Colorful
MEDIA

A
a bit of a downtime ə bɪt əv ə
ˈdaʊnˌtaɪm odrobina odpoczynku
a case in point ǝ
 keɪs ɪn pɔɪnt d
 obry przykład
a little short of X ə
 ˈlɪtl ʃɔːt əv n
 iemal X, prawie X (pot.)
a match made in heaven ə mætʃ
meɪd ɪn ˈhevn idealna para; para,
którą wybrał sam los
a number of sth ə
 ˈnʌmbə(r) əv
ˈsʌmθɪŋ pewna liczba czegoś, wiele
czegoś
a seat in the Senate ə siːt ɪn ðə
ˈsenɪt m
 iejsce w Senacie, urząd
senatorski
a sense of control ə
 sens əv
kənˈtrəʊl poczucie sprawstwa
a sense of X ə sens əv poczucie X
a smattering of sth ə
 ˈsmætərɪŋ əv
ˈsʌmθɪŋ odrobina czegoś, trochę
czegoś
a string of sth ə
 strɪŋ əv ˈsʌmθɪŋ
seria czegoś
a tad X ə
 ˈtæd o
 drobinę, nieco
(pot.)
a variety of sth ə
 vəˈraɪəti əv
ˈsʌmθɪŋ rozmaitość czegoś, (duży)
wybór
a whole host of X ə
 həʊl həʊst əv
cała masa X, całe mnóstwo X
a whole lot ə
 həʊl lɒt cała masa,
całe mnóstwo
abhorrent to sb ə
 bˈhɒrənt tə
ˈsʌmbədi odrażający dla kogoś
abnormally æ
 bˈnɔːmli nienormalnie, anormalnie
abortion ə
 ˈbɔːʃn aborcja
above-mentioned ə
 ˈbʌv ˈmenʃnd
wyżej wspomniany
abroad ə
 ˈbrɔːd za granicę, za
granicą
abstract ˈ æbstrækt a bstrakcyjny
abundant ə
 ˈbʌndənt obfity
abusive əˈbjuːsɪv obelżywy,
obraźliwy
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academia ˌ ækəˈdiːmiə środowisko
akademickie

agricultural ˌ æɡrɪˈkʌltʃrəl rolny

academic ˌækəˈdemɪk nauczyciel
akademicki, profesor

aisle a
 ɪl korytarz, alejka (sklepowa)

accelerated əkˈseləreɪtɪd
przyspieszony
accessibility ə
 ksesəˈbɪləti
dostępność
accolade ˈ ækəleɪd wyraz uznania
accommodation ə
 ˌkɒməˈdeɪʃn zakwaterowanie, kwatera

agriculture ˈæɡrɪˌkʌltʃə(r) rolnictwo
aka (also known as) ˌ eɪ keɪ ˈeɪ
ˈɔːlsəʊ nǝʊn ǝz znany również jako
albeit ˌ ɔːlˈbiːɪt a czkolwiek, chociaż
allegation ˌ æləˈɡeɪʃn domniemanie, oskarżenie
allegedly ə
 ˈledʒɪdli rzekomo
alliance ə
 ˈlaɪəns sojusz

accomplishment ə
 ˈkʌmplɪʃmənt
osiągnięcie, zdobycz

Allies ˈ ælaɪz Alianci (w II wojnie
światowej)

according to ə
 ˈkɔːdɪŋ tə w
 edług,
zgodnie z

allocation ˌ æləˈkeɪʃn przydział

accusation ˌ ækjuˈzeɪʃn oskarżenie
achievement ə
 ˈtʃiːvmənt
osiągnięcie, zdobycz
active listening ˈ æktɪv ˈlɪsnɪŋ aktywne słuchanie

alternating current ˌ ɔ:ltɜ:neɪtɪŋ
ˈkʌrənt p
 rąd zmienny
amazingly əˈmeɪzɪŋli z dumiewająco
ambiguously æ
 mˈbɪɡjuəsli
dwuznacznie
ambitious æ
 mˈbɪʃəs ambitny

ad (advertisement) æ
 d
ədˈvɜːtɪsmənt reklama (pot.)

amicable ˈ æmɪkəbl przyjazny,
polubowny

addiction to sth ə
 ˈdɪkʃn tə ˈsʌmθɪŋ
uzależnienie od czegoś

amid sth ə
 ˈmɪd ˈsʌmθɪŋ w samym
środku czegoś, w trakcie czegoś

administration ə
 dˌmɪnɪˈstreɪʃn administracja, administrowanie

an average of X ən ˈævərɪdʒ əv
przeciętnie X

admirable ˈ ædmərəbl godny podziwu

an X take on sth ə
 n teɪk ɒn ˈsʌmθɪŋ
X ujęcie czegoś, X podejście do
czegoś

adult ˈ ædʌlt dorosły
advancement ə
 dˈvɑːnsmənt
postęp, rozwój (np. osobisty, zawodowy)

ancestral æ
 nˈsestrəl przodków,
rodowy

advances in sth ə
 dˈvɑːnsɪz ɪn
ˈsʌmθɪŋ postępy w czymś/jakiejś
kwestii

ancillary æ
 nˈsɪləri oboczny, pomocniczy

advantage ədˈvɑːntɪdʒ przewaga,
korzyść
advertiser ˈædvətaɪzə(r) reklamodawca
advisor æ
 dˈvaɪzə(r) doradca
advocate for sth ˈ ædvəkət fə(r)
ˈsʌmθɪŋ orędownik za czymś,
zwolennik czegoś
affiliation ə
 ˌfɪliˈeɪʃn powiązanie,
związek
afterwards ˈ ɑːftəwədz potem, po
czymś
agile ˈ ædʒaɪl zwinny

ancient ˈ eɪnʃənt starożytny

Angles ˈ æŋɡlz Anglowie (lud)
animal rights ˈ ænɪml raɪts prawa
zwierząt
annual ˈ ænjuəl roczny
anthropogenic ˌanθrəpəˈdʒenɪk
wywołany przez człowieka, antropogeniczny
anthropology ˌ ænθrəˈpɒlədʒi
antropologia
anytime in the future ˈeniˌtaɪm ɪn
ðə ˈfjuːtʃə(r) w dowolnym momencie w przyszłości
apart from sth ə
 ˈpɑːt frəm ˈsʌmθɪŋ
poza czymś, oprócz
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apparel əˈpærəl odzież
apparently ə
 ˈpærəntli najwyraźniej
appeal ə
 ˈpiːl atrakcyjność, urok
appetite ˈæpɪtaɪt a petyt
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at one’s own pace ə
 t wʌnz əʊn
peɪs w czyimś własnym tempie

back-breaking ˈ bæk breɪkɪŋ
katorżniczy (o pracy)

at present ə
 t ˈpreznt o
 becnie

back-end ˈ bæk end związany
z administracją (firmy)

at scale ə
 t skeɪl n
 a (taką) dużą skalę

application for sth ˌ æplɪˈkeɪʃn fǝ(r)
ˈsʌmθɪŋ podanie o coś, wniosek;
ubieganie się (o pracę)

at the forefront of sth ə
 t ðə
ˈfɔːfrʌnt əv ˈsʌmθɪŋ n
 a czele/
przedzie czegoś

backdrop ˈ bækdrɒp tło (czegoś)

appointee əˌpɔɪnˈtiː nominant, osoba nominowana (na dany urząd)

at the heart of sth ə
 t ðə hɑːt əv
ˈsʌmθɪŋ u podstaw czegoś,
w (samym) sercu czegoś

backlash ˈ bæklæʃ gwałtowny
sprzeciw

approach ə
 ˈprəʊtʃ podejście
appropriately ə
 ˈprəʊpriətli 
odpowiednio, w odpowiedni
sposób
approximately ə
 ˈprɒksɪmətli 
w przybliżeniu
archetypical ˌ ɑːkɪˈtɪpɪkl a rchetypowy
arguably ˈ ɑːɡjuəbli zapewne,
możliwe
armed with sth ɑ
 ːmd wɪð ˈsʌmθɪŋ
uzbrojony w coś, wyposażony
arms ɑːmz b
 roń
array ə
 ˈreɪ wybór, asortyment
arrival ə
 ˈraɪvl przybycie, przylot
artificial intelligence ˌɑ:tɪˌfɪʃl
ɪnˈtelɪdʒəns sztuczna inteligencja
artificially ˌ ɑːtɪˈfɪʃli s ztucznie
artiness ˈɑːtinəs artyzm (także
iron.)
as a result of sth ə
 z ə rɪˈzʌlt əv
ˈsʌmθɪŋ w wyniku czegoś
as far as X is concerned əz ˈfɑː(r) əz
ɪz kənˈsɜːnd jeśli chodzi o X
as follows əz ˈfɒləʊz co następuje
as opposed to sth ə
 z əˈpəʊzd tə
ˈsʌmθɪŋ w odróżnieniu od czegoś,
w przeciwieństwie do czegoś
as sb put it... ə
 z ˈsʌmbədi pʊt ɪt jak
to ujął ktoś...
assertive əˈsɜːtɪv asertywny
asset ˈ æset z aleta, atut
assignment ə
 ˈsaɪnmənt zadanie,
zlecenie
at a cost of X ǝ
 t ǝ kɒst ǝv w
 cenie
X, o koszcie X
at a time ət ə ˈtaɪm jednocześnie,
na raz

at the onset of sth ə
 t ði ˈɒnset əv
ˈsʌmθɪŋ na początku czegoś
at the time ət ðə taɪm w
 tamtych
czasach
at times ət taɪmz c zasami
ATM (automatic teller machine)
ˌ eɪ tiːˈem ˌɔːtəˈmætɪk ˈtelə(r) məˈʃiːn
bankomat
attorney ə
 ˈtɜːni prawnik, adwokat
attorney general ə
 ˌtɜ:ni ˈdʒenrəl
prokurator generalny; minister
sprawiedliwości (US)
auditory ˈ ɔːdətri s łuchowy, słuchu
augmented reality ɔ ːɡˈmentɪd
rɪˈælɪti rzeczywistość rozszerzona
authentic ɔːˈθentɪk p
 rawdziwy
authoritarianism
ɔ:ˌθɒrɪˈteəriənˌɪzəm autorytaryzm,
autokratyzm
authorities ɔ ːˈθɒrətiz władze
avid ˈ ævɪd zapalony
awareness əˈweənəs wiedza,
znajomość (o czymś, czegoś)
Aww! ɔ ː o
 jej! (wyraz radości na
widok czegoś słodkiego, miłego itp.)
azure ˈæʒə(r) błękitny, lazurowy

B
B2B (business to business) ˌ biː
tə ˈbiː ˈbɪznəs tə ˈbɪznəs relacje
między biznesami, klasyczny
e-biznes
B2C (business to consumer) ˌ biː tə
ˈbiː ˈbɪznəs tə kənˈsjuːmə(r) model
b2c (sprzedaży bezpośrednio do
konsumenta, prywatnej osoby,
a nie firmy)

background ˈ bækɡraʊnd 
pochodzenie (czyjeś)

baking hot ˈ beɪkɪŋ hɒt piekący,
straszliwie gorący
ballot ˈ bælət głosowanie
ban b
 æn zakaz
based on sth b
 eɪst ɒn ˈsʌmθɪŋ 
w oparciu o coś
baseless ˈ beɪsləs bezpodstawny
baseload ˈ beɪsləʊd podstawowe
obciążenie (prądowe/mocy)
battleground ˈ bætlɡraʊnd pole
bitwy
bay b
 eɪ zatoka
BCE (before the Common Era) ˌ biː
siː ˈiː bɪˈfɔː(r) ðə ˈkɒmən ˈɪərə p
 .n.e.
(przed naszą erą)
beachfront ˈ biːtʃfrʌnt n
 abrzeże
(wzdłuż plaży), nabrzeżny
(znajdujący się na linii lub przed
linią plaży, o nieruchomości)
beady ˈ biːdi świdrujący (wzrok,
oczy)
behind bars bɪˈhaɪnd bɑːz za kratkami
behind closed doors b
 ɪˈhaɪnd
kləʊzd dɔːz za zamkniętymi drzwiami
belief bɪˈliːf p
 rzekonanie, opinia
believe it or not... b
 ɪˈliːv ɪt ɔː(r) nɒt
trudno w to uwierzyć, ale...
bellicose ˈbelɪkəʊs wojowniczy
benefit ˈ benɪfɪt k orzyść, pożytek
benevolence bəˈnevələns
życzliwość, dobra wola
big bucks bɪg bʌks wielka kasa,
spory kawał grosza (pot., US)
big fish b
 ɪg fɪʃ g ruba ryba
big guns b
 ɪg gʌnz najwięksi gracze
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big name b
 ɪɡ neɪm wielkie nazwisko; znana osobistość, gwiazda

bureaucratic ˌbjʊərəˈkrætɪk 
biurokratyczny

bigwig ˈ bɪɡwɪɡ gruba ryba

bursting with sth ˈ bɜːstɪŋ wɪð
ˈsʌmθɪŋ pełen czegoś

bioenergy ˌ bʌɪəʊˈenədʒi bioenergia, bioenergetyka
biopic ˈ baɪəʊpɪk film biograficzny
bitter ˈbɪtə(r) z awzięty, zażarty
bizarre bɪˈzɑː(r) d
 ziwaczny,
osobliwy
bleak b
 liːk ponury, niewesoły
bloc b
 lɒk blok (państw)
blockchain ˈ blɒktʃeɪn technologia
łańcucha bloków
board b
 ɔːd r ada (nadzorcza,
dyrektorów)
boarding school ˈbɔːdɪŋ skuːl szkoła
z internatem
boardroom ˈ bɔːdruːm d
 yrekcja,
szczebel dyrektorski
bookcase ˈbʊk keɪs biblioteczka
(mebel)
boon b
 uːn dobrodziejstwo

business as usual ˈ bɪznəs əz
ˈjuːʒʊəl nic niezwykłego, zwyczajna
sytuacja
by a slim margin b
 aɪ ə slɪm
ˈmɑːdʒɪn z niewielką przewagą
by and large baɪ ənd lɑːdʒ w sumie,
ogólnie rzecz biorąc
by comparison b
 aɪ kəmˈpærɪsn
w porównaniu
by the way b
 aɪ ðə ˈweɪ przy okazji

C
cabinet ˈ kæbɪnət szafka, witryna
cafe working ˈ kæfeɪ ˈwɜːkɪŋ praca
z kawiarni (zdalna, przy kawie)
call to do sth k ɔːl tə du ˈsʌmθɪŋ
wezwanie do zrobienia czegoś, apel

booth b
 uːð kabina

campaign rally k æmˈpeɪn ˈræli
wiec wyborczy

bound to do sth b
 aʊnd tə du
ˈsʌmθɪŋ (który) z pewnością coś
zrobi

campaigner k æmˈpeɪnə(r) 
bojownik (o prawa człowieka itp.)

boundary ˈ baʊndri granica
boycott ˈ bɔɪkɒt b
 ojkot
boycotter ˈbɔɪkɒtə(r) bojkotujący
(kogoś/coś)
brand b
 rænd marka
brand-name ˈbrændˌnem m
 arkowy,
znanej marki (tylko przed
rzeczownikiem)
broadband internet ˈ brɔːdbænd
ˈɪntənet szerokopasmowy Internet

campus ˈ kæmpəs kampus,
miasteczko (firmy, uniwersytetu
itp.)
cancer ˈkænsə(r) rak
candidacy ˈ kændɪdəsi kandydatura, ubieganie się (o stanowisko)
(UK)
capability ˌ keɪpəˈbɪlɪti zdolność,
umiejętność
capable ˈ keɪpəbl zdolny

broadly ˈ brɔːdli szeroko, ogólnie

capacity k əˈpæsəti moce
przerobowe/produkcyjne

Brussels ˌ brʌslz Bruksela

cape k eɪp przylądek

buck b
 ʌk p
 ot. dolar, dolec

capital ˈ kæpɪtl stolica

building blocks ˈ bɪldɪŋ ˈblɒks podstawowe elementy (czegoś), części
składowe (czegoś)

capital punishment ˈ kæpɪtəl
ˈpʌnɪʃmənt kara śmierci

building maintenance ˈbɪldɪŋ
ˈmeɪntənəns konserwacja budynku
bulletproof vest ˈ bʊlɪtpruːf vest
kamizelka kuloodporna

carbon ˈ kɑːbən węgiel
(pierwiastek)
casserole dish ˈ kæsərəʊl dɪʃ 
szklane naczynie żaroodporne;
duszona potrawka
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catalyst ˈ kætəlɪst k atalizator
celebrity s ɪˈlebrɪti gwiazda,
znakomitość
centigrade ˈ sentɪɡreɪd Celsjusza
(skala temperatury)
century ˈ sentʃəri stulecie
CEO (Chief Executive Officer) ˌsiː
iːˈəʊ tʃiːf ɪɡˈzekjʊtɪv ˈɒfɪsə(r) 

dyrektor naczelny

ceviche seˈviːtʃeɪ ceviche
(południowoamerykańskie danie
z marynowanej ryby)
chain store tʃeɪn stɔː(r) s klep
należący do sieci
chained tʃeɪnd na łańcuchu
challenge ˈtʃæləndʒ wyzwanie,
problem
chamber of commerce ˈtʃeɪmbə(r)
əv ˈkɒmɜːs izba handlowa
chancellor ˈ tʃɑːnsələ(r) kanclerz
charging station ˈ tʃɑːdʒɪŋ ˈsteɪʃn
stacja ładująca
chatting ˈ tʃætɪŋ r ozmawianie, pogaduszki
chef ʃef s zef kuchni, mistrz kucharski
chiefly ˈ tʃiːfli głównie
childcare ˈtʃaɪldkeə(r) wychowanie
dziecka
chop suey tʃɒp ˈsuːi danie emigrantów chińskich z mięsa, jaj
i warzyw z zagęszczanym sosem
Christian Democratic Union (CDU)
ˈ krɪstʃən ˌdeməˈkrætɪk ˈjuːnɪən
ˌsiː diː ˈjuː U
 nia ChrześcijańskoDemokratyczna
chunk of beef tʃʌŋk əv biːf k awałek
wołowiny
circumstances ˈsɜːkəmstənsɪz
okoliczności
civil rights ˈ sɪvl raɪts p
 rawa obywatelskie
civil servant ˈ sɪvəl ˈsɜːvənt
urzędnik państwowy
civil war ˈsɪvl wɔː(r) w
 ojna domowa
clandestine klænˈdestɪn tajny
claustrophobic ˌ klɔːstrəˈfəʊbɪk
klaustrofobiczny
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clergy ˈ klɜːdʒi duchowieństwo, kler
cloud storage klaʊd ˈstɔːrɪdʒ
przechowywanie (danych)
w chmurze
clout k laʊt wpływy, znaczenie
clownfish ˈ klaʊnfɪʃ błazenek (ryba)
clue kluː w
 skazówka, podpowiedź
co-working ˈ kəʊwəːkɪŋ co-working,
praca pracowników z różnych firm
lub zdalnie pracujących z jednego
biura (wynajętego do pracy różnych
pracowników)

composer kəmˈpəʊzə(r) kompozytor
comprehensive ˌkɒmprɪˈhensɪv
wszechstronny, obszerny
concealed k ənˈsiːld ukryty,
schowany
concern over sth k ənˈsɜːn ˈəʊvə(r)
ˈsʌmθɪŋ obawa o coś/przed czymś
concerned with sth k ənˈsɜːnd wɪð
ˈsʌmθɪŋ zaniepokojony czymś, zainteresowany czymś

cobot ˈ kəʊbɒt robot
współpracujący z człowiekiem

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

coconut meat ˈkəʊkənʌt miːt miąższ
kokosu

conch shell k ɒntʃ ʃel muszla (np.
wykorzystywana jako instrument)

coconut oil ˈ kəʊkənʌt ɔɪl olej kokosowy

concise k ənˈsaɪs zwięzły

collaboration k əˌlæbəˈreɪʃn
współpraca

conclusion k ənˈkluːʒn wniosek
conclusion k ənˈkluːʒn zakończenie

collaborative kəˈlæbərətɪv wspólny

confessor kənˈfesə(r) spowiednik

collective kəˈlektɪv łączny, razem
wzięty

confidence ˈkɒnfɪdəns pewność
siebie

college ˈkɒlɪdʒ studia, uczelnia (US)

confident ˈ kɒnfɪdənt pewny siebie

colonialism k əˈləʊnɪəlɪzəm kolonializm

configuration k ənˌfɪɡəˈreɪʃn konfiguracja

combat ˈ kɒmbæt walka

conflicting ˈkɒnflɪktɪŋ sprzeczny

come X kʌm g dy nadejdzie/zbliża
się X (np. Gwiazdka)

congenial k ənˈdʒiːnɪəl przyjemny,
sympatyczny

comforting ˈkʌmfətɪŋ p
 ocieszający
coming ˈ kʌmɪŋ n
 adchodzący

connectivity issue ˌ kɒnekˈtɪvɪti ˈɪʃuː
problem z połączeniem

commander kəˈmɑːndə(r) dowódca

conquest ˈ kɒŋkwest podbój

commercial k əˈmɜːʃl handlowy, komercyjny

consequently ˈ kɒnsɪkwəntli 
w rezultacie, wskutek tego

common ˈ kɒmən wspólny

conservative kənˈsɜːvətɪv konserwatywny

community k əˈmjuːnɪti społeczność
compared to sth k əmˈpeəd tə
ˈsʌmθɪŋ w porównaniu do czegoś
competition ˌkɒmpəˈtɪʃn rywal,
konkurencja

considerable k ənˈsɪdərəbl znaczący
consistently k ənˈsɪstəntli stale,
ciągle; konsekwentnie
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contemporary k ənˈtemprəri
współczesny (komuś, ktoś),
rówieśnik
contentious k ənˈtenʃəs s porny, kontrowersyjny
continuity ˌ kɒntɪˈnjuːɪti ciągłość
(np. operacyjna)
contribution to sth ˌ kɒntrɪˈbjuːʃn
tə ˈsʌmθɪŋ p
 rzyczynek do czegoś,
wkład w coś
controversy ˈ kɒntrəvɜːsi 
kontrowersje
conundrum k əˈnʌndrəm zagwozdka, dylemat
convinced k ənˈvɪnst przekonany,
pewny (czegoś)
coral ˈ kɒrəl koralowiec
corned beef kɔːnd biːf w
 ołowina
peklowana w puszce
corporate income ˈkɔːpərət ˈɪŋkʌm
dochód korporacyjny
corporate raider ˈ kɔːpərət ˈreɪdə(r)
łowca korporacyjny, rekin korporacyjny
corresponding to sth ˌ kɒrɪˈspɒndɪŋ
tə ˈsʌmθɪŋ o
 dpowiadający czemuś
corridor ˈ kɒrɪdɔː(r) k orytarz
cost per unit k ɒst pɜː(r) ˈjuːnɪt koszt
jednostkowy
cost-competitive kɒst kəmˈpetətɪv
konkurencyjny cenowo
cost-free kɒst friː b
 ez kosztów
counselling ˈ kaʊnsəlɪŋ poradnictwo, pomoc psychologa
counterpart ˈkaʊntəpɑːt odpowiednik
countless ˈ kaʊntləs niezliczony
countrywide ˌ kʌntriˈwaɪd w całym
kraju
coveted ˈkʌvɪtɪd u
 pragniony
crayfish ˈ kreɪfɪʃ r ak, langusta

competitor kəmˈpetɪtə(r) rywal

conspicuous by its absence
k ənˈspɪkjʊəs baɪ ɪts ˈæbsəns
zwracający uwagę swoją
nieobecnością, rzucający się w oczy
(o braku/nieobecności kogoś)

completion k əmˈpliːʃn ukończenie

constant ˈ kɒnstənt stały

Crimean krəˈmiːn krymski

compliant k əmˈplaɪənt zgodny
(z normami)

construction permit kənˈstrʌkʃn
ˈpɜːmɪt zezwolenie budowlane

criminal justice ˈkrɪmɪnl ˈdʒʌstɪs
sądownictwo karne

competition from sb ˌ kɒmpəˈtɪʃn
frəm ˈsʌmbədi konkurencja
ze strony kogoś

craze kreɪz s zał, moda (na coś)
cream kriːm ś mietanka
credible ˈ kredəbl wiarygodny

