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360-degree feedback θriː ˈhʌndrəd
ənd ˈsɪksti dɪˈɡriː ˈfiːdbæk opinie
wszystkich kolegów i osób dokoła
danego pracownika o tej osobie

A

à la mode ˌɑː lɑː ˈməʊd najmodniejszy (franc.)
A&R (artists and repertoire) ˌeɪ ən
ˈɑː(r) ˈɑːtɪsts ənd ˈrepətwɑː(r) dział
artystów i repertuaru (w studiu
nagrań, wydawnictwie muzycznym
itp.)
A/C (air conditioning) ˌeɪ ˈsiː eə(r)
kənˈdɪʃnɪŋ klimatyzacja
abbreviation əˌbriːviˈeɪʃn skrót
(słowa)
accolade ˈækəleɪd wyraz uznania
accommodating əˈkɒmədeɪtɪŋ
przychylnie usposobiony, uczynny
accordingly əˈkɔːdɪŋli odpowiednio, stosownie
according to sth əˈkɔːdɪŋ tə
ˈsʌmθɪŋ zgodnie z czymś
according to əˈkɔːdɪŋ tə według,
zgodnie z
accountancy firm əˈkaʊntənsi fɜːm
b
 iuro rachunkowe
accountancy əˈkaʊntənsi księgowość
accountant əˈkaʊntənt księgowy
accountant əˈkaʊntənt księgowy
accounting əˈkaʊntɪŋ księgowość;
księgowy
account of sth əˈkaʊnt əv ˈsʌmθɪŋ
r elacja z czegoś
a chain of events ə tʃeɪn əv ɪˈvents
s eria/sekwencja wydarzeń
acquaintance əˈkweɪntəns znajomy, kolega
across the aisle əˈkrɒs ði aɪl po
drugiej stronie barykady
across the board əˈkrɒs ðə bɔːd
o
 gólnie, wszędzie

additionally əˈdɪʃnəli co więcej,
ponadto
adjacent to sth əˈdʒeɪsnt tə
ˈsʌmθɪŋ przyległy do czegoś, przylegający

adult ˈædʌlt dorosły
advances ədˈvɑːnsɪz postępy
advent of sth ˈædvent əv ˈsʌmθɪŋ
nadejście czegoś
advertisement ədˈvɜːtɪsmənt ogłoszenie
advert ˈædvɜːt spot reklamowy,
reklama
adviser ədˈvaɪzə(r) doradca
advisor to sth ədˈvaɪzə(r) tǝ
ˈsʌmθɪŋ doradca czegoś
advisory ədˈvaɪzəri doradczy, konsultacyjny
advocate for sth ˈædvəkət fə(r)
ˈsʌmθɪŋ orędownik za czymś, zwolennik czegoś
aerospace ˈeərəʊspeɪs technika
lotnicza i kosmiczna

business-english.com.pl
73/2019
ahead of sth əˈhed əv ˈsʌmθɪŋ
p
 rzed czymś, zanim coś się odbędzie
ahead of the pack əˈhed əv ðə
pæk przed pozostałymi, lepszy od
innych

a hint of sth ǝ hɪnt ǝv ˈsʌmθɪŋ cień
czegoś, oznaka
aircraft ˈeəkrɑːft samolot, samoloty
akin to sth əˈkɪn tə ˈsʌmθɪŋ podobny do czegoś, w stylu czegoś
algorithm ˈælɡərɪð(ə)m algorytm,
schemat
all-time ˈɔːltaɪm wszechczasów
all eyes are peeled ɔːl aɪz ə piːld
wszyscy patrzą, oczy wszystkich są
zwrócone na (kogoś, coś)
all eyes on X ɔːl aɪz ɒn oczy
wszystkich są (skierowane) na X
alliance əˈlaɪəns sojusz
alliance əˈlaɪəns sojusz

affairs əˈfeəz sprawy

all manner of sth ɔːl ˈmænə(r) əv
ˈsʌmθɪŋ najprzeróżniejsze (rodzaje)
czegoś

affection for sth əˈfekʃn fə(r)
ˈsʌmθɪŋ zamiłowanie do czegoś,
sympatia

to...

affiliated əˈfɪliəɪtɪd partnerski, po
stronie kontrahentów/partnerów

all the while ɔːl ðə waɪl cały czas,
przez cały ten czas

aforementioned əˌfɔːˈmenʃənd wyżej wymieniony/wspomniany (tylko
przed rzeczownikiem)

all things considered ɔːl ˈθɪŋz
kənˈsɪdəd zważywszy na wszystko

age-old eɪdʒ əʊld stary jak świat
(tylko przed rzeczownikiem)
ageing ˈeɪdʒɪŋ starzejący się
ageing ˈeɪdʒɪŋ starzenie się
agenda əˈdʒendə porządek dzienny, program (rzeczy do zrobienia)
agenda əˈdʒendə program (rzeczy
do zrobienia, polityczny)
aggressor əˈɡresə(r) napastnik,
atakujący
a great deal of sth ə ˈɡreɪt diːl əv
ˈsʌmθɪŋ duża liczba czegoś, bardzo
wiele czegoś

ad-free ˌæd ˈfriː bez reklam

agricultural ˌæɡrɪˈkʌltʃrəl rolny

a dash of sth ə ˈdæʃ əv ˈsʌmθɪŋ
odrobinka czegoś, szczypta

agriculture ˈæɡrɪˌkʌltʃə(r) rolnictwo

all that remains is... ɔːl ðət
rɪˈmeɪnz ɪz jedyne, co pozostaje,

a long shot ǝ lɒŋ ʃɒt coś mało realnego, niezbyt realistyczna opcja
alongside sth əˌlɒŋˈsaɪd ˈsʌmθɪŋ
o
 bok czegoś, przy czymś
alumna əˈlʌmnə absolwentka, wychowanka (US)
amid sth əˈmɪd ˈsʌmθɪŋ w samym
środku czegoś, w trakcie czegoś
amortization əˌmɔːtaɪˈzeɪʃn amortyzacja
a mother of two ə ˈmʌðə(r) əv ˈtuː
m
 atka dwójki/dwojga dzieci
amplification ˌæmplɪfɪˈkeɪʃn
w
 zmocnienie
ancestry ˈænsestri rodowód, pochodzenie
ancient ˈeɪnʃənt starożytny
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annually ˈænjuəli rocznie

as of X... əz ɒv począwszy od X...

annual ˈænjuəl roczny

asset ˈæset zaleta, atut

annual ˈænjuəl roczny

assist in sth əˈsɪst ɪn ˈsʌmθɪŋ pomoc w/z czymś

anthropogenic ˌanθrəpəˈdʒenɪk
wywołany przez człowieka, antropogeniczny

anxious ˈæŋkʃəs zaniepokojony,
poddenerwowany
anxious ˈæŋkʃəs zaniepokojony,
poddenerwowany
any given X ˈeni ɡɪvn dowolny X
apart from sth əˈpɑːt frəm ˈsʌmθɪŋ
poza czymś, oprócz
apparent əˈpærənt widoczny, pozorny
appealing əˈpiːlɪŋ pociągający, ciekawy
applicant ˈæplɪkənt kandydat (do
pracy)
approach əˈprəʊtʃ podejście
approximate əˈprɒksɪmət w przybliżeniu, około

assumption əˈsʌmpʃn założenie

aviation ˌeɪviˈeɪʃn awiacja, lotnictwo

assuredly əˈʃɔːdli z pewnością
a string to sb’s bow ə strɪŋ tə
ˈsʌmbədɪz baʊ kolejne dokonanie
kogoś, kolejny sukces na czyimś
koncie
a take on sth ə teɪk ɒn ˈsʌmθɪŋ
s pojrzenie na coś, podejście do
czegoś
atop sth əˈtɒp ˈsʌmθɪŋ na szczycie
czegoś
atrocity əˈtrɒsəti potworność,
okropność
at sb’s fingertips ət ˈsʌmbədiz
ˈfɪŋɡətɪps za jednym naciśnięciem
guzika (przez kogoś)

arguably ˈɑːɡjuəbli zapewne, możliwe

at the crossroads ət ðə ˈkrɒsrəʊdz
na rozdrożu, na skrzyżowaniu

arguably ˈɑːɡjuəbli zapewne, możliwe

at the heart of X lies... ət ðə hɑːt
əv eks laɪz u podstaw X leży...

armed to the gills ɑːmd tə ðə ɡɪlz
u
 zbrojony po zęby (pot.)

at the helm ət ðə helm u steru

artesian ɑː’tiːziən artezyjski
artful ˈɑːtfl pomysłowy, zręczny
artificial intelligence ˌɑ:tɪˌfɪʃl
ɪnˈtelɪdʒəns sztuczna inteligencja
artificial ˌɑːtɪˈfɪʃl sztuczny
ASAP (as soon as possible) ˌeɪ es
eɪ ˈpiː əz suːn əz ˈpɒsəbl jak najszybciej
as a result əz ə rɪˈzʌlt w wyniku
(tego), przez (to)
a shot in the dark ǝ ʃɒt ɪn ðə daːk
strzał w ciemno
a slant on sth ə slɑːnt ɒn ˈsʌmθɪŋ
s pojrzenie na coś (np. nowe), sposób postrzegania/podejścia do
czegoś

aviation ˌeɪviˈeɪʃn awiacja, lotnictwo
aviation ˌeɪviˈeɪʃn awiacja, lotnictwo

attention-grabbing əˈtenʃn ˈɡræbɪŋ
p
 rzykuwający uwagę

artefact ˈɑːtɪfækt artefakt

aviation ˌeɪviˈeɪʃn awiacja, lotnictwo

assortment əˈsɔːtmənt dobór, wachlarz (czegoś)

archaic ɑːˈkeɪɪk archaiczny

arrival əˈraɪvl przybycie, przylot
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at the top ət ðə tɒp na szczycie
at this stage... ət ðɪs steɪdʒ na tym
etapie...
attorney general əˌtɜ:ni ˈdʒenrəl
prokurator generalny; minister
sprawiedliwości (US)
audacity ɔːˈdæsəti zuchwałość
audience ˈɔːdiəns czytelnicy, widownia, słuchacze
authorities ɔːˈθɒrətiz władze
auto-correction ˌɔːtə(ʊ)kəˈrekʃn
autokorekta, automatyczna korekcja
automaker ˈɔːtəʊmeɪkə(r) producent aut (US)
automaker ˈɔːtəʊmeɪkə(r) producent aut
automotive ˌɔːtəʊˈməʊtɪv motoryzacyjny

aware of sth əˈweə(r) əv ˈsʌmθɪŋ
świadomy czegoś
a world of sth ə wɜːld əv ˈsʌmθɪŋ

ogrom czegoś

Azeri əˈzeri azerski (język), Azerbejdżanin

B

B2C (business-to-consumer) ˌbiːtəˈsiː ˈbɪznəs tə
kənˈsjuːmə(r) między przedsiębiorcą a konsumentem (np. handel,
transakcja)
baby boomer ˈbeɪbi ˈbu:mə(r)
urodzony w okresie powojennego
wyżu demograficznego
bachelor’s degree ˈbætʃələz dɪˈɡriː
tytuł/stopień licencjata
back-end bækˈend back-end
(o oprogramowaniu lub części kodu
strony internetowej lub portalu,
która komunikuje się z innymi programami lub stronami, a nie z człowiekiem)
backdoor bækˈdɔː(r) tylna furtka,
tajne wejście/kod do programu
background image ˈbækɡraʊnd
ˈɪmɪdʒ obrazek w tle
backpack ˈbækpæk plecak
backstory ˈbækstɔːri prehistoria
(czyjaś), przeszłość (wydarzenia,
fakty z czyjegoś życia)
baffling ˈbæflɪŋ zaskakujący
baklava ˈbɑːkləvə bakława (deser
w kuchni krajów bałkańskich i regionu Kaukazu)
bank bæŋk brzeg (rzeki)
barometer bəˈrɒmɪtə(r) barometr,
wskaźnik
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base pay beɪs peɪ podstawowa
pensja, wynagrodzenie zasadnicze

board member bɔːd ˈmembə(r)
członek zarządu

bungalow ˈbʌŋɡələʊ dom parterowy

bather ˈbeɪðə(r) kąpiący się

boardroom ˈbɔːdruːm sala posiedzeń

burglary ˈbɜːɡləri kradzież z włamaniem, włamanie

bodacious bəʊˈdeɪʃəs odlotowy,
świetny (pot., arch., US)

buzzword ˈbʌzwɜːd modne słówko/powiedzonko

bold bəʊld odważny

buzzworthy ˈbʌzwəːði zasługujący
na rozgłos/popularność; potencjalnie popularny/znany (pot., US)

beforehand bɪˈfɔːhænd zawczasu
behavioural bɪˈheɪvjərəl zachowawczy, związany z zachowaniem
(UK)
behaviour bɪˈheɪvjə(r) zachowanie
(UK)
behaviour bɪˈheɪvjə(r) zachowanie
(UK)
belatedly bɪˈleɪtɪdli poniewczasie
belief bɪˈliːf przekonanie, opinia
below sea level bɪˈləʊ siː ˈlevl poniżej poziomu morza
benchmarking ˈbentʃmɑːkɪŋ badanie wydajności, sprawdzanie poziomu czegoś względem normy
best guess best ɡes najsensowniejsze przypuszczenie, najlepsza
opcja (w zgadywaniu, wybieraniu
spośród wielu możliwości)
beverage ˈbevərɪdʒ napój
bid for sth bɪd fə(r) ˈsʌmθɪŋ ubieganie się o coś
bidon ˈbiːdɒ̃ bidon (np. rowerowy)
big bang for one’s buck bɪɡ bæŋ
fə(r) wʌnz bʌk opłacalny zakup,
z korzyścią wydane pieniądze (pot.,
US)
bill bɪl projekt ustawy
binding ˈbaɪndɪŋ wiążący
biodiversity ˌbaɪəʊdaɪˈvɜːsəti bioróżnorodność
biomass ˈbaɪəʊmæs biomasa
biracial baɪˈreɪʃəl mieszany (mieszanej rasy), dwurasowy
blessing ˈblesɪŋ błogosławieństwo
blitz blɪts szeroko zakrojona kampania
blockchain ˈblɒktʃeɪn technologia
blockchain (rozproszonej ewidencji
transakcji online)
blue-sky bluː skaɪ odważne (choć
być może mało realistyczne) innowacje, kreatywne (choć niepraktyczne) rozwiązania

bold bəʊld odważny
bone of contention bəʊn əv
kənˈtenʃn kość niezgody
border ˈbɔːdə(r) granica

by a wide margin baɪ ə waɪd
ˈmɑːdʒɪn ze znaczącą przewagą,
znacznie więcej/większy

bottleneck ˈbɒtlnek wąskie gardło
(np. systemu)

by far baɪ fɑː(r) znacznie, zdecydowanie

boulevard ˈbuːləvɑːd bulwar

bygone ˈbaɪɡɒn miniony

boundary ˈbaʊndri granica
bound to do sth baʊnd tə du
ˈsʌmθɪŋ (który) z pewnością coś
zrobi
boys’ club ˈbɔɪz klʌb klub dla chłopaków (pot. o organizacji, firmie
itp., w której pracują wyłącznie
mężczyźni mający kontakty, wpływy, dobrze zarabiający itp.)
branch brɑːntʃ filia, oddział
brand new brænd njuː nowiutki
breadwinner ˈbredwɪnə(r) żywiciel
rodziny
bribery ˈbraɪbəri łapówkarstwo
bribery ˈbraɪbəri łapówkarstwo
bricks-and-mortar brɪks ənd
ˈmɔːtə(r) z siedzibą fizyczną (o skle-

pie, firmie) (tylko przed rzeczownikiem)
bright braɪt bystry, rozgarnięty

brink of sth brɪŋk əv ˈsʌmθɪŋ skraj
czegoś
brownie points ˈbraʊni pɔɪnts
punkty (które ktoś zdobywa u kogoś, o uznaniu lub zaskarbieniu
sobie czyjejś przychylności)

by no means baɪ nəʊ miːnz ani trochę, wcale (nie)
bystander ˈbaɪstændə(r) gap, bierny widz

C

campaign kæmˈpeɪn kampania
campsite ˈkæmpsaɪt obozowisko
campus ˈkæmpəs kampus, miasteczko (firmy, uniwersytetu itp.)
capable of doing sth ˈkeɪpəbl əv
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ zdolny do (z)robienia czegoś

capable of doing sth ˈkeɪpəbl əv
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ zdolny do (z)robienia czegoś

capable of doing sth ˈkeɪpəbl əv
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ zdolny do (z)robienia czegoś

capacity kəˈpæsəti moce przerobowe/produkcyjne
carbon dioxide ˈkɑːbən daɪˈɒksaɪd
dwutlenek węgla
cargo ˈkɑːɡəʊ ładunek
car hire kɑː ˈhaɪə(r) wynajem samochodów

building blocks ˈbɪldɪŋ ˈblɒks podstawowe elementy (czegoś), części
składowe (czegoś)

carhop ˈkɑːhɒp kelner w restauracji dla zmotoryzowanych (arch., US)

bullet-resistant ˈbʊlɪt rɪˈzɪstənt
z apewniający ochronę przed kulami

cash cow kæʃ kaʊ dojna krowa,
żyła złota

bulletproof vest ˈbʊlɪtpruːf vest
kamizelka kuloodporna

Caspian Sea ˈkæspiən siː Morze
Kaspijskie
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cast kɑːst załoga, obsada (np. filmu)
cast of characters kɑːst əv
ˈkærəktəz spis aktorów, lista uczestników (np. jeśli są to barwne lub
znane postacie)
casually ˈkæʒʊəli na luzie, w luźny
sposób
casual ˈkæʒʊəl luźny, niezobowiązujący
catacombs ˈkætəkuːmz katakumby
catalyst ˈkætəlɪst katalizator
catenary kəˈtiːnərɪ linia sieci trakcyjnej

chattering ˈtʃætəɪŋ świergot, szum
chef ʃef szef kuchni, mistrz kucharski
chic ʃiːk elegancki
chief executive tʃiːf ɪɡˈzekjʊtɪv dyrektor naczelny
chief executive tʃiːf ɪɡˈzekjʊtɪv dyrektor naczelny
chiefly ˈtʃiːfli głównie
child’s play tʃaɪldz ˈpleɪ dziecinna
igraszka, kaszka z mleczkiem
child’s play tʃaɪldz ˈpleɪ kaszka
z mleczkiem, łatwizna

Caucasus kɔːˈkeɪzəs Kaukaz

chillingly ˈtʃɪlɪŋli w mrożący krew
w żyłach sposób

Caucasus kɔːˈkeɪzəs Kaukaz

chilling ˈtʃɪlɪŋ mroźny

cauldron ˈkɔːldrən kocioł

chopped tʃɒpt siekany

CEE (Central and Eastern Europe) ˌsiː iː ˈiː ˈsentrəl ənd ˈiːstən
ˈjʊərəp Europa Środkowo-Wschodnia

chorus ˈkɔːrəs refren

celebrity sɪˈlebrɪti gwiazda, znakomitość
celebrity sɪˈlebrɪti gwiazda, znakomitość
CFO (Chief Financial Officer) ˌsiː ef
ˈəʊ tʃiːf faɪˈnænʃl ˈɒfɪsə(r) dyrektor
ds. finansowych
chairperson ˈtʃeəpɜːsn przewodniczący (zebrania), prezes
chairwoman ˈtʃeəwʊmən (pani)
prezes, przewodnicząca
chairwoman ˈtʃeəwʊmən przewodnicząca, pani prezes
challenger ˈtʃæləndʒə(r) konkurent, rywal
challenge ˈtʃæləndʒ wyzwanie,
problem
challenging ˈtʃæləndʒɪŋ trudny,
pełen wyzwań
chancellor ˈtʃɑːnsələ(r) kanclerz
chances are slim... ˈtʃɑːnsɪz ə(r)
slɪm szanse są marne...
chances are that... ˈtʃɑːnsɪz ɑː(r)
ðæt z pewnością..., najprawdopodobniej...
charge for sth tʃɑːdʒ fə(r) ˈsʌmθɪŋ
o
 płata za coś

CIA (Central Intelligence Agency) ˌsɪ aɪ ˈeɪ ˈsentrəl ɪnˈtelɪdʒəns
ˈeɪdʒənsi Centralna Agencja Wywiadowcza (US)
cinnamon ˈsɪnəmən cynamon
civil engineering ˈsɪvl
ˌendʒɪˈnɪərɪŋ inżynieria wodno-lądowa
civil rights ˈsɪvl raɪts prawa obywatelskie
clarification ˌklærɪfɪˈkeɪʃn wyjaśnienie
clear-cut klɪə(r) ˈkʌt wyraźny, jednoznaczny
clichéd ˈkliːʃeɪd wyświechtany, banalny
clipboard ˈklɪpbɔːd podkładka do
pisania, notes z klipsem
clubbing ˈklʌbɪŋ zabawa w klubach
co-worker kəʊ ˈwɜːkə(r) współpracownik
coalition ˌkəʊəˈlɪʃn koalicja
coastline ˈkəʊstlaɪn wybrzeże, linia
brzegowa
coercion kəʊˈɜːʃən przymus
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college tuition ˈkɒlɪdʒ tjuːˈɪʃn czesne szkoły wyższej/kolegium
combined kəmˈbaɪnd połączony
comeback ˈkʌmbæk comeback,
powrót (np. w wielkim stylu)
comeback ˈkʌmbæk comeback,
powrót (w wielkim stylu)
comedic kəˈmiːdɪk komediowy
commercial gain kəˈmɜːʃl ɡeɪn zysk
komercyjny/handlowy
commercial kəˈmɜːʃl reklama, spot
(TV, radio)
commitment kəˈmɪtmənt zaangażowanie, zobowiązanie
common mistake ˈkɒmən mɪˈsteɪk
częsta pomyłka, typowy błąd
compared to sth kəmˈpeəd tə
ˈsʌmθɪŋ w porównaniu do czegoś
compelling kəmˈpelɪŋ frapujący,
fascynujący
compensation ˌkɒmpenˈseɪʃn rekompensata, odszkodowanie (np.
za coś)
compensation ˌkɒmpenˈseɪʃn wynagrodzenie
competition ˌkɒmpəˈtɪʃn rywal,
konkurencja
competitive kəmˈpetətɪv konkurencyjny
completion kəmˈpliːʃn ukończenie
complex ˈkɒmpleks skomplikowany
comprehensive ˌkɒmprɪˈhensɪv
w
 yczerpujący, uniwersalny
compulsorily kəmˈpʌlsərəli obowiązkowo
computer science kəmˈpjuːtə(r)
ˈsaɪəns informatyka
conclusively kənˈkluːsɪvli ostatecznie, ponad wszelką wątpliwość
concoction kənˈkɒkʃn mieszanina,
mikstura
condition kənˈdɪʃn stan (czegoś)

coffee bean ˈkɒfibiːn ziarno kawy

confection kənˈfekʃn cukierek, deser

cognitive dissonance ˈkɒɡnətɪv
ˈdɪsənəns dysonans poznawczy

confident ˈkɒnfɪdənt pewny, przekonany

cognitive ˈkɒɡnətɪv poznawczy

confident ˈkɒnfɪdənt pewny siebie

Colorful
MEDIA

confused kənˈfjuːzd zmieszany
connectivity ˌkɒnekˈtɪvɪti łączność
consciousness ˈkɒnʃəsnəs świadomość

core competency kɔː(r)
ˈkɒmpɪtənsi kluczowa kompetencja
core value kɔː(r) ˈvæljuː podstawowa wartość, zasada moralna
correlation ˌkɒrəˈleɪʃn korelacja

conservative kənˈsɜːvətɪv konserwatywny, konserwatysta (US)

