Colorful
MEDIA

A

a cause for concern for sb ə kɔːz
fə(r) kənˈsɜːn fə(r) ˈsʌmbədi powód
do zmartwień dla kogoś, powód
do obaw

a cross between sth and sth ə
krɒs bɪˈtwiːn ˈsʌmθɪŋ ənd ˈsʌmθɪŋ
skrzyżowanie czegoś i czegoś,
połączenie czegoś z czymś

a different kettle of fish ə ˈdɪfrənt
ˈketl əv fɪʃ zupełnie inna bajka,
zupełnie inna para kaloszy
a force to be reckoned with ə fɔːs
tə bi ˈrekənd wɪð siła, z którą należy

się liczyć

a good night’s sleep ə ɡʊd naɪts
sliːp dobre wysypianie się, spokojny
sen

abundance əˈbʌndəns obfitość
academic performance ˌækəˈdemɪk pəˈfɔːməns
w
 yniki w nauce
accelerator əkˈseləreɪtə(r) pedał
gazu, coś, co przyspiesza lub
pobudza
accolade ˈækəleɪd wyraz uznania
accompanying əˈkʌmpəniɪŋ
t owarzyszący, połączony (z czymś)
accord əˈkɔːd porozumienie
according to sb əˈkɔːdɪŋ tə
ˈsʌmbədi według kogoś
accordingly əˈkɔːdɪŋli 
odpowiednio, stosownie
accurately ˈækjərətli dokładnie,
precyzyjnie
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agenda əˈdʒendə porządek
dzienny, program (rzeczy
do zrobienia)
agriculture ˈæɡrɪˌkʌltʃə(r) 
rolnictwo
ahead of time əˈhed əv ˈtaɪm 
zawczasu
AI (artificial intelligence) ˌeɪ ˈaɪ
ˌɑ:tɪˌfɪʃl ɪnˈtelɪdʒəns SI (sztuczna
inteligencja)
ailing ˈeɪlɪŋ chory, niedomagający
aka (also known as) ˌeɪ keɪ ˈeɪ
ˈɔːlsəʊ nǝʊn ǝz znany również jako
alert əˈlɜːt alarm, powiadomienie
(o zagrożeniu)
algorithm ˈælɡərɪð(ə)m algorytm,
schemat

a hard pill to swallow ə hɑːd pɪl tə

achievement əˈtʃiːvmənt
o
 siągnięcie, zdobycz

alight at X əˈlaɪt ət wysiąść
w/przy X (o podróży pociągiem,
autobusem itp.)

do przełknięcia

acquisition ˌækwɪˈzɪʃn nabycie,
zakup

all bets are off ɔːl ‘bets ə(r) ɒf
wszystkie chwyty dozwolone;

ˈswɒləʊ gorzka pigułka

a nod to sth ə nɒd tə ˈsʌmθɪŋ
n
 awiązanie do czegoś, aluzja
a number of sth ə ˈnʌmbə(r) əv
ˈsʌmθɪŋ pewna liczba czegoś, wiele
czegoś
a push to do sth ə pʊʃ tə du
ˈsʌmθɪŋ dążenie do zrobienia

czegoś, zabieganie o zrobienie
czegoś

a seat in the Senate ə siːt ɪn ðə
ˈsenɪt miejsce w senacie, mandat
senatorski
a string of sth ə strɪŋ əv ˈsʌmθɪŋ
s eria czegoś
a variety of sth ə vəˈraɪəti əv
ˈsʌmθɪŋ różnorodność czegoś,
wielość
a year prior ə ˈjiə(r) ˈpraɪə(r) rok
wcześniej
A-OK ˌeɪ əʊ ˈkeɪ w porządku,
dobra (nie przed rzeczownikiem,
pot., US)
abject poverty ˈæbdʒekt ˈpɒvəti
s krajna nędza
ablaze with sth əˈbleɪz wɪð
ˈsʌmθɪŋ rozświetlony czymś,
rozpalony
absent ˈæbsənt nieobecny

acronym ˈækrənɪm skrót, akronim
act ækt ustawa
actually, scrub that... ˈæktʃuəli
skrʌb ðæt chociaż nie, inaczej...,
właściwie to nie,...
adorned with sth əˈdɔːnd wɪð
ˈsʌmθɪŋ ozdobiony czymś
adult ˈædʌlt dorosły
advanced computation ədˈvɑːnst
ˌkɒmpjʊˈteɪʃn zaawansowane
obliczenia/technologie
obliczeniowe
advantage ədˈvɑːntɪdʒ przewaga,
korzyść
adventurous ədˈventʃərəs
o
 dważny, śmiały
adverse ˈædvɜːs negatywny,
szkodliwy
advocate for sth ˈædvəkət fə(r)
ˈsʌmθɪŋ orędownik za czymś,
zwolennik czegoś
affected by sth əˈfektɪd baɪ
ˈsʌmθɪŋ dotknięty czymś

wszystko się może zdarzyć

all in all ɔːl ɪn ɔːl ogółem, łącznie
all kinds of sth ɔːl kaɪndz əv
ˈsʌmθɪŋ najprzeróżniejsze rodzaje
czegoś
all sorts of X ɔːl sɔːts əv wszelkie
rodzaje X, najprzeróżniejsze X (pot.)
all-electric ɔːl ɪˈlektrɪk całkowicie
elektryczny
allegiance to sb əˈliːdʒəns tə
ˈsʌmbədi wierność komuś (po
złożeniu przysięgi)

Allied countries ˈælaɪd ˈkʌntrɪz
Alianci (podczas II wojny światowej)
ally ˈælaɪ sprzymierzeniec
although ɔːlˈðəʊ chociaż
altogether ˌɔːltəˈɡeðə(r) całkiem,
zupełnie
alumnus, alumna əˈlʌmnəs
əˈlʌmnə wychowanek(-ka),
absolwent(-ka) (łac.)

ambiguous æmˈbɪɡjuəs 
dwuznaczny

(np. boleśnie)