Colorful
MEDIA

criteria kraɪˈtɪərɪə kryteria
critical thinking ˈ krɪtɪkl ˈθɪŋkɪŋ 
krytyczne myślenie
crops k rɒps uprawy
crossing ˈ krɒsɪŋ skrzyżowanie
crucial ˈ kruːʃl decydujący,
rozstrzygający
cruelty ˈ kruːəlti okrucieństwo
cruise ship k ruːz ʃɪp s tatek
wycieczkowy
crusade kruːˈseɪd krucjata
CTO (Chief Technology Officer)
ˌ siː tiː ˈəʊ tʃiːf tekˈnɒlədʒi ˈɒfɪsə(r)
dyrektor ds. technologii
cuisine k wɪˈziːn kuchnia (styl
gotowania)
curfew ˈkɜːfjuː godzina policyjna
curse kɜːs przekleństwo (o czymś
złym, co kogoś dotknęło)
custom ˈkʌstəm z wyczaj
customary ˈ kʌstəməri zwyczajowy,
zgodny ze zwyczajem
cybersecurity ˈ sʌɪbəsɪˌkjʊərɪti
bezpieczeństwo w sieci/
komputerowe

D
dairy milk ˈ deəri mɪlk mleko krowie
damage ˈdæmɪdʒ uszkodzenie,
uszczerbek
dart d
 ɑːt r zutka (dart)

dedicated to sb ˈ dedɪkeɪtɪd tə
ˈsʌmbədi poświęcony komuś

disciple d
 ɪˈsaɪpl uczeń

defamation ˌ defəˈmeɪʃn
zniesławienie

display d
 ɪ?sple? ekran

defeat d
 ɪˈfiːt p
 orażka
degree dɪˈɡriː tytuł, stopień
delay d
 ɪˈleɪ opóźnienie
demand for sth d
 ɪˈmɑːnd fə(r)
ˈsʌmθɪŋ popyt na coś, zapotrzebowanie
demanding d
 ɪˈmɑːndɪŋ
wymagający
density ˈ densɪti gęstość
department d
 ɪˈpɑːtmənt dział
(w firmie)
dependent on sth d
 ɪˈpendənt ɒn
ˈsʌmθɪŋ zależny od czegoś

discount ˈ dɪskaʊnt zniżka
disposal d
 ɪˈspəʊzl usuwanie (np.
wycieku, odpadów)
disproportionately
ˌ dɪsprəˈpɔːʃənətli w sposób
niewspółmierny (do czegoś)
disruption d
 ɪsˈrʌpʃn zamęt, wstrząs
distant ˈ dɪstənt o
 dległy
distinction dɪˈstɪŋkʃn wyróżnienie,
zaszczyt
distinctive dɪˈstɪŋktɪv w
 yraźny,
charakterystyczny
distraction d
 ɪˈstrækʃn coś, co rozprasza uwagę

deputy ˈ depjuti zastępca

distressing d
 ɪˈstresɪŋ poruszający,
bolesny

descriptor dɪˈskrɪptə(r) deskryptor,
opis

distributed dɪˈstrɪbjuːtɪd rozproszony

desegregation ˌ di:ˌseɡrɪˈɡeɪʃn 
desegregacja (rasowa)

district ˈ dɪstrɪkt d
 zielnica

despite dɪˈspaɪt pomimo
dessert dɪˈzɜːt deser
detractor dɪˈtræktə(r) p
 rzeciwnik
devastating ˈdevəsteɪtɪŋ niszczycielski, miażdżący

district attorney ˈ dɪstrɪkt əˈtɜːni
prokurator
disused d
 ɪsˈjuːzd nieużywany,
nieeksploatowany (np. o kopalni)
diving spot ˈ daɪvɪŋ spɒt miejsce do
nurkowania

devotion d
 ɪˈvəʊʃn oddanie

doctoral studies ˈ dɒktərəl ˈstʌdɪz
studia doktoranckie

dextrous ˈ dekstrəs zręczny,
wprawny

doctoral thesis ˈ dɒktərəl ˈθiːsɪs
praca doktorska

diaspora d
 aɪˈæspərə mniejszość
etniczna/kulturowa na obczyźnie

domed d
 əʊmd nakryty kopułą

data security ˈ deɪtə sɪˈkjʊərɪti
bezpieczeństwo danych

dilemma d
 ɪˈlemə dylemat

daunting ˈdɔːntɪŋ z niechęcający,
beznadziejny

direct-to-consumer dɪˈrekt tə
kənˈsjuːmə(r) bezpośrednio do
klienta

debate dɪˈbeɪt debata, dyskusja
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diplomacy d
 ɪˈpləʊməsi dyplomacja

domestic dəˈmestɪk krajowy
donor ˈ dəʊnə(r) dawca, donator
doozy ˈ duːzi coś wielkiego (pot.)
doubt d
 aʊt wątpliwość
downfall ˈ daʊnfɔːl spadek, upadek

directly d
 əˈrektli bezpośrednio

dozens ˈdʌznz tuziny, dziesiątki
drastic ˈdræstɪk d
 rastyczny

deceptively d
 ɪˈseptɪvli pozornie

disability ˌ dɪsəˈbɪləti
niepełnosprawność

decisive victory d
 ɪˈsaɪsɪv ˈvɪktəri
zdecydowane/decydujące
zwycięstwo

disagreement ˌ dɪsəˈɡriːmənt niezgoda

drawn to sb d
 rɔːn tə ˈsʌmbədi (do)
którego coś (kogoś) przyciąga, do
którego (kogoś) ciągnie

disappearing ˌ dɪsəˈpɪərɪŋ znikający

dual ˈ djuːəl podwójny

decoy d
 ɪˈkoɪ przynęta, wabik

disaster dɪˈzɑːstə(r) k atastrofa

duchess ˈ dʌtʃɪs k siężna

dedicated ˈdedɪkeɪtɪd wydzielony,
dedykowany

disastrous d
 ɪˈzɑːstrəs f atalny
(w skutkach)

due to sth d
 juː tə ˈsʌmθɪŋ z powodu czegoś, przez coś

deception d
 ɪˈsepʃən oszustwo,
podstęp

Colorful
MEDIA

duke djuːk książę (tytuł)

enrolment ɪ nˈrəʊlmənt zapisy,
nabór (np. do szkoły) (UK)

E

enter the X ˈentə(r) ðə oto X, oto
zjawia się X

earl ɜːl hrabia
earnings ˈ ɜːnɪŋz zarobki
easily ˈ iːzəli z łatwością
eco-friendly ˈ iːkəʊ ˈfrendli 
ekologiczny
edible ˈ edəbl jadalny
educationalist ˌ edʒʊˈkeɪʃnəlɪst
pedagog
edutainment ˌ edjʊˈteɪnmnt nauka
przez rozrywkę, działania edukacyjno-rozrywkowe
elder ˈeldə(r) starszy, starsza osoba
election ɪˈlekʃn wybory
election season ɪ ˈlekʃn ˈsiːzn sezon
wyborczy, okres wyborczy
electricity bill ɪ ˌlekˈtrɪsɪti bɪl 
rachunek za prąd
elite eɪˈliːt e lita, elitarny
elsewhere ˌelsˈweə(r) gdzie indziej
emoji ɪˈməʊdʒi emoji, emotikon
animowany/obrazkowy (jap.)
empathy ˈ empəθi empatia
emphasis ˈ emfəsɪs n
 acisk, akcent
(na coś)
empire ˈempaɪə(r) imperium
employee ɪmˈplɔɪiː pracownik
employer ɪmˈplɔɪə(r) pracodawca
encounter with sth ɪ nˈkaʊntə(r)
wɪð ˈsʌmθɪŋ spotkanie z czymś,
zetknięcie się
endeavour ɪ nˈdevə(r)
przedsięwzięcie (UK)
endocrinology ˌ endokrəˈnɑːlədʒi
endokrynologia
engaged ɪnˈɡeɪdʒd zaangażowany
(w coś), oddany czemuś (np. pracy)
engaging ɪ nˈɡeɪdʒɪŋ ciekawy,
zajmujący
enormous ɪ ˈnɔːməs o
 gromny
enquiry ɪ nˈkwaɪəri zapytanie (UK)

enticing ɪnˈtaɪsɪŋ kuszący, nęcący
entire ɪnˈtaɪə(r) cały
entirely ɪ nˈtaɪəli zupełnie
entrepreneur ˌɒntrəprəˈnɜː(r)
przedsiębiorca
entrepreneurial spirit
ˌ ɒntrəprəˈnɜːrɪəl ˈspɪrɪt duch
przedsiębiorczości
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every X under the sun ˈevri ˈʌndə(r)
ðə sʌn wszystkie X pod słońcem,
każdy możliwy X
everyday ˈ evrideɪ codzienny (tylko
przed rzeczownikiem)
evidence ˈevɪdəns dowód, dowody
exaggerated ɪɡˈzædʒəreɪtɪd wyolbrzymiony
exaggeration ɪ ɡˌzædʒəˈreɪʃn 
przesada, wyolbrzymienie
exam ɪɡˈzæm egzamin
except ɪ kˈsept p
 oza, oprócz

entrepreneurship ˌ ɒntrəprəˈnɜː(r)
przedsiębiorczość, duch
przedsiębiorczości

excursion ɪ kˈskɜːʃn wycieczka

entry fee ˈentri fiː o
 płata za wstęp

existential e
 ɡzɪˈstenʃəl 
egzystencjalny

environmental ɪ nˌvaɪrənˈmentl
środowiskowy, dotyczący
środowiska naturalnego
environmentally friendly
ɪ nˌvaɪərənˈmentəli ˈfrendli przyjazny dla środowiska
equal rights ˈ iːkwəl raɪts jednakowe
prawa, równe prawa
equality iˈkwɒləti równość
equator ɪˈkweɪtə(r) równik
equestrian ɪ ˈkwestriən konny,
koński
equipment ɪ ˈkwɪpmənt
wyposażenie, sprzęt
err... ɜː(r) e..., hm...
(wyraz niepewności, lekkiego
zażenowania)
escapade ˌ eskəˈpeɪd eskapada
espionage ˈespɪənɑːʒ szpiegostwo
essential ɪ ˈsenʃl niezbędny, podstawowy
estimated ˈestɪmeɪtɪd s zacowany,
podawany w przybliżeniu
ethnicity e
 θˈnɪsəti narodowość,
pochodzenie etniczne

execution ˌeksɪˈkjuːʃn egzekucja

existing ɪɡˈzɪstɪŋ istniejący
exorbitant ɪ ɡˈzɔːbɪtənt n
 iebotyczny,
kolosalny
expertise ˌekspɜːˈtiːz biegłość
(w czymś), znajomość (czegoś)
exponentially ˌ ekspəˈnenʃəli
w tempie wykładniczym; coraz
bardziej, w coraz większym stopniu
expressway ɪ ksˈpresweɪ droga
ekspresowa
extension ɪ kˈstenʃn wydłużenie
(terminu), przedłużenie
extensively ɪ kˈstensɪvli wiele, dużo
external ɪ kˈstɜːnl zewnętrzny
extra ˈ ekstrə d
 odatkowy
extravert ˈekstrəvɜːt ekstrawertyk

F
face-off ˈ feɪs ɒf s tarcie, rywalizacja
facilities fəˈsɪlɪtɪz infrastruktura,
udogodnienia
facility fəˈsɪləti zakład

etiquette ˈetɪket e tykieta

failure ˈfeɪljə(r) awaria, porażka

EU state ˌiː ˈjuː steɪt k raj UE

fair share of sb feə(r) ʃeə(r) əv
ˈsʌmbədi spora liczba/rzesza kogoś
(np. zwolenników)

eventful ɪ ˈventfl b
 urzliwy,
obfitujący w wydarzenia
ever-increasing ˈ evə(r) ɪnˈkriːsɪŋ
ciągle rosnący/zwiększający się
(tylko przed rzeczownikiem)

faith in sth feɪθ ɪn ˈsʌmθɪŋ w
 iara
w coś, zaufanie do czegoś
faithful ˈ feɪθfl w
 ierny, lojalny

Colorful
MEDIA

fallout ˈ fɔːlaʊt skutki (złe/
dalekosiężne czegoś, co się
wydarzyło)

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

false claim ˈ fɔːls kleɪm f ałszywe
oświadczenie

fivefold ˈ faɪvfəʊld pięciokrotnie,
pięć razy (większy, więcej)

family-run ˈ fæməli rʌn rodzinny
(o spółce/interesie)

fixated on sth fɪkˈseɪtɪd ɒn ˈsʌmθɪŋ
skupiony na czymś, skoncentrowany

famine ˈ fæmɪn g łód
fan base fæn beɪs rzesza fanów,
ogół wielbicieli
far from X fɑː(r) frəm d
 aleki od X,
ani trochę nie X
far-fetched fɑː(r) ˈfetʃt n
 iewiarygodny, naciągany
far-flung fɑː(r) flʌŋ o
 dległy
far-left ˈ fɑː(r) left s krajnie lewicowy
fatality fəˈtæləti zgon
feast fi ːst u
 czta
feature ˈfiːtʃə(r) c echa, funkcja
fed and watered fed ənd ˈwɔːtəd
najedzony i napity
feel free to do sth... fi ːl friː tə
du ˈsʌmθɪŋ śmiało, możesz coś
zrobić...
fellow X ˈfeləʊ kolega po X (np. po
fachu, na danej pozycji)
female ˈfiːmeɪl k obieta
ferry ˈ feri prom
fertilisation ˌ fɜːtəlaɪˈzeɪʃn
nawożenie
fierce fɪəs z aciekły
figure ˈfɪɡə(r) liczba, statystyka
film set fɪlm set p
 lan filmowy
film-making ˈ fɪlˌmekɪŋ tworzenie/
robienie filmów
final resting place ˈfaɪnl ˈrestɪŋ
ˈpleɪs miejsce ostatniego
spoczynku
firmly ˈfɜːmli mocno
first-class honours fɜːst ˈklɑːs ˈɒnəz
dyplom z wyróżnieniem (UK)

flat rate flæt reɪt s tała stawka,
ryczałt
fledgling ˈ fledʒlɪŋ raczkujący,
rozwijający się
fleet-footed ˈfliːtˈfʊtɪd z winny, szybko reagujący
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formidable ˈ fɔːmɪdəbl robiący
wrażenie, mocny
forward ˈ fɔːwəd n
 apastnik
fossil fuel ˈ fɒsl ˈfjuːəl paliwo kopalne
founder ˈ faʊndə(r) założyciel
fraught with sth frɔːt wɪð ˈsʌmθɪŋ
najeżony czymś, pełen czegoś
free of charge friː əv tʃɑːdʒ d
 armowy, za darmo
free trade agreement friː treɪd
əˈɡriːmənt umowa o wolnym handlu

flexibility ˌ fleksəˈbɪləti elastyczność

free travel zone friː ˈtrævl zəʊn
strefa swobodnego przemieszczania się

flexible ˈ fleksəbl elastyczny

freehold ˈ friːhəʊld tytuł własności

flickering ˈflɪkərɪŋ migocący,
drgający

freezer ˈfriːzə(r) z amrażarka
(w lodówce)

flood fl ʌd p
 owódź

frequent ˈ friːkwənt c zęsty

floristry ˈ flɒrɪstri fl
 orystyka

frequently ˈ friːkwəntli często

flour ˈ flaʊə(r) mąka

freshman ˈ freʃmən student pierwszego roku (US)

flesh fleʃ ciało, skóra

fluency ˈfluːənsi płynność, biegłość
fluent in sth ˈ fluːənt ɪn ˈsʌmθɪŋ
płynnie posługujący się X
fluffy ˈ flʌfi p
 uszysty
foe fəʊ wróg, przeciwnik
following sth ˈ fɒləʊɪŋ ˈsʌmθɪŋ po
czymś

front runner frʌnt ˈrʌnə(r) f aworyt
front-end ˈ frʌnt end z wiązany
z obsługą klienta, mający styczność
z klientem
frugally ˈ fruːɡəli oszczędnie
frustrating frʌˈstreɪtɪŋ f rustrujący

food processing fuːd ˈprəʊsesɪŋ
przetwórstwo spożywcze

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

footprint ˈ fʊtprɪnt ś lad (czyjś/
czegoś), wpływ (czegoś na coś, np.
negatywny)

fundamentals ˌ fʌndəˈmentlz podstawy

footwear ˈfʊtweə(r) obuwie
for instance fə(r) ˈɪnstəns n
a
przykład
for the entirety of sth fə(r) ði
ɪnˈtaɪərɪti əv ˈsʌmθɪŋ przez całą
długość czegoś, cały czas podczas
czegoś

funding ˈ fʌndɪŋ fundowanie, dofinansowanie
furore ˈfjʊərɔː(r) furora
furthermore ˌfɜːðəˈmɔː(r) co
więcej, ponadto
fusion ˈ fjuːʒn f uzja, połączenie

G

first-ever ˈfɜːst ˈevə(r) pierwszy (np.
na świecie)

for X advantage fə(r) ədˈvɑːntɪdʒ
z X korzyścią, w celu zdobycia/uzyskania X korzyści

first-hand fɜːst ˈhænd z pierwszej
ręki, z autopsji

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

game changer ɡeɪm ˈtʃeɪndʒə(r)
coś, co zmienia zupełnie sytuację/
reguły gry

first-year ˈfɜːst ˈjiə(r) 
pierwszoroczny, pierwszego roku

foreign policy ˈ fɒrən ˈpɒləsi polityka zagraniczna

gas ɡ
 æs gaz (np. ziemny), paliwo
(gazowe)

Colorful

business-english.com.pl
79/2020

Gen Z ˌdʒen zed pokolenie „Z”
(urodzone w czasach Internetu)

half-sister ˈhɑːf sɪstə(r) s iostra przyrodnia

generous ˈ dʒenərəs hojny, szczodry

halfway ˌ hɑːfˈweɪ w pół drogi

high-resolution h
 aɪ ˌrezəˈluːʃn
wysokiej rozdzielczości (tylko przed
rzeczownikiem)

gentle ˈ dʒentl delikatny, łagodny

handicraft ˈ hændikrɑːft rękodzieło

genuinely ˈ dʒenjʊɪnli autentycznie,
faktycznie

Hanover ˈhænəʊvə(r) Hanower
(miasto)

geopolitics ˌ dʒɪəʊˈpɒlətɪks geopolityka

hard-line ˈ hɑːdˌlaɪn twardy,
nieugięty

geothermal ˌ dʒiːəʊˈθɜːml geotermalny, geotermiczny

hard-nosed h
 ɑːd nəʊzd
bezwzględny, praktyczny

MEDIA

giant ˈ dʒaɪənt gigant
gig economy ɡ
 ɪɡ ɪˈkɒnəmi gospodarka zadań dorywczych/prac
doraźnych
ginger ˈdʒɪndʒə(r) imbir
given ˈɡɪvn dany, określony
given sth... ɡ
 ɪvn ˈsʌmθɪŋ
zważywszy na coś...

hardly ˈ hɑːdli prawie wcale, prawie
nic
harm hɑːm k rzywda, szkoda
harvester ˈhɑːvɪstə(r) z bieracz (np.
owoców)
hate speech heɪt spiːtʃ m
 owa
nienawiści

high-speed railway ˈ haɪ spiːd
ˈreɪlweɪ trasa szybkiej kolei, linia
kolejowa dużych prędkości
high-voltage transmission line
 aɪ ˈvəʊltɪdʒ trænzˈmɪʃn laɪn
h
przesyłowa linia wysokiego
napięcia
highway robbery ˈ haɪweɪ ˈrɒbəri
rozbój w biały dzień
hire car ˈhaɪə(r) kaː(r) wynajęty/
wypożyczony samochód
hollow ˈhɒləʊ pusty
homeworking ˈ həʊmwɜːkɪŋ praca
z domu
honorary degree ˈɒnərəri dɪˈɡriː
honorowy tytuł (np. doktora)

given the fact that... ɡɪvn ðə fækt
ðæt z ważywszy na to, że...

haulage container ˈ hɔːlɪdʒ
kənˈteɪnə(r) kontener do przewozu
(transportu towarów)

global warming ˈ ɡləʊbl ˈwɔːmɪŋ
globalne ocieplenie

hazard ˈ hæzəd niebezpieczeństwo,
zagrożenie

horizon h
 əˈraɪzn horyzont

head office h
 ed ˈɒfɪs główna
siedziba

hot pants h
 ɒt pænts krótkie damskie szorty

headline ˈ hedlaɪn nagłówek

hotel chain ˌ həʊˈtel tʃeɪn sieć hoteli

headquartered somewhere
ˈ hedˌkɔːtərd ˈsʌmweə(r) mający
gdzieś swoją siedzibę

House of Commons ˈ haʊs əv
ˈkɒmənz Izba Gmin

goal g
 əʊl cel
good fortune gʊd ˈfɔːtʃuːn s zczęście,
powodzenie
governmental ˌ ɡʌvnˈmentl rządowy
gracious ˈ ɡreɪʃəs łaskawy, uprzejmy
gradually ˈ ɡrædʒʊəli stopniowo
graduate studies ˈ ɡrædʒʊeɪt
ˈstʌdɪz s tudia magisterskie
grave ɡreɪv poważny
great-grandson ˈ ɡreɪt ˈɡrænsʌn
prawnuk
green screen ˈɡriːn skriːn 
zielony ekran (rodzaj technologii
zastępowania tła obrazu)

healthy ˈ helθi znaczny, niezły
heaps of sth h
 iːps əv ˈsʌmθɪŋ
ogrom czegoś
hefty ˈ hefti d
 uży, pokaźny
heightened ˈhaɪtnd podwyższony,
większy
heir eə(r) dziedzic, spadkobierca

guardian ˈ ɡɑːdɪən opiekun

hence hens stąd

guerrilla ɡ
 əˈrɪlə partyzancki

hiatus h
 aɪˈeɪtəs przerwa
(w nadawaniu, wypuszczaniu
czegoś), okres przestoju

guilty ˈ ɡɪlti winny
gun control ɡ
 ʌn kənˈtrəʊl kontrola
dostępności broni palnej

H
habitation ˌ hæbɪˈteɪʃn miejsce
zamieszkania

high up the ladder h
 aɪ ʌp ðə
ˈlædə(r) wysoko na szczeblach
drabiny (np. kariery)

hopelessness ˈ həʊplɪsnəs
beznadzieja
hospitality ˌ hɒspɪˈtæləti gościnność

House of Representatives haʊs
əv ˌreprɪˈzentətɪvz Izba Reprezentantów (US)
household ˈ haʊshəʊld 
gospodarstwo domowe, dom
how’s X treating you? h
 aʊz ˈtriːtɪŋ
ju jak Ci idzie z/w X? (pot.)
hub h
 ʌb centrum (np. aktywności,
biznesu), węzeł (np. komunikacyjny)
human ˈ hjuːmən ludzki
humane h
 juːˈmeɪn humanitarny
humankind ˌ hjuːmənˈkaɪnd
ludzkość, rodzaj ludzki
humble ˈ hʌmbl skromny

high-paying h
 aɪ ˈpeɪɪŋ wysoko
opłacany

humdrum ˈ hʌmdrʌm monotonia

high-profile h
 aɪ ˈprəʊfaɪl bardzo
słynny, szeroko znany

hunky-dory ˌ hʌŋkɪˈdɔːrɪ spoko,
cacy (o czymś co jest dobrze zro-

humility h
 juːˈmɪləti pokora

Colorful
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bione) (pot., nie przed rzeczownikiem)