corridor ˈkɒrɪdɔː(r) korytarz

considerably kənˈsɪdərəbli znacznie, w znacznym stopniu

cost-effective kɒst ɪˈfektɪv rentowny, opłacalny

consignment kənˈsaɪnmənt wysyłka towaru

council ˈkaʊnsl rada

consistently kənˈsɪstəntli stale,
ciągle; konsekwentnie
consortium kənˈsɔːtɪəm konsorcjum
consumer goods kənˈsjuːmə(r)
ɡʊdz towary konsumpcyjne
container kənˈteɪnə(r) pojemnik
container kənˈteɪnə(r) pojemnik
contemporary kənˈtemprəri współczesny
contest ˈkɒntest walka, rywalizacja
continuum kənˈtɪnjuəm kontinuum
contour ˈkɒntʊə(r) kontur, obrys
(UK)
contribution to sth ˌkɒntrɪˈbjuːʃn tə
ˈsʌmθɪŋ wkład w coś
contribution ˌkɒntrɪˈbjuːʃn składka
contribution ˌkɒntrɪˈbjuːʃn składka
contributor to sth kənˈtrɪbjətə(r) tə
ˈsʌmθɪŋ czynnik/element przyczyniający się do czegoś
controversy ˈkɒntrəvɜːsi kontrowersje
controversy ˈkɒntrəvɜːsi kontrowersje
conversely kənˈvɜːsli odwrotnie,
przeciwnie
converted kənˈvɜːtɪd przekształcony, przerobiony
convoluted ˈkɒnvəluːtɪd zawiły
COO (Chief Operating Officer) ˌsiː
əʊ ˈəʊ tʃiːf ˈɒpəreɪtɪŋ ˈɒfɪsə(r) dy-

counterpart ˈkaʊntəpɑːt odpowiednik
count kaʊnt hrabia
countless ˈkaʊntləs nieprzeliczony
country of origin ˈkʌntri əv
ˈɒrɪdʒɪn kraj pochodzenia
county ˈkaʊnti hrabstwo
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dairy ˈdeəri produkt mleczny
dark horse dɑːk hɔːs czarny koń
(na wyścigach, w rywalizacji)
data analyst ˈdeɪtə ˈænəlɪst analityk danych
data mining ˈdeɪtə ˈmaɪnɪŋ eksploracja danych
daunting ˈdɔːntɪŋ zniechęcający,
beznadziejny
daunting ˈdɔːntɪŋ zniechęcający,
beznadziejny
deadline ˈdedlaɪn termin ostateczny
debate dɪˈbeɪt debata, dyskusja
decline dɪˈklaɪn upadek, spadek

cozy ˈkəʊzi wygodny, przytulny
(US)

declining dɪˈklaɪnɪŋ malejący

creaking ˈkriːkɪŋ trzeszczący (np. ze
starości)

delayed dɪˈleɪd opóźniony

crime kraɪm przestępstwo

delighted dɪˈlaɪtɪd zachwycony,
uszczęśliwiony

criminal justice ˈkrɪmɪnl ˈdʒʌstɪs
s ądownictwo karne
criminal offence ˈkrɪmɪnl əˈfens
 rzestępstwo, przestępstwo karne
p
crippled ˈkrɪpld uszkodzony
crippling ˈkrɪplɪŋ rujnujący, przygniatający
crisis of confidence ˈkraɪsɪs əv
ˈkɒnfɪdəns kryzys zaufania
crossroads ˈkrɒsrəʊdz rozdroże
crowdsourcing ˈkraʊdsɔːsɪŋ rodzaj
współpracy przy tworzeniu produktu lub usługi, w której bierze udział
duża grupa niezwiązanych ze sobą
osób (a nie profesjonaliści z jednej
firmy)

defence dɪˈfens obrona (UK)

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

Democratic National Convention ˌdeməˈkrætɪk ˈnæʃnəl
kənˈvenʃn narodowa konwencja
demokratów (zlot) (US)
demo tape ˈdeməʊ teɪp taśma
demonstracyjna
department dɪˈpɑːtmənt dział (w
firmie)
dependence on sth dɪˈpendəns ɒn
ˈsʌmθɪŋ zależność od czegoś
depending on sth dɪˈpendɪŋ ɒn
ˈsʌmθɪŋ w zależności od czegoś
deputy director ˈdepjʊti dɪˈrektə(r)

cuisine kwɪˈziːn kuchnia (styl gotowania)

wicedyrektor

cumulative ˈkjuːmjʊlətɪv łączny,
skumulowany

designated ˈdezɪɡneɪtɪd wyznaczony

curse kɜːs przekleństwo

desert ˈdezət pustynia

rektor ds. operacyjnych

customs ˈkʌstəmz odprawa celna

determination dɪˌtɜːmɪˈneɪʃn wytrwałość

cooler heads will prevail ˈkuːlə
hedz wɪl prɪˈveɪl gdy emocje opadną, zostaną podjęte lepsze decyzje

cutting edge ˈkʌtɪŋ edʒ nowość,
najnowocześniejszy (nie przed rzeczownikiem)

detractor dɪˈtræktə(r) przeciwnik

determined dɪˈtɜːmɪnd zdeterminowany, zdecydowany

Colorful
MEDIA

detractor dɪˈtræktə(r) przeciwnik
devout dɪˈvaʊt oddany, wierny
director dɪˈrektə(r) reżyser
dire need ˈdaɪə(r) niːd paląca potrzeba
disaster dɪˈzɑːstə(r) katastrofa

don’t get me wrong! dəʊnt ˈɡet
miː rɒŋ nie zrozum(cie) mnie źle!
double duty ˈdʌbl ˈdjuːti podwójna
rola/zadanie
double duty ˈdʌbl ˈdjuːti podwójne
zadanie, dwie role (kogoś)

business-english.com.pl
73/2019

E

eager ˈiːɡə(r) chętny, ochoczy
early mover ˈɜːli ˈmuːvə(r) osoba lub firma, która jako pierwsza
wchodzi na dany rynek

disastrous dɪˈzɑːstrəs fatalny
(w skutkach)

double time ˈdʌbl ˈtaɪm stawka za
nadgodziny, podwójna stawka (za
pracę)

early on ˈɜːli ɒn wcześnie, początkowo

disastrous dɪˈzɑːstrəs fatalny (w
skutkach)

double time ˈdʌbl ˈtaɪm wypłata za
nadgodziny (podwójna)

eatery ˈiːtəri knajpka (US)

disgruntled dɪsˈɡrʌntld niezadowolony, zdegustowany

Dow Jones ˈdaʊ jones (wskaźnik)
Dow-Jonesa, pot. o giełdzie (US)

disgusting dɪsˈɡʌstɪŋ odrażający

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

disparate ˈdɪspərət różny, rozbieżny
disputed dɪˈspjuːtɪd sporny
dispute dɪˈspjuːt spór

downfall ˈdaʊnfɔːl spadek, upadek
downright ˈdaʊnraɪt jawny, wręcz

disruptive dɪsˈrʌptɪv rewolucyjny,
destruktywny

downtime ˈdaʊntaɪm czas przestoju, awaria (aktywnie i stale działającego systemu, szczególnie np. sieci,
taśmy produkcyjnej itp.)

distilled water dɪˈstɪld ˈwɔːtə(r)
 oda destylowana
w

draft drɑːft szkic, projekt (np. ustawy)

distinct dɪˈstɪŋkt wyraźny, różny

drag racing dræɡ ˈreɪsɪŋ wyścigi
równoległe, wyścigi typu drag

dispute dɪˈspjuːt spór

distinct dɪˈstɪŋkt wyraźny, różny
distinction dɪˈstɪŋkʃn wyróżnienie,
zaszczyt
district ˈdɪstrɪkt dzielnica
district ˈdɪstrɪkt dzielnica
disturbing dɪˈstɜːbɪŋ niepokojący
diverse daɪˈvɜːs różnorodny, zróżnicowany
diverse daɪˈvɜːs różnorodny, zróżnicowany
diverse daɪˈvɜːs różnorodny, zróżnicowany
diversity daɪˈvɜːsɪti różnorodność
divided between X and Y dɪˈvaɪdɪd
bɪˈtwiːn ənd podzielony pomiędzy
XaY
division dɪˈvɪʒn oddział, dział
dolma ˈdɒlmə gołąbek (w stylu
wschodnim, np. w liściu winorośli)
domestically dəˈmestɪkli w kraju
domestic dəˈmestɪk krajowy

drawback ˈdrɔːbæk wada, minus
drawback ˈdrɔːbæk wada, minus
dripping in sth ˈdrɪpɪŋ ɪn ˈsʌmθɪŋ
ociekający od czegoś/czymś
drive-thru ˈdraɪv θruː restauracja
(lub sklep) dla zmotoryzowanych
(US)
drivel ˈdrɪvl brednie
drug overdose ˈdrʌɡ ˈəʊvədəʊs
przedawkowanie narkotyku/ów

earnings ˈɜːnɪŋz zarobki
efficiency ɪˈfɪʃnsi wydajność
elections ɪˈlekʃnz wybory
electorate ɪˈlektərət elektorat
electrical engineering ɪˈlektrɪkl
ˌendʒɪˈnɪərɪŋ elektrotechnika
elementary school ˌelɪˈmentəri
skuːl szkoła podstawowa (US)
elementary ˌelɪˈmentri podstawowy
elsewhere ˌelsˈweə(r) gdzie indziej
embarrassed ɪmˈbærəst zażenowany
emblazoned with sth ɪmˈbleɪznd
wɪð ˈsʌmθɪŋ ozdobiony czymś
emergence iˈmɜːdʒəns wzrost,
powstanie
emerging ɪˈmɜːdʒɪŋ rozwijający się
emphasis on sth ˈemfəsɪs ɒn
ˈsʌmθɪŋ akcent na coś, nacisk
emphasis on sth ˈemfəsɪs ɒn
ˈsʌmθɪŋ akcent na coś, nacisk
employer ɪmˈploɪə(r) pracodawca
encrypted ɪnˈkrɪptɪd zaszyfrowany
enormous ɪˈnɔːməs ogromny

dubious ˈdjuːbɪəs podejrzany, wątpliwy

enterprising ˈentəpraɪzɪŋ przedsiębiorczy

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

entire ɪnˈtaɪə(r) cały
entity ˈentɪti podmiot

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

entity ˈentɪti podmiot

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

entrance fee ˈentrəns fiː opłata za
wstęp

dune djuːn wydma

entrepreneur ˌɒntrəprəˈnɜː(r)
przedsiębiorca

dusty ˈdʌsti zakurzony, daleki od
życia

przedsiębiorca

entrepreneur ˌɒntrəprəˈnɜː(r)

Colorful
MEDIA

environmentally friendly ɪnˌvaɪərənˈmentəli ˈfrendli przyjazny dla środowiska
EPS (earnings per share) ˌiː piː ˈes
ˈɜːnɪŋz pɜː(r) ʃeə(r) wskaźnik zysk na
akcję, zysk przypadający na akcję
equally X ˈiːkwəli jednakowo X
erroneously ɪˈrəʊniəsli mylnie
essentially ɪˈsenʃəli praktycznie,
w gruncie rzeczy

exhilarating ɪɡˈzɪləreɪtɪŋ ożywczy,
porywający
existing ɪɡˈzɪstɪŋ istniejący
expansion ɪkˈspænʃn rozszerzenie,
rozwój
expectation ˌekspekˈteɪʃn oczekiwanie, nadzieja
expertise ˌekspɜːˈtiːz wiedza specjalistyczna
expletive ɪkˈspliːtɪv przekleństwo

business-english.com.pl
73/2019
fame feɪm sława
familiar with sth fəˈmɪlɪə(r) wɪð
ˈsʌmθɪŋ znający coś, zaznajomiony
z czymś

family silver ˈfæməli ˈsɪlvə(r) srebra rodzinne
fare feə(r) strawa, jedzenie (pot.
o kuchni)
far more than X ˈfɑː(r) mɔː(r) ðən
o wiele więcej/większy niż X

essential to sth ɪˈsenʃl tə ˈsʌmθɪŋ
nieodzowny dla czegoś, bardzo
istotny

exposed to sth ɪkˈspəʊzd tə
ˈsʌmθɪŋ narażony na coś

fast-growing fɑːst ˈɡrəʊɪŋ szybko/
prężnie rozwijający się (tylko przed
rzeczownikiem)

essential ɪˈsenʃl niezbędny, podstawowy

exposure ɪkˈspəʊʒə(r) nagłośnienie (medialne)

fast-moving faːst ˈmuːvɪŋ szybki

establishment ɪˈstæblɪʃmənt utworzenie, założenie (czegoś)

expo ˈekspəʊ wystawa międzynarodowa (pot.)

establishment ɪˈstæblɪʃmənt zakład, lokal

extension ɪkˈstenʃn przedłużenie
(czegoś), rozwinięcie

European Atomic Energy Community (EURATOM) ˌjʊərəˈpɪən

extension ɪkˈstenʃn rozwinięcie

əˌtɒmɪk ˈenədʒi kəˈmjuːnɪti
ˌjʊəˈratəm Europejska Wspólnota

extensive ɪkˈstensɪv rozległy

Energii Atomowej

extravagance ɪkˈstrævəɡəns ekstrawagancja

European Coal and Steel Community (ECSC) ˌjʊərəˈpɪən kəʊl

extra ˈekstrə dodatkowy

ənd stiːl kəˈmjuːnɪti ˌiː siː es ˈsiː
Europejska Wspólnota Węgla i Stali

(EWWiS)

European Council ˌjʊərəˈpɪən
ˈkaʊnsl Rada Europejska
European Economic Community (EEC) ˌjʊərəˈpɪən ˌiːkəˈnɒmɪk
kəˈmjuːnɪti ˌi: iː ˈsiː Europejska
Wspólnota Gospodarcza (EWG)
eventually ɪˈventʃʊəli ostatecznie,
w końcu

extremely ɪkˈstriːmli ogromnie,
niezwykle
eye-catching ˈaɪ kætʃɪŋ przyciągający wzrok

F

fab (fabulous) fæb ˈfæbjʊləs wspaniały, bajeczny (pot., UK)
fable ˈfeɪbl bajka, baśń

fast lane fɑːst leɪn (życie, funkcjonowanie) na pełnych obrotach
faulty ˈfɔːlti wadliwy
faux pas ˌfəʊ ˈpɑː nietakt, faux pas
faux pas ˌfəʊ ˈpɑː nietakt, faux pas
façade fəˈsɑːd fasada, maska
fearsome ˈfɪəsəm budzący postrach
feasibility study ˌfiːzəˈbɪlɪti ˈstʌdi
studium wykonalności
fellowship ˈfeləʊʃɪp stypendium
naukowo-badawcze
fellow ˈfeləʊ profesor akademicki
(UK)
fennel ˈfenl koper włoski
fertiliser ˈfɜːtəlaɪzə(r) nawóz
few and far between fjuː ənd fɑː(r)
bɪˈtwiːn rzadki
fiddle ˈfɪdl skrzypce (arch., pot.)

evidence ˈevɪdəns dowód, dowody

face-to-face feɪs tə feɪs twarzą
w twarz, bezpośrednio

field of expertise fiːld əv
ˌekspɜːˈtiːz obszar wiedzy, znawstwo w jakiejś dziedzinie

evolutionary ˌiːvəˈluːʃnri ewolucyjny

facet ˈfæsɪt aspekt

figure ˈfɪɡə(r) liczba, statystyka

facilities fəˈsɪlɪtɪz infrastruktura,
udogodnienia

findings ˈfaɪndɪŋz wyniki, wnioski
(z badań)

facilities fəˈsɪlɪtɪz infrastruktura,
udogodnienia

fine faɪn grzywna, mandat
fingerprint ˈfɪŋɡəprɪnt odcisk palca

failure to do sth ˈfeɪljə(r) tə du
ˈsʌmθɪŋ nie zrobienie czegoś

fire regulations ˈfaɪə(r)
ˌreɡjʊˈleɪʃnz przepisy pożarowe

fair feə(r) niezły, spory (np. o kwocie)

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

fair feə(r) niezły, spory (np. o kwocie)

fixed-term fɪkst tɜːm na czas określony (np. umowa)

exasperating ɪɡˈzæspəreɪtɪŋ nieznośny, irytujący
executive ɪɡˈzekjʊtɪv menadżer
wyższego szczebla, osoba ze ścisłego kierownictwa firmy
exempt ɪɡˈzempt wyjątek (od
czegoś), zwolniony (z jakiegoś obowiązku, z/od konieczności zrobienia czegoś)
exhibition ˌeksɪˈbɪʃn wystawa

Colorful
MEDIA

flagship ˈflæɡʃɪp flagowy, sztandarowy (np. produkt)

fossil fuel ˈfɒsl ˈfjuːəl paliwo kopalne

flashy ˈflæʃi szpanerski

fragrant ˈfreɪɡrənt aromatyczny

flavouring ˈfleɪvərɪŋ aromat, dodatek zapachowy/smakowy (UK)

fraternal twins frəˈtɜːnl twɪnz bliźnięta dwujajowe (różniące się jak
zwykłe rodzeństwo)

fledgling ˈfledʒlɪŋ raczkujący, początkujący
fleet fliːt flota (np. pojazdów firmy)
flexible ˈfleksəbl elastyczny
flight flaɪt lot
flight flaɪt lot
flourishing ˈflʌrɪʃɪŋ kwitnący, dobrze prosperujący
fluctuating ˈflʌktʃueɪtɪŋ zmienny
focal point ˈfəʊkl pɔɪnt punkt centralny, główny punkt
following ˈfɒləʊɪŋ fani, zwolennicy
(czegoś/kogoś)
following ˈfɒləʊɪŋ fani, zwolennicy
(czegoś/kogoś)
following ˈfɒləʊɪŋ fani, zwolennicy
(czegoś/kogoś)
foothills ˈfʊthɪlz pogórze
for-profit fə(r) ˈprɒfɪt dla zysku,
zorientowany na zarobek (o firmie)
forcibly ˈfɔːsəbli siłą, na siłę
forecast ˈfɔːkɑːst prognoza
forefront ˈfɔːfrʌnt pierwsza linia,
front (np. walki z czymś)
foreign direct investment
(FDI) ˈfɒrən dɪˈrekt ɪnˈvestmənt
ˌef diː ˈaɪ bezpośrednie inwestycje
zagraniczne
foreign direct investment
(FDI) ˈfɒrən dɪˈrekt ɪnˈvestmənt
ˌef diː ˈaɪ bezpośrednie inwestycje
zagraniczne
for instance fə(r) ˈɪnstəns na przykład
formerly ˈfɔːməli dawniej, kiedyś
formerly ˈfɔːməli dawniej, kiedyś
former ˈfɔːmə(r) były, dawny
former ˈfɔːmə(r) były, dawny
for the sake of sth fə(r) ðə seɪk ǝv
ˈsʌmθɪŋ dla dobra czegoś
fortress ˈfɔːtrəs forteca

freelance ˈfriːlɑːns praca w charakterze wolnego strzelca; praca na
własną rękę/na zlecenie
freemium ˈfriːmiəm produkt typu
„freemium” (który jest dostępny
za darmo, lecz jego dodatkowe
funkcje są dostępne wyłącznie za
dopłatą)
freight freɪt fracht, przewóz towarów
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gamble ˈɡæmbl ryzykowne posunięcie, ryzykowne przedsięwzięcie
game changer ɡeɪm ˈtʃeɪndʒə(r)
c oś, co zmienia zupełnie sytuację/
reguły gry
game changer ɡeɪm ˈtʃeɪndʒə(r)
c oś, co zmienia zupełnie sytuację/
reguły gry
gap ɡæp luka, nisza
gazelle ɡəˈzel gazela
GDP (gross domestic product) ˌdʒiː
diː ˈpiː ɡrəʊs dəˈmestɪk ˈprɒdʌkt
PKB (produkt krajowy brutto)

frequently ˈfriːkwəntli często

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

freshly ground ˈfreʃli ɡraʊnd świeżo zmielony

geared towards sth ɡɪəd təˈwɔːdz
ˈsʌmθɪŋ stworzony w jakimś celu,

fried fraɪd smażony

gender ˈdʒendə(r) rodzaj, płeć

nakierowany na coś

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

gender ˈdʒendə(r) rodzaj, płeć

front and center frʌnt ənd ˈsentər
n
 a pierwszym miejscu, najbardziej
wyeksponowany (US)

księga główna

frontier ˈfrʌntɪə(r) granica
front runner frʌnt ˈrʌnə(r) faworyt
(w wyścigach, zawodach)
fuel-efficient ˈfjuːəl ɪˈfɪʃnt energooszczędny, nie palący dużo (o aucie)

general ledger ˈdʒenrəl ˈledʒə(r)

Gen Z dʒen zed pokolenie „Z”
(osoby, które stały się dorosłe w
drugim dziesięcioleciu XXI wieku i
wychowywały się w epoce Internetu)
Georgian ˈdʒɔːdʒən gruziński
gesture ˈdʒestʃə(r) gest

fulfilling fʊlˈfɪlɪŋ dający satysfakcję

get-together get ˈtəɡeðə(r) spotkanie (pot.)

