Colorful
MEDIA

A
a bit of a pain in the proverbial ə
bɪt əv ə peɪn ɪn ðə prəˈvɜːbɪəl jak
przysłowiowy wrzód (na...) (pot.,
eufemistycznie)
a great deal ə greɪt diːl bardzo
wiele; w wielkim stopniu
a hair behind sth ə heə(r)bɪˈhaɪnd
ˈsʌmθɪŋ tuż za czymś, o włos od
czegoś
a little X goes a long way ə ˈlɪtl
ɡəʊz ə ˈlɒŋ ˈweɪ odrobina X nie
zaszkodzi
a sting in the tail ə stɪŋ ɪn ðə teɪl
szkopuł, łyżka dziegciu
a work in progress ə ˈwɜːk
ɪn ˈprəʊɡres prace w toku,
nieukończony

added pressure ˈædɪd ˈpreʃə(r)
dodatkowa presja
administration ədˌmɪnɪˈstreɪʃn
administracja, rządy (czyjeś, np.
prezydenta X)
adoration ˌædəˈreɪʃn adoracja,
uwielbienie
adult ˈædʌlt dorosły
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all kinds of sth ɔːl kaɪndz əv
ˈsʌmθɪŋ najprzeróżniejsze rodzaje
czegoś
all over the world ɔːl ˈəʊvə(r) ðə
wɜːld na całym świecie
all-out ɔːl aʊt bezpardonowy,
zdecydowany (tylko przed
rzeczownikiem)

advanced ədˈvɑːnst zaawansowany

allegedly əˈledʒɪdli rzekomo

adventurous ədˈventʃərəs
odważny, śmiały

altruism ˈæltruˌɪzm altruizm

ally ˈælaɪ sprzymierzeniec

adversely ˈædvɜːsli negatywnie

aluminium ˌæljəˈmɪniəm 
aluminium (UK)

advertising ˈædvətaɪzɪŋ 
reklamowanie

amazing əˈmeɪzɪŋ niesamowity

advisable ədˈvaɪzəbl rekomendowany, zalecany

amigo əˈmiːɡəʊ przyjaciel, druh
(pot., hiszp.)

aerial view ˈeəriəl vjuː widok
z powietrza/lotu ptaka

aboriginal ˌæbəˈrɪdʒnəl rdzenny
(ludność), tubylczy

an X bent ən bent zamiłowanie/
zainteresowanie X, pociąg/słabość
do X

aeroplane ˈeərəpleɪn samolot
(arch.)

analysis əˈnæləsɪs analiza

about-face əˌbaʊt ˈfeɪs całkowity
zwrot, zwrot o 180 stopni (pot.)

aesthetic iːsˈθetɪk estetyka

absence ˈæbsəns nieobecność,
brak
absent ˈæbsənt nieobecny
absent from X ˈæbsənt frəm nieobecny w X, którego nie ma w X
abuse əˈbjuːs łamanie (np. praw
człowieka)
accessible əkˈsesəbl dostępny
according to sb/sth əˈkɔːdɪŋ tə
ˈsʌmbədi według kogoś/czegoś

affected by sth əˈfektɪd baɪ
ˈsʌmθɪŋ dotknięty przez coś,
zmieniony
affordable əˈfɔːdəbl przystępny,
dostępny cenowo
against a backdrop of sth əˈɡenst
ə ˈbækdrɒp əv ˈsʌmθɪŋ na tle
czegoś
agility əˈdʒɪləti zwinność,
zręczność

announcement əˈnaʊnsmənt
ogłoszenie
annual ˈænjuəl roczny
anticipated ænˈtɪsɪpeɪtɪd 
oczekiwany
anywhere between X and
Y ˈeniweə(r) bɪˈtwiːn ənd od X aż
do Y (o dużym przedziale wartości)
apart from sth əˈpɑːt frəm ˈsʌmθɪŋ
poza czymś, oprócz
apartment əˈpɑːtmənt mieszkanie

agriculture ˈæɡrɪˌkʌltʃə(r) rolnictwo

accounting əˈkaʊntɪŋ księgowość;
księgowy

apparent əˈpærənt widoczny,
pozorny

ahead of time əˈhed əv taɪm zawczasu

apparently əˈpærəntli najwyraźniej

accurate ˈækjərət dokładny, precyzyjny

ahem... əˈhem (odgłos
chrząknięcia)

acquired əˈkwaɪəd nabyty, zdobyty

aimed at sb eɪmd ət ˈsʌmbədi skierowany do kogoś

across the pond əˈkrɒs ðə pɒnd po
drugiej stronie sadzawki (o oceanie
Atlantyckim)
act of violence ækt əv ˈvaɪələns
akt przemocy
action plan ˈækʃn plæn plan
działań
active listening ˈæktɪv ˈlɪsnɪŋ aktywne słuchanie

appearance əˈpɪərəns wygląd
appropriately əˈprəʊpriətli 
odpowiednio, w odpowiedni
sposób

airfare ˈeəfeə(r)  bilet lotniczy

approximately əˈprɒksɪmətli 
w przybliżeniu

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

aquatic əˈkwætɪk wodny

alight with sth əˈlaɪt wɪð ˈsʌmθɪŋ
rozświetlony czymś
all bets are off ɔːl ‚bets ə(r) ɒf nic
nie jest pewne, wszystko się może
zdarzyć

Arcadian ɑːˈkeɪdiən arkadyjski,
rajski
arch ɑːtʃ łuk, arka
arguably ˈɑːɡjuəbli zapewne,
możliwe
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at the beginning stages ət ðə
bɪˈɡɪnɪŋ ˈsteɪdʒɪz na początkowych
etapach

bake-off ˈbeɪk ɒf konkurs wypieków

at the other end of the spectrum

barrier to sth ˈbæriə(r) tə ˈsʌmθɪŋ
bariera, przeszkoda dla czegoś

MEDIA

Arkansas ɑːˈkənsɔː Arkansas (stan
USA)
armchair holiday ˈɑːmtʃeə(r)
ˈhɒlədeɪ urlop domowy, urlop bez
ruszania się z domu (np. wycieczka
wirtualna itp.)
article of clothing ˈɑːtɪkl əv
ˈkləʊðɪŋ część garderoby
artificially ˌɑːtɪˈfɪʃli sztucznie
as far back as X ǝz faː(r) bæk ǝz
już w X (roku)
as is the case with... əz ɪz ðə keɪs
wɪð ...jak ma to miejsce w przypadku...
as many as X əz ˈmeni əz aż X
(o dużej liczbie czegoś)
as of today əz əv təˈdeɪ z dniem
dzisiejszym

ət ði ˈʌðə(r) end əv ðə ˈspektrəm 

po drugiej stronie spektrum

at the very outset of sth ət ðə
ˈveri ˈaʊtset əv ˈsʌmθɪŋ na samym
początku czegoś
at times ət taɪmz czasami
at-sea platform ət siː ˈplætfɔːm
platforma morska (wiertnicza)
atrium ˈeɪtriəm przedsionek
attainable əˈteɪnəbl osiągalny
attempt əˈtempt próba

ban on sth bæn ɒn ˈsʌmθɪŋ zakaz
czegoś

barroom ˈbɑːˌruːm sala w barze
(pot., US)
baseless ˈbeɪsləs bezpodstawny
basic understanding of sth ˈbeɪsɪk
ˌʌndəˈstændɪŋ əv ˈsʌmθɪŋ
z najomość podstaw czegoś

battery electric vehicle
(BEV) ˈbætri ɪˈlektrɪk ˈviːɪkl ˌbiː iː
ˈviː pojazd elektryczny zasilany akumulatorem

attendee ˌætenˈdiː uczestnik

bedrock ˈbedrɒk podstawa, fundament

attitude ˈætɪtjuːd podejście,
nastawienie

beforehand bɪˈfɔːhænd zawczasu

attribute ˈætrɪbjuːt cecha

behaviour bɪˈheɪvjə(r) zachowanie
(UK)

aspiration ˌæspəˈreɪʃn ambicja,
aspiracja

audience ˈɔːdiəns czytelnicy,
widownia, słuchacze

behemoth bɪˈhiːmɒθ gigant,
olbrzym

assassination əˌsæsɪˈneɪʃn zamach
(na kogoś), zabójstwo (np. na zlecenie)

authentic ɔːˈθentɪk prawdziwy

beloved bɪˈlʌvd ukochany

authorities ɔːˈθɒrətiz władze

beneficial ˌbenɪˈfɪʃl korzystny

auto (automotive) industry ˈɔːtəʊ
ˌɔːtəʊˈməʊtɪv ˈɪndəstri przemysł
motoryzacyjny

benign bəˈnaɪn nieszkodliwy,
łagodny

as of X əz əv na chwilę X, na moment X

assessment əˈsesmənt ocena,
opinia
asset ˈæset zaleta, atut
associated with sth əˈsəʊʃieɪtɪd
wɪð ˈsʌmθɪŋ powiązany z czymś,
związany

avenue ˈævənjuː droga (szeroka),
aleja
average ˈævərɪdʒ przeciętny

bid to do sth bɪd tə du ˈsʌmθɪŋ
próba zrobienia czegoś
big bucks bɪg bʌks wielka kasa,
spory kawał grosza (pot., US)
big oil bɪɡ ɔɪl koncerny naftowe,
wielki przemysł petrochemiczny

astounding əˈstaʊndɪŋ
zdumiewający, zadziwiający

average annual wage ˈævərɪdʒ
ˈænjuəl weɪdʒ przeciętne roczne
wynagrodzenie

asymmetric ˌeɪsɪˈmetrɪk 
asymetryczny

averse to doing sth əˈvɜːs tə ˈduːɪŋ
ˈsʌmθɪŋ przeciwny robieniu czegoś

at best ət best w najlepszym
przypadku

aware of sth əˈweə(r) əv ˈsʌmθɪŋ
świadomy czegoś

billionaire ˌbɪljəˈneə(r) miliarder

at every turn ət ˈevri tɜːn na
każdym kroku

awareness əˈweənəs wiedza,
znajomość (o czymś, czegoś)

bizarre bɪˈzɑː(r) dziwaczny

at one point in time ət wʌn pɔɪnt
ɪn ˈtaɪm w pewnym momencie

axis ˈæksɪs oś

at right angle ət raɪt ˈæŋɡl pod
kątem prostym
at sb’s disposal ət ˈsʌmbədiz
dɪˈspəʊzl do czyjejś dyspozycji
at sb’s fingertips ət ˈsʌmbədiz
ˈfɪŋɡətɪps za jednym naciśnięciem
guzika (przez kogoś)

azure ˈæʒə(r) lazurowy

B

big-name bɪg neɪm powszechnie
znany, sławny (o osobie) (tylko
przed rzeczownikiem)
biofuel ˈbaɪəʊfjuːəl biopaliwo
blissful ˈblɪsfl błogi, w błogostanie
blitz blɪts szeroko zakrojona kampania
blueprint ˈbluːprɪnt schemat, plan
boiling point ˈbɔɪlɪŋ pɔɪnt punkt
wrzenia

back ˈbæk plecy

bold bəʊld odważny

background ˈbækɡraʊnd kontekst
(np. informacyjny)

bombardment bɒmˈbɑːdmənt
bombardowanie

Colorful
MEDIA

bookworm ˈbʊkwɜːm mól
książkowy
boot sale buːt seɪl wyprzedaż
z bagażnika, wyprzedaż uliczna
border ˈbɔːdə(r) granica
border guard ˈbɔːdə ɡɑːd straż
graniczna
border security ˈbɔːdə(r) sɪˈkjʊərɪti
bezpieczeństwo granic
bottom ˈbɒtəm dół, koniec (tabeli)
boulevard ˈbuːləvɑːd bulwar
bound to do sth baʊnd tə du
ˈsʌmθɪŋ (który) z pewnością coś
zrobi
boundary ˈbaʊndri granica
boycott ˈbɔɪkɒt bojkot
brand brænd marka
brand-new brænd njuː nowiutki
(tylko przed rzeczownikiem)
brash bræʃ krzykliwy
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by a considerable margin baɪ ə
kənˈsɪdərəbl ˈmɑːdʒɪn o całkiem
sporą różnicę, w całkiem dużym
stopniu

challenge ˈtʃæləndʒ wyzwanie,
problem

by the bucketful baɪ ðə ˈbʌkɪtfʊl
całe wiadra (czegoś, o dużej liczbie/
ilości)

champ tʃæmp mistrz, czempion
(pot.)

by the day baɪ ðə deɪ codziennie,
każdego dnia
by the end of the day baɪ ði end
əv ðə deɪ pod koniec dnia

C
calamity kəˈlæmɪti klęska,
katastrofa
calm kɑːm spokojny
capability ˌkeɪpəˈbɪlɪti zdolność
(np. do czegoś), umiejętność
capable of sth ˈkeɪpəbl əv ˈsʌmθɪŋ
zdolny do czegoś

challenging ˈtʃæləndʒɪŋ trudny,
pełen wyzwań

champion of sth ˈtʃæmpɪən əv
ˈsʌmθɪŋ orędownik za czymś
change tʃeɪndʒ reszta
charger ˈtʃɑːdʒə(r) ładowarka
charity ˈtʃærɪti organizacja charytatywna
cheerful ˈtʃɪəfəl radosny
cheesy ˈtʃiːzi serowy
chemical engineer ˈkemɪkl
ˌendʒɪˈnɪə(r) inżynier chemik
child allowance tʃaɪld əˈlaʊəns
zasiłek na dziecko
child-rearing tʃaɪld ˈrɪərɪŋ związany
z wychowywaniem dzieci
childcare ˈtʃaɪldkeə(r) wychowanie
dziecka

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

capacity kəˈpæsəti objętość,
zdolność przepustowa
capital ˈkæpɪtl stolica

chunk of change tʃʌŋk əv tʃeɪndʒ
sporo gotówki, niezła sumka (pot.)

brief briːf krótki

captivating ˈkæptɪveɪtɪŋ
urzekający

chunk of sth tʃʌŋk əv ˈsʌmθɪŋ
(spory) kawałek czegoś

brimming with sth ˈbrɪmɪŋ
wɪð ˈsʌmθɪŋ tętniący czymś,
wypełniony czymś po brzegi
brutal ˈbruːtl brutalny
bubbling under the surface ˈbʌblɪŋ
ˈʌndə(r) ðə ˈsɜːfɪs kipiący (tuż) pod
powierzchnią
budget ˈbʌdʒɪt ekonomiczny
(o klasie)
bug bʌɡ bug, błąd (w programie/
kodzie)
bulky ˈbʌlki nieporęczny
bulletproof vest ˈbʊlɪtpruːf vest
kamizelka kuloodporna
bullshit ˈbʊlʃɪt głupoty, bzdety
(wulg., slang.)

car crash kɑː(r) kræʃ wypadek samochodowy
carbon emissions ˈkɑːbən iˈmɪʃnz
emisje węglowe
carbon sequestration ˈkɑːbən
ˌsiːkweˈstreɪʃn sekwestracja
dwutlenku węgla
careers advisor kəˈrɪəz
ædˈvaɪzə(r) doradca zawodowy
(UK)
cash flow kæʃ fləʊ przepływ
gotówki
catastrophe kəˈtæstrəfi katastrofa
celeb səˈleb gwiazda, sława (pot.)

bustling ˈbʌslɪŋ pełen życia/ruchu

celebrity chef sɪˈlebrɪti ʃef znany
szef kuchni, szef kuchni celebryta

buying habits ˈbaɪɪŋ ˈhæbɪts
nawyki nabywcze, nawyki
kupujących

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

buying pattern ˈbaɪɪŋ ˈpætn nawyki zakupowe

chain tʃeɪn sieć (restauracji, hoteli
itp.)

citizen ˈsɪtɪzən obywatel
civil engineering ˈsɪvl
ˌendʒɪˈnɪərɪŋ inżynieria wodnolądowa
civilian səˈvɪliən cywil
clean bill of health kliːn bɪl əv
helθ doskonały stan zdrowia, brak
chorób; czysty rachunek
clerk klɑːk sprzedawca (w sklepie
spożywczym) (UK)
client base ˈklaɪənt beɪs baza
klientów
clincher ˈklɪntʃə(r) coś, co gwarantuje powodzenie transakcji lub
zakupu (pot.)
clothing ˈkləʊðɪŋ ubranie
clouded with doubt ˈklaʊdɪd wɪð
daʊt pełen wątpliwości
co-operation kəʊˌɒpəˈreɪʃn
współpraca
co-worker ˈkəʊ wɜːkə(r)
współpracownik
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colossal kəˈlɒsl kolosalny
combative ˈkɒmbətɪv konfliktowy,
zadziorny
comfy ˈkʌmfi pot. wygodny
commitment kəˈmɪtmənt
umówione spotkanie
committee kəˈmɪti komitet
common ˈkɒmən zwyczajny, normalny

consequently ˈkɒnsɪkwəntli 
w rezultacie, wskutek tego

counterargument

considerably kənˈsɪdərəbli 
znacznie, w znacznym stopniu

countermeasure ˈkaʊntəmeʒə(r)
środek zaradczy

consistent kənˈsɪstənt stały, konsekwentny

counterpart ˈkaʊntəpɑːt 
odpowiednik

consistently kənˈsɪstəntli stale,
ciągle; konsekwentnie

counterterrorism ˌkaʊntə
ˈterərɪzm antyterroryzm,
walka z terroryzmem

constantly ˈkɒnstəntli stale

common sense ˈkɒmən sens 
zdrowy rozsądek

constitutional ˌkɒnstɪˈtjuːʃnəl konstytucyjny

common theme ˈkɒmən θiːm
powracający temat, częsta sprawa/
kwestia

constraint kənˈstreɪnt ograniczenie

community kəˈmjuːnɪti
społeczność
commute kəˈmjuːt dojazd (do
pracy)
compared to sth kəmˈpeəd tə
ˈsʌmθɪŋ w porównaniu do czegoś
compelling kəmˈpelɪŋ frapujący,
fascynujący
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consumer protection
laws kənˈsjuːmə(r) prəˈtekʃn lɔːz
przepisy dotyczące ochrony konsumentów
container kənˈteɪnə(r) pojemnik
contemporary kənˈtemprəri
współczesny; osoba żyjąca
współcześnie (lub w tych samych
czasach)
content ˈkɒntent zawartość, treść

ˈkaʊntəˈɑːɡjumənt kontrargument

countless ˈkaʊntləs nieprzeliczony
coup d’etat kuː ˈdeˌtæt zamach
stanu (franc.)
courageous kəˈreɪdʒəs odważny
courier ˈkʊrɪə(r) kurier
coverage ˈkʌvərɪdʒ zasięg (sieci
komórkowej)
coziness ˈkozinəs przytulność (pot.)
cozy ˈkəʊzi wygodny (pot.)
cranberries ˈkrænbərɪz żurawiny
crash kræʃ krach

contention kənˈtenʃn twierdzenie

crash course in sth kræʃ kɔːs ɪn
ˈsʌmθɪŋ intensywny kurs czegoś

conventional kənˈvenʃnəl tradycyjny, konwencjonalny

criminal code ˈkrɪmɪnl kəʊd kodeks
karny

complaint kəmˈpleɪnt skarga

conversion kənˈvɜːʃn konwersja,
zmiana

composition ˌkɒmpəˈzɪʃn skład,
struktura

convinced kənˈvɪnst przekonany,
pewny (czegoś)

criminal investigation ˈkrɪmɪnl
ɪnˌvestɪˈɡeɪʃn dochodzenie,
śledztwo kryminalne

comprehensive ˌkɒmprɪˈhensɪv
wszechstronny, obszerny

cookery ˈkʊkəri kuchnia,
gotowanie (UK)

critical of sth ˈkrɪtɪkl əv ˈsʌmθɪŋ
krytykujący coś

concentric circles kənˈsentrɪk
ˈsɜːklz koncentryczne okręgi, okręgi
wpisane

cooling tower ˈkuːlɪŋ ˈtaʊə(r)
chłodnia kominowa

crown prince kraʊn prɪns książę
koronny

cooped up somewhere kuːpt ʌp
ˈsʌmweə(r) zamknięty gdzieś
(w ciasnocie, małym miejscu)

cuisine kwɪˈziːn kuchnia (styl
gotowania)

copywriter ˈkɒpɪraɪtə(r) copywriter

curfew ˈkɜːfjuː godzina policyjna

competition ˌkɒmpəˈtɪʃn rywal,
konkurencja
competitive kəmˈpetətɪv
konkurencyjny

concerned about sth kənˈsɜːnd
əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ zaniepokojony
czymś
concerns kənˈsɜːnz obawy,
niepokoje
concrete ˈkɒŋkriːt beton
conditions kənˈdɪʃnz warunki
confidence ˈkɒnfɪdəns pewność
siebie
confident ˈkɒnfɪdənt pewny siebie
confidential ˌkɒnfɪˈdenʃl poufny,
tajny
consecutive kənˈsekjʊtɪv z rzędu,
kolejny

corporate head ˈkɔːpərət hed
dyrektor korporacji
correlation ˌkɒrəˈleɪʃn korelacja
corruption kəˈrʌpʃn zepsucie,
korupcja
costing ˈkɒstɪŋ kalkulacja kosztów,
rachunek kosztów
council ˈkaʊnsl rada
counter-intelligence ˈkaʊntərɪnˌtelɪdʒəns 
kontrwywiad

crisis ˈkraɪsɪs kryzys

culinary ˈkʌlɪnəri kulinarny
curriculum kəˈrɪkjələm program
nauczania
customer service ˈkʌstəmə(r)
ˈsɜːvɪs obsługa klienta
customer service rep (representative) ˈkʌstəmə(r) ˈsɜːvɪs rep
ˌreprɪˈzentətɪv przedstawiciel
obsługi klienta
customs check ˈkʌstəmz tʃek 
kontrola celna
cyanide ˈsaɪənaɪd cyjanek

Colorful
MEDIA

D
dagger ˈdæɡə(r) sztylet
daily grind ˈdeɪli graɪnd codzienna
harówka
damning evidence ˈdæmɪŋ
ˈevɪdəns obciążające (kogoś winą)
dowody
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despair dɪˈspeə(r) rozpacz,
desperacja

distinct dɪˈstɪŋkt oddzielny,
odrębny

despite dɪˈspaɪt pomimo

district ˈdɪstrɪkt dzielnica

determination dɪˌtɜːmɪˈneɪʃn
wytrwałość

disturbance dɪˈstɜːbəns
zakłócenie; zaburzenie, anomalia

determined to be X dɪˈtɜːmɪnd tə
bi zdeterminowany, by zostać X

diversity daɪˈvɜːsɪti różnorodność

device dɪˈvaɪs urządzenie

dividends ˈdɪvɪdendz dywidendy;
zyski (z inwestycji)