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

indeed ɪ nˈdiːd istotnie, w rzeczy
samej

hurdle ˈ hɜːdl przeszkoda

in his words... ɪ n hɪz ˈwɜːdz cytując
go..., przytaczając jego słowa...

indefinitely ɪ nˈdefɪnətli bezterminowo, na czas nieokreślony

in keeping with sth ɪ n ˈkiːpɪŋ wɪð
ˈsʌmθɪŋ zgodnie z czymś

independence ˌ ɪndɪˈpendəns
niezależność, niepodległość

in mid-X ɪ n mɪd w
 połowie X (roku,
miesiąca)

indigenous ɪ nˈdɪdʒɪnəs rdzenny,
tubylczy

in one’s spare time ɪn wʌnz speə(r)
ˈtaɪm w
 czasie wolnym (czyimś)

individual ˌ ɪndɪˈvɪdʒʊəl osoba, jednostka

in other words... ɪ n ˈʌðə ˈwɜːdz innymi słowy...

industrial ɪ nˈdʌstrɪəl przemysłowy

hydroponic ˌ haɪdrəˈpɑːnɪk hydroponiczny
hype h
 aɪp rozreklamowanie, szum
medialny (wokół czegoś, co ma
wyjść)

I
iconic a
 ɪˈkɒnɪk kultowy
idk (I don’t know) ˌ aɪ diː ˈkeɪ ˈaɪ
dəʊnt nəʊ nie wiem (pot.)
idyllic ɪ ˈdɪlɪk idylliczny, sielankowy
if sth is anything to go by... ɪf

in part ɪ n pɑːt c zęściowo
in principle ɪ n ˈprɪnsəpl w zasadzie
in spite of sth ɪ n spaɪt ǝv ˈsʌmθɪŋ
pomimo czegoś

industrial revolution ɪ nˈdʌstrɪəl
ˌrevəˈluːʃn rewolucja przemysłowa
inequalities ˌ ɪnɪˈkwɒlɪtɪz
nierówności
inexpensive ˌɪnɪkˈspensɪv niedrogi

ˈsʌmθɪŋ ɪz ˈeniθɪŋ tə ɡəʊ baɪ
z ważywszy na coś..., biorąc coś pod

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

infamous for sth ˈ ɪnfəməs fə(r)
ˈsʌmθɪŋ słynący z czegoś (negatywnego), owiany niesławą przez coś

ignoble ɪ ɡˈnəʊbl haniebny

in terms of X ɪn tɜːmz əv p
 od
kątem X

infant milk powder ˈɪnfənt mɪlk
ˈpaʊdə(r) mleko w proszku instant
dla niemowląt

uwagę...

illegal ɪ ˈliːɡl nielegalny
illegal immigrant ɪ ˈliːɡl ˈɪmɪɡrənt
nielegalny imigrant
illegitimate ˌɪləˈdʒɪtəmət nieślubny
(o dziecku), nielegalny
imitation ˌ ɪmɪˈteɪʃn imitacja,
naśladowanie
impact on sth ˈ ɪmpækt ɒn ˈsʌmθɪŋ
wpływ na coś

in the midst of sth ɪ n ðə mɪdst əv
ˈsʌmθɪŋ w samym środku czegoś,
w szczycie czegoś
in the region of X ɪ n ðə ˈriːdʒən əv
w okolicach X, około X (np. o kwocie)
in time ɪn ˈtaɪm z czasem, po
jakimś czasie
in X range ɪn reɪndʒ w X zakresie

impoverished ɪmˈpɒvərɪʃt zubożały

in X years’ time ɪn ˈjiəz ˈtaɪm za X
lat

imprisoned ɪ mˈprɪznd uwięziony

in-person ɪ n ˈpɜːsn osobiście

imprisonment ɪ mˈprɪznmənt kara
więzienia

inapplicable ɪ nˈæplɪkəbl nie do
zastosowania

impulsive ɪmˈpʌlsɪv impulsywny,
popędliwy

incentive ɪnˈsentɪv zachęta, motywacja

in accordance with sth ɪ n əˈkɔːdns
wɪð ˈsʌmθɪŋ zgodnie z czymś

inclusion ɪ nˈkluːʒn dołączenie,
przyłączenie

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

incognito ˌ ɪnkɒɡˈniːtəʊ incognito,
anonimowo

in comparison to sb ɪ n kəmˈpærɪsn
tə ˈsʌmbədi w porównaniu do
kogoś

income ˈɪŋkʌm d
 ochód, przychód

in demand ɪ n dɪˈmɑːnd poszukiwany, pożądany

increase in sth ɪ nˈkriːs ɪn ˈsʌmθɪŋ
wzrost w czymś

in detention ɪ n dɪˈtenʃn
w zamknięciu

increasingly ɪ nˈkriːsɪŋli coraz
bardziej

incomparable ɪ nˈkɒmprəbl 
niezrównany

infectious disease ɪnˈfekʃəs dɪˈziːz
choroba zakaźna
influential ˌ ɪnflʊˈenʃl wpływowy
ingenious ɪ nˈdʒiːniəs pomysłowy
inhabitant ɪ nˈhæbɪtənt mieszkaniec
inherent in sth ɪ nˈhɪərənt ɪn
ˈsʌmθɪŋ nieodłącznie z czymś
związany
initial ɪ ˈnɪʃl pierwotny, początkowy
initiative ɪˈnɪʃətɪv inicjatywa
injury ˈ ɪndʒəri uraz, obrażenie
injustice ɪnˈdʒʌstɪs
niesprawiedliwość
inmate ˈɪnmeɪt w
 spółwięzień,
więzień
innocence ˈ ɪnəsns niewinność
inquiry ɪ nˈkwaɪəri dochodzenie,
śledztwo
insider ɪ nˈsaɪdə(r) ekspert, osoba
dobrze poinformowana
instant messaging ˈ ɪnstənt
ˈmesɪdʒɪŋ komunikacja za
pośrednictwem komunikatora internetowego; związany z komunikatorami internetowymi
instantly ˈ ɪnstəntli natychmiast

Colorful
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institution ˌ ɪnstɪˈtjuːʃn instytucja,
uczelnia

czegoś należy do kogoś, to ktoś
musi czymś się zająć

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

instrumental in sth ˌ ɪnstrʊˈmentl ɪn
ˈsʌmθɪŋ odgrywający kluczową rolę
w czymś

itinerary a
 ɪˈtɪnərəri plan podróży

law-abiding ˈ lɔː əbaɪdɪŋ
przestrzegający prawa,
praworządny

instrumental to sth ˌ ɪnstrʊˈmentl tə
ˈsʌmθɪŋ który walnie się do czegoś
przyczynił
insurgency ɪnˈsɜːdʒənsi powstanie

J
joint d
 ʒɔɪnt w
 spólny, robiony wraz
z kimś

lb p
 aʊnd funt (skrót jednostki) (UK)
leadership ˈ liːdəʃɪp przywództwo
leading ˈ liːdɪŋ wiodący

intact ɪ nˈtækt n
 ietknięty, nienaruszony

justice ˈdʒʌstɪs s prawiedliwość

leakage ˈliːkɪdʒ wyciek

intangible ɪ nˈtændʒəbl nieuchwytny, niematerialny

K

Lebanon ˈ lebənən Liban

intention to do sth ɪ nˈtenʃn tə du
ˈsʌmθɪŋ zamiar zrobienia czegoś
intentional ɪ nˈtenʃnəl celowy,
z rozmysłem
interactive ˌɪntəˈræktɪv 
interaktywny
intermediary ˌ ɪntəˈmiːdiəri
pośredniczący, pośrednik
intermediate ˌɪntəˈmiːdɪət średnio
zaawansowany
interruption ˌ ɪntəˈrʌpʃn coś,
co przerywa
introductory ˌ ɪntrəˈdʌktəri
wprowadzający, wstępny
inventor ɪnˈventə(r) wynalazca
investigation ɪ nˌvestɪˈɡeɪʃn
dochodzenie
investigative journalism
ɪ nˈvestɪɡətɪv ˈdʒɜːnəlɪzəm dziennikarstwo śledcze
involved in sth ɪ nˈvɒlvd ɪn ˈsʌmθɪŋ
zaangażowany w coś, związany
z czymś

kidney failure ˈkɪdni ˈfeɪljə(r)
niewydolność nerek
kilowatt hour ˈ kɪləwɒt ˈaʊə(r) kilowatogodzina
king of cool k ɪŋ əv kuːl n
 ajwiększy
luzak (pot., slang.)
kinship ˈ kɪnʃɪp więź,
pokrewieństwo; grupa rodzinna/
plemienna

leap liːp skok, postęp
lecture ˈlektʃə(r) wykład
lecturer ˈlektʃərə(r) wykładowca
legalization ˌ liːɡəlaɪˈzeɪʃn 
legalizacja
legislation ledʒɪsˈleɪʃən ustawodawstwo
lesson in X ˈ lesn ɪn lekcja X (np.
pokory)
let’s be clear... lets bi klɪə(r) 
powiedzmy sobie szczerze...

kitty ˈ kɪti b
 ank, pula; wspólna kasa
(pot.)

let’s get going! lets ˈɡet ˈɡəʊɪŋ
ruszamy!, dalej!

kooky ˈ kuːki z wariowany (pot.)

leviathan lɪˈvaɪəθən lewiatan, potwór; moloch

Kurdish ˈ kɜːdɪʃ kurdyjski

L
labour ˈ leɪbə(r) siła robocza (UK)
labour turnover ˈleɪbə(r)
ˈtɜːnəʊvə(r) rotacja personelu/kadr
(UK)

LGBTQ (lesbian, gay, bisexual,
transgender and queer) ˌ el dʒiː

biː tiː ˈkjuːˈlezbiən ɡeɪ ˌbaɪˈsekʃuəl
trænzˈdʒendə(r) end kwɪə(r)
społeczność lesbijek, gejów, bisek-

sualistów, transseksualistów i osób
o nieokreślonej orientacji
lifespan ˈ laɪfspæn okres życia,
długość życia

lamplight ˈ læmplaɪt światło lampy

lighting ˈlaɪtɪŋ oświetlenie

land tenure lænd ˈtenjʊə(r) tytuł
prawny do ziemi

lightning-fast ˈ laɪtnɪŋ fɑːst
błyskawiczny

irrevocably ɪ ˈrevəkəbli nieodwracalnie

landholding ˈ lændhəʊldɪŋ własność
gruntu, posiadanie ziemi

likely ˈ laɪkli prawdopodobnie

islander ˈ aɪləndə(r) wyspiarz

landscape ˈ lændskeɪp krajobraz,
pejzaż

Iraqi ɪ ˈrɑːki Irakijczyk, iracki
iron fist ˈ aɪən fɪst ż elazna pięść

islet ˈ aɪlɪt w
 ysepka
isolated ˈaɪsəleɪtɪd odizolowany
it makes sense to do sth ɪ t ˈmeɪks
sens tə du ˈsʌmθɪŋ zrobienie
czegoś ma sens/jest sensowne
it’s up to sb to do sth ɪ ts ʌp tə
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ zrobienie

lapping waves ˈlæpɪŋ weɪvz
pluskające fale

likeness ˈlaɪknəs podobieństwo,
podobizna
loads of sth ləʊdz ǝv ˈsʌmθɪŋ
kupa/mnóstwo czegoś
local ˈ ləʊkl tutejszy, tubylec

largely ˈ lɑːdʒli w dużej mierze,
przeważnie

locally sourced ˈləʊkli sɔːst pozyskiwany lokalnie

lasting ˈlɑːstɪŋ t rwały

lockdown ˈ lɑːkˌdaʊn kwarantanna

lately ˈ leɪtli ostatnio

logistical ləˈdʒɪstɪkəl logistyczny

Colorful
MEDIA

long-serving lɒŋ ˈsɜːvɪŋ długo
urzędujący, zajmujący od lat
stanowisko (tylko przed rzeczownikiem)
long-term lɒŋ tɜːm n
 a dłuższą metę,
długofalowy (tylko przed
rzeczownikiem)
longest-serving ˈ lɒŋɡɪst ˈsɜːvɪŋ
najdłużej sprawujący (urząd)
lookout ˈ lʊkaʊt czujka, ktoś na
straży
lopsided ˌ lɒpˈsaɪdɪd nierówny
loss of life lɒs əv laɪf ofiary
w ludziach
lounge laʊndʒ poczekalnia, salon
loveable ˈ lʌvəbl kochany
low-cost ləʊ kɒst tani (tylko przed
rzeczownikiem)
low-paid ləʊ peɪd nisko opłacany
low-profile ləʊ ˈprəʊfaɪl
niewychylający się, trzymający się
w cieniu/na uboczu (tylko przed
rzeczownikiem)
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manufacturer ˌmænjʊˈfæktʃərə(r)
producent

mic (microphone) ˈ maɪk
ˈmaɪkrəfəʊn mikrofon (pot.)

manufacturing ˌ mænjʊˈfæktʃərɪŋ
produkcja

midday ˌ mɪdˈdeɪ południe

march towards sth m
 ɑːtʃ təˈwɔːdz
ˈsʌmθɪŋ marsz w kierunku czegoś,
zmierzanie w jakimś kierunku

militant ˈ mɪlɪtənt b
 ojownik

might m
 aɪt p
 otęga
military ˈ mɪlətri wojskowy, wojsko

marginalization ˌmɑːdʒənələˈzeɪʃən
spychanie na margines,
marginalizacja

military compound ˈ mɪlɪtri
ˈkɒmpaʊnd jednostka wojskowa

marijuana ˌ mærɪˈwɑːnə marihuana

Minister of Defence ˈmɪnɪstər əv
dɪˈfens Minister Obrony (UK)

marinated in sth ˈ mærɪneɪtɪd ɪn
ˈsʌmθɪŋ marynowany w czymś
marine life məˈriːn laɪf morskie
organizmy, życie morskie
market forces ˈmɑːkɪt ˈfɔːsɪz s iły
rynkowe
martyr ˈmɑːtə(r) m
 ęczennik
mass interest m
 æs ˈɪntrəst c ieszący
się masową popularnością

mineshaft ˈ maɪnʃɑːft s zyb kopalni

minnow ˈmɪnəʊ płotka, nieistotny
gracz
minority m
 aɪˈnɒrɪti mniejszość
misery ˈ mɪz(ə)ri cierpienie, nędza
missed chance mɪst tʃɑːns 
przegapiona szansa, zmarnowana
missionary ˈ mɪʃənri misjonarz
mixture ˈmɪkstʃə(r) m
 ieszanka

lowly ˈ ləʊli niski, słaby

mass rapid transit system (MRTS)
 æs ˈræpɪd ˈtrænsɪt ˈsɪstəm ˌem
m
ɑː(r) tiː ˈes s zybki transport
publiczny

lush vegetation lʌʃ ˌvedʒɪˈteɪʃn 
bujna roślinność

Master of Arts ˈmɑːstə(r) əv ɑːts
magister nauk humanistycznych

modernity m
 əˈdɜːnɪti
współczesność, nowoczesność

luxury ˈ lʌkʃəri luksusowy

Master’s degree in X ˈmɑːstəz
dɪˈɡriː ɪn stopień magistra w X

modest ˈ mɒdɪst s kromny

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

mogul ˈ məʊɡl potentat, magnat

M
machine learning m
 əˈʃiːn ˈlɜːnɪŋ
uczenie maszynowe
mainstream ˈmeɪnstriːm g łówny
nurt
maintenance service ˈmeɪntənəns
ˈsɜːvɪs usługi konserwacyjne
major ˈmeɪdʒə(r) większy, ważny
make no mistake,... meɪk nəʊ
mɪˈsteɪk n
 ie daj(cie) się zwieść,...,
nie licz(cie) na to, że...
mammoth ˈmæməθ ogromny
Man U m
 æn juː pot. o klubie Manchester United
mantis shrimp ˈmæntɪs ʃrɪmp ustonóg
manual labour ˈ mænjʊəl ˈleɪbə(r)
praca fizyczna (UK)

meaningful ˈ miːnɪŋfəl istotny,
mający znaczenie
meat eater miːt ˈiːtə(r) m
 ięsożerca
melamine ˈmeləˌmin melamina
meltdown ˈ meltdaʊn stopienie się
(reaktora)
memorandum of understanding
ˌ meməˈrændəm əv ˌʌndəˈstændɪŋ
protokół ustaleń
memory ˈ meməri wspomnienie
merchant ˈ mɜːtʃənt handlowy; handlarz, kupiec
merit ˈmerɪt z asługa, osiągnięcie
methodically m
 ɪˈθɒdɪkli 
metodycznie

mobility m
 əʊˈbɪləti zdolność poruszania się, łatwość poruszania się
modern ˈmɒdn nowoczesny

modesty ˈ mɒdɪsti skromność
monarch ˈmɒnək monarcha
monument ˈ mɒnjumənt pomnik,
monument
MOOC (Massive Open Online
Course) m
 uːk ˈmæsɪv ˈəʊpən
ˈɒnˌlaɪn kɔːs masowe otwarte kursy
online
moolah m
 uːlɒ forsa, szmal
morale m
 əˈrɑːl morale, ogólny nastrój grupy
moreover mɔːˈrəʊvə(r) co więcej
most notably m
 əʊst ˈnəʊtəbli
a zwłaszcza, a w szczególności
motorway ˈ məʊtəweɪ autostrada
(UK)
mounting pressure ˈmaʊntɪŋ
ˈpreʃə(r) wzrastający/narastający
nacisk, coraz większa presja

Colorful
MEDIA

moveable feast ˈ muːvəbl fiːst r uchome święto

no big deal n
 əʊ bɪɡ diːl nic
wielkiego, nic takiego

mozzie ˈmɒzi komar (pot.)

no fewer than X n
 əʊ ˈfjuːə(r) ðən
aż X

mRNA (messenger RNA) ˌem ɑː(r)
en ˈeɪ ˈmesɪndʒə(r) kwas matrycowy RNA
multi-year ˈmʌltɪjɪə(r) wieloletni,
na wiele lat

no worries! nəʊ ˈwʌrɪz nie ma
problemu!, nie przejmuj się! (pot.)
nobility n
 əʊˈbɪləti szlachta, arystokracja
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O
observance əbˈzɜːvəns obchody
(świąt), przestrzeganie (obrządków,
tradycji, religii)
obstacle ˈɒbstəkl przeszkoda
octopus ˈ ɒktəpəs ośmiornica

noble ˈ nəʊbl szlachetny

off the coast ɒ
 f ðə kəʊst u
wybrzeża, niedaleko brzegu

non-confrontational ˌ nɒn
ˌkɒnfrʌnˈteɪʃənl unikający konfliktu

offbeat ˌ ɒfˈbiːt n
 ietypowy, niekonwencjonalny (pot.)

muscular ˈ mʌskjʊlə(r) muskularny

normality n
 ɔːˈmælɪti normalność

offense əˈfens przestępstwo

musician m
 juːˈzɪʃn muzyk

northernmost ˈ nɔːðənməʊst najdalej wysunięty na północ

offerings ˈɒfərɪŋz oferta, propozycje

N

nostalgically n
 ɒˈstældʒɪkli nostalgicznie

multidisciplinary ˌ mʌltidɪsəˈplɪnəri
multidyscyplinarny
multiple ˈ mʌltɪpl w
 ielokrotny; liczny
murky ˈmɜːki mroczny

nail n
 eɪl gwóźdź

not least n
 ɒt liːst z właszcza

nail-biter ˈneɪl baɪtə(r) trzymający
w napięciu moment/sytuacja,
pełen napięcia film, książka, wybory itp.

not surprisingly n
 ɒt səˈpraɪzɪŋli jak
można się (było) spodziewać

natural gas ˈ nætʃrəl ɡæs gaz ziemny

notable ˈ nəʊtəbl godny uwagi

Navajo ˈ nɑːvəˌhəʊ Nawaho
(Indianie), Nawahowie
naysayer ˈneɪˌseɪə(r) czarnowidz,
przeciwnik (czegoś)
nearby ˈ nɪəbaɪ pobliski
necessarily ˌ nesəˈserəli koniecznie
necessity n
 əˈsesəti konieczność
neighbour ˈ neɪbə(r) sąsiad (UK)
net income net ˈɪŋkʌm d
 ochód
netto
net worth n
 et wɜːθ majątek netto
never fear,...! ˈ nevə fɪə(r) bez
obaw!
nevertheless ˌnevəðəˈles niemniej
jednak, a jednak
news outlet n
 juːz ˈaʊtlet serwis
wiadomości

not to mention... n
 ɒt tə ˈmenʃn nie
wspominając o...
nothing more than X ˈ nʌθɪŋ mɔː
ðən nic więcej niż X, niewiele
więcej niż X
noticeable ˈ nəʊtɪsəbl wyraźny,
widoczny

oh boy! ə
 ʊ ˌbɔɪ ojej! (pot., slang.)
oh my gosh! ə
 ʊ maɪ ɡɒʃ o rany!
(pot., slang.)
oh my! ə
 ʊ maɪ o rany!, o kurczę!
oh snap! ə
 ʊ snæp o kurczę! (pot.,
slang.)
oil ɔ ɪl r opa naftowa
ominous ˈ ɒmɪnəs złowieszczy
on behalf ɒ
 n bɪˈhɑːf w imieniu, na
rzecz
on many counts ɒ
 n ˈmeni kaʊnts
pod wieloma względami, w wielu
aspektach

notion ˈ nəʊʃn pojęcie, idea

on mute ɒn mjuːt m
 ający wyłączony
głos (mikrofon)

np (no problem) n
 əʊ ˈprɒbləm nie
ma problemu (pot.)

on the contrary ɒ
 n ðə ˈkɒntrəri
przeciwnie, wprost przeciwnie

nuclear power plant ˈ njuːkliə(r)
ˈpaʊə(r) plaːnt elektrownia
atomowa

on the one hand ɒ
 n ðə wʌn hænd z
jednej strony

Nuclear Regulatory Commission
(NRC) ˈ njuːklɪə(r) ˈreɡjələtəri
kəˈmɪʃn ˌen ɑː(r) ˈsiː Komisja
Nadzoru Nuklearnego (US)
nucleus ˈ njuːklɪəs jądro, trzon
nudity ˈ njuːdɪti nagość

on the other hand ɒ
 n ðə ˈʌðə(r)
hænd z drugiej strony, natomiast
on the pretext of X ɒn ðə ˈpriːtekst
əv p
 od pretekstem X
on the rise ɒ
 n ðə raɪz wzrastający,
zwyżkujący
on top of sth ɒ
 n tɒp əv ˈsʌmθɪŋ co
gorsza, ponadto

niece niːs b
 ratanica/siostrzenica

numb n
 ʌmb zdrętwiały

nimble ˈ nɪmbl zwinny

nutrition n
 juːˈtrɪʃn odżywianie

on top of this ɒ
 n tɒp əv ðɪs 
ponadto, oprócz tego

nine-to-five naɪn tə faɪv p
 racujący
od i do (jakiejś godziny)