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

gibberish ˈdʒɪbərɪʃ nonsens, bzdura (pot.)

fumes fjuːmz opary

gifted ˈɡɪftɪd utalentowany

funding ˈfʌndɪŋ fundowanie, dofinansowanie
fundraising ˈfʌndreɪzɪŋ zbieranie
funduszy na coś
furthermore ˌfɜːðəˈmɔː(r) co więcej, ponadto
furthermore ˌfɜːðəˈmɔː(r) co więcej, ponadto
fusion ˈfjuːʒn fuzja, synteza (jądrowa)

gig ɡɪɡ fucha, praca dorywcza
glass is half full ˈɡlɑːs ɪz hɑːf fʊl
szklanka jest do połowy pełna (podejście optymisty)

gobbledygook ˈɡɒbldɪɡʊk bełkot,
bzdety (pot., slang.)
golden handshake ˈɡəʊldən
ˈhændʃeɪk hojna odprawa (UK)
goliath ɡəˈlaɪəθ goliat, olbrzym
good old-fashioned X gʊdəʊld

ˈfæʃnd stary, dobry X

Colorful
MEDIA

gore ɡɔː(r) krew (filmowa, o dużej
ilości przemocy)
gorgeous ˈɡɔːdʒəs prześliczny
gracious ˈɡreɪʃəs uprzejmy, łaskawy

harm hɑːm krzywda, szkoda
harsh hɑːʃ surowy, ostry
head-on hed ɒn bezpośrednio,
twarzą w twarz

gradually ˈɡrædʒʊəli stopniowo

headache ˈhedeɪk ból głowy, utrapienie

gradually ˈɡrædʒʊəli stopniowo

head hed dyrektor, prezes

graduate ˈɡrædʒʊət absolwent

headline ˈhedlaɪn nagłówek

graduate ˈɡrædʒʊət absolwent
grand prix ˌɡrɒ̃ ˈpriː grand prix (wyścigi, zawody)

head of state hed əv steɪt głowa
państwa

gran ˈɡræn babcia (pot.)

headquarters hedˈkwɔːtəz siedziba
główna

greenhouse gas ˈɡriːnhaʊs ɡæs
gaz cieplarniany

heady ˈhedi podniecający, ekscytujący

groovy ˈɡruːvi odjazdowy, odlotowy

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

guided tour ˈɡaɪdɪd tʊə(r) wycieczka z przewodnikiem

healthcare ˈhelθkeə(r) opieki zdrowotnej, zdrowotny (tylko przed
rzeczownikiem, US)

guild ɡɪld gildia
guilt trip ɡɪlt trɪp wzbudzanie
w kimś poczucia winy

heartache ˈhɑːteɪk cierpienie,
smutek

gun control ɡʌn kənˈtrəʊl kontrola
dostępności broni palnej

heavily guarded ˈhevɪli ˈɡɑːdɪd
pod mocną ochroną, silnie strzeżo-

H

heavyweight ˈhevɪweɪt poważny
gracz na rynku

habit ˈhæbɪt zwyczaj
hackneyed ˈhæknɪd oklepany, wyświechtany
hallway ˈhɔːlweɪ korytarz
handful ˈhændfʊl garść, kilka
hands-on hændz ɒn bezpośredni,
praktyczny
handshake ˈhændʃeɪk uścisk dłoni
handsomely ˈhænsəmli sowicie
(o wypłacie/wynagrodzeniu)

ny

business-english.com.pl
73/2019
HM (His/Her Majesty) ˌeɪtʃ ˈem
hɪz hə(r) ˈmædʒəsti JKW (Jego/Jej
Królewska Wysokość)
home recording studio həʊm
rɪˈkɔːdɪŋ ˈstjuːdɪəʊ domowe studio
nagrań
honesty ˈɒnɪsti uczciwość, szczerość
honour ˈɒnə(r) cześć, zaszczyt (UK)
hook hʊk najbardziej chwytliwa
część kawałka/melodii (w muzyce
popularnej) (pot.)
hooligan ˈhuːlɪɡən chuligan
hopeful ˈhəʊpfl nadzieja (np. biznesu), osoba rokująca nadzieje
horrific həˈrɪfɪk koszmarny, przerażający
hospitable hɒˈspɪtəbl gościnny
hostile ˈhɒstaɪl wrogi
hot rod hɒt rɒd samochód typu
hot rod (z podrasowanym silnikiem
i nawiązujący stylem do Forda T i A)
household ˈhaʊshəʊld gospodarstwo domowe, dom

hefty ˈhefti duży, pokaźny

House of Representatives haʊs əv
ˌreprɪˈzentətɪvz Izba Reprezentantów (US)

heightened ˈhaɪtnd podwyższony,
większy

house of the parliament ˈhaʊs əv
ðə ˈpɑːləmənt izba parlamentu

heir eə(r) dziedzic, spadkobierca
herbs hɜːbz przyprawy ziołowe
Herculean ˌhɜːkjʊˈliːən herkulesowy (o ciężkim wysiłku/zadaniu)
herein lies X ˌhɪəˈrɪn laɪz w tym
tkwi X, na tym polega X
heroine ˈherəʊɪn bohaterka

hub hʌb centrum (np. aktywności,
biznesu), węzeł (np. komunikacyjny)
human rights ˈhjuːmən raɪts prawa
człowieka
human trafficking ˈhjuːmən
ˈtræfɪkɪŋ handel żywym towarem

handsomely ˈhænsəmli sowicie
(o wypłacie/wynagrodzeniu)

high-flyer haɪ ˈflaɪə(r) ambitna,
odnosząca sukcesy osoba

humdrum ˈhʌmdrʌm monotonia,
monotonny

hard-boiled hɑːd bɔɪld cyniczny,
twardy; na twardo (o jajku)

high-grossing haɪ ˈɡrəʊsɪŋ wiele
zarabiający, dochodowy

hump day hʌmp deɪ pot. o środzie

hard-line hɑːd laɪn zajmujący twarde stanowisko (np. o polityku)

high-security haɪ sɪˈkjʊərɪti pilnie
strzeżony, wysoko chroniony

hard-to-please hɑːd tə pliːz trudny
do zadowolenia, wybredny

highest-grossing ˈhaɪɪst ˈɡrəʊsɪŋ
zarabiający najwięcej (najcz. o firmie), najbardziej dochodowy

hardly ˈhɑːdli prawie wcale, prawie
nic

high school haɪ skuːl liceum (US)

hurdle ˈhɜːdl przeszkoda
hurdle ˈhɜːdl przeszkoda
hurdle ˈhɜːdl przeszkoda
hydrocarbon ˌhaɪdrəˈkɑːbən węglowodór
hydrogen ˈhaɪdrədʒən wodór

Colorful
MEDIA

I

idle ˈaɪdl bezczynny
immune to sth ɪˈmjuːn tə ˈsʌmθɪŋ
odporny na coś, niewrażliwy
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inclined to do sth ɪnˈklaɪnd tə du
ˈsʌmθɪŋ skłonny do (z)robienia
czegoś

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

income inequality ˈɪŋkʌm
ˌɪnɪˈkwɒlɪti nierówne dochody

infinitely ˈɪnfɪnətli nieskończenie

(np. głosować) (UK)

infinite ˈɪnfɪnət nieskończony

income stream ˈɪŋkʌm striːm źródło dochodu

influential ˌɪnflʊˈenʃl wpływowy

imperceptible ˌɪmpəˈseptəbl niewidoczny

in comparison to sth ɪn
kəmˈpærɪsn tǝ ˈsʌmθɪŋ w porównaniu do czegoś

w czymś

implicated in sth ˈɪmplɪkeɪtɪd
ɪn ˈsʌmθɪŋ związany z czymś (o
czymś), powiązany

incomprehensible ɪnˌkɒmprɪˈhensəbl niezrozumiały

in great quantities ɪn ˈɡreɪt
ˈkwɒntɪtɪz w wielkich ilościach

in contrast to sth ɪn ˈkɒntrɑːst tə
ˈsʌmθɪŋ w odróżnieniu od czegoś

inhabitant ɪnˈhæbɪtənt mieszkaniec

increasingly ɪnˈkriːsɪŋli coraz bardziej

in line with sth ɪn laɪn wɪð ˈsʌmθɪŋ
z godnie z czymś

impact on sth ˈɪmpækt ɒn ˈsʌmθɪŋ
w
 pływ na coś

implications ˌɪmplɪˈkeɪʃnz konsekwencje, implikacje
impressively ɪmˈpresɪvli imponująco
impressive ɪmˈpresɪv imponujący,
robiący wrażenie
in-and-out ɪn ən ˈaʊt wskoczyć
i wyskoczyć, wejść i wyjść (pot.,
slang.)
in addition ɪn əˈdɪʃn ponadto, co
więcej
in a nutshell ɪn ə ˈnʌt ʃel w skrócie,
jednym słowem
inappropriate ˌɪnəˈprəʊprɪət nieodpowiedni
inappropriate ˌɪnəˈprəʊprɪət nieodpowiedni
in a rush ɪn ə rʌʃ w pośpiechu

incredibly ɪnˈkredəbli niezwykle

in microcosm ɪn ˈmaɪkrəʊˌkɒz(ə)
m w skali mikro, na niewielką skalę
(o czymś, co pokazuje jakąś większą
tendencję, zjawisko itp. w małej
wersji)

in demand ɪn dɪˈmɑːnd poszukiwany, pożądany

in operation ɪn ˌɒpəˈreɪʃn działający, funkcjonujący

independently minded ˌɪndɪˈpendəntli ˈmaɪndɪd myślący niezależnie

in real time ɪn rɪəl taɪm w czasie
rzeczywistym

indie ˈɪndi muzyka (sztuka, film
itp.) niezależna, wykonana bez
udziału wielkich wytwórni
individualised ˌɪndɪˈvɪdʒuəlaɪzd
z indywidualizowany, spersonalizowany
individual ˌɪndɪˈvɪdʒʊəl osoba,
jednostka

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

industrial ɪnˈdʌstrɪəl przemysłowy

incarnation ˌɪnkɑːˈneɪʃn wcielenie,
odsłona
incentive ɪnˈsentɪv zachęta, motywacja
incentive ɪnˈsentɪv zachęta, motywacja
inception ɪnˈsepʃn założenie, powstanie
incident ˈɪnsɪdənt wypadek

ingredient ɪnˈɡriːdiənt składnik

incumbent ɪnˈkʌmbənt obecny
(np. prezydent), osoba piastująca
(obecnie) urząd lub będąca na danym stanowisku

in a sense ɪn ə sens w pewnym
sensie

inbound ˈɪnbaʊnd nadchodzący,
zbliżający się (w naszym kierunku)

ingrained in sth ˌɪnˈɡreɪnd ɪn
ˈsʌmθɪŋ głęboko zakorzeniony

inequality ˌɪnɪˈkwɒlɪti nierówność
in essence ɪn ˈesns w istocie rzeczy
in excess of X ɪn ɪkˈses əv powyżej
X

in response ɪn rɪˈspɒns w odpowiedzi (na coś)
in short ɪn ʃɔːt krótko mówiąc
in spite of sth ɪn spaɪt ǝv ˈsʌmθɪŋ
pomimo czegoś
instantaneously ˌɪnstənˈteɪniəsli

natychmiast

insurance ɪnˈʃʊərəns ubezpieczenie, ubezpieczenia
intangible ɪnˈtændʒəbl nieuchwytny, niematerialny
intended to do sth ɪnˈtendɪd tə du
ˈsʌmθɪŋ stworzony w celu zrobienia czegoś
intense ɪnˈtens intensywny, ostry

inextricably ˌɪnɪkˈstrɪkəbli nierozerwalnie

intense ɪnˈtens intensywny, ostry

infamous ˈɪnfəməs owiany złą sławą, niesławny

intermediate ˌɪntəˈmiːdɪət pośredni

infamous ˈɪnfəməs owiany złą sławą, niesławny

intermittently ˌɪntəˈmɪtntli sporadycznie, nieregularnie

infamous ˈɪnfəməs owiany złą sławą, niesławny

intermittent ˌɪntəˈmɪtənt sporadyczny

Colorful
MEDIA

intermodal ˌɪntərˈmodəl wielomodalny (np. transport)
in terms of X ɪn tɜːmz əv pod
względem X
internal ɪnˈtɜːnl wewnętrzny
interviewer ˈɪntəvjuːə(r) osoba
przeprowadzająca rozmowę (o pracę)
in the black ɪn ðə blæk na plusie
(o sytuacji gdy nie ma długów lub
jest zysk) (pot.)
in the event that... ɪn ði ɪˈvent ðæt
w przypadku, gdy/jeśli...
in the long term ɪn ðə lɒŋ tɜːm na
dłuższą metę
in the midst ɪn ðə mɪdst wśród
(kogoś)
in the not-too-distant future ɪn ðə
nɒt tuː ˈdɪstənt ˈfjuːtʃə(r) w niezbyt
dalekiej przyszłości
in the process ɪn ðə ˈprəʊses
w
 trakcie (czegoś), z biegiem czasu
in the running ɪn ðə ˈrʌnɪŋ w wyborach (prezydenckich), ubiegający
się o urząd
in the same vein ɪn ðə seɪm veɪn
tego samego stylu/typu/pokroju,
w ten sam sposób
in the short term ɪn ðə ʃɔːt tɜːm na
krótką metę
in this day and age ɪn ðɪs deɪ ǝnd
eɪdʒ w obecnych czasach
in time ɪn ˈtaɪm z czasem
into one’s X (e.g. 80s) ˈɪntə wʌnz
ˌiː ˈdʒiː ˈeɪtɪz w zaawansowanym
wieku, w wieku X
intriguingly ɪnˈtriːɡɪŋli  w intrygujący sposób
intriguing ɪnˈtriːɡɪŋ intrygujący
in tune ɪn tjuːn czysty (dźwięk/głos,
który nie fałszuje)
in turn ɪn tɜːn z kolei
in turn ɪn tɜːn z kolei
in view of sth ɪn vjuː əv ˈsʌmθɪŋ
zważywszy na coś
in X terms ɪn tɜːmz pod względem
X

IPO (initial public offering) ˌaɪ piː
ˈəʊ ɪˈnɪʃl ˈpʌblɪk ˈɒfərɪŋ pierwsza
oferta publiczna (akcji spółki)
ire ˈaɪə(r) gniew
irrelevant ɪˈreləvənt bez znaczenia,
nieistotny
irreverent ɪˈrevərənt zuchwały
it goes without saying that... ɪt
gǝʊz wɪˈðaʊt ˈseɪɪŋ ðæt rozumie
się samo przez się, że...

it isn’t just anybody... ɪt ˈɪznt dʒəst
ˈenibɒdi to nie byle kto...
it is worth noting that... ɪt ɪz wɜːθ
nəʊtɪŋ ðæt warto/należy zaznaczyć,
że...
it would be worth doing sth ɪt wʊd
bi wɜːθ ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ warto by
było coś zrobić
it’s worth noting that... ɪts wɜːθ
ˈnəʊtɪŋ ðæt warto zauważyć, że...,
trzeba zaznaczyć, że...
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kindred spirit ˈkɪndrəd ˈspɪrɪt bratnia dusza
knowledgeable ˈnɒlɪdʒəbl znający
się na rzeczy
KPI (key performance indicator) ˌkeɪ piː ˈaɪ kiː pəˈfɔːməns
ˈɪndɪkeɪtə(r) kluczowy wskaźnik
wydajności

L

laissez-faire ˌleseɪ ˈfeə(r) liberalizm, polityka nieingerencji państwa
w ekonomikę przedsiębiorstw
(franc.)
landscape ˈlændskeɪp krajobraz,
pejzaż
landscape ˈlændskeɪp krajobraz,
pejzaż
large-scale lɑːdʒ skeɪl (zakrojony)
na dużą skalę, wielki (tylko przed
rzeczownikiem)
Latino læˈtiːnəʊ Latynos, latynoski

J

lawmaker ˈlɔːmeɪkə(r) ustawodawca

job title dʒɒb ˈtaɪtl stanowisko,
tytuł służbowy

layperson ˈleɪpɜːsn laik, niewtajemniczony

jet dʒet odrzutowiec

layer ˈleɪə(r) warstwa

joint dʒɔɪnt wspólny, robiony wraz
z kimś

leaver ˈliːvə(r) ktoś, kto odchodzi;
kraj, który opuszcza UE

jumbled ˈdʒʌmbld pogmatwany,
porozrzucany

leg-up leɡ ʌp pomoc, podparcie

jungle cat ˈdʒʌŋɡl kæt chaus, kot
błotny/trzcinowy

legacy ˈleɡəsi spuścizna
legal entity ˈliːɡl ˈentəti osoba
prawna

jurisdiction ˌdʒʊərɪsˈdɪkʃn jurysdykcja, obszar obowiązywania danego prawa

legislator ˈledʒɪsleɪtə(r) ustawodawca

justifiably ˌdʒʌstɪˈfaɪəbli w uzasadniony sposób, nie bez powodu

lengthy ˈleŋθi długi

leisure ˈleʒə(r) wypoczynek

just shy of X dʒəst ʃaɪ əv niemal X,
prawie że X

level playing field ˈlevl ˈpleɪɪŋ fiːld
r ówne/jednakowe warunki (np.
pracy)

K

levy ˈlevi podatek, opodatkowanie

keen kiːn chętny, skory
keen understanding of sth kiːn
ˌʌndəˈstændɪŋ əv ˈsʌmθɪŋ dogłębne, głębokie zrozumienie czegoś

lexicon ˈleksɪkən leksykon, słownictwo
LGBT (lesbian, gay, bisexual
and transgender) ˌel dʒiː biː ˈtiː

ˈlezbɪən ɡeɪ ˌbaɪˈsekʃʊəl ənd
trænzˈdʒendə(r) środowisko/grupa
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społeczna lesbijek, gejów, biseksualistów i osób transseksualnych

magic bullet ˈmædʒɪk ˈbʊlɪt panaceum, cudowny lek

meaningful ˈmiːnɪŋfəl istotny, mający znaczenie

lifelong ˈlaɪflɒŋ życiowy, całego
życia (tylko przed rzeczownikiem)

mainstream ˈmeɪnstriːm główny
nurt

measure ˈmeʒə(r) krok, działanie

lifespan ˈlaɪfspæn okres życia, długość życia

maintenance ˈmeɪntənəns utrzymanie, konserwacja

light year laɪt ˈjiə(r) rok świetlny
(także w przen. o ogromnej odległości, czymś bardzo dalekim od
czegoś)

majestic məˈdʒestɪk majestatyczny

MEDIA

likelihood ˈlaɪklɪhʊd szanse, prawdopodobieństwo
limelight ˈlaɪmlaɪt centrum uwagi,
światła jupiterów
lingo ˈlɪŋɡəʊ żargon (pot.)
lingo ˈlɪŋɡəʊ żargon (pot.)

major concern ˈmeɪdʒə(r) kənˈsɜːn
poważna obawa
majority məˈdʒɒrɪti większość
managerial ˌmænəˈdʒɪəriəl kierowniczy
manifesto ˌmænɪˈfestəʊ manifest
manpower ˈmænpaʊə(r) siła robocza

liquid ˈlɪkwɪd płynny

manufacturer ˌmænjʊˈfæktʃərə(r)
p
 roducent

loanword ˈləʊnwɜːd zapożyczenie
(słowo)

manufacturer ˌmænjʊˈfæktʃərə(r)
p
 roducent

local ˈləʊkl tutejszy, tubylec

many moons ago... ˈmeni muːnz
əˈɡəʊ bardzo dawno temu

lockdown ˈlɒkdaʊn blokada (pomieszczenia, budynku, szczególnie
na wypadek kwarantanny) (US)
long-term lɒŋ tɜːm na dłuższą
metę, długofalowy (tylko przed
rzeczownikiem)
longevity lɒnˈdʒevəti długowieczność
low-down ˈləʊdaʊn najważniejsze
informacje, podsumowanie (czegoś)
low-income ləʊ ˈɪŋkʌm o niskich
dochodach, mający niskie dochody
(tylko przed rzeczownikiem)

march towards sth mɑːtʃ təˈwɔːdz
ˈsʌmθɪŋ marsz w kierunku czegoś
marijuana ˌmærəˈwɑːnə marihuana
market cap ˈmɑːkɪt kæp kapitalizacja rynkowa
mast mɑːst maszt
materially məˈtɪəriəli zasadniczo, w
dużym stopniu
matriarch ˈmeɪtrɪɑːk matrona,
matka rodu

median ˈmiːdɪən średni (o wartości, wielkości)
medieval ˌmedɪˈiːvl średniowieczny
member state ˈmembə(r) steɪt
państwo członkowskie
memorable ˈmemərəbl pamiętny
mental health ˈmentl helθ zdrowie
umysłowe
mentally ˈmentəli umysłowo,
w głowie
merchandising ˈmɜːtʃəndaɪzɪŋ produkty/gadżety promocyjne (promujące daną markę)
merely ˈmɪəli ledwie, wyłącznie
mere mɪə(r) zwykły, zwyczajny
merger ˈmɜːdʒə(r) fuzja, połączenie (przedsiębiorstw)
metal detector ˈmetl dɪˈtektə(r)
w
 ykrywacz metali
metaphor ˈmetəfə(r) metafora
metric ˈmetrɪk metryka, skala
metropolis məˈtrɒpəlɪs metropolia
metropolitan ˌmetrəˈpɒlɪtən wielkomiejski, miejski
midday ˌmɪdˈdeɪ południe
midwife ˈmɪdwaɪf położna

mayhem ˈmeɪhem chaos, zamęt

mighty ˈmaɪti potężny

mayor meə(r) burmistrz

minced mɪnst mielony

LP (long-playing record) ˌel ˈpiː lɒŋ
pleɪɪŋ ˈrekɔːd płyta długogrająca

MBA (Master of Business Administration) ˌem biː ˈeɪ ˈmɑːstər əv
ˈbɪznəs ədˌmɪnɪˈstreɪʃn magister
zarządzania

mindset ˈmaɪndset nastawienie,
sposób myślenia

M

MBA (Master of Business Administration) ˌem biː ˈeɪ ˈmɑːstər əv
ˈbɪznəs ədˌmɪnɪˈstreɪʃn magister
zarządzania

low-paid ləʊ peɪd nisko opłacany
lowland ˈləʊlənd nizina

machinery məˈʃiːnəri maszyneria,
maszyny
maddening ˈmædnɪŋ wkurzający
magic bullet ˈmædʒɪk ˈbʊlɪt cudowny lek, magiczne rozwiązanie
problemu

MBA (Master of Business Administration) ˌem biː ˈeɪ ˈmɑːstər əv
ˈbɪznəs ədˌmɪnɪˈstreɪʃn magister
zarządzania
meaningful ˈmiːnɪŋfəl istotny, mający znaczenie

mineral fuel ˈmɪnərəl ˈfjuːəl paliwo
mineralne
minimum wage ˈmɪnɪməm weɪdʒ
m
 inimalna pensja
missionary ˈmɪʃənri misjonarz
mitigation ˌmɪtɪˈɡeɪʃn łagodzenie
(problemu, kryzysu), zmniejszenie
(negatywnych skutków czegoś)
moderate ˈmɒdərət umiarkowany
moderate ˈmɒdərət umiarkowany
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Muslim ˈmʊzlɪm muzułmański

niche nɪtʃ nisza, niszowy
nifty ˈnɪfti elegancki, świetny (pot.)

modest ˈmɒdɪst skromny

must-see mʌst siː pozycja obowiązkowa, coś, co koniecznie trzeba
zobaczyć

momentous məˈmentəs doniosły,
wielkiej wagi

my apologies... maɪ əˈpɒlədʒiz
 ajmocniej przepraszam...
n

problemu, by coś zrobić, z łatwością coś zrobić

momentum məˈmentəm rozpęd,
pęd

my heart bleeds... maɪ hɑːt bliːdz
s erce mi się kroi... (iron.), och, jakie
to przykre! (iron.)