American football əˈmerɪkən
ˈfʊtbɔːl futbol amerykański

age-old eɪdʒ əʊld stary jak świat
(tylko przed rzeczownikiem)

amid əˈmɪd pośród, w obliczu
(czegoś)
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amongst əˈmʌŋst pośród

array əˈreɪ wybór, asortyment

authorities ɔːˈθɒrətiz władze

an all-time high ən ˈɔːltaɪm haɪ
rekordowa wysokość, rekordowo

artificial ˌɑːtɪˈfɪʃl sztuczny

authority ɔːˈθɒrəti władza,
zwierzchnictwo

wysoki poziom

an instant success ən ˈɪnstənt
səkˈses natychmiastowy sukces
an open-shop policy ən ˈəʊpən ʃɒp
ˈpɒləsi polityka otwartości
ancient ˈeɪnʃənt starożytny
annual sales ˈænjuəl seɪlz roczna
sprzedaż

artisan ˌɑːtɪˈzæn rzemieślnik;
rzemieślniczy, wykonany ręcznie
artisanal ˌɑːtɪˈzæn rzemieślniczy
as a result əz ə rɪˈzʌlt w wyniku
(tego), przez (to)
as far as sb is concerned əz fɑː(r)
əz ˈsʌmbədi ɪz kənˈsɜːnd jeśli
chodzi o kogoś, jeśli mowa o kimś

annually ˈænjuəli rocznie

as far back as X ǝz faː(r) bæk ǝz
już w X (roku)

anti-nuclear ˌæntiˈnjuːkliə(r)
przeciwko wykorzystaniu energii

as safe as houses əz seɪf əz haʊsɪz
k ompletnie bezpieczny (UK)

jądrowej

anticlockwise ˌæntiˈklɒkwaɪz
przeciwny do ruchu wskazówek
zegara; w takim kierunku

antimatter ˈæntiˌmætə(r) 
antymateria
antioxidant ˌæntiˈɒksɪdənt 
przeciwutleniacz
antivirus ˈæntivaɪrəs 
antywirusowy
anxious ˈæŋkʃəs zaniepokojony,
poddenerwowany
apparently əˈpærəntli najwyraźniej
approach to sth əˈprəʊtʃ tə
ˈsʌmθɪŋ podejście do czegoś
approachability əˌprəʊtʃəˈbɪləti
p
 rzystępność, otwartość (kogoś,
szczególnie w odniesieniu
do innych ludzi)
approval əˈpruːvl akceptacja,
zgoda
approximately əˈprɒksɪmətli 
w przybliżeniu
apt æpt celny, trafny
archipelago ˌɑːkɪˈpeləɡəʊ 
archipelag
area of interest ˈeəriə əv ˈɪntrəst
o
 bszar zainteresowania
arguably ˈɑːɡjuəbli zapewne,
możliwe
argument for sth ˈɑːɡjumənt fə(r)
ˈsʌmθɪŋ argument za czymś/na
rzecz czegoś
arrangement əˈreɪndʒmənt układ

as sb puts it... əz ˈsʌmbədi ˈpʊts ɪt
jak ktoś to ujmuje...
as X put it... əz pʊt ɪt jak
ujął/ujmuje to X...
ascent əˈsent wzlot, wejście
na szczyt
aside from sth əˈsaɪd frǝm
ˈsʌmθɪŋ poza czymś
assembly əˈsembli montaż
(np. produktu w fabryce)
assertive əˈsɜːtɪv asertywny
asset management ˈæset
ˈmænɪdʒmənt zarządzanie
aktywami
assets ˈæsets zasoby, majątek

automotive ˌɔːtəʊˈməʊtɪv 
motoryzacyjny
autonomous vehicle ɔːˈtɒnəməs
ˈviːɪkl pojazd autonomiczny
autonomy ɔːˈtɒnəmi autonomia,
niezależność
auxiliary ɔːɡˈzɪliəri pomocniczy;
dodatkowy
average Joe ˈævərɪdʒ dʒəʊ
przeciętny Kowalski
avid ˈævɪd zapalony
avoidance əˈvɔɪdəns unikanie
award-winning əˈwɔːd ˈwɪnɪŋ 
nagradzany
aware of sth əˈweə(r) əv ˈsʌmθɪŋ
świadomy czegoś

B

bachelor’s degree ˈbætʃələz dɪˈɡriː
tytuł/stopień licencjata
back into the wild ˈbæk ˈɪntə ðə
waɪld z powrotem na łono dzikiej
przyrody
back ˈbæk kręgosłup
backwards ˈbækwədz do tyłu (UK)

associated with sth əˈsəʊʃieɪtɪd
wɪð ˈsʌmθɪŋ kojarzący się z czymś

bags of sth bæɡz əv ˈsʌmθɪŋ
mnóstwo czegoś, kupa czegoś

association with sb əˌsəʊʃiˈeɪʃn
wɪð ˈsʌmbədi powiązanie z kimś,
związek z kimś

(pot., UK)

bailiwick ˈbeɪlɪwɪk baliwat,
seneszalia (jednostka terytorialna)

astute əˈstjuːt bystry, przenikliwy

bankruptcy estate ˈbæŋkrʌptsi
ɪˈsteɪt masa upadłościowa

at a snail’s pace ət ə sneɪlz peɪs 
w ślimaczym tempie
Atlantic Charter ətˈlæntɪk ˈtʃɑːtə(r)

bankruptcy ˈbæŋkrʌptsi
bankructwo

Karta Atlantycka

barnyard ˈbɑːnjɑːd zagroda

attic ˈætɪk poddasze

bay beɪ zatoka

audience ˈɔːdiəns widownia,
słuchacze

beam biːm promień

audit ˈɔːdɪt audyt, gruntowne
badanie czegoś pod kątem
nieprawidłowości
august ɔːˈɡʌst czcigodny, dostojny
authentic ɔːˈθentɪk prawdziwy

bear in mind that... beə(r) ɪn
maɪnd ðæt nie zapominajmy, że...
behaviour bɪˈheɪvjə(r) zachowanie
(UK)
behemoth bɪˈhiːmɒθ gigant,
olbrzym
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believer bɪˈliːvə(r) wierny,
wyznawca

bombastic bɒmˈbæstɪk 
pompatyczny, napuszony

belongings bɪˈlɒŋɪŋz (czyjeś)
rzeczy

booming ˈbuːmɪŋ kwitnący,
przeżywający boom

Belt and Road Initiative belt ənd
rəʊd ɪˈnɪʃətɪv inicjatywa Pasa

i Szlaku (chińskie przedsięwzięcie
infrastrukturalne)
beneficial ˌbenɪˈfɪʃl korzystny

border ˈbɔːdə(r) granica
brand brænd marka
break breɪk przerwa (np. w pracy)
Bretagne bʀəˈtaɲ Bretania (franc.)