NZ (New Zealand) ˌ en ˈziː njuː
ˈziːlənd Nowa Zelandia

on-board ˌ ɒn ˈbɔːd pokładowy, na
pokładzie

Colorful
MEDIA

on-demand ɒ
 n dɪˈmɑːnd na
żądanie (np. dostępny) (tylko przed
rzeczownikiem)
once-in-a-lifetime wʌns ɪn ə
ˈlaɪftaɪm c ałego życia (np. podróż,
widok itp.)
one-piece swimsuit ˈ wʌnˈpiːs
ˈswɪmsuːt jednoczęściowy kostium
kąpielowy
ongoing ˈ ɒnɡəʊɪŋ trwający,
istniejący
onshore ˈɒnʃɔː(r) znajdujący się
w obrębie kontynentu/na suchym
lądzie
onsite ˈɒnˈsaɪt (dostępny) na
miejscu
OOO (out of office) ˌ əʊ əʊ ˈəʊ ˈaʊt
əv ˈɒfɪs p
 oza biurem, niedostępny
(status online)
openly ˈ əʊpənli otwarcie

overheads ˈəʊvəhedz koszty
ogólne (UK)
overripe ˌəʊvəˈraɪp przejrzały
overview ˈəʊvəvjuː przegląd
ox ɒks w
 ół
Oz ɒz p
 ot. o Australii (UK)

P
pace peɪs prędkość, tempo
package ˈpækɪdʒ pakiet
paid parental leave peɪd pəˈrentl
liːv płatny urlop wychowawczy
pandemic p
 ænˈdemɪk pandemia
pandemonium ˌ pændəˈməʊniəm
chaos
paperwork ˈpeɪpəwɜːk papierkowa
robota
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pedagogy ˈ pedəɡɒdʒi pedagogika
peer pɪə(r) rówieśnik, równy (ktoś
komuś)
peer-graded p
 ɪə(r) ˈɡreɪdɪd oceniany przez innych słuchaczy/studentów (np. o teście)
peoples ˈ piːplz ludy, ludzie
(z różnych krajów o różnej
narodowości; ogólnie)
perennial p
 əˈreniəl odwieczny
performance pəˈfɔːməns wyniki,
osiągi
permanent ˈ pɜːmənənt stały
permission p
 əˈmɪʃn zgoda, zezwolenie
perpetrator ˈpɜːpɪtreɪtə przestępca,
sprawca
perseverance ˌpɜːsɪˈvɪərəns
wytrwałość

parallel ˈ pærəlel paralela,
podobieństwo

personal favouritism ˈpɜːsənl
ˈfeɪvrɪtɪzm f aworyzowanie
wybranych osób (UK)

opposition ˌ ɒpəˈzɪʃn opozycja

paramount ˈ pærəmaʊnt
najważniejszy, pierwszorzędnej
wagi

personal shopper ˈ pɜːsənl ˈʃɒpə(r)
usługa Personal Shopper, usługa
osobistego kupującego

ordeal ɔ ːˈdiːl męka, ciężka próba

paranoid ˈ pærənɔɪd paranoiczny

personally ˈ pɜːsənəli osobiście

origins ˈ ɒrɪdʒɪnz korzenie

parkland ˈ pɑːklænd teren parku,
park

persuasive pəˈsweɪsɪv
przekonujący, wymowny

parliament ˈ pɑːləmənt parlament

pesticide ˈpestɪsaɪd pestycyd

parliamentary democracy
ˌ pɑːləˈmentri dɪˈmɒkrəsi demokracja parlamentarna

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

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

phenomenal fɪˈnɒmɪnl fenomenalny, niesamowity

outdoors ˌaʊtˈdɔːz na dworze, na
zewnątrz, na łonie przyrody

part-way through sth ˈ pɑːtweɪ θruː
ˈsʌmθɪŋ w pół drogi przez coś, w
trakcie czegoś

philosopher fɪˈlɒsəfə(r) filozof

outgoing ˈ aʊtɡəʊɪŋ towarzyski,
otwarty

passing ˈ pɑːsɪŋ chwilowy,
przemijający

picking ˈ pɪkɪŋ zbieranie (owoców,
warzyw)

passion ˈ pæʃn pasja
passionate ˈpæʃənət pełen pasji

pig-tailed macaque ˈ pɪɡteɪld
məˈkæk makak orientalny, makak
lapunder

patchy ˈ pætʃi n
 iepełny, nieregularny

pinnacle ˈ pɪnəkl szczyt

pathway ˈ pɑːθweɪ ścieżka

pipeline ˈ paɪplaɪn rurociąg

patient ˈ peɪʃnt cierpliwy

PJs ˈpiːdʒeɪz pidżama (pot.)

pay-off p
 eɪ ɒf n
 agroda, zapłata

plagiarism ˈ pleɪdʒɪərɪzm plagiat

pearl p
 ɜːl perełka

plague p
 leɪɡ plaga

operating ˈɒpəreɪtɪŋ działający
opponent ə
 ˈpəʊnənt przeciwnik
opposed to sth ə
 ˈpəʊzd tə ˈsʌmθɪŋ
przeciwny czemuś

otherwise ˈʌðəwaɪz inaczej, inny
(niż wspomniany/opisany)
outbreak ˈaʊtbreɪk wybuch (np.
epidemii, popularności)
outcome ˈaʊtkʌm rezultat, sytuacja
końcowa
outcry ˈ aʊtkraɪ oburzenie
outdated ˌaʊtˈdeɪtɪd przestarzały

outspoken aʊtˈspəʊkən
zdeklarowany (zwolennik czegoś),
jawny
outstanding a
 ʊtˈstændɪŋ
niespłacony, zaległy (np. dług)
oval ˈ əʊvl owalny
over the course of sth ˈ əʊvə(r) ðə
kɔːs əv ˈsʌmθɪŋ w
 trakcie czegoś,
w ciągu czegoś

phenomenon fɪˈnɒmɪnən fenomen
physician fɪˈzɪʃn lekarz (US)

Colorful
MEDIA

plant p
 lɑːnt elektrownia
playroom ˈ pleɪruːm sala zabaw
plot of land p
 lɒt əv lænd działka,
kawałek ziemi
ploy p
 lɔɪ chwyt, sztuczka
pocket money ˈ pɒkɪt ˈmʌni
kieszonkowe
political science pəˈlɪtɪkl ˈsaɪəns
politologia
politician ˌ pɒləˈtɪʃn polityk
politicised p
 əˈlɪtɪsaɪzd 
upolityczniony

preposterous p
 rɪˈpɒstərəs niedorzeczny

prominently ˈ prɒmɪnəntli wyraźnie,
w (bardzo) widoczny sposób

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

promising ˈ prɒmɪsɪŋ rokujący
nadzieje

presently ˈ prezntli obecnie
presidency ˈ prezɪdənsi prezydentura

press pres prasa

proposal p
 rəˈpəʊzl propozycja

pressure ˈpreʃə(r) nacisk, presja

prospect ˈ prɒspekt wizja, perspektywa

polling ˈ pəʊlɪŋ ankietowanie,
sondaże

primarily ˈ praɪmərəli przeważnie,
głównie

Polynesian ˌ pɑːləˈniːʒən 
polinezyjski; Polinezyjczyk

primary ˈ praɪməri główny, podstawowy

pop star pɒp stɑː(r) g wiazda muzyki
pop

primate ˈpraɪmeɪt naczelny (ssak
z rzędu naczelnych)

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

prime-time praɪm taɪm w
 okresie
największej oglądalności (TV) (tylko
przed rzeczownikiem)

post-secondary p
 ǝʊst ˈsekəndri
wyższy (o szkole lub szkolnictwie)
power grid ˈpaʊə(r) ɡrɪd sieć energetyczna
power plant ˈ paʊə(r) plɑːnt elektrownia
praise p
 reɪz pochwała
prayer preə(r) modlitwa
preacher ˈpriːtʃə(r) kaznodzieja,
propagator
precaution p
 rɪˈkɔːʃn środek
zapobiegawczy, zabezpieczenie
(przed czymś)
precept ˈ priːsept zasada

principal ˈ prɪnsəpl najważniejszy,
największy (tylko przed rzeczownikiem)
principle ˈ prɪnsəpl reguła, zasada
prior to X ˈ praɪə(r) tə przed X
prison sentence ˈprɪzn ˈsentəns
wyrok więzienia
prize praɪz nagroda
processing ˈ prəʊsesɪŋ przetwarzanie, przetwórstwo
procurement p
 rəˈkjʊəmənt 
nabytek, zakup
produce ˈ prɒdjuːs produkty rolne,
płody rolne
productively p
 rəˈdʌktɪvli wydajnie

precious ˈ preʃəs drogocenny, drogi

profit margin ˈ prɒfɪt ˈmɑːdʒɪn
marża zysku

precise prɪˈsaɪs precyzyjny,
dokładny

projected prəˈdʒektɪd prognozowany

predominantly p
 rɪˈdɒmɪnəntli 
w przeważającej mierze

prolific p
 rəˈlɪfɪk płodny

preference ˈprefrəns preferencja,
wybór
pregnancy ˈ preɡnənsi ciąża

proper ˈprɒpə(r) odpowiedni
proponent p
 rəˈpəʊnənt rzecznik,
orędownik

prestigious p
 reˈstɪdʒəs prestiżowy

post-industrial ˌ pəʊst ɪnˈdʌstriəl
postindustrialny

proof of authenticity p
 ruːf əv
ˌɔːθenˈtɪsəti dowód autentyczności,
certyfikat

presidential bid ˌ prezɪˈdenʃl bɪd
ubieganie się o urząd prezydenta

poll p
 əʊl sondaż, ankieta

portion ˈ pɔːʃn odsetek, część
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prominence ˈprɒmɪnəns wysoka
pozycja
prominent ˈ prɒmɪnənt widoczny,
wyraźny

prosperous ˈ prɒsp(ə)rəs
dochodowy, dobrze prosperujący
protein ˈ prəʊtiːn proteina, białko
proximity of sth p
 rɒkˈsɪmɪti əv
ˈsʌmθɪŋ pobliże czegoś, bliskość
prudent ˈ pruːdnt rozważny
public figure ˈpʌblɪk ˈfɪɡə(r) osoba
publiczna
publicity stunt p
 ʌbˈlɪsəti stʌnt
chwyt reklamowy
publicly ˈ pʌblɪkli publicznie
punitive measure ˈpjuːnɪtɪv
ˈmeʒə(r) działanie odwetowe,
przykładne ukaranie (kogoś)
purveyor pəˈveɪə(r) dostawca,
sprzedawca (rozprowadzający coś)

Q
Q4 k juː ˌfɔː(r) c zwarty kwartał
quality control ˈ kwɒlɪti kənˈtrəʊl
kontrola jakości
quarter ˈkwɔːtə(r) ć wierć
quayside ˈ kiːsaɪd nabrzeże
quest k west p
 oszukiwania, dążenie
(do zdobycia/znalezienia czego?)
quirk k wɜːk dziwactwo

R
radioactivity ˌ reɪdɪəʊækˈtɪvɪti
radioaktywność
rampart ˈ ræmpɑːt s zaniec

Colorful
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remote rɪˈməʊt z dalny, na odległość

right under sb’s nose r aɪt ˈʌndə(r)
ˈsʌmbədɪz nəʊz pod czyimś nosem

MEDIA

rank-and-file ræŋk ənd faɪl
szeregowy (pracownik)
rapid ˈ ræpɪd szybki

remotely r ɪˈməʊtli zdalnie, na
odległość

rapidly changing ˈ ræpɪdli ˈtʃeɪndʒɪŋ
szybko zmieniający się

renewable energy r ɪˈnjuːəbl
ˈenədʒi energia odnawialna

rate reɪt w
 skaźnik, częstotliwość
(np. schorzeń)

renowned r ɪˈnaʊnd słynny, znany

robust r əʊˈbʌst mocny, silny

re-election riəˈlekʃən ponowne
wybranie (na stanowisko)

rental ˈ rentl wynajem
reportedly r ɪˈpɔːtɪdli podobno

Roman Empire ˈrəʊmən ˈempaɪə(r)
Imperium Rzymskie

reality r iˈæləti rzeczywistość; stan
rzeczywisty
reassuring ˌ riːəˈʃʊərɪŋ uspokajający,
dodający otuchy
reboot ˌ riːˈbuːt r eset, ponowne uruchomienie (czegoś)
recent developments ˈ riːsnt
dɪˈveləpmənts najnowsze
wydarzenia
recognition ˌ rekəɡˈnɪʃn 
rozpoznanie
recognition of sth ˌ rekəɡˈnɪʃn əv
ˈsʌmθɪŋ uznanie czegoś, uznawanie
record ˈ rekɔːd h
 istoria, poprzednie
dokonania
refurbishment ˌ riːˈfɜːbɪʃmənt
odnowienie, całkowita odnowa
refusal r ɪˈfjuːzl o
 dmowa
regardless r ɪˈɡɑːdləs pomimo to,
nie zważając na to
regardless of sth r ɪˈɡɑːdləs əv
ˈsʌmθɪŋ pomimo czegoś
regime reɪˈʒiːm r eżim
regiment ˈ redʒɪmənt pułk
reigning ˈ reɪnɪŋ rządzący,
urzędujący
relationship r ɪˈleɪʃnʃɪp relacja,
związek
relatively ˈ relətɪvli stosunkowo,
względnie
release rɪˈliːs w
 ypuszczenie,
uwolnienie
reliable r ɪˈlaɪəbl pewny, na którym
można polegać
remainder rɪˈmeɪndə(r) reszta,
pozostała część

reptile ˈreptaɪl gad
reputably ˈ repjʊtəbli w sposób
cieszący się (dobrą) reputacją
research rɪˈsɜːtʃ badanie, badania
researcher rɪˈsɜːtʃə(r) badacz
resemblance to sth r ɪˈzembləns tə
ˈsʌmθɪŋ podobieństwo do czegoś
resilient to sth r ɪˈzɪlɪənt tə ˈsʌmθɪŋ
odporny na coś
resistance point r ɪˈzɪstəns pɔɪnt
punkt oporu
resolution to sth ˌ rezəˈluːʃn tə
ˈsʌmθɪŋ rozwiązanie czegoś
resort rɪˈzɔːt k urort wypoczynkowy
resource rɪˈzɔːs z asób, źródło
respectful of sth r ɪˈspektfəl əv
ˈsʌmθɪŋ szanujący coś
respectful to sb r ɪˈspektfəl
tə ˈsʌmbədi szanujący kogoś,
okazujący komuś szacunek
respective rɪˈspektɪv o
 dpowiedni
responsibility r ɪˌspɒnsəˈbɪlɪti
obowiązek
responsibly r ɪˈspɒnsəbli 
odpowiedzialnie
restraint r ɪˈstreɪnt p
 owściągliwość
restricted rɪˈstrɪktɪd o
 graniczony,
o ograniczonym dostępie

righteousness ˈ raɪtʃəsnəs prawość,
sprawiedliwość
rival ˈ raɪvl konkurent

root cause r uːt kɔːz p
 odstawowa
przyczyna, sedno (problemu)
roots of sth r uːts əv ˈsʌmθɪŋ k orzenie czegoś, źródła
rose-tinted rəʊz ˈtɪntɪd różowy
(zbyt optymistyczny) (tylko przed
rzeczownikiem)
rough terrain r ʌf teˈreɪn t rudny
teren, nierówny teren
roughly ˈ rʌfli z grubsza
route ruːt d
 roga, trasa
rower ˈrəʊə(r) wioślarz
royal ˈ rɔɪəl królewski
royal family ˈ rɔɪəl ˈfæməli rodzina
królewska
Royal Navy ˈ rɔɪəl ˈneɪvi Królewska
Marynarka Wojenna (UK)
rule ruːl r ządy
run-of-the-mill r ʌn əv ðə mɪl typowy, zwyczajny
running mate ˈrʌnɪŋ meɪt k andydat
na wiceprezydenta (w wyborach
prezydenckich w USA)
rural ˈ rʊərəl wiejski
ruthless ˈ ruːθləs bezlitosny

S

restrictive rɪˈstrɪktɪv r estrykcyjny

sabotage ˈsæbətɑːʒ sabotaż

retail ˈ riːteɪl d
 etal (handel)

saddled with sth ˈ sædld wɪð
ˈsʌmθɪŋ obciążony czymś,
obarczony

retailer ˈ riːteɪlə(r) sprzedawca detaliczny, detalista
revenue ˈrevənjuː przychody,
wpływy

remarkable r ɪˈmɑːkəbl niezwykły

revolutionary ˌ revəˈluːʃənri rewolucyjny

reminder rɪˈmaɪndə(r) przypomnienie

right across X r aɪt əˈkrɒs w
 całym
X, jak X długi i szeroki

safety record ˈ seɪfti ˈrekɔːd 
wyniki w kwestii bezpieczeństwa,
statystyki wypadkowości
sage seɪdʒ mądry
same-sex marriage seɪm seks
ˈmærɪdʒ małżeństwo osób tej

Colorful
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samej płci, małżeństwo homoseksualne

scrutiny ˈ skruːtɪni d
 okładne
przyjrzenie się, skrupulatna analiza

significant s ɪɡˈnɪfɪkənt z naczny,
znaczący

same-sex relationship ˈ seɪm seks
rɪˈleɪʃnʃɪp związek jednopłciowy

sea change siː tʃeɪndʒ całkowita
przemiana

significantly s ɪɡˈnɪfɪkəntli znacząco

sane s eɪn zdrowy umysłowo, przy
zdrowych zmysłach

seafood ˈ siːfuːd o
 woce morza

saving ˈ seɪvɪŋ oszczędność
Saxony ˈ sæksəni Saksonia
sb needs look no further than X
ˈ sʌmbədi niːdz lʊk nəʊ ˈfɜːðə(r) ðən
ktoś nie musi szukać daleko, bo jest
X (np. jako dobra opcja, możliwość
itp.)
sb of colour ˈ sʌmbədi əv ˈkʌlə(r)
osoba kolorowa (arch. o osobie innej rasy niż białej)
sb ought to do sth ˈ sʌmbədi ˈɔːt
tə du ˈsʌmθɪŋ ktoś powinien coś
zrobić
sb will be forgiven for thinking
that... ˈ sʌmbədi wɪl bi fəˈɡɪvn fə(r)
ˈθɪŋkɪŋ ðæt ktoś może być zupełnie
przekonany, że... ktoś mógłby
pomyśleć, że...
sb’s fate lies in sb’s hands
ˈ sʌmbədɪz feɪt laɪz ɪn ˈsʌmbədɪz
hændz czyjś los spoczywa w czyichś
rękach
sb’s line of work ˈsʌmbədɪz laɪn əv
ˈwɜːk czyjeś zajęcie (praca)
sb’s rise to the top ˈ sʌmbədɪz raɪz
tə ðə tɒp c zyjaś droga na szczyt
scandalous ˈ skændələs 
skandaliczny

secondary education ˈ sekəndri
ˌedʒʊˈkeɪʃn wykształcenie średnie
Secretary General ˈ sekrətəri
ˈdʒenrəl Sekretarz Generalny
self-development s elf dɪˈveləpmənt
samodoskonalenie (się)
self-directed self dɪˈrektɪd samodzielnie sterowany, pod kontrolą
własną (słuchacza, studenta)

self-explanatory s elf ɪkˈsplænətri
nie wymagający tłumaczenia, jasny
senior management s iːniə(r)
ˈmænɪdʒmənt wyższa kadra
kierownicza
sensitive ˈsensətɪv poufny
sensitive to sth ˈ sensətɪv tə
ˈsʌmθɪŋ wrażliwy na coś
set s et u
 stalony, stały
settings ˈ setɪŋz u
 stawienia
shade ʃeɪd cień
shady ˈ ʃeɪdi podejrzany

sceptical ˈ skeptɪkl sceptyczny (UK)

shelter ˈʃeltə(r) schronisko,
schronienie

sciences ˈsaɪənsɪz nauki

since the dawn of time sɪns ðə
dɔːn əv ˈtaɪm o
 d zarania dziejów
site saɪt t eren (upraw, rolny)
situated ˈsɪtʃʊeɪtɪd położony

skirmish ˈ skɜːmɪʃ potyczka, starcie

sheer ʃɪə(r) zwykły, czysty

scholar ˈ skɒlə(r) uczony, badacz

simultaneously ˌ sɪmlˈteɪnɪəsli
jednocześnie

self-esteem self ɪˈstiːm p
 oczucie
własnej wartości, samoocena

scenery ˈ siːnəri sceneria

scheme skiːm p
 rogram, plan

simian ˈ sɪmɪən małpi

skeptical ˈ skeptɪkl sceptyczny (US)

scathing ˈ skeɪðɪŋ zjadliwy

scheduled to do sth ˈ ʃedjuːld tə du
ˈsʌmθɪŋ zaplanowany na coś
(na zrobienie czegoś)

silk s ɪlk jedwab

self-disciplined s elf ˈdɪsɪplɪnd
utrzymujący samodzielnie
dyscyplinę, samodyscyplinujący się
(student)

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

scheduled ˈ ʃedjuːld zaplanowany

Silicon Valley ˈ sɪlɪkən ˈvæli Dolina
Krzemowa

skill (set) s kɪl set u
 miejętności
skimpy ˈ skɪmpi skąpy (o stroju)
sky-high s kaɪ ˈhaɪ niebotyczny,
zbyt wygórowany
sleepy ˈ sliːpi senny, śpiący
snapper ˈ snæpə(r) lucjan (ryba)
snowball ˈ snəʊbɑːl kula śnieżna
social affairs ˈ səʊʃl əˈfeəz sprawy
społeczne
society s əˈsaɪəti społeczeństwo
socio-emotional ˌ səʊʃɪəʊˈɪˌməʊʃnəl
społeczno-emocjonalny
solar power farm ˈsəʊlə(r) ˈpaʊə(r)
fɑːm e
 lektrownia słoneczna
solid ˈ sɒlɪd solidny, mocny
solitary confinement ˈ sɒlɪtri
kənˈfaɪnmənt izolatka, karcer
(w więzieniu)
solution s əˈluːʃn rozwiązanie

shift to sth ʃɪft tə ˈsʌmθɪŋ p
 rzejście
na coś

somewhat ˈ sʌmwɒt nieco, cokolwiek

shipment ˈ ʃɪpmənt dostawa
(produktów)

sought-after sɔːt ˈɑːftə(r) p
 oszukiwany (tylko przed rzeczownikiem)

shipping ˈ ʃɪpɪŋ spedycja

sourced from X sɔːst frəm p
 ozyskiwany z X

shortage ˈʃɔːtɪdʒ b
 rak, niedobór

scorer ˈskɔːrə(r) s trzelec (bramek)

shortly thereafter ˈʃɔːtli
ˌðeərˈɑːftə(r) niedługo potem

scores of sb skɔːz əv ˈsʌmbədi
mnóstwo kogoś

side post s aɪd pəʊst boczny
wspornik, podstawa boczna

southernmost ˈ sʌðənməʊst najdalej wysunięty na południe
soy sauce s ɔɪ sɔːs s os sojowy
spacious ˈ speɪʃəs przestronny