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

monetary ˈmʌnɪtri finansowy
monopoly məˈnɒpəli monopol
morale məˈrɑːl morale, ogólny nastrój grupy
moreover mɔːˈrəʊvə(r) co więcej
more than sb bargained for mɔː(r)
ðən ˈsʌmbədi ˈbɑːɡɪnd fɔː(r) więcej,
niż ktoś się spodziewał
mortal ˈmɔːtl śmiertelnik
mosque mɒsk meczet
mosque mɒsk meczet
motorway ˈməʊtəweɪ autostrada
(UK)
mountaineer ˌmaʊntɪˈnɪə(r) alpinista/taternik; mieszkaniec gór
mountain range ˈmaʊntɪn reɪndʒ
łańcuch górski
move away from sth muːv əˈweɪ
frəm ˈsʌmθɪŋ odejście od czegoś
multi-tiered ˌmʌltɪˈtɪəd wielopoziomowy
multibillion-dollar ˈmʌlti ˈbɪlɪəŋ
ˈdɒlə(r) za wiele miliardów dolarów,
wielomiliardowy (np. biznes zarabiający tyle pieniędzy)

myriad ˈmɪriəd miriady, ogrom
mysterious mɪˈstɪərɪəs tajemniczy
Native American ˈneɪtɪv əˈmerɪkən
Indianin północnoamerykański

M

natural fit ˈnætʃrəl fɪt doskonałe/
naturalne dopasowanie

no difficulty doing sth nəʊ
ˈdɪfɪkəlti ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ nie mieć

no matter where... nəʊ ˈmætə(r)
weə(r) nieważne, gdzie...
nominee ˌnɒmɪˈniː kandydat,
nominowany (do ubiegania się
o urząd prezydenta)
north-east nɔːθˈiːst na północnym
wschodzie (np. leżący)
northerly ˈnɔːðəli północny (np.
wiatr)
north of X nɔːθ əv powyżej X
noteworthy ˈnəʊtwɜːði godny uwagi

navy ˈneɪvi marynarka wojenna

nothing more than X ˈnʌθɪŋ mɔː
ðən eks najzwyklejszy/czysty X

near-fatal nɪə(r) ˈfeɪtl prawie
śmiertelny (np. wypadek)

notice ˈnəʊtɪs wymówienie, wypowiedzenie

near and dear to sb’s heart nɪə(r)
ənd dɪə(r) tə ˈsʌmbədɪz hɑːt będący
bliskim czyjemuś sercu

notion ˈnəʊʃn pojęcie, idea

needless ˈniːdləs niepotrzebny
neophyte ˈniːəfaɪt neofita
nerve-wracking nɜːv ˈrækɪŋ stresujący, wykańczający nerwowo

not so! nɒt ˈsəʊ wcale nie!, nieprawda!
novel ˈnɒvl nowatorski
numerous ˈnjuːmərəs liczny
numerous ˈnjuːmərəs liczny

nestled in sth ˈnesld ɪn ˈsʌmθɪŋ
gnieżdżący się gdzieś

nutrient ˈnjuːtrɪənt składnik odżywczy

net worth net wɜːθ majątek netto

O

net worth net wɜːθ majątek netto
never fear! ˈnevə(r) fɪə(r) bez
obaw! nic strasznego!

observer əbˈzɜːvə(r) obserwator

nevertheless ˌnevəðəˈles niemniej
jednak, a jednak

obsolete ɒbsəliːt zbędny
oddball ˈɒdbɔːl dziwaczny (pot.)

new batch of sb njuː bætʃ əv
ˈsʌmbədi nowy narybek, nowa grupa kogoś

official əˈfɪʃl urzędnik
official əˈfɪʃl urzędnik

newbie ˈnjuːbi żółtodziób, nowicjusz (pot.)

official əˈfɪʃl urzędnik
oh boy! əʊ ˌbɔɪ o rany! (pot.)

newcomer ˈnjuːkʌmə(r) nowo przybyły, debiutant

old-fashioned əʊld ˈfæʃnd tradycyjny, staroświecki

murky ˈmɜːki mroczny

newcomer ˈnjuːkʌmə(r) nowo przybyły, debiutant

omnipresent ˌɒmnɪˈpreznt wszechobecny

music chart ˈmjuːzɪk tʃɑːt lista hitów muzycznych

newcomer ˈnjuːkʌmə(r) nowo przybyły, debiutant

omnipresent ˌɒmnɪˈpreznt wszechobecny

multifaceted ˌmʌltiˈfæsɪtɪd złożony, o wielu aspektach
multiple ˈmʌltɪpl wielokrotny, liczny
multistage ˈmʌltɪsteɪdʒ wieloetapowy, wielostopniowy
multitrack ˈmʌltitræk wielościeżkowy
mumbo jumbo ˈməmbəʊ
ˈdʒʌmbəʊ brednie, bzdety
murder ˈmɜːdə(r) morderstwo

Colorful
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on a similar note... ɒn ə ˈsɪmələ(r)
nəʊt skoro już o tym mowa...

out of touch ˈaʊt əv tʌtʃ nieżyciowy, oderwany od rzeczywistości

on company property ɒn ˈkʌmpəni
ˈprɒpəti na terenie firmy

outsider ˌaʊtˈsaɪdə(r) outsider;
osoba z zewnątrz

one-sided ˌwʌnˈsaɪdɪd jednostronny

overall ˌəʊvəˈrɔːl ogólny

one-way ˌwʌn ˈweɪ jednostronny,
jednokierunkowy
one might be forgiven for doing
sth wʌn maɪt bi fəˈɡɪvn fə(r) ˈduːɪŋ
ˈsʌmθɪŋ można zrozumieć, dlaczego ktoś coś robi; jest zrozumiałe,
że/dlaczego ktoś coś robi

overall ˌəʊvəˈrɔːl ogólny
overflowing ˌəʊvəˈfləʊɪŋ przepełniony
overhead ˌəʊvəˈhed górny, napowietrzny
overnight ˌəʊvəˈnaɪt od razu, natychmiast

ongoing ˈɒnɡəʊɪŋ trwający, istniejący

over the hill ˈəʊvə(r) ðə hɪl starszy,
który ma już z górki (o osobie)

ongoing ˈɒnɡəʊɪŋ trwający, istniejący

overwhelming əʊvəˈwelmɪŋ przytłaczający

on the flip side ɒn ðə flɪp saɪd
z drugiej strony

ownership ˈəʊnəʃɪp posiadanie

on X scale ɒn skeɪl na X skalę

ownership ˈəʊnəʃɪp posiadanie

open letter ˈəʊpən ˈletə(r) list
otwarty
open source ˈəʊpən sɔːs o otwartym kodzie źródłowym, dostępny
dla wszystkich
orator ˈɒrətə(r) orator
order ˈɔːdə(r) zamówienie
ordinance ˈɔːdɪnəns rozporządzenie
origins ˈɒrɪdʒɪnz korzenie
ornate ɔːˈneɪt ozdobny
out-of-touch ˈaʊt əv tʌtʃ bujający
w obłokach, pozbawiony kontaktu
z rzeczywistością (o kimś)
outcome ˈaʊtkʌm rezultat, sytuacja końcowa
outdoor ˈaʊtdɔː(r) na zewnątrz, na
świeżym powietrzu, terenowy
outfit ˈaʊtfɪt kapela, zespół
outlet ˈaʊtlet placówka, punkt
sprzedaży (np. pojedyncza restauracja z sieci)
out of the loop ˈaʊt əv ðə luːp niepoinformowany, niezorientowany
out of the question ˈaʊt əv ðə
ˈkwestʃən nie ma mowy, wykluczone/y

ownership ˈəʊnəʃɪp posiadanie

P

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

palm pɑːm dłoń
panacea ˌpænəˈsɪə panaceum, lek
na wszystko
panic button ˈpænɪk ˈbʌtn przycisk/guzik alarmowy
parallel ˈpærəlel równoległy, jednoczesny
parcel ˈpɑːsl paczka, opakowanie
pardon me? ˈpɑːdn miː słucham?,
przepraszam?
parental leave pəˈrentl liːv urlop
rodzicielski
parlance ˈpɑːləns żargon, język
(np. danej branży)
part and parcel of sth paːt ǝnd
ˈpɑːsl əv ˈsʌmθɪŋ nieodłączna część
czegoś
passenger ˈpæsɪndʒə(r) pasażer
passenger ˈpæsɪndʒə(r) pasażer
pastry ˈpeɪstri ciastko
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pay-per-click peɪ pə(r) klɪk płaca
w zależności od ilości odwiedzin/
kliknięć w baner
payout ˈpeɪaʊt wypłata (wysoka,
np. wygrana na loterii)
peer pɪə(r) rówieśnik, równy (ktoś
komuś)
peer pɪə(r) rówieśnik, równy (ktoś
komuś)
penalty ˈpenəlti kara, grzywna
peninsular pəˈnɪnsjʊlə(r) półwyspowy
pension ˈpenʃn emerytura
People’s Republic of China
(PRC) ˈpiːplz rɪˈpʌblɪk əv ˈtʃaɪnə ˌpiː
ɑː(r) ˈsiː Chińska Republika Ludowa
(ChRL)
peppered with sth ˈpepəd wɪð
ˈsʌmθɪŋ upstrzony czymś
per annum pər ˈænəm rocznie
(łac.)
per capita pə(r) ˈkæpɪtə na osobę,
na głowę (łac.)
percentage pəˈsentɪdʒ odsetek,
procent
perception pəˈsepʃn postrzeganie,
percepcja
performance pəˈfɔːməns wyniki,
osiągi
per week pɜː(r) wiːk na tydzień
pet project pet ˈprɒdʒekt czyjś konik, czyjeś ulubione zajęcie
petrol ˈpetrəl benzyna (UK)
phenomenal fɪˈnɒmɪnl fenomenalny, niesamowity
philanthropy fɪˈlænθrəpi filantropia, dobroczynność
phoenix ˈfiːnɪks feniks
photovoltaic ˌfəʊtəʊvɒlˈteɪɪk fotowoltaiczny
piece of software piːs əv
ˈsɒftweə(r) program (komputerowy)
pilaf pɪˈlæf pilaw
pistachio pɪˈstɑːtʃɪəʊ pistacja, orzeszek pistacjowy
pitch pɪtʃ wysokość (dźwięku, głosu)

Colorful
MEDIA

plain pleɪn płaszczyzna, równina
plain pleɪn zwyczajny
plea pliː apel
pledge pledʒ przyrzeczenie, zobowiązanie
polarizing ˈpəʊləraɪzɪŋ kontrowersyjny, wywołujący odmienne
reakcje
political office pəˈlɪtɪkl̩ ˈɒfɪs urząd
polityczny (np. prezydenta)
poll pəʊl sondaż, ankieta
poll pəʊl sondaż, ankieta

primarily ˈpraɪmərəli przeważnie,
głównie
primary (election) ˈpraɪməri ɪˈlekʃn
prawybory (US)
prime minister praɪm ˈmɪnɪstə(r)
p
 remier
prime praɪm główny, podstawowy
principle ˈprɪnsəpl reguła, zasada
principle ˈprɪnsəpl reguła, zasada
prior to sth ˈpraɪə(r) tə ˈsʌmθɪŋ
p
 rzed czymś
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provider prəˈvaɪdə(r) dostawca
provision prəˈvɪʒn zabezpieczenie
(np. zdrowotne, na starość)
prune pruːn suszona śliwka
public affairs ˈpʌblɪk əˈfeəz sprawy
publiczne
public display of affection ˈpʌblɪk
dɪˈspleɪ əv əˈfekʃn publiczne okazywanie sobie uczuć (np. pocałunki)
publicity stunt pʌbˈlɪsəti stʌnt
c hwyt reklamowy
publicly traded ˈpʌblɪkli ˈtreɪdɪd
notowany na giełdzie (o spółce,

polluted pəˈluːtɪd zanieczyszczony

prior to sth ˈpraɪə(r) tə ˈsʌmθɪŋ
p
 rzed czymś

pomegranate ˈpɒmɪɡrænɪt granat
(owoc)

profanity prəˈfænɪti wulgaryzm
profitability ˈprɒfɪtəbl rentowność

pop-up pɒp ʌp pojawiający się na
chwilę, jednodniowy (tylko przed
rzeczownikiem)

public speaker ˈpʌblɪk ˈspiːkə(r)
osoba przemawiająca publicznie

profoundly prəˈfaʊndli głęboko,
dogłębnie

public spending ˈpʌblɪk ˈspendɪŋ
wydatki publiczne

populous ˈpɒpjʊləs ludny

rock progresywny

progressive rock prəˈɡresɪv rɒk

portmanteau pɔːtˈmæntəʊ kontaminacja językowa, zlepek słów

punitive ˈpjuːnɪtɪv karny (działanie); odwetowy

progress ˈprəʊɡres postęp, postępy

positive reinforcement ˈpɒzətɪv
ˌriːɪnˈfɔːsmənt wzmocnienie pozy-

pursuit of sth pəˈsjuːt əv ˈsʌmθɪŋ
pogoń za czymś, poszukiwanie cze-

projected prəˈdʒektɪd prognozowany

potency ˈpəʊtnsi siła, moc (czegoś)

promenade ˌprɒməˈnɑːd promenada

tywne

praise preɪz pochwała
pre-existing ˌpriː ɪɡˈzɪstɪŋ istniejący wcześniej, już istniejący
pre-industrial priːɪnˈdʌstrɪəl przedindustrialny, z okresu przed uprzemysłowieniem
predicament prɪˈdɪkəmənt trudne
położenie, kłopotliwa sytuacja
prefecture ˈpriːfektʃə(r) prefektura
preliminary prɪˈlɪmɪnəri wstępny
prelude ˈpreljuːd preludium, wstęp

prominent ˈprɒmɪnənt widoczny,
wyraźny
prominent ˈprɒmɪnənt widoczny,
wyraźny
proof pruːf dowód
proponent of sth prəˈpəʊnənt əv
ˈsʌmθɪŋ orędownik za czymś
proponent of sth prəˈpəʊnənt əv
ˈsʌmθɪŋ orędownik za czymś
proportion prəˈpɔːʃn odsetek, procent

o jej akcjach)

goś

Q

quaint kweɪnt uroczy
quandary ˈkwɒndəri rozterka, dylemat
quarterly ˈkwɔːtəli kwartalnie

R

raceway ˈreɪsweɪ tor wyścigowy
(US)
railway ˈreɪlweɪ kolej

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

proposal prəˈpəʊzl propozycja

raisin ˈreɪzn rodzynek
rapid ˈræpɪd szybki

premise ˈpremɪs założenie

pro prəʊ profesjonalista, mistrz
(w czymś) (pot.)
prospects ˈprɒspekts szanse, perspektywy (na coś)

presidential ˌprezɪˈdenʃl prezydencki
pressure ˈpreʃə(r) nacisk, presja
price tag praɪs tæɡ metka z ceną;
cena (ogólnie czegoś)
primarily ˈpraɪmərəli przeważnie,
głównie

prosperity prɒˈsperɪti dobrobyt,
prosperity
proven ˈpruːvn sprawdzony
provider for sb prəˈvaɪdə(r) fə(r)
ˈsʌmbədi żywiciel kogoś, zapewniający komuś życie/opiekę

rarely ˈreəli rzadko
rashly ˈræʃli pośpiesznie
rate reɪt wskaźnik, prędkość
re-election riəˈlekʃən ponowne
wybory, ponowny wybór (kogoś)
reactionary rɪˈækʃənri reakcyjny
readily available ˈredɪli əˈveɪləbl
łatwo dostępny

Colorful
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readiness ˈredɪnəs gotowość

request rɪˈkwest prośba

roots ruːts korzenie

reality riˈæləti rzeczywistość; stan
rzeczywisty

research rɪˈsɜːtʃ badanie, badania

rosy ˈrəʊzi różowy

reasonably ˈriːznəbli rozsądnie,
odpowiednio

resort rɪˈzɔːt kurort wypoczynkowy

roughly ˈrʌfli z grubsza

respectable rɪˈspektəbk pokaźny,
przyzwoity

rousing ˈraʊzɪŋ porywający

respectable rɪˈspektəbk pokaźny,
przyzwoity

royalty ˈrɔɪəlti tantiema

rebellious rɪˈbelɪəs buntowniczy,
niepokorny
recipe ˈresəpi przepis
recognition ˌrekəɡˈnɪʃn rozpoznanie
record sales ˈrekɔːd seɪlz sprzedaż
płyt
recovery rɪˈkʌvəri uzdrowienie
redundant rɪˈdʌndənt zbędny
reference to sth ˈrefrəns tə
ˈsʌmθɪŋ odniesienie do czegoś,
odwołanie

refillable ˌriːˈfɪləbl do ponownego
napełnienia (butelka), ponownego
użycia

respectively rɪˈspektɪvli odpowiednio
respective rɪˈspektɪv odpowiedni
respiratory rəˈspɪrətri oddechowy
responsibility rɪˌspɒnsəˈbɪlɪti obowiązek
responsible for rɪˈspɒnsəbl fɔː(r)
odpowiedzialny za, odpowiadający
za
responsible for sth rɪˈspɒnsəbl
fə(r) ˈsʌmθɪŋ odpowiedzialny za coś
responsible rɪˈspɒnsəbl odpowiedzialny

regardless rɪˈɡɑːdləs pomimo to,
nie zważając na to

responsible rɪˈspɒnsəbl odpowiedzialny

regrettably rɪˈɡretəbli niestety

retailer ˈriːteɪlə(r) sprzedawca detaliczny, detalista

regrettably rɪˈɡretəbli niestety
relationship rɪˈleɪʃnʃɪp relacja,
związek
relative ˈrelətɪv względny
relevant ˈreləvənt odpowiedni,
właściwy
reliable rɪˈlaɪəbl pewny, na którym
można polegać
remarkable rɪˈmɑːkəbl niezwykły
reminiscent of sth ˌremɪˈnɪsnt əv
ˈsʌmθɪŋ przypominający coś
remotely rɪˈməʊtli zdalnie, na odległość
remuneration rɪˌmjuːnəˈreɪʃn wynagrodzenie
remuneration rɪˌmjuːnəˈreɪʃn wynagrodzenie
rep (representative) rep
ˌreprɪˈzentətɪv reprezentant (handlowy)
reparations ˌrepəˈreɪʃnz odszkodowania, zadośćuczynienie
reported rɪˈpɔːtɪd podany, przekazany

retirement age rɪˈtaɪəmənt eɪdʒ
w
 iek emerytalny
retrograde ˈretrəɡreɪd wsteczny,
uwsteczniony
revamped ˌriːˈvæmpt odnowiony,
gruntownie przerobiony
revenue model ˈrevənjuː ˈmɒdl
m
 odel dochodów
revenues ˈrevənjuːz przychody,
wpływy
revenue ˈrevənjuː przychody, wpływy
revolutionary ˌrevəˈluːʃənri rewolucyjny
right-wing raɪt wɪŋ prawicowy
ROI (return on investment) ɑː(r)
əʊ aɪ rɪˈtɜːn ɒn ɪnˈvestmənt zwrot
z inwestycji
rolled-up rəʊld ʌp zwinięty
rookie ˈrʊki pierwszej kadencji,
niedawno wybrany (o pośle) (pot.)
room for growth ruːm fə ɡrəʊθ
p
 otencjał wzrostu; obszar, który
można/należy poprawić, wzmocnić

route ruːt droga, trasa
run-in with sb ˈrʌn ɪn wɪð
ˈsʌmbədi natrafienie na kogoś,
wpadnięcie na kogoś; starcie
z kimś, przepychanka

run-up to sth ˌrʌnˈʌp tə ˈsʌmθɪŋ
 kres poprzedzający coś
o
runway ˈrʌnweɪ pas startowy

S

sacrificial ˌsækrɪˈfɪʃl ofiarny, poświęcany (komuś, czemuś)
saffron ˈsæfrən szafran
sage seɪdʒ szałwia lekarska
salary ˈsæləri pensja, płaca
sales pitch seɪlz pɪtʃ gadka sprzedażowa, zachęta do kupna
sampling ˈsɑːmplɪŋ sampling, robienie sampli (w muzyce)
sb ought to do sth ˈsʌmbədi ˈɔːt
tə du ˈsʌmθɪŋ ktoś powinien coś

zrobić

sb with a sweet tooth ˈsʌmbədi
wɪð ə swiːt tuːθ ktoś, kto jest łasy
na słodycze
sb’s bread and butter ˈsʌmbədɪz
bred ənd ˈbʌtə(r) czyjś chleb powszedni
scalable skeɪləbl rozbudowywalny,
skalowalny
scandalous ˈskændələs skandaliczny
scattered throughout X ˈskætəd
θruːˈaʊt rozsiany po X
scenario sɪˈnɑːrɪəʊ scenariusz
scenario sɪˈnɑːrɪəʊ scenariusz
scheduled ˈʃedjuːld zaplanowany
schedule ˈʃedjuːl harmonogram
scheduling ˈʃedjuːlɪŋ rozkład, harmonogram
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scope skəʊp skala, rozmiary
scorching ˈskɔːtʃɪŋ skwarny, upalny
seasoned ˈsiːznd doświadczony,
wytrawny
secondary school ˈsekəndri skuːl
s zkoła średnia
secretarial ˌsekrəˈteəriəl sekretarski
secular ˈsekjʊlə(r) świecki
seed siːd nasiona, ziarno
selective sɪˈlektɪv wybiórczy
self-confidence self ˈkɒnfɪdəns
w
 iara w siebie
self-employed ˌself ɪmˈplɔɪd samozatrudniony, pracujący na własny
rachunek
self-employed ˌself ɪmˈplɔɪd samozatrudniony, pracujący na własny
rachunek
self-help self help samopomoc
semi-arid semɪˈarɪd półsuchy (np.
klimat) (UK)
SEO (search engine optimisation) ˌes iː ˈəʊ ˌsɜːtʃ ˌendʒɪn
ˌɒptɪmaɪˈzeɪʃn optymalizacja wyników wyszukiwania w przeglądarkach
sequel ˈsiːkwəl sequel, druga
część/kontynuacja
sequence ˈsiːkwəns ciąg, szereg
sequencing ˈsiːkwənsɪŋ sekwencjonowanie, znajdowanie sekwencji
(np. DNA)
serial-position effect ˈsɪərɪəl
pəˈzɪʃn ɪˈfekt efekt pozycji seryjnej
(pierwszeństwa i świeżości)
setback ˈsetbæk komplikacja, problem
settled ˈsetld rozwiązany (np. spór)
severe sɪˈvɪə(r) ostry, dotkliwy
share ʃeə(r) udział, dola

short-lived ʃɔːt ˈlɪvd krótkotrwały,
nietrwały

ˈsʌmθɪŋ dokładnie pośrodku czegoś

shortcut ˈʃɔːtkʌt skrót (np. droga
na skróty, szybsze zrobienie czegoś
itp.)

small talk smɔːl tɔːk rozmowa towarzyska

shrewdness ˈʃruːdnəs spryt, przemyślność

sobering thought ˈsəʊbərɪŋ ˈθɔːt
m
 yśl, która działa otrzeźwiająco
(np. coś strasznego, potencjalnie
niebezpiecznego itp.)

shrouded in secrecy ˈʃraʊdɪd ɪn
ˈsiːkrəsi owiany tajemnicą, okryty
tajemnicą
significantly sɪɡˈnɪfɪkəntli znacząco
significant sɪɡˈnɪfɪkənt znaczny,
znaczący
Silicon Valley ˈsɪlɪkən ˈvæli Dolina
Krzemowa
Silk Road sɪlk rəʊd Jedwabny Szlak
silk sɪlk jedwab
similar fate ˈsɪmələ(r) feɪt podobny
los
simply put ˈsɪmpli pʊt mówiąc po
prostu, prosto rzecz ujmując

snap snæp fotka

sobering ˈsəʊbərɪŋ otrzeźwiający
sober ˈsəʊbə(r) trzeźwy
social security fund ˈsəʊʃl
sɪˈkjʊərɪti fʌnd fundusz ubezpieczeń
społecznych (np. ZUS)

social security fund ˈsəʊʃl
sɪˈkjʊərɪti fʌnd fundusz świadczeń
socjalnych, fundusz ubezpieczeń
społecznych
society səˈsaɪəti społeczeństwo
society səˈsaɪəti społeczeństwo
sole səʊl pojedynczy, jedyny
sole səʊl pojedynczy, jedyny
solitary ˈsɒlətri pojedynczy, samotny

single-entry ˈsɪŋɡl ˈentri jednorazowy (wiza)

somewhat ˈsʌmwɒt nieco, cokolwiek

site saɪt teren (wydarzenia)
sizeable ˈsaɪzəbl spory, pokaźny

SOP (standard operating procedure) ˌes əʊ ˈpiː ˈstændəd ˈɒpəreɪtɪŋ
prəˈsiːdʒə(r) standardowa procedura operacyjna (w korporacji)

skeptical of sth ˈskeptɪkl əv
ˈsʌmθɪŋ sceptycznie do czegoś na-

sought-after sɔːt ˈɑːftə(r) poszukiwany (tylko przed rzeczownikiem)

situated ˈsɪtʃʊeɪtɪd położony

stawiony, nieufny (US)

skewer ˈskjʊə(r) rożen
skilfully ˈskɪlfəli zręcznie
skillfully ˈskɪlfəli umiejętnie, zręcznie
skirmish ˈskɜːmɪʃ potyczka, starcie
sky-high skaɪ ˈhaɪ niebotyczny,
zbyt wygórowany
skyline ˈskaɪlaɪn linia horyzontu
miejskiego, zabudowa miasta

sherbet ˈʃɜːbət sorbet

slice slaɪs wycinek, przekrój

shift to sth ʃɪft tə ˈsʌmθɪŋ przejście
na coś

slightly ˈslaɪtli odrobinę

shooting ˈʃuːtɪŋ strzelanina

(pot., US)

since the beginning of time sɪns
ðə bɪˈɡɪnɪŋ əv ˈtaɪm od początku
dziejów

sheer ʃɪə(r) zwykły, czysty

shipping ˈʃɪpɪŋ spedycja
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slightly ˈslaɪtli odrobinę
smack-dab in the middle of
sth smæk dæb ɪn ðə ˈmɪdl əv

sour ˈsaʊə(r) kwaśny
spectator spekˈteɪtə(r) widz
spices ˈspaɪsɪz przyprawy korzenne
spirituality ˌspɪrɪtʃʊˈælɪti duchowość
spot check spɒt tʃek wyrywkowe
sprawdzenie, niezaplanowana kontrola
springboard for sth ˈsprɪŋbɔːd fə(r)
ˈsʌmθɪŋ trampolina do czegoś
sprinkling ˈsprɪŋklɪŋ szczypta (np.
przyprawy)
squarely ˈskweəli w samym (środku), bezpośrednio (w centrum wydarzeń itp.)

Colorful
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stable ˈsteɪbl stabilny
staff stɑːf pracownicy, personel,
zatrudnieni
staggering ˈstæɡərɪŋ olbrzymi,
oszałamiający
stance stæns stanowisko, pozycja
(w jakiejś kwestii)
standout ˈstandaʊt wyróżniający
się, niezwykły (US, tylko przed rzeczownikiem)
start-up stɑːt ʌp młoda spółka,
szczególnie zajmująca się Internetem
state-of-the-art steɪt əv ði ɑːt najnowocześniejszy
state-of-the-art steɪt əv ðə ɑːt
najbardziej zaawansowany, najnowocześniejszy (tylko przed rzeczownikiem)
statement ˈsteɪtmənt oświadczenie
stateside ˈsteɪtˈsaɪd w Stanach,
w USA (pot., US)
statesman ˈsteɪtsmən mąż stanu
state steɪt kraj
statewide ˈsteɪtwaɪd w całym stanie, w całych Stanach (US)
stay steɪ pobyt
steadily ˈstedɪli stopniowo, powoli
steep stiːp stromy, wysoki
steppe step step
stewardship ˈstjuːədʃɪp kierownictwo, przywództwo
sth couldn’t be further from the
truth ˈsʌmθɪŋ ˈkʊdnt bi ˈfɜːðə(r)
frəm ðə truːθ coś nie mogło być
dalsze od prawdy, nic bardziej mylnego (o czymś)
sth is a click away ˈsʌmθɪŋ ɪz ə
klɪk əˈweɪ coś jest dostępne za jed-

nym kliknięciem

sth is all too easy to do ˈsʌmθɪŋ ɪz
ɔːl tuː ˈiːzi tə duː coś bardzo łatwo
zrobić (aż za łatwo, np. o popełnieniu błędu)
sth is business as usual ˈsʌmθɪŋ
ɪz ˈbɪznəs əz ˈjuːʒʊəl coś jest zwyczajną codziennością, coś nie jest
niczym nietypowym

sth isn’t X by any means ˈsʌmθɪŋ
ˈɪznt baɪ ˈeni miːnz coś wcale nie
jest X, coś nie jest ani trochę X
sth leaves something to be desired ˈsʌmθɪŋ liːvz ˈsʌmθɪŋ tə bi
dɪˈzaɪəd coś pozostawia trochę/
wiele do życzenia
sth remains to be seen ˈsʌmθɪŋ
rɪˈmeɪnz tə biː siːn coś nie jest jesz-

cze jasne, czas pokaże, (jakie) coś
jest
sticky ˈstɪki lepki

still in use stɪl ɪn ˈjuːs nadal w użyciu
stint stɪnt krótki okres (na jakimś
stanowisku, robiąc coś itp.)
stint stɪnt krótki okres (na jakimś
stanowisku, robiąc coś itp.)
storage ˈstɔːrɪdʒ przechowywanie
(np. danych)
straight-laced streɪt leɪst zasadniczy
straight-line streɪt laɪn po linii prostej, liniowy
strait streɪt cieśnina
streaming ˈstriːmɪŋ nadawanie
strumieniowe audio/video przez
Internet
street circuit striːt ˈsɜːkɪt wyścigi
na/po zamkniętych dla ruchu ulicach miasta
stretch stretʃ odcinek
strictly ˈstrɪktli ściśle, konkretnie
strong will strɒŋ wɪl silna wola
stuffing ˈstʌfɪŋ nadzienie, farsz
stunning ˈstʌnɪŋ oszałamiający
sturgeon ˈstɜːdʒən jesiotr
subconsciously ˌsʌbˈkɒnʃəsli podświadomie
subconscious ˌsʌbˈkɒnʃəs nieświadomy
subordinate səˈbɔːdɪnət podwładny
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subsidy ˈsʌbsədi subsydium, dotacja
substance abuse ˈsʌbstəns əˈbjuːs
n
 adużywanie środków odurzających
substance ˈsʌbstəns większe znaczenie, treść
substantial səbˈstænʃl pokaźny,
znaczny
subtropical ˌsʌbˈtrɒpɪkl podzwrotnikowy
suburb ˈsʌbɜːb przedmieście
sufficient səˈfɪʃnt wystarczający
suitor ˈsuːtə(r) zalotnik
summit ˈsʌmɪt szczyt (również spotkanie na szczycie)
sunlounger ˈsʌnlaʊndʒə(r) leżak
(plażowy) (UK)
superfluous suːˈpɜːflʊəs zbędny
superintendent ˌsuːpərɪnˈtendənt

kurator (US)

superior suːˈpɪərɪə(r) przełożony
superpower ˈsuːpəpaʊə(r) supermocarstwo
supply-constrained səˈplaɪ
kənˈstreɪnd deficytowy, dostępny w
ograniczonych ilościach (tylko przed
rzeczownikiem)
supply chain səˈplaɪ tʃeɪn łańcuch
dostaw
supporter səˈpɔːtə(r) zwolennik
surveillance sɜːˈveɪləns inwigilacja, obserwacja
survey ˈsɜːveɪ badanie, sondaż
survivor səˈvaɪvə(r) ktoś, kto przetrwał coś, ocalały
susceptibility to səˌseptəˈbɪlɪti tuː
podatność na coś
sustainability səˌsteɪnəˈbɪləti
zrównoważenie ekologiczne, zrównoważony rozwój /działanie

sustainability səˌsteɪnəˈbɪləti
zrównoważenie ekologiczne, zrównoważony rozwój/działanie

subsequent ˈsʌbsɪkwənt następujący (po czymś), późniejszy

sweeping ˈswiːpɪŋ szeroko zakrojony, gruntowny

subsidiary səbˈsɪdɪəri filia, spółka
zależna

sweeping ˈswiːpɪŋ szeroko zakrojony, gruntowny
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sweetheart ˈswiːthɑːt kochanie
(czyjeś), ukochany/a

temp work temp ˈwɜːk praca tymczasowa

the real McCoy ðə rɪəl məˌkɔɪ
p
 rawdziwa rzecz, autentyk (pot.)

swirling ˈswɜːlɪŋ wirujący

tenet ˈtenɪt reguła, założenie

symphony ˈsɪmfəni symfonia

tense tens napięty

synthesiser ˈsɪnθəsaɪzə(r) syntezator

tension ˈtenʃn spięcie, napięta sytuacja

there is much more to sth than
X ðeə(r) ɪz ˈmʌtʃ mɔː(r) tə ˈsʌmθɪŋ
ðən coś jest czymś więcej, niż tylko
X

T

tab tæb zakładka (np. na stronie,
w aplikacji)
tagline tæg laɪn hasło, motto
take X... teɪk weźmy na przykład
X...
tangible ˈtændʒəbl konkretny, namacalny
tax break tæks breɪk ulga podatkowa
tax break tæks breɪk ulga podatkowa
tax cut tæks kʌt obniżka podatku

tenure ˈtenjʊə(r) kadencja, urzędowanie
termination ˌtɜːmɪˈneɪʃn zakończenie, zwolnienie (z pracy)
terrible ˈterəbl okropny
terrifyingly ˈterɪfaɪɪŋli w straszny
sposób
that said... ðət sed chociaż...,
mimo to...

the best X money can buy ðə best
ˈmʌni kən baɪ najlepszy X na rynku
the carrot and the stick ðə ˈkærət
ənd ðə stɪk kij i marchewka (o me-

tax hike tæks haɪk podwyżka podatku

the crux of the issue ðə krʌks əv ði
ˈɪʃuː sedno sprawy

taxpayer ˈtækspeɪə(r) podatnik

the days of sth are numbered ðə
deɪz əv ˈsʌmθɪŋ ə(r) ˈnʌmbəd dni
czegoś są policzone

tech tek technologia/e (pot.)
telecoms (telecommunications) ˈtelikɒmz
ˌtelikəˌmjuːnɪˈkeɪʃnz telekomunikacja, technologie telekomunikacyjne
(UK)

there’s no harm in doing sth ðeəz
nəʊ hɑːm ɪn ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ zrobie-

think again! ˈθɪŋk əˈɡen a skąd!,
nic bardziej mylnego!

the crux of sth ðə krʌks əv
ˈsʌmθɪŋ sedno czegoś

technology park tekˈnɒlədʒi pɑːk
park technologiczny

there’s no getting away from
sth ðeəz nəʊ ˈɡetɪŋ əˈweɪ frəm
ˈsʌmθɪŋ nie da się czegoś uniknąć

nie czegoś nie zaszkodzi

tax exemption tæks ɪɡˈzempʃn
z wolnienie od podatku

technicality ˌteknɪˈkælɪti szczegół
techniczny

the Republican Party ðə
rɪˈpʌblɪkən ˈpɑːti Partia Republikańska (US)

the American dream ði əˈmerɪkən
driːm amerykańskie marzenie

todach zachęty/przymusu)

tech-savvy tek ˈsævi obeznany
z technologią, za pan brat z technologiami (pot.)

kuje czegoś, pełno/dużo czegoś

that’s a mouthful! ðæts ə ˈmaʊθfʌl
t o dopiero trudno wymówić! (pot.)

tax exemption tæks ɪɡˈzempʃn
 lga podatkowa
u

TBA (to be announced) ˌtiː biː ˈeɪ
tə bi əˈnaʊnst zostanie ogłoszone,
informacja zostanie podana (niedługo, za jakiś czas)

there is no shortage of sth ðeə(r)
ɪz nəʊ ˈʃɔːtɪdʒ əv ˈsʌmθɪŋ nie bra-

the fairer sex ðə ˈfeərə(r) seks płeć
piękna
the Far East ðə faː(r) iːst Daleki
Wschód
the House of Commons ðə ˈhaʊs
əv ˈkɒmənz Izba Gmin
the International Monetary Fund
(the IMF) ði ˌɪntəˈnæʃnəl ˈmʌnɪtri
fʌnd ði ˌaɪ em ˈef Międzynarodowy
Fundusz Walutowy (MWF)
the likes of X ðə ˈlaɪks əv ludzie/
rzeczy typu X, ludzie/rzeczy takie,
jak X

temporary ˈtemprəri tymczasowy

the mantle of X ðə ˈmæntl əv miano/stanowisko X (stanowisko rządzącego, stojącego na czele czegoś
itp.)

temptation tempˈteɪʃn pokusa

themed θiːmd  tematyczny

thirst-quenching θɜːst ˈkwentʃɪŋ
u
 śmierzający/gaszący pragnienie
(tylko przed rzeczownikiem)
thirst θɜːst pragnienie
thorough ˈθʌrə dokładny
thrilled to do sth θrɪld tə du
ˈsʌmθɪŋ zachwycony, że może coś
zrobić

thriving ˈθraɪvɪŋ kwitnący, dobrze
prosperujący
thriving ˈθraɪvɪŋ kwitnący, dobrze
prosperujący
throughout θruːˈaʊt w (czymś), na
(całym terenie/terytorium czegoś)
throughout θruːˈaʊt w całym
(np. społeczeństwie), wszędzie (w
czymś/gdzieś)
throughput ˈθruːpʊt przepustowość, wydajność
throwaway ˈθrəʊəˌweɪ od niechcenia, mimochodem
thus far ðʌs fɑː(r) jak dotąd
timid ˈtɪmɪd nieśmiały, cichy
titbit ˈtɪtbɪt ciekawostka, interesujący fakt (UK)
to abate tu əˈbeɪt słabnąć, ustępować
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to abstain from sth tu əbˈsteɪn
frəm ˈsʌmθɪŋ powstrzymać się
przed czymś, pohamować
to abuse sth tu əˈbjuːz ˈsʌmθɪŋ
nadużywać czegoś
to accommodate sb tu əˈkɒmədeɪt
ˈsʌmbədi dostosować się do kogoś,
dopasować
to accuse sb of doing sth tu əˈkjuːz
ˈsʌmbədi əv ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ obwiniać kogoś o zrobienie czegoś,
oskarżyć kogoś
to a certain extent tu ə ˈsɜːtn
ɪkˈstent do pewnego stopnia
to ace sth tu eɪs ˈsʌmθɪŋ zrobić
coś po mistrzowsku, doskonale
(pot.)
to address sth tu əˈdres ˈsʌmθɪŋ
z ająć się czymś (problemem)
to address sth tu əˈdres ˈsʌmθɪŋ
z ająć się czymś (problemem)
to adjust tu əˈdʒʌst dostosować,
przeliczyć
to admit that... tu ədˈmɪt ðæt przyznać, że...
to admit tu ədˈmɪt przyznać
to adorn sth tu əˈdɔːn ˈsʌmθɪŋ
 rzyozdabiać coś, zdobić
p

to amend sth tu əˈmend ˈsʌmθɪŋ

poprawić coś

to amount to sth tu əˈmaʊnt tə
ˈsʌmθɪŋ sprowadzać się do czegoś,
być (niczym innym jak czymś)
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to be all the rage tǝ bi ɔːl ðǝ reɪdʒ
być czymś, na punkcie czego ludzie
szaleją, być na topie, być popularnym

to anticipate sth tu ænˈtɪsɪpeɪt
ˈsʌmθɪŋ przewidzieć coś

to be a long way off tə bi ə ˈlɒŋ
ˈweɪ ɒf być jeszcze daleko, mieć
jeszcze długą drogę (do czegoś)

to anticipate tu ænˈtɪsɪpeɪt przewidywać

to bear sth tə beə(r) ˈsʌmθɪŋ nosić
coś (np. nazwę, napis)

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

to be at risk of sth tə bi ǝt rɪsk ǝv
ˈsʌmθɪŋ ryzykować czymś, być na-

to apply for sth tu əˈplaɪ fə(r)
ˈsʌmθɪŋ złożyć wniosek o coś
to apply to work for X tu əˈplaɪ tə
ˈwɜːk fə(r) złożyć podanie o przyjęcie do pracy w X, ubiegać się o
pracę w X

to approach sth tu əˈprəʊtʃ
ˈsʌmθɪŋ zbliżać się do czegoś,

podchodzić do czegoś (np. w jakiś
sposób)

to argue that... tu ˈɑːɡjuː ðæt przekonywać, że...
to argue that... tu ˈɑːɡjuː ðæt przekonywać, że...
to ascend sth tu əˈsend ˈsʌmθɪŋ
wspiąć się po czymś/w hierarchii
czegoś

rażonym na jakieś ryzyko

to be comfortable with sth tə bi
ˈkʌmftəbl wɪð ˈsʌmθɪŋ czuć się

z czymś dobrze, nie mieć z czymś
problemu
to beef sth up tə biːf ˈsʌmθɪŋ ʌp
 oprawić coś, wzmocnić (pot.)
p
to be far along with sth tə bi ˈfɑː(r)
əˈlɒŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ być zaawansowanym w czymś

to beg the question of X tə beɡ ðə
ˈkwestʃən əv rodzić pytanie X, wymagać odpowiedzi na pytanie X
to be home to sb tə bi həʊm tə
ˈsʌmbədi być czyimś domem, być
miejscem, w którym ktoś mieszka
to be in charge of sth tə bi ɪn tʃɑːdʒ
əv ˈsʌmθɪŋ rządzić czymś

to affect sb tu əˈfekt ˈsʌmbədi
 pływać na kogoś
w

to ascend through the ranks tu
əˈsend θruː ðə ræŋks wspiąć się po
szczeblach

to affect sth tu əˈfekt ˈsʌmθɪŋ
 płynąć na coś, wywrzeć wpływ
w

założyć coś

to assume sth tu əˈsjuːm ˈsʌmθɪŋ

to be in office tə bi ɪn ˈɒfɪs być na
stanowisku, zajmować/piastować
urząd

to agree on sth tu əˈɡriː ɒn
ˈsʌmθɪŋ zgadzać się co do czegoś

to assume tu əˈsjuːm założyć, przyjąć

to air sth tu eə(r) ˈsʌmθɪŋ dać czemuś upust/wyraz

to assume tu əˈsjuːm założyć, przyjąć

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

to a large extent tu ə lɑːdʒ ɪkˈstent
w wielkim stopniu

to attain sth tu əˈteɪn ˈsʌmθɪŋ uzyskać coś

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

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

to alter sth tu ˈɔːltə(r) ˈsʌmθɪŋ
z mieniać coś

to avail oneself of sth tu əˈveɪl
wʌnˈself əv ˈsʌmθɪŋ skorzystać
z czegoś (o kimś/sobie)

czynić aluzje

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

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

tobacco təˈbækəʊ tytoń
to back sth tə bæk ˈsʌmθɪŋ wspierać coś
to back sth tə bæk ˈsʌmθɪŋ wspierać coś

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

to benefit from sth tə ˈbenɪfɪt frəm
ˈsʌmθɪŋ skorzystać na czymś/dzięki
czemuś

to benefit from sth tə ˈbenɪfɪt frəm
ˈsʌmθɪŋ skorzystać na czymś/dzięki
czemuś

to be on everyone’s lips tə bi
ɒn ˈevrɪwʌnz lɪps być na ustach
wszystkich

to be on the same page tə bi ɒn ðə
seɪm peɪdʒ dobrze się rozumieć,
mówić/myśleć to samo (pot.)
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to be on to something tə bi ɒn tə
ˈsʌmθɪŋ wpaść na coś, mieć dobry
pomysł (np. na biznes)

to brighten sb’s day tə ˈbraɪtn
ˈsʌmbədɪz deɪ poprawić komuś
nastrój/humor

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

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

to bring sb together tə brɪŋ
ˈsʌmbədi təˈɡeðə(r) zjednoczyć
kogoś, łączyć kogoś

to catch up tə kætʃ ʌp dogonić,
nadgonić

to be raising eyebrows tə bi ˈreɪzɪŋ
ˈaɪbraʊz wywołać poruszenie

to bring sb up tə brɪŋ ˈsʌmbədi ʌp
wychowywać kogoś

to be slow to do sth tə bi sləʊ tə
du ˈsʌmθɪŋ nie kwapić się do zrobienia czegoś, wolno coś robić

to bring sb up tə brɪŋ ˈsʌmbədi ʌp
wychowywać kogoś

to be splitting hairs tə bi ˈsplɪtɪŋ
heəz dzielić włos na czworo
to bestow sth upon sb tə bɪˈstəʊ
ˈsʌmθɪŋ əˈpɒn ˈsʌmbədi nagrodzić
kogoś czymś, obdarzyć (np. tytułem)
to be up in arms about sth tə bi ʌp
ɪn aːmz əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ być czymś
bardzo oburzonym
to be well under way tə bi wel
ˈʌndə(r) ˈweɪ trwać już od dłuższego czasu, rozpocząć się na dobre
to be worth one’s salt tə bi wɜːθ
wʌnz sɔːlt być (kimś) z prawdziwe-

go zdarzenia

to blur sth tə blɜː(r) ˈsʌmθɪŋ zamazać coś, zatrzeć
to boast sth tə bəʊst ˈsʌmθɪŋ
chwalić się czymś, szczycić
to boast sth tə bəʊst ˈsʌmθɪŋ
chwalić się czymś, szczycić
to boost sth tə buːst ˈsʌmθɪŋ pobudzić coś, umocnić

to bring sth about tə brɪŋ ˈsʌmθɪŋ
əˈbaʊt spowodować coś, przynieść
to bring sth forth tə brɪŋ ˈsʌmθɪŋ
fɔːθ wprowadzić coś (w życie)
to bring sth in tə brɪŋ ˈsʌmθɪŋ ɪn

sprowadzić coś

to bring sth in tə brɪŋ ˈsʌmθɪŋ ɪn

sprowadzić coś

to bring sth to the table tə brɪŋ
ˈsʌmθɪŋ tə ðə ˈteɪbl wnosić coś od
siebie (np. do procesu, zadania itp.)
to bring sth up tə brɪŋ ˈsʌmθɪŋ ʌp
wspomnieć o czymś
to browse sth tə braʊz ˈsʌmθɪŋ
przeglądać coś (np. stronę)
to brush up on sth tə brʌʃ ʌp ɒn
ˈsʌmθɪŋ podszlifować coś, podszkolić się w czymś
to buck the trend tə bʌk ðə trend
oprzeć się trendowi
to buy into sth tə baɪ ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ
dać się na coś złapać, przekonać się
do czegoś

zarobić na czymś

to cater to sb tə ˈkeɪtə(r) tə
ˈsʌmbədi zajmować się kimś
to cease to do sth tə siːs tə du
ˈsʌmθɪŋ przestać coś robić
to chair sth tə tʃeə(r) ˈsʌmθɪŋ przewodniczyć czemuś (spotkaniu), być
prezesem czegoś
to challenge sb to do sth tə
ˈtʃæləndʒ ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ
zmobilizować kogoś, by coś zrobił
to champion sth tə ˈtʃæmpɪən
ˈsʌmθɪŋ opowiadać się za czymś
to chart sth tə tʃ ɑːt ˈsʌmθɪŋ prześledzić drogę/trajektorię czegoś
to check for sth tə tʃek fə(r)
ˈsʌmθɪŋ zbadać czy (ktoś) czegoś
(gdzieś) nie ma, sprawdzić coś/kogoś na okoliczność czegoś
to check sth out tə tʃek ˈsʌmθɪŋ
aʊt sprawdzić coś, obadać
to circumvent sth tə ˌsɜːkəmˈvent
ˈsʌmθɪŋ ominąć coś, obejść (np.
prawo)

to cite sth as sth tə saɪt ˈsʌmθɪŋ əz
ˈsʌmθɪŋ podawać coś jako przykład
czegoś, przytaczać coś jako przykład
na coś

to claim to do sth tə kleɪm tə du
ˈsʌmθɪŋ twierdzić, że coś się robi/
jest (się) w stanie coś (z)robić

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

to call for sth tə kɔːl fə(r) ˈsʌmθɪŋ
u
 biegać się o coś, domagać czegoś

to bottle sth tə ˈbɒtl ˈsʌmθɪŋ butelkować coś

to call for sth tə kɔːl fə(r) ˈsʌmθɪŋ
u
 biegać się o coś, domagać czegoś

to bounce back tə baʊns bæk
 dbić się od dna, szybko wrócić do
o
normy

to call sth into question tə kɔːl
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə ˈkwestʃən podważyć
coś, podać w wątpliwość

to brandish sth tə ˈbrændɪʃ
ˈsʌmθɪŋ wymachiwać czymś, obnosić się z czymś

to capitalise on sth tə ˈkæpɪtəlaɪz
ɒn ˈsʌmθɪŋ zarobić na czymś, obrócić na własną korzyść

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

to breach sth tə briːtʃ ˈsʌmθɪŋ złamać coś (prawo, reguły), naruszyć
(warunki umowy)

to carry sth out tə ˈkæri ˈsʌmθɪŋ
aʊt przeprowadzić coś, wykonywać

to combine sth tə kəmˈbaɪn
ˈsʌmθɪŋ połączyć coś

to break up with sb tə breɪk ʌp
wɪð ˈsʌmbədi rozstać się z kimś

to carry sth out tə ˈkæri ˈsʌmθɪŋ
aʊt przeprowadzić coś

(pracę, zadanie)

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

z czymś

to collaborate tə kəˈlæbəreɪt
 spółpracować
w
to combat sth tə ˈkɒmbæt ˈsʌmθɪŋ
zwalczać coś, walczyć z czymś

to come across sth tə kʌm əˈkrɒs
ˈsʌmθɪŋ natrafić na coś, napotkać
coś
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to come as a surprise that... tə kʌm
əz ə səˈpraɪz ðæt stać się niespodzianką... (o czymś)
to come forward tə kʌm ˈfɔːwəd
z aproponować (coś), wyjść z propozycją
to come into contact with sb tə kʌm
ˈɪntə ˈkɒntækt wɪð ˈsʌmbədi wejść
z kimś w kontakt
to come into effect tə kʌm ˈɪntu
ɪˈfekt wejść w życie
to come into force tə kʌm ˈɪntə fɔːs
 ejść w życie, nabrać mocy prawnej
w
to come on stream tə kʌm ɒn striːm
rozpocząć działanie/produkcję
to come out on top tə kʌm aʊt ɒn
tɒp zdobyć zwycięstwo, wygrać
to come out on top tə kʌm aʊt ɒn
tɒp zwyciężyć, wygrać
to come to mind tə kʌm tə maɪnd
 rzychodzić na myśl/do głowy
p
to come up somewhere tə kʌm ʌp
ˈsʌmweə(r) podejść gdzieś
to commence tə kəˈmens rozpocząć,
zacząć
to compare sth with sth tə

kəmˈpeə(r) ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ

 orównać coś z czymś
p

to compromise sth tə ˈkɒmprəmaɪz
ˈsʌmθɪŋ narazić coś na szwank, zagrozić czemuś
to conclude that tə kənˈkluːd ðæt
 znać/postanowić, że
u
to concoct sth tə kənˈkɒkt ˈsʌmθɪŋ
przygotować coś, upichcić
to conduct lectures tə kənˈdʌkt
ˈlektʃəz prowadzić wykłady
to conduct tə kənˈdʌkt przeprowadzać

to consist of sth tə kənˈsɪst əv
ˈsʌmθɪŋ składać sie z czegoś

to curb sth tə kɜːb ˈsʌmθɪŋ pohamować coś, powstrzymać

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

to cut corners tə kʌt ˈkɔːnəz oszczędzać (na czymś), iść na skróty

to contain sth tə kənˈteɪn ˈsʌmθɪŋ

to dabble in sth tə ˈdæbl ɪn ˈsʌmθɪŋ
r obić coś amatorsko

zlecić coś

to contract sth tə ˈkɒntrækt ˈsʌmθɪŋ

to dabble in sth tə ˈdæbl ɪn ˈsʌmθɪŋ
r obić coś amatorsko

to convert sth tə kənˈvɜːt ˈsʌmθɪŋ
przekształcić coś

to date back X tə deɪt bæk sięgać
wstecz czasów/lat/roku X

to convey sth tə kənˈveɪ ˈsʌmθɪŋ
 rzekazać coś
p

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

zawierać coś

to cope with sth tə kəʊp wɪð
ˈsʌmθɪŋ poradzić sobie z czymś
to cost sb sth tə kɒst ˈsʌmbədi
ˈsʌmθɪŋ kosztować kogoś coś
to cosy up with sb tə ˈkəʊzi ʌp wɪð
ˈsʌmbədi przymilać się do kogoś (UK)
to count as X tə kaʊnt əz liczyć się
jako X
to counteract sth tə ˌkaʊntəˈrækt
ˈsʌmθɪŋ przeciwdziałać czemuś, zapobiegać
to counteract sth tə ˌkaʊntəˈrækt
ˈsʌmθɪŋ przeciwdziałać czemuś

to decapitate sth tə dɪˈkæpɪteɪt
ˈsʌmθɪŋ uciąć czemuś głowę
to decipher sth tə dɪˈsaɪfə(r)
ˈsʌmθɪŋ odszyfrować coś, odczytać
to decline tə dɪˈklaɪn opaść, zmniejszyć się
to decline tə dɪˈklaɪn opaść, zmniejszyć się
to deduce sth tə dɪˈdjuːs ˈsʌmθɪŋ
w
 ydedukować coś, zrozumieć (na
podstawie danych, dowodów itp.)
to defuse sth tə ˌdiːˈfjuːz ˈsʌmθɪŋ
z ałagodzić coś (potencjalnie niebezpieczną sytuację)

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

to delay sth tə dɪˈleɪ ˈsʌmθɪŋ opóźnić coś

to crack open a cold one tə kræk
ˈəʊpən ə kəʊld wʌn otworzyć puszkę
zimnego (piwa, wody itp.)
to crack sth open tə kræk ˈsʌmθɪŋ
ˈəʊpən otworzyć coś, rozwalić
to crash-land sth tə kræʃ ˈlænd
ˈsʌmθɪŋ rozbić coś przy lądowaniu
(o pojeździe lotniczym)

to crash out tə kræʃ aʊt odpaść z rywalizacji (po przegraniu w danej grze,
turnieju itp.)

to consider sb sth tə kənˈsɪdə(r)
ˈsʌmbədi ˈsʌmθɪŋ uznawać kogoś za

to crave sth tə kreɪv ˈsʌmθɪŋ pożądać czegoś, pragnąć

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

to criticise sb for sth tə ˈkrɪtɪsaɪz
ˈsʌmbədi fə(r) ˈsʌmθɪŋ krytykować
kogoś za coś

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

to crunch numbers tə krʌntʃ
ˈnʌmbə(r)z przetwarzać dane liczbowe, dokonywać skomplikowanych
obliczeń

coś/jakieś

czymś

to cover sth tə ˈkʌvə(r) ˈsʌmθɪŋ opisać coś (np. w powieści, artykule)

to conform to sth tə kənˈfɔːm tə
ˈsʌmθɪŋ dostosować się do czegoś

coś/jakiegoś
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to deny sth tə dɪˈnaɪ ˈsʌmθɪŋ zaprzeczyć czemuś
to deploy sth tə dɪˈploɪ ˈsʌmθɪŋ rozlokować coś, użyć czegoś
to deploy sth tə dɪˈploɪ ˈsʌmθɪŋ użyć
czegoś
to deride sth tə dɪˈraɪd ˈsʌmθɪŋ wyśmiewać się z czegoś
to detect sth tə dɪˈtekt ˈsʌmθɪŋ wykrywać coś
to determine sth tə dɪˈtɜːmɪn
ˈsʌmθɪŋ wyznaczać coś, określać
to develop sth tə dɪˈveləp ˈsʌmθɪŋ
rozwinąć coś, opracować
to die of X tə daɪ əv eks umrzeć na X
to differentiate sb tə ˌdɪfəˈrenʃɪeɪt
ˈsʌmbədi wyróżniać kogoś
to diminish tə dɪˈmɪnɪʃ zmniejszyć
się

Colorful
MEDIA

to direct sth tə dɪˈrekt ˈsʌmθɪŋ kierować czymś, być dyrektorem czegoś

to drive sth tə draɪv ˈsʌmθɪŋ napędzać coś, zasilać

rozdawać coś

to dish sth out tə dɪʃ ˈsʌmθɪŋ aʊt

to drive sth tə draɪv ˈsʌmθɪŋ napędzać coś, zasilać

to dislike sb tə dɪsˈlaɪk ˈsʌmbədi nie
lubić kogoś

to drown sth out tə draʊn ˈsʌmθɪŋ
aʊt zagłuszyć coś

to dismantle sth tə dɪsˈmæntl
ˈsʌmθɪŋ rozmontować coś, zdemontować; zlikwidować coś

to dub sth sth tə dʌb ˈsʌmθɪŋ
ˈsʌmθɪŋ ochrzcić coś mianem czegoś

to dismiss sth as sth tə dɪsˈmɪs
ˈsʌmθɪŋ əz ˈsʌmθɪŋ zlekceważyć/
odrzucić coś jako coś/jakieś
to dismiss sth tə dɪsˈmɪs ˈsʌmθɪŋ
z lekceważyć coś, odrzucić
to dismiss sth tə dɪsˈmɪs ˈsʌmθɪŋ
z lekceważyć coś
to ditch sth tə dɪtʃ ˈsʌmθɪŋ porzucić
coś
to ditch sth tə dɪtʃ ˈsʌmθɪŋ porzucić
coś
to ditch sth tə dɪtʃ ˈsʌmθɪŋ porzucić
coś
to diversify sth tə daɪˈvɜːsɪfaɪ
ˈsʌmθɪŋ zdywersyfikować coś
to do a favour for sb tə du ə ˈfeɪvə(r)
fə(r) ˈsʌmbədi wyświadczyć komuś
przysługę (UK)
to don sth tə dɒn ˈsʌmθɪŋ wdziać
coś, włożyć (o ubraniu)
to do one’s research tə du wʌnz
rɪˈsɜːtʃ zbadać coś, zebrać informacje
(o czymś)
to do the trick tə də ðə trɪk sprawdzić się, dobrze zadziałać
to do well for oneself tə du wel fə(r)
wʌnˈself nieźle sobie radzić, być dobrze ustawionym
to do well to do sth tə du wel tə du
ˈsʌmθɪŋ dobrze wyjść na zrobieniu
czegoś
to downsize tə ˈdaʊnsaɪz masowo
zwolnić (ludzi z firmy)
to drag one’s feet tə dræɡ wʌnz fiːt
ociągać się, nie spieszyć (ze zrobieniem czegoś)
to draw parallels between sb and
sb tə drɔː ˈpærəlelz bɪˈtwiːn ˈsʌmbədi
ənd ˈsʌmbədi porównać kogoś do
kogoś

to dwindle tǝ ˈdwɪndl skurczyć się,
zmaleć
to earn a profit tu ɜːn ə ˈprɒfɪt zarobić, wypracować zysk
to electrify sb tu ɪˈlektrɪfaɪ ˈsʌmbədi
 obudzić kogoś, naelektryzować
p
to embrace sth tu ɪmˈbreɪs ˈsʌmθɪŋ
 rzyjąć coś, zaakceptować
p
to emerge as X tu ɪˈmɜːdʒ əz wyłonić się jako X
to emerge as X tu ɪˈmɜːdʒ əz wyłonić się jako X
to emerge tu ɪˈmɜːdʒ pojawiać się
to emphasize sth tu ˈemfəsaɪz
ˈsʌmθɪŋ podkreślić coś
to empower sb tu ɪmˈpaʊə(r)
ˈsʌmbədi umocnić czyjąś pozycję
to enact sth tu ɪˈnækt ˈsʌmθɪŋ wcielić coś w życie
to encourage sb to do sth tu

ɪnˈkʌrɪdʒ ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ

z achęcić kogoś do zrobienia czegoś
to encourage sth tu ɪnˈkʌrɪdʒ
ˈsʌmθɪŋ zachęcać do czegoś, motywować
to end up somewhere tu end ʌp
ˈsʌmweə(r) skończyć gdzieś
to engage with sth tu ɪnˈɡeɪdʒ wɪð
ˈsʌmθɪŋ zająć się czymś, zaangażować w coś
to enhance sth tu ɪnˈhɑːns ˈsʌmθɪŋ
 lepszyć coś, poprawić
u
to enrich sth tu ɪnˈrɪtʃ ˈsʌmθɪŋ wzbogacić coś
to enter the trenches tu ˈentə(r) ðə
ˈtrentʃɪz wejść na pierwszą linię frontu, zejść do okopów
to envisage sth tu ɪnˈvɪzɪdʒ ˈsʌmθɪŋ
wyobrazić coś
to equal X tu ˈiːkwəl wynosić X
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to equate to sth tu ɪˈkweɪt tə
ˈsʌmθɪŋ przyrównywać się do czegoś, być porównywalnym z czymś
to erect sth tu ɪˈrekt ˈsʌmθɪŋ
 znieść coś (budynek)
w
to eschew sth tu ɪˈstʃuː ˈsʌmθɪŋ wystrzegać się czegoś
to evaluate sth tu ɪˈvæljʊeɪt ˈsʌmθɪŋ
 cenić coś, oszacować
o
to excel at sth tu ɪkˈsel ət ˈsʌmθɪŋ
 rzodować w czymś, celować w
p
czymś
to execute tu ˈeksɪkjuːt wykonać
(coś)
to express sth tu ɪkˈspres ˈsʌmθɪŋ
wyrazić coś
to extend sth tu ɪkˈstend ˈsʌmθɪŋ
przedłużyć coś, wydłużyć
to extend sth tu ɪkˈstend ˈsʌmθɪŋ
przedłużyć coś, wydłużyć
to extract sth tu ɪkˈstrækt ˈsʌmθɪŋ
 ydobywać coś, pozyskiwać (np.
w
z czegoś)
to exude sth tu ɪɡˈzjuːd ˈsʌmθɪŋ promienieć czymś, emanować
to fall short tə fɔːl ʃɔːt nie być w stanie (czegoś zrobić), nie poradzić sobie (z czymś)
to fare the worst tə feə(r) ðə wɜːst
 oradzić sobie najgorzej, źle sobie
p
radzić
to feature sb tə ˈfiːtʃə(r) ˈsʌmbədi
przedstawiać kogoś, prezentować
(czyjeś dokonania itp. w artykule,
programie TV itp.)

to feature sb tə ˈfiːtʃə(r) ˈsʌmbədi
ukazywać kogoś, przedstawiać
to fend sth off tə fend ˈsʌmθɪŋ ɒf
 pierać się czemuś, stawiać opór
o
to fill the void tə fɪl ðə vɔɪd wypełnić lukę
to find solace in sth tə faɪnd ˈsɒlɪs
ɪn ˈsʌmθɪŋ znajdować w czymś pociechę

to finish sth off tə ˈfɪnɪʃ ˈsʌmθɪŋ ɒf
z akończyć coś
to fix sth tə fɪks ˈsʌmθɪŋ naprawić
coś
to flaunt sth tə flɔːnt ˈsʌmθɪŋ obnosić się z czymś, afiszować

Colorful
MEDIA

to flog a dead horse tə flɒɡ ə ded
hɔːs tracić na próżno czas, marnować czas na niepotrzebne dywagacje
(pot.)
to flourish tə ˈflʌrɪʃ kwitnąć, dobrze
się rozwijać
to follow in sb’s footsteps tə ˈfɒləʊ
ɪn ˈsʌmbədiz ˈfʊtsteps pójść w czyjeś
ślady
to follow sth tə ˈfɒləʊ ˈsʌmθɪŋ przestrzegać czegoś
to follow suit tə ˈfɒləʊ suːt nastąpić
po czymś, podążyć za czymś
to forbid sb from doing sth tə fəˈbɪd
ˈsʌmbədi frəm ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ zabronić komuś robienia czegoś

to fork over X tə fɔːk ˈəʊvə(r) wybulić X
to form sth tə fɔːm ˈsʌmθɪŋ tworzyć
coś, kształtować
to fortify sth tə ˈfɔːtɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ
umocnić coś
to foster sth tə ˈfɒstə(r) ˈsʌmθɪŋ
k rzewić coś, rozwijać
to found sth on sth tə faʊnd ˈsʌmθɪŋ
ɒn ˈsʌmθɪŋ oprzeć coś na czymś,
stworzyć coś w oparciu o coś
to franchise tə ˈfræntʃaɪz udzielać
franczyzy, licencjonować markę/produkt
to freight sth tə freɪt ˈsʌmθɪŋ wysyłać coś, przewozić
to front-load sth tə ˌfrʌnt ˈləʊd
ˈsʌmθɪŋ przekazać najwięcej treści/

informacji/ważnych rzeczy na początku czegoś

to fuel sth tə ˈfjuːəl ˈsʌmθɪŋ napędzać coś, zasilać
to fulfil sth tə fʊlˈfɪl ˈsʌmθɪŋ wypełnić coś (np. potrzebę), spełnić (np.
marzenie, obowiązek)
to gain independence from sth tə

to gain traction tə ɡeɪn ˈtrækʃn zyskać przychylność/popularność
to gauge sth tǝ ɡeɪdʒ ˈsʌmθɪŋ mierzyć coś
to get ahead in sth tə ɡet əˈhed ɪn
ˈsʌmθɪŋ zrobić w czymś postępy
to get a rise out of sb tə ɡet ə raɪz
ˈaʊt əv ˈsʌmbədi sprowokować kogoś
(pot.)
to get carried away tə ɡet ˈkærɪd
əˈweɪ dać się ponieść
to get in on the act tə get ɪn ɒn ði
ækt przyłączyć się do lukratywnego
interesu, zarobić na czymś
to get mugged tə ɡet mʌɡd zostać
napadniętym (z bronią w ręku)
to get off scot-free tə ɡet ɒf skɒt
friː wymigać się od kary, wyjść bez
szwanku

to get sb buzzing tə ɡet ˈsʌmbədi
ˈbʌzɪŋ sprawić, że ktoś zacznie

to go against sth tə ɡəʊ əˈɡenst
ˈsʌmθɪŋ działać przeciwko czemuś;
być sprzecznym z czymś

to go all-in on sth tə ɡəʊ ˈɔːlˈɪn ɒn
ˈsʌmθɪŋ postawić wszystko na coś,
zainwestować wszystko w coś

to go a step further tə ɡəʊ ə step
ˈfɜːðə(r) pójść o krok dalej
to go direct to market tə ɡəʊ dɪˈrekt
tə ˈmɑːkɪt być wydanym bezpośrednio na rynek
to go down an X path tə ɡəʊ daʊn
ən eks pɑːθ pójść X drogą, podążyć X
ścieżką (np. w życiu)

to go live tə ɡəʊ laɪv zostać uruchomionym, zacząć działać
to go on to do sth tə ɡəʊ ɒn tə
du ˈsʌmθɪŋ zrobić coś później/po
(czymś)

to go on tour tə ɡəʊ ɒn tʊə(r) pojechać w tournée, wyruszyć w trasę

to get sth back to full strength tə
ɡet ˈsʌmθɪŋ ˈbæk tə fʊl streŋθ przywrócić coś do pełni sił

deɪt pójść na randkę

to get the best from sb tə ɡet ðə
best frəm ˈsʌmbədi sprawić, że ktoś
da z siebie wszystko/zrobi coś jak
najlepiej
to get the best out of sb tə ɡet ðə
best aʊt əv ˈsʌmbədi sprawić, że ktoś
da z siebie wszystko/zrobi coś jak
najlepiej
to get through sth tə ˈɡet θruː
ˈsʌmθɪŋ przetrwać coś; przedostać
się przez coś

to get tired of sth tə ɡet ˈtaɪəd əv
ˈsʌmθɪŋ zmęczyć się czymś, znużyć
to give a good indication of sth tə
ɡɪv ə ɡʊd ˌɪndɪˈkeɪʃn əv ˈsʌmθɪŋ wy-

raźnie coś sygnalizować, być jawną/
dobrą oznaką czegoś

to gain insights into sth tə ɡeɪn
ˈɪnsaɪts ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ zrozumieć
coś lepiej, zyskać lepsze zrozumienie
czegoś

to give sb a run for their money tə

sprawić, że ktoś coś otrzyma

to give sth a boost tə gɪv ˈsʌmθɪŋ ə
buːst wzmocnić coś, dać czemuś zastrzyk energii/finansowy

o czymś mówić, sprawić, że ludzie
będą czymś bardzo zaciekawieni

ɡeɪn ˌɪndɪˈpendəns frəm ˈsʌmθɪŋ
u
 zyskać niepodległość od czegoś

to gain sb sth tə ɡeɪn ˈsʌmbədi
ˈsʌmθɪŋ przysporzyć coś komuś,
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ɡɪv ˈsʌmbədi ə rʌn fə(r) ðeə(r) ˈmʌni
stać się dla kogoś trudnym przeciw-

nikiem

to give sb the cold shoulder tə ɡɪv
ˈsʌmbədi ðə kəʊld ˈʃəʊldə(r) potraktować kogoś po macoszemu/ozięble

to go out on a date tə ɡəʊ ˈaʊt ɒn ə

to go overboard tə ɡəʊ ˈəʊvəbɔːd
z byt rozentuzjazmować się, popaść
w przesadę
to go the route of X tə ɡəʊ ðə ruːt əv
 odążyć X drogą/ścieżką
p
to govern sth tə ˈɡʌvn ˈsʌmθɪŋ rządzić czymś
to grapple with sth tə ˈɡræpl wɪð
ˈsʌmθɪŋ borykać się z czymś, mocować się

to grasp sth tə ɡrɑːsp ˈsʌmθɪŋ pojąć
coś, zrozumieć
to ground sth tə graʊnd ˈsʌmθɪŋ

uziemić coś

to grow complacent tə ɡrəʊ
kəmˈpleɪsənt osiąść na laurach, popaść w samozadowolenie
to handle sth tə ˈhændl ˈsʌmθɪŋ
z ająć się czymś, załatwić coś
to handle X tə ˈhændl obsługiwać X
to hand sth out tə hænd ˈsʌmθɪŋ
aʊt rozdać coś
to hand sth over tə hænd ˈsʌmθɪŋ
ˈəʊvə(r) przekazać coś, dać

Colorful
MEDIA

to harp on sth tə hɑːp ɒn ˈsʌmθɪŋ
p
 rzynudzać o czymś, nawijać

to hold true tə həʊld truː być prawdą, sprawdzać się

to hasten sth tə ˈheɪsn ˈsʌmθɪŋ
p
 rzyspieszyć coś

to hop over somewhere tə hɒp
ˈəʊvə(r) ˈsʌmweə(r) wyskoczyć
gdzieś, przenieść się

to haul in X tə hɔːl ɪn przynieść X
dochodu (o dużej kwocie)
to have an advantage over sb tə

to host sth tə həʊst ˈsʌmθɪŋ zorganizować coś, przeprowadzić

həv ən ədˈvɑːntɪdʒ ˈəʊvə(r) ˈsʌmbədi
mieć nad kimś przewagę

to house sth tə haʊz ˈsʌmθɪŋ mieścić (w sobie) coś

to have an axe to grind with sb tə

to hover at X tə ˈhɒvər ət wahać się
w okolicach X

həv ən æks tə ɡraɪnd wɪð ˈsʌmbədi

m
 ieć z kimś na pieńku

to have more than one’s fair share
of sth tə həv mɔː(r) ðən wʌnz feə(r)
ʃeə(r) əv ˈsʌmθɪŋ mieć całkiem sporo
czegoś
to have no intention of doing sth tǝ
hǝv nǝʊ ɪnˈtenʃn ǝv ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ

n
 ie wyglądać, jakby się miało coś (z)
robić
to have one’s time and place tə həv
wʌnz ˈtaɪm ənd ˈpleɪs mieć swój czas
i miejsce (o kimś)

to have sth ready tə həv ˈsʌmθɪŋ
ˈredi mieć coś przygotowane
to have the chops to do sth tə həv
ðə tʃɒps tə du ˈsʌmθɪŋ mieć wystarczająco dużo siły/ikrę, by coś zrobić
to have tough time doing sth tə həv
tʌf ˈtaɪm ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ mieć trudności ze zrobieniem czegoś
to hawk sth around tə hɔːk ˈsʌmθɪŋ
əˈraʊnd sprzedawać coś, handlować

to ideate tu aɪˈdiːeɪt wymyślać (coś)
to identify as sb tu aɪˈdentɪfaɪ əz
ˈsʌmbədi uznawać się za kogoś/jakiegoś
to identify as X tu aɪˈdentɪfaɪ əz
u
 ważać się za X
to imbue sth tu ɪmˈbjuː ˈsʌmθɪŋ
wpoić coś, dodać czemuś (np. charakter, ton itp.)

to implement sth tu ˈɪmplɪment
ˈsʌmθɪŋ zastosować coś, wdrożyć
to impose sth tu ɪmˈpəʊz ˈsʌmθɪŋ
narzucić coś, wymusić

to judge a book by its cover tə
dʒʌdʒ ə bʊk baɪ ɪts ˈkʌvə(r) osądzać/
oceniać książkę po jej okładce

to juggle sth tə ˈdʒʌɡl ˈsʌmθɪŋ żonglować czymś
to jump-start sth tə ˈdʒəmpˌstɑːt
ˈsʌmθɪŋ pobudzić coś do działania,
uruchomić coś

to keep sth on oneself tə kiːp
ˈsʌmθɪŋ ɒn wʌnˈself mieć coś przy

sobie

to keep track of sth tə kiːp træk əv
ˈsʌmθɪŋ kontrolować coś, pilnować
czegoś
to keep up with sb tə kiːp ʌp wɪð
ˈsʌmbədi nadążać za kimś, dotrzymywać komuś kroku

to indicate sth tu ˈɪndɪkeɪt ˈsʌmθɪŋ
oznaczać coś, sygnalizować

to kill two birds with one stone tə
kɪl tuː bɜːdz wɪð wʌn stəʊn upiec
dwie pieczenie przy jednym ogniu

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

to indicate that tu ˈɪndɪkeɪt ðæt
o
 znaczać, że...

to head sth tə hed ˈsʌmθɪŋ przewodzić czemuś, zarządzać czymś

to induce sth tu ɪnˈdjuːs ˈsʌmθɪŋ
w
 ywołać coś

to head up somewhere tə hed ʌp
ˈsʌmweə(r) wybrać się gdzieś (np.
w góry)

to indulge in sth tu ɪnˈdʌldʒ ɪn
ˈsʌmθɪŋ oddać się czemuś

to hold the office tə həʊld ði ˈɒfɪs

(arch.)

to kick the habit tə kɪk ðə ˈhæbɪt
zerwać z nałogiem

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

piastować urząd

to joust with sth tə dʒaʊst wɪð
ˈsʌmθɪŋ walczyć z czymś, ścierać się

to incorporate sth tu ɪnˈkɔːpəreɪt
ˈsʌmθɪŋ włączać coś

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

to hold that... tə həʊld ðæt utrzymywać, że...

nach, szczególnie jeśli są sztucznie
zawyżone)

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

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

to highlight sth tə ˈhaɪlaɪt ˈsʌmθɪŋ
uwypuklić coś, uwydatnić

to jack sth up tə dʒæk ˈsʌmθɪŋ ʌp
podkręcić coś, wywindować (o ce-

to inaugurate sth tu ɪˈnɔːɡjʊreɪt
ˈsʌmθɪŋ zainaugurować coś

czymś

to hedge sth tə hedʒ ˈsʌmθɪŋ zabezpieczyć coś (przed czymś)
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to inhale sth tu ɪnˈheɪl ˈsʌmθɪŋ
w
 ciągać coś, wdychać
to inject sth tu ɪnˈdʒekt ˈsʌmθɪŋ
w
 strzyknąć coś, dodać coś (czemuś)

to know one’s way around sth tə
nəʊ wʌnz weɪ əˈraʊnd ˈsʌmθɪŋ znać
się na czymś
to kowtow to sb tə ˌkaʊˈtaʊ tə
ˈsʌmbədi przymilać się do kogoś,
płaszczyć się przed kimś
to lack sth tə læk ˈsʌmθɪŋ brakować
czegoś, nie mieć
to land in sb’s lap tə lænd ɪn
ˈsʌmbədɪz læp wylądować w czyichś
rękach
to last tə lɑːst potrwać, trwać
to last X tə lɑːst potrwać X

to instil sth in sb tu ɪnˈstɪl ˈsʌmθɪŋ
ɪn ˈsʌmbədi zaszczepiać coś w kimś,
wpoić coś komuś (UK)

to latch on to sth tə lætʃ ɒn tə
ˈsʌmθɪŋ uczepić się czegoś, załapać

to introduce sth tu ˌɪntrəˈdjuːs
ˈsʌmθɪŋ poruszyć jakąś kwestię

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

na coś (np. intratny interes)

Colorful
MEDIA

to lay sb off tə leɪ ˈsʌmbədi ɒf zwolnić kogoś (np. masowo)
to lead the field tə liːd ðə fiːld prowadzić w swojej dziedzinie, być liderem

to make an impact tə meɪk ən
ˈɪmpækt wywrzeć (znaczny) wpływ,
wpłynąć
to make a point tə meɪk ə pɔɪnt powiedzieć (coś), zrobić uwagę

to lean on sth tə liːn ɒn ˈsʌmθɪŋ
opierać się na czymś, wspierać się
czymś

to make a quick buck tə meɪk ə
kwɪk bʌk zarobić szybko/łatwo dużo
szmalu

to learn the ropes tə lɜːn ðə rəʊps
 oznać podstawy (fachu, umiejętnop
ści)

to make its way somewhere tə
ˈmeɪk ɪts weɪ ˈsʌmweə(r) zmierzać
gdzieś

to leave sth clear for sb tə liːv
ˈsʌmθɪŋ klɪə(r) fə(r) ˈsʌmbədi uto-

to make sense tə meɪk sens mieć
sens

rować coś dla kogoś, oczyścić przed
kimś

to legislate sth tə ˈledʒɪsleɪt ˈsʌmθɪŋ
uchwalić coś, ustanowić prawo dotyczące czegoś
to lend itself to sth tə lend ɪtˈself tə
ˈsʌmθɪŋ (dobrze) się czemuś przysłużyć
to lend one’s support tə lend wʌnz
səˈpɔːt udzielić wsparcia (o kimś)
to lend sth a hint of X tə lend
ˈsʌmθɪŋ ə hɪnt əv nadać czemuś aurę
X
to lift sth tə lɪft ˈsʌmθɪŋ unieść coś,
znieść
to long warn that... tə lɒŋ wɔːn ðæt
od dawna ostrzegać, że...
to maintain sth tə meɪnˈteɪn
ˈsʌmθɪŋ utrzymać coś, zachować
to maintain sth tə meɪnˈteɪn
ˈsʌmθɪŋ utrzymać coś, zachować
to maintain that... tə meɪnˈteɪn ðæt
utrzymywać, że..., twierdzić
to make a buck tə ˈmeɪk ə bʌk zarobić trochę szmalu (US)
to make a first impression tə ˈmeɪk
ə ˈfɜːst ɪmˈpreʃn sprawić/zrobić
pierwsze wrażenie
to make a name for oneself tə meɪk
ə ˈneɪm fə(r) wʌnˈself wyrobić sobie
opinię/ renomę
to make a name for oneself tə meɪk
ə ˈneɪm fə(r) wʌnˈself wyrobić sobie
opinię/ renomę

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

to make waves tə meɪk weɪvz wywołać poruszenie, odbić się echem
to mark sth tə mɑːk ˈsʌmθɪŋ oznaczać coś, sygnalizować
to masquerade as sth tə

ˌmɑːskəˈreɪd əz ˈsʌmθɪŋ udawać coś,

podszywać się pod coś

to master sth tə ˈmɑːstə(r) ˈsʌmθɪŋ
o
 panować coś
to mine sth tə maɪn ˈsʌmθɪŋ wydobywać coś (np. surowiec)
to misplace sth tə ˌmɪsˈpleɪs
ˈsʌmθɪŋ zgubić coś
to monopolise sth tə məˈnɒpəlaɪz
ˈsʌmθɪŋ zmonopolizować coś
to move away from sth tə muːv
əˈweɪ frəm ˈsʌmθɪŋ odejść od czegoś
to move mountains tə muːv
ˈmaʊntɪnz przenosić góry
to move the goalposts tə muːv ðə
ˈɡəʊlpəʊsts zmienić reguły gry
to murder sth tə ˈmɜːdə(r) ˈsʌmθɪŋ
z amordować coś
to muster sth up tə ˈmʌstə(r)
ˈsʌmθɪŋ ʌp zdobyć się na coś, zebrać
to nab sth tə næb ˈsʌmθɪŋ złowić
coś, złapać
to nab sth tə næb ˈsʌmθɪŋ złowić
coś, złapać
to name sb sth tə ˈneɪm ˈsʌmbədi
ˈsʌmθɪŋ nagrodzić kogoś jakimś mianem, uznać kogoś za jakiegoś
to navigate sth tə ˈnævɪɡeɪt ˈsʌmθɪŋ
poruszać się gdzieś
to necessitate sth tǝ nəˈsesɪteɪt
ˈsʌmθɪŋ wymagać czegoś
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to net sb X tə net ˈsʌmbədi przynieść
komuś X (o kwocie) na czysto
to notice sth tə ˈnəʊtɪs ˈsʌmθɪŋ zauważyć coś
to notice sth tə ˈnəʊtɪs ˈsʌmθɪŋ zauważyć coś
to occupy tu ˈɒkjupaɪ zajmować
to opine tu əʊˈpaɪn wyrazić opinię/
zdanie
to oppose sb tu əˈpəʊz ˈsʌmbədi
p
 rzeciwstawiać się komuś
toothless ˈtuːθləs nieskuteczny, bezsilny
to out-earn sb tə ˈaʊt ɜːn ˈsʌmbədi
z arabiać więcej niż ktoś (UK)
to outnumber sb tu ˌaʊtˈnʌmbə(r)
ˈsʌmbədi przewyższać kogoś liczebnie, być liczniejszym
to outstrip sth tu ˌaʊtˈstrɪp ˈsʌmθɪŋ
prześcignąć coś, być szybszym
to overcome sth tu ˌəʊvəˈkʌm
ˈsʌmθɪŋ pokonać coś, przezwyciężyć
to overlook sb for sth tu ˌəʊvəˈlʊk
ˈsʌmbədi fə(r) ˈsʌmθɪŋ nie uwzględnić kogoś do czegoś/na coś (np. przy
rozważaniu awansu)
to oversee sth tu ˌəʊvəˈsiː ˈsʌmθɪŋ
nadzorować coś, pilnować czegoś
top-earning tɒp ˈɜːnɪŋ najwięcej
zarabiający
top-notch ˈtɒpˈnɒtʃ najwyższej jakości/klasy, pierwszorzędny
to paint an X picture tə peɪnt ə
ˈpɪktʃə(r) odmalować X obraz
to parent tə ˈpeərənt być rodzicem,
wychowywać (dziecko)
to pass sth on to sb tə pɑːs ˈsʌmθɪŋ
ɒn tə ˈsʌmbədi przekazać coś komuś,

oddać coś w czyjeś ręce

to pass sth tə paːs ˈsʌmθɪŋ przegłosować coś, uchwalić
to pass sth tə paːs ˈsʌmθɪŋ przegłosować coś, uchwalić
to pay attention tə peɪ əˈtenʃn uważać
to pay off tə peɪ ɒf opłacić się
to peddle tə ˈpedl rozprowadzać coś,
sprzedawać (np. obwoźnie)

Colorful
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to perfect sth tə pəˈfekt ˈsʌmθɪŋ
udoskonalić coś

to process sth tə ˈprəʊses ˈsʌmθɪŋ
 rzetworzyć coś
p

to perform sth tə pəˈfɔːm ˈsʌmθɪŋ
 ykonywać coś, robić (np. pracę)
w

to proclaim sth tə prəˈkleɪm ˈsʌmθɪŋ
 głaszać coś
o

to perform tə pəˈfɔːm radzić sobie
(np. dobrze), mieć wyniki (np. dobre)

to profess to be X tə prəˈfes tə bi
oświadczyć, że jest się X, stwierdzić,

wać coś za podstawę/serce czegoś

to profit tə ˈprɒfɪt zyskać, zarobić

to put sth bluntly tə pʊt ˈsʌmθɪŋ
ˈblʌntli powiedzieć coś bez ogródek

to pick sth up tə pɪk ˈsʌmθɪŋ ʌp
 auczyć się czegoś, zdobyć (wiedzę/
n
umiejętność)
to pile up tə paɪl ʌp nagromadzać
się, zbierać się (o czymś)
to pinpoint tə ˈpɪnpɔɪnt precyzyjnie
coś wyznaczyć/określić
to pioneer sth tə ˌpaɪəˈnɪə(r)
ˈsʌmθɪŋ zapoczątkować coś

że jest się X

to prohibit sth tə prəˈhɪbɪt ˈsʌmθɪŋ
zabronić czegoś, zakazać
to proliferate tə prəˈlɪfəreɪt spopularyzować (się)
to propel sb tə prəˈpel ˈsʌmbədi
wywindować kogoś, podwyższyć pozycję

to plant sth tə plɑːnt ˈsʌmθɪŋ umieścić coś (na podłodze, ziemi), postawić

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

to plateau out tə ˈplætəʊ aʊt wypoziomować się, wyrównać się (i pozostać na takim samym poziomie)

to provoke sth tə prəˈvəʊk ˈsʌmθɪŋ
wywołać coś, spowodować

to play sb like a fiddle tə ˈpleɪ
ˈsʌmbədi ˈlaɪk ə ˈfɪdl owinąć sobie
kogoś wokół palca, sprawić, że ktoś
zatańczy, jak mu się zagra
to please sb tə pliːz ˈsʌmbədi zadowolić kogoś
to plummet tə ˈplʌmɪt runąć, opaść
w dół
to plunge tə plʌndʒ dać nura, upaść/
spaść (np. gwałtownie)
to point out tə pɔɪnt aʊt zwracać
uwagę
to point sth out tə pɔɪnt ˈsʌmθɪŋ aʊt
 skazać, zwrócić na coś uwagę
w
to point sth out tə pɔɪnt ˈsʌmθɪŋ aʊt
 skazać, zwrócić na coś uwagę
w
to possess sth tə pəˈzes ˈsʌmθɪŋ
 osiadać coś
p
to practice what one preaches tǝ
ˈpræktɪs wɒt wʌn priːtʃɪz popierać
słowa czynami
to predict tə prɪˈdɪkt przewidywać
to press for sth tə pres fə(r) ˈsʌmθɪŋ
z abiegać o coś, wywierać nacisk
w celu zdobycia czegoś
to prevent sb from doing sth tə
prɪˈvent ˈsʌmbədi frəm ˈduːɪŋ
ˈsʌmθɪŋ uniemożliwić komuś zrobie-

nie czegoś

to pull sth off tə pʊl ˈsʌmθɪŋ ɒf dać
radę coś zrobić (szczególnie o czymś
bardzo trudnym)
to pull the plug on sth tə pʊl ðə plʌɡ
ɒn ˈsʌmθɪŋ skończyć z czymś, zakończyć (projekt, przedsięwzięcie itp.)

to punt on sth tə pʌnt ɒn ˈsʌmθɪŋ
założyć się o coś, grać o coś (pot., UK)
to purchase sth tə ˈpɜːtʃəs ˈsʌmθɪŋ
nabyć coś

to put sth across tə pʊt ˈsʌmθɪŋ
əˈkrɒs przekazać coś (wiedzę, informacje)
to put sth at the heart of sth tə pʊt
ˈsʌmθɪŋ ət ðə hɑːt əv ˈsʌmθɪŋ uzna-

to put sth forward tə pʊt ˈsʌmθɪŋ
ˈfɔːwəd wyjść z czymś, zaprezentować coś
to put sth in place tə pʊt ˈsʌmθɪŋ ɪn
pleɪs zainstalować coś, ustawić
to put sb’s heads together tə pʊt
ˈsʌmbədiɪz hedz təˈɡeðə(r) zastanowić się nad czymś wspólnie (o kilku
osobach)

to quench sth tə kwentʃ ˈsʌmθɪŋ
zaspokoić coś, ugasić (pragnienie)
to rake in X tə reɪk ɪn zgarnąć X
(o bardzo dużym zarobku)
to ramp sth up tǝ ræmp ʌp ˈsʌmθɪŋ
podwyższyć coś, zwiększyć
to range from X to Y tə reɪndʒ frəm
tə zawierać się w obrębie od X do Y
to rank as X tə ræŋk əz plasować się
na X pozycji
to rank X tə ræŋk plasować się na X
miejscu

to pursue sth tə pəˈsjuː ˈsʌmθɪŋ
z ajmować się czymś, robić coś

to rationalize sth tə ˈræʃnəlaɪz
ˈsʌmθɪŋ zracjonalizować coś

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

to re-examine sth tu rieɡˈzæmən
ˈsʌmθɪŋ ponownie coś przeanali-

to push for sth tə pʊʃ fə(r) ˈsʌmθɪŋ
zabiegać o coś, dążyć do czegoś
to push sb’s buttons tə pʊʃ
ˈsʌmbədɪz ˈbʌtnz wkurzać kogoś,
celowo irytować
to put an end to sth tə pʊt ən end tə
ˈsʌmθɪŋ położyć czemuś kres

zować, zastanowić się znowu nad
czymś

to reach a conclusion tə riːtʃ ə
kənˈkluːʒn dojść do jakiegoś wniosku
to read sb tə riːd ˈsʌmbədi zrozumieć, kim ktoś jest, dobrze ocenić
daną osobę

to put one’s own spin on sth tə pʊt
wʌnz əʊn spɪn ɒn ˈsʌmθɪŋ nadać
czemuś własny styl; ująć coś po swojemu/na swój sposób

to reallocate resources tə
ˌriːˈæləkeɪt rɪˈzɔːsɪz przydzielić ponownie zasoby, przesunąć zasoby (z
jednego celu na inny)

to put priority on sb tə pʊt praɪˈɒrɪti
ɒn ˈsʌmbədi potraktować kogoś priorytetowo

to reappraise sth tə ˌriəˈpreɪz
ˈsʌmθɪŋ ponownie coś ocenić/wycenić

to put sth above sth tə pʊt ˈsʌmθɪŋ
əˈbʌv ˈsʌmθɪŋ stawiać coś ponad coś

to recall sth tə rɪˈkɔːl ˈsʌmθɪŋ wspominać coś, przypominać

Colorful
MEDIA

to recognise tə ˈrekəɡnaɪz rozpoznać
to recognize tə ˈrekəɡnaɪz rozpoznać, uznać (kogoś za coś/jakiegoś)
to reduce sth tə rɪˈdjuːs ˈsʌmθɪŋ
z redukować coś
to refer to sth tə rɪˈfɜː(r) tə ˈsʌmθɪŋ
wspominać coś, mówić o czymś
to reflect sth tə rɪˈflekt ˈsʌmθɪŋ odzwierciedlać coś
to reframe sth tə rɪˈfreɪm ˈsʌmθɪŋ
u
 mieścić coś w innym kontekście,
ukazać coś w innym świetle
to regard sb as sth tə rɪˈɡɑːd
ˈsʌmbədi əz ˈsʌmθɪŋ uznawać kogoś

za coś/jakiegoś

to regard sb as X tə rɪˈɡɑːd ˈsʌmbədi
əz uznawać kogoś za X
to register with sth tə ˈredʒɪstə(r)
wɪð ˈsʌmθɪŋ zarejestrować coś
gdzieś (w jakimś urzędzie)
to relieve sth tə rɪˈliːv ˈsʌmθɪŋ złagodzić coś
to rely on sth tə rɪˈlaɪ ɒn ˈsʌmθɪŋ
p
 olegać na czymś
to rely on sth tə rɪˈlaɪ ɒn ˈsʌmθɪŋ
p
 olegać na czymś
to remain true to sth tə rɪˈmeɪn truː
tə ˈsʌmθɪŋ pozostać wiernym czemuś
to remain tə rɪˈmeɪn pozostawać
to remain tə rɪˈmeɪn pozostawać
to remodel sth tə riːˈmɒdl ˈsʌmθɪŋ
p
 rzekształcić coś, przeorganizować
to replace sth tə rɪˈpleɪs ˈsʌmθɪŋ
z astąpić coś
to replace sth with sth tə rɪˈpleɪs
ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ zastąpić coś
czymś
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to resist sth tə rɪˈzɪst ˈsʌmθɪŋ opierać się czemuś, powstrzymać się
przed czymś

...to say the least! tə seɪ ðə liːst ...
oględnie mówiąc!, ...by nie powiedzieć dosadniej!

to resonate tə ˈrezəneɪt brzmieć,
rozbrzmiewać; trafić (komuś) do serca

to scoff at sth tə skɒf ət ˈsʌmθɪŋ
k pić z czegoś, drwić

to resonate with sb tə ˈrezəneɪt wɪð
ˈsʌmbədi znajdować zrozumienie
wśród kogoś, być dobrze rozumianym przez kogoś
to restrict tə rɪˈstrɪkt ograniczać
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 result in sth tə rɪˈzʌlt ɪn ˈsʌmθɪŋ
poskutkować czymś
to retire sth tə rɪˈtaɪə(r) ˈsʌmθɪŋ
wycofać coś z użytku
to retool sth tə ˌriːˈtuːl ˈsʌmθɪŋ przygotować coś na nowe zadanie/cele,
zmienić wyposażenie czegoś

to scratch the surface tə skrætʃ ðə
ˈsɜːfɪs dotknąć powierzchni, nie zgłębić całości sytuacji/problemu
to scrub the numbers tə skrʌb ðə
ˈnʌmbəz podczyścić liczby (żeby się
zgadzały transakcje, o nielegalnej
praktyce księgowej)

to scrutinize sth tə ˈskruːtɪnaɪz
ˈsʌmθɪŋ bacznie czemuś się przyglądać

to see the error of one’s ways tə ˈsiː
ði ˈerə(r) əv wʌnz ˈweɪz zdać sobie

sprawę z własnych błędów

to serve as X tə sɜːv əz pełnić rolę X
to serve sb’s needs tə sɜːv
ˈsʌmbədɪz niːdz zaspokajać czyjeś
potrzeby

to retrain sb tə ˌriːˈtreɪn ˈsʌmbədi
ponownie kogoś przeszkolić

to serve under sb tə sɜːv ˈʌndə(r)
ˈsʌmbədi pracować pod czyimś kierownictwem

to reveal sth tə rɪˈviːl ˈsʌmθɪŋ ujawnić coś, ukazać

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

to reveal tə rɪˈviːl ujawnić, pokazać

to set sth in motion tə set ˈsʌmθɪŋ
ɪn ˈməʊʃn wprawić coś w ruch, zapoczątkować coś

to reward sb with sth tə rɪˈwɔːd
ˈsʌmbədi wɪð ˈsʌmθɪŋ nagrodzić kogoś czymś
to rise up tə raɪz ʌp wznieść się

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

to rocket to sth tə ˈrɒkɪt tə ˈsʌmθɪŋ
poszybować do czegoś, gwałtownie
wzrosnąć

to set the ball rolling tə set ðə bɔːl
ˈrəʊlɪŋ zacząć coś, zrobić dobry początek

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

to shout tə ʃaʊt wykrzyknąć

tortuous ˈtɔːtʃʊəs kręty, wijący się;
zawiły

to showcase sth tə ˈʃəʊkeɪs ˈsʌmθɪŋ
przedstawiać coś, ukazywać

to rub shoulders with sb tə rʌb
ˈʃəʊldəz wɪð ˈsʌmbədi obracać się

to reply tə rɪˈplaɪ odpowiedzieć

w czyimś towarzystwie, stykać się
z kimś

to show no signs of doing sth tǝ
ʃəʊ nǝʊ saɪnz ǝv ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ ani
myśleć coś przestać robić, nie zanosić
się na to, aby się miało coś przestać
robić

to reroute sth tə ˌriːˈruːt ˈsʌmθɪŋ
przekierować coś

to rub sth together tə rʌb ˈsʌmθɪŋ
təˈɡeðə(r) pocierać czymś o siebie

to show sth off tə ʃəʊ ˈsʌmθɪŋ ɒf
 opisywać się czymś
p

to resemble sth tə rɪˈzembl ˈsʌmθɪŋ
p
 rzypominać coś

to run afoul of sth tə rʌn əˈfaʊl əv
ˈsʌmθɪŋ narazić się czemuś

to shun sth tə ʃʌn ˈsʌmθɪŋ unikać
czegoś

to resemble sth tə rɪˈzembl ˈsʌmθɪŋ
p
 rzypominać coś

to run dry tə rʌn draɪ przysychać,
wyczerpywać się

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

to replace sth with sth tə rɪˈpleɪs
ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ zastąpić coś
czymś

Colorful
MEDIA

to sign up tə saɪn ʌp zapisać się
(gdzieś/do czegoś)
to sit on X board tə sɪt ɒn bɔːd zasiadać w zarządzie, należeć do zarządu X
to skyrocket in X tə ˈskaɪrɒkɪt ɪn
wzrosnąć w X (zakresie, ramach X)
to slow down tǝ sləʊ daʊn spowolnić, zwolnić
to smooth things over tə smuːð
ˈθɪŋz ˈəʊvə(r) załagodzić sytuację

to start off by doing sth tə stɑːt ɒf
baɪ ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ zacząć od (z)robienia czegoś
to start off with a bang tə stɑːt ɒf
wɪð ə bæŋ zacząć od czegoś mocnego, ruszyć z kopyta
to steer tə stɪə(r) sterować
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 snag sth tə snæɡ ˈsʌmθɪŋ zdobyć
coś, złapać

to sterilise sb tə ˈsterəlaɪz ˈsʌmbədi
wysterylizować kogoś

to soar tə sɔː(r) gwałtownie wzrosnąć

to stick the landing tə stɪk ðə
ˈlændɪŋ z telemarkiem (zakończyć
coś trudnego w świetny sposób);
zakończyć w widowiskowy sposób

to soften tə ˈsɒfn złagodzić, zmiękczyć
to speak to sb tə spiːk tə ˈsʌmbədi
przemawiać do kogoś
to spearhead sth tə ˈspɪəhed
ˈsʌmθɪŋ zainicjować coś, zapoczątkować
to spell the end of sth tə spel ði
end əv ˈsʌmθɪŋ zwiastować koniec
czegoś

to stick tə stɪk zachować (coś, np.
w pamięci)
to stockpile sth tə ˈstɒkpaɪl ˈsʌmθɪŋ
gromadzić coś (zasoby czegoś)
to stoke fear tə stəʊk fɪə(r) wzbudzić
strach, podsycić obawy
to streamline tə ˈstriːmlaɪn usprawnić, zoptymalizować
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to support sth tə səˈpɔːt ˈsʌmθɪŋ
wspierać coś, umożliwiać
to sweep sth tə swiːp ˈsʌmθɪŋ przetoczyć się przez coś, objąć coś (zasięgiem)
to switch from sth to sth tə swɪtʃ
frəm ˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmθɪŋ przejść
z czegoś na coś
to switch off tə swɪtʃ ɒf wyłączyć
(się)
to switch track tə swɪtʃ træk przejść
na inne/nowe tory
to tackle sth tə ˈtækl ˈsʌmθɪŋ rozwiązać coś, poradzić sobie z czymś
to tackle sth tə ˈtækl ˈsʌmθɪŋ rozwiązać coś, poradzić z czymś
to take advantage of sth tə teɪk
ədˈvɑːntɪdʒ əv ˈsʌmθɪŋ skorzystać
z czegoś, wykorzystać coś
to take advantage of sth tə teɪk
ədˈvɑːntɪdʒ əv ˈsʌmθɪŋ skorzystać
z czegoś, wykorzystać coś
to take advantage of sth tə teɪk
ədˈvɑːntɪdʒ əv ˈsʌmθɪŋ skorzystać
z czegoś, wykorzystać coś
to take a peek at sth tə teɪk ə piːk ət
ˈsʌmθɪŋ zerknąć na coś

to spew sth out tə spjuː ˈsʌmθɪŋ aʊt
w
 yrzucać coś z siebie, wylewać

to strike a nerve with sb tə straɪk ə
nɜːv wɪð ˈsʌmbədi uderzyć w czyjąś
czułą strunę

to spice it up tə spaɪs ɪt ʌp dodać
czemuś smaku, urozmaicić coś

to strike sth off tə straɪk ˈsʌmθɪŋ ɒf
odhaczyć coś (np. z listy)

to take matters into one’s own
hands tə teɪk ˈmætəz ˈɪntə wʌnz əʊn
hændz wziąć sprawy w swoje ręce

to sport sth tə spɔːt ˈsʌmθɪŋ nosić
coś, obnosić się z czymś

to strike the right chord with sb tə
straɪk ðə raɪt kɔːd wɪð ˈsʌmbədi ude-

to take measures tə teɪk ˈmeʒəz
przedsięwziąć środki, podjąć kroki

to squander sth tə ˈskwɒndə
ˈsʌmθɪŋ roztrwonić coś, zmarnować
to stagger sth tə ˈstæɡə(r) ˈsʌmθɪŋ
rozłożyć coś w czasie
to stand out tə stænd aʊt wyróżniać
się
to stand out tə stænd aʊt wyróżniać
się
to stand out tə stænd aʊt wyróżniać
się
to stand sb in good stead tə stænd
ˈsʌmbədi ɪn ɡʊd sted dobrze się
komuś przysłużyć, być dla kogoś jak
znalazł
to start off as X tə stɑːt ɒf əz zacząć
się jako/jak X

rzyć we właściwą strunę, przemówić/
trafić komuś do serca

to take notes tə teɪk nəʊts robić
notatki

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

to take orders tə teɪk ˈɔːdəz przyjmować/odbierać zamówienia

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

to take sb to task tə teɪk ˈsʌmbədi tə
tɑːsk obsztorcować kogoś, zganić

czegoś

to suffer sth tə ˈsʌfə(r) ˈsʌmθɪŋ cierpieć na coś, doświadczać czegoś

to take shape tə teɪk ʃeɪp nabrać
kształtu, zaistnieć

to suffice tə səˈfaɪs wystarczyć

to take sth out on sb tə teɪk ˈsʌmθɪŋ
ˈaʊt ɒn ˈsʌmbədi wyżyć się w jakiś
sposób na kimś, wyładować coś (np.
frustrację)

to supply sth tə səˈplaɪ ˈsʌmθɪŋ zaopatrywać coś

to take sth out tə teɪk ˈsʌmθɪŋ ˈaʊt
p
 odjąć coś, wziąć (np. pożyczkę)

to support oneself tə səˈpɔːt
wʌnˈself utrzymywać się

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

to suffer sth tə ˈsʌfə(r) ˈsʌmθɪŋ cierpieć na coś, doświadczać czegoś

Colorful
MEDIA

to take sth up with sb tə teɪk
ˈsʌmθɪŋ ʌp wɪð ˈsʌmbədi uderzyć

to tout sth as sth tə taʊt ˈsʌmθɪŋ əz
ˈsʌmθɪŋ okrzyczeć coś jakimś mianem, uznać coś za coś

to take the pressure off sth tə teɪk
ðə ˈpreʃə(r) ɒf ˈsʌmθɪŋ zdjąć presję z
czegoś, zmniejszyć nacisk na coś

to tout sth tə taʊt ˈsʌmθɪŋ zachwalać coś, rozgłaszać

z czymś do kogoś

to take the reins tə teɪk ðə reɪnz
 rzejąć cugle/stery
p
to take umbrage at sth tə teɪk
ˈʌmbrɪdʒ ət ˈsʌmθɪŋ oburzyć się na
coś, poczuć się czymś urażonym
to team up with sb tə tiːm ʌp wɪð
ˈsʌmbədi połączyć z kimś siły

to tout sth tə taʊt ˈsʌmθɪŋ zachwalać coś, rozgłaszać
to transition into sth tə trænˈzɪʃn
ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ przejść na coś, przerzucić się do czegoś
to transmit sth tə trænzˈmɪt ˈsʌmθɪŋ
p
 rzekazać coś

to tear sth tə teə(r) ˈsʌmθɪŋ podrzeć
coś, rozerwać

to traverse sth tǝ trəˈvɜːs ˈsʌmθɪŋ
p
 rzekroczyć coś, podróżować przez
coś

to teem with sth tə tiːm wɪð ˈsʌmθɪŋ
obfitować w coś, roić się od czegoś

to treat oneself to sth tə triːt
wʌnˈself tə ˈsʌmθɪŋ pozwolić sobie

to tender for sth tə ˈtendə(r) fə(r)
ˈsʌmθɪŋ ubiegać się o coś na drodze
przetargu

na coś (o smakołyku, czymś przyjemnym itp.)

to tend to do sth tə tend tə du
ˈsʌmθɪŋ zazwyczaj coś robić
to test the waters tə test ðə ˈwɔːtəz
badać grunt (pod coś), sprawdzać
(jak coś się sprawdzi/przyjmie)
to think outside the box tə θɪŋk
ˌaʊtˈsaɪd ðə bɒks myśleć nieszablonowo
to this effect... tə ðɪs ɪˈfekt w tym
celu...
to threaten tə ˈθretn zagrozić (np.
czemuś); grozić (np. komuś)
to throw one’s hat in the ring tə
ˈθrəʊ wʌnz hæt ɪn ðə rɪŋ zgłosić swoją kandydaturę, podjąć wyzwanie
to throw sth around tə ˈθrəʊ
ˈsʌmθɪŋ əˈraʊnd rzucać czymś (np.
słowami, terminami itp.)
to tone sth down tə təʊn ˈsʌmθɪŋ
daʊn obniżyć coś, ograniczyć
to top sth tə tɒp ˈsʌmθɪŋ przebić
coś, przewyższyć
to top sth tə tɒp ˈsʌmθɪŋ zajmować
pierwsze miejsce
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to unify sth tə ˈjuːnɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ zjednoczyć coś, połączyć
to unify sth tə ˈjuːnɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ zunifikować coś, połączyć
to urge sb to do sth tu ɜːdʒ ˈsʌmbədi
tə du ˈsʌmθɪŋ ponaglić kogoś do (z)
robienia czegoś
to usurp sth tə juːˈzɜːp ˈsʌmθɪŋ zajmować coś (dla siebie), uzurpować
to value sth at X tə ˈvæljuː ˈsʌmθɪŋ
ət wyceniać coś na X
to wash sth down tə wɒʃ ˈsʌmθɪŋ
daʊn popić coś, zapić
to weaken tə ˈwiːkən osłabnąć; osłabić
to whittle sth down to X tə ˈwɪtl
ˈsʌmθɪŋ daʊn tə zredukować coś do
X, ograniczyć/zmniejszyć do X

to treat the disease tə triːt ðə dɪˈziːz
(wy)leczyć chorobę

to win sb over tə wɪn ˈsʌmbədi
ˈəʊvə(r) przekonać kogoś do siebie,
zaskarbić czyjąś przychylność

to trim the fat tə trɪm ðə fæt zrzucić
zbędny balast/ciężar (np. pozbyć się
niewydajnych pracowników) (pot.)

to win sb sb tə wɪn ˈsʌmbədi
ˈsʌmbədi zaskarbić czyjąś przychylność (o kimś)

to try sth out tə traɪ ˈsʌmθɪŋ aʊt
w
 ypróbować coś

to win sth back tə wɪn ˈsʌmθɪŋ ˈbæk
odzyskać coś, zdobyć z powrotem

to tune out tə tjuːn aʊt wyłączyć się
(z kontaktu z kimś), wyciszyć (radio,
TV itp.)

to withdraw sth tə wɪðˈdrɔː ˈsʌmθɪŋ
w
 ycofać coś

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

to woo sb tə wuː ˈsʌmbədi zabiegać
o czyjeś względy

to turn out tə tɜːn aʊt okazać się

to work out tə ˈwɜːk aʊt zadziałać,
przynosić efekt (w jakiś sposób, według jakiejś zasady)

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

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

to turn sth off tǝ tɜːn ˈsʌmθɪŋ ɒf wyłączyć coś

track record træk ˈrekɔːd historia
dokonań/osiągnięć

to turn sth on tə tɜːn ˈsʌmθɪŋ ɒn
włączyć coś, uruchomić

trackside ˈtraksʌɪd przy torze (np.
wychowywać się, żyć)

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

track træk piosenka, kawałek
traffic ˈtræfɪk ruch (uliczny, towarów)

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

tragedy struck ˈtrædʒədi strʌk wydarzyło się coś strasznego, miała miejsce tragedia

to total X tə ˈtəʊtl wynosić X ogółem

to underscore sth tu ˌʌndəˈskɔː(r)
ˈsʌmθɪŋ podkreślić coś

trajectory trəˈdʒektəri trajektoria,
tor

to touch base tə tʌtʃ beɪs pogadać,
obgadać kwestię (pot., US)

to undertake sth tu ˌʌndəˈteɪk
ˈsʌmθɪŋ podjąć się czegoś

Treasury ˈtreʒəri ministerstwo finansów (UK)

to top X tə tɒp przewyższyć/przekroczyć X

Colorful
MEDIA

treaty ˈtriːti pakt, traktat
trite traɪt sztampowy, wyświechtany
trunk railway trʌŋk ˈreɪlweɪ główna
arteria komunikacyjna (kolejowa)
trustee trʌˈstiː powiernik (funduszu)
trustee trʌˈstiː powiernik (funduszu)
tumbling ˈtʌmblɪŋ spadający
turbine ˈtɜːbaɪn turbina
turbulent times ˈtɜːbjʊlənt ˈtaɪmz
niespokojne czasy
turbulent ˈtɜːbjʊlənt wzburzony, niespokojny
Turkic ˈtɜːkɪk turkijski (np. język z danej grupy)

under one’s watchful eye ˈʌndə(r)
wʌnz ˈwɒtʃfəl aɪ pod czyimś czujnym/
bacznym okiem
under pressure ˈʌndə(r) ˈpreʃə(r)
p
 od presją

utilisation ˌjuːtəlaɪˈzeɪʃn użycie,
użytkowanie

underway ˌəndəˈrweɪ w trakcie, w
toku

utter ˈʌtə(r) kompletny, całkowity

undiscovered ˌʌndɪˈskʌvəd nieodkryty, nieznany
unexpectedly ˌʌnɪkˈspektɪdli nieoczekiwanie
unfashionable ʌnˈfæʃnəbl niemodny
unification ˌjuːnɪfɪˈkeɪʃn zjednoczenie
uninitiated ˌʌnɪˈnɪʃieɪtɪd niewtajemniczony

turnover ˈtɜːnəʊvə(r) obrót

uninterested ʌnˈɪntrəstɪd niezainteresowany

tweak twiːk usprawnienie, ulepszenie (szczególnie nieduże)
twist-off top twɪst ɒf tɒp odkręcany
kapsel
twist twɪst nagły zwrot akcji, niespodziewane wydarzenie
twittering ˈtwɪtərɪŋ świergot
tycoon taɪˈkuːn potentat, magnat

U

ubiquitous juːˈbɪkwɪtəs wszechobecny
UI (user interface)/UX (user experience) ˌjuː ˈaɪ ˈjuːzə(r) ˈɪntəfeɪs ˌjuː
ˈeks ˈjuːzə(r) ɪkˈspɪərɪəns interfejs
użytkownika/ergonomia użytkowania, projektowanie UI/UX
unauthorised ʌnˈɔːθəraɪzd nieuprawniony, niedozwolony
uncomplicated ʌnˈkɒmplɪkeɪtɪd nieskomplikowany
undeniably ˌʌndɪˈnaɪəbli bez wątpienia

USP (unique selling point) ˌjuː es
ˈpiː juˈniːk ˈselɪŋ pɔɪnt unikalna cecha
produktu, coś, co zachęca klienta do
kupna produktu, a czego nie mają
konkurenci

understandably ˌʌndəˈstændəbli
w
 oczywisty/zrozumiały sposób

turnkey ˈtɜːnkiː (zrealizowany) pod
klucz, kompletny i gotowy do pracy
(np. o systemie komputerowym)
turntable ˈtɜːnteɪbl gramofon
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unity ˈjuːnɪti jedność
unlikely ʌnˈlaɪkli nieprawdopodobny, mało prawdopodobny
unprecedented ʌnˈpresɪdentɪd bezprecedensowy
unproven ʌnˈpruːvn nieudowodniony
unremorseful ʌnrɪˈmɔːsfʊl bez skruchy, nieskruszony
untapped ʌnˈtæpt nietknięty, niewykorzystany
unthinkable ʌnˈθɪŋkəbl nie do pomyślenia

utterance ˈʌtərəns wypowiedź

V

valuable ˈvæljʊəbl wartościowy
vandalism ˈvændəlɪz(ə)m wandalizm
variable ˈveərɪəbl zmienna
varied ˈveərɪd różnorodny, zróżnicowany
variety vəˈraɪəti odmiana, rodzaj
vast array of sth vɑːst əˈreɪ əv
ˈsʌmθɪŋ szeroki wachlarz czegoś
vast vɑːst szeroki, rozległy
vehicle ˈviːəkl pojazd
vehicle ˈviːəkl pojazd
vending machine ˈvendɪŋ məˈʃiːn
automat do sprzedaży (np. napojów)
venue ˈvenjuː miejsce wydarzenia
(kulturalnego/rozrywkowego)
vested interest in sth ˈvestɪd ˈɪntrəst
ɪn ˈsʌmθɪŋ własny/osobisty interes w
czymś (kogoś)
viable ˈvaɪəbl realny, wykonalny

up-to-date ʌp tǝ deɪt aktualny, świeży (tylko przed rzeczownikiem)

via ˈvaɪə przez, za pośrednictwem

upcoming ˈʌpkʌmɪŋ nadchodzący

vibes vaɪbz atmosfera, aura (czegoś,
miejsca, sytuacji itp.)

uphill battle ˌʌpˈhɪl ˈbætl ciężka
sprawa, coś, co nie będzie łatwe
uplifting ˌʌpˈlɪftɪŋ podnoszący na
duchu

victim of sth ˈvɪktɪm əv ˈsʌmθɪŋ

ofiara czegoś

victim ˈvɪktɪm ofiara

upmarket ˌʌpˈmɑːkɪt drogi, ekskluzywny (UK)

vigour ˈvɪɡə(r) wigor (UK)

upset ʌpˈset zdenerwowany

vine vaɪn winorośl

village ˈvɪlɪdʒ wieś

underappreciated ʌndərəˈpriːʃɪeɪtɪd
niedoceniony

uptick in sth ˈəpˌtɪk ɪn ˈsʌmθɪŋ niewielki wzrost (wysokości/wielkości
czegoś) (US)

underlying ʌndəˈlaɪɪŋ podstawowy,
leżący u podłoża

upward ˈʌpwəd w górę, do góry

violence ˈvaɪələns przemoc

urgently ˈɜːdʒəntli pilnie

virtually ˈvɜːtʃʊəli praktycznie

vinyl ˈvaɪnɪl winyl, płyta winylowa
violence ˈvaɪələns przemoc

Colorful
MEDIA

virtually ˈvɜːtʃʊəli praktycznie
virtuous cycle ˈvɜːtʃuəs ˈsaɪkl coraz
większe sukcesy, samonapędzający
się sukces
visibility ˌvɪzəˈbɪləti widoczność
vital ˈvaɪtl niezbędny, mający podstawowe znaczenie (dla czegoś)
vitriol ˈvɪtrɪəl jad, zjadliwość
vociferous vəˈsɪfərəs hałaśliwy,
krzykliwy
vulnerable to sth ˈvʌlnərəbl tə
ˈsʌmθɪŋ podatny na coś, wrażliwy

W

walnut ˈwɔːlnʌt orzech włoski
warehouse ˈweəhaʊs magazyn, skład
ware weə(r) produkt
wasted opportunity ˈweɪstɪd
ˌɒpəˈtjuːnɪti zmarnowana szansa
wasteful ˈweɪstfl marnotrawny, nieoszczędny
watch out! wɒtʃ aʊt uwaga!
watered-down ˈwɔːtə(r)d daʊn stonowany, nijaki
wealth welθ majątek, bogactwo
weapon ˈwepən broń
welcome ˈwelkəm wyczekiwany,
upragniony
well-being wel ˈbiːɪŋ dobre samopoczucie (psychiczne/fizyczne)
well-deserved wel dɪˈzɜːvd zasłużony, na który ktoś ciężko zapracował
well-established wel ɪˈstæblɪʃt
o
 ugruntowanej pozycji (tylko przed
rzeczownikiem)
well-trained wel treɪnd dobrze wyszkolony
wellness ˈwelnəs dobre samopoczucie (fizyczne) (US)
what sb lacks in X they make up
for in Y ˈwɒt ˈsʌmbədi læks ɪn ˈðeɪ
ˈmeɪk ʌp fə(r) ɪn to, czego komuś
brakuje w postaci X, nadrabia Y
when it comes to sth wen ɪt kʌmz tə
ˈsʌmθɪŋ gdy/jeśli chodzi o coś, mówiąc o czymś

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

whereby weəˈbaɪ w którym, w myśl
którego
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X-minded ˈmaɪndɪd o X przekonaniach, myślący o X
X-oriented ˈɔːrient zorientowany na
X, pasujący do X

widespread ˈwaɪdspred powszechny, rozpowszechniony

X-savvy ˈsævi doskonale obeznany
z X, mający duży talent/doświadczenie w X

wiggle room for sth ˈwɪɡl ruːm fə(r)
ˈsʌmθɪŋ trochę luzu/miejsca na

X-seater ˈsiːtə(r) mający X miejsc
(np. samolot)

wiggle ˈwɪɡl kręcenie, wicie (się)

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

(zmianę) czegoś

wild claim waɪld kleɪm absurdalne
żądanie; niedorzeczne stwierdzenie
wildlife ˈwaɪldlaɪf flora i fauna
win-win wɪn wɪn same plusy, wszyscy wygrywają
windfall ˈwɪndfɔːl nieoczekiwany
przypływ gotówki
winning formula ˈwɪnɪŋ ˈfɔːmjʊlə
r ecepta na sukces/wygraną
wise waɪz mądry
within X of sth wɪðˈɪn əv ˈsʌmθɪŋ
p
 o X od czegoś/po czymś (np. po
kilku godzinach itp.)
wonder ˈwʌndə(r) cud
word cloud ˈwɜːd klaʊd chmura tagów
working hour ˈwɜːkɪŋ ˈaʊə(r) godzina robocza
working week ˈwɜːkɪŋ wiːk tydzień
roboczy (UK)
working week ˈwɜːkɪŋ wiːk tydzień
roboczy (UK)
workshop ˈwɜːkʃɒp warsztat
workshop ˈwɜːkʃɒp warsztat
would-be wʊd bi potencjalny, niedoszły (tylko przed rzeczownikiem)

X

X-based beɪst oparty na X, korzystający z X (tylko przed rzeczownikiem)
X-curious ˈkjʊərɪəs ciekawy X
X-flavoured ˈfleɪvəd o smaku X (tylko przed rzeczownikiem) (UK)
X-made ˈmeɪd stworzony/zrobiony
zX

X is the name of the game ɪz ðə
ˈneɪm əv ðə ɡeɪm w czymś chodzi
przede wszystkim o X, X to jest najważniejszy element czegoś
X of choice əv tʃɔɪs preferowany X,
wybierany (najchętniej) X
X’s days are numbered deɪz ə(r)
ˈnʌmbəd dni X są policzone

Y

year on year jɪə(r) ɒn jɪə(r) w skali
rocznej
your guess is as good as ours... jə(r)
ɡes ɪz əz ɡʊd əz ˈaʊəz my też tego

nie wiemy..., tak samo jak Ty, nie
wiemy, co się stanie...

youthfulness ˈjuːθflnəs młodość