bestselling ˌbestˈselɪŋ najlepiej
sprzedający się, bestselerowy (tylko
przed rzeczownikiem)

bribery ˈbraɪbəri łapówkarstwo

beta-carotene ˌbiːtə ˈkærətiːn beta
karoten

broad brɔːd szeroki, rozległy

bid bɪd próba (zdobycia czegoś)
bidding ˈbɪdɪŋ przetarg, licytacja
billionaire ˌbɪljəˈneə(r) miliarder
biodiversity ˌbaɪəʊdaɪˈvɜːsəti
b
 ioróżnorodność
biotech ˈbaɪoˌtek biotechnologia
bitterly ˈbɪtəli gorzko
blessed with sth blest wɪð ˈsʌmθɪŋ
cieszący się czymś, mający coś
(niezwykłego/wspaniałego/
rzadkiego)

brief briːf krótki
broccoli ˈbrɒkəli brokuł
build-up ˈbɪld ʌp nagromadzenie
(czegoś), przyrost
building blocks ˈbɪldɪŋ ˈblɒks 
podstawowe elementy (czegoś),
części składowe (czegoś)
bulk of sth bʌlk əv ˈsʌmθɪŋ gros
czegoś, większa część czegoś
bulky ˈbʌlki nieporęczny
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capacity kəˈpæsəti moce
przerobowe/produkcyjne,
zdolność (do czegoś)
capital flow ˈkæpɪtəl fləʊ przepływ
kapitału, przepływy kapitałowe
capital gains tax ˈkæpɪtl
geɪnz tæks podatek od zysków
kapitałowych
capital injection ˈkæpɪtəl ɪnˈdʒekʃn
zastrzyk kapitałowy
carbon dioxide ˈkɑːbən daɪˈɒksaɪd
dwutlenek węgla
carmaker ˈkɑːmeɪkə(r) producent
aut
case in point keɪs ɪn pɔɪnt
doskonały przykład (na to,
o czym mowa)

case study keɪs ˈstʌdi studium
przypadku
cash-rich kæʃ rɪtʃ zasobny
w gotówkę
castle ˈkɑːsl zamek (budowla)
catalyst ˈkætəlɪst katalizator

Bundestag ˈbʊndəzˌtɑːɡ Bundestag
(druga izba parlamentu Niemiec)

catamaran ˌkætəməˈræn 
katamaran

blessings ˈblesɪŋz
błogosławieństwa

burden ˈbɜːdn ciężar (np. trudna
do zniesienia sytuacja)

catastrophe kəˈtæstrəfi katastrofa

blind faith blaɪnd feɪθ ślepa wiara

business-minded ˈbɪznəs ˈmaɪndɪd
m
 ający nastawienie biznesowe,
myślący kategoriami biznesu

blindness ˈblaɪndnəs ślepota
blissfully unaware of sth ˈblɪsfəli
ˌʌnəˈweə(r) əv ˈsʌmθɪŋ żyjący
w błogiej nieświadomości czegoś
blitz blɪts szeroko zakrojona
kampania (szczególnie krótka
i intensywna)

busy bee ˈbɪzi biː pracuś,
pracowita pszczółka
by contrast baɪ ˈkɒntrɑːst 
odwrotnie, inaczej

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

by the minute baɪ ðə ˈmɪnɪt 
z minuty na minutę

blood pressure blʌd ˈpreʃə(r)
c iśnienie krwi

bygone time ˈbaɪɡɒn ˈtaɪm 
dalekie, zamierzchłe czasy

blue-collar ˈbluː kɒlə(r) fizyczny,
zajmujący się pracą fizyczną
blueprint ˈbluːprɪnt schemat, plan
board bɔːd rada (nadzorcza,
dyrektorów)
boarding school ˈbɔːdɪŋ skuːl
s zkoła z internatem
body ˈbɒdi organ, organizacja
(np. nadzorująca coś)

categorisation ˌkætəɡərəˈzeɪʃən

kategoryzacja

bloc blɒk blok (państw)

blood ties blʌd taɪz więzy krwi

catastrophic ˌkætəˈstrɒfɪk
k atastroficzny, katastrofalny
w skutkach

C

cable railway ˈkeɪbl ˈreɪlweɪ kolej
linowa (naziemna)
calorific ˌkæləˈrɪfɪk kaloryczny
campaign trail kæmˈpeɪn treɪl
t rasa kampanii wyborczej
cancer ˈkænsə(r) rak

causeway ˈkɔːzweɪ grobla

celery stick ˈseləri stɪk łodyga
selera (naciowego)
cellar ˈselə(r) piwnica
century ˈsentʃəri stulecie
CEO (Chief Executive Officer)

ˌsiː iːˈəʊ tʃiːf ɪɡˈzekjʊtɪv ˈɒfɪsə(r)
 yrektor naczelny
d

CET (Central European Time) ˌsiː
iː ˈtiː ˈsentrəl ˌjʊərəˈpɪən ˈtaɪm czas
środkowoeuropejski

CFO (Chief Financial Officer) ˌsiː ef
ˈəʊ tʃiːf faɪˈnænʃl ˈɒfɪsə(r) dyrektor

ds. finansowych
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chairman ˈtʃeəmən prezes
challenge ˈtʃæləndʒ wyzwanie,
problem
challenging ˈtʃæləndʒɪŋ trudny,
pełen wyzwań
chamber of commerce ˈtʃeɪmbə(r)
əv ˈkɒmɜːs izba handlowa
chancellor ˈtʃɑːnsələ(r) kanclerz

cloud computing klaʊd kəmˈpjuːtɪŋ
przetwarzanie/przechowywanie
danych w chmurze

cluster ˈklʌstə(r) grupa (czegoś),
skupisko, gromada
coach kəʊtʃ trener
coal-fired kəʊl ˈfaɪəd opalany
węglem, na węgiel

Channel Islands ˈtʃænl ˈaɪləndz
W
 yspy Normandzkie

coastal town ˈkəʊstl taʊn 
miasteczko nadmorskie

charity ˈtʃærɪti organizacja
charytatywna

coherent kəˈhɪərənt spójny,
jednolity

chatty ˈtʃæti gadatliwy, rozgadany

cold kəʊld przeziębienie

cheque tʃek czek (UK)

collision kəˈlɪʒn kolizja, zderzenie

chilling ˈtʃɪlɪŋ mrożący krew
w żyłach, straszny

commensurate with
sth kəˈmenʃərət wɪð ˈsʌmθɪŋ
w
 spółmierny do czegoś,
proporcjonalny

chromosome ˈkrəʊməsəʊm
chromosom
chronic ˈkrɒnɪk przewlekły,
chroniczny
circular ˈsɜːkjələ(r) okrągły
circulation ˌsɜːkjʊˈleɪʃn krążenie
krwi
city council ˈsɪti ˈkaʊnsl rada
miejska
civil rights ˈsɪvl raɪts prawa
obywatelskie
civil war ˈsɪvl wɔː(r) wojna
domowa
civilian səˈvɪliən cywil
claim to sth kleɪm tə ˈsʌmθɪŋ 
roszczenie do czegoś/o coś,
prawo do czegoś
claustrophobic ˌklɔːstrəˈfəʊbɪk
k laustrofobiczny
clean-up ˈkliːn ʌp operacja
oczyszczania, sprzątanie
(np. skutków awarii)

concept ˈkɒnsept pojęcie, idea
concerns kənˈsɜːnz obawy,
niepokoje
concise kənˈsaɪs zwięzły
confectionery kənˈfekʃənəri

słodycze

confidence ˈkɒnfɪdəns pewność
siebie
confident ˈkɒnfɪdənt pewny
siebie/czegoś
conglomerate kənˈɡlɒmərət 
konglomerat, korporacja
Congress ˈkɒŋɡres Kongres

commercial kəˈmɜːʃl handlowy,
komercyjny

connectivity problems ˌkɒnekˈtɪvɪti
ˈprɒbləmz problemy z połączeniem

commitment to sth kəˈmɪtmənt
tə ˈsʌmθɪŋ oddanie czemuś,
zaangażowanie w coś

conquest ˈkɒŋkwest podbój

common goal ˈkɒmən ɡəʊl 
wspólny cel
community college kəˈmjuːnɪti
ˈkɒlɪdʒ szkoła policealna
community kəˈmjuːnɪti
s połeczność
commute kəˈmjuːt dojazd
(do pracy)
compassionate kəmˈpæʃənət
w
 spółczujący, pełen współczucia
compelling kəmˈpelɪŋ frapujący,
fascynujący

clement ˈklemənt łagodny
(o pogodzie)

compensation ˌkɒmpenˈseɪʃn
rekompensata, zadośćuczynienie

clockwork motor ˈklɒkwɜːk
ˈməʊtə(r) silnik nakręcany, silnik
z mechanizmem sprężynowym

comprehensive ˌkɒmprɪˈhensɪv
w
 szechstronny, obszerny

conjuring trick ˈkʌndʒərɪŋ trɪk 
sztuczka magiczna

clear idea klɪə(r) aɪˈdɪə jasne
pojęcie

clockwise ˈklɒkwaɪz zgodnie
z ruchem wskazówek zegara

composer kəmˈpəʊzə(r) 
kompozytor

commerce ˈkɒmɜːs handel

compensation package ˌkɒmpenˈseɪʃn ˈpækɪdʒ 
pakiet świadczeń związanych
z wynagrodzeniem

clifftop ˈklɪftɒp wierzchołek klifu
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(np. za coś)

competition policy ˌkɒmpəˈtɪʃn
ˈpɒləsi polityka konkurencji
competitor kəmˈpetɪtə(r) rywal
complex ˈkɒmpleks 
skomplikowany

conservationist ˌkɒnsəˈveɪʃənɪst
ekolog, obrońca przyrody
considerable kənˈsɪdərəbl

znaczący

considerably kənˈsɪdərəbli 
znacznie, w znacznym stopniu
considering sth kənˈsɪdərɪŋ
ˈsʌmθɪŋ zważywszy na coś
consistently kənˈsɪstəntli 
konsekwentnie
consultancy kənˈsʌltənsi agencja
doradztwa
contested kənˈtestɪd sporny,
kwestionowany
continuity ˌkɒntɪˈnjuːɪti ciągłość
(np. operacyjna)
contributing factor kənˈtrɪbjuːtɪŋ
ˈfæktə(r) czynnik przyczyniający się
controlling stake kənˈtrəʊlɪŋ steɪk
p
 akiet kontrolny (akcji spółki)
conviction kənˈvɪkʃn skazanie;
wyrok
copper ˈkɒpə(r) miedź
cordial ˈkɔːdɪəl serdeczny
Cornwall ˈkɔːnwɔːl Kornwalia

Colorful
MEDIA

corporation tax ˌkɔːpəˈreɪʃn tæks
podatek od osób prawnych (UK)
counsel ˈkaʊnsl rada
countless ˈkaʊntləs nieprzeliczony
coupé ˈkuːpeɪ coupé (rodzaj auta)
courage ˈkʌrɪdʒ odwaga
covert ˈkəʊvɜːt ukryty, niejawny
Covid ˌkəʊvɪd pot. choroba
wywoływana przez wirusa
SARS-CoV-2; wirus wywołujący
tę chorobę
craze kreɪz szał, moda (na coś)
crescent ˈkresnt półksiężyc
crew member kruː ˈmembə(r)
c złonek załogi
cricket ground ˈkrɪkɪt ɡraʊnd
b
 oisko do gry w krykieta

danger zone ˈdeɪndʒə(r) zəʊn 
strefa niebezpieczeństwa/
zagrożenia
dark horse dɑːk hɔːs czarny koń
(na wyścigach, w rywalizacji)
dark matter dɑːk ˈmætə(r) ciemna
materia
data analytics ˈdeɪtə ˌænəˈlɪtɪks
a naliza danych
day tripper deɪ ˈtrɪpə(r) osoba
przyjeżdżająca gdzieś na jednodniowy wyjazd/wycieczkę (UK)
DC (direct current) ˌdiː ˈsiː dɪˈrekt
ˈkʌrənt prąd stały
deaf def głuchy
dealing with sth ˈdiːlɪŋ wɪð
ˈsʌmθɪŋ zajmujący się czymś,
dotyczący czegoś
death sentence deθ ˈsentəns
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deserted dɪˈzɜːtɪd opuszczony,
pusty
desire dɪˈzaɪə(r) pragnienie
despite dɪˈspaɪt pomimo
destitute ˈdestɪtjuːt ubogi,
bez środków do życia
deterioration dɪˌtɪərɪəˈreɪʃn
 ogorszenie się (stanu czegoś)
p
Deuteronomy ˌdjuːtəˈrɒnəmi 
Piąta Księga Mojżeszowa (Księga
Powtórzonego Prawa)
devastating ˈdevəsteɪtɪŋ 
niszczycielski, miażdżący
deviation from sth ˌdiːvɪˈeɪʃn frəm
ˈsʌmθɪŋ odchylenie od czegoś
device dɪˈvaɪs urządzenie
devoid of sth dɪˈvɔɪd əv ˈsʌmθɪŋ
pozbawiony czegoś

criminal justice ˈkrɪmɪnl ˈdʒʌstɪs
s ądownictwo karne

wyrok śmierci

diabetes ˌdaɪəˈbiːtiːz cukrzyca

crippling ˈkrɪplɪŋ rujnujący,
przygniatający

debate dɪˈbeɪt debata, dyskusja
debilitating dɪˈbɪlɪteɪtɪŋ niszczący,
destrukcyjny

diagnostic tool ˌdaɪəɡˈnɒstɪk tuːl
narzędzie diagnostyczne

crisp krɪsp czips (UK)
critically acclaimed ˈkrɪtɪkli
əˈkleɪmd chwalony przez krytyków,
uznany przez krytykę

cross-border krɒs ˈbɔːdə(r) 
transgraniczny
crossing ˈkrɒsɪŋ przepłynięcie,
podróż (morska)
Crown Dependency kraʊn
dɪˈpendənsi dependencja korony

brytyjskiej

cuppa ˈkʌpə kubek (herbaty, kawy)
(pot., UK)
currency ˈkʌrənsi waluta
customer experience ˈkʌstəmə(r)
ɪkˈspɪəriəns zadowolenie klienta
z usług, poziom obsługi klienta

diaper ˈdaɪəpə(r) pielucha

debt relief det rɪˈliːf umorzenie
długu, redukcja zadłużenia

diaphragmatic ˌdaɪəfræɡˈmætɪk
 rzeponą (np. oddychanie)
p

deceit dɪˈsiːt podstęp, oszustwo

die-cast ˈdaɪ kɑːst z odlewu,
odlewany (zazwyczaj o czymś
metalowym)

deception dɪˈsepʃən oszustwo,
podstęp

dignity ˈdɪɡnɪti godność

decision-making dɪˈsɪʒn ˈmeɪkɪŋ
podejmowanie decyzji

diligent ˈdɪlɪdʒənt pracowity

decisive dɪˈsaɪsɪv stanowczy,
zdecydowany

dining table ˈdaɪnɪŋ ˈteɪbl stół
do jadalni

declining dɪˈklaɪnɪŋ malejący

dip dɪp sos (typu dip)

dedicated ˈdedɪkeɪtɪd wydzielony,
dedykowany; oddany, lojalny

dire ˈdaɪə(r) skrajny, tragiczny

deeply rooted in X ˈdiːpli ˈruːtɪd ɪn
głęboko zakorzeniony w X
defense dɪˈfens obrona (US)
deft deft sprytny
defunct dɪˈfʌŋkt nieistniejący,
zlikwidowany

disadvantage ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ
 iekorzyść, ujemna strona
n
disaster dɪˈzɑːstə(r) katastrofa
disastrous dɪˈzɑːstrəs fatalny
(w skutkach)
disease dɪˈziːz schorzenie

D

depending on sth dɪˈpendɪŋ ɒn
ˈsʌmθɪŋ w zależności od czegoś

daily deal ˈdeɪli diːl oferta dnia

depressed dɪˈprest w depresji

disproportionate ˌdɪsprəˈpɔːʃənət
 iewspółmierny
n

dairy products ˈdeəri ˈprɒdʌkts
n
 abiał

depression dɪˈpreʃn kryzys
(ekonomiczny)

disruption dɪsˈrʌpʃn zamęt,
wstrząs

damning ˈdæmɪŋ potępiający,
obciążający

desert island ˈdezət ˈaɪlənd 
bezludna (tropikalna) wyspa

disruptive dɪsˈrʌptɪv rewolucyjny,
destruktywny

disgruntlement ˌdɪˈsɡrəntəlmənt
 iezadowolenie (z czegoś)
n

Colorful
MEDIA

distant ˈdɪstənt odległy
distillery dɪˈstɪləri gorzelnia
distinctive dɪˈstɪŋktɪv 
charakterystyczny, nietypowy
distraught dɪˈstrɔːt zrozpaczony
distress dɪˈstres rozpacz, udręka
district ˈdɪstrɪkt dzielnica
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early on... ˈɜːli ɒn wcześnie...,
na początku...

inżynieria

early-stage ˈɜːli steɪdʒ 
we wczesnym stadium

engrossed ɪnˈɡrəʊst
z aangażowany, wciągnięty

earthquake ˈɜːθkweɪk trzęsienie
ziemi

enormous ɪˈnɔːməs ogromny

easy win ˈiːzi wɪn łatwy kąsek,
łatwe zwycięstwo

engineering ˌendʒɪˈnɪərɪŋ

enterprise ˈentəpraɪz
przedsięwzięcie, przedsiębiorstwo
entitled to sth ɪnˈtaɪt(ə)ld tə
ˈsʌmθɪŋ uprawniony do czegoś

distrust of sth dɪsˈtrʌst əv ˈsʌmθɪŋ
 ieufność wobec czegoś
n

easy-to-read ˈiːzi tə riːd łatwy
w czytaniu, łatwy do przeczytania

divided into sth dɪˈvaɪdɪd ˈɪntə
ˈsʌmθɪŋ podzielony na coś

eccentric ɪkˈsentrɪk ekscentryczny
edifice ˈedɪfɪs gmach

doctoral degree ˈdɒktərəl dɪˈɡriː
s topień doktora

editor ˈedɪtə(r) redaktor

entrance gate ˈentrəns ɡeɪt brama
wejściowa

effective ɪˈfektɪv efektywny,
wydajny

entrepreneur ˌɒntrəprəˈnɜː(r)
przedsiębiorca

dollop ˈdɒləp porcyjka, dawka
(czegoś)

efficiency ɪˈfɪʃnsi wydajność

entity ˈentɪti podmiot
(np. polityczny)

environmentalist

ɪnˌvaɪrənˈmentəlɪst ekolog, działacz

domestically dəˈmestɪkli w kraju

efficient ɪˈfɪʃnt wydajny

dose of radiation dəʊs əv
ˌreɪdɪˈeɪʃn dawka promieniowania

electric-powered ɪˈlektrɪk ˈpaʊəd
na prąd elektryczny (z silnikiem
zasilanym prądem)

epinephrine ˌepɪˈnefrɪn adrenalina

down the X path daʊn ðə pɑːθ
( podążając) X ścieżką

elementary particle ˌelɪˈmentəri
ˈpɑːtɪkl cząstka elementarna

equal rights ˈiːkwəl raɪts 
jednakowe prawa, równe prawa

elite eɪˈliːt elita, elitarny

equally ˈiːkwəli jednakowo

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

elżbietański

Elizabethan ɪˌlɪzəˈbiːθn

equipment ɪˈkwɪpmənt
wyposażenie, sprzęt

elsewhere ˌelsˈweə(r) gdzie indziej

downturn ˈdaʊntɜːn spadek
koniunktury, zastój ekonomiczny

embassy ˈembəsi ambasada

equivalent ɪˈkwɪvələnt ekwiwalent,
odpowiednik

double standard ˈdʌbl ˈstændəd
 odwójny standard
p

dreaded ˈdredɪd budzący strach
drive draɪv motywacja, zapał
driverless ˈdraɪvərləs bez kierowcy,
autonomiczny (o aucie, pojeździe)
dual ˈdjuːəl podwójny

emerald ˈemərəld szmaragdowy
eminently ˈemɪnəntli wysoce,
wybitnie (np. nadawać się
do czegoś)
employment ɪmˈplɔɪmənt 
zatrudnienie

na rzecz środowiska

envy ˈenvi zazdrość

essence ˈesns sedno (czegoś),
idea przewodnia
essential ɪˈsenʃl niezbędny,
podstawowy
established ɪˈstæblɪʃt 
o ugruntowanej pozycji

duchy ˈdʌtʃi księstwo

empty calories ˈempti ˈkælərɪz
puste kalorie

estimated ˈestɪmeɪtɪd szacowany,
podawany w przybliżeniu

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

empty promise ˈempti ˈprɒmɪs
 bietnica bez pokrycia
o

etcetera etˈsetərə itd., itp. (pot.)

dune djuːn wydma

encounter ɪnˈkaʊntə(r) spotkanie,
kontakt

E

e-commerce iːˈkɒmɜːs handel
internetowy
e-government ˌiː ˈɡʌvənmənt 
e-administracja (urzędnicy
i instytucje działające w całości
online)

endangered species ɪnˈdeɪndʒəd
ˈspiːʃiːz zagrożony gatunek
endearing ɪnˈdɪərɪŋ ujmujący,
uroczy
endeavour ɪnˈdevə(r)
 rzedsięwzięcie (UK)
p
enemy ˈenəmi wróg
engine ˈendʒɪn silnik

eternal ɪˈtɜːnl wieczny
eureka moment jʊəˈriːkə
ˈməʊmənt moment olśnienia
evangelist ɪˈvændʒəlɪst 
kaznodzieja, głosiciel (poglądów)
even more so... ˈiːvn mɔː(r) ˈsəʊ 
co więcej..., a nawet...
even so... ˈiːvn ˈsəʊ mimo to...,
a jednak...
eventually ɪˈventʃʊəli ostatecznie,
w końcu

Colorful
MEDIA

ever-expanding ˈevə(r) ɪkˈspændɪŋ
ciągle/wiecznie rozwijający się,
stale rozszerzający się

every man for himself ˈevri mæn
fə(r) hɪmˈself każdy (dba,
odpowiada) za siebie
evidence ˈevɪdəns dowód,
dowody
exaggerated ɪɡˈzædʒəreɪtɪd 
przesadnie, zbyt mocno
excerpt ˈeksɜːpt wyjątek (z tekstu)
excursion ɪkˈskɜːʃn wycieczka
executive vice-president

ɪɡˈzekjʊtɪv ˌvaɪs ˈprezɪdənt
w
 iceprezes

extraction ɪkˈstrækʃn wydobycie
(np. minerałów)

fight or flight faɪt ɔː(r) flaɪt instynkt
walki lub ucieczki

extreme ɪkˈstriːm ekstremalny,
skrajny

figure ˈfɪɡə(r) liczba, statystyka

extremely ɪkˈstriːmli ogromnie,
niezwykle

F

face shield feɪs ʃiːld przyłbica
faced with sth feɪst wɪð ˈsʌmθɪŋ
stojący przed czymś/w obliczu
czegoś
facilities fəˈsɪlɪtɪz infrastruktura,
udogodnienia

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

factor ˈfæktə(r) czynnik

exhausting ɪɡˈzɔːstɪŋ wyczerpujący

factory ˈfæktri fabryka

exhibition ˌeksɪˈbɪʃn wystawa

fairly ˈfeəli całkiem, dość

existence ɪɡˈzɪstəns istnienie

fairness ˈfeənɪs uczciwość,
sprawiedliwość

expanse ɪkˈspæns odcinek,
fragment (np. ściany)

facility fəˈsɪləti zakład

fairy ˈfeəri duszek, wróżka

expansion ɪkˈspænʃn rozszerzenie,
rozwój

fairy-tale ˈfeərɪ teɪl bajkowy,
jak w baśni

expansive ɪkˈspænsɪv ogromny,
rozległy

faith feɪθ wiara, wyznanie

experimental ɪkˌsperɪˈmentl 
eksperymentalny
experimentally ɪkˌsperɪˈmentəli
eksperymentalnie
expert on sth ˈekspɜːt ɒn ˈsʌmθɪŋ
e kspert w jakiejś dziedzinie
expertise ˌekspɜːˈtiːz wiedza
specjalistyczna
explicitly ɪkˈsplɪsɪtli wyraźnie,
jawnie
explorer ɪkˈsplɔːrə(r) badacz,
odkrywca
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fingers crossed for sb ˈfɪŋɡəz krɒst
fə(r) ˈsʌmbədi trzymanie kciuków
za kogoś

fire and safety ˈfaɪə(r) ənd ˈseɪfti
b
 ezpieczeństwo pożarowe
firm fɜːm stanowczy, solidny
first and foremost fɜːst ənd
ˈfɔːməʊst przede wszystkim
First Lady ˈfɜːst ˈleɪdi Pierwsza
Dama
fit for purpose fɪt fə(r) ˈpɜːpəs
spełniający (swoje/określone)
zadanie, nadający się

fittingly ˈfɪtɪŋli w odpowiedni
sposób, należycie
fixated on sth fɪkˈseɪtɪd ɒn
ˈsʌmθɪŋ skupiony tylko na czymś,

przesadnie zainteresowany czymś

fixed exchange rate fɪkst
ɪkˈstʃeɪndʒ reɪt ustalony kurs
wymiany

fixed fɪkst stały, ustalony
flagship ˈflæɡʃɪp flagowy,
sztandarowy (np. produkt)
flashy ˈflæʃi szpanerski

fallout ˈfɔːlaʊt skutki (złe/
dalekosiężne czegoś co się
wydarzyło)

flavonoid ˈfleɪvənɔɪd flawonoid

family records ˈfæməli ˈrekɔːdz
archiwa rodowe/rodzinne, annały
rodowe

fledgling ˈfledʒlɪŋ raczkujący,
początkujący

famously ˈfeɪməsli w pamiętny/
sławny sposób
far and wide fɑː(r) ənd waɪd
 szędzie
w
far from X fɑː(r) frəm daleki od X,
ani trochę nie X

flawed flɔːd chybiony

fleet fliːt flota
fleet-footed ˈfliːtˈfʊtɪd rączy,
zwinny
flexibility ˌfleksəˈbɪləti
elastyczność
flexible ˈfleksəbl elastyczny

far-flung fɑː(r) flʌŋ odległy

flight flaɪt lot

extensive ɪkˈstensɪv rozległy

fate feɪt los

extensively ɪkˈstensɪvli w wielkim
stopniu, na szeroką skalę

FDI (foreign direct investment)

floating ˈfləʊtɪŋ unoszący się
(na wodzie, w powietrzu),
pływający

external ɪkˈstɜːnl zewnętrzny
extinct ɪkˈstɪŋt który wyginął
(o gatunku), wymarły
extract ˈekstrækt fragment,
wyjątek (z tekstu, nagrania)

ˌef diː ˈaɪ ˈfɒrən dəˈrekt ɪnˈvestmənt

 ezpośrednie inwestycje
b
zagragniczne

ferry ˈferi prom
feudal ˈfjuːdl feudalny
fief fiːf lenno

flowery ˈflaʊəri kwiecisty
flu fluː grypa
folate ˈfəʊleɪt folian
following sth ˈfɒləʊɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
po czymś

Colorful
MEDIA

following ˈfɒləʊɪŋ następujący,
niżej wymieniony
food for thought fuːd fə(r) θɔːt coś,
co daje do myślenia, powód do
rozmyślań
for a good reason fə(r) ə ɡʊd
ˈriːzən z dobrego powodu
for a long time to come fə(r) ə lɒŋ
taɪm tə kʌm jeszcze przez długi,
długi czas
for instance fə(r) ˈɪnstəns 
na przykład
for short fə(r) ʃɔːt skrótowo
for the foreseeable future fə(r)
ðə fɔːˈsiːəbl ˈfjuːtʃə(r) w najbliższej

dającej się przewidzieć przyszłości
for fǝ(r) jako że, albowiem (arch.)

formal training ˈfɔːml ˈtreɪnɪŋ
f ormalna edukacja, ukierunkowane
kształcenie
formative years ˈfɔːmətɪv
ˈjiəz młodzieńcze lata, wiek
kształtowania się osobowości
former ˈfɔːmə(r) były, dawny
formerly ˈfɔːməli dawniej, kiedyś
fortification ˌfɔːtɪfɪˈkeɪʃn 
umocnienie

frontier ˈfrʌntɪə(r) granica

gold stock ɡəʊld stɒk zapasy złota

frontline ˈfrənˌtlaɪn frontowy
(np. żołnierz, bitwa)

gold-based ɡəʊld beɪst w oparciu
o złoto, wymienialny na złoto
(o walucie)

full-time fʊl taɪm na pełny etat,
jako podstawowe zajęcie/źródło
utrzymania

G

G8 dʒiː eɪt Grupa ośmiu (dawniej
8 największych państw świata
pod względem gospodarczym.
Obecnie jest to grupa G7.)
game changer ɡeɪm ˈtʃeɪndʒə(r)
c oś, co zmienia zupełnie sytuację/
reguły gry
game developer ɡeɪm dɪˈveləpə(r)
t wórcy gry, producent gier
gamification ˌɡeɪmɪfɪˈkeɪʃn 
grywalizacja
gardener ˈɡɑːdnə(r) ogrodnik
gasoline ˈɡæsəliːn benzyna (US)
GDP (gross domestic product) ˌdʒiː
diː ˈpiː ɡrəʊs dəˈmestɪk ˈprɒdʌkt
PKB (produkt krajowy brutto)
Geneva dʒɪˈniːvə Genewa

forwards ˈfɔːwədz do przodu (UK)

genius ˈdʒiːnɪəs genialny

fossil fuel ˈfɒsl ˈfjuːəl paliwo
kopalne

gentle ˈdʒentl delikatny, łagodny
germ dʒɜːm zarazek

founder ˈfaʊndə(r) założyciel

giant ˈdʒaɪənt gigant

founding father ˈfaʊndɪŋ ˈfɑːðə(r)
ojciec-założyciel, twórca (jakiejś

ginger ˈdʒɪndʒə(r) imbir

organizacji)

framework ˈfreɪmwɜːk struktura
fraud frɔːd oszustwo
free of sth friː əv ˈsʌmθɪŋ 
pozbawiony czegoś, wolny
od czegoś
frequent ˈfriːkwənt częsty
frightened ˈfraɪtnd przestraszony
fringe frɪndʒ skraj, obrzeże
from one day to the next frəm wʌn
deɪ tə ðə nekst z dnia na dzień
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glamourous ˈɡlæmərəs pełen
blichtru, fenomenalny (UK)
Glaswegian ɡlæzˈwiːdʒən 
mieszkaniec Glasgow; związany
z Glasgow
glimpse at sb ɡlɪmps ət ˈsʌmbədi
rzut okiem na kogoś

good point,... ɡʊd pɔɪnt dobra/
słuszna uwaga...
grand ɡrænd ogromny, wielki
grandly ˈɡrændli w niezwykle
napuszony sposób
granite ˈɡrænɪt granit
greed ɡriːd pazerność, chciwość
greenhouse effect ˈɡriːnhaʊs ɪˈfekt

efekt cieplarniany

greenhouse gas ˈɡriːnhaʊs ɡæs

gaz cieplarniany

grounded ˈɡraʊndɪd solidny,
stabilny emocjonalnie
grumpy ˈɡrʌmpi gburowaty
guarantees ˌɡærənˈtiːz gwarancje;
zabezpieczenia, poręczenia
guess I won’t... ɡes ˈaɪ wəʊnt
 ygląda na to, że nie będę...
w
guidance on sth ˈɡaɪdns ɒn
ˈsʌmθɪŋ porady na jakiś temat,
wskazówki

guiding light for sth ˈɡaɪdɪŋ laɪt
fə(r) ˈsʌmθɪŋ światło przewodnie

dla czegoś, wzór do naśladowania
guinea pig ˈɡɪni pɪg świnka morska
gung-ho ˌɡʌŋ ˈhəʊ bojowy,
podjarany (czymś)
gut ɡʌt jelito
gym dʒɪm siłownia

H

habit ˈhæbɪt zwyczaj

glorious ˈɡlɔːrɪəs wspaniały

Hadith haˈdiːθ Hadis (księga
w Islamie)

glued to sth ɡluːd tə ˈsʌmθɪŋ
p
 rzyklejony do czegoś (np. ekranu)

hall of fame hɔːl əv feɪm panteon,
galeria sław

gluttony ˈɡlʌtni obżarstwo

hallowed ˈhæləʊd święty,
poświęcony

front runner frʌnt ˈrʌnə(r) faworyt
(w wyścigach, zawodach)

GMT (Greenwich Mean
Time) ˌdʒi:ˌemˈtiː ˈɡrenɪtʃ miːn
ˈtaɪm czas uniwersalny Greenwich

front-line frʌnt laɪn znajdujący się
na pierwszej linii (np. żołnierz)

go-karting ˈɡəʊkɑːtɪŋ jazda
gokartami

hand sanitizer hænd ˈsanɪtʌɪzə(r)
 łyn do dezynfekcji rąk
p
hand-up hænd ʌp pomocna dłoń,
wsparcie

Colorful
MEDIA

handout ˈhændaʊt datek,
jałmużna (najczęściej negatywnie
o rzeczach, które dostaje się
za darmo)
hapless ˈhæpləs nieszczęsny
(tylko przed rzeczownikiem)
harbour ˈhɑːbə(r) przystań (UK)
hard times hɑːd ˈtaɪmz ciężkie
czasy

home to sth həʊm tə ˈsʌmθɪŋ dom
dla czegoś

immediately ɪˈmiːdɪətli 
natychmiast, od razu

honesty is the best policy ˈɒnɪsti
ɪz ðə best ˈpɒləsi trzeba zawsze

immense ɪˈmens ogromny, wielki

mówić prawdę, kłamstwo nie
popłaca

hooked on sth hʊkt ɒn ˈsʌmθɪŋ
u
 zależniony od czegoś, mający
bzika na punkcie czegoś

hard-fought hɑːd ˈfɔːt zacięty
(o walce), zasłużony (o zwycięstwie
po takiej walce)

horrendous hɒˈrendəs okropny

hardship ˈhɑːdʃɪp ubóstwo, bieda

hostile ˈhɒstaɪl wrogi

hardships ˈhɑːdʃɪps niedole,
przeciwności
harmful ˈhɑːmfl szkodliwy
hassle ˈhæsl kłopot, zawracanie
głowy (pot.)
hasty ˈheɪsti pospieszny
headquarters hedˈkwɔːtəz siedziba
główna
heaps of sth hiːps əv ˈsʌmθɪŋ
ogrom czegoś
heart rate hɑːt reɪt puls
heart-wrenching hɑːt ˈrentʃɪŋ
r ozdzierający serce
heavy drinking ˈhevi ˈdrɪŋkɪŋ ostre
picie
heir apparent to sth eə(r)
əˈpærənt tə ˈsʌmθɪŋ prawowity
następca czegoś (tronu),
spadkobierca (fortuny)
herd immunity hɜːd ɪˈmjuːnɪti
 dporność stadna
o
heritage ˈherɪtɪdʒ dziedzictwo
Higgs boson ˈhɪɡz boson bozon
Higgsa
highland ˈhaɪlænd wzgórze,
wyżyna
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horticulturalist ˌhɔːtɪˈkʌltʃərəlɪst
o
 grodnik
hotbed for sth ˈhɒtbed fə(r)
ˈsʌmθɪŋ siedlisko czegoś

immersion ɪˈmɜːʃn całkowite
zanurzenie (w czymś), bycie
w samym centrum (wydarzeń,
sytuacji itp.)
immoral ɪˈmɒrəl amoralny,
niemoralny
immune system ɪˈmjuːn ˈsɪstəm
układ odpornościowy
impact ˈɪmpækt wpływ (na coś)
impressive ɪmˈpresɪv imponujący,
robiący wrażenie

household ˈhaʊshəʊld
gospodarstwo domowe, dom

improbable ɪmˈprɒbəbl mało
prawdopodobny, wydający się
niemożