌmbədi - 
poniewierać kimś

to rise to prominence  | tə raɪz tǝ 
ˈprɒmɪnəns - osiągnąć znaczącą 
pozycję

to rock sth  | tə rɒk ˈsʌmθɪŋ - 
wstrząsnąć czymś

to rub salt into the wound  | tə rʌb 
sɔːlt ˈɪntə ðə wu:nd - sypać sól na 
rany (pot.)

to ruffle sb’s feathers  | tə ˈrʌfl 
ˈsʌmbədiz ˈfeðəz - nastąpić komuś 
na odcisk

to rule in sb’s favour  | tə ruːl ɪn 
ˈsʌmbədiz ˈfeɪvə(r) - wygłosić wyrok 
na rzecz kogoś

to run into X  | tə rʌn ˈɪntə - siegać 
(wielkości) X

to sacrifice sth  | tə ˈsækrɪfaɪs 
ˈsʌmθɪŋ - poświęcić coś

to safeguard sth  | tə ˈseɪfɡɑːd 
ˈsʌmθɪŋ - zabezpieczyć coś, 
zapewnić

to satirise sth  | tə ˈsætəraɪz 
ˈsʌmθɪŋ - wyśmiewać coś

to scald sth  | tə skɔːld ˈsʌmθɪŋ - 
poparzyć coś

to seal sb’s fate  | tə siːl ˈsʌmbədiz 
feɪt - przypieczętować czyjś los

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

to see the light of day  | tə siː ðə 
laɪt əv deɪ - ujrzeć światło dzienne, 
przyjść na świat

to seek to do sth  | tə siːk tə du 
ˈsʌmθɪŋ - próbować coś zrobić 

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

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

to set an aim  | tə set ən eɪm - 
wyznaczyć cel

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

to set out on sth  | tə set aʊt ɒn 
ˈsʌmθɪŋ - wyruszyć na coś (np. 
wędrówkę)

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

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

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

to settle disputes  | tə ˈsetl 
dɪˈspjuːts - rozstrzygać spory

to settle out of court  | tə ˈsetl 
ˈaʊt əv kɔːt - załatwić sprawę 
polubownie, zawrzeć ugodę

to shadow sb  | tə ˈʃædəʊ 
ˈsʌmbədi - odbywać praktykę/staż 
towarzyszący

to shop around  | tə ʃɒp əˈraʊnd - 
rozglądać się w sklepach (za czymś)

to showcase sth  | tə ˈʃəʊkeɪs 
ˈsʌmθɪŋ - przedstawiać coś, 
ukazywać

to sift through sth  | tə sɪft θruː 
ˈsʌmθɪŋ - przesiewać coś  
(w poszukiwaniu czegoś),  
wertować (sterty czegoś)

to sign off on sth  | tə saɪn 
ɒf ɒn ˈsʌmθɪŋ - podpisać cos, 
zaakceptować

to signify sth  | tə ˈsɪɡnɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ - 
oznaczać coś, sygnalizować

to sit as president  | tə sɪt əz 
ˈprezɪdənt - urzędować jako 
prezydent

to skyrocket  | tə ˈskaɪrɒkɪt - 
gwałtownie wzrosnąć

to slap  | tə slæp - spoliczkować; 
uderzyć ręką

to slug it out  | tə slʌɡ ɪt ˈaʊt - brać 
się za bary, pobić się

to smack  | tə smæk - uderzyć,  
bić (pot.)



business-english.com.pl
Legal English/2018

to spare sb sth  | tə speə(r) ˈsʌmbədi 
ˈsʌmθɪŋ - oszczędzić komuś czegoś

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

to spell the death of sth  | tə spel ðə 
deθ əv ˈsʌmθɪŋ - zwiastować koniec 
czegoś

to spill sth  | tə spɪl ˈsʌmθɪŋ - rozlać 
coś

to split into sth  | tə splɪt ˈɪntə 
ˈsʌmθɪŋ - podzielić na coś

to split sth  | tə splɪt ˈsʌmθɪŋ - 
dzielić coś

to split up  | tə splɪt ʌp - rozejść się, 
rozwieść

to spread rumours  | tə spred 
ˈruːməz - siać plotki/pogłoski 

to stage the set for sth  | tə steɪdʒ 
ðə set fə(r) ˈsʌmθɪŋ - przygotować 
(podatny) grunt na coś

to stand to do sth  | tə stænd tə du 
ˈsʌmθɪŋ - mieć możliwość (z)robienia 
czegoś

to stand trial  | tə stænd ˈtraɪəl - 
stanąć przed sądem

to stand up to sb  | tə stænd ʌp 
tə ˈsʌmbədi - stawić komuś czoła, 
wyzwać kogoś

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

to step in  | tə step ɪn - 
zainterweniować, okazać wsparcie

to step out of line  | tə step ˈaʊt əv 
laɪn - posunąć się za daleko

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

to stimulate sth  | tə ˈstɪmjʊleɪt 
ˈsʌmθɪŋ - stymulować coś

to stipulate  | tə ˈstɪpjuleɪt - określić 
(wymóg, warunek itp.)

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

to strengthen sth  | tə ˈstreŋθn 
ˈsʌmθɪŋ - umocnić coś

to strike a balance  | tə straɪk ə 
ˈbæləns - znaleźć równowagę

to strike sth from the record  | tə 
straɪk ˈsʌmθɪŋ frəm ðə ˈrekɔːd - 
usunąć coś z protokołu

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

to submit sth  | tə səbˈmɪt ˈsʌmθɪŋ - 
nadesłać coś, przedstawić; złożyć coś 
(np. wniosek, podanie)

to submit sth for testing  | tə 
səbˈmɪt ˈsʌmθɪŋ fə(r) ˈtestɪŋ - oddać 
coś do testów

to succeed  | tə səkˈsiːd - osiągnąć 
sukces

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

to suffer from sth  | tə ˈsʌfə(r) frəm 
ˈsʌmθɪŋ - cierpieć na coś, chorować 
na coś

to suffer the consequences  | tə 
ˈsʌfə(r) ðə ˈkɒnsɪkwənsɪz - ponieść 
konsekwencje

to suit sb  | tə suːt ˈsʌmbədi - 
pasować komuś, odpowiadać

to sweep the board  | tǝ swiːp ðǝ 
bɔːd - wygrać wszystkie możliwe 
nagrody

to swirl around sb  | tə swɜːl 
əˈraʊnd ˈsʌmbədi - kręcić się 
dookoła kogoś

to take account of sth  | tə teɪk 
əˈkaʊnt əv ˈsʌmθɪŋ - brać coś pod 
uwagę, uwzględniać coś

to take advantage of sb  | tə 
teɪk ədˈvɑːntɪdʒ əv ˈsʌmbədi - 
wykorzystać kogoś

to take sb all the way to X  | tə teɪk 
ˈsʌmbədi ɔːl ðə ˈweɪ tu - pozwać 
kogoś aż do instancji X (sądu)

to take sb captive  | tə teɪk ˈsʌmbədi 
ˈkæptɪv - porwać kogoś, uwięzić

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

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

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

to take the biscuit  | tə teɪk ðə 
ˈbɪskɪt - wprawiać w osłupienie, 
zdumiewać (sobą/czymś) (pot., UK)

to take the hit  | tə teɪk ðə hɪt - 
odczuć coś (boleśnie, finansowo)

to term sth as sth  | tə tɜːm ˈsʌmθɪŋ 
əz ˈsʌmθɪŋ - określić coś mianem 
czegoś

to terminate sb  | tə ˈtɜːmɪneɪt 
ˈsʌmbədi - pozbawić kogoś życia

to testify sth  | tə ˈtestɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ - 
zeznać coś

to throw sth out  | tə ˈθrəʊ ˈsʌmθɪŋ 
aʊt - wyrzucić coś

to throw the book at sb  | tə ˈθrəʊ 
ðə bʊk ət ˈsʌmbədi - wyciągnąć 
wobec kogoś surowe konsekwencje

to tie the knot  | tə taɪ ðə nɒt - 
związać się węzłem małżeńskim

to tie up loose ends  | tə taɪ ʌp luːs 
endz - dopiąć wszystko na ostatni 
guzik

to tighten sth  | tə ˈtaɪtn ˈsʌmθɪŋ - 
zacieśnić coś, zaostrzyć

to tighten sth up  | tə ˈtaɪtn ˈsʌmθɪŋ 
ʌp - zacisnąć coś, zaostrzyć

to tiptoe through sth  | tə ˈtɪptəʊ 
θruː ˈsʌmθɪŋ - ostrożnie przejść 
przez coś, na paluszkach

to top sth  | tə tɒp ˈsʌmθɪŋ - 
zajmować pierwsze miejsce

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

to toughen sth up  | tə ˈtʌfn ˈsʌmθɪŋ 
ʌp - wzmocnić coś, zaostrzyć

to trace X’s roots back to sth  | 
tə treɪs ruːts ˈbæk tə ˈsʌmθɪŋ - 
prześledzić korzenie X do czegoś

to transcribe sth  | tə trænˈskraɪb 
ˈsʌmθɪŋ - przepisać coś (ze słuchu)

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

to trump sth up  | tə trʌmp ˈsʌmθɪŋ 
ʌp - wyssać coś z palca, sfingować

to try sb for sth  | tə traɪ ˈsʌmbədi 
fə(r) ˈsʌmθɪŋ - osądzić kogoś za coś 
(w sądzie)

to turn a blind eye  | tə tɜːn ə blaɪnd 
aɪ - przymknąć oko (na coś)
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to turn one’s attention to sth  | 
tə tɜːn wʌnz əˈtenʃn tə ˈsʌmθɪŋ - 
zwrócić czyjąś uwagę na coś

to turn out to be X  | tə tɜːn aʊt tə 
bi - okazać się być X

to turn the tide  | tə tɜːn ðə taɪd - 
powstrzymać trend/pływ, odwrócić 
koleje/losy (czegoś)

to turn to sth  | tə tɜːn tə ˈsʌmθɪŋ - 
zwrócić się do czegoś/ku czemuś

to uncouple  | tu ˌʌnˈkʌpl - odłączyć 
(kogoś od kogoś), rozłączyć

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

to underscore sth  | tu ˌʌndəˈskɔː(r) 
ˈsʌmθɪŋ - podkreślić coś

to undertake a task  | tu ˌʌndəˈteɪk ə 
tɑːsk - podjąć się zadania

to undertake sth  | tu ˌʌndəˈteɪk 
ˈsʌmθɪŋ - podjąć się czegoś

to uphold sth  | tu ʌpˈhəʊld ˈsʌmθɪŋ 
- podtrzymać coś

to utter sth  | tu ˈʌtə(r) ˈsʌmθɪŋ - 
wypowiedzieć coś, wymówić

to vary  | tə ˈveəri - różnić się, wahać

to vary from sth to sth  | tə ˈveəri 
frəm ˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmθɪŋ - różnić się 
w zależności od czegoś

to venture to guess sth  | tə 
ˈventʃə(r) tə ɡes ˈsʌmθɪŋ - 
zaryzykować jakieś przypuszczenie

to vest sth in sb  | tə vest ˈsʌmθɪŋ 
ɪn ˈsʌmbədi - obdarzyć kogoś czymś 
(np. mocą prawną)

to view sth as sth  | tə vjuː ˈsʌmθɪŋ 
əz ˈsʌmθɪŋ - postrzegać coś jako coś/
jakieś

to violate sth  | tə ˈvaɪəleɪt ˈsʌmθɪŋ - 
pogwałcić coś, naruszyć

to walk sb through sth  | tə wɔːk 
ˈsʌmbədi θruː ˈsʌmθɪŋ - pokazać coś 
komuś krok po kroku

to warn  | tə wɔːn - ostrzegać

to warrant sth  | tə ˈwɒrənt ˈsʌmθɪŋ 
- uzasadniać coś; zagwarantować coś

to whip sb  | tə wɪp ˈsʌmbədi - 
wychłostać kogoś

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

to withdraw from sth  | tə wɪðˈdrɔː 
frəm ˈsʌmθɪŋ - wycofać się z czegoś

to wonder  | tə ˈwʌndə(r) - 
zastanawiać się

to work off the clock  | tə ˈwɜːk ɒf 
ðə ˈklɒk - pracować po godzinach 
pracy

to work out  | tə ˈwɜːk aʊt - powieść 
się, rozwiązać (o sytuacji, konflikcie)

to work sth into sth  | tə ˈwɜːk 
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ - wpleść coś 
w coś

to write sth into sth  | tə ˈraɪt 
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ - dopisać coś 
(do kontraktu)

token  | ˈtəʊkən - żeton, talon

top marks  | tɒp mɑːks - najwyższe 
oceny

tort  | tɔːt - delikt

touchpoint  | tʌtʃpɔɪnt - punkt 
kontaktu, punkt styczności

touchpoint  | ˈtʌtʃpɔɪnt - punkt styku 
(marki, z klientem, biznesowy itp.)

tough love  | tʌf lʌv - uczenie 
samodzielności, wypychanie pisklęcia 
z gniazda

toxic waste  | ˈtɒksɪk weɪst - 
toksyczne odpady

trade secret  | treɪd ˈsiːkrɪt - 
tajemnica handlowa

trades union  | treɪdz ˈjuːnɪən - 
związek zawodowy (UK)

Trading Standards  | ˈtreɪdɪŋ 
ˈstændədz - Inspekcja Handlowa (UK)

trailblazing  | ˈtreɪlbleɪzɪŋ 
- przecierający nowe szlaki, 
wytyczający nowe szlaki

trainee  | treɪˈniː - praktykant, osoba 
na szkoleniu

tram  | træm - tramwaj

transparency  | trænsˈpærənsi - 
przejrzystość

trashy  | ˈtræʃi - szmirowaty

treacherous  | ˈtretʃərəs - zdradliwy, 
zdradziecki

treason  | ˈtriːzn - zdrada (państwa)

treaty  | ˈtriːti - pakt, traktat

trespassing  | ˈtrespəsɪŋ - 
wtargnięcie

trial  | ˈtraɪəl - proces (sądowy)

tribal  | ˈtraɪbl - plemienny

tricky  | ˈtrɪki - trudny, złożony

triumph  | ˈtraɪəmf - triumf, 
zwycięstwo

troll  | trəʊl - troll (również 
internetowy)

troubled times  | ˈtrʌbld ˈtaɪmz - 
trudne czasy, ciężki okres

trusted  | ˈtrʌstɪd - zaufany

tuition fee  | tjuˈɪʃn fiː - czesne

twist  | twɪst - nagły zwrot akcji, 
niespodziewane wydarzenie

typewriter  | ˈtaɪpraɪtə(r) - maszyna 
do pisania

tyrannical  | tɪˈrænɪkl - despotyczny

tyre  | ˈtaɪə(r) - opona (UK)

U
ultimately  | ˈʌltɪmətli - ostatecznie, 
w końcu

umbrella group  | ʌmˈbrelə ɡruːp - 
organizacja patronacka

unanimity  | ˌjuːnəˈnɪmɪti - 
jednogłośność

uncertainty  | ʌnˈsɜːtnti - niepewność

unconventional  | ˌʌnkənˈvenʃnəl - 
niekonwencjonalny, nietradycyjny

under licence  | ˈʌndə(r) ˈlaɪsns - 
w ramach licencji, na podstawie 
udzielonej licencji (UK)

under sb’s guidance  | ˈʌndə(r) 
ˈsʌmbədɪz ˈɡaɪdns - pod czyimś 
przewodnictwem/kierownictwem

unethically  | ʌnˈeθɪkli - nieetycznie

unfailingly  | ʌnˈfeɪlɪŋli - 
niezawodnie, jak zawsze

unfamiliar  | ˌʌnfəˈmɪlɪə(r) - 
nieznany, nieznajomy

unfathomable  | ʌnˈfæðəməbl - 
niewyobrażalny, niezgłębiony

unfavourable  | ʌnˈfeɪvərəbl - 
niepochlebny, niekorzystny (UK)
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unforeseen  | ˌʌnfɔːˈsiːn - 
nieprzewidziany

uniformly  | ˈjuːnɪfɔːmli - jednakowo

unilaterally  | ˌjuːnɪˈlætrəli - 
jednostronnie, unilateralnie

unity  | ˈjuːnɪti - jedność

unjust  | ʌnˈdʒʌst - niesprawiedliwy

unjust enrichment  | ʌnˈdʒʌst 
ɪnˈrɪtʃmənt - bezprawne 
wzbogacenie się

unlawful  | ʌnˈlɔːfl - bezprawny

unmarked  | ʌnˈmɑːkt - nieoznaczony

unnatural  | ʌnˈnætʃrəl - nienaturalny

unproven  | ʌnˈpruːvn - 
nieudowodniony

unreasonably  | ʌnˈriːznəbli - 
nierozsądnie

unscrupulous  | ʌnˈskruːpjələs - 
nieuczciwy, pozbawiony skrupułów

unsung heroes  | ˌʌnˈsʌŋ ˈhɪərəʊz 
- nieznani bohaterowie (o kimś, kto 
nie jest znany lub czyja praca nie jest 
doceniana, choć jest potrzebna)

up for grabs  | ʌp fə(r) ɡræbz -  
do wzięcia, do wygrania (pot.)

up the X!  | ʌp ði - górą X!, niech żyją 
X! (slogan)

upfront  | ˌʌpˈfrʌnt - z góry, zawczasu

urgent  | ˈɜːdʒənt - pilny

usher  | ˈʌʃə(r) - woźny sądowy

V
vacuum  | ˈvækjʊəm - próżnia, 
pustka

vague  | veɪɡ - mętny, niejasny

valid  | ˈvælɪd - ważny  
(o dokumencie)

valuable  | ˈvæljʊəbl - wartościowy

varying  | ˈveəri - w różnym stopniu, 
różnie

vast  | vɑːst - szeroki, rozległy

veggie  | ˈvedʒi - warzywko (pot.)

vehicle  | ˈviːəkl - pojazd

vendor  | ˈvendə(r) - sprzedawca, 
sprzedający

ventilation  | ˌventɪˈleɪʃn - wentylacja

verbal  | ˈvɜːbl - ustny

verbatim  | vɜːˈbeɪtɪm - dosłownie, 
słowo w słowo

vexed  | vekst - zirytowany

victim  | ˈvɪktɪm - ofiara

vigilant  | ˈvɪdʒɪlənt - czujny

vinyl record  | ˈvaɪnl ˈrekɔːd - płyta 
winylowa

violation  | ˌvaɪəˈleɪʃn - pogwałcenie, 
naruszenie (prawa)

violence  | ˈvaɪələns - przemoc

violent  | ˈvaɪələnt - pełen przemocy

virtually  | ˈvɜːtʃʊəli - praktycznie

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

vitiating circumstances  | ˈvɪʃɪeɪtɪŋ 
ˈsɜːkəmstənsɪz - okoliczności, 
które powodują podważenie/
unieważnienie (kontraktu)

vitriol  | ˈvɪtrɪəl - jad, zjadliwość

voir dire  | ˌvwɑː ˈdɪə - procedura 
voir dire (franc.)

volatile  | ˈvɒlətaɪl - niestabilny

voluntary  | ˈvɒləntri - dobrowolny, 
nieobowiązkowy

volunteer  | ˌvɒlənˈtɪə(r) - 
wolontariusz, ochotnik

W
wage  | weɪdʒ - płaca, pensja

waiter  | ˈweɪtə(r) - kelner

waiting staff  | ˈweɪtɪŋ staːf - 
obsługa, kelnerzy (w restauracji)

war crime  | wɔː kraɪm - zbrodnia 
wojenna

warehouse  | ˈweəhaʊs - magazyn, 
skład

warfare  | ˈwɔːfeə(r) - działania 
wojenne

warlord  | ˈwɔːlɔːd - watażka

warrant  | ˈwɒrənt - nakaz  
(np. aresztowania)

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

watchdog  | ˈwɒtʃdɒɡ - organizacja 
obrony praw (np. grup społecznych), 
ciało nadzorujące

wax seal  | wæks siːl - pieczęć 
woskowa

way out of sth  | ˈweɪ ˈaʊt əv 
ˈsʌmθɪŋ - sposób na wyjście z czegoś

wealthy  | ˈwelθi - zamożny

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

well-heeled  | wel ˈhɪəld - zamożny

well-paid  | ˈwelˈpeɪd - dobrze 
płatny, dobrze zarabiający (tylko 
przed rzeczownikiem)

whack  | wæk - uderzenie, walnięcie 
(pot.)

what’s the damage?  | ˈwɒts ðə 
ˈdæmɪdʒ - ile to będzie kosztować? 
(pot.)

whatever sb pleases...  | wɒtˈevə(r) 
ˈsʌmbədi ˈpliːzɪz - cokolwiek ktoś 
sobie życzy...

wheat  | ˈwiːt - pszenica

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

when push comes to shove  |  
wen pʊʃ kʌmz tə ʃʌv - gdy przyjdzie 
co do czego

whereas  | weərˈæz - podczas gdy

whereby  | weəˈbaɪ - w którym,  
w myśl którego

whipping  | ˈwɪpɪŋ - chłosta

whistle-blowing  | ˈwɪsl bləʊɪŋ 
- demaskowanie nieuczciwych 
zachowań lub łamania prawa  
(np. w firmie, instytucji)

whodunnit  | ˌhuːˈdʌnɪt - kryminał 
(pot., arch.)

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

wicked  | ˈwɪkɪd - doskonały, świetny 
(pot.)

widespread  | ˈwaɪdspred - 
powszechny, rozpowszechniony

wig  | wɪɡ - peruka

within sb’s reach  | wɪðˈɪn ˈsʌmbədɪz 
riːtʃ - w czyimś zasięgu

witness  | ˈwɪtnəs - świadek
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wonky  | ˈwɒŋki - chwiejny

workaholic  | ˌwɜːkəˈhɒlɪk - 
pracoholik

work-based training  | ˈwɜːk beɪst 
ˈtreɪnɪŋ - praktyka zawodowa na 
miejscu pracy, staż

workforce  | ˈwɜːkfɔːs - siła robocza, 
pracownicy

workhouse  | ˈwɜːkhaʊs - przytułek 
(dla biednych, niewykwalifikowanych 
robotników, pracujących na swoje 
utrzymanie) (arch., UK)

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

wrong  | rɒŋ - krzywda; przestępstwo

wrongdoer  | ˈrɒŋduːə(r) - winowajca

wrongdoing  | ˈrɒŋduːɪŋ - 
wykroczenie, przestępstwo

wrongful  | ˈrɒŋfəl - nieprawny, 
bezprawny

wrongful death  | ˈrɒŋfəl deθ - 
bezprawne pozbawienie życia

X
X in damages  | eks ɪn ˈdæmɪdʒɪz - X 
w ramach odszkodowania (o kwocie)

X of all shapes and sizes  | əv ɔːl 
ʃeɪps ənd ˈsaɪzɪz - X każdego rozmiaru 
i kształtu

X rears its ugly head  | rɪəz ɪts ˈʌɡli 
hed - X daje się we znaki, X daje  
o sobie znać (pot.)

X strong  | strɒŋ - mający X ludzi, 
składający się z X ludzi

X-hour shift  | ˈaʊə(r) ʃɪft - 
X-godzinna zmiana

X-minded  | ˈmaɪndɪd - o X 
przekonaniach

Y
yearly  | ˈjɪəli - roczny

Your Honour  | jə(r) ˈɒnə(r) - Wysoki 
Sądzie (UK)