Colorful
MEDIA

spare room s peə(r) ruːm dodatkowy pokój
sparsely ˈ spɑːsli słabo (np. zaludniony), o niskiej (frekwencji)
speaker ˈspiːkə(r) mówca
special investment region (SIR)
ˈ speʃl ɪnˈvestmənt ˈriːdʒən ˌes aɪ
ˈɑː(r) s pecjalny region inwestycyjny
specialization ˌ speʃəlaɪˈzeɪʃn
specjalność (studiów)
species ˈspiːʃiːz gatunek
sphere sfɪə(r) s fera
spiced s paɪst p
 rzyprawiony
spill s pɪl wyciek
spitfire ˈspɪtfaɪə(r) p
 etarda (o osobie wybuchowej, żywiołowej) (US)
spoils of war spɔɪlz əv wɔː(r) łupy
wojenne
spokesperson ˈ spəʊkspɜːsn 
rzecznik
sportswear ˈspɔːtsweə(r) odzież
sportowa
spotlight ˈ spɒtlaɪt centrum uwagi,
centrum zainteresowania
spotty record ˈ spɒti ˈrekɔːd niezbyt
chlubna przeszłość, nieciekawe
dokonania

stay-at-home steɪ ət həʊm
pozostający w domu (tylko przed
rzeczownikiem)
steadfast in one’s conviction
ˈ stedfɑːst ɪn wʌnz kənˈvɪkʃn 
niezmiennie trwający w swoich
przekonaniach
steady ˈ stedi stały, równy
steep stiːp s tromy, wysoki
stellar ˈ stelə(r) wspaniały, wybitny

business-english.com.pl
79/2020
strict s trɪkt s urowy, restrykcyjny
striking ˈ straɪkɪŋ u
 derzający
stronghold ˈ strɒŋhəʊld ośrodek
wpływów, bastion
stuck somewhere stʌk ˈsʌmweə(r)
(który) gdzieś utknął
student debt ˈ stjuːdnt det k redyt
studencki
student loan ˈ stjuːdnt ləʊn kredyt
studencki

sth can’t get any X ˈ sʌmθɪŋ kɑːnt
ɡet ˈeni coś nie może być ani trochę
bardziej X, coś jest na tyle tak
bardzo X, jak to tylko możliwe

stunning ˈ stʌnɪŋ o
 szałamiający

sth doesn’t take a genius to do
ˈ sʌmθɪŋ ˈdʌznt teɪk ə ˈdʒiːnɪəs tə
duː n
 ie trzeba geniusza, by zrobić
coś

subordinate səˈbɔːdɪnət
podwładny

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

subsequent ˈ sʌbsɪkwənt
następujący (po czymś), późniejszy

sth is no easy task ˈ sʌmθɪŋ ɪz
nəʊ ˈiːzi tɑːsk coś jest niełatwym
zadaniem

submarine ˈ sʌbməriːn łódź podwodna

subscription s əbˈskrɪpʃn abonament, prenumerata

subsidiary s əbˈsɪdɪəri filia, spółka
zależna
successor səkˈsesə(r) następca

sth is not to be sneezed at ˈ sʌmθɪŋ
ɪz nɒt tə bi sniːzd æt c oś nie jest
byle czym, coś jest niebagatelne

succinctly s əkˈsɪŋktli zwięźle,
pokrótce

sth makes sense ˈsʌmθɪŋ ˈmeɪks
sens coś ma sens

suitable for sth ˈ suːtəbl fə(r)
ˈsʌmθɪŋ odpowiedni do czegoś,
pasujący

sufficient s əˈfɪʃnt w
 ystarczający

spread over X spred ˈəʊvə(r) 
porozrzucany po X, rozrzucony po X

sth remains to be seen ˈsʌmθɪŋ
rɪˈmeɪnz tə biː siːn c oś nie jest
jeszcze jasne, czas pokaże, (jakie)
coś jest

squeaky clean ˈ skwiːki kliːn
kryształowo czysty (pot.)

stonking ˈ stɒŋkɪŋ ogromny, super
(pot., UK)

stable ˈ steɪbl stabilny

storied ˈ stɔːrɪd o
 chwalebnej/
pełnej dokonań przeszłości (tylko
przed rzeczownikiem)

supplier s əˈplaɪə(r) dostawca,
dostarczający zaopatrzenie/usługi

straight away s treɪt əˈweɪ o
 d razu

sure thing ʃʊə(r) ˈθɪŋ pewniak
(pot.)

spouse s paʊz małżonek

staff s tɑːf p
 racownicy, personel,
zatrudnieni
staffing agency ˈstɑːfɪŋ ˈeɪdʒənsi
agencja rekrutacyjna
staggering ˈstæɡərɪŋ olbrzymi,
oszałamiający
stance stæns s tanowisko, pozycja
(w jakiejś kwestii)
start-up s tɑːt ʌp m
 łoda spółka,
szczególnie zajmująca się Internetem
static ˈstætɪk s tatyczny, stały
stay s teɪ p
 obyt

straight-talking streɪt ˈtɔːkɪŋ
mówiący bez ogródek, mówiący
wprost

suitor ˈsuːtə(r) z alotnik
supervised ˈ suːpəvaɪzd nadzorowany, pod nadzorem
supervisor ˈ suːpəvaɪzə(r) kierownik

supporter səˈpɔːtə(r) z wolennik

surface ˈsɜːfɪs p
 owierzchniowy,
powierzchnia

straightforward ˌ streɪtˈfɔːwəd
prosty, jasny

surge sɜːdʒ gwałtowny wzrost, skok
(czegoś)

strait s treɪt c ieśnina

surrounding sth s əˈraʊndɪŋ
ˈsʌmθɪŋ dotyczący czegoś,
związany z czymś

streaming ˈ striːmɪŋ n
 adawanie
strumieniowe audio/video przez
Internet
strengths and weaknesses streŋθs
ənd ˈwiːknəsɪz m
 ocne i słabe strony

survey ˈ sɜːveɪ badanie, sondaż
suspect ˈ sʌspekt p
 odejrzany,
wątpliwy

Colorful
MEDIA

sustainable s əˈsteɪnəbl
zrównoważony ekologicznie
swiftly ˈ swɪftli p
 rędko, szybko
swimming pool ˈ swɪmɪŋ puːl basen
synergy ˈ sɪnədʒi synergia

T

the bank of mum and dad ð
ə
bæŋk əv mʌm ənd dæd pieniądze
od rodziców, pomoc finansowa od
rodziców (pot., UK)
the Black Death ð
 ə blæk deθ
dżuma, czarna śmierć
the classics ð
 ə ˈklæsɪks filologia
klasyczna
the Confederacy ð
 ə kənˈfedərəsi
Konfederaci (w wojnie domowej
USA)
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nadszedł najwyższy czas, by coś

zrobić, nadeszła pora coś zrobić
the time is now ðə ˈtaɪm ɪz naʊ
najwyższa pora, najwyższy czas
(jest teraz)
the tip of the iceberg the tɪp ɒv ðə
ˈaɪsbɜːg czubek góry lodowej
the very X ð
 ə ˈveri X sam w sobie,
sam X (np. sam szczyt)

the element of surprise ð
 i ˈelɪmənt
əv səˈpraɪz element zaskoczenia

the way to go ð
 ə ˈweɪ tə ɡəʊ 
kierunek działania, sposób
działania (w celu osiągnięcia
czegoś, na drodze do czegoś itp.)

the epitome of sth ð
 i ɪˈpɪtəmi əv
ˈsʌmθɪŋ uosobienie czegoś, najlepszy przykład na coś

the world is your oyster ðə wɜːld ɪz
jə(r) ˈɔɪstə(r) ś wiat stoi przed tobą
otworem, możesz wszystko

the essence of X ði ˈesns əv sedno
X, istota

the X ticket ð
 i ˈtɪkɪt m
 andat
(wyborczy ugrupowania X) (USA)

the European Commission (EC) ð
ə
ˌjʊərəˈpɪən kəˈmɪʃn ˌiː ˈsiː Komisja
Europejska

there’s good chance... ð
 eəz
ɡʊd tʃɑːns jest całkiem prawdopodobne...

the final nail in the coffin ð
 ə ˈfaɪnl
neɪl ɪn ðə ˈkɒfɪn ostatni gwóźdź do
trumny
the front line ð
 ə frʌnt laɪn linia
frontu, pierwsza linia

there’s) plenty of fish in the sea
 eəz ˈplenti əv fɪʃ ɪn ðə siː jest
ð
mnóstwo innych opcji/możliwości,
na (kimś/czymś) świat się nie
kończy

the Gulf ð
 ə ɡʌlf rejon Zatoki Perskiej

these days ðiːz deɪz obecnie,
dzisiejszymi czasy

teenager ˈtiːneɪdʒə(r) nastolatek

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

thesis ˈ θiːsɪs t eza, rozprawa

televised debate ˈtelɪvaɪzd
dɪˈbeɪt debata telewizyjna, debata
nadawana na żywo w TV

the less well-off ð
 ə les ˈwelˈɒf
mniej zamożni, ludzie mniej bogaci

tactical ˈ tæktɪkl t aktyczny
tactician tækˈtɪʃn t aktyk
talent pool ˈ tælənt puːl wykwalifikowane zasoby ludzkie
tapestry ˈ tæpɪstri g obelin, arras
tapioca ˌ tæpɪˈəʊkə tapioka
tattooed təˈtuːd w
 ytatuowany
tax on sth tæks ɒn ˈsʌmθɪŋ podatek od czegoś
taxpayer ˈtækspeɪə(r) podatnik
tbh (to be honest) ˌ tiː biː ˈeɪtʃ tə bi
ˈɒnɪst p
 rzyznam szczerze..., szczerze
mówiąc... (pot.)
teamworking ˈ tiːmwɜːkɪŋ praca
zespołowa
tech (technology) tek (tekˈnɒlədʒi)
technologia (pot.)

temporary ˈ temprəri tymczasowy
tender ˈtendə(r) delikatny
tension ˈ tenʃn spięcie, napięta sytuacja
tentacle ˈtentəkl macka

thou shalt not kill ð
 aʊ ʃælt nɒt kɪl
nie zabijaj (5. Przykazanie)

the lion’s share of X ðə ˈlaɪənz
ʃeə(r) əv lwia część z czegoś

thought-provoking ˈ θɔːt prəˈvəʊkɪŋ
zmuszający do myślenia, dający do
myślenia

the mark of the beast ð
 ə mɑːk əv
ðə biːst z namię/znak bestii

thoughtful ˈ θɔːtfəl p
 rzemyślany,
rozważny

the masses ðə ˈmæsɪz masy (ludzkie)

threat θ
 ret z agrożenie, groźba

the masses ðə ˈmæsɪz masy, tłumy

three-mast θ
 riː mɑːst 
trójmasztowiec

term tɜːm p
 ojęcie, słowo (na coś)

the Middle East ð
 ə ˈmɪdl iːst B
 liski
Wschód

that being said... ð
 ət ˈbiːɪŋ ˈsed
mimo wszystko..., a jednak...

three-quarters θriː ˈkwɔːtəz t rzy
czwarte

the public ð
 ə ˈpʌblɪk społeczność,
ogół społeczeństwa

that said... ð
 ət sed chociaż..., mimo
to...

throughout θ
 ruːˈaʊt w trakcie,
w międzyczasie

the real McCoy ð
 ə rɪəl məˌkɔɪ
prawdziwa rzecz/osoba, autentyk

that’s not to say that... ðæts nɒt tə
ˈseɪ ðæt c o/to (wcale) nie znaczy,
że...

the river Thames ˈrɪvə(r) ˈtemz
Tamiza

throughout sth θ
 ruːˈaʊt ˈsʌmθɪŋ
przez coś, w trakcie czegoś

thatched θætʃt k ryty strzechą

ˈtaɪm həz kʌm tə du ˈsʌmθɪŋ

tepid ˈ tepɪd letni, słaby

the time has come to do sth ð
ə

thus ð
 ʌs z atem, tym samym
thus far ðʌs fɑː(r) jak dotąd
thx (thanks) θ
 æŋks dzięki (pot.)
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tidal ˈ taɪdl pływów, przypływu
i odpływu (np. energia)

to alienate sb tu ˈeɪliəneɪt ˈsʌmbədi
wyalienować kogoś

to back sth up tə bæk ˈsʌmθɪŋ ʌp
popierać coś, udowodnić

ties taɪz w
 ięzy, powiązania

to allege tu əˈledʒ domniemywać,
utrzymywać

to baffle sb tə ˈbæfl ˈsʌmbədi
wprowadzać kogoś w konsternację

tight taɪt ś cisły, napięty

to ambush sb tu ˈæmbʊʃ ˈsʌmbədi
zrobić na kogoś zasadzkę, złapać
kogoś w zasadzkę

to bake sth tə beɪk ˈsʌmθɪŋ upiec
coś

timber ˈtɪmbə(r) d
 rewno

to announce tu əˈnaʊns ogłosić

ˈsʌmbədi frəm ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ
z abronić komuś robienia czegoś

ties with sth taɪz wɪð ˈsʌmθɪŋ
powiązania z czymś

time off work ˈtaɪm ɒf ˈwɜːk c zas
wolny od pracy

to answer the call tu ˈɑːnsə(r) ðə
kɔːl o
 dpowiedzieć na wyzwanie

to bar sb from doing sth tə bɑː(r)
(w prawnie karalny sposób)

time-wasting ˈtaɪm ˈweɪstɪŋ m
 arnowanie czasu

to applaud sb tu əˈplɔːd ˈsʌmbədi
przyklasnąć komuś, pochwalić

tin tɪn p
 uszka (UK)

to be acquainted with sth tə bi
əˈkweɪntɪd wɪð ˈsʌmθɪŋ być zaznajomionym z czymś

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

to be all good tə bi ɔːl ɡʊd być
w porządku, nie mieć żadnego
problemu

to appoint sb X tu əˈpɔɪnt ˈsʌmbədi
wyznaczyć/mianować kogoś (na) X

to be around tə bi ǝˈraʊnd istnieć,
być (dostępnym, na rynku itp.)

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

to be at play tə bi ət ˈpleɪ
przyczyniać się (do czegoś), mieć
miejsce (gdzieś o czymś istotnym,
mającym z czymś związek itp.)

tip tɪp c zubek, cypel (np. wyspy)
to abdicate tu ˈæbdɪkeɪt
abdykować
to accelerate sth tu əkˈseləreɪt
ˈsʌmθɪŋ przyspieszyć coś
to accompany sth tu əˈkʌmpəni
ˈsʌmθɪŋ towarzyszyć czemuś
to account for sth tu əˈkaʊnt fə(r)
ˈsʌmθɪŋ tłumaczyć coś, wyjaśniać
to acknowledge tu əkˈnɒlɪdʒ
przyznać
to adapt tu əˈdæpt zaadaptować,
dostosować
to address sth tu əˈdres ˈsʌmθɪŋ
opisać coś; zająć się czymś
to address sth tu əˈdres ˈsʌmθɪŋ
zająć się czymś, rozwiązać (problem)
to adhere to sth tu ədˈhɪə(r)
tə ˈsʌmθɪŋ t rzymać się czegoś,
przestrzegać
to admit to doing sth tu ədˈmɪt tə
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ przyznać się do robienia czegoś
to advance one’s career tu ədˈvɑːns
wʌnz kəˈrɪə(r) wspinać się po szczeblach kariery zawodowej
to advocate for sth tu ˈædvəkeɪt
fə(r) ˈsʌmθɪŋ p
 opierać coś,
wspierać
to affect sth tu əˈfekt ˈsʌmθɪŋ
wpłynąć na coś
to alert sb to sth tu əˈlɜːt ˈsʌmbədi
tə ˈsʌmθɪŋ o
 strzec kogoś o czymś,
zaalarmować

to arrange sth tu əˈreɪndʒ ˈsʌmθɪŋ
zaplanować coś, zaaranżować
to ascend tu əˈsend wznieść się
to ascertain sth tu ˌæsəˈteɪn
ˈsʌmθɪŋ upewnić się (co do
czegoś), potwierdzić coś
to assert sth tu əˈsɜːt ˈsʌmθɪŋ
dochodzić czegoś; potwierdzić coś
to assist sb tu əˈsɪst ˈsʌmbədi
pomóc komuś
to assist sb in doing sth tu əˈsɪst
ˈsʌmbədi ɪn ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ pomóc
komuś w robieniu czegoś
to assume tu əˈsjuːm z akładać
to assume an X identity tu əˈsjuːm
ən aɪˈdentɪti przybrać/przejąć X
tożsamość
to assume office tu əˈsjuːm ˈɒfɪs
objąć urząd/stanowisko
to assume sth tu əˈsjuːm ˈsʌmθɪŋ
założyć coś
to attend church tu əˈtend tʃɜːtʃ
uczęszczać do kościoła
to attend sth tu əˈtend ˈsʌmθɪŋ
chodzić do czegoś (szkoły)
to attend sth tu əˈtend ˈsʌmθɪŋ
chodzić na coś, brać udział w czymś
to back sb tə bæk ˈsʌmbədi
wspierać kogoś (np. finansowo)

to be down to sth tə bi daʊn tə
ˈsʌmθɪŋ sprowadzać się do czegoś,
być spowodowanym czymś
to be here to stay tə bi hɪə tə steɪ
zadomowić się na dobre
to be imperative for sb tə bi
ɪmˈperətɪv fə(r) ˈsʌmbədi mieć dla
kogoś najwyższą wagę
to be in for sth tə bi ɪn fə(r)
ˈsʌmθɪŋ mieć coś przed sobą (pot.)
to be in peril tə bi ɪn ˈperəl być
w niebezpieczeństwie
to be in place tə bi ɪn ˈpleɪs być
przygoto-wanym, ustalonym;
być w miejscu, istnieć
to be in the cards tə bi ɪn ðə kɑːdz
zanosić się na coś, wyglądać na
prawdopodobne (o czymś, co ma
się wydarzyć)
to be in the making tə bi ɪn ðə
ˈmeɪkɪŋ być przygotowywanym,
szykować się
to be made to do sth tə bi ˈmeɪd tə
du ˈsʌmθɪŋ być zmuszanym do zrobienia czegoś
to be no stranger to sth tə bi nəʊ
ˈstreɪndʒə(r) tə ˈsʌmθɪŋ dobrze
się na czymś znać, doskonale coś
pamiętać/znać
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to be noticed tə bi ˈnəʊtɪst zostać
dostrzeżonym

to bring sth down tə brɪŋ ˈsʌmθɪŋ
daʊn zniszczyć coś

to cater to sb tə ˈkeɪtə(r) tə
ˈsʌmbədi zajmować się kimś

to be part of the mix tə bi pɑːt əv
ðə mɪks b
 yć częścią/elementem
czegoś

to brush up on sth tə brʌʃ ʌp
ɒn ˈsʌmθɪŋ podszlifować coś,
podszkolić się w czymś

to cement sth tə sɪˈment ˈsʌmθɪŋ
scementować coś, przypieczętować

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

to build sth up tǝ bɪld ˈsʌmθɪŋ ʌp
zbudować coś (stopniowo), zebrać

to be rumoured that... tə bi
ˈruːməd ðæt chodziły plotki, że...

to bus sb somewhere tə bʌs
ˈsʌmbədi ˈsʌmweə(r) przewozić
kogoś gdzieś autobusem

to be sb’s undoing tə bi ˈsʌmbədiɪz
ʌnˈduːɪŋ doprowadzić do czyjejś
zguby
to be subject to sth tǝ bi ˈsʌbdʒɪkt
tǝ ˈsʌmθɪŋ s tać się obiektem czegoś
to be the foundation of sth tə bi ðə
faʊnˈdeɪʃn əv ˈsʌmθɪŋ być fundamentem czegoś
to be the subject of sth tə bi ðə
ˈsʌbdʒəkt əv ˈsʌmθɪŋ być przedmiotem czegoś, być narażonym na
coś
to bear sth in mind tə beə(r)
ˈsʌmθɪŋ ɪn maɪnd pamiętać
o czymś, uwzględniać coś
to beat sb out for sth tə biːt

to call for sth tə kɔːl fə(r) ˈsʌmθɪŋ
ubiegać się o coś, domagać czegoś
to call on sb to do sth tə kɔːl ɒn
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ zaapelować
do kogoś, by coś zrobił
to campaign tə kæmˈpeɪn
prowadzić kampanię
to campaign for sth tə kæmˈpeɪn
fə(r) ˈsʌmθɪŋ t oczyć kampanię
o coś
to cancel sth out tə ˈkænsəl
ˈsʌmθɪŋ aʊt zniwelować coś (np.
korzyść, przewagę)
to capture sth tə ˈkæptʃə(r) ˈsʌmθɪŋ
uchwycić (obraz, zdjęcie)

ˈsʌmbədi ˈaʊt fə(r) ˈsʌmθɪŋ
 okonać kogoś w drodze do czegoś
p

to care for sb tə keə(r) fə(r)
ˈsʌmbədi dbać o kogoś

to become a thing of the past tə
bɪˈkʌm ə ˈθɪŋ əv ðə pɑːst o
 dejść do
lamusa, stać się przeszłością

to care to admit sth tə keə(r) tu
ədˈmɪt ˈsʌmθɪŋ przyznać coś,
przyznać się do czegoś

to behave tə bɪˈheɪv zachowywać
się

to carry sth out tə ˈkæri ˈsʌmθɪŋ
aʊt przeprowadzić coś

to benefit from sth tə ˈbenɪfɪt frəm
ˈsʌmθɪŋ skorzystać na czymś/dzięki
czemuś
to boast sth tə bəʊst ˈsʌmθɪŋ
chwalić się czymś, szczycić
to book in advance tə bʊk ɪn
ədˈvɑːns zarezerwować zawczasu
to boost sth tə buːst ˈsʌmθɪŋ
pobudzić coś, umocnić
to branch out into sth tə brɑːntʃ
ˈaʊt ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ rozwinąć się do
czegoś, poszerzyć o coś (np. interes)
to break out tə breɪk aʊt
wybuchnąć (o wojnie, epidemii)
to bring sth about tə brɪŋ ˈsʌmθɪŋ
əˈbaʊt spowodować coś, przynieść

to carry to term tə ˈkæri tə tɜːm
urodzić w terminie (o ciąży)
to cash in on sth tə kæʃ ɪn ɒn
ˈsʌmθɪŋ zbić na czymś majątek,
zarobić na czymś
to catapult sb to sth tə ˈkætəpʌlt
ˈsʌmbədi tə ˈsʌmθɪŋ wynieść
kogoś (na szczyt), przynieść komuś
popularność i sławę

to champion sth tə ˈtʃæmpɪən
ˈsʌmθɪŋ być orędownikiem czegoś
to change one’s ways tə tʃeɪndʒ
wʌnz ˈweɪz zmienić swoje
zwyczaje, zacząć inaczej działać
to characterize sb as X tə

ˈkærəktəraɪz ˈsʌmbədi əz określić

kogoś mianem X, opisać jako X

to charge sb with sth tə tʃɑːdʒ
ˈsʌmbədi wɪð ˈsʌmθɪŋ oskarżyć
kogoś o coś
to chastise sth tə tʃæˈstaɪz ˈsʌmθɪŋ
ostro skrytykować coś, ukarać
to cheat sb out of sth tə tʃiːt
ˈsʌmbədi ˈaʊt əv ˈsʌmθɪŋ pozbawić
kogoś czegoś oszustwem
to check in at X tə tʃek ɪn ət
wynieść X (w porównaniu,
względem czegoś)
to check sth out tə tʃek ˈsʌmθɪŋ aʊt
sprawdzić coś, przejrzeć
to chill out tə tʃɪl aʊt r elaksować
się, wyluzować się
to cite tə saɪt p
 rzytaczać
to claim tə kleɪm t wierdzić
to claim sth tə kleɪm ˈsʌmθɪŋ
twierdzić coś, utrzymywać
to class sth as sth tə klɑːs ˈsʌmθɪŋ
əz ˈsʌmθɪŋ sklasyfikować coś jako
coś
to coexist tə ˌkəʊɪɡˈzɪst
współistnieć
to combat sth tə ˈkɒmbæt ˈsʌmθɪŋ
zwalczać coś, walczyć z czymś

to catch on tə kætʃ ɒn p
 rzyjąć się,
zyskać popularność

to come across as X tə kʌm əˈkrɒs
əz s prawiać wrażenie X, wydawać
się (być) X

to catch sb tə kætʃ ˈsʌmbədi
przyłapać kogoś

to come and go tə kʌm ənd ɡəʊ
przychodzić i odchodzić

to catch sb off guard tə kætʃ
ˈsʌmbədi ɒf ɡɑːd zaskoczyć kogoś

to come into play tə kʌm ˈɪntə ˈpleɪ
wejść do gry; nabrać znaczenia

to catch wind of sth tə kætʃ wɪnd
əv ˈsʌmθɪŋ usłyszeć o czymś (np.
przelotnie, pogłoskę)

to come out as sb tə kʌm ˈaʊt əz
ˈsʌmbədi ujawnić się jako ktoś/
jakiś, pokazać się jako ktoś/jakiś
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to come to power tə kʌm tə
ˈpaʊə(r) dojść do władzy

ˈsʌmθɪŋ przypisywać komuś zrobi-

enie czegoś

to depose sb tə dɪˈpəʊz ˈsʌmbədi
zdetronizować kogoś

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

to cripple sb tə ˈkrɪpl ˈsʌmbədi
okaleczyć, sparaliżować kogoś

to deserve sth tə dɪˈzɜːv ˈsʌmθɪŋ
zasługiwać na coś

to cross one’s path tə ˈkrɒs wʌnz
pɑːθ spotkać kogoś, wejść w drogę

to designate sth sth tə ˈdezɪɡneɪt
ˈsʌmθɪŋ ˈsʌmθɪŋ wyznaczyć coś na
coś/jakieś, przydzielić czemuś jakieś
zadanie/funkcję

to come with sth tə kʌm wɪð
ˈsʌmθɪŋ wiązać się z czymś
to comment on sth tə ˈkɒment ɒn
ˈsʌmθɪŋ skomentować coś

to cross over to sth tə ˈkrɒs
ˈəʊvə(r) tə ˈsʌmθɪŋ przeniknąć do
czegoś, przejść

to commute tə kəˈmjuːt d
 ojeżdżać
do pracy

to crown sb tə kraʊn ˈsʌmbədi
ukoronować kogoś

to compete tə kəmˈpiːt r ywalizować

to curtail sth tə kɜːˈteɪl ˈsʌmθɪŋ
ograniczyć coś, pohamować

to compile sth tə kəmˈpaɪl ˈsʌmθɪŋ
skompilować coś, zestawić (dane)
to complement sth tə ˈkɒmplɪmənt
ˈsʌmθɪŋ uzupełniać coś, dopełnić
to comprehend tə ˌkɒmprɪˈhend
pojąć, zrozumieć
to comprise sth tə kəmˈpraɪz
ˈsʌmθɪŋ składać się na coś,
współtworzyć coś
to concoct sth tə kənˈkɒkt ˈsʌmθɪŋ
upichcić coś, stworzyć
to condemn sth tə kənˈdem
ˈsʌmθɪŋ potępić coś
to conduct sth tə kənˈdʌkt ˈsʌmθɪŋ
przeprowadzić coś, wykonać

to cut sth short tə kʌt ˈsʌmθɪŋ ʃɔːt
zakończyć coś przedwcześnie
to cut sth to X tə kʌt ˈsʌmθɪŋ tə
ograniczyć coś do X, zmniejszyć
to dabble in sth tə ˈdæbl ɪn
ˈsʌmθɪŋ robić coś amatorsko
to deal with sth tə diːl wɪð ˈsʌmθɪŋ
po/radzić sobie z czymś, zająć się
czymś
to declare sb X tə dɪˈkleə(r)
ˈsʌmbədi ogłosić kogoś X
to deem sth sth tə diːm ˈsʌmθɪŋ
ˈsʌmθɪŋ uznawać coś za coś/jakieś
to defeat sb tə dɪˈfiːt ˈsʌmbədi
pokonać kogoś

to destabilise sth tə diˈsteɪbəˌlaɪz
ˈsʌmθɪŋ zdestabilizować coś
to detain sb tə dɪˈteɪn ˈsʌmbədi
zatrzymać kogoś
to develop sth tə dɪˈveləp ˈsʌmθɪŋ
rozwinąć coś
to dig into sth tə dɪɡ ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ
zagłębić się w coś, grzebać w czymś
to disappear tə ˌdɪsəˈpɪə(r) zniknąć
to disconnect tə ˌdɪskəˈnekt
odłączyć się
to discriminate based on
X tə dɪˈskrɪmɪneɪt beɪst ɒn
dyskryminować pod kątem/
względem X
to dispense sth tə dɪˈspens
ˈsʌmθɪŋ wydawać coś, rozdawać/
rozlewać
to displace sth tə dɪsˈpleɪs ˈsʌmθɪŋ
wyprzeć coś, wyeliminować

to defend oneself tə dɪˈfend
wʌnˈself bronić się

to dispose of sth tə dɪˈspəʊz
əv ˈsʌmθɪŋ pozbyć się czegoś,
wyrzucić coś

to delve deep tə delv diːp zagłębić
się (w coś), sięgnąć głęboko

to disrupt sth tə dɪsˈrʌpt ˈsʌmθɪŋ
zakłócić coś

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

to demand sth tə dɪˈmɑːnd ˈsʌmθɪŋ
żądać czegoś

to dissuade sb from doing sth tə

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

to demonstrate sth tə

ˈdemənstreɪt ˈsʌmθɪŋ pokazać coś,

czegoś

to confirm sth tə kənˈfɜːm ˈsʌmθɪŋ
potwierdzić coś
to connect the dots tə kəˈnekt ðə
dɒts d
 odać dwa do dwóch, połapać
się, o co chodzi

zademonstrować

to constitute sth tə ˈkɒnstɪtjuːt
ˈsʌmθɪŋ stanowić coś

to denounce sth tə dɪˈnaʊns
ˈsʌmθɪŋ napiętnować coś

to contain sth tə kənˈteɪn ˈsʌmθɪŋ
zawierać coś

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

to counter sb tə ˈkaʊntə(r)
ˈsʌmbədi kontratakować, przeciwko
komuś, wyprowadzić kontratak

to depart sth tə ˈsʌmθɪŋ o
 dejść
skądś, opuścić coś

to crack sth tə kræk ˈsʌmθɪŋ
złamać coś (np. kod, szyfr)

to depict sb tə dɪˈpɪkt ˈsʌmbədi
ukazywać kogoś

to credit sb with doing sth tə

to deploy sth tə dɪˈploɪ ˈsʌmθɪŋ
rozlokować coś, użyć czegoś

ˈkredɪt ˈsʌmbədi wɪð ˈduːɪŋ

dɪˈsweɪd ˈsʌmbədi frəm ˈduːɪŋ
ˈsʌmθɪŋ odwieść kogoś od robienia

to ditch sth tə dɪtʃ ˈsʌmθɪŋ p
 orzucić
coś
to divorce tə dɪˈvɔːs r ozwieść się
to do one’s due diligence tə du
wʌnz djuː ˈdɪlɪdʒəns dobrze się
przygotować do czegoś, dopełnić
należytej staranności
to do one’s part to do sth tə du
wʌnz pɑːt tə du ˈsʌmθɪŋ zrobić to,
co należy, by coś się stało (o kimś)
to do sth for the fun of it tə du
ˈsʌmθɪŋ fə(r) ðə fʌn əv ɪt z robić coś
dla samej zabawy

Colorful
MEDIA

to do the groundwork tə du ðə
ˈɡraʊndwɜːk stworzyć podstawy
(czegoś), przygotować grunt

to enrol in (a school) tu ɪnˈrəʊl ɪn
ə skuːl z apisać się, dostać się (do
szkoły) (UK)

to document sth ˈ dɒkjumənt ˈsʌmθɪŋ
opisywać coś, zdawać relację

to enrol in sth tu ɪnˈrəʊl ɪn ˈsʌmθɪŋ
zapisać się na coś (studia, kurs) (UK)

to don sth tə dɒn ˈsʌmθɪŋ wdziać
coś, przywdziać

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

to draw attention tə drɔː əˈtenʃn
przyciągać uwagę

to entail sth tu ɪnˈteɪl ˈsʌmθɪŋ
pociągać coś za sobą

to draw near tə drɔː nɪə(r) z bliżać się

to envisage sth as sth tu ɪnˈvɪzɪdʒ
ˈsʌmθɪŋ əz ˈsʌmθɪŋ planować coś
jako coś/jakieś, przewidywać, że coś
będzie czymś/jakimś

to draw on sth tə drɔː ɒn ˈsʌmθɪŋ
czerpać z czegoś, posiłkować się
czymś
to draw sb’s attention tə drɔː
ˈsʌmbədiz əˈtenʃn przyciągnąć czyjąś
uwagę

to erect tu ɪˈrekt w
 znieść, postawić
to espouse sth tu ɪˈspaʊz ˈsʌmθɪŋ
wyznawać coś (np. jakieś wartości)

to dribble tə ˈdrɪbl dryblować,
kozłować (piłką)

to estimate sth tu ˈestɪmeɪt ˈsʌmθɪŋ
oszacować coś, podać w przybliżeniu

to drive sth tə draɪv ˈsʌmθɪŋ
napędzać coś, zasilać

to exacerbate tu ɪɡˈzæsəbeɪt
pogorszyć, nasilić

to eat out tu iːt aʊt jadać na
mieście/w restauracji

to exceed X tu ɪkˈsiːd p
 rzekroczyć X

to eke out a living tu iːk ˈaʊt ə ˈlɪvɪŋ
wieść (skromne) życie, zarabiać (ledwo) na życie

to exhibit sth tu ɪɡˈzɪbɪt ˈsʌmθɪŋ
cechować się czymś, mieć znamiona
czegoś

to elect sb tu ɪˈlekt ˈsʌmbədi wybrać
kogoś

to expand sth tu ɪkˈspænd ˈsʌmθɪŋ
rozwijać coś, rozszerzać

to eliminate tu ɪˈlɪmɪneɪt
wyeliminować

to experience sth tu ɪkˈspɪərɪəns
ˈsʌmθɪŋ doświadczyć czegoś

to embark tu ɪmˈbɑːk w
 yruszyć
(w drogę, w żeglugę)

to explode tu ɪkˈspləʊd wybuchnąć

to embrace sth tu ɪmˈbreɪs ˈsʌmθɪŋ
przyjąć coś, zaakceptować
to emphasize sth tu ˈemfəsaɪz
ˈsʌmθɪŋ podkreślić coś, uwypuklić
to encompass sth tu ɪnˈkʌmpəs
ˈsʌmθɪŋ zawierać coś, obejmować

to exclaim tu ɪkˈskleɪm w
 ykrzyknąć

to exploit sb tu ɪkˈsplɔɪt ˈsʌmbədi
wyzyskiwać kogoś
to exploit sth tu ɪkˈsplɔɪt ˈsʌmθɪŋ
wykorzystać coś
to express sth tu ɪkˈspres ˈsʌmθɪŋ
wyrazić coś

to encounter sth tu ɪnˈkaʊntə(r)
ˈsʌmθɪŋ napotkać coś

to extend an olive branch tu
ɪkˈstend ən ˈɒlɪv brɑːntʃ zaoferować/
wyciągnąć do kogoś gałązkę oliwną

to endorse sb tu ɪnˈdɔːs ˈsʌmbədi
popierać kogoś, wyrazić swoje (publiczne) poparcie

to extend sth to sb tu ɪkˈstend
ˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmbədi obejmować
czymś kogoś

to endorse sth tu ɪnˈdɔːs ˈsʌmθɪŋ
poprzeć coś, polecić

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

to enforce sth tu ɪnˈfɔːs ˈsʌmθɪŋ
wyegzekwować coś, wymusić coś

to facilitate sth tə fəˈsɪlɪteɪt ˈsʌmθɪŋ
ułatwić coś, wspomóc

to enlist sb tu ɪnˈlɪst ˈsʌmbədi
zapisać kogoś (np. na studia)

to fail to do sth tə feɪl tə du ˈsʌmθɪŋ
nie zrobić czegoś
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to fare X tə feə(r) r adzić sobie X (dobrze/źle)
to fast-forward tə fɑːst ˈfɔːwəd
przewinąć do przodu, przejść
do dalszych wydarzeń przenieść się
w przyszłość
to feature sb tə ˈfiːtʃə(r) ˈsʌmbədi
ukazywać kogoś, przedstawiać
to feed sth tə fiːd ˈsʌmθɪŋ k armić
coś, zasilać
to feel concerned about sth tə fiːl
kənˈsɜːnd əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ niepokoić
się o coś
to fetch sth tǝ fetʃ ˈsʌmθɪŋ p
 rzynieść
coś
to fight alongside sb tə faɪt
əˌlɒŋˈsaɪd ˈsʌmbədi walczyć u
czyjegoś boku
to figure sth out tə ˈfɪɡə(r) ˈsʌmθɪŋ
aʊt wykombinować coś, dojść do
czegoś (rozwiązania, powodu itp.)
to finance sth tə ˈfaɪnæns ˈsʌmθɪŋ
sfinansować coś
to find it hard to do sth tə faɪnd ɪt
hɑːd tə du ˈsʌmθɪŋ mieć trudności ze
zrobieniem czegoś
to flag sth tə flæɡ ˈsʌmθɪŋ oznaczyć
coś
to flourish tə ˈflʌrɪʃ k witnąć
to follow suit tə ˈfɒləʊ suːt p
 ójść za
czyimś przykładem
to foot the bill tə fʊt ðə bɪl z apłacić
rachunek (np. za kogoś)
to force sb to do sth tə fɔːs ˈsʌmbədi
tə du ˈsʌmθɪŋ zmusić kogoś do
zrobienia czegoś
to forecast sth tə ˈfɔːkɑːst ˈsʌmθɪŋ
prognozować coś
to forfeit sth tə ˈfɔːfɪt ˈsʌmθɪŋ
zrezygnować z czegoś
to fork out X tə fɔːk aʊt w
 ybulić X
to foster sth tə ˈfɒstə(r) ˈsʌmθɪŋ
krzewić coś, rozwijać
to found sth tə faʊnd ˈsʌmθɪŋ
założyć coś
to frame sth as sth tə freɪm ˈsʌmθɪŋ
əz ˈsʌmθɪŋ ująć coś jako coś, opisać
coś jako coś

Colorful
MEDIA

to freak out tə friːk ˈaʊt ś wirować,
panikować (pot., slang.)
to frown upon sth tə fraʊn əˈpɒn
ˈsʌmθɪŋ nie pochwalać czegoś
to fuel sth tə ˈfjuːəl ˈsʌmθɪŋ
napędzać coś, zasilać
to fund sth tə fʌnd ˈsʌmθɪŋ
finansować coś
to gain ground on sb tə ɡeɪn ɡraʊnd
ɒn ˈsʌmbədi dogonić kogoś, odrabiać
straty wobec kogoś
to gain independence tə ɡeɪn
ˌɪndɪˈpendəns zdobyć niepodległość
to galvanize sth tə ˈɡælvənaɪz
ˈsʌmθɪŋ pobudzić coś
to gather sth tə ˈɡæðə(r) ˈsʌmθɪŋ
zbierać coś
to get a leg-up on sb tə ˈɡet ə leɡ
ʌp ɒn ˈsʌmbədi zdobyć nad kimś
przewagę
to get back to normal tə ɡet ˈbæk tə
ˈnɔːml wrócić do normalności
to get into the game tə ɡet ˈɪntə ðə
ɡeɪm wejść do gry; zacząć się czymś
zajmować
to get on board tə ɡet ɒn bɔːd
przekonać się (do pomysłu, idei),
przyłączyć się (do pomysłu)
to get one’s hands dirty tə ˈɡet wʌnz
hændz ˈdɜːti ubrudzić sobie ręce (np.
ciężką pracą)
to get sb fired up tə ˈɡet ˈsʌmbədi
ˈfaɪəd ʌp pobudzić kogoś do
działania
to get the job done tə ɡet ðə dʒɒb
dʌn wypełnić zadanie, zrobić to, co
należy
to give birth tə ɡɪv bɜːθ urodzić
dziecko
to give sb a heads-up tə ɡɪv
ˈsʌmbədi ə ˌhedz ˈʌp poinformować
kogoś o czymś (co ma nadejść,
wydarzyć się itp.)
to give sb the slip tə ɡɪv ˈsʌmbədi ðə
slɪp wymknąć się komuś
to go away tə ɡəʊ əˈweɪ odejść,
zniknąć
to go on to do sth tə ɡəʊ ɒn tə du
ˈsʌmθɪŋ zrobić coś później po czymś

to go so far as to do sth tə ɡəʊ səʊ
fɑː(r) əz tə du ˈsʌmθɪŋ p
 osunąć się
(aż) do zrobienia czegoś
to go through sth tə ɡəʊ θruː
ˈsʌmθɪŋ przejść przez coś
to go toe to toe tə ɡəʊ təʊ tə təʊ
zmierzyć się twarzą w twarz
to graduate tə ˈɡrædʒʊeɪt ukończyć
studia/szkołę
to groom sb tə ɡruːm ˈsʌmbədi
pielęgnować kogoś
to grow complacent tə ɡrəʊ
kəmˈpleɪsənt popaść w samozadowolenie, osiąść na laurach
to halt sth tə hɔːlt ˈsʌmθɪŋ
wstrzymać coś, zatrzymać
to handle sth tə ˈhændl ˈsʌmθɪŋ
zająć się czymś, załatwić coś
to harness sth tə ˈhɑːnəs ˈsʌmθɪŋ
wykorzystać coś, zaprząc (coś do
czegoś)
to have a difficult time doing sth tə

həv ə ˈdɪfɪkəlt ˈtaɪm ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ
 ieć trudności ze zrobieniem czegoś
m

to have a long way to go tə həv ə lɒŋ
weɪ tə ɡəʊ mieć przed sobą długą
drogę (wiele do zrobienia itp.)
to have nothing to do with sth tə
həv ˈnʌθɪŋ tə du wɪð ˈsʌmθɪŋ nie
mieć nic wspólnego z czymś
to have one’s eyes set on sth tə həv
wʌnz aɪz set ɒn ˈsʌmθɪŋ wpatrywać
się w coś, mieć coś na oku
to have one’s work cut out for them
tə həv wʌnz ˈwɜːk kʌt ˈaʊt fə(r) ðəm
mieć przed sobą nie lada wyzwanie
to have sth on one’s hands tə həv
ˈsʌmθɪŋ ɒn wʌnz hændz mieć
coś (ciekawego, do roboty itp.),
dysponować czymś
to head into sth tə hed ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ
zmierzać do czegoś, iść
to head somewhere tə hæd
ˈsʌmweə(r) zmierzać dokądś
to heat up tə hiːt ʌp r ozkręcać się,
nabierać tempa
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to hire sb tə ˈhaɪə(r) ˈsʌmbədi
zatrudnić kogoś
to hit sb where it hurts tə hɪt
ˈsʌmbədi weə(r) ɪt hɜːts boleśnie
kogoś dotknąć
to hit the ground running tə hɪt ðə
ɡraʊnd ˈrʌnɪŋ mocno zacząć, ruszyć
z kopyta
to hit the pause button tə hɪt ðə pɔːz
ˈbʌtn z apauzować coś, wstrzymać
to hit the shelves tə hɪt ðə ʃelvz trafić
na półki (do sprzedaży)
to hoard sth tə hɔːd ˈsʌmθɪŋ
gromadzić coś, robić zapasy czegoś
to hold sb accountable for sth
tə həʊld ˈsʌmbədi əˈkaʊntəbl
fə(r) ˈsʌmθɪŋ p
 ociągnąć kogoś do
odpowiedzialności za coś
to hold sb in captivity tə həʊld
ˈsʌmbədi ɪn kæpˈtɪvɪti trzymać kogoś
w zamknięciu, więzić
to hold the post tə həʊld ðə pəʊst
piastować stanowisko, zajmować
to honour sb tə ˈɒnə(r) ˈsʌmbədi
uhonorować kogoś (UK)
to horrify tə ˈhɒrɪfaɪ p
 rzerażać
to house sth somewhere tə haʊz
ˈsʌmθɪŋ ˈsʌmweə(r) mieścić coś
gdzieś
to hunker down tə ˈhʌŋkə(r) daʊn
przyczaić się, okopać
to identify tu aɪˈdentɪfaɪ o
 kreślić,
zidentyfikować
to impact sth tu ɪmˈpækt ˈsʌmθɪŋ
wpłynąć na coś, wywrzeć wpływ
to impair sth tu ɪmˈpeə(r) ˈsʌmθɪŋ
zaburzyć coś, osłabić
to impose sth upon sb tu ɪmˈpəʊz
ˈsʌmθɪŋ əˈpɒn ˈsʌmbədi narzucić coś
komuś
to imprison sb tu ɪmˈprɪzn ˈsʌmbədi
uwięzić kogoś
to incorporate sth tu ɪnˈkɔːpəreɪt
ˈsʌmθɪŋ włączać coś (do czegoś),
zawierać (w czymś)

to hesitate tə ˈhezɪteɪt w
 ahać się

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

to highlight sth tə ˈhaɪlaɪt ˈsʌmθɪŋ
uwydatnić coś, zaakcentować

to indicate sth tu ˈɪndɪkeɪt ˈsʌmθɪŋ
oznaczać coś, świadczyć o czymś

Colorful
MEDIA

to initiate sth tu ɪˈnɪʃɪeɪt ˈsʌmθɪŋ
rozpocząć coś
to insist tu ɪnˈsɪst n
 alegać,
utrzymywać

to laud sb for doing sth tə lɔːd

ˈsʌmbədi fə(r) ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ
 ochwalić kogoś za zrobienie czegoś,
p

wychwalać

to interview sb tu ˈɪntəvjuː ˈsʌmbədi
przeprowadzać z kimś rozmowę,
przesłuchiwać

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

to introduce sth tu ˌɪntrəˈdjuːs
ˈsʌmθɪŋ przedstawić coś,
zaprezentować

to lease sth tə liːs ˈsʌmθɪŋ w
 ynająć
coś, wydzierżawić

to invade tu ɪnˈveɪd najechać (kogoś)
to involve sth tu ɪnˈvɒlv ˈsʌmθɪŋ
obejmować coś, wymagać czegoś
to jail sb tə dʒeɪl ˈsʌmbədi uwięzić
kogoś
to jail sb tə dʒeɪl ˈsʌmbədi zamknąć
kogoś w więzieniu
to journey somewhere tə ˈdʒɜːni
ˈsʌmweə(r) podróżować gdzieś
to jump on board tə dʒʌmp ɒn bɔːd
dołączyć do czegoś (pomysłu, firmy
itp.)
to jump on the bandwagon tə
dʒʌmp ɒn ðə ˈbændwæɡən dołączyć
do popularnego trendu

to leave an indelible mark on sth
tə liːv ən ɪnˈdeləbl mɑːk ɒn ˈsʌmθɪŋ
odcisnąć na czymś niezatarty ślad
to leave sb scratching their heads
tə liːv ˈsʌmbədi skrætʃɪŋ ðeə(r) hedz
wprawić kogoś w osłupienie/
zdumienie
to lengthen tə ˈleŋθən wydłużyć
to lift sb up tə lɪft ˈsʌmbədi ʌp u
 nieść
kogoś, wynieść (np. na wyższy
poziom)
to like sth tə ˈlaɪk ˈsʌmθɪŋ dać
lajka czemuś, polubić (w sieci
społecznościowej)
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to make a move tə ˈmeɪk ə muːv
wykonać ruch, zrobić posunięcie
to make headlines tə ˈmeɪk
ˈhedlaɪnz trafić na nagłówki
to make sacrifices tə meɪk
ˈsækrɪfaɪsɪz p
 oświęcać się
to make sb the target of sth tə

ˈmeɪk ˈsʌmbədi ðə ˈtɑːɡɪt əv ˈsʌmθɪŋ
 czynić kogoś celem (dla) czegoś
u

to make sth publicly known tə ˈmeɪk
ˈsʌmθɪŋ ˈpʌblɪkli nəʊn podać coś do
wiadomości publicznej
to make the connection tə ˈmeɪk ðə
kəˈnekʃn dostrzec powiązanie
to make up X tə meɪk ʌp s kładać się
na X, tworzyć X
to make waves tə ˈmeɪk weɪvz
narozrabiać, wywołać poruszenie
to make waves tə ˈmeɪk weɪvz o
 dbić
się (szerokim) echem, wywołać zamieszanie
to march tə mɑːtʃ m
 aszerować

to lob sth tə lɒb ˈsʌmθɪŋ rzucić coś
(łukiem, wysoko)

to marvel at sth tə ˈmɑːvl ət ˈsʌmθɪŋ
zachwycać się czymś

to justify sth tə ˈdʒʌstɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ
uzasadnić coś, wytłumaczyć

to lock sb up tə lɒk ˈsʌmbədi ʌp
zamknąć kogoś, uwięzić

to keep sth in place tə kiːp ˈsʌmθɪŋ
ɪn ˈpleɪs zachować coś, nie zmienić
czegoś

to long be sth tə ˈlɒŋ bi ˈsʌmθɪŋ od
dawien (dawna) być czymś

to meet demands tə miːt dɪˈmɑːndz
wypełniać żądania/prośby, sprostać
wymogom/zapotrzebowaniu

to keep sth under wraps tə kiːp
ˈsʌmθɪŋ ˈʌndə(r) ræpz trzymać coś
w ścisłym sekrecie
to kick oneself tə ˈkɪk wʌnˈself p
 luć
sobie w brodę
to kidnap sb tə ˈkɪdnæp ˈsʌmbədi
porwać kogoś
to KO sb (knock out) tə ˌkeɪˈəʊ
ˈsʌmbədi nɒk ˈaʊt powalić kogoś na
deski, znokautować
to lack sth tə læk ˈsʌmθɪŋ nie mieć
czegoś
to lag tə læɡ opóźniać się, działać
z opóźnieniami/przerwami
(pot. o Internecie lub połączeniu)
to lash out against sth tə læʃ
ˈaʊt əˈɡenst ˈsʌmθɪŋ ostro coś
zaatakować
to laud sb as X tə lɔːd ˈsʌmbədi əz
okrzyczeć kogoś X mianem

to look here to stay tə lʊk hɪə(r) tə
steɪ w
 yglądać na to, że się tu pozostanie/że się nie zakończy/zniknie
(o czymś, o kimś)
to look sth up tə lʊk ˈsʌmθɪŋ ʌp
sprawdzić coś, znaleźć informacje na
jakiś temat (np. w Internecie)
to look to sb tə lʊk tə ˈsʌmbədi
wzorować się na kimś; iść za
przykładem kogoś
to look to the future tə lʊk tə ðə
ˈfjuːtʃə(r) m
 yśleć przyszłościowo

to meet sb’s needs tə miːt ˈsʌmbədiz
niːdz spełnić czyjeś wymogi/potrzeby
to mine sth tə maɪn ˈsʌmθɪŋ
wydobywać coś (np. surowiec)
to mirror sth tə ˈmɪrə(r) ˈsʌmθɪŋ
odzwierciedlać, powtarzać coś
to mitigate sth tə ˈmɪtɪɡeɪt ˈsʌmθɪŋ
złagodzić coś, ograniczyć (zły wpływ
czegoś), zminimalizować coś,
zmniejszyć
to model sth on sth tə ˈmɒdl ˈsʌmθɪŋ
ɒn ˈsʌmθɪŋ stworzyć coś w oparciu
o coś

to lure sb somewhere tə lʊə(r)
ˈsʌmbədi ˈsʌmweə(r) zwabić kogoś
gdzieś

to monetise sth tǝ ˈmʌnɪtaɪz ˈsʌmθɪŋ
zarobić na czymś, przekształcić coś
w gotówkę

to maintain sth tə meɪnˈteɪn ˈsʌmθɪŋ
zachować coś, utrzymać; zadbać o
coś

to monkey around tə ˈmʌŋki əˈraʊnd
wygłupiać się, płatać małpie figle

to make a good impression tə meɪk
ə ɡʊd ɪmˈpreʃn wywrzeć dobre
wrażenie

to mould sb tə məʊld ˈsʌmbədi
ukształtować kogoś (UK)
to move around tə muːv əˈraʊnd
ruszać się, poruszać
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to move from X to Y tə muːv frəm tə
przejść od X do Y

to pave the way tə peɪv ðə ˈweɪ
utorować drogę (czemuś)

to practice medicine tə ˈpræktɪs
ˈmedsn praktykować medycynę

to move somewhere tə muːv
ˈsʌmweə(r) przeprowadzić się gdzieś

to pay lip service tə peɪ lɪp ˈsɜːvɪs
tylko gadać, być gołosłownym

to praise sth tə preɪz ˈsʌmθɪŋ
chwalić coś

to murder sb tə ˈmɜːdə(r) ˈsʌmbədi
zamordować kogoś

to pay off tə peɪ ɒf o
 płacić się

to pre-record sth tə ˌpriːrɪˈkɔːd
ˈsʌmθɪŋ nagrać coś zawczasu

to name sb X tə ˈneɪm ˈsʌmbədi
uznać kogoś za X, nadać komuś tytuł/
miano X
to neglect sth tə nɪˈɡlekt ˈsʌmθɪŋ
zaniedbać coś
to no longer do sth tǝ nǝʊ ˈlɒŋɡə(r)
dǝ ˈsʌmθɪŋ więcej czegoś nie robić
to nod off tə nɒd ɒf z asnąć
to obliterate sth tu əˈblɪtəreɪt
ˈsʌmθɪŋ kompletnie coś zrujnować,
zniszczyć
to occupy oneself tu ˈɒkjʊpaɪ
wʌnˈself zajmować (sobie) czas
to open fire on sb tu ˈəʊpən ˈfaɪə(r)
ɒn ˈsʌmbədi otworzyć ogień do
kogoś

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

to predict sth tə prɪˈdɪkt ˈsʌmθɪŋ
przewidzieć coś

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

to premiere tə ˈpremieə(r) mieć
premierę

to permit sb to do sth tə pəˈmɪt
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ zezwolić
komuś na (z)robienie czegoś

to preserve sth tǝ prɪˈzɜːv ˈsʌmθɪŋ
zachować coś

to personalise sth tə ˈpɜːsənəlaɪz
ˈsʌmθɪŋ spersonalizować coś
to peter out tə ˈpiːtə(r) aʊt wygasnąć
to pick sb up tə pɪk ˈsʌmbədi ʌp
zaangażować kogoś, przeciągnąć na
swoją stronę

to preside over sth tə prɪˈzaɪd
ˈəʊvə(r) ˈsʌmθɪŋ przewodniczyć
czemuś (np. zebraniu)
to prevent sth tə prɪˈvent ˈsʌmθɪŋ
zapobiec czemuś
to pride oneself on doing sth tə

praɪd wʌnˈself ɒn ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ
c hlubić się tym, że się coś robi

to pick sth up tə pɪk ˈsʌmθɪŋ ʌp
zdobyć coś, zebrać

to profess tə prəˈfes u
 trzymywać,
twierdzić

to oppose sth tu əˈpəʊz ˈsʌmθɪŋ
sprzeciwiać się czemuś

to pinch sb tə pɪntʃ ˈsʌmbədi
uszczypnąć kogoś

to profess to do sth tə prəˈfes tə du
ˈsʌmθɪŋ twierdzić, że się coś robi

to opt to do sth tu ɒpt tə du ˈsʌmθɪŋ
wybierać robienie czegoś, optować
za (z)robieniem czegoś

to plan sth out tə plæn ˈsʌmθɪŋ aʊt
rozplanować coś

to promote sth tə prəˈməʊt ˈsʌmθɪŋ
promować coś, wspierać

to plant the seeds of sth tə plɑːnt ðə
siːdz əv ˈsʌmθɪŋ zasiać ziarno czegoś

to propose sb as X tə prəˈpəʊz
ˈsʌmbədi əz przedstawić czyjąś
kandydaturę na X

to overcome sth tu ˌəʊvəˈkʌm
ˈsʌmθɪŋ pokonać coś, przezwyciężyć
to oversee sth tu ˌəʊvəˈsiː ˈsʌmθɪŋ
nadzorować coś
to pace around tə peɪs əˈraʊnd
chodzić (np. nerwowo) w tę i we w tę
to pack sth away tə pæk ˈsʌmθɪŋ
əˈweɪ odłożyć coś na później,
spakować coś na potem
to pan sth tə pæn ˈsʌmθɪŋ zjechać
coś, schlastać (o słabym filmie,
książce itp.)
to parade around in sth tə pəˈreɪd
əˈraʊnd ɪn ˈsʌmθɪŋ paradować
w czymś
to participate tə pɑːˈtɪsɪpeɪt
uczestniczyć
to partner with sb tə ˈpɑːtnə(r) wɪð
ˈsʌmbədi wejść z kimś w spółkę,
nawiązać z kimś współpracę
to pass sth on to sb tə pɑːs ˈsʌmθɪŋ
ɒn tə ˈsʌmbədi przekazać coś komuś,
oddać coś w czyjeś ręce

to plot sth tə plɒt ˈsʌmθɪŋ
prześledzić (drogę, trajektorię itp.)
to plow sth tə ˈplaʊ ˈsʌmθɪŋ orać coś
to pluck sth tə plʌk ˈsʌmθɪŋ zerwać
coś (np. owoc)
to plunder sth tə ˈplʌndə(r) ˈsʌmθɪŋ
splądrować coś
to point out tə pɔɪnt aʊt w
 skazać,
podkreślić

to prosper tǝ ˈprɒspə(r) 
prosperować
to provide sth tə prəˈvaɪd ˈsʌmθɪŋ
zapewnić coś
to pull the plug on sth tə pʊl ðə
plʌɡ ɒn ˈsʌmθɪŋ skończyć z czymś,
zakończyć (projekt, przedsięwzięcie
itp.)
to punish tə ˈpʌnɪʃ ukarać

to poison sb tə ˈpɔɪzn ˈsʌmbədi
zatruć kogoś

to purchase sth tə ˈpɜːtʃəs ˈsʌmθɪŋ
nabyć coś

to pose sth tə pəʊz ˈsʌmθɪŋ
stanowić coś (problem do
rozwiązania, zagrożenie)

to pursue sth tə pəˈsjuː ˈsʌmθɪŋ
kontynuować coś, rozwijać (karierę),
zajmować się czymś, robić coś

to possess sth tə pəˈzes ˈsʌmθɪŋ
posiadać coś

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

to post sth tə pəʊst ˈsʌmθɪŋ
opublikować coś w sieci

to push the boundaries tə pʊʃ ðə
ˈbaʊndrɪz naginać granice

to pound sth tə paʊnd ˈsʌmθɪŋ wbić
coś, walić

to put a dent in sth tə pʊt ə dent ɪn
ˈsʌmθɪŋ nadwątlić coś, uszczuplić

Colorful
MEDIA

business-english.com.pl
79/2020

to put pressure on sb tə pʊt ˈpreʃə(r)
ɒn ˈsʌmbədi wywrzeć na kimś nacisk

(osób, firm itp. – o liście nazwisk,
nazw itp.)

to resign tə rɪˈzaɪn u
 stąpić (ze
stanowiska), zrzec się (korony)

to put sb on the track to sth tə pʊt

to reap benefits tǝ riːp ˈbenɪfɪtz
wyciągać korzyści, czerpać zyski

to respond tə rɪˈspɒnd
odpowiedzieć, zareagować

drogę

to reason that... tə ˈriːzən ðæt
dowodzić, że...

to result in sth tə rɪˈzʌlt ɪn ˈsʌmθɪŋ
poskutkować czymś

to recognise sth tə ˈrekəɡnaɪz
ˈsʌmθɪŋ rozpoznać coś

to resume sth tə rɪˈzjuːm ˈsʌmθɪŋ
kontynuować coś

to recruit sb to do sth tə rɪˈkruːt
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ zrekrutować
kogoś do zrobienia czegoś

to retweet sth tə ˌriːˈtwiːt ˈsʌmθɪŋ
przesłać dalej tweeta (w Twitterze)

ˈsʌmbədi ɒn ðə træk tə ˈsʌmθɪŋ
s prowadzić kogoś na właściwy tor/

to put sth on hold tə pʊt ˈsʌmθɪŋ ɒn
həʊld wstrzymać coś, odłożyć coś na
jakiś czas
to put sth to good use tə pʊt ˈsʌmθɪŋ
tə ɡʊd juːs dobrze coś spożytkować
to put sth together tə pʊt ˈsʌmθɪŋ
təˈɡeðə(r) ułożyć coś, stworzyć
to put the final nail in the coffin tə
pʊt ðə ˈfaɪnl neɪl ɪn ðə ˈkɒfɪn wbić
ostatni gwóźdź do trumny
to qualify for sth tə ˈkwɒlɪfaɪ fə(r)
ˈsʌmθɪŋ zakwalifikować się do czegoś
to question sth tə ˈkwestʃən ˈsʌmθɪŋ
kwestionować coś
to queue tə kjuː s tać w kolejce
to quote sth tə kwəʊt ˈsʌmθɪŋ
przytaczać coś, cytować
to rain on sb’s parade tə reɪn ɒn
ˈsʌmbədɪz pəˈreɪd stanąć komuś na
drodze, pomieszać komuś szyki
to raise many eyebrows tə reɪz
ˈmeni ˈaɪbraʊz wywołać spore poruszenie
to raise questions about sth tə reɪz
ˈkwestʃənz əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ podnosić
pytania o coś, podawać coś
w wątpliwość
to raise tensions tə reɪz ˈtenʃnz
podnosić temperaturę, wzmagać
napięcie
to raise X tə reɪz z ebrać X (pieniędzy,
funduszy na coś)

to reduce sth tə rɪˈdjuːs ˈsʌmθɪŋ
zmniejszyć coś
to reflect sth tə rɪˈflekt ˈsʌmθɪŋ
odzwierciedlać coś
to refrain from doing sth tə rɪˈfreɪn
frəm ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ powstrzymać się
od robienia czegoś
to refuse sth tə rɪˈfjuːz ˈsʌmθɪŋ
odmówić czegoś
to refuse to do sth tə rɪˈfjuːz tə du
ˈsʌmθɪŋ odmówić zrobienia czegoś
to rejoin tə rɪˈdʒɔɪn p
 onownie
dołączyć
to relate to sth tə rɪˈleɪt tə ˈsʌmθɪŋ
odnosić się do czegoś, być z czymś
powiązanym
to release sth tə rɪˈliːs ˈsʌmθɪŋ
wypuścić coś, uwolnić
to relicense sth tə riːˈlʌɪsəns ˈsʌmθɪŋ
ponownie przyznać czemuś licencję
to relive sth tə ˌriːˈlɪv ˈsʌmθɪŋ
ponownie coś przeżyć, ponownie
czegoś doświadczyć
to rely on sth tə rɪˈlaɪ ɒn ˈsʌmθɪŋ
polegać na czymś
to remain tə rɪˈmeɪn p
 ozostawać

to ramble on sth tə ˈræmbl ɒn
ˈsʌmθɪŋ nawijać o czymś, ględzić
(pot.)

to remind sb of sth tǝ rɪˈmaɪnd
ˈsʌmbədi ǝv ˈsʌmθɪŋ przypominać
komuś o czymś

to reach out to sb tə riːtʃ aʊt tə
ˈsʌmbədi skontaktować się z kimś,
dotrzeć do kogoś

to replace sth tə rɪˈpleɪs ˈsʌmθɪŋ
zastąpić coś, wymienić

to reach sb tə riːtʃ ˈsʌmbədi dotrzeć
do kogoś
to read like a who’s who of X tə riːd
ˈlaɪk ə huːz huː əv mieć w sobie spis/
listę największych/najważniejszych

to report sth tə rɪˈpɔːt ˈsʌmθɪŋ z dać
relację, poinformować o czymś

to reveal sth tə rɪˈviːl ˈsʌmθɪŋ
ujawnić coś
to rise through the ranks tə raɪz θruː
ðə ræŋks piąć się po szczeblach
to roll around tə rəʊl əˈraʊnd
nadejść, zbliżyć się
to roll sth out tə rəʊl ˈsʌmθɪŋ aʊt
wprowadzić coś na rynek, wdrożyć
to rule over sth tə ruːl ˈəʊvə(r)
ˈsʌmθɪŋ rządzić czymś
to rule sth out tǝ ruːl ˈsʌmθɪŋ aʊt
wykluczyć coś
to run for X tə rʌn fə(r) u
 biegać się
o fotel/urząd X
to run out of sth tə rʌn aʊt əv
ˈsʌmθɪŋ skończyć się (o czymś), nie
mieć już czegoś
to sample sth tə ˈsɑːmpl ˈsʌmθɪŋ
spróbować czegoś, skosztować
to save on sth tə seɪv ɒn ˈsʌmθɪŋ za/
oszczędzić na czymś
to sb’s specification tə ˈsʌmbədɪz
ˌspesɪfɪˈkeɪʃn według czyjejś specyfikacji/wytycznych
to scale sth up tə skeɪl ˈsʌmθɪŋ ʌp
rozwinąć coś, powiększyć
to scamper up sth tə ˈskæmpə(r) ʌp
ˈsʌmθɪŋ wspiąć się na coś (szybko,
zwinnie)
to schedule sth tə ˈʃedjuːl ˈsʌmθɪŋ
zaplanować coś
to scorch sth tə skɔːtʃ ˈsʌmθɪŋ
wypalić coś (do zgliszcz)

to report that... tə rɪˈpɔːt ðæt
donosić, że..., przekazywać

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

to resemble sth tə rɪˈzembl ˈsʌmθɪŋ
przypominać coś

to seek sth tə siːk ˈsʌmθɪŋ
poszukiwać czegoś
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to seize control tə siːz kənˈtrəʊl
przejąć kontrolę, objąć kontrolę

to shy away from sth tə ʃaɪ əˈweɪ
frəm ˈsʌmθɪŋ c ofać się przed czymś

to spark sth tə spɑːk ˈsʌmθɪŋ
zapoczątkować coś, wzniecić

to send sb into a tailspin tə send
ˈsʌmbədi ˈɪntu ə ˈteɪlspɪn sprawić,
że ktoś się załamie, pogrążyć kogoś
w kryzysie

to sign a deal with sb tə saɪn ə diːl
wɪð ˈsʌmbədi podpisać z kimś kontrakt

to speak out against sth tə spiːk aʊt
əˈɡenst ˈsʌmθɪŋ zabrać głos
przeciwko czemuś, wypowiedzieć
się krytycznie o czymś

to sentence sb to death tə ˈsentəns
ˈsʌmbədi tə deθ skazać kogoś na
śmierć
to serve as sb tə sɜːv əz ˈsʌmbədi
pełnić rolę kogoś
to serve sb tə sɜːv ˈsʌmbədi służyć
komuś
to serve sb well tə sɜːv ˈsʌmbədi wel
dobrze się komuś przysłużyć
to service sth tə ˈsɜːvɪs ˈsʌmθɪŋ
obsługiwać coś
to set out on sth tə set ˈaʊt ɒn
ˈsʌmθɪŋ wyruszyć na coś (np.
wędrówkę, w podróż itp.)
to set sth out tǝ set ˈsʌmθɪŋ aʊt
wyznaczyć coś, określić
to set sth up tə set ˈsʌmθɪŋ ʌp
założyć coś
to settle somewhere tə ˈsetl
ˈsʌmweə(r) osiąść gdzieś
to shake sth up tə ʃeɪk ˈsʌmθɪŋ ʌp
wstrząsnąć czymś
to share a load tə ʃeə(r) ə ləʊd dzielić
brzemię/obciążenie (z kimś)
to shatter sth tə ˈʃætə(r) ˈsʌmθɪŋ
zdruzgotać coś, strzaskać

to sign on tə saɪn ɒn zapisać się,
zarejestrować
to sign out tə saɪn ˈaʊt wylogować
się
to sign to play with X tə saɪn tə ˈpleɪ
wɪð podpisać kontrakt z klubem X
(o zawodniku)
to sign up for sth tə saɪn ʌp
fə(r) ˈsʌmθɪŋ z apisać się na coś,
zasubskrybować

to specialise in sth tə ˈspeʃəlaɪz ɪn
ˈsʌmθɪŋ specjalizować się w czymś
to speculate tə ˈspekjʊleɪt
przypuszczać, domniemywać
to spread into sth tə spred ˈɪntə
ˈsʌmθɪŋ rozprzestrzenić się na coś
to square off tə skweə(r) ɒf stanąć do
walki (z kimś), zmierzyć się (z kimś)

to sink tə sɪŋk z atonąć

to stack sth up tə stæk ˈsʌmθɪŋ ʌp
składać coś na stos, układać w stos

to sink sth tə sɪŋk ˈsʌmθɪŋ z atopić
coś

to stage sth tə steɪdʒ ˈsʌmθɪŋ
zaplanować coś, zorganizować

to sit in on sth tə sɪt ɪn ɒn ˈsʌmθɪŋ
obserwować coś (np. lekcję, wykład),
prowadzić hospitację (zajęć)

to stand a good chance of doing
sth tə stænd ə ɡʊd tʃɑːns əv ˈduːɪŋ
ˈsʌmθɪŋ mieć spore szanse na
zrobienie czegoś

to sit up straight and pay attention
tə sɪt ʌp streɪt ənd peɪ əˈtenʃn s kupić
się i zacząć uważać

to stand at X tə stænd ət w
 ynosić X,
stanowić

to slap sb with sth tə slæp ˈsʌmbədi
wɪð ˈsʌmθɪŋ ukarać kogoś czymś,
skazać na coś

to stand out from sb tə stænd aʊt
frəm ˈsʌmbədi wyróżniać się na tle
kogoś

to slip tə slɪp s paść, ześlizgnąć się

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

to smuggle tə ˈsmʌgəl przemycać
to smuggle sth out tə ˈsmʌɡl ˈsʌmθɪŋ
aʊt przemycić coś na zewnątrz

to start off as X tə stɑːt ɒf əz
rozpocząć jako X, zacząć na
(stanowisku) X

to shed light on sth tə ʃed laɪt ɒn
ˈsʌmθɪŋ rzucić na coś światło

to snap sth up tə snæp ˈsʌmθɪŋ
ʌp z garnąć coś, rzucać się na coś,
rozchwytywać

to shift to sth tə ʃɪft tə ˈsʌmθɪŋ
przejść na coś

to sniff for sth tə snɪf fə(r) ˈsʌmθɪŋ
wywęszyć coś

to shine a light on sth tə ʃaɪn ə laɪt
ɒn ˈsʌmθɪŋ rzucić na coś światło

to soar tə sɔː(r) gwałtownie wzrosnąć

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

to socialize tə ˈsəʊʃəlaɪz socjalizować
się

to steer sth tə stɪə(r) ˈsʌmθɪŋ
pokierować czymś

to some degree tə səm dɪˈɡriː w

pewnym stopniu; do pewnego stopnia

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

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

to step down from sth tə step daʊn
frəm ˈsʌmθɪŋ u
 stąpić z jakiegoś
stanowiska

to shout tə ʃaʊt wykrzyknąć
to show a keen interest in sth tə ʃəʊ
ə kiːn ˈɪntrəst ɪn ˈsʌmθɪŋ w
 ykazywać
się sporym zainteresowaniem czymś,
być zaintrygowanym czymś
to show sth off tə ʃəʊ ˈsʌmθɪŋ ɒf
popisywać się czymś
to show up tə ʃəʊ ʌp zjawić się,
przyjść (gdzieś)
to showcase sth tə ˈʃəʊkeɪs ˈsʌmθɪŋ
przedstawiać coś, prezentować

to sort sth tə sɔːt ˈsʌmθɪŋ r ozwiązać
coś, załatwić (pot., UK)
to sound all well and good... tə
ˈsaʊnd ɔːl wel ənd ɡʊd wszystko to
ładnie, pięknie, ale...

to state sth tə steɪt ˈsʌmθɪŋ
oświadczyć coś, oznajmić

to stick with sth tə stɪk wɪð ˈsʌmθɪŋ
trzymać się czegoś
to stimulate sth tə ˈstɪmjʊleɪt
ˈsʌmθɪŋ stymulować coś

Colorful
MEDIA

to stir the pot tə stɜː(r) ðə pɒt d
 olać
oliwy do ognia, namieszać
to stop sb from doing sth tə stɒp
ˈsʌmbədi frəm ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ
 owstrzymać kogoś przed
p

zrobieniem czegoś

to stray away from sth tə streɪ əˈweɪ
frəm ˈsʌmθɪŋ o
 ddalić się od czegoś,
pobłądzić
to streamline sth tə ˈstriːmlaɪn
ˈsʌmθɪŋ usprawnić coś, ulepszyć
to strike it big tə straɪk ɪt bɪɡ
osiągnąć wielki sukces; zarobić
fortunę
to struggle to do sth tə ˈstrʌɡl tə du
ˈsʌmθɪŋ mieć problem ze zrobieniem
czegoś
to stumble tə ˈstʌmbl p
 otknąć się
to subside tə səbˈsaɪd zmaleć,
osłabnąć
to succeed tə səkˈsiːd p
 owieść się

to take it from there... tə teɪk ɪt frəm
ðeə(r) rozpocząć od czegoś, zacząć
od tego momentu/punktu
to take off tə teɪk ɒf w
 ystartować,
stać się popularnym
to take over from sth tə teɪk ˈəʊvə(r)
frəm ˈsʌmθɪŋ p
 rzejąć po czymś (np.
coś)
to take sb down tə teɪk ˈsʌmbədi
daʊn zniszczyć kogoś
to take sb far tə teɪk ˈsʌmbədi ˈfɑː(r)
pomóc ko-muś daleko zajść, dobrze
się komuś przysłużyć
to take sb seriously tǝ teɪk ˈsʌmbədi
ˈsɪəriəsli traktować kogoś poważnie
to take sth all in tə teɪk ˈsʌmθɪŋ ɔːl
ɪn n
 acieszyć się widokiem czegoś
(w całości)
to take sth down tə teɪk ˈsʌmθɪŋ
daʊn usunąć coś, wycofać (z mediów,
Internetu)
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to thrive tə θraɪv k witnąć, dobrze
prosperować
to tire of sth tə ˈtaɪə(r) əv ˈsʌmθɪŋ
męczyć się czymś, być czymś
znużonym
to toil away tə tɔɪl əˈweɪ m
 ozolić się,
trudzić
to topple sth tə ˈtɒpl ˈsʌmθɪŋ obalić
coś, zburzyć
to toss one’s hat in the ring tə tɒs
wʌnz hæt ɪn ðə rɪŋ kandydować,
dołączyć do kampanii wyborczej
to touch on sth tə tʌtʃ ɒn ˈsʌmθɪŋ
dotykać czegoś, poruszać (kwestię)
to tout sth as sth tə taʊt ˈsʌmθɪŋ əz
ˈsʌmθɪŋ okrzyczeć coś jakimś
mianem, uznać coś za coś
to toy around with sth tə tɔɪ əˈraʊnd
wɪð ˈsʌmθɪŋ bawić się czymś, igrać
(pot.)
to trace sth back to sth tə treɪs
ˈsʌmθɪŋ bæk tə ˈsʌmθɪŋ wywodzić
coś z czasów czegoś

to suit sb tə suːt ˈsʌmbədi p
 asować
komuś

to take sth on tə teɪk ˈsʌmθɪŋ ɒn
podjąć coś, zacząć

to sunbathe tə ˈsʌnbeɪð opalać się

to take sth up tə teɪk ˈsʌmθɪŋ ʌp
zająć coś (np. obszar, część czegoś
itp.)

to track sth tə træk ˈsʌmθɪŋ p
 rze/
śledzić coś

to survey sb tə səˈveɪ ˈsʌmbədi
przeprowadzać z kimś ankietę

to take to sth tə teɪk tə ˈsʌmθɪŋ
wypowiedzieć się gdzieś
(wykorzystać coś do wyrażenia sądu,
opinii itp.)

trænsˈfɜː(r) ˈsʌmbədi ˈsʌmweə(r)
 rzenieść kogoś gdzieś
p

to suspend sth tə səˈspend ˈsʌmθɪŋ
wstrzymać coś

to take up space tə teɪk ʌp speɪs
zajmować miejsce/przestrzeń

to suspend sth tə səˈspend ˈsʌmθɪŋ
wstrzymać coś, zawiesić

to take up X tə teɪk ʌp z ajmować X

to supplement sth tə ˈsʌplɪment
ˈsʌmθɪŋ uzupełniać coś (o coś,
czymś)

to swell tə swel zwiększyć (się),
wzrosnąć

to task sb with doing sth tə tɑːsk
ˈsʌmbədi wɪð ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ zlecić
komuś (z)robienie czegoś

to tackle sth tə ˈtækl ˈsʌmθɪŋ z ająć
się czymś, poradzić sobie z czymś

to tax sth tə tæks ˈsʌmθɪŋ
opodatkować coś

to take a foothold tə teɪk ə ˈfʊthəʊld
zdobyć przyczółek

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

to take a leading role tə teɪk ə ˈliːdɪŋ
rəʊl podjąć główną rolę; zacząć
odgrywać najważniejszą rolę

to tether sb tə ˈteðə(r) ˈsʌmbədi
uwiązać kogoś

to take advantage of sth tə teɪk
ədˈvɑːntɪdʒ əv ˈsʌmθɪŋ skorzystać
z czegoś, wykorzystać coś
to take an X approach tə teɪk ən
əˈprəʊtʃ obrać X podejście

to think on the fly tə ˈθɪŋk ɒn ðə flaɪ
improwizować
to think outside the box tə θɪŋk
ˌaʊtˈsaɪd ðə bɒks myśleć nieszablonowo
to threaten to do sth tə ˈθretn tə du
ˈsʌmθɪŋ zagrozić zrobieniem czegoś

to transfer sb somewhere tǝ

to translate into sth tə trænsˈleɪt
ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ przekładać się na coś
to translate to sth tə trænsˈleɪt tə
ˈsʌmθɪŋ przekładać się na coś
to transpire tə trænsˈpaɪə(r)
wydarzyć się
to traverse sth tə ˈtrævɜːs ˈsʌmθɪŋ
przemierzać coś, przecinać
(np. o drodze przecinającej obszar)
to triple tə ˈtrɪpl p
 otroić się
to triumph tə ˈtraɪəmf z atriumfować
to trump sth tǝ trʌmp ˈsʌmθɪŋ
przebijać coś
to try sb tə traɪ ˈsʌmbədi osądzić
to turn sth down tə tɜːn ˈsʌmθɪŋ
daʊn odmówić czegoś, odrzucić
to turn to sth tə tɜːn tə ˈsʌmθɪŋ
zwrócić się do czegoś/ku czemuś
to tussle tə ˈtʌsl s pierać się, bić
(o coś)
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to typify sth tə ˈtɪpɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ b
 yć
uosobieniem/żywym przykładem
czegoś
to uncover sth tu ʌnˈkʌvə(r) ˈsʌmθɪŋ
odkryć coś
to underestimate sb tu

ˌʌndəˈrestɪmeɪt ˈsʌmbədi nie docenić

kogoś

to undergo sth tu ˌʌndəˈɡəʊ ˈsʌmθɪŋ
poddać się czemuś, przejść przez coś
to undermine sth tu ˌʌndəˈmaɪn
ˈsʌmθɪŋ podkopać coś, osłabić
to underscore sth tu ˌʌndəˈskɔː(r)
ˈsʌmθɪŋ podkreślić coś
to unify sth tə ˈjuːnɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ
zjednoczyć coś
to utilize sth tə ˈjuːtɪlaɪz ˈsʌmθɪŋ
użyć czegoś, wykorzystać
to vary tə ˈveəri zmieniać się, wahać
to vow to do sth tə vaʊ du ˈsʌmθɪŋ
poprzysiąc zrobienie czegoś
to wage war tə weɪdʒ wɔː(r) t oczyć
wojnę
to wean sb off (of sth) tə wiːn
ˈsʌmbədi ɒf əv ˈsʌmθɪŋ stopniowo
odstawić coś (o kimś uzależnionym
od czegoś)
to wear sth on one’s sleeve tə weə(r)
ˈsʌmθɪŋ ɒn wʌnz sliːv obnosić się
z czymś, nie skrywać czegoś
to weather the storm tə ˈweðə(r) ðə
stɔːm p
 rzetrwać burzę, przeżyć
najgorsze

to write sth down tə ˈraɪt ˈsʌmθɪŋ
daʊn zapisać coś
to yank sb’s chain tə jæŋk
ˈsʌmbədiɪz tʃeɪn nabierać kogoś
(pot.)
to zoom over to sth tə zuːm ˈəʊvə tə
ˈsʌmθɪŋ przenieść się gdzieś (szybko,
migiem)
toes təʊz palce u nóg
top brass tɒp brɑːs g rube ryby
tough tʌf t rudny
township ˈ taʊnʃɪp powiat,
społeczność miejska

tuition fee tjuˈɪʃn fiː c zesne
tuna ˈ tjuːnə tuńczyk
turnover ˈtɜːnəʊvə(r) obrót
tutorial tjuːˈtɔːrɪəl p
 oradnik, samouczek

twisted ˈtwɪstɪd p
 okręcony, pogmatwany

trade delegation treɪd ˌdelɪˈɡeɪʃn
delegacja handlowa
traditionalist trəˈdɪʃnəlɪst tradycjonalistyczny
traffic ˈtræfɪk r uch uliczny
traffic jam ˈtræfɪk dʒæm k orek
drogowy
trail treɪl s zlak
trailblazing ˈ treɪlbleɪzɪŋ przecierający
nowe szlaki, wytyczający nowe szlaki
trajectory trəˈdʒektəri trajektoria, tor
transgender trænzˈdʒendə(r) transseksualny, transgender
transition to sth trænˈzɪʃn tə ˈsʌmθɪŋ
przejść na coś, przerzucić się na coś

trauma ˈ trɔːmə t rauma, uraz

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

treatment ˈ triːtmənt t raktowanie,
obchodzenie się (z kimś/czymś)

to wrap sth tə ræp ˈsʌmθɪŋ zawinąć,
owinąć coś

tug of war tʌɡ əv wɔː(r) p
 rzeciąganie
liny, konflikt (o coś)

track record træk ˈrekɔːd h
 istoria
dokonań/osiągnięć

to withdraw sth tə wɪðˈdrɔː ˈsʌmθɪŋ
wycofać coś

to work from home tə wɜːk frəm
həʊm pracować z domu

tuberculosis tju:ˌbɜːkjʊˈləʊsɪs
gruźlica

TV personality ˌ tiː ˈviː ˌpɜːsəˈnælɪti
gwiazda TV

transparency trænsˈpærənsi
przejrzystość

to woo sb tə wuː ˈsʌmbədi zabiegać
o czyjeś względy

(Truth is) stranger than fiction truːθ
ɪz ˈstreɪndʒə(r) ðən ˈfɪkʃn (prawda)
jest dziwniejsza od fikcji (M. Twain)

track træk ś cieżka

to withdraw from sth tə wɪðˈdrɔː
frəm ˈsʌmθɪŋ w
 ycofać się z czegoś

to wonder tə ˈwʌndə(r) zastanawiać
się
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treatise ˈtriːtɪs r ozprawa, traktat

trench trentʃ o
 kop
trending ˈ trendɪŋ popularny, będący
trendem
tribe traɪb p
 lemię
triumph ˈ traɪəmf t riumf, zwycięstwo
trumped-up trʌmpt ʌp s fingowany,
wyssany z palca
trustworthy ˈ trʌstwɜːði godny zaufania

U
U-boat ˈ juː bəʊt U-boot (łódź
podwodna Niemiec w II wojnie
światowej)
uh-oh! ˈ ʌ əʊ oj! (wyraz przykrości,
reakcja na przykrą sytuację lub
niespodziankę)
ultimate ˈʌltɪmət o
 stateczny
unacceptable ˌ ʌnəkˈseptəbl nie do
przyjęcia
unadulterated ˌʌnəˈdʌltəreɪtɪd 
niezmieniony, niefałszowany
unanswered ˌʌnˈɑːnsəd pozostający
bez odpowiedzi
unashamed ˌ ʌnəˈʃeɪmd bezwstydny
uncorroborated ˌʌnkəˈrɒbəreɪtɪd
nieudowodniony, niepotwierdzony
under pressure ˈʌndə(r) ˈpreʃə(r) pod
presją
under sb’s supervision ˈ ʌndə(r)
ˈsʌmbədɪz ˌsuːpəˈvɪʒn pod czyjąś
kuratelą/opieką, pod czyimś przywództwem
undergraduate ˌʌndəˈɡrædʒuət student po studiach licencjackich
underlying ʌ ndəˈlaɪɪŋ podstawowy,
leżący u podłoża
undertaking ˌ ʌndəˈteɪkɪŋ
przedsięwzięcie
underwater ˈʌndəwɔːtə(r) podwodny

Colorful
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underway ˌ əndəˈrweɪ w toku,
toczący się
undoubtedly ʌ nˈdaʊtɪdli bez
wątpienia
unemployed ˌʌnɪmˈplɔɪd bezrobotny

urgency ˈɜːdʒənsi krytyczny stan,
pilna potrzeba

V

unethical ʌ nˈeθɪkl nieetyczny

vaccine ˈvæksiːn szczepionka

unfortunately ʌ nˈfɔːtʃənətli niestety

valuable ˈ væljʊəbl wartościowy

unfounded ʌ nˈfaʊndɪd bezpodstawny

valuable to sb ˈ væljʊəbl tə ˈsʌmbədi
wartościowy dla kogoś, cenny

unhealthy ʌ nˈhelθi niezdrowy

variety of sth v əˈraɪəti əv ˈsʌmθɪŋ
rozmaitość czegoś, różne rodzaje
czegoś

uni ˈ juːni uniwerek (UK)
unified ˈ juːnɪfaɪd zjednoczony
unionized ˈjuːnjəˌnaɪzd zrzeszony;
należący do związku (zawodowego)

various ˈ veərɪəs rozmaity, różnoraki
vast v ɑːst s zeroki, rozległy
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warship ˈ wɔːʃɪp okręt wojenny, pancernik
waste weɪst ś ciek(i), odpad(y)
wastefully ˈ weɪstfəli rozrzutnie
waterfall ˈ wɔːtəfɔːl w
 odospad
way back in X w
 eɪ bæk ɪn X lat
temu (o czymś, co wydarzyło się w X
wieku, X roku itp.)
weakness ˈwiːknəs osłabienie,
słabość
wealth w
 elθ majątek, bogactwo
weaponry ˈ wepənri rodzaj broni,
broń (ogólnie)
weather event ˈ weðə(r) ɪˈvent
zjawisko pogodowe

unique juˈniːk unikalny,
niepowtarzalny

vat v æt k adź

unique selling point (USP) juːˈniːk
ˈselɪŋ pɔɪnt ˌjuː es ˈpiː unikalny punkt
sprzedaży (cecha lub właściwość
produktu, której nie ma konkurencja)

vertical ˈ vɜːtɪkl pionowy

welfare assistance ˈwelfeə(r)
əˈsɪstəns pomoc w ramach opieki
społecznej

vertical farming ˈvɜːtɪkl ˈfɑːmɪŋ
wertykalne rolnictwo, wertykalna
uprawa warzyw

well worth sth w
 el wɜːθ ˈsʌmθɪŋ
z pewnością wart czegoś, zdecydowanie wart czegoś

via ˈ vaɪə przez, za pośrednictwem

well-being w
 el ˈbiːɪŋ dobre
samopoczucie (psychiczne/fizyczne)

united juˈnaɪtɪd zjednoczony
unjust ʌ nˈdʒʌst n
 iesprawiedliwy
unprecedented ʌnˈpresɪdentɪd 
bezprecedensowy
unpreparedness ˌʌnprɪˈpɜːdnəs
nieprzygotowanie
unresolved ˌʌnrɪˈzɒlvd nierozwiązany
unsafe ʌnˈseɪf n
 iebezpieczny
unsuccessfully ˌ ʌnsəkˈsesfli 
w nieudany sposób
unsurprisingly ˌ ʌnsəˈpraɪzɪŋli
w przewidywalny sposób
up for sth ʌ p fə(r) ˈsʌmθɪŋ c hętny na
coś, skory do czegoś
upcoming ˈ ʌpkʌmɪŋ nadchodzący
upheaval ʌ pˈhiːvl rewolta, wstrząs
upstream ˌʌpˈstriːm n
a
wcześniejszym etapie, wyższego
szczebla

vehicle ˈviːəkl pojazd

viable ˈ vaɪəbl realny, wykonalny
vice-presidential ˈ vaɪs prezəˈdentʃəl
wiceprezydencki
victorious v ɪkˈtɔːrɪəs z wycięski
vigilant ˈ vɪdʒɪlənt czujny
village ˈvɪlɪdʒ wieś
visible ˈ vɪzəbl widoczny
vision statement ˈ vɪʒn ˈsteɪtmənt
wizja (firmy, korporacji)
volcanic activity v ɒlˈkænɪk ækˈtɪvəti
aktywność wulkaniczna

well-known w
 el nəʊn doskonale/
powszechnie znany (tylko przed
rzeczownikiem)
westerner ˈwestənə(r) człowiek
(z) Zachodu
whacked wækt k ompletnie
wykończony, zmachany
what gives? ˈwɒt ɡɪvz o
 co chodzi?,
co jest grane? (pot.)

volunteer ˌvɒlənˈtɪə(r) wolontariusz,
ochotnik

what is the sense in doing sth...?
ˈ wɒt ɪz ðə sens ɪn ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ jaki
jest sens w robieniu czegoś?

W

when it comes to sth w
 en ɪt kʌmz
tə ˈsʌmθɪŋ g
 dy/jeśli chodzi o coś,
mówiąc o czymś

upswing ˈ ʌpswɪŋ wzrost

wakey-wakey! ˌ weɪki ˈweɪki pobudka!, wstajemy! (pot.)

uptick in sth ˈʌptɪk ɪn ˈsʌmθɪŋ w
 zrost
czegoś (nagły i niewielki) (US)

warehouse ˈ weəhaʊs magazyn,
skład

uranium jʊˈreɪnɪəm uran

warehousing ˈ weəhaʊzɪŋ magazynowanie, składowanie

urbanisation ˌ ɜːbənaɪˈzeɪʃn 
urbanizacja

well-informed ˌwel ɪnˈfɔːmd doinformowany, dobrze poinformowany

warfare ˈwɔːfeə(r) działania wojenne
warrior ˈwɒrɪə(r) wojownik

when the dust settles... wen ðə dʌst
ˈsetlz g
 dy opadnie/osiądzie kurz...,
gdy będzie po wszystkim...
whilst w
 aɪlst podczas gdy
white-collar w
 aɪt ˈkɒlə(r) urzędniczy,
umysłowy (o pracy)

Colorful
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who better to do sth than...? h
 uː
ˈbetə(r) tə du ˈsʌmθɪŋ ðæn któż
lepiej może coś zrobić, jak nie...?
whopping ˈ wɒpɪŋ gigantyczny (tylko
przed rzeczownikiem) (pot.)
will w
 ɪl testament

X as it may seem... əz ɪt meɪ siːm
choć może to się wydawać X...
X as such ə
 z sʌtʃ X
 jako taki
X for president! fə(r) ˈprezɪdənt X na
prezydenta!

willing to do sth ˈ wɪlɪŋ tə du ˈsʌmθɪŋ
chętny do zrobienia czegoś

X leading up to sth ˈ liːdɪŋ ʌp
tə ˈsʌmθɪŋ X
 (okres czasu)
poprzedzający coś

windfall ˈ wɪndfɔːl nieoczekiwany
przypływ gotówki

X of a lifetime əv ə ˈlaɪftaɪm X
 całego
życia

wisdom ˈ wɪzdəm mądrość, rozsądek

X or so ɔ ː(r) ˈsəʊ około X, mniej
więcej X

with the exception of X w
 ɪð ði
ɪkˈsepʃn əv za wyjątkiem X
with X to spare wɪð tə speə(r)
mający sporo X, mający wolny X (np.
środki)
wizardry ˈ wɪzədri sztuczki, magia
(przen.)
word-of-mouth ˈ wɜːd əv maʊθ
reklama z ust do ust, opinie
użytkowników/klientów
workforce ˈwɜːkfɔːs siła robocza,
pracownicy
working conditions ˈ wɜːkɪŋ kənˈdɪʃnz
warunki zatrudnienia/do pracy
working life ˈwɜːkɪŋ laɪf okres
aktywności zawodowej
workout ˈ wɜːkaʊt sesja treningowa
world tour w
 ɜːld tʊə(r) światowe
tournée; wycieczka dokoła świata
worldwide ˈ wɜːldwaɪd na całym
świecie
worthy of sth ˈ wɜːði əv ˈsʌmθɪŋ wart
czegoś
would-be w
 ʊd bi potencjalny,
niedoszły (tylko przed rzeczownikiem)
wreck rek wrak (zatopiony)

X
X and the like ənd ðə ˈlaɪk X i temu/
jemu podobni
X and Y alike ənd əˈlaɪk X i Y jednakowo/tak samo/w tym samym
stopniu
X as a whole ə
 z ə həʊl X jako taki,
X w całości

X with a difference wɪð ə ˈdɪfrəns
nietypowy X, niezwykły
X-based b
 eɪst ( stworzony/działający)
w oparciu o X, bazujący na X
X-bound b
 aʊnd związany ściśle z X,
przywią-zany (na stałe) do X (tylko
przed rzeczownikiem)
X-free friː w
 olny od X, pozbawiony X
X-leaning ˈ liːnɪŋ o X skłonnościach
X-minded ˈ maɪndɪd o X przekonaniach, myślący o X
X-savvy ˈ sævi doskonale obeznany
z X, mający duży talent/
doświadczenie w X
X-tiered tɪəd X
 -poziomowy,
o X poziomach
X’s side of the story s aɪd əv ðə ˈstɔːri
(historia, wspomnienia) z perspektywy X, jak to (historię, wydarzenia)
wspomina X
XD eksdiː (emotikon wyrażający duże
rozbawienie) (pot.)

Y
yay! jeɪ wow! super!
year-on-year ˈ jiə(r) ɒn ˈjiə(r) w porównaniu do roku ubiegłego (tylko
przed rzeczownikiem)
yet another jet əˈnʌðə(r) jeszcze jeden, kolejny
you bet! ju bet a żebyś wiedział(a)!,
no pewnie!
youth juːθ młodzież, młodzi ludzie
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Z
zany ˈ zeɪni cudaczny, pocieszny

Colorful
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