Dane deɪn Duńczyk

dictatorship dɪkˈteɪtəʃɪp dyktatura

division dɪˈvɪʒn oddział, dział

data plan ˈdeɪtə plæn plan taryfowy transferu danych (w sieci
komórkowej)

dilatory ˈdɪlətəri opieszały

documentary ˌdɒkjʊˈmentəri film
dokumentalny

Daugavpils ˈdaʊɡəfpɪls Dyneburg
(miasto na Łotwie)
deal of a lifetime diːl əv ə ˈlaɪftaɪm
interes (całego) życia
decision-making dɪˈsɪʒn ˈmeɪkɪŋ
podejmowanie decyzji
decisive dɪˈsaɪsɪv stanowczy,
zdecydowany
decline dɪˈklaɪn upadek, spadek
decree dɪˈkriː dekret
dedicated ˈdedɪkeɪtɪd wydzielony,
dedykowany
deep pockets diːp ˈpɒkɪtz głębokie
kieszenie, zasobny portfel
defamation ˌdefəˈmeɪʃn
zniesławienie
degree dɪˈɡriː tytuł, stopień
dejection dɪˈdʒekʃn przygnębienie
demand for sth dɪˈmɑːnd fə(r)
ˈsʌmθɪŋ popyt na coś, zapotrzebowanie
demand from sb dɪˈmɑːnd frəm
ˈsʌmbədi popyt, zapotrzebowanie
ze strony kogoś
denigration ˌdenɪˈɡreɪʃn 
oczernianie
density ˈdensɪti gęstość
dependent on sth dɪˈpendənt ɒn
ˈsʌmθɪŋ zależny od czegoś
derelict ˈderəlɪkt włóczęga,
bezdomny
designated ˈdezɪɡneɪtɪd 
wyznaczony
desire for sth dɪˈzaɪə(r) fə(r)
ˈsʌmθɪŋ potrzeba czegoś

dimension dɪˈmenʃn wymiar
diplomatic staff ˌdɪpləˈmætɪk stɑːf
korpus dyplomatyczny, pracownicy
dyplomatyczni

domestic dəˈmestɪk krajowy

direct connection dɪˈrekt kəˈnekʃn
bezpośrednie powiązanie

doubt daʊt wątpliwość

direct mail dɪˈrekt meɪl poczta
bezpośrednia (reklama)
direct pitching to sb dɪˈrekt
ˈpɪtʃɪŋ tə ˈsʌmbədi przedstawianie propozycji/pomysłu na biznes
bezpośrednio komuś
direct-to-consumer dɪˈrekt tə
kənˈsjuːmə(r) bezpośrednio do konsumenta (np. sprzedaż)

door-to-door ˌdɔː(r) tə ˈdɔː(r) 
od drzwi do drzwi, bezpośrednio
doubter daʊtə(r) wątpiący,
niedowiarek
down the line daʊn ðə laɪn 
w przyszłości, za jakiś czas
down to earth daʊn tu ɜːθ 
praktyczny, przyziemny (nie
przed rzeczownikiem)
downright ˈdaʊnraɪt jawny, wręcz
downside ˈdaʊnsaɪd minus

directed at sb dɪˈrektɪd ət
ˈsʌmbədi skierowany na/do kogoś

drama ˈdrɑːmə dramat,
dramatyczne wydarzenia

direction dɪˈrekʃn kierunek

draw drɔː urok, atrakcyjność

director dɪˈrektə(r) reżyser

drawback ˈdrɔːbæk wada, minus

disappointing ˌdɪsəˈpoɪntɪŋ
rozczarowujący
disaster dɪˈzɑːstə(r) katastrofa

drive to do sth draɪv tə du ˈsʌmθɪŋ
kampania na rzecz zrobienia
czegoś, inicjatywa by coś zrobić

discontented ˌdɪskənˈtentɪd
niezadowolony

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

discount ˈdɪskaʊnt zniżka

drop in sth drɒp ɪn ˈsʌmθɪŋ spadek
czegoś, zmniejszenie (się)

discoverability dɪˌskʌvərəˈbɪləti
odkrywalność, łatwość znalezienia
przez innych
disgraceful dɪsˈɡreɪsfəl haniebny,
skandaliczny
disparity dɪˈspærəti nierówność,
dysproporcja
dispersion dɪˈspɜːʃn rozproszenie,
dyspersja
disruption dɪsˈrʌpʃn zamęt,
wstrząs
distant ˈdɪstənt odległy

drop-off ˈdrɒp ɒf dostawa,
dostarczenie (produktu pod dany
adres)
due to sth djuː tə ˈsʌmθɪŋ 
z powodu czegoś, przez coś
duo ˈdjuːəʊ duet, dwójka

E
e-commerce iːˈkɒmɜːs handel
internetowy

Colorful
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eagerly ˈiːɡəli z niecierpliwością,
gorliwie

engineering ˌendʒɪˈnɪərɪŋ
inżynieria

eventually ɪˈventʃʊəli ostatecznie,
w końcu

early on ˈɜːli ɒn wcześnie,
początkowo

enormous ɪˈnɔːməs ogromny

ever more X ˈevə(r) mɔː(r) coraz
bardziej X

earnestly ˈɜːnɪstli szczerze,
poważnie
earnings ˈɜːnɪŋz zarobki
earthquake ˈɜːθkweɪk trzęsienie
ziemi
ease of use iːz əv ˈjuːs łatwość
użycia
easier said than done ˈiːzɪə(r) ˈsed
ðən dʌn łatwiej coś powiedzieć, niż
zrobić
eats iːts przekąski (np. na imprezie)
(pot.)

enterprise ˈentəpraɪz
przedsięwzięcie, przedsiębiorstwo
entertainment ˌentəˈteɪnmənt 
rozrywka
entire ɪnˈtaɪə(r) cały
entitled to sth ɪnˈtaɪt(ə)ld tə
ˈsʌmθɪŋ uprawniony do czegoś
entrance fee ˈentr(ə)ns fiː opłata
za wejście, koszt biletu
entrepreneur ˌɒntrəprəˈnɜː(r)
przedsiębiorca

everyday life ˈevrɪdeɪ laɪf życie
codzienne
exactly ɪɡˈzæktli dokładnie
exceptional ɪkˈsepʃnəl niezwykły,
wyjątkowy
exceptionally ɪkˈsepʃənəli 
niezwykle, wyjątkowo
excessively ɪkˈsesɪvli nadmiernie
exciting ɪkˈsaɪtɪŋ ekscytujący

eccentric ɪkˈsentrɪk ekscentryczny

entrepreneurship ˌɒntrəprəˈnɜː(r)
przedsiębiorczość, duch
przedsiębiorczości

excuse for doing sth ɪkˈskjuːz fə(r)
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ wymówka, by coś
zrobić

ecosystem ˈiːkəʊsɪstəm ekosystem

entry ˈentri wejście, wkroczenie

effective immediately ɪˈfektɪv
ɪˈmiːdɪətli ze skutkiem natychmiastowym

envious ˈenvɪəs zazdrosny

exemplar ɪɡˈzemplɑː(r) wzór (do
naśladowania)

efficiency ɪˈfɪʃnsi wydajność

aktywista ochrony środowiska,
ekolog-aktywista

electric vehicle ɪˈlektrɪk ˈviːɪkl pojazd elektryczny

environmental activist

ɪnˌvaɪərənˈmentl ˈæktɪvɪst 

environmentally

exhausted ɪɡˈzɔːstɪd wyczerpany
exhaustive ɪɡˈzɔːstɪv
wyczerpujący, kompletny
existing ɪɡˈzɪstɪŋ istniejący

electricity ɪˌlekˈtrɪsəti
elektryczność

ɪnˌvaɪərənˈmentəli środowiskowo,

exodus ˈeksədəs masowy odpływ,
exodus

eligible to do sth ˈelɪdʒəbl tə du
ˈsʌmθɪŋ uprawniony do zrobienia
czegoś

episode ˈepɪsəʊd epizod

expenditure ɪkˈspendɪtʃə(r) 
wydatki, nakłady

eloquence ˈeləkwəns elokwencja
elsewhere ˌelsˈweə(r) gdzie indziej
emerging ɪˈmɜːdʒɪŋ rozwijający się
emotional intelligence ɪˈməʊʃnəl
ɪnˈtelɪdʒəns inteligencja emocjonalna

ekologicznie

equal ˈiːkwəl jednakowy
equally at home with X as with
Y ˈiːkwəli ət həʊm wɪð əz wɪð tak
samo dobrze znający się na X i na Y
equilibrium ˌiːkwɪˈlɪbrɪəm
równowaga
equipment ɪˈkwɪpmənt
wyposażenie, sprzęt

emphatically ɪmˈfætɪkli zdecydowanie, stanowczo

equity ˈekwɪti kapitał (własny),
kapitał akcyjny

employee ɪmˈplɔɪiː pracownik

equivalent to sth ɪˈkwɪvələnt tə
ˈsʌmθɪŋ odpowiednik czegoś

employment ɪmˈplɔɪmənt zatrudnienie

er... ɜː(r) hm, cóż (oznaka
niepewności, wahania)

explicit ɪkˈsplɪsɪt jawny, jasny
exploratory ɪkˈsplɒrətri 
eksploracyjny
exponentially ˌekspəˈnenʃəli
w tempie wykładniczym; coraz
bardziej, w coraz większym stopniu
exposé ekˈspəʊzeɪ publikacja
demaskatorska
extensively ɪkˈstensɪvli wiele, dużo
external ɪkˈstɜːnl zewnętrzny
extra ˈekstrə dodatkowy

espionage ˈespɪənɑːʒ szpiegostwo

extraction ɪkˈstrækʃn wydobycie
(np. minerałów)

encouragement ɪnˈkʌrɪdʒmənt
zachęta, popieranie

essential ɪˈsenʃl niezbędny,
podstawowy

extremely ɪkˈstriːmli ogromnie,
niezwykle

energy supplies ˈenədʒi səˈplaɪz
zasoby energetyczne

essentially ɪˈsenʃəli praktycznie,
w gruncie rzeczy

extremism ɪkˈstriːmɪzm 
ekstremistyczne poglądy

engaged ɪnˈɡeɪdʒd zajęty (np.
pracą), zaangażowany

estimated ˈestɪmeɪtɪd szacowany,
podawany w przybliżeniu

eye of a cyclone aɪ əv ə ˈsaɪkləʊn
oko cyklonu

enchantment ɪnˈtʃɑːntmənt urok,
czar

Colorful
MEDIA

F
facilities fəˈsɪlɪtɪz infrastruktura,
udogodnienia
factor ˈfæktə(r) czynnik
fail-safe feɪl seɪf bezpieczeństwa
(np. mechanizm)

Federal Security Service ˈfedərəl
sɪˈkjʊərɪti ˈsɜːvɪs Federalna Służba
Bezpieczeństwa
female ˈfiːmeɪl kobieta
fickle ˈfɪkl zmienny, kapryśny
fiction ˈfɪkʃn beletrystyka
fiendish ˈfiːndɪʃ nieludzki, piekielny

failing health ˈfeɪlɪŋ helθ
podupadające zdrowie, słaby stan
zdrowia

Figueres fiˈɣeɾəs Figueres (miasto)

failure ˈfeɪljə(r) awaria
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for one,... fə(r) wʌn po pierwsze...,
przede wszystkim...
for the time being fə(r) ðə ˈtaɪm
ˈbiːɪŋ jak na razie
foreign power ˈfɒrən ˈpaʊə(r) obce
mocarstwo
form over function ˈfɔːm ˈəʊvə(r)
ˈfʌŋkʃn przerost formy nad treścią

figures ˈfɪɡəz liczby, dane

fossil fuel ˈfɒsl ˈfjuːəl paliwo kopalne

filling ˈfɪlɪŋ sycący

founder ˈfaʊndə(r) założyciel

firecracker ˈfaɪəkrækə(r) petarda
(także np. o bardzo energicznej,
przebojowej osobie itp.)

fragmentation ˌfræɡmenˈteɪʃn
fragmentacja, podzielenie na
kawałki

firm fɜːm stanowczy, nieugięty

fragrance ˈfreɪɡrəns zapach

fishy ˈfɪʃi podejrzany, śmierdzący

frail freɪl słaby

fixed costs fɪkst kɒsts koszty stałe

Francophile ˈfræŋkəˌfaɪl frankofil

family outing ˈfæməli ˈaʊtɪŋ
rodzinne wyjście, wyjazd/wypad
rodzinny

flagship ˈflæɡʃɪp flagowy, sztandarowy (np. produkt)

free of charge friː əv tʃɑːdʒ darmowy, za darmo

famously ˈfeɪməsli w pamiętny/
sławny sposób

flavour ˈfleɪvə(r) smak (UK)
fledgling ˈfledʒlɪŋ raczkujący,
początkujący

free to download friː tə ˌdaʊnˈləʊd
do pobrania za darmo

fame feɪm sława
familiar fəˈmɪliə(r) znajomy, znany
familiar with sth fəˈmɪlɪə(r) wɪð
ˈsʌmθɪŋ znający coś, zaznajomiony
z czymś

fan base fæn beɪs rzesza fanów,
ogół wielbicieli

flexibility ˌfleksəˈbɪləti
elastyczność

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

flexible ˈfleksəbl elastyczny

far-reaching fɑː(r) ˈriːtʃɪŋ
dalekosiężny, dający się mocno
odczuć (skutek czegoś)
faraway ˈfɑːrəweɪ odległy (tylko
przed rzeczownikiem)

fly-on-the-wall flaɪ ɒn ðə wɔːl
kręcony na żywo/bez scenariusza
(o filmie dokumentalnym)
flying saucer ˈflaɪɪŋ ˈsɔːsə(r)
latający spodek

free trial friː ˈtraɪəl darmowy okres
próbny
freedom of expression ˈfriːdəm
əv ɪkˈspreʃn wolność słowa/
wypowiedzi
freelance work ˈfriːlɑːns ˈwɜːk
praca wolnego strzelca, praca na
zlecenie
frequently ˈfriːkwəntli często

folk fəʊk ludzie (pot.)

from scratch frəm skrætʃ od zera

fascination with sth ˌfæsɪˈneɪʃn
wɪð ˈsʌmθɪŋ fascynacja czymś

following sth ˈfɒləʊɪŋ ˈsʌmθɪŋ po
czymś

fashionable ˈfæʃnəbl modny

food supply fuːd səˈplaɪ zasoby
żywności

from the comfort of one’s own
X frəm ðə ˈkʌmfət əv wʌnz əʊn 
z (domowych) pieleszy, z własnego
X (np. domu, a nie z pracy)

fast-paced fɑːst peɪst szybki,
w którym wiele/szybko się dzieje
fauna ˈfɔːnə fauna
favela faˈvelə fawela, slumsy
wielkich miast brazylijskich

foodie ˈfuːdi smakosz, wielbiciel
dobrego jedzenia (pot.)
foodstuffs ˈfuːdstʌfs produkty
spożywcze

fearless ˈfɪələs nieustraszony

for a fraction of sth fə(r) ə ˈfrækʃn
əv ˈsʌmθɪŋ za ułamek czegoś

feather in sb’s cap ˈfeðə(r)
ɪn ˈsʌmbədɪz kæp czyjeś
wartościowe/cenne dokonanie

for instance fə(r) ˈɪnstəns na
przykład

feature ˈfiːtʃə(r) cecha, funkcja
featuring X ˈfiːtʃərɪŋ
przedstawiający X, w którym
wystąpił X

for many years to come fə(r) ˈmeni
ˈjiəz tə kʌm na wiele lat naprzód,
jeszcze na wiele lat
for now fə(r) naʊ ( jak) na razie,
na tę chwilę

front runner frʌnt ˈrʌnə(r) faworyt
(w wyścigach, zawodach)
frontier ˈfrʌntɪə(r) granica
fulfilment fʊlˈfɪlmənt realizacja,
spełnienie (np. obietnicy) (UK)
full-range fʊl reɪndʒ
pełnozakresowy, w pełnym zakresie
full-time fʊl taɪm na pełny etat,
w pełnym wymiarze godzin
fundamental ˌfʌndəˈmentl 
zasadniczy, fundamentalny
further afield ˈfɜːðə(r) əˈfiːld dalej,
w dalszej perspektywie

Colorful
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furthermore ˌfɜːðəˈmɔː(r) co
więcej, ponadto

glamour ˈɡlæmə(r) blichtr, szyk
(UK)

handsomely ˈhænsəmli sowicie
(o wypłacie/wynagrodzeniu)

fuselage ˈfjuːzəlɑːʒ kadłub (statku,
samolotu)

glowing pride ˈɡləʊɪŋ praɪd wielka
duma (którą się aż promienieje)

hankie (handkerchief) ˈhæŋkətʃɪf
chusteczka (pot.)

good enough for sth ɡʊd ɪˈnʌf fə(r)
ˈsʌmθɪŋ wystarczająco dobry na
coś/do czegoś

harassment ˈhærəsmənt nękanie,
ataki

good impression ɡʊd ɪmˈpreʃn dobre wrażenie

hardly ˈhɑːdli prawie wcale, prawie
nic

gossip ˈɡɒsɪp plotka, pogłoska

hardship ˈhɑːdʃɪp ubóstwo, bieda

gang-rape ˈɡaŋ reɪp gwałt
zbiorowy (pot.)

gradually ˈɡrædʒʊəli stopniowo

harem ˈhɑːriːm harem

grasshopper ˈɡrɑːshɒpə(r) pasikonik

harmful ˈhɑːmfl szkodliwy

Ganges ˈɡændʒiz Ganges (rzeka)

grid ɡrɪd siatka, sieć

garage sale ˈɡærɑːʒ seɪl
wyprzedaż garażowa

grid edge ɡrɪd edʒ znajdujący się
na obrzeżu sieci energetycznej

harmoniously hɑːˈməʊnɪəsli 
harmonijnie

gargantuan ɡɑːˈɡæntjʊən gigantyczny

groceries ˈɡrəʊsərɪz sklep
spożywczy (UK)

garnish ˈɡɑːnɪʃ dekoracja,
przybranie

grocery store ˈɡrəʊsəri stɔː(r) sklep
spożywczy (US)

gas leak ɡæs liːk wyciek gazu

gross grəʊs brutto

headline ˈhedlaɪn nagłówek

GDP (gross domestic product) ˌdʒiː

groundbreaking ˈɡraʊndbreɪkɪŋ
przełomowy

headquartered in X ˌhedˈkwɔːtəd
ɪn mający swą siedzibę (główną)
w X (mieście, kraju itp.), ulokowany
wX

G
gamble ˈɡæmbl ryzykowne
posunięcie, ryzykowne
przedsięwzięcie

diː ˈpiː ɡrəʊs dəˈmestɪk ˈprɒdʌkt
 KB (produkt krajowy brutto)
P

geared towards sth ɡɪəd təˈwɔːdz
ˈsʌmθɪŋ stworzony w jakimś celu,
nakierowany na coś

Guggenheim ˈɡuːɡənˌhaɪm Guggenheim
guideline ˈɡaɪdlaɪn wytyczna,
wskazówka

gem dʒem klejnot, skarb

guinea pig ˈɡɪni pɪg świnka morska

gender ˈdʒendə(r) płeć

gulf ɡʌlf zatoka

general manager ˈdʒenrəl
ˈmænɪdʒə(r) dyrektor generalny

gung-ho ˌɡʌŋ ˈhəʊ bojowy, podjarany; idący na żywioł (pot.)

generally ˈdʒenrəli zazwyczaj,
na ogół

gutsy ˈɡʌtsi śmiały, odważny (pot.)

generous ˈdʒenərəs hojny,
szczodry
genre ˈʒɒr̃ ə gatunek
geopolitical ˌdʒiːəʊˈpɒlətɪks geopolityczny
geothermal ˌdʒiːəʊˈθɜːml geotermalny
gerund ˈdʒerənd gerundium
ghetto ˈɡetəʊ getto
ghoulish ˈɡuːlɪʃ makabryczny
gifted ˈɡɪftɪd utalentowany
gifted at doing sth ˈɡɪftɪd ət ˈduːɪŋ
ˈsʌmθɪŋ utalentowany w robieniu
czegoś

gym dʒɪm siłownia

hard drive haːd draɪv dysk twardy

harsh hɑːʃ surowy, ostry
hashtag ˈhæʃtæɡ #, znacznik
automatycznego wyszukiwania/
trendu na Twitterze
head hed dyrektor, prezes

health professional helθ prəˈfeʃnəl
pracownik służby zdrowia
healthcare ˈhelθ keə(r) opieka
zdrowotna
heaps of money hiːps əv ˈmʌni
sterty/góry pieniędzy
heavenly ˈhevnli niebiański
heavy-handed ˈhevi hændɪd
niezręczny, mało subtelny

gym membership dʒɪm ˈmembəʃɪp
członkostwo na siłowni (karta
członkowska)

hectic ˈhektɪk gorączkowy; zabiegany

H

hefty price ˈhefti praɪs spora cena

hefty ˈhefti duży, pokaźny
hence hens stąd

habit ˈhæbɪt zwyczaj

henceforth hensˈfɔːθ odtąd,
od tego momentu

hack hæk dziennikarzyna

hesitation ˌhezɪˈteɪʃn wahanie

halfway through sth hɑːfˈweɪ θruː
ˈsʌmθɪŋ w pół drogi do czegoś,
w trakcie czegoś

high-profile haɪ ˈprəʊfaɪl bardzo
słynny, szeroko znany

handcrafted ˈhændkrɑːftɪd ręcznie
zrobiony, ręcznej roboty
handful ˈhændfʊl garść, kilka

high-ranking haɪ ˈrænkɪŋ wysoko
postawiony, wyższej rangi
high-security haɪ sɪˈkjʊərɪti 
o zaostrzonym rygorze (więzienie)

Colorful
MEDIA

highest echelons of sth ˈhaɪɪst
ˈeʃəlɒnz əv ˈsʌmθɪŋ najwyższe
eszelony czegoś (np. władzy)
highlands ˈhaɪlændz rejon wyżyn/
gór
highlight ˈhaɪlaɪt główna atrakcja
Himalaya ˌhɪməˈlaɪə Himalaje
hip hɪp modny, na czasie

I
iconic aɪˈkɒnɪk kultowy
identical aɪˈdentɪkl identyczny
idiom ˈɪdɪəm idiom
idyll ˈɪdɪl idylla, idylliczny
idyllic ɪˈdɪlɪk idylliczny, sielankowy

hitherto ˌhɪðəˈtuː jak dotąd,
jak na razie

if all else fails... ɪf ɔːl els feɪlz jeśli
wszystko inne zawiedzie...;
w ostatecznym przypadku...

hoax həʊks mistyfikacja

ills ɪlz niedole, bolączki

homage to sth ˈhɒmɪdʒ tə ˈsʌmθɪŋ
hołd (złożony) czemuś

imminent ˈɪmɪnənt bliski,
nadchodzący

homeless ˈhəʊmləs bezdomny
honest ˈɒnɪst uczciwy, rzetelny
horizon həˈraɪzn horyzont
hospitality ˌhɒspɪˈtæləti branża
hotelarsko-gastronomiczna
hot-air balloon hɒt eə(r) bəˈluːn
balon na ciepłe powietrze

impartial ɪmˈpɑːʃl bezstronny

humble ˈhʌmbl skromny
humility hjuːˈmɪləti pokora
humour ˈhjuːmə(r) humor (UK)
hydrocarbon ˌhaɪdrəˈkɑːbən
węglowodór
hydrogen ˈhaɪdrədʒən wodór
hygge ˈhjuːɡə hygge (duńska
koncepcja na wygodne i spokojne
życie)
hyperboloid hʌɪˈpəːbəlɔɪd 
(w kształcie) hiperboloidy

in the blink of an eye ɪn ðə blɪnk
əv ən aɪ w mgnieniu oka
in the end ɪn ði end w końcu,
ostatecznie
in the event of sth ɪn ði ɪˈvent əv
ˈsʌmθɪŋ w wypadku czegoś
in the long term ɪn ðə lɒŋ tɜːm na
dłuższą metę

in the name of sth ɪn ðə ˈneɪm əv
ˈsʌmθɪŋ w imię czegoś

imprisonment ɪmˈprɪznmənt kara
więzienia

in the same vein... ɪn ðə seɪm veɪn
podobnie..., w podobny sposób...

improper ɪmˈprɒpə(r) niewłaściwy

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

impulse buy ˈɪmpʌls baɪ impulsywny zakup

humanitarian hju:ˌmænɪˈteərɪən
humanitarny

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

impressive ɪmˈpresɪv imponujący,
robiący wrażenie

household goods ˈhaʊshəʊld ɡʊdz
artykuły gospodarstwa domowego

human species ˈhjuːmən ˈspiːʃiːz
gatunek ludzki

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

in the midst of sth ɪn ðə mɪdst əv
ˈsʌmθɪŋ w środku czegoś, pośród
czegoś

improvement ɪmˈpruːvmənt ulepszenie, poprawa

human rights ˈhjuːmən raɪts prawa
człowieka

in reality ɪn rɪˈælɪti 
w rzeczywistości

implementation ˌɪmplɪmenˈteɪʃn
wdrożenie

hotbed ˈhɒtbed siedlisko, gniazdo
(czegoś)

human assets ˈhjuːmən ˈæsets
zasoby ludzkie

business-english.com.pl
78/2020

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

in times of X ɪn ˈtaɪmz əv w okresie X, w czasach X
in X terms ɪn tɜːmz w X słowach,
w X sposób (np. coś opisać)
inaction ɪnˈækʃn bezczynność

in all likelihood ɪn ɔːl ˈlaɪklihʊd
najprawdopodobniej

inappropriate ˌɪnəˈprəʊprɪət
nieodpowiedni

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

incarnation ˌɪnkɑːˈneɪʃn wcielenie,
odsłona

in contrast ɪn ˈkɒntrɑːst odwrotnie,
przeciwnie
in detention ɪn dɪˈtenʃn w
zamknięciu, w izolacji (za karę)
in keeping with sth ɪn ˈkiːpɪŋ wɪð
ˈsʌmθɪŋ zgodnie z czymś
in line with sth ɪn laɪn wɪð ˈsʌmθɪŋ
zgodnie z czymś
in mid-X ɪn mɪd w połowie X (roku,
miesiąca)
in other words ɪn ˈʌðə(r) ˈwɜːdz
innymi słowy, inaczej mówiąc
in particular ɪn pəˈtɪkjʊlə(r) 
w szczególności, konkretnie

incentivised ɪnˈsentɪvaɪzd zmotywowany, zachęcony
income ˈɪŋkʌm dochód, przychód
increasingly ɪnˈkriːsɪŋli coraz
bardziej
indeed ɪnˈdiːd istotnie, w rzeczy
samej
indefinitely ɪnˈdefɪnətli na czas
nieokreślony
individual ˌɪndɪˈvɪdʒʊəl osoba,
jednostka
industry ˈɪndəstri przemysł, branża
inequality ˌɪnɪˈkwɒlɪti nierówność
inextricably ˌɪnɪkˈstrɪkəbli 
nierozerwalnie

Colorful
MEDIA

infamous ˈɪnfəməs owiany złą
sławą, niesławny

it doesn’t take sb to do sth ɪt

infancy ˈɪnfənsi okres raczkowania,
początki (czegoś)

kogoś

infant ˈɪnfənt niemowlę
infatuation ɪnˌfætʃʊˈeɪʃn 
zauroczenie
inflation ɪnˈfleɪʃn inflacja
influence on sth ˈɪnflʊəns ɒn
ˈsʌmθɪŋ wpływ na coś
informality ˌɪnfɔːˈmælɪti
nieformalność
ingredient ɪnˈɡriːdiənt składnik
initial ɪˈnɪʃl pierwotny, początkowy
insight ˈɪnsaɪt wgląd
inspiring ɪnˈspaɪərɪŋ inspirujący
instability ˌɪnstəˈbɪlɪti
niestabilność, chwiejność

ˈdʌznt teɪk ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ
 o zrobienia czegoś nie trzeba
d

it goes without saying ɪt ɡəʊz
wɪðˈaʊt ˈseɪɪŋ rozumie się samo
przez się
it is not all gloom and doom... ɪt ɪz
nɒt ɔːl ɡluːm ənd duːm nie wszystko
jest takie beznadziejne, są pozytywne aspekty...
it is wiser to do sth ɪt ɪz ˈwaɪzə(r)
tə du ˈsʌmθɪŋ mądrzej jest zrobić
coś
it never hurts to do sth ɪt ˈnevə(r)
hɜːts tə du ˈsʌmθɪŋ nie zaszkodzi
coś zrobić
it should come as no surprise
that... ɪt ʃəd kʌm ǝz nǝʊ səˈpraɪz
ðǝt nie powinno dziwić, że...
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judiciary dʒuːˈdɪʃəri sądownictwo
just about anything dʒəst əˈbaʊt
ˈeniθɪŋ praktycznie cokolwiek,
prawie wszystko
justice ˈdʒʌstɪs sprawiedliwość
juvenile ˈdʒuːvənaɪl młodociany,
nieletni

K
kaleidoscopic kəˌlaɪdəˈskɒpɪk
kalejdoskopowy
known for sth nəʊn fə(r) ˈsʌmθɪŋ
znany z czegoś

L

it’s a shame... ɪts ə ʃeɪm szkoda...

insurance ɪnˈʃʊərəns ubezpieczenie, ubezpieczenia

labour force ˈleɪbə(r) fɔːs siła
robocza (UK)

it’s clear to see ɪts klɪə(r) tə ˈsiː
wyraźnie widać

lack læk brak

integrated with sth ˈɪntɪɡreɪtɪd wɪð
ˈsʌmθɪŋ zintegrowany z czymś

it’s hard to say... ɪts hɑːd tə ˈseɪ
trudno powiedzieć...

intelligence ɪnˈtelɪdʒəns wywiad

it’s up to sb to do sth ɪts ʌp tə
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ zrobienie
czegoś należy do kogoś, to ktoś
musi czymś się zająć

intelligence service ɪnˈtelɪdʒəns
ˈsɜːvɪs wywiad
intensive ɪnˈtensɪv intensywny
interchange ˈɪntətʃeɪndʒ rozjazd
interestingly ˈɪntrəstɪŋli co
ciekawsze
internal security ɪnˈtɜːnl sɪˈkjʊərɪti
bezpieczeństwo wewnętrzne
intimidating ɪnˈtɪmɪdeɪtɪŋ
przerażający, onieśmielający
intrepid ɪnˈtrepɪd odważny
intriguing ɪnˈtriːɡɪŋ intrygujący
intrusion ɪnˈtruːʒn wtargnięcie
investment capital ɪnˈvestmənt
ˈkæpɪtəl kapitał inwestycyjny
involved in sth ɪnˈvɒlvd ɪn ˈsʌmθɪŋ
zaangażowany w coś, związany
z czymś
inward ˈɪnwəd skierowany
do środka/wewnątrz
ire ˈaɪə(r) gniew
ironically aɪˈrɒnɪkli jak na ironię

iteration ˌɪtəˈreɪʃn odmiana,
odsłona

J
jaunt dʒɔːnt wyprawa, wypad
(arch.)
jellied ˈdʒelɪd w galarecie

laissez-faire ˌleseɪ ˈfeə(r) 
leseferyzm, polityka nieingerencji
państwa w ekonomikę
przedsiębiorstw (franc.)
land dispute lænd dɪˈspjuːt spór
o ziemię
landholding ˈlændhəʊldɪŋ posiadanie ziemi
landmark ˈlændmɑːk punkt orientacyjny, charakterystyczny
landscape ˈlændskeɪp krajobraz,
pejzaż
landscape designer ˈlændskeɪp
dɪˈzaɪnə(r) architekt przestrzeni/
krajobrazu

jet fuel ˈdʒet ˈfjuːəl paliwo lotnicze

languid ˈlæŋɡwɪd powolny, ospały

jet lag dʒet læg niewyspanie
ze względu na zmianę stref czasu
po długiej podróży samolotem

lastly ˈlɑːstli na koniec (o ostatnim
elemencie listy)
later on ˈleɪtə(r) ɒn później

job for life dʒɒb fə(r) laɪf praca
na całe życie

latest developments ˈleɪtɪst
dɪˈveləpmənts najnowsze
wydarzenia

job opening dʒɒb ˈəʊpənɪŋ wakat,
wolne stanowisko

layer ˈleɪə(r) warstwa

journalist ˈdʒɜːnəlɪst dziennikarz

leadership ˈliːdəʃɪp przywództwo

jubilant ˈdʒuːbɪlənt radosny

learning experience ˈlɜːnɪŋ
ɪkˈspɪərɪəns nauczka na przyszłość

judicial system dʒuːˈdɪʃl ˈsɪstəm
system sądownictwa

legislative ˈledʒɪslətɪv ustawodawczy

Colorful
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lemon zester ˈlemən ˈzestə(r) 
skrobak do cytryny, obieraczka

M
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Michelin star ˈmɪtʃəlɪn stɑː(r) 
gwiazdka Michelin (restauracji)

let’s face it... lets feɪs ɪt spójrzmy
prawdzie w oczy...

mail-order meɪl ˈɔːdə(r) wysyłkowy
(tylko przed rzeczownikiem)

micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) ˈmaɪkrəʊ smɔːl

let’s say lets seɪ powiedzmy

mainstay ˈmeɪnsteɪ filar (czegoś),
podstawa

i średnie przedsiębiorstwa

level playing field ˈlevl ˈpleɪɪŋ fiːld
równe szanse
libertarian ˌlɪbəˈteəriən
wolnościowy, libertariański
licence ˈlaɪsns licencja,
zezwolenie (UK)
likewise ˈlaɪkwaɪz podobnie,
w podobny sposób
limited to sb ˈlɪmɪtɪd tə ˈsʌmbədi
ograniczony do kogoś
limousine ˈlɪməziːn limuzyna
lion cub ˈlaɪən kʌb lwiątko
lioness ˈlaɪənes lwica
liquid ˈlɪkwɪd płynny, w płynie
literally ˈlɪtərəli dosłownie

ənd ˈmiːdɪəm saɪzd ˈentəpraɪzɪz
ˌem es em ˈiːz mikro-, małe

major step forward ˈmeɪdʒə(r)
step ˈfɔːwəd ważny krok naprzód

microbusiness ˌmʌɪkrəʊˈbɪznɪs
mikroprzedsiębiorstwo

majority məˈdʒɒrɪti większość

microfinance ˈmʌɪkrəʊfʌɪnans 
mikrofinansowanie

make-up ˈmeɪk ʌp makijaż
male-oriented meɪl ˈɔːrɪəntɪd
przeznaczony dla mężczyzn, zdominowany przez mężczyzn

mighty ˈmaɪti potężny
mild-mannered maɪld ˈmænəd
dobroduszny

malevolence məˈlevəlns zła wola,
wrogość

mindset ˈmaɪndset nastawienie,
sposób myślenia

managerial ˌmænəˈdʒɪəriəl 
kierowniczy

Minister of Foreign Affairs ˈmɪnɪstər əv ˈfɒrən əˈfeəz
Minister Spraw Zagranicznych

mantra ˈmæntrə motto, stale
powtarzane słowa
manufacturer ˌmænjʊˈfæktʃərə(r)
producent

miscellaneous ˌmɪsəˈleɪniəs różny,
rozmaity
miscreant ˈmɪskriənt łotr

loan ləʊn pożyczka, kredyt

manufacturing ˌmænjʊˈfæktʃərɪŋ
produkcja

misdeed ˌmɪsˈdiːd występek, zły
uczynek

lockdown ˈlɑːkˌdaʊn izolacja,
kwarantanna

marine məˈriːn morski

misinformation ˌmɪsɪnfəˈmeɪʃn
dezinformacja

logistics ləˈdʒɪstɪks logistyka
Londoner ˈlʌndənə(r) londyńczyk
(mieszkaniec miasta)
long-term lɒŋ tɜːm na dłuższą
metę, długofalowy (tylko przed
rzeczownikiem)
look no further... lʊk nəʊ ˈfɜːðə(r)
nie musisz więcej/dalej szukać...
looking to do sth ˈlʊkɪŋ tə du
ˈsʌmθɪŋ planujący/zamierzający
coś zrobić
loop luːp pętla (także zapętlony
filmik)
lounge chair laʊndʒ tʃeə(r) fotel

marketplace ˈmɑːkɪtpleɪs rynek
marsh mɑːʃ bagno, mokradło
mass lay-offs mæs ˈleɪ ɒfs masowe
zwolnienia
master’s degree ˈmɑːstəz dɪˈɡriː
tytuł/stopień magistra
MD (Managing Director) ˌem ˈdiː
ˈmænɪdʒɪŋ dɪˈrektə(r) dyrektor
naczelny (UK)

mixed mɪkst mieszany
mixed-use mɪkst ˈjuːs (do)
różnorodnych celów, różnorodnego
użytku
monetization ˌmʌnɪtaɪˈzeɪʃn 
monetyzacja, zarabianie na czymś
money-losing ˈmʌni ˈluːzɪŋ stratny,
nierentowny

median ˈmiːdɪən średni
(o wartości, wielkości)

monthly payment ˈmʌnθli
ˈpeɪmənt miesięczna opłata

medicine ˈmedsn lek

monumental ˌmɒnjʊˈmentl 
epokowy, monumentalny

loveable ˈlʌvəbl kochany
low-rise ləʊ raɪz o/w niskiej zabudowie

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

lump sum lʌmp sʌm ryczałt

merely ˈmɪəli ledwie, wyłącznie

luxury ˈlʌkʃəri luksus

mist mɪst mgła

meaningful ˈmiːnɪŋfəl istotny,
mający znaczenie

meme miːm mem (internetowy,
kulturowy itp.)

lurid ˈlʊərɪd drastyczny (opis)

missile ˈmɪsaɪl rakieta

metres above sea level ˈmiːtəz
əˈbʌv siː ˈlevl metry nad poziomem
morza

moose muːs łoś
moreover mɔːˈrəʊvə(r) co więcej
most notably məʊst ˈnəʊtəbli 
a zwłaszcza, a w szczególności
mouth-watering ˈmaʊθ wɔːtərɪŋ
apetyczny
movie buff ˈmuːvi bʌf fan filmów

Colorful
MEDIA

multinational company
ˌmʌltiˈnæʃnəl ˈkʌmpəni spółka
międzynarodowa

no big deal nəʊ bɪɡ diːl nic takiego,
nic wielkiego

multiple ˈmʌltɪpl liczny

no ordinary X nəʊ ˈɔːdɪnri X, który
nie jest ani trochę zwyczajny

municipal mjuːˈnɪsɪpl miejski,
municypalny
murder ˈmɜːdə(r) morderstwo

N
name and shame ˈneɪm ənd ʃeɪm
piętnowanie (kogoś publiczne)
namely ˈneɪmli (a) mianowicie
naphtha ˈnæfθə nafta, benzyna
ciężka
narcissistic ˈnɑːsɪsɪstɪk 
narcystyczny
narrowly ˈnærəʊli o włos
national income ˈnæʃnəl ˈɪŋkʌm
dochód narodowy
national security ˈnæʃnəl
sɪˈkjʊərəti bezpieczeństwo
narodowe
nationwide ˈneɪʃnwaɪd w całym
kraju
natural disaster ˈnætʃrəl
dɪˈzɑːstə(r) klęska żywiołowa
natural gas ˈnætʃrəl ɡæs gaz ziemny
necessary reading ˈnesəsəri ˈriːdɪŋ
lektura obowiązkowa
needless to say,... ˈniːdləs tə seɪ
nie trzeba dodawać, że...
needlessly ˈniːdləsli niepotrzebnie
neighbouring ˈneɪbərɪŋ pobliski (UK)
net net netto

no doubt nəʊ daʊt bez wątpienia

no two X are the same nəʊ ˈtuː
ə(r) ðə seɪm każdy X jest inny
no worries! nəʊ ˈwʌrɪz bez obaw!
będzie dobrze! (pot., Aus/UK)
no-brainer nəʊ ˈbreɪnə(r) coś prostego, coś, co nie wymaga większego
namysłu (pot.)
no-contact nəʊ ˈkɒntækt 
bezkontaktowy, bezdotykowy
(np. o dostawie)
no-man’s land nəʊ mænz lænd
ziemia niczyja
noble ˈnəʊbl szlachetny
non-compliance ˌnɒn kəmˈplaɪəns
niepodporządkowanie się (prawu)
nonetheless ˌnʌnðəˈles mimo
wszystko
Nordic ˈnɔːdɪk nordycki
normality nɔːˈmælɪti normalność
not fit for purpose nɒt fɪt fə(r)
ˈpɜːpəs nienadający się do czegoś
(użytku)
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nuclear power station/plant
(NPP) ˈnjuːklɪə(r) ˈpaʊə(r) ˈsteɪʃn
plɑːnt ˌen piː ˈpiː elektrownia atomowa
numerous ˈnjuːmərəs liczny
nutritional guidance njuːˈtrɪʃnəl
ˈɡaɪdns wskazania dietetyczne

O
obscenity əbˈsenɪti sprośność,
nieprzyzwoitość (również wyraz)
obscure əbˈskjʊə(r) mało znany
obstacle ˈɒbstəkl przeszkoda
odd ɒd przypadkowy, okazjonalny
of all things əv ɔːl ˈθɪŋz co dziwne
(o czymś, co jest nietypowe),
co najdziwniejsze
off the grid ɒf ðə ɡrɪd poza siecią,
poza zasięgiem (np. komórkowym)
off-the-shelf ɒf ðə ʃelf dostępny
od ręki, kupowany jako gotowe
i kompletne rozwiązanie (tylko
przed rzeczownikiem)
offering ˈɒfərɪŋ propozycja, oferta
offspring ˈɒfsprɪŋ potomstwo

not least nɒt liːst zwłaszcza

oil and gas ɔɪl ənd ɡæs ropa naftowa i gaz (ziemny)

not to be outdone nɒt tə bi
aʊtˈdʌn aby nie być gorszym

oil spill ɔɪl spɪl wyciek ropy naftowej

not to be without one’s critics nɒt
tə bi wɪðˈaʊt wʌnz ˈkrɪtɪks być krytykowanym, nie być akceptowanym
przez wszystkich

old-fashioned əʊld ˈfæʃnd tradycyjny, staroświecki

not to have) one iota of sth nɒt
tə həv wʌn aɪˈəʊtə əv ˈsʌmθɪŋ nie
mieć ani odrobiny czegoś

net worth net wɜːθ wartość netto

not-for-profit business nɒt fə(r)
ˈprɒfɪt ˈbɪznəs firma non-profit

networking ˈnetwɜːkɪŋ
nawiązywanie kontaktów
(np. biznesowych)

noteworthy ˈnəʊtwɜːði godny
uwagi

old-school əʊld skuːl tradycyjny,
klasyczny
oligarch ˈɒlɪɡɑːk oligarcha
(bardzo bogaty człowiek o wielkich
wpływach politycznych w krajach
b. ZSRR)
omelette pan ˈɒmlɪt pæn patelnia
do smażenia omletów
on a clear day ɒn ə klɪə(r) deɪ 
w jasny/pogodny dzień

neurotic njʊəˈrɒtɪk neurotyczny

noticeable ˈnəʊtɪsəbl wyraźny,
widoczny

never fear! ˈnevə(r) fɪə(r) bez
obaw! nic strasznego!

notion ˈnəʊʃn pojęcie, idea

on a daily basis ɒn ə ˈdeɪli ˈbeɪsɪs
na co dzień

notoriety ˌnəʊtəˈraɪəti rozgłos, zła
sława

on a regular basis ɒn ə ˈreɡjʊlə(r)
ˈbeɪsɪs regularnie, cały czas

nuclear facility ˈnjuːklɪə(r) fəˈsɪlɪti
obiekt jądrowy

on average ɒn ˈævərɪdʒ
przeciętnie, średnio

nevertheless ˌnevəðəˈles niemniej
jednak, a jednak
niche nɪtʃ nisza, niszowy

Colorful
MEDIA

on leave ɒn liːv na urlopie
on such short notice ɒn sʌtʃ ʃɔːt
ˈnəʊtɪs tak bez zapowiedzi/przygotowania, tak nagle (np. o spotkaniu)

out of step with sb aʊt əv step wɪð
ˈsʌmbədi nienadążający za kimś,
nieidący z kimś krok w krok
outbreak ˈaʊtbreɪk wybuch
(np. epidemii, popularności)

on the other hand ɒn ðə ˈʌðə(r)
hænd z drugiej strony, natomiast

outcome ˈaʊtkʌm rezultat,
sytuacja końcowa

on the prowl ɒn ðə praʊl na
łowach, na polowaniu; szukający,
polujący (na coś)

outmoded ˌaʊtˈməʊdɪd niemodny,
przestarzały

on the world stage ɒn ðə wɜːld
steɪdʒ na arenie światowej
on top of all... ɒn tɒp əv ɔːl ponadto..., co więcej...
on top of that ɒn tɒp ǝv ðæt co
więcej, ponadto
on-demand ɒn dɪˈmɑːnd na
żądanie (np. dostępny) (tylko
przed rzeczownikiem)
one could argue that... wʌn kəd
ˈɑːɡjuː ðæt można twierdzić, że...

outsized ˈaʊtˌsaɪzd nietypowej
wielkości, przesadnie duży

pay cheque peɪ tʃek wypłata,
pensja (UK)
pay raise peɪ reɪz podwyżka
(pensji) (UK)
peaceful ˈpiːsfl spokojny, pełen
spokoju
peckish ˈpekɪʃ głodnawy, trochę
głodny (pot., UK)
pedestrian pɪˈdestrɪən pieszy
peer pɪə(r) rówieśnik, równy (ktoś
komuś)

overworked ˌəʊvəˈwɜːkt 
przepracowany, zapracowany

penalty ˈpenəlti kara, grzywna

P

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

package ˈpækɪdʒ pakiet (np. oferta
dostawcy Internetu, telefonii itp.)
paid leave peɪd liːv urlop płatny
pal pæl kumpel

one of its kind wʌn əv ɪts kaɪnd
jedyny w swoim rodzaju

panoramic ˌpænəˈræmɪk 
panoramiczny

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

paradox ˈpærədɒks paradoks

pale complexion peɪl kəmˈplekʃn
blada cera
pandemic pænˈdemɪk pandemia

paramilitary ˌpærəˈmɪlətri 
paramilitarny

one-two punch wʌn tuː pʌntʃ celny
cios, udane zagranie

paramount ˈpærəmaʊnt
najważniejszy, pierwszorzędnej
wagi

ooh... uː o! (wyraz zaskoczenia,
podziwu); oj! (wyraz zawodu)

parental leave pəˈrentl liːv urlop
rodzicielski

opportune time ˈɒpətjuːn ˈtaɪm
właściwy czas, doskonały moment
(na coś)

patience ˈpeɪʃns cierpliwość

outskirts ˈaʊtskɜːts obrzeża
(miasta)

one man’s trash is another man’s
treasure wʌn mænz træʃ ɪz
əˈnʌðə(r) mænz ˈtreʒə(r) co dla jednego jest nic niewarte, dla innego
jest skarbem

one-to-one wʌn tə wʌn jeden na
jednego, osobisty (UK)
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part-time pɑːt taɪm w niepełnym
wymiarze godzin (tylko przed
rzeczownikiem)

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

perception pəˈsepʃn postrzeganie,
percepcja
perennial pəˈreniəl odwieczny
performance pəˈfɔːməns pokaz
(gry aktorskiej), wystąpienie
(przed widzem)
performance pəˈfɔːməns wyniki,
osiągi
performance-enhancing
drugs pəˈfɔːməns ɪnˈhɑːnsɪŋ ˈdrʌɡz
doping, substancje dopingowe
permit ˈpɜːmɪt zezwolenie
persona pɜːˈsəʊnə maska (np.
publiczna)
personal protective equipment (PPE) ˈpɜːsənl prəˈtektɪv
ɪˈkwɪpmənt ˌpiː piː ˈiː środki ochrony indywidualnej
personal search ˈpɜːsənl sɜːtʃ 
rewizja osobista

participant pɑːˈtɪsɪpənt uczestnik

personalised ˈpɜːsənəlaɪzd spersonalizowany, indywidualny

particularly pəˈtɪkjələli 
w szczególności

personnel ˌpɜːsəˈnel personel,
pracownicy

order fulfilment centre ˈɔːdə
fʊlˈfɪlmənt ˈsentə(r) centrum
realizacji zamówień (UK)

partly ˈpɑːtli częściowo

perspective on sth pəˈspektɪv ɒn
ˈsʌmθɪŋ pogląd na coś

organised crime ˈɔːɡənaɪzd kraɪm
przestępczość zorganizowana

passing trend ˈpɑːsɪŋ trend
chwilowy trend

orphaned ˈɔːfnd osierocony

patchy ˈpætʃi niepełny, wyrywkowy

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

passage ˈpæsɪdʒ przejście, upływ
(np. czasu)

petrifying ˈpetrɪfaɪɪŋ przerażający
petrol ˈpetrəl benzyna (UK)
petrol station ˈpetrəl ˈsteɪʃn stacja
benzynowa (UK)

Colorful
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petroleum pɪˈtrəʊlɪəm ropa
naftowa

predictable prɪˈdɪktəbl przewidywalny, dający się przewidzieć

property value ˈprɒpəti ˈvæljuː
wartość nieruchomości

photovoltaics ˈfotovolˈteɪɪks 
fotowoltaika

predictably prɪˌdɪktəbli w przewidywalny sposób

prosecutor ˈprɒsɪkjuːtə(r)
oskarżyciel, prokurator

physical assault ˈfɪzɪkl əˈsɔːlt
napaść fizyczna

preferable to sth ˈprefrəbl tə
ˈsʌmθɪŋ preferowany od czegoś

proudly ˈpraʊdli z dumą, dumnie

piece of equipment piːs əv
ɪˈkwɪpmənt element wyposażenia,
sprzęt (pojedynczy)

presence ˈprezns obecność

pipeline ˈpaɪplaɪn rurociąg
place of interest pleɪs əv ˈɪntrəst
ciekawe miejsce, miejsce warte
zobaczenia
plagued by sth pleɪɡd baɪ ˈsʌmθɪŋ
nękany przez coś
plateau ˈplætəʊ płaskowyż
platinum ˈplætɪnəm platyna
polished ˈpɒlɪʃt dopracowany,
dopieszczony
politician ˌpɒləˈtɪʃn polityk
populace ˈpɒpjʊləs ludność
populated ˈpɒpjʊleɪtɪd zaludniony
possessions pəˈzeʃnz mienie,
dobytek
postgraduate ˌpəʊstˈɡrædʒuət
doktorancki (np. studia)
power capacity ˈpaʊə(r) kəˈpæsɪti
wydajność (mocy elektrowni)
power of persuasion ˈpaʊər əv
pəˈsweɪʒn siła perswazji
power output ˈpaʊə(r) ˈaʊtpʊt
moc wyjściowa
power plant ˈpaʊə(r) plɑːnt elektrownia
power tool ˈpaʊə tuːl narzędzie
wpływu
praiseworthy ˈpreɪzwɜːði godny
pochwały
pre-eminent ˌpriː ˈemɪnənt wybitny, wyróżniający się
pre-industrial priːɪnˈdʌstrɪəl
przedindustrialny, z okresu przed
uprzemysłowieniem
precariousness prɪˈkeərɪəsnɪs
niepewność
precious metal ˈpreʃəs ˈmetl metal
szlachetny

proven reserve ˈpruːvn rɪˈzɜːv 
udokumentowane zasoby

presidential ˌprezɪˈdenʃl prezydencki

Provence ˈprovəns Prowansja

presidential election ˌprezɪˈdenʃl
ɪˈlekʃn wybory prezydenckie

prune pruːn suszona śliwka

press pres prasa
pressurised ˈpreʃəraɪzd pod presją,
w stresie (UK)
pretext ˈpriːtekst pretekst, powód

provider prəˈvaɪdə(r) dostawca
public face of sth ˈpʌblɪk feɪs əv
ˈsʌmθɪŋ publiczna twarz czegoś
(np. firmy)
public policy ˈpʌblɪk ˈpɒləsi polityka państwa (np. społeczna)

price tag praɪs tæɡ metka z ceną;
cena (ogólnie czegoś)

public space ˈpʌblɪk speɪs
przestrzeń publiczna

priceless ˈpraɪsləs bezcenny

pure joy pjʊə(r) dʒɔɪ czysta radość

pricing ˈpraɪsɪŋ wycena; ustalanie
cen

purse pɜːs fundusze, finanse

pride of place praɪd əv ˈpleɪs 
honorowe miejsce, zaszczytne
miejsce (np. w czymś)
primary ˈpraɪməri główny, podstawowy
prime minister praɪm ˈmɪnɪstə(r)
premier
prime time praɪm ˈtaɪm czas
największej oglądalności
prison sentence ˈprɪzn ˈsentəns
wyrok więzienia

purpose ˈpɜːpəs cel, przeznaczenie

Q
quarter ˈkwɔːtə(r) kwartał
query ˈkwɪəri zapytanie
questionnaire ˌkwestʃəˈneə(r)
kwestionariusz

R

privileged ˈprɪvəlɪdʒd poufny,
zastrzeżony (o informacji)

radius ˈreɪdiəs promień (okręgu)

product recall ˈprɒdʌkt rɪˈkɔːl
wycofanie produktu (z obrotu,
sprzedaży)

ranking ˈræŋkɪŋ ranking

productivity ˌprɒdʌkˈtɪvɪti
produktywność

ranch rɑːntʃ ranczo
rapid charging ˈræpɪd ˈtʃɑːdʒɪŋ
szybkie ładowanie
rapidly ˈræpɪdli szybko

profitable ˈprɒfɪtəbl rentowny,
dochodowy

reach riːtʃ zasięg

profits ˈprɒfɪts zyski

real estate rɪəl ɪˈsteɪt
nieruchomość, nieruchomości

programming ˈprəʊɡræmɪŋ programy TV (pokazywane na danym
kanale), audycje/seriale (TV)

readiness ˈredɪnəs gotowość

reality riˈæləti rzeczywistość; stan
rzeczywisty

progress ˈprəʊɡres postęp,
postępy

reality TV rɪˈælɪti ˌtiːˈviː reality TV,
reality show

proofreader ˈpruːfriːdə(r) korektor

realm relm kraina, obszar

Colorful
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reasonably ˈriːznəbli rozsądnie,
odpowiednio
reception desk rɪˈsepʃn desk 
recepcja
recession rɪˈseʃn recesja
recipe ˈresəpi przepis

resilient rɪˈzɪlɪənt odporny
resources rɪˈzɔːsɪz materiały
respectively rɪˈspektɪvli 
odpowiednio
response rɪˈspɒns odpowiedź
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rosy ˈrəʊzi różowy (np. widzenie
świata, okulary itp.)
rough rʌf ciężki, trudny (o życiu,
sytuacji)
roughly ˈrʌfli z grubsza

responsible rɪˈspɒnsəbl 
odpowiedzialny

roundabout ˈraʊndəˌbaʊt 
karuzela; rondo
route ruːt droga, trasa

redeemable for sth rɪˈdiːməbl fə(r)
ˈsʌmθɪŋ do wymiany/zamiany na
coś

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

refinery rɪˈfaɪnəri rafineria

restrictive rɪˈstrɪktɪv restrykcyjny

refining rɪˈfaɪnɪŋ rafinowanie,
rafinacja

retailer ˈriːteɪlə(r) sprzedawca detaliczny, detalista

refuge ˈrefjuːdʒ schronisko, azyl

retirement package rɪˈtaɪəmənt
ˈpækɪdʒ pakiet emerytalny

rectangular rekˈtæŋɡjʊlə(r)
prostokątny

regarding sth rɪˈɡɑːdɪŋ ˈsʌmθɪŋ
odnośnie (do) czegoś
related to sth rɪˈleɪtɪd tə ˈsʌmθɪŋ
związany z czymś

return journey rɪˈtɜːn ˈdʒɜːni
podróż powrotna
returns rɪˈtɜːnz zyski (z inwestycji)

routinely ruːˈtiːnli zwyczajowo,
stale
royal ˈrɔɪəl królewski
rummage sale ˈrʌmɪdʒ seɪl kiermasz, wyprzedaż rzeczy używanych
rumour ˈruːmə(r) plotka (UK)
rumour mill ˈruːmə(r) mɪl źródło
plotek, plotki (UK)
rural ˈrʊərəl wiejski

relative to sth ˈrelətɪv tə ˈsʌmθɪŋ
w porównaniu do czegoś

revamped ˌriːˈvæmpt odnowiony,
gruntownie przerobiony

S

relatively ˈrelətɪvli stosunkowo,
względnie

revenues ˈrevənjuːz przychody,
wpływy

safe bet seɪf bet pewniak, pewna
rzecz

reliable rɪˈlaɪəbl pewny, na którym
można polegać

ribbon ˈrɪbən wstążka

safety ˈseɪfti bezpieczeństwo

right angle raɪt ˈæŋɡl kąt prosty

safety drill ˈseɪfti drɪl ćwiczenie
bezpieczeństwa (np. ewakuacji)

relief package rɪˈliːf ˈpækɪdʒ pakiet
pomocy
reluctance to do sth rɪˈlʌktəns tə
du ˈsʌmθɪŋ opór/niechęć
do zrobienia czegoś
remarkably rɪˈmɑːkəbli niezwykle
remote rɪˈməʊt oddalony, odległy
remote location rɪˈməʊt ləʊˈkeɪʃn
oddalona lokacja, dalekie miejsce
remotely rɪˈməʊtli zdalnie, na
odległość
renewable energy rɪˈnjuːəbl
ˈenədʒi odnawialne źródła energii
(ich rodzaje)
renewables rɪˈnjuːəblz odnawialne
źródła energii
renowned for sth rɪˈnaʊnd fə(r)
ˈsʌmθɪŋ znany z czegoś
rent rent czynsz
reportedly rɪˈpɔːtɪdli podobno
resident ˈrezɪdənt mieszkaniec
residential rezɪˈdenʃəl mieszkalny

right away raɪt əˈweɪ od razu
rightful ˈraɪtfl prawny, legalny

safety standard ˈseɪfti ˈstændəd
standard bezpieczeństwa

rigid ˈrɪdʒɪd sztywny

saint seɪnt święty

rigmarole ˈrɪɡmərəʊl skomplikowana procedura (pot.)

salary ˈsæləri pensja, płaca

ringside seat to sth ˈrɪŋsaɪd siːt
tə ˈsʌmθɪŋ miejsce w pierwszym
rzędzie (do czegoś, na jakimś
wydarzeniu itp.)
ripple effect ˈrɪpl ɪˈfekt efekt
kręgów na wodzie
rise in sth raɪz ɪn ˈsʌmθɪŋ wzrost
czegoś/w czymś
rival ˈraɪvl konkurencyjny
rock bottom rɒk ˈbɒtəm dno,
najniższy poziom
rocketing ˈrɒkɪtɪŋ gwałtownie
rosnący
role-play rəʊl pleɪ odgrywanie roli,
scenka
romcom ˈrɒmkɒm komedia romantyczna (pot.)

satellite town ˈsætəlaɪt taʊn 
miasto satelickie
savings account ˈseɪvɪŋz əˈkaʊnt
rachunek oszczędnościowy
sb is reported to have done
sth ˈsʌmbədi ɪz rɪˈpɔːtɪd tə du hev
dʌn ˈsʌmθɪŋ ktoś rzekomo coś
zrobił; ktoś zrobił coś według informacji/raportów
sb is sb’s best shot at doing
sth ˈsʌmbədi ɪz ˈsʌmbədɪz best
ʃɒt ət ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ ktoś zapewnił
komuś najlepszą szansę na zrobienie czegoś, ktoś jest czyjąś
najlepszą opcją
sb is where they are supposed to
be ˈsʌmbədi ɪz weə(r) ˈðeɪ ə(r)
səˈpəʊzd tə bi ktoś jest tam, gdzie
powinien być

Colorful
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sb ought to do sth ˈsʌmbədi ˈɔːt
tə du ˈsʌmθɪŋ ktoś powinien coś
zrobić

shimmering ˈʃɪmərɪŋ błyszczący,
lśniący

scenery ˈsiːnəri sceneria

shining beacon ˈʃaɪnɪŋ ˈbiːkən
świetlisty przykład, światło przewodnie

schedule ˈʃedjuːl harmonogram

shoddy ˈʃɒdi podły, kiepski

scheduled for sth ˈʃedjuːld fə(r)
ˈsʌmθɪŋ zaplanowany na coś

shoreline ˈʃɔːlaɪn linia brzegowa

scheme skiːm program, plan

shut-eye ˈʃʌtaɪ spanie, sen (pot.)

scientist ˈsaɪəntɪst naukowiec

sight saɪt widok

scope skəʊp skala, rozmiary

significant sɪɡˈnɪfɪkənt znaczny,
znaczący

scenario sɪˈnɑːrɪəʊ scenariusz

scores of sth skɔːz əv ˈsʌmθɪŋ
mnóstwo czegoś
scrutiny ˈskruːtɪni dokładne
przyjrzenie się, skrupulatna analiza
seasoned ˈsiːznd doświadczony,
wytrawny

shortage ˈʃɔːtɪdʒ brak, niedobór

significantly sɪɡˈnɪfɪkəntli znacząco
silicon ˈsɪlɪkən krzem
Silicon Valley ˈsɪlɪkən ˈvæli Dolina
Krzemowa

second-hand ˈsekənd hænd
używany, z drugiej ręki

silliness ˈsɪlɪnəs głupstwo, głupoty

secret admirer ˈsiːkrɪt ədˈmaɪərə(r)
tajemniczy wielbiciel

since sɪns jako że, gdyż

simulated ˈsɪmjʊleɪtɪd symulowany

seedling ˈsiːdlɪŋ sadzonka

sinister ˈsɪnɪstə(r) złowieszczy,
złowrogi

seldom ˈseldəm rzadko

sinner ˈsɪnə(r) grzesznik

self-belief self bɪˈliːf wiara w siebie

sit back and relax... sɪt ˈbæk ənd
rɪˈlæks usiądź wygodnie i zrelaksuj
się...

self-conscious self ˈkɒnʃəs
skrępowany, zażenowany
(np. swoim wyglądem)
self-help self help samopomoc
self-reflection self rɪˈflekʃn 
autorefleksja
semblance of sth ˈsembləns əv
ˈsʌmθɪŋ namiastka czegoś, pozory
czegoś
sense of identity sens əv aɪˈdentɪti
poczucie tożsamości
serial entrepreneur ˈsɪərɪəl
ˌɒntrəprəˈnɜː(r) przedsiębiorca
nałogowo zakładający nowe
przedsiębiorstwa

site saɪt teren (zakładu)
sizable ˈsaɪzəbl pokaźny
skill skɪl umiejętność
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social distance ˈsəʊʃl ˈdɪstəns dystans fizyczny (wobec innych osób),
zachowanie odstępu (od kogoś)
society səˈsaɪəti społeczeństwo
soft skills sɒft skɪlz umiejętności/
kompetencje „miękkie”
software development ˈsɒftweə(r)
dɪˈveləpmənt tworzenie/rozwój
oprogramowania
soil sɔɪl ziemia
solar ˈsəʊlə(r) słoneczny
(o panelach, energii itp.)
solid ˈsɒlɪd solidny, mocny
some X səm około X
something in the order of X
ˈsʌmθɪŋ ɪn ði ˈɔːdə(r) əv w okolicy
X, około X
somewhat ˈsʌmwɒt nieco,
cokolwiek
sort of sɔːt ǝv tak jakby, trochę
(pot.)
spacious ˈspeɪʃəs przestronny
specifically spəˈsɪfɪkli szczegółowo,
konkretnie
spectacularly spekˈtækjʊləli 
spektakularnie
speedy ˈspiːdi szybki
spending ˈspendɪŋ wydatki,
nakłady (np. z budżetu)

slavery ˈsleɪv(ə)ri niewolnictwo

spices ˈspaɪsɪz przyprawy
korzenne

sleek sliːk gładki, elegancki

splendid ˈsplendɪd doskonały

sleepy ˈsliːpi senny, śpiący

spokesperson ˈspəʊkspɜːsn 
rzecznik

slickly ˈslɪkli w wygładzony/dopracowany sposób
slightly ˈslaɪtli odrobinę

sporadically spəˈrædɪkli sporadycznie

sluggishly ˈslʌɡɪʃli powoli, opieszale

sporting competition ˈspɔːtɪŋ
ˌkɒmpəˈtɪʃn rywalizacja sportowa

small screen smɔːl skriːn mały
ekran, ekran telewizyjny

spreading ˈspredɪŋ szerzący się,
rozprzestrzeniający

shade ʃeɪd odcień

snap purchase snæp ˈpɜːtʃəs impulsywny, nieprzemyślany zakup

spreadsheet ˈspredʃiːt arkusz
kalkulacyjny

shareholder ˈʃeəhəʊldə(r)
udziałowiec

so as to do sth ˈsəʊ əz tə du
ˈsʌmθɪŋ w celu zrobienia czegoś

square skweə(r) plac

sharing economy ˈʃeərɪŋ ɪˈkɒnəmi
gospodarka dzielenia się

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

set-up set ʌp system, układ
setback ˈsetbæk komplikacja,
problem

staff stɑːf pracownicy, personel,
zatrudnieni
stake steɪk udział, dola

Colorful
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sth is long gone ˈsʌmθɪŋ ɪz lɒŋ ɡɒn
czegoś już dawno nie ma

suitable for sth ˈsuːtəbl fə(r)
ˈsʌmθɪŋ odpowiedni do/dla czegoś,
pasujący

MEDIA

stakeholder ˈsteɪkhəʊldə(r)
udziałowiec; osoba lub organizacja,
która jest z czymś związana lub
zarabia na czymś
stalwart ˈstɔːlwət stały zawodnik,
gracz, który nie zawodzi (także
w przenośni)
standard-bearer for sth ˈstændəd
beərə(r) fə(r) ˈsʌmθɪŋ wzór czegoś,
opoka; obrońca czegoś (np.
orędownik za czymś)
start-up stɑːt ʌp młoda spółka,
szczególnie zajmująca
się Internetem
state steɪt państwo
state censorship steɪt ˈsensəʃɪp
państwowa cenzura
state energy company steɪt
ˈenədʒi ˈkʌmpəni państwowa
spółka energetyczna
state investment steɪt ɪnˈvestmənt
inwestycje budżetowe
state of ignorance steɪt əv
ˈɪɡnərəns stan ignorancji, stan
niewiedzy
state-directed steɪt dɪˈrektɪd sterowany przez państwo
statement ˈsteɪtmənt oświadczenie
stateside ˈsteɪtˈsaɪd w USA (pot.,
US)
staycation ˌsteɪˈkeɪʃn wakacje
w domu (pot.)
steadily ˈstedɪli stopniowo, powoli
stellar ˈstelə(r) wspaniały, wybitny
stepping stone ˈstepɪŋ stəʊn szczebel (np. w karierze)
sth doesn’t come cheap ˈsʌmθɪŋ
ˈdʌznt kʌm tʃiːp coś całkiem sporo
kosztuje
sth is anyone’s guess ˈsʌmθɪŋ ɪz
ˈeniˌwənz ɡes nikt czegoś nie wie,
coś nie jest (jeszcze) znane
sth is at sb’s fingertips ˈsʌmθɪŋ
ɪz ət ˈsʌmbədɪz ˈfɪŋɡətɪps coś jest
dostępne za jednym naciśnięciem
palca (dla kogoś)
sth is easier than you
think ˈsʌmθɪŋ ɪz ˈiːzɪə(r) ðən ju
ˈθɪŋk coś jest łatwiejsze, niż się
wydaje

sth is not all it is cracked up to
be ˈsʌmθɪŋ ɪz nɒt ɔːl ɪt s krækt ʌp
tə bi coś nie jest takie (dobre), jak
mogłoby się wydawać
sth is not going to do you any
favours ˈsʌmθɪŋ ɪz nɒt ˈɡəʊɪŋ tə
du ju ˈeni ˈfeɪvəz coś nie przysłuży
ci się za dobrze, coś nie poprawi
twojej sytuacji (pot., UK)

sumptuous ˈsʌmptʃuəs wystawny
super-rich ˈsuːpə(r) rɪtʃ najbogatsi
ludzie świata
supplier səˈplaɪə(r) dostawca,
dostarczający zaopatrzenie/usługi

stipend ˈstaɪpend stypendium

supporter of sth səˈpɔːtə(r)
əv ˈsʌmθɪŋ zwolennik czegoś,
orędownik

stock cube stɒk kjuːb kostka
rosołowa

suppression səˈpreʃn tłumienie
(czegoś), zwalczanie

stock market stɒk ˈmɑːkɪt
rynek akcji/rynek papierów
wartościowych

surveillance sɜːˈveɪləns inwigilacja, obserwacja

stock price stɒk praɪs cena akcji

susceptible to sth səˈseptəbl tə
ˈsʌmθɪŋ podatny na coś

stocks stɒks akcje, obligacje
storey ˈstɔːri piętro, poziom (UK)
straight to the point streɪt tə ðə
pɔɪnt prosto do sedna sprawy, bez
ogródek
straightforward ˌstreɪtˈfɔːwəd
prosty, jasny
stream of income striːm əv ˈɪŋkʌm
stały dochód
strengths and weaknesses streŋθs
ənd ˈwiːknəsɪz silne i słabe strony
stretch stretʃ odcinek
strip of land strɪp əv lænd pas
ziemi, kawałek gruntu
stuck somewhere stʌk ˈsʌmweə(r)
który gdzieś utknął
stunning ˈstʌnɪŋ oszałamiający
subscription səbˈskrɪpʃn abonament, prenumerata
substantial səbˈstænʃl pokaźny,
znaczny
success stories səkˈses ˈstɔːrɪz
historie sukcesu

survival səˈvaɪvl przetrwanie

sustainably sourced sustainabli
sɔːst pozyskiwany w ekologicznie
zrównoważony sposób
sustained səˈsteɪnd utrzymany,
trwały
swamped swɒmpt przywalony,
zawalony (ogromem zadań, pracy)
swiftly ˈswɪftli prędko, szybko
switch swɪtʃ przejście, odejście
synonymous with sth sɪˈnɒnɪməs
wɪð ˈsʌmθɪŋ tożsamy z czymś,
(będący) synonimem czegoś
syringe sɪˈrɪndʒ strzykawka

T
tailored to sb/sth ˈteɪləd tə
ˈsʌmbədi dopasowany do kogoś/
czegoś
take X for example... teɪk
fə(r) ɪɡˈzɑːmpl weźmy X na ten
przykład...

successor to sth səkˈsesə(r) tə
ˈsʌmθɪŋ następca czegoś, spadkobierca

take-off teɪkˈɒf start (samolotu)

suddenly ˈsʌdənli nagle
sugary ˈʃʊgəri pełen cukru, cukrowy

tamper-resistant ˈtæmpə(r)
rɪˈzɪstənt odporny na sabotaż;
zabezpieczony przed manipulacją

suitable ˈsuːtəbl odpowiedni

tapered ˈteɪpəd stożkowy, zwężony

takeout ˈteɪkaʊt na wynos,
z dostawą (jedzenie)

Colorful
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taskforce ˈtæskˌfɔːs grupa zadaniowa

the good news is... ðə ɡʊd njuːz ɪz
(mam) dobrą wiadomość...

tile taɪl płytka, kafelek (także
w oprogramowaniu)

taste bud teɪst bʌd kubek
smakowy

the last thing sb wants is... ðə lɑːst
ˈθɪŋ ˈsʌmbədi wɒnts ɪz …to ostatnie, czego ktoś chce

time limit ˈtaɪm ˈlɪmɪt ograniczenie
czasowe

tech company tek ˈkʌmpəni spółka
technologiczna
technique tekˈniːk technika,
sposób robienia czegoś
teen tiːn nastolatek
telling ˈtelɪŋ wyraźny, ważki
template ˈtemplɪt szablon
temptation tempˈteɪʃən pokusa
tendency ˈtendənsi tendencja
tension ˈtenʃn napięcie, napięta
sytuacja
term tɜːm pojęcie, słowo (na coś)
test launch ˈtest lɔːntʃ próbne wystrzelenie (pocisku)
text tekst SMS, wiadomość tekstowa
thank you very much! θæŋk ju
ˈveri ˈmʌtʃ , … dziękuję bardzo!
(ironicznie o odmowie lub braku
potrzeby czegoś)
that being said,... ðət ˈbiːɪŋ ˈsed a
jednak,..., mimo to,...
that’s it! ðæts ɪt to jest to!
the Baltics ðə ˈbɒltɪks państwa
nadbałtyckie
the beauty of sth ðə ˈbjuːti əv
ˈsʌmθɪŋ urok czegoś
the best of both worlds ðə best əv
bəʊθ wɜːldz (trzymać) dwie sroki
za ogon, (to) co najlepsze z obu
światów
the dawn of X era ðə dɔːn əv ˈɪərə
świt X ery, początek
the Eiffel Tower ði ˈaɪfəl ˈtaʊə(r)
Wieża Eiffla
the end is in sight ði end ɪz ɪn saɪt
widać koniec, widać rozwiązanie
problemu
the fish starts biting ðə fɪʃ stɑːts
ˈbaɪtɪŋ ryba łapie się na przynętę
the general public ðə ˈdʒenrəl
ˈpʌblɪk ogół społeczeństwa, zwykli
ludzie

the likes of sb ðə ˈlaɪks əv
ˈsʌmbədi ludzie tacy jak ktoś, ludzie
takiego pokroju, jak ktoś
the Louvre ðə ˈluːvr(ə) Luwr
the Midas touch ðə ˈmaɪdəs tʌtʃ
złoty dotyk
the new kid on the block ðə njuː
ˈkɪd ɒn ðə ˈblɒk nowy gracz na
rynku, nowo przybyły
the question on everyone’s
lips... ðə ˈkwestʃən ɒn ˈevrɪwʌnz
lɪps pytanie, które zadają sobie
wszyscy

time management taɪm
ˈmænɪdʒmənt zarządzanie czasem
time off from work ˈtaɪm ɒf frəm
ˈwɜːk urlop, wolne
timeless ˈtaɪmləs ponadczasowy
timing ˈtaɪmɪŋ wyczucie czasu
tip tɪp porada, rada
tip-top ˌtɪp ˈtɒp w doskonałym
stanie (pot.)
tire ˈtaɪə(r) opona (US)
tissue box ˈtɪʃuː bɒks pudełko
chusteczek

the States ðə steɪts USA (pot.)

titan ˈtaɪtn tytan, olbrzym

the very existence ðə ˈveri
ɪɡˈzɪstəns samo istnienie, istnienie
samo w sobie

to abolish sth tu əˈbɒlɪʃ ˈsʌmθɪŋ
zlikwidować coś

theme θiːm temat, motyw (przewodni)
there are many strings to sb’s
bow ðəe(r) ə(r) ˈmeni strɪŋz tə
ˈsʌmbədɪz baʊ ktoś ma różne
umiejętności/dokonania, ktoś wiele
może/umie

to abstain from sth tu əbˈsteɪn
frəm ˈsʌmθɪŋ powstrzymać się
przed czymś
to accommodate sth tu
əˈkɒmədeɪt ˈsʌmθɪŋ dopasować
(się) do czegoś; umożliwić, dać
jakąś możliwość

there is no shortage of sth ðeə(r)
ɪz nəʊ ˈʃɔːtɪdʒ ɒv ˈsʌmθɪŋ nie brak
czegoś

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

therefore ˈðeəfɔː(r) zatem
these days ðiːz deɪz obecnie,
dzisiejszymi czasy

to accumulate sth tu əˈkjuːmjəleɪt
ˈsʌmθɪŋ zgromadzić coś, zebrać
(o finansach, majątku)

threat to sth θret tə ˈsʌmθɪŋ
zagrożenie czegoś

to accuse sb tu əˈkjuːz ˈsʌmbədi
oskarżyć kogoś

threshold ˈθreʃhəʊld granica, pułap

to accuse sb of doing sth tu

thrift store θrɪft stɔː(r) sklep,
w którym sprzedaje się takie rzeczy
jak ubrania, meble, książki – w celu
zebrania funduszy na cele charytatywne
thriving ˈθraɪvɪŋ kwitnący, dobrze
prosperujący

əˈkjuːz ˈsʌmbədi əv ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ
 bwiniać kogoś o zrobienie czegoś,
o

oskarżyć kogoś

to accuse sb of sth tu əˈkjuːz
ˈsʌmbədi əv ˈsʌmθɪŋ oskarżyć
kogoś o coś
to acquire tu əˈkwaɪə(r) nabyć

throughout θruːˈaʊt w trakcie,
podczas

to act out tu ækt ˈaʊt
odreagowywać, odgrywać (się)

thus ðʌs zatem, tym samym

to adapt to sth tu əˈdæpt tə
ˈsʌmθɪŋ dostosować się do czegoś,
zaadaptować

tight security taɪt sɪˈkjʊərɪti ścisła
ochrona

Colorful
MEDIA

to add up to sth tu æd ʌp tə
ˈsʌmθɪŋ składać się na coś,
sumować się
to address sb tu əˈdres ˈsʌmbədi
zwracać się do kogoś
to adjust sth tu ˈsʌmθɪŋ
dostosować coś, wyrównać
to adjust to sth tu əˈdʒʌst tə
ˈsʌmθɪŋ dopasować (się) do
czegoś, dostosować
to adopt X attitude tu əˈdɒpt
ˈætɪtjuːd przyjąć X postawę
to advance sth tu ədˈvɑːns
ˈsʌmθɪŋ wspierać, popierać coś
(np. ruch społeczny)
to advocate sth tu ˈædvəkeɪt
ˈsʌmθɪŋ orędować za czymś,
promować coś
to affect sth tu əˈfekt ˈsʌmθɪŋ
wpłynąć na coś, wywrzeć wpływ
to allocate sth tu ˈæləkeɪt ˈsʌmθɪŋ
przydzielić coś
to allow sb to do sth tu əˈlaʊ
ˈsʌmbədi tə də ˈsʌmθɪŋ pozwolić
komuś na zrobienie czegoś
to announce sth tu əˈnaʊns
ˈsʌmθɪŋ ogłosić coś
to apply for sth tu əˈplaɪ fə(r)
ˈsʌmθɪŋ zaaplikować o coś, złożyć
wniosek
to appoint sb to X role tu əˈpɔɪnt
ˈsʌmbədi tu rəʊl wyznaczyć kogoś
do X roli
to appreciate sth tu əˈpriːʃieɪt
ˈsʌmθɪŋ doceniać coś
to approve sth tu əˈpruːv ˈsʌmθɪŋ
zaaprobować coś, zaakceptować
to argue tu ˈɑːɡjuː przekonywać
(że)
to arm sb for sth tu ɑːm ˈsʌmbədi
fə(r) ˈsʌmθɪŋ uzbroić kogoś na wypadek czegoś; przygotować kogoś
na coś
to arrive tu əˈraɪv nadejść, przybyć
to ascend the ranks tu əˈsend ðə
ræŋks wspinać się po szczeblach

to await sth tu ǝˈweɪt ˈsʌmθɪŋ
oczekiwać na coś/czegoś
to bank on sth tə bæŋk ɒn ˈsʌmθɪŋ
liczyć na coś
to be a dab hand at sth tə bi ə
dæb hænd ət ˈsʌmθɪŋ doskonale
się na czymś znać, być w czymś
świetnym
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to benefit from sth tə ˈbenɪfɪt frəm
ˈsʌmθɪŋ skorzystać na czymś/dzięki
czemuś
to benefit sb tə ˈbenɪfɪt ˈsʌmbədi
przynieść komuś korzyść
to bill oneself as X tə bɪl wʌnˈself
əz prezentować się jako X,
reklamować się jako X

to be a success tə bi ə səkˈses
osiągnąć sukces

to blossom tə ˈblɒsəm kwitnąć,
rozkwitać

to be all doom and gloom tə bi ɔːl
duːm ənd ɡluːm być beznadziejnym
(o sytuacji), nie mieć perspektyw

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

to be around tə bi ǝˈraʊnd istnieć,
być (dostępnym, na rynku itp.)
to be careful what one wishes
for tə bi ˈkeəfʊl ˈwɒt wʌn ˈwɪʃɪz
fɔː(r) uważać, czego się życzy (bo
może się spełnić)
to be down to sth tə bi daʊn tə
ˈsʌmθɪŋ sprowadzać się do czegoś,
być spowodowanym czymś
to be home to sth tə bi həʊm tə
ˈsʌmθɪŋ mieścić w sobie coś
to be known as much for one’s X
as for one’s Y tə bi nəʊn əz ˈmʌtʃ
fə(r) wʌnz əz fə(r) wʌnz zasłynąć
zarówno z X, jak i z Y
to be looking to sb for sth tə bi
ˈlʊkɪŋ tə ˈsʌmbədi fə(r) ˈsʌmθɪŋ
 czekiwać czegoś od kogoś,
o

spodziewać się czegoś po kimś

to be on the move tə bi ɒn ðə
muːv być w ruchu, przemieszczać
się
to be sitting on sth tə bi ˈsɪtɪŋ ɒn
ˈsʌmθɪŋ mieć coś (wartościowego,
z czego się nie korzysta)
to be spoiled for choice tə bi
spɔɪld fə(r) tʃɔɪs mieć aż nadto
rzeczy do wyboru
to be the norm tə bi ðə nɔːm być
normą, być czymś zwyczajnym
to bear sth in mind tə beə(r)
ˈsʌmθɪŋ ɪn maɪnd pamiętać
o czymś, uwzględniać coś

to assess sth tu əˈses ˈsʌmθɪŋ
ocenić coś

to bear sth out tə beə(r) ˈsʌmθɪŋ
aʊt poświadczyć coś, poprzeć
(swymi słowami)

to attempt sth tu əˈtempt ˈsʌmθɪŋ
spróbować czegoś

to beef sth up tə biːf ˈsʌmθɪŋ ʌp
poprawić coś, wzmocnić (pot.)

to bolster sth tə ˈbəʊlstər(r)
ˈsʌmθɪŋ wzmocnić coś, poprawić
(stan czegoś)
to bolt ahead of sb tə bəʊlt əˈhed
əv ˈsʌmbədi wyprzedzić kogoś,
przeskoczyć
to boost sth tə buːst ˈsʌmθɪŋ
pobudzić coś, umocnić
to bother sb tǝ ˈbɒðə(r) ˈsʌmbədi
przeszkadzać komuś
to brainstorm sth tə ˈbreɪnstɔːm
ˈsʌmθɪŋ przeprowadzić burzę
mózgów na jakiś temat
to branch out tə brɑːntʃ aʊt
rozszerzyć działalność
to break bail tə breɪk beɪl złamać
warunki zwolnienia za kaucją (warunkowego)
to breed sth tə briːd ˈsʌmθɪŋ
przynieść coś, ponieść coś za sobą
to bring one’s work home (with
one) tə brɪŋ wʌnz ˈwɜːk həʊm wɪð
wʌn pracować w domu, przynosić
pracę do domu
to bring sb together tə brɪŋ
ˈsʌmbədi təˈɡeðə(r) zjednoczyć
kogoś, łączyć kogoś
to bring sb up tə brɪŋ ˈsʌmbədi ʌp
wychowywać kogoś
to broaden sth tə ˈbrɔːdn ˈsʌmθɪŋ
poszerzyć coś
to brush up on sth tə brʌʃ ʌp
ɒn ˈsʌmθɪŋ podszlifować coś,
podszkolić się w czymś
to bug sb tə bʌɡ ˈsʌmbədi
przeszkadzać komuś, wkurzać kogoś
to build sth up tə bɪld ˈsʌmθɪŋ ʌp
zbudować coś, rozwinąć
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to burst onto sth tə bɜːst ˈɒntə
ˈsʌmθɪŋ wedrzeć się gdzieś
to burst onto the scene tə bɜːst
ˈɒntə ðə siːn wbić się na rynek,
zjawić się gdzieś znienacka
to burst out tə bɜːst aʊt
wybuchnąć
to butcher tə ˈbʊtʃə(r) zarżnąć, ubić
(zwierzę, o rzeźniku)
to call a team meeting tə kɔːl
ə tiːm ˈmiːtɪŋ zwołać spotkanie
zespołu
to call sth X in the trade tə kɔːl
ˈsʌmθɪŋ ɪn ðə treɪd nazywać coś
w branży mianem „X”
to call upon sb tə kɔːl əˈpɒn
ˈsʌmbədi wezwać kogoś
(np. do pomocy)
to campaign for sth tə kæmˈpeɪn
fə(r) ˈsʌmθɪŋ toczyć kampanię
o coś
to campaign to do sth tə

kæmˈpeɪn tə du ˈsʌmθɪŋ prowadzić

kampanię na rzecz zrobienia czegoś
to cap sth at X tə kæp ˈsʌmθɪŋ ət
ograniczyć maksimum czegoś do X,
ustawić górną granicę czegoś na X
to capture sth tə ˈkæptʃə(r)
ˈsʌmθɪŋ uchwycić (obraz, zdjęcie)
to carry on tə ˈkæri ɒn
kontynuować
to cater to sb tə ˈkeɪtə(r) tə
ˈsʌmbədi zajmować się kimś
to change one’s ways tə tʃeɪndʒ
wʌnz ˈweɪz zmienić sposób
postępowania (o kimś)
to channel-hop tə ˈtʃænl hɒp
przełączać kanały TV (bez celu)
to charge sth tə tʃɑːdʒ ˈsʌmθɪŋ
naładować coś (telefon, baterię)
to charge sth up tə tʃɑːdʒ ˈsʌmθɪŋ
ʌp doładować coś

to chop sth tə tʃɒp ˈsʌmθɪŋ ciąć coś
to chow down on sth tə ʧaʊ daʊn
ɒn ˈsʌmθɪŋ wcinać coś, zajadać się
czymś
to circulate tə ˈsɜːkjʊleɪt krążyć
to cite sth tə saɪt ˈsʌmθɪŋ
przytaczać coś

to cite sth as sth tə saɪt ˈsʌmθɪŋ əz
ˈsʌmθɪŋ podawać coś jako przykład
czegoś, przytaczać coś jako przykład
na coś
to claim tə kleɪm twierdzić
to claim innocence tə kleɪm
ˈɪnəsns utrzymywać, że jest się
niewinnym
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to come into play tə kʌm ˈɪntə
ˈpleɪ wejść do gry, zacząć działać/
funkcjonować
to come out to X tə kʌm ˈaʊt tu
wynieść X (łącznie)
to come true tə kʌm truː ziścić się,
spełnić

to claim sth tə kleɪm ˈsʌmθɪŋ
twierdzić coś, utrzymywać

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

to clear one’s throat tə klɪə(r)
wʌnz θrəʊt chrząknąć (aby zwrócić
na siebie uwagę, dać coś do zrozumienia itp.)

to commit to doing sth tə kəˈmɪt
tə ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ zobowiązać się
do robienia czegoś, zaangażować
się w robienie czegoś

to close one’s doors tə kləʊz wʌnz
dɔːz zamknąć podwoje (o firmie,
organizacji)

to compile sth tə kəmˈpaɪl ˈsʌmθɪŋ
skompilować coś, zestawić (dane)

to cluster sth tǝ ˈklʌstə(r) ˈsʌmθɪŋ
zgromadzić coś w jednym miejscu
to combat sth tə ˈkɒmbæt ˈsʌmθɪŋ
zwalczać coś, walczyć z czymś
to combine sth tə kəmˈbaɪn
ˈsʌmθɪŋ połączyć coś
to come across sb tə kʌm əˈkrɒs
ˈsʌmbədi trafić na kogoś
to come alive tə kʌm əˈlaɪv ożyć,
ożywić (się)
to come along tə kʌm əˈlɒŋ
pojawić się, zjawić
to come around tə kʌm əˈraʊnd
nadejść, przyjść
to come as a surprise tə kʌm
əz ə səˈpraɪz okazać się/być
niespodzianką
to come away with sth tə kʌm
əˈweɪ wɪð ˈsʌmθɪŋ odejść z czymś,
zdobyć/zarobić coś

to comprise sth tə kəmˈpraɪz
ˈsʌmθɪŋ obejmować coś, składać
się na coś
to comprise sth tə kəmˈpraɪz
ˈsʌmθɪŋ składać się na coś,
współtworzyć coś
to conduct sth tə kənˈdʌkt ˈsʌmθɪŋ
przeprowadzić coś
to confront sth tə kənˈfrʌnt
ˈsʌmθɪŋ stanąć w obliczu czegoś,
zmierzyć się z czymś
to consider sth tə kənˈsɪdə(r)
ˈsʌmθɪŋ rozważyć coś, zastanowić
się nad czymś
to consider sth tə kənˈsɪdə(r)
ˈsʌmθɪŋ uwzględniać coś, brać pod
uwagę
to consider sth sth tə kənˈsɪdə(r)
ˈsʌmθɪŋ ˈsʌmθɪŋ uznawać coś za
coś/jakieś
to contribute to sth tə kənˈtrɪbjuːt
tu przyczyniać się do czegoś

to come in handy tə kʌm ɪn ˈhændi
przydać się

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

to come in Xth tə kʌm ɪn zająć X
miejsce

to cover all expenses tə ˈkʌvə(r) ɔːl
ɪkˈspensɪz pokryć wszystkie koszty

to come into contact with sth tə

to create a storm tə kriːˈeɪt ə stɔːm
wywołać burzę

kʌm ˈɪntə ˈkɒntækt wɪð ˈsʌmθɪŋ
 ejść z czymś w kontakt
w

to come into effect tə kʌm ˈɪntu
ɪˈfekt wejść w życie
to come into operation tə kʌm
ˈɪntu ˌɒpəˈreɪʃn zacząć działać,
rozpocząć działanie

to credit sb with doing sth tə
ˈkredɪt ˈsʌmbədi wɪð ˈduːɪŋ
ˈsʌmθɪŋ przypisywać komuś

zrobienie czegoś

to criminalize sth tə ˈkrɪmənəˌlaɪz
ˈsʌmθɪŋ uczynić coś bezprawnym

Colorful
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to criss-cross sth tə ˈkrɪs krɒs
ˈsʌmθɪŋ przecinać coś wzdłuż
i w poprzek, krzyżować się gdzieś

to derive sth tə dɪˈraɪv ˈsʌmθɪŋ
pozyskiwać coś (z czegoś), czerpać
coś

to do sth when sb sees fit tə du
ˈsʌmθɪŋ wen ˈsʌmbədi ˈsiːz fɪt zrobić
coś, gdy ktoś uzna to za słuszne

to crop up somewhere tə krɒp
ʌp ˈsʌmweə(r) pojawić się gdzieś,
zacząć się masowo/często zjawiać

to deserve sth tə dɪˈzɜːv ˈsʌmθɪŋ
zasługiwać na coś

to do the trick tə du ðə trɪk
zadziałać, być tym, czego trzeba
(w danej sytuacji)

to cross borders tə krɒs ˈbɔːdə(r)z
przejść (do czegoś nowego/innego,
np. o zakresie działalności firmy)
to curb sth tə kɜːb ˈsʌmθɪŋ
pohamować coś, powstrzymać
to cut down on sth tə kʌt daʊn ɒn
ˈsʌmθɪŋ ograniczyć coś (spożycie
czegoś, np. używki)
to dabble in sth tə ˈdæbl ɪn
ˈsʌmθɪŋ bawić się czymś, robić coś
amatorsko
to dam sth tə dæm ˈsʌmθɪŋ
zatamować coś; postawić gdzieś
tamę
to damage sth tə ˈdæmɪdʒ
ˈsʌmθɪŋ zaszkodzić czemuś,
przynieść szkodę
to date tə deɪt na chwilę obecną
to deal with sb/sth tə diːl wɪð
ˈsʌmbədi radzić sobie z kimś/czymś,
zajmować się kimś/czymś
to decommission sth tə ˌdiːkəˈmɪʃn
ˈsʌmθɪŋ wycofać z użytku/eksploatacji
to defend oneself tə dɪˈfend
wʌnˈself bronić się
to define sth tə dɪˈfaɪn ˈsʌmθɪŋ
określić coś
to delist sth tǝ diːˈlɪst ˈsʌmθɪŋ
wycofać z listy, skreślić

to devastate sth tə ˈdevəsteɪt
ˈsʌmθɪŋ zdewastować coś
to dine tə daɪn stołować się, jeść
to disappoint tə ˌdɪsəˈpɔɪnt
rozczarowywać
to disband tə dɪsˈbænd rozwiązać
(organizację, grupę)
to discourage sb tə dɪsˈkʌrɪdʒ
ˈsʌmbədi zniechęcać kogoś
to discover sth tə dɪˈskʌvə(r)
ˈsʌmθɪŋ odkryć coś
to dish sth out tə dɪʃ ˈsʌmθɪŋ aʊt
rozdawać coś
to dismiss sb tə dɪsˈmɪs ˈsʌmbədi
zwolnić kogoś
to dismiss sth as sth tə dɪsˈmɪs
ˈsʌmθɪŋ əz ˈsʌmθɪŋ zlekceważyć/
odrzucić coś jako coś/jakieś
to disregard sth tə ˌdɪsrɪˈɡɑːd
ˈsʌmθɪŋ zlekceważyć coś,
zignorować
to disrupt sth tə dɪsˈrʌpt ˈsʌmθɪŋ
zakłócić coś, zaburzyć

to donate sth tə dəʊˈneɪt ˈsʌmθɪŋ
ofiarować coś w darze
to double down on sth tə ˈdʌbl
daʊn ɒn ˈsʌmθɪŋ rozprawić się
z czymś, ostro się zabrać za coś
to download sth tə ˌdaʊnˈləʊd
ˈsʌmθɪŋ pobrać coś
to drag on tə dræɡ ɒn przeciągać
się, dłużyć (pot.)
to eat in tu iːt ɪn jeść w domu
(a nie na mieście)
to elevate sb to sth tu ˈelɪveɪt
ˈsʌmbədi tə ˈsʌmθɪŋ wynieść kogoś
do czegoś, na jakiś poziom
to embrace sth tu ɪmˈbreɪs
ˈsʌmθɪŋ zaakceptować coś, przyjąć
to emerge tu ɪˈmɜːdʒ pojawiać się
to emerge as X tu ɪˈmɜːdʒ əz
wyłonić się jako X

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

to emerge from sth tu iˈmɜːdʒ
frǝm ˈsʌmθɪŋ powstać z czegoś,
wyniknąć z czegoś

to divert sth from sth to sth tə

to emphasise sth tə ˈemfəsaɪz
ˈsʌmθɪŋ kłaść na coś nacisk,
podkreślić coś

na coś/do czegoś

to employ sth tu ɪmˈploɪ ˈsʌmθɪŋ
użyć czegoś, zastosować

daɪˈvɜːt ˈsʌmθɪŋ frəm ˈsʌmθɪŋ tə
ˈsʌmθɪŋ przekierować coś z czegoś

to divulge sth tə daɪˈvʌldʒ ˈsʌmθɪŋ
zdradzić coś, ujawnić

to demand sth tə dɪˈmɑːnd
ˈsʌmθɪŋ żądać czegoś

to do okay tə du ˌəʊˈkeɪ dawać
sobie radę, nieźle sobie radzić

to democratize sth tə dɪˈmɒkrətaɪz
ˈsʌmθɪŋ uczynić coś demokratycznym, łatwo dostępnym dla
wszystkich

to do one’s research tə du wʌnz
rɪˈsɜːtʃ zrobić rozeznanie, zbadać
teren/sytuację (np. na rynku)

to depict sth tə dɪˈpɪkt ˈsʌmθɪŋ
ukazywać coś, przedstawiać

to document sth ˈdɒkjumənt
ˈsʌmθɪŋ opisywać coś, zdawać
relację

to disseminate sth tə dɪˈsemɪneɪt
ˈsʌmθɪŋ rozprowadzać coś

to deliver a speech tə dɪˈlɪvə(r) ə
spiːtʃ wygłosić przemówienie

to depend on sth tə dɪˈpend ɒn
ˈsʌmθɪŋ zależeć od czegoś

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

to do sth from the comfort of
one’s own living room tə du

ˈsʌmθɪŋ frəm ðə ˈkʌmfət əv wʌnz
əʊn ˈlɪvɪŋ ruːm zrobić coś, nie

ruszając się z własnego domu/
salonu

to emulate sth tu ˈemjʊleɪt
ˈsʌmθɪŋ kopiować coś, naśladować
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
to endure sth tu ɪnˈdjʊə(r) ˈsʌmθɪŋ
wytrzymać coś, wytrwać
to enforce sth tu ɪnˈfɔːs ˈsʌmθɪŋ
egzekwować coś

Colorful
MEDIA

to engage in sth tu ɪnˈɡeɪdʒ ɪn
ˈsʌmθɪŋ zaangażować się w coś,
zacząć coś robić
to enhance sth tu ɪnˈhɑːns ˈsʌmθɪŋ
ulepszyć coś, usprawnić
to ensure tu ɪnˈʃʊə(r) zapewnić,
upewnić (się)
to ensure sth tu ɪnˈʃʊə(r) ˈsʌmθɪŋ
zapewnić coś
to enter tu ˈentə(r) wejść
to enter the fray tu ˈentə(r) ðə freɪ
wejść do gry, zacząć brać udział
w bitwie/walce
to eradicate sth tu ɪˈrædɪkeɪt
ˈsʌmθɪŋ wykorzenić coś
to establish sth tu ɪˈstæblɪʃ ˈsʌmθɪŋ
założyć coś, utworzyć
to estimate sth tu ˈestɪmeɪt ˈsʌmθɪŋ
oszacować coś
to exacerbate sth tu ɪɡˈzæsəbeɪt
ˈsʌmθɪŋ pogorszyć coś

to fall into X category tə fɔːl ˈɪntə
ˈkætɪɡəri podpadać pod X kategorię
to fall short of sth tə fɔːl ʃɔːt əv
ˈsʌmθɪŋ nie spełnić czegoś, nie
osiągnąć
to fancy doing sth tə ˈfænsi ˈduːɪŋ
ˈsʌmθɪŋ mieć chęć na zrobienie
czegoś (pot., UK)
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to force sth on sb tə fɔːs ˈsʌmθɪŋ
ɒn ˈsʌmbədi wmusić coś komuś,
narzucić coś komuś
to fork out X tə fɔːk aʊt wybulić X
to formulate sth tə ˈfɔːmjʊleɪt
ˈsʌmθɪŋ utworzyć coś; sformułować
to found sth tə faʊnd ˈsʌmθɪŋ
założyć coś

to fancy sth tə ˈfænsi ˈsʌmθɪŋ chcieć
coś; mieć ochotę na coś (pot., UK)

to frequent sth tə frɪˈkwent ˈsʌmθɪŋ
uczęszczać gdzieś/do czegoś

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

to fulfil sth tə fʊlˈfɪl ˈsʌmθɪŋ spełnić
coś; wypełnić

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

to gain popularity tə ɡeɪn
ˌpɒpjʊˈlærɪti zyskać na popularności

to feature sth tə ˈfiːtʃə(r) ˈsʌmθɪŋ
przedstawiać coś, opisywać

to get a job tə ˈɡet ə dʒɒb zacząć
pracować, zdobyć pracę

to feel uneasy tə fiːl ʌnˈiːzi czuć się
nieswojo, czuć niepokój

to get ahead of sth tə ˈɡet əˈhed əv
ˈsʌmθɪŋ po/radzić sobie z czymś, zapobiec (dalszemu rozwojowi sytuacji,
problemu)

to fill a role tə fɪl ə rəʊl wypełnić
rolę, zająć stanowisko
to fill the gap tə fɪl ðə ɡæp zapełnić
lukę

to get back on one’s feet tə ɡet
bæk ɒn wʌnz fiːt stanąć na nogach
(o kimś)

to fit tə fɪt pasować, odpowiadać

to get comfortable doing sth tə

to expose sb tu ɪkˈspəʊz ˈsʌmbədi
zdemaskować kogoś

to fit sth tə fɪt ˈsʌmθɪŋ pasować do
czegoś

czegoś

to express concern tu ɪkˈspres
kənˈsɜːn wyrazić obawę

to fling sth tə flɪŋ ˈsʌmθɪŋ rzucać czymś

to execute sth tu ˈeksɪkjuːt ˈsʌmθɪŋ
wykonywać coś, dokonywać,
wprowadzać w życie

to express sth tu ɪkˈspres ˈsʌmθɪŋ
wyrazić coś

to flip through sth tə flɪp θruː
ˈsʌmθɪŋ przewertować coś,
kartkować (o książce)

to extend sth tu ɪkˈstend ˈsʌmθɪŋ
przedłużyć coś, wydłużyć

to flood sth tə flʌd ˈsʌmθɪŋ zalać coś
(czymś), utopić coś (w czymś)

to extend sth to sth tu ɪkˈstend
ˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmθɪŋ poszerzyć/
powiększyć coś o coś, do czegoś

to fly the flag tə flaɪ ðə flæɡ pływać
pod jakąś banderą; robić coś pod
jakimś szyldem/pretekstem

to extend to sb tu ɪkˈstend tə
ˈsʌmbədi rozciągać się do kogoś,
obejmować kogoś

to follow sth to a tee tə ˈfɒləʊ
ˈsʌmθɪŋ tu ə tiː wykonywać coś co do
joty (np. polecenia)

to eye sth tu aɪ ˈsʌmθɪŋ przyglądać
się czemuś, mieć coś na oku
to face sth tə feɪs ˈsʌmθɪŋ stawić
czemuś czoła, stać w obliczu czegoś

to follow sth up with sth tə ˈfɒləʊ
ˈsʌmθɪŋ ʌp wɪð ˈsʌmθɪŋ zrobić coś
po czymś, przeprowadzić działanie
następcze po czymś

to facilitate sth tə fəˈsɪlɪteɪt ˈsʌmθɪŋ
ułatwić coś, pomóc czemuś

to fool around tə fuːl əˈraʊnd bawić
się, wygłupiać

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

to foot the bill tə fʊt ðə bɪl zapłacić
rachunek (np. za kogoś)

to fall by the wayside tə fɔːl baɪ ðə
ˈweɪsaɪd pójść na manowce, nie
powieść się

to force sb to do sth tə fɔːs
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ zmusić
kogoś do zrobienia czegoś

ɡet ˈkʌmftəbl ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ
z aakceptować konieczność zrobienia

to get off on the right foot tə ɡet ɒf
ɒn ðə raɪt fʊt dobrze zacząć, dobrze
wystartować
to get off the ground tə get ɒf ðə
ɡraʊnd ruszyć z miejsca, wystartować
(np. o spółce)
to get ready for sth tə ɡet ˈredi fə(r)
ˈsʌmθɪŋ przygotować się na coś
to get round to sth tə ɡet ˈraʊnd tə
ˈsʌmθɪŋ zabrać się do czegoś (UK)
to get sb through sth tə ɡet
ˈsʌmbədi θruː ˈsʌmθɪŋ pomóc komuś
coś przetrwać
to get sb to where they are today tə ɡet ˈsʌmbədi tə weə(r) ˈðeɪ
ə(r) təˈdeɪ sprawić, że ktoś osiągnął
obecną pozycję, pomóc komuś
osiągnąć obecny sukces
to get sth going tə ɡet ˈsʌmθɪŋ
ˈɡəʊɪŋ rozpocząć coś, uruchomić
to give a good account of oneself tə
ɡɪv ə ɡʊd əˈkaʊnt əv wʌnˈself dobrze
się pokazać, pokazać się od dobrej
strony

Colorful
MEDIA

to give a speech on sth tə ɡɪv ə spiːtʃ
ɒn ˈsʌmθɪŋ wygłosić przemówienie
o czymś

to go straight to sth tə ɡəʊ streɪt tə
ˈsʌmθɪŋ przejść od razu gdzieś/do
czegoś

to give praise to sth tə ɡɪv preɪz tə
ˈsʌmθɪŋ pochwalić coś

to go the distance tə ɡəʊ ðə
ˈdɪstəns daleko zajść

to give sb access to sth tə ɡɪv

to go viral tə ɡəʊ ˈvaɪrəl zostać wiralnym hitem, zyskać popularność
online

to give sb an insight into sth tə ɡɪv

to grab sth tə græb ˈsʌmθɪŋ
schwytać coś, zdobyć

komuś lepiej coś zrozumieć

to grace sth tə ɡreɪs ˈsʌmθɪŋ
upiększyć coś (sobą, swoją
obecnością), zaszczycić coś (sobą)

ˈsʌmbədi ˈækses tə ˈsʌmθɪŋ
 dostępnić coś komuś, dać dostęp
u
ˈsʌmbədi ən ˈɪnsaɪt ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ
 ać komuś wgląd w coś, pozwolić
d

to give sb an update tə ɡɪv ˈsʌmbədi
ən ˈʌpdeɪt przekazać komuś
najnowsze informacje
to give sb credit for sth tə ɡɪv

to graduate tə ˈɡrædʒʊeɪt ukończyć
studia/szkołę
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to head somewhere tə hæd
ˈsʌmweə(r) zmierzać dokądś
to hedge one’s bets tə hedʒ wʌnz
‚bets asekurować się, działać
ostrożnie
to help sb out tə help ˈsʌmbədi aʊt
pomóc komuś
to highlight sth tə ˈhaɪlaɪt ˈsʌmθɪŋ
uwydatnić coś, zaakcentować
to holiday somewhere tə ˈhɒlədeɪ
ˈsʌmweə(r) wczasować gdzieś,
spędzać wakacje gdzieś (UK)
to hone skills tə həʊn skɪlz
doskonalić umiejętności
to hone sth tə həʊn ˈsʌmθɪŋ
udoskonalić coś, podszlifować

ˈsʌmbədi ˈkredɪt fə(r) ˈsʌmθɪŋ uznać

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

to give sb heads-up on sth tə

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

to house sb somewhere tə haʊz
ˈsʌmbədi ˈsʌmweə(r) umieścić kogoś
gdzieś

komuś zawczasu informacje

to harass sb tə ˈhærəs ˈsʌmbədi
nękać kogoś, napastować

to hunt sth down tə hʌnt ˈsʌmθɪŋ
daʊn wytropić coś, upolować

to give sth something of an X tə
ɡɪv ˈsʌmθɪŋ ˈsʌmθɪŋ əv ən nadawać
czemuś nieco X charakter

to hark back tə hɑːk ˈbæk
nawiązywać do czegoś, odwoływać
się

to hurl sth tə hɜːl ˈsʌmθɪŋ rzucać
czymś

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

to have a go at sth tə həv ə ɡəʊ ət
ˈsʌmθɪŋ spróbować swych sił
w czymś

coś za czyjąś zasługę

ɡɪv ˈsʌmbədi hedz ʌp ɒn ˈsʌmθɪŋ
 rzestrzec kogoś przed czymś, dać
p

to give X impression tə ɡɪv ɪmˈpreʃn
sprawiać/robić X wrażenie
to go AWOL (absent without official
leave) tə ɡəʊ ˈeɪwɒl ˈæbsənt wɪðˈaʊt
əˈfɪʃl liːv zdezerterować; zniknąć bez
śladu

to have a head for heights tə həv
ə hed fə(r) haɪts nie mieć lęku
wysokości

to identify sth tu aɪˈdentɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ
zidentyfikować coś
to illuminate tu ɪˈluːmɪneɪt oświetlić
(coś)
to impact sth tu ɪmˈpækt ˈsʌmθɪŋ
wpłynąć na coś, wywrzeć wpływ

to have a pay-off tə həv ə ˈpeɪɒf
opłacić się

to imprison sb tu ɪmˈprɪzn ˈsʌmbədi
uwięzić kogoś

to go door to door doing sth tə ɡəʊ
dɔː(r) tə dɔː(r) ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ chodzić
i robić coś od drzwi do drzwi

to have a say in sth tə həv ə ˈseɪ ɪn
ˈsʌmθɪŋ mieć coś do powiedzenia
w czymś (w jakiejś kwestii)

to improve on sth tu ɪmˈpruːv ɒn
ˈsʌmθɪŋ ulepszyć coś

to go down tə ɡəʊ daʊn odbyć się

to have fingers in many pies tə həv
ˈfɪŋɡəz ɪn ˈmeni paɪz inwestować
w wiele rzeczy (pot.)

to go green tə ɡəʊ ˈɡriːn zacząć
działać ekologicznie
to go it alone tə ɡəʊ ɪt əˈləʊn zrobić
coś w pojedynkę, samemu
to go live tə ɡəʊ laɪv zostać
uruchomionym, zacząć działać
to go on tə ɡəʊ ɒn potrwać,
być kontynuowanym

to have sth down pat tə həv
ˈsʌmθɪŋ daʊn pæt doskonale coś
opanować
to have sth in one’s cannon tə həv
ˈsʌmθɪŋ ɪn wʌnz ˈkænən mieć coś
w zanadrzu (o kimś)

to go one step further tə ɡəʊ wʌn
step ˈfɜːðə(r) posunąć się o krok dalej

to have sth in place tə hæv ˈsʌmθɪŋ
ɪn pleɪs mieć coś na podorędziu,
mieć coś przygotowane

to go out the window tə ɡəʊ ˈaʊt
ðə ˈwɪndəʊ trafić na bruk, zostać
wywalonym do śmietnika (o czymś
zbędnym)

to have the pick of the litter tə həv
ðə pɪk əv ðə ˈlɪtə(r) mieć z czego
wybierać, mieć pełną swobodę
wyboru

to improve sth tu ɪmˈpruːv ˈsʌmθɪŋ
ulepszyć coś, poprawić
to inaugurate sth tu ɪˈnɔːɡjʊreɪt
ˈsʌmθɪŋ zainaugurować coś
to incense sb tu ɪnˈsens ˈsʌmbədi
rozsierdzić kogoś, zagniewać
to incorporate sth tu ɪnˈkɔːpəreɪt
ˈsʌmθɪŋ włączyć coś (do czegoś)
to indicate sth tu ˈɪndɪkeɪt ˈsʌmθɪŋ
oznaczać coś, wskazywać na coś
to infuse sth with sth tu ɪnˈfjuːz
ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ zaprawić coś
czymś, połączyć coś z czymś
to ink sth tu ɪŋk ˈsʌmθɪŋ napisać
coś, sporządzić (np. dokument);
podpisać kontrakt (pot., US)

Colorful
MEDIA

to innovate tu ˈɪnəveɪt dokonywać
innowacji, być nowatorskim
to input sth tu ˈɪnpʊt ˈsʌmθɪŋ
wprowadzać coś
to insist sth tu ɪnˈsɪst ˈsʌmθɪŋ
nalegać, że coś (jest czymś/jakimś),
utrzymywać
to inspire sb to do sth tu ɪnˈspaɪə(r)
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ zainspirować
kogoś do zrobienia czegoś, natchnąć
kogoś
to integrate sth into sth tu ˈɪntɪɡreɪt
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ zintegrować
coś z czymś, włączyć do czegoś
to interview sb tu ˈɪntəvjuː ˈsʌmbədi
przeprowadzić z kimś rozmowę
(rekrutacyjną)
to intimidate sb tu ɪnˈtɪmɪdeɪt
ˈsʌmbədi zastraszać kogoś
to introduce sb tu ˌɪntrəˈdjuːs
ˈsʌmbədi przedstawić kogoś
to invent sth tu ɪnˈvent ˈsʌmθɪŋ
wynaleźć coś
to involve doing sth tu ɪnˈvɒlv ˈduːɪŋ
ˈsʌmθɪŋ wymagać zrobienia czegoś
to involve sb tu ɪnˈvɒlv ˈsʌmbədi
dotyczyć kogoś, być z kimś
związanym
to jack sth in tə dʒæk ˈsʌmθɪŋ ɪn
rzucić coś (w diabły) (pot., UK)
to join in the fun tǝ dʒɔɪn ɪn ðǝ fʌn
przyłączyć się do zabawy
to jump ship tə dʒʌmp ʃɪp opuścić
okręt
to juxtapose sth tə ˌdʒʌkstəˈpəʊz
ˈsʌmθɪŋ przeciwstawić coś (sobie),
skontrastować
to keep in touch with sb tə kiːp ɪn
tʌtʃ wɪð ˈsʌmbədi pozostać w kontakcie z kimś

to keep sb on the same page tə
kiːp ˈsʌmbədi ɒn ðə seɪm peɪdʒ
informować kogoś na bieżąco

to keep sb waiting tə kiːp ˈsʌmbədi
ˈweɪtɪŋ zmusić kogoś do czekania
to keep sth in mind tə kiːp ˈsʌmθɪŋ
ɪn maɪnd pamiętać o czymś
to keep tight tabs on sb tə kiːp taɪt
tæbz ɒn ˈsʌmbədi bacznie kogoś
śledzić, śledzić każdy czyjś krok
to keep up with sb tə kiːp ʌp
wɪð ˈsʌmbədi nadążać za kimś,
dotrzymywać komuś kroku
to keep/stay ahead of the game tə
kiːp steɪ əˈhed əv ðə ɡeɪm być o krok
przed innymi
to kick-start sth tə ˈkɪk stɑːt ˈsʌmθɪŋ
rozruszać coś, rozkręcić
to lack sth tə læk ˈsʌmθɪŋ nie mieć
czegoś
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to leverage sth tə ˈliːvərɪdʒ ˈsʌmθɪŋ
wykorzystać coś (w jakimś celu)
to lie around tə laɪ əˈraʊnd
wylegiwać się
to lifecast sth tə ˈlʌɪfkɑːst ˈsʌmθɪŋ
nadawać coś na żywo (np. relację
wideo)
to live out one’s life tə ˈlaɪv ˈaʊt
wʌnz laɪf przeżyć swoje życie (o kimś)
to lobby for sth tə ˈlɒbi fə(r) ˈsʌmθɪŋ
lobbować za czymś
to lobby sb tə ˈlɒbi ˈsʌmbədi lobbować
(o coś) u kogoś, starać się kogoś przekonać (do zajęcia stanowiska politycznego, zagłosowania nad jakąś ustawą,
wprowadzenia jakiegoś prawa itp.)
to log in tə lɒɡ ɪn zalogować się
to look down on sth tə lʊk daʊn ɒn
ˈsʌmθɪŋ spoglądać na coś z góry

to last tə lɑːst potrwać, trwać

to look forward to sth tə lʊk ˈfɔːwəd
tə ˈsʌmθɪŋ nie móc się czegoś
doczekać, czekać na coś

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

to look through sth tə lʊk θruː
ˈsʌmθɪŋ przeglądać coś, wertować

to lay blame at sb’s doorstep tə leɪ
bleɪm ət ˈsʌmbədɪz ˈdɔːstep oskarżyć
kogoś, uznać za winnego

to loom tə luːm nadchodzić, zbliżać się

to lay sth out tǝ leɪ ˈsʌmθɪŋ aʊt
zaprojektować, stworzyć układ
czegoś (przestrzenny)
to lead the way in sth tə liːd ðə weɪ
ɪn ˈsʌmθɪŋ prowadzić/przodować
w czymś
to leapfrog sb tə ˈliːpfrɒɡ ˈsʌmbədi
przeskoczyć (przez) kogoś, ominąć
kogoś (w wyścigu, rankingu itp.)
to lease sth tə liːs ˈsʌmθɪŋ
wydzierżawić coś
to leave sb behind tə liːv ˈsʌmbədi
bɪˈhaɪnd zostawić kogoś w tyle

to lose value tə luːz ˈvæljuː stracić
na wartości
to lower the barrier of entry tə
ˈləʊə(r) ðə ˈbæriə(r) əv ˈentri obniżyć
poprzeczkę startową
to maintain sth tə meɪnˈteɪn
ˈsʌmθɪŋ utrzymywać coś, zachować
to make a splash tə meɪk ə splæʃ
zrobić furorę
to make ends meet tə ˈmeɪk endz
miːt wiązać koniec z końcem
to make for sth tə meɪk fə(r)
ˈsʌmθɪŋ skutkować czymś, przynosić
coś
to make it seem as if... tə ˈmeɪk ɪt
siːm əz ɪf sprawić, że coś wygląda
jakby...

to keep one’s eyes on the prize tə
kiːp wʌnz aɪz ɒn ðə praɪz nie
spuszczać celu z oczu

to leave sb in the dark tə liːv
ˈsʌmbədi ɪn ðə dɑːk nie mówić
komuś o czymś, pozostawić
w nieświadomości (pot.)

to keep one’s fingers crossed tə kiːp
wʌnz ˈfɪŋɡəz krɒst trzymać kciuki
(o kimś)

to legitimise sth tə ləˈdʒɪtəˌmaɪz
ˈsʌmθɪŋ uczynić coś legalnym,
uprawomocnić coś

to make money tə meɪk ˈmʌni
zarabiać pieniądze

to keep sb in the loop tə kiːp
ˈsʌmbədi ɪn ðə luːp informować
kogoś na bieżąco

to let go of sth tə let ɡəʊ əv ˈsʌmθɪŋ
odpuścić coś, przestać się czegoś
trzymać

ˈsʌmbədi əˈweə(r) əv ˈsʌmθɪŋ
 świadomić kogoś co do czegoś,
u

to make it through sth tə ˈmeɪk ɪt
θruː ˈsʌmθɪŋ przetrwać coś

to make sb aware of sth tə ˈmeɪk
poinformować
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to make sense tə meɪk sens mieć
sens
to make sth into sth tə ˈmeɪk
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ przekształcić
coś w coś, zmienić
to make the assessment tə ˈmeɪk ði
əˈsesmənt dokonać oceny
to make up X tə meɪk ʌp składać się
na X, tworzyć X
to make use of sth tə meɪk juːs əv
ˈsʌmθɪŋ użyć czegoś, zrobić z czegoś
(dobry) użytek
to make waves tə meɪk weɪvz
wywołać poruszenie, odbić się
echem
to mandate sth tə ˈmændeɪt
ˈsʌmθɪŋ uczynić coś obowiązkowym,
wprowadzić coś (np. obowiązek
czegoś)
to master sth tə ˈmɑːstə(r) ˈsʌmθɪŋ
opanować coś
to maximize sth tə ˈmæksɪmaɪz
ˈsʌmθɪŋ zmaksymalizować coś
to meet X need tə miːt niːd wypełnić
X potrzebę
to metamorphose into sth tə
ˌmetəˈmɔːfəʊz ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ
 rzemienić się w coś
p

to miss out on sth tə mɪs aʊt
ɒn ˈsʌmθɪŋ przegapić coś, nie
wykorzystać szansy na coś
to mitigate sth tə ˈmɪtɪɡeɪt ˈsʌmθɪŋ
osłabić (negatywny wpływ czegoś),
złagodzić
to murder tə ˈmɜːdə(r) zamordować
to nab sth tə næb ˈsʌmθɪŋ złowić
coś, złapać

to operate at X capacity tu ˈɒpəreɪt
ət kəˈpæsɪti działać z X mocą,
wykorzystywać X możliwości (np.
produkcyjnych)
to oppose sth tu əˈpəʊz
ˈsʌmθɪŋ sprzeciwiać się czemuś,
przeciwstawiać
to opt for sth tu ɒpt fə(r) ˈsʌmθɪŋ
optować za czymś
to originate tu əˈrɪdʒəneɪt powstać
(gdzieś), wywodzić się (skądś)
to oust sb from power tu aʊst
ˈsʌmbədi frəm ˈpaʊə(r) usunąć kogoś
ze stanowiska, wygryźć
to outshine sb tu ˌaʊtˈʃaɪn ˈsʌmbədi
przebijać kogoś, zaćmiewać
to over-inform tu ˈəʊvə(r) ɪnˈfɔːm
przekazać zbyt dużo informacji
to overwhelm sb tu ˌəʊvəˈwelm
ˈsʌmbədi przytłaczać kogoś
to own sth tu əʊn ˈsʌmθɪŋ posiadać
coś
to pack a punch tə pæk ə pʌn(t)ʃ
mieć niezłego kopa, dawać ostro
w kość
to participate in sth tə pɑːˈtɪsɪpeɪt
ɪn ˈsʌmθɪŋ uczestniczyć w czymś

to permit sb to do sth tə pəˈmɪt
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ zezwolić
komuś na (z)robienie czegoś
to perpetrate sth tə ˈpɜːpɪtreɪt
ˈsʌmθɪŋ uczynić coś, dokonać (np.
zbrodni, przestępstwa)
to persist tə pəˈsɪst zachować (się),
utrzymać
to peruse sth tə pəˈruːz ˈsʌmθɪŋ
przestudiować coś, przejrzeć
to phase sth out tə feɪz ˈsʌmθɪŋ aʊt
wycofywać coś (z produkcji, użytku)
to pick sth tə pɪk ˈsʌmθɪŋ wybrać
coś
to pick sth up tə pɪk ˈsʌmθɪŋ ʌp
odebrać coś, zabrać
to place an ad tə ˈpleɪs ən æd
umieścić ogłoszenie

to plant a cross tə plɑːnt ə ˈkrɒs
postawić krzyż

to pass sb by tə pɑːs ˈsʌmbədi baɪ
ominąć kogoś, przejść obok kogoś

to plant sth tə plɑːnt ˈsʌmθɪŋ
zasadzić coś, wkopać (w ziemię);
postawić (np. flagę, krzyż)

to pay dividends tə peɪ ˈdɪvɪdendz
opłacić się, zwrócić się z nawiązką
(o inwestycji, ryzykownym
przedsięwzięciu)
to pay off tə peɪ ɒf opłacić się

to pay tribute to sb tə peɪ ˈtrɪbjuːt tə
ˈsʌmbədi złożyć komuś hołd

to operate tu ˈɒpəreɪt działać,
funkcjonować

to perform sth tə pəˈfɔːm ˈsʌmθɪŋ
wykonać coś, przeprowadzić

to pass away tə pɑːs əˈweɪ umrzeć,
odejść

to negotiate sth down tə nɪˈɡəʊʃɪeɪt
ˈsʌmθɪŋ daʊn wynegocjować
obniżenie czegoś

to offset sth tu ˈɒfset ˈsʌmθɪŋ
wyrównać coś, zrównoważyć

to perform a task tə pəˈfɔːm ə tɑːsk
wykonać zadanie

to pass a law tə pɑːs ə lɔː przyjąć
ustawę

to pay sth out tǝ peɪ ˈsʌmθɪŋ aʊt
wypłacać coś

to obtain tu əbˈteɪn uzyskać, zdobyć

to perceive sth tə pəˈsiːv ˈsʌmθɪŋ
postrzegać coś

to place sth under one’s direct control tə ˈpleɪs ˈsʌmθɪŋ ˈʌndə(r) wʌnz
dɪˈrekt kənˈtrəʊl objąć bezpośrednią
kontrolę nad czymś (o kimś)

to name sth as X tə ˈneɪm ˈsʌmθɪŋ
əz eks określić coś mianem X

to note tə nəʊt zauważyć, nadmienić
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to peak tə piːk osiągnąć szczyt,
przeżywać okres świetności
to peddle sth tə ˈpedl ˈsʌmθɪŋ
handlować czymś, kupczyć czymś
to perceive tə pəˈsiːv postrzegać
to perceive sb as X tə pəˈsiːv
ˈsʌmbədi əz postrzegać kogoś jako X

to play a major part in sth tə ˈpleɪ ə
ˈmeɪdʒə(r) pɑːt ɪn ˈsʌmθɪŋ odegrać
ważną rolę w czymś
to play sth out tə ˈpleɪ ˈsʌmθɪŋ ˈaʊt
rozegrać coś (do końca)
to pocket sth tə ˈpɒkɪt ˈsʌmθɪŋ
zgarnąć coś, zarobić
to pocket X tə ˈpɒkɪt zgarnąć X
(kwotę)
to point to sth tə pɔɪnt tə ˈsʌmθɪŋ
wskazywać na coś, powoływać się na
coś
to polish sth tə ˈpɒlɪʃ ˈsʌmθɪŋ
wypolerować coś, wyczyścić
to pollute tǝ pəˈluːt zanieczyścić

Colorful
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to pop back somewhere tə pɒp
ˈbæk ˈsʌmweə(r) wskoczyć gdzieś
z powrotem
to position oneself tə pəˈzɪʃn
wʌnˈself ustawić się w pozycji, zająć
pozycję (np. dogodną do czegoś)
to pour sth tə pɔː(r) ˈsʌmθɪŋ nalać
coś
to praise sth tə preɪz ˈsʌmθɪŋ
chwalić coś
to predict sth tə prɪˈdɪkt ˈsʌmθɪŋ
przewidzieć coś
to prefer sth to sth tə prɪˈfɜː(r)
ˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmθɪŋ preferować coś
(a nie coś innego), woleć bardziej coś
(niż coś)
to present sb with sth tə prɪˈzent
ˈsʌmbədi wɪð ˈsʌmθɪŋ postawić
kogoś przed czymś (np. faktem); dać
komuś coś (np. możliwość)

to pursue sth tə pəˈsjuː ˈsʌmθɪŋ
zajmować się czymś, robić coś
to put a price on sth tə pʊt ə praɪs
ɒn ˈsʌmθɪŋ ocenić coś, określić
wartość czegoś
to put one’s hand in one’s pocket tǝ ɪn wʌnz hænd ɪn wʌnz ˈpɒkɪt
sięgnąć głębiej do portfela, solidnie
zainwestować z własnej kasy
to put one’s own spin on sth tə pʊt
wʌnz əʊn spɪn ɒn ˈsʌmθɪŋ nadać
czemuś swoje własne znaczenie,
wytłumaczyć coś po swojemu
to put sb to the test tə ˈpʊt
ˈsʌmbədi tə ðə ˈtest poddać kogoś
próbie
to put sb under the microscope tə ˈpʊt ˈsʌmbədi ˈʌndə(r) ðə
ˈmaɪkrəskəʊp wnikliwie się komuś
przyglądać
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to reconsider tə ˌriːkənˈsɪdə(r)
ponownie coś przemyśleć,
zastanowić się nad czymś
to recover sth tə rɪˈkʌvə(r) ˈsʌmθɪŋ
odzyskać coś
to redirect sth tə ˌriːdəˈrekt ˈsʌmθɪŋ
przekierować coś
to refer to sb as X tə rɪˈfɜː(r) tə
ˈsʌmbədi əz określać kogoś mianem
X
to refer to sth tə rɪˈfɜː(r) tə ˈsʌmθɪŋ
odwoływać się do czegoś, opisywać
coś
to refer to sth tə rɪˈfɜː(r) tə ˈsʌmθɪŋ
wspominać coś, mówić o czymś
to refine sth tə rɪˈfaɪn ˈsʌmθɪŋ
udoskonalić coś
to refit sth tə ˌriːˈfɪt ˈsʌmθɪŋ
przerobić coś

to pressure sb into doing sth tə

to put sth in place tə pʊt ˈsʌmθɪŋ ɪn
pleɪs zainstalować coś, ustawić

to reflect sth tə rɪˈflekt ˈsʌmθɪŋ
odzwierciedlać coś

(z)robienia czegoś, wywierać
na kogoś nacisk

to put sth on the map tə pʊt
ˈsʌmθɪŋ ɒn ðə mæp wsławić coś,
uczynić (nazwę/imię kogoś) sławnym

to refrain from doing sth tə rɪˈfreɪn
frəm ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ powstrzymać się
od robienia czegoś

to prioritise sth tə praˈjɔːəˌtaɪz
ˈsʌmθɪŋ uczynić coś priorytetem,
nadać czemuś priorytet

to put sth out there tə pʊt ˈsʌmθɪŋ
ˈaʊt ðeə(r) zaprezentować coś
(ludziom, publicznie), pokazać coś

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

to proclaim tə prəˈkleɪm oświadczyć,
ogłosić

to question sb tə ˈkwestʃən ˈsʌmbədi
podważać kogoś, zakwestionować

to profit from sth tə ˈprɒfɪt frəm
ˈsʌmθɪŋ korzystać na czymś, zarabiać

to queue tə kjuː stać w kolejce,
ustawić się w kolejkę

to prompt sth tə prɒmpt ˈsʌmθɪŋ
sprowokować coś, spowodować/
wywołać coś

to ramp sth up tǝ ræmp ʌp ˈsʌmθɪŋ
podwyższyć coś, zwiększyć

ˈpreʃə(r) ˈsʌmbədi ˈɪntə ˈduːɪŋ
ˈsʌmθɪŋ zmuszać kogoś do

to protect sth tə prəˈtekt ˈsʌmθɪŋ
chronić coś
to provide support tə prəˈvaɪd
səˈpɔːt zapewnić wsparcie
to publicise sth tə ˈpʌblɪsaɪz
ˈsʌmθɪŋ nagłośnić coś
to pull sb down tə pʊl ˈsʌmbədi
daʊn ściągnąć kogoś w dół, pogrążyć
to pull up a chair tə pʊl ʌp ə tʃeə(r)
przyciągnąć/podstawić krzesło
to punish sb tə ˈpʌnɪʃ ˈsʌmbədi
ukarać kogoś
to purchase sth tə ˈpɜːtʃəs ˈsʌmθɪŋ
nabyć coś

to rattle sb’s cage tə ˈrætl ˈsʌmbədiz
keɪdʒ wkurzyć kogoś, zirytować
to reach for sth tə riːtʃ fə(r) ˈsʌmθɪŋ
sięgnąć po coś
to read up on sth tə riːd ʌp ɒn
ˈsʌmθɪŋ poczytać o czymś
to realise sth tə ˈrɪəlaɪz ˈsʌmθɪŋ
zdać sobie z czegoś sprawę
to rebrand tə ˌriːˈbrænd odnowić
markę, zmienić markę
to receive criticism for sth tə rɪˈsiːv
ˈkrɪtɪsɪzəm fə(r) ˈsʌmθɪŋ być skrytykowanym za coś
to recognise sb for sth tə ˈrekəɡnaɪz
ˈsʌmbədi fə(r) ˈsʌmθɪŋ uznać kogoś
za coś, docenić

to regard sth as sth tə rɪˈɡɑːd
ˈsʌmθɪŋ əz ˈsʌmθɪŋ uznawać coś za
coś/jakieś
to relate to sth tə rɪˈleɪt tə ˈsʌmθɪŋ
odnosić się do czegoś, być z czymś
powiązanym
to relinquish sth tə rɪˈlɪŋkwɪʃ
ˈsʌmθɪŋ oddać coś, zrzec się czegoś
to relish sth tə ˈrelɪʃ ˈsʌmθɪŋ
radować się czymś, cieszyć
to relocate tə ˌriːləʊˈkeɪt
przeprowadzić się
to rely on sth for sth tə rɪˈlaɪ ɒn
ˈsʌmθɪŋ fə(r) ˈsʌmθɪŋ polegać na
czymś w zakresie czegoś/względem
czegoś
to remain tə rɪˈmeɪn pozostawać
to remind sb sth tə rɪˈmaɪnd
ˈsʌmbədi ˈsʌmθɪŋ przypominać coś
komuś; przypominać komuś o czymś
to repay sth tə rɪˈpeɪ ˈsʌmθɪŋ
odpłacić coś, zwrócić
to replace sth tə rɪˈpleɪs ˈsʌmθɪŋ
zastąpić coś
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to report sth tə rɪˈpɔːt ˈsʌmθɪŋ zdać
relację, poinformować o czymś
to repurpose sth tə ˌriːˈpɜːpəs
ˈsʌmθɪŋ zmienić przeznaczenie
czegoś (na nowe)
to rescind sth tə rɪˈsɪnd ˈsʌmθɪŋ
wycofać coś, uchylić
to reshape tə riːˈʃeɪp przekształcić
(coś ponownie), nadać nowy kształt
to resolve sth tə rɪˈzɒlv ˈsʌmθɪŋ
rozwiązać coś
to respect sth tə rɪˈspekt ˈsʌmθɪŋ
(u)szanować coś
to restrict to sth tə rɪˈstrɪkt tə
ˈsʌmθɪŋ ograniczyć do czegoś (np.
coś)
to result in sth tə rɪˈzʌlt ɪn ˈsʌmθɪŋ
poskutkować czymś
to retrain tə ˌriːˈtreɪn
przekwalifikować się
to reuse sth tə ˌriːˈjuːz ˈsʌmθɪŋ
ponownie coś użyć
to reveal sth tə rɪˈviːl ˈsʌmθɪŋ
ujawnić coś, ukazać
to ripple tə ˈrɪpl rozchodzić się
kręgami (np. na wodzie)
to rise to prominence tə raɪz tə
ˈprɒmɪnəns zdobyć popularność
to rival sth tə ˈraɪvl ˈsʌmθɪŋ
dorównać czemuś

to savour sth tə ˈseɪvə(r) ˈsʌmθɪŋ
smakować coś, rozkoszować się
czymś (UK)
to say goodbye to sth tə ˈseɪ
ˌɡʊdˈbaɪ tə ˈsʌmθɪŋ pożegnać się
z czymś
to scour sth tə ˈskaʊə(r) ˈsʌmθɪŋ
przeczesywać coś (w poszukiwaniu
czegoś)
to secure sth tə sɪˈkjʊə(r) ˈsʌmθɪŋ
zapewnić coś, zabezpieczyć
to see the light of day tə siː ðə laɪt
əv deɪ ujrzeć światło dzienne, przyjść
na świat
to seek sth tə siːk ˈsʌmθɪŋ
poszukiwać czegoś
to seek sth out tə siːk ˈsʌmθɪŋ aʊt
poszukiwać czegoś
to send shock waves somewhere tə
send ʃɒk weɪvz ˈsʌmweə(r) odbić się
gdzieś szerokim echem, wywołać
poruszenie
to serve as sth tə sɜːv əz ˈsʌmθɪŋ
posłużyć jako coś, wypełnić jakąś rolę
to serve as sth tə sɜːv əz ˈsʌmθɪŋ
służyć jako coś, pełnić jakąś rolę
to serve sb tə sɜːv ˈsʌmbədi służyć
komuś, obsługiwać
to set goals tə set ɡəʊlz wyznaczyć
cele

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

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

to round sth out tǝ raʊnd ˈsʌmθɪŋ
aʊt zamknąć coś (listę, spis), być na
ostatnim miejscu

to set sb apart tǝ set ˈsʌmbədi əˈpɑːt
wyróżniać kogoś (spośród kogoś),
różnić

to ruffle a few feathers tə ˈrʌfl ə fjuː
ˈfeðəz wkurzyć parę osób, narazić się

to set sb straight tə set ˈsʌmbədi
streɪt uświadomić kogoś (co do
czegoś), wyjaśnić coś komuś

to rustle sth up tə ˈrʌsl ˈsʌmθɪŋ
ʌp sklecić, przygotować coś
na poczekaniu

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

to safeguard sth tə ˈseɪfɡɑːd
ˈsʌmθɪŋ zabezpieczyć coś, o/chronić

to set up home tə set ʌp həʊm
założyć/stworzyć dom

to save on the cost of sth tə seɪv
ɒn ðə kɒst əv ˈsʌmθɪŋ oszczędzić na
koszcie czegoś

to shine tə ʃaɪn zabłysnąć

to save sb a bundle tə seɪv ˈsʌmbədi
ə ˈbʌndl oszczędzić komuś sporo
pieniędzy (pot.)

to shout at sb tə ʃaʊt ət ˈsʌmbədi
krzyczeć na kogoś
to show signs of doing sth tə ʃəʊ
saɪnz əv ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ wykazywać
oznaki robienia czegoś
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to shrink tə ʃrɪŋk kurczyć (się/coś),
zmniejszać, maleć
to shutter tə ˈʃʌtə(r) zamykać (US)
to sign a law tə saɪn ə lɔː podpisać
ustawę (o prezydencie)
to sign up for sth tə saɪn ʌp fə(r)
ˈsʌmθɪŋ zapisać się na coś
(np. na kurs)
to sign up to sth tə saɪn ʌp tə
ˈsʌmθɪŋ podpisać się na coś,
zasubskrybować coś
to signal sth tə ˈsɪɡnəl ˈsʌmθɪŋ
zasygnalizować coś, być sygnałem
czegoś
to sink into sth tə sɪŋk ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ
zanurzyć się w czymś, utonąć
to sink money into sth tə sɪŋk ˈmʌni
ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ utopić w coś środki,
zainwestować
to skew sth tə skjuː ˈsʌmθɪŋ
wypaczyć coś, zniekształcić
to skyrocket tə ˈskaɪrɒkɪt
gwałtownie wzrosnąć, zwiększyć się
to snatch sth tə snætʃ ˈsʌmθɪŋ
porwać coś, złapać
to snuff sth out tə snʌf ˈsʌmθɪŋ aʊt
zgładzić coś, zniszczyć
to soak up the sun tə səʊk ʌp ðə
sʌn zażywać kąpieli słonecznych,
opalać się
to speak to sb face to face tə spiːk
tə ˈsʌmbədi feɪs tə feɪs rozmawiać
z kimś twarzą w twarz
to spell out disaster tə spel ˈaʊt
dɪˈzɑːstə(r) zwiastować nieszczęście
to spike tə spaɪk skakać, gwałtownie
wzrastać (przez krótki okres czasu)
to splurge on sth tə splɜːdʒ ɒn
ˈsʌmθɪŋ szarpnąć się na coś, zaszaleć
(kupując coś)
to spoil sb tə spɔɪl ˈsʌmbədi
rozpieszczać kogoś, psuć
to spread one’s wings tə spred wʌnz
wɪŋz rozwinąć swoje skrzydła
to spur sth tə spɜː(r) ˈsʌmθɪŋ
pobudzić coś, zmotywować
to sputter tə ˈspʌtə(r) zacząć kuleć,
zwolnić obroty
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to start off with sth tə stɑːt ɒf wɪð
ˈsʌmθɪŋ zacząć od czegoś

to subside tə səbˈsaɪd zelżeć,
osłabnąć

to stay afloat tə steɪ əˈfləʊt nie
splajtować, utrzymać się na
powierzchni

to subsidise sth tə ˈsʌbsɪdaɪz
ˈsʌmθɪŋ dotować coś, finansować

to stay hydrated tə steɪ ˈhaɪdreɪtɪd
nawadniać się

to succeed tə səkˈsiːd powieść się,
odnieść sukces

to stay in touch tə steɪ ɪn tʌtʃ
pozostać w kontakcie

to succeed in doing sth tə səkˈsiːd
ɪn ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ z powodzeniem
czegoś dokonać

to steam ahead tə stiːm əˈhed iść
pełną parą naprzód

to succumb to sth tə səˈkʌm tə
ˈsʌmθɪŋ ulec czemuś

to steer clear of sth tə stɪə(r) klɪə(r)
əv ˈsʌmθɪŋ trzymać się z dala od
czegoś

to suffer tə ˈsʌfə(r) ucierpieć

to step up to the plate tə step ʌp
tə ðə pleɪt dać z siebie wszystko,
zakasać rękawy (i wziąć się do
czegoś) (pot., US)
to stick one’s neck out tə stɪk wʌnz
nek aʊt nadstawiać karku (np. za
kogoś)
to stick to sth tə stɪk tə ˈsʌmθɪŋ
trzymać się czegoś
to stipulate tə ˈstɪpjʊleɪt stanowić
(o prawie)
to stop sb from doing sth tə stɒp
ˈsʌmbədi frəm ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ
 owstrzymać kogoś przed
p

zrobieniem czegoś

to straddle sth tə ˈstrædl ˈsʌmθɪŋ
być przerzuconym przez coś
(np. o moście)

to suit sb’s needs tə suːt ˈsʌmbədiz
niːdz pasować do czyichś potrzeb,
spełniać czyjeś wymogi
to suit sb’s tastes tə suːt ˈsʌmbədɪz
teɪsts zadowolić czyjeś gusta
to support sth tə səˈpɔːt ˈsʌmθɪŋ
wspierać coś
to suppose tə səˈpəʊz sądzić,
przypuszczać
to surpass X tə səˈpɑːs przewyższyć/
przekroczyć X
to surround sth with sth tə səˈraʊnd
ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ otaczać coś
czymś
to swallow one’s pride tə ˈswɒləʊ
wʌnz praɪd schować honor do kieszeni
to swell tə swel zwiększyć (się),
wzrosnąć

to strengthen sth tə ˈstreŋθn
ˈsʌmθɪŋ wzmocnić coś

to switch sth tə swɪtʃ ˈsʌmθɪŋ
zmienić coś

to strike sth tə straɪk ˈsʌmθɪŋ
uderzyć coś, dotknąć

to symbolise sth tə ˈsɪmbəlaɪz
ˈsʌmθɪŋ symbolizować coś

to strip sb of sth tə strɪp ˈsʌmbədi
əv ˈsʌmθɪŋ pozbawić kogoś czegoś
(siłą)

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

to strive to do sth tə straɪv tə
du ˈsʌmθɪŋ starać się o zrobienie
czegoś, dążyć do zrobienia czegoś
to struggle to do sth tə ˈstrʌɡl tə du
ˈsʌmθɪŋ mieć problem ze zrobieniem
czegoś
to subject sth to sth tə səbˈdʒekt
ˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmθɪŋ poddać coś
czemuś
to subjugate sth tə ˈsʌbdʒʊɡeɪt
ˈsʌmθɪŋ podporządkować coś,
zdominować

to take a gander at sth tə teɪk ə
ˈɡændə(r) ət ˈsʌmθɪŋ spojrzeć na coś
(pot.)
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to take a step back tə teɪk ə step
ˈbæk cofnąć się o krok, spojrzeć
na coś z boku
to take action tə teɪk ˈækʃn podjąć
działanie
to take advantage of sth tə teɪk
ədˈvɑːntɪdʒ əv ˈsʌmθɪŋ skorzystać
z czegoś, wykorzystać coś
to take calculated risks tə teɪk
ˈkælkjʊleɪtɪd rɪsks podejmować
obliczone ryzyko
to take note tə teɪk nəʊt zauważyć
(coś), dostrzec
to take over tə teɪk ˈəʊvə(r)
zdominować (np. rynek)
to take over ownership of sth tə

teɪk ˈəʊvə(r) ˈəʊnəʃɪp əv ˈsʌmθɪŋ
 bjąć coś w posiadanie (po kimś)
o

to take sb on tə teɪk ˈsʌmbədi ɒn
zatrudniać kogoś, przyjmować
(do pracy/zespołu)
to take sth for granted tə teɪk
ˈsʌmθɪŋ fə(r) ˈɡrɑːntɪd uznawać
coś za pewnik/rzecz oczywistą,
spodziewać się czegoś
to take sth in tə teɪk ˈsʌmθɪŋ ɪn
chłonąć coś, cieszyć się widokiem
czegoś
to take sth into account tə teɪk
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntu əˈkaʊnt brać coś pod
uwagę, uwzględniać coś
to take sth on tə teɪk ˈsʌmθɪŋ ɒn
podjąć coś, zacząć
to take the initiative tə teɪk ði
ɪˈnɪʃətɪv podjąć inicjatywę
to take the pressure off tə teɪk ðə
ˈpreʃə(r) ɒf zmniejszyć nacisk/presję
to tank tə tæŋk spaść na łeb,
na szyję
to tantalise sth tə ˈtæntəlaɪz
ˈsʌmθɪŋ zwodzić coś

to take a major hit tə teɪk ə
ˈmeɪdʒə(r) hɪt zostać boleśnie
dotkniętym

to tap into sth tə tæp ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ
zacząć z czegoś korzystać, zacząć coś
wykorzystywać

to take a page from X’s book tə
teɪk ə peɪdʒ frəm bʊk pójść za
przykładem X

to team up with sb tə tiːm ʌp wɪð
ˈsʌmbədi połączyć z kimś siły

to take a shot in the dark tə teɪk
ə ʃɒt ɪn ðə dɑːk wykonać strzał
w ciemno

to teem with sb tə tiːm wɪð ˈsʌmbədi
aż roić się od kogoś, być pełnym
kogoś

Colorful
MEDIA

business-english.com.pl
78/2020

to tend to do sth tə tend tə du
ˈsʌmθɪŋ zazwyczaj coś robić

to tumble tə ˈtʌmbl runąć w dół,
opaść, spaść, upaść

poetycko, zacząć lirycznie o czymś
mówić

to testify tə ˈtestɪfaɪ przyznać,
zaświadczyć

to tune in to sth tə tjuːn ɪn tə ˈsʌmθɪŋ
włączyć coś, przełączyć na coś (np.
stację radiową, internetową itp.)

to wear off tə weə(r) ɒf ustąpić, minąć

to think you have died and gone to
heaven... tə ˈθɪŋk ju həv daɪd ənd
ɡɒn tə ˈhevn uważać, że się umarło
i trafiło do nieba (o czymś naprawdę
świetnym, doskonałej sytuacji itp.)
to threaten sth tə ˈθretn ˈsʌmθɪŋ
zagrozić czemuś
to thrive tə θraɪv kwitnąć, rozwijać
się
to throw sth at sb tə ˈθrəʊ ˈsʌmθɪŋ
ət ˈsʌmbədi stawiać kogoś przed
czymś, zmuszać do poradzenia sobie
z czymś
to throw sth in tə θrəʊ ˈsʌmθɪŋ ɪn
dorzucić coś, dodać
to thwart sth tə θwɔːt ˈsʌmθɪŋ
zablokować coś, udaremnić
to tie for X tə taɪ fə(r) zająć X miejsce
ex aequo
to top X tə tɒp przewyższyć/
przekroczyć X
to tout sth tə taʊt ˈsʌmθɪŋ
zachwalać coś, rozgłaszać
to track sth tə træk ˈsʌmθɪŋ śledzić
coś, prześledzić
to trail sth tə treɪl ˈsʌmθɪŋ wlec
się za czymś, pozostawać w tyle za
czymś
to transform tə trænsˈfɔːm
przekształcić (się)
to transition into sth tə trænˈzɪʃn
ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ przejść na coś,
przenieść się do czegoś
to transplant sth tə ˌtrænsˈplɑːnt
ˈsʌmθɪŋ przenieść coś (np. na nowy
grunt)
to transport sb across sth tə

to turn a profit tə tɜːn ə ˈprɒfɪt
wypracować zysk
to turn into sth tə tɜːn ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ
zmienić się w coś
to turn out to be sth tə tɜːn aʊt tə bi
ˈsʌmθɪŋ okazać się być czymś

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

dokądś

wɪsk ˈsʌmbədi əˈweɪ ˈsʌmweə(r)
 orwać kogoś dokądś, zabrać kogoś
p

to turn X tə tɜːn eks skończyć X lat

to whisk sb somewhere tə wɪsk
ˈsʌmbədi ˈsʌmweə(r) porwać kogoś
dokądś, wysłać kogoś gdzieś

to type sth in tə taɪp ˈsʌmθɪŋ ɪn
wpisać coś

to widen sth tə ˈwaɪdn ˈsʌmθɪŋ
poszerzyć coś

to uncover sth tu ʌnˈkʌvə ˈsʌmθɪŋ
odkryć coś, ujawnić

to wind up somewhere tə waɪnd
ʌp ˈsʌmweə(r) skończyć gdzieś,
wylądować gdzieś (np. po czymś,
w wyniku czegoś itp.)

to turn up tə tɜːn ʌp zjawiać się

to undergo sth tu ˌʌndəˈɡəʊ
ˈsʌmθɪŋ poddać się czemuś, przejść
przez coś
to update sb tu ˌʌpˈdeɪt ˈsʌmbədi
przekazywać komuś najnowsze informacje
to update sth tu ˌʌpˈdeɪt ˈsʌmθɪŋ
zaktualizować coś, unowocześnić,
odnowić
to urge sb to do sth tu ɜːdʒ ˈsʌmbədi
tə du ˈsʌmθɪŋ ponaglić kogoś do (z)
robienia czegoś
to use sth to one’s advantage tə

juːz ˈsʌmθɪŋ tə wʌnz ədˈvɑːntɪdʒ
 ykorzystać coś na swoją korzyść
w

to vacate sth tə vəˈkeɪt ˈsʌmθɪŋ
opuścić coś
to vie for sth tə vaɪ fə(r) ˈsʌmθɪŋ
ubiegać się o coś, rywalizować o coś

to triple tə ˈtrɪpl potroić się

to waive sth tə weɪv ˈsʌmθɪŋ uchylić
coś (obowiązek, opłatę)

to try sth out tə traɪ ˈsʌmθɪŋ aʊt
wypróbować coś

to welcome sth tə ˈwelkəm ˈsʌmθɪŋ
mile coś widzieć, z zadowoleniem coś
przyjąć
to whisk sb away somewhere tə

to waffle on tə ˈwɒfl ɒn gadać bez
sensu, lać wodę (pot., UK)

to try one’s hand at sth tə traɪ
wʌnz hænd ət ˈsʌmθɪŋ spróbować
w czymś swych sił

to welcome sb to sth tə ˈwelkəm
ˈsʌmbədi tə ˈsʌmθɪŋ powitać kogoś
gdzieś, mile kogoś gdzieś widzieć

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

trænsˈpɔːt ˈsʌmbədi əˈkrɒs ˈsʌmθɪŋ
 rzetransportować kogoś po czymś/
p

przez coś

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

to walk away with X tə wɔːk əˈweɪ
wɪð zgarnąć X, zarobić (na koniec)
to wax lyrical about sth tə wæks
ˈlɪrɪkl əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ gadać o czymś

to witness sth tə ˈwɪtnəs ˈsʌmθɪŋ
doświadczyć czegoś, być świadkiem
czegoś
to wonder tə ˈwʌndə(r) zastanawiać
się
to work abroad tə ˈwɜːk əˈbrɔːd
pracować za granicą
to work from home tə wɜːk frəm
həʊm pracować z domu
to work out tə ˈwɜːk aʊt ćwiczyć
fizycznie
to yell tə jel wrzeszczeć
to yield sth tə jiːld ˈsʌmθɪŋ przynieść
coś (np. skutek, efekt)
to zero in on sth tǝ ˈzɪərəʊ ɪn ɒn
ˈsʌmθɪŋ dokładnie wycelować w coś,
skoncentrować się konkretnie na
czymś
token ˈtəʊkən symboliczny (np.
o osobie, która jest gdzieś tylko
jako symbol, dla zadośćuczynienia
formalności itp.)
touchless tʌtʃ les bezdotykowy
touchscreen ˈtʌtʃskriːn ekran
dotykowy
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tour tʊə(r) objazd (po czymś),
wycieczka
tour of sth tʊə(r) əv ˈsʌmθɪŋ 
wycieczka po czymś
toxic ˈtɒksɪk toksyczny

turmoil ˈtɜːmɔɪl wrzenie
tweak twiːk usprawnienie, ulepszenie (szczególnie nieduże)
tweet twiːt wiadomość w serwisie
Twitter

tracking system ˈtrækɪŋ ˈsɪstəm 
system monitorowania/śledzenia

typically ˈtɪpɪkli zazwyczaj

trade treɪd fach, rzemiosło

U

traffic ˈtræfɪk ruch uliczny; ruch
internetowy
trail mix treɪl mɪks mieszanka
studencka (suszonych owoców
i orzechów)
training course ˈtreɪnɪŋ kɔːs kurs
szkoleniowy
tranquil ˈtræŋkwɪl spokojny, cichy
transcriber trænˈskraɪbə(r) skryba,
kopistka
transition trænˈzɪʃn przejście
(z czegoś na coś)
transparency trænsˈpærənsi
przejrzystość
trash receptacle træʃ rɪˈseptəkl pojemnik na śmieci
travelogue ˈtrævəlɒɡ dziennik
podróży (opisujący wrażenia
z podróży)
treasure ˈtreʒə(r) skarb
treatment ˈtriːtmənt traktowanie,
obchodzenie się (z kimś/czymś)
tree grub triː ɡrʌb pędrak, larwa
(owada żyjącego w drzewie)
tree-lined triː laɪnd wysadzany
drzewami
trek trek wyprawa
trial by media ˈtraɪəl baɪ ˈmiːdɪə sąd
medialny, rozprawa transmitowana
i analizowana w mediach

umbrella term ʌmˈbrelə tɜːm zbiorcze pojęcie
UN (United Nations) ˌjuːˈen juˈnaɪtɪd
ˈneɪʃnz ONZ (Organizacja Narodów
Zjednoczonych)
unarmed ˌʌnˈɑːmd nieuzbrojony
unashamed ˌʌnəˈʃeɪmd bezwstydny,
niekryjący się (z czymś)
uncertainty ʌnˈsɜːtnti niepewność
uncertainty principle ʌnˈsɜːtnti
ˈprɪnsəpl zasada nieoznaczoności
uncomfortable ʌnˈkʌmftəbl
niezręczny, trudny w odbiorze
uncommon ʌnˈkɒmən rzadki
unconventional ˌʌnkənˈvenʃnəl
niekonwencjonalny, nietradycyjny
under pressure to do sth ˈʌndə(r)
ˈpreʃə(r) tə du ˈsʌmθɪŋ pod presją, by
coś zrobić
under X ˈʌndə(r) zgodnie z X, według
(przepisów) X
understandably ˌʌndəˈstændəbli
zasadnie, w uzasadniony sposób
undiluted ˌʌndaɪˈljuːtɪd
nierozcieńczony; w całej krasie/bez
ograniczeń
undoubtedly ʌnˈdaʊtɪdli bez
wątpienia

trick trɪk sztuczka

unemployed ˌʌnɪmˈplɔɪd bezrobotny

tried and tested traɪd ənd ˈtestɪd
wypróbowany, pewny (UK)

unemployment ˌʌnɪmˈploɪmənt bezrobocie

triumphant traɪˈʌmfənt triumfalny,
zwycięski

unethical ʌnˈeθɪkl nieetyczny

trouble ahead ˈtrʌbl əˈhed szykują
się problemy, zbliżają się tarapaty

unfair ˌʌnˈfeə(r) nieuczciwy

trust trʌst zaufanie, pewność

unforeseen circumstances ˌʌnfɔːˈsiːn
ˈsɜːkəmstənsɪz nieprzewidziane
okoliczności

tsunami tsuːˈnɑːmi tsunami

unfounded ʌnˈfaʊndɪd bezpodstawny
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unique juˈniːk unikalny,
niepowtarzalny
unit ˈjuːnɪt jednostka, oddział
universal access ˌjuːnɪˈvɜːsl ˈækses
powszechny dostęp, dostęp dla
wszystkich
unpleasant ʌnˈpleznt nieprzyjemny
unpredictable ˌʌnprɪˈdɪktəbl
nieprzewidywalny
unquestionable ʌnˈkwestʃənəbl 
niekwestionowany
unrefined ˌʌnrɪˈfaɪnd nieprzetworzony, surowy
unscathed ʌnˈskeɪðd nietknięty,
bez szwanku
unsightly ʌnˈsaɪtli nieestetyczny,
brzydki
unsure about sth ʌnˈʃʊə(r) əˈbaʊt
ˈsʌmθɪŋ niepewny czegoś, mający
wątpliwości względem czegoś
untamed ʌnˈteɪmd nieokiełznany
untapped source of sth ʌnˈtæpt sɔːs
əv ˈsʌmθɪŋ niewykorzystane źródło
czegoś
unwanted ˌʌnˈwɒntɪd niepożądany
up and running ʌp ənd ˈrʌnɪŋ
działający, uruchomiony
upholder of sth ʌpˈhəʊldə(r) əv
ˈsʌmθɪŋ przestrzegający czegoś
(o osobie)
upper edge ˈʌpə(r) edʒ przewaga
(nad kimś)
upright ˈʌpraɪt wyprostowany
upstream ˌʌpˈstriːm działanie
na rynku wyższego szczebla;
na wcześniejszym etapie dostaw
(niż do konsumenta)
upswing in sth ˈʌpswɪŋ ɪn ˈsʌmθɪŋ
wzrost czegoś
uptick in sth ˈʌptɪk ɪn ˈsʌmθɪŋ wzrost czegoś (nagły i niewielki) (US)
upturn ˈʌptɜːn trend zwyżkowy
upwards of X ˈʌpwədz əv powyżej X
urban ˈɜːbən miejski
urban planner ˈɜːbən ˈplænə(r) 
urbanista
urban sprawl ˈɜːbən sprɔːl rozrost
miast, bezładna rozbudowa miasta

Colorful
MEDIA

USB stick ˌjuː es ˈbiː stɪk pendrive
user-friendly ˈjuːzə(r) ˈfrendli przyjazny dla użytkownika
utility bill juːˈtɪlɪti bɪl rachunek
za media (prąd, gaz itp.)
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vulnerability ˌvʌlnərəˈbɪlɪti słabość,
wrażliwość (na coś)

when the chips are down wen ðə
tʃɪps ə(r) daʊn gdy przyjdzie co do
czego

W

whereas weərˈæz podczas gdy
whereby weəˈbaɪ w którym, w myśl
którego

utopian juːˈtəʊpɪən utopijny,
nierealny

waistline ˈweɪstlaɪn talia, linia (np.
mówiąc o przybieraniu na wadze)

UX (user experience) ˌjuː ˈeks
ˈjuːzə(r) ɪkˈspɪərɪəns wygoda
użytkowania, ergonomia oprogramowania

waking hours ˈweɪkɪŋ ˈaʊəz godziny
czuwania

whiz-kid ˈwɪz kɪd cudowne dziecko
(UK)

warfare ˈwɔːfeə(r) działania wojenne

wild card ˈwaɪld kɑːd dzika karta;
nieprzewidywalna kwestia/zdarzenie

V
valuable ˈvæljʊəbl wartościowy
value ˈvæljuː wartość, znaczenie
vanishing ˈvænɪʃɪŋ znikający
vast vɑːst szeroki, rozległy
venture ˈventʃə(r) przedsięwzięcie,
operacja
venture capital ˈventʃə(r) ˈkæpɪtəl
kapitał inwestycyjny wysokiego ryzyka
venue ˈvenjuː miejsce wydarzenia
(kulturalnego/rozrywkowego)
via ˈvaɪə przez, za pośrednictwem
victorious vɪkˈtɔːrɪəs zwycięski

warts and all wɔːts ənd ɔːl w całej
brzydocie, bez upiększeń
Washington, DC (District of Columbia) ˈwɒʃɪŋtən ˌdiː ˈsiː ˈdɪstrɪkt
əv kəˈlʌmbɪə Waszyngton (dystrykt
Kolumbii)
week-long wiːk lɒŋ tygodniowy
well prepared wel prɪˈpeəd dobrze
przygotowany (nie przed rzeczownikiem)
well worth X wel wɜːθ zdecydowanie
warte X (np. coś zrobienia czegoś)
well-being wel ˈbiːɪŋ dobre samopoczucie (psychiczne/fizyczne)
well-known wel nəʊn doskonale/
powszechnie znany (tylko przed
rzeczownikiem)

videoconferencing

well-suited wel ˈsuːtɪd dobrze
pasujący, nadający się (do czegoś)

village ˈvɪlɪdʒ wieś

what looks like X... ˈwɒt lʊks ˈlaɪk
coś, co wydaje się być (jak) X...

ˈvɪdiəʊkɒnfərənsɪŋ wideokonferencje

Vilnius ˈvɪlniəs Wilno
violence ˈvaɪələns przemoc
violent ˈvaɪələnt pełen przemocy
virtually ˈvɜːtʃʊəli praktycznie
vista ˈvɪstə widok
visual experience ˈvɪʒuəl
ɪkˈspɪərɪəns wrażenia wizualne
vital ˈvaɪtl niezbędny, mający podstawowe znaczenie (dla czegoś)
vlogger ˈvlɒɡə(r) wideo blogger
(blogger publikujący klipy wideo zamiast tekstów)
volatile ˈvɒlətaɪl niestabilny
volunteer ˌvɒlənˈtɪə(r) wolontariusz,
ochotnik
vulgar ˈvʌlɡə(r) wulgarny

what really matters ˈwɒt ˈrɪəli
ˈmætəz to, co się naprawdę liczy
what’s more... ˈwɒts mɔː(r) co
więcej...
whatever you call it... wɒtˈevə(r) ju
kɔːl ɪt jakkolwiek tego nie nazwać...,
jak zwał, tak zwał...
when all is said and done... wen ɔːl
z ˈsed ənd dʌn w ostatecznym rozrachunku...
when it comes to doing sth wen ɪt
kʌmz tə ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ jeśli chodzi
o robienie czegoś, jeśli mowa
o robieniu czegoś
when it comes to sth wen ɪt kʌmz
tə ˈsʌmθɪŋ gdy/jeśli chodzi o coś,
mówiąc o czymś

whilst waɪlst w trakcie, podczas

willing ˈwɪlɪŋ chętny, skłonny
wind turbine wɪnd ˈtɜːbaɪn turbina
wiatrowa
with respect to sth wɪð rɪˈspekt
tə ˈsʌmθɪŋ w zakresie czegoś, jeśli
chodzi o coś
with sb in mind wɪð ˈsʌmbədi ɪn
maɪnd z myślą o kimś
with the exception of X wɪð ði
ɪkˈsepʃn əv za wyjątkiem X
within a year wɪðˈɪn ə ˈjiə(r) w ciągu
roku
workforce ˈwɜːkfɔːs siła robocza,
pracownicy
working arrangement ˈwɜːkɪŋ
əˈreɪndʒmənt uzgodnienie robocze,
porozumienie
working life ˈwɜːkɪŋ laɪf okres
aktywności zawodowej
working week ˈwɜːkɪŋ wiːk tydzień
roboczy (UK)
workout ˈwɜːkaʊt sesja treningowa,
trening (fizyczny)
would-be wʊd bi potencjalny,
niedoszły (tylko przed rzeczownikiem)

X
X 101 (a course) wʌn əʊ wʌn ə kɔːs
podstawy X (o kursie nauczania)
(pot., US)
X et al. (alia) ˈet æl eɪliə X i inni
(łac., form.)
X is a must ɪz ə mʌst X to pozycja
obowiązkowa

Colorful
MEDIA

X is the operative word ɪz ði
ˈɒpərətɪv ˈwɜːd akcent na „X”
(o słowie, które dobrze podsumowuje coś, jest najbardziej istotne itp.)
X metres apart ˈmiːtəz əˈpɑːt oddalony/oddzielony (od siebie) o X
metrów
X of substance əv ˈsʌbstəns
wartościowy X
X purposes ˈpɜːpəsɪz X cele,
X zastosowania
X year in office ˈjiə(r) ɪn ˈɒfɪs X rok
urzędowania
X-based beɪst znajdujący się w X,
żyjący/działający z X (tylko przed
rzeczownikiem)
X-born bɔːn urodzony w X (tylko
przed rzeczownikiem)
X-dependent dɪˈpendənt zależny
od X
X-laced leɪsd z dodatkiem X
(np. o leku, substancji)
X-looking lʊkɪŋ wyglądający na X
(tylko przed rzeczownikiem)
X-owned əʊnd należący do X
X-related rɪˈleɪtɪd związany z X,
dotyczący X (tylko przed rzeczownikiem)
X-wise waɪz jeśli chodzi o X,
w kwestii X (pot.)
X, period! ˈpɪərɪəd X i kropka!

Y
yard sale jɑːd seɪl wyprzedaż
garażowa
year-over-year ˈjiə(r) ˈəʊvə(r) ˈjiə(r)
w porównaniu do poprzedniego roku
(US, tylko przed rzeczownikiem)
yet more X jet mɔː(r) jeszcze więcej X
YMCA (Young Men’s Christian Association) ˌwaɪ em siː ˈeɪ jʌŋ menz
ˈkrɪstʃən əˌsəʊʃiˈeɪʃn YMCA (Związek
Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej)
you could be forgiven for doing
sth ju kəd bi fəˈɡɪvn fə(r) ˈduːɪŋ
ˈsʌmθɪŋ zrobienie czegoś jest
zrozumiałe/wybaczalne

you’d be surprised at... jud bi
səˈpraɪzd æt może to być dziwne,
ale...
you’d be surprised... jud bi səˈpraɪzd
być może to cię zdziwi, (ale...)
youngster ˈjʌŋstə(r) młoda osoba
youth juːθ młodzież, młodzi ludzie
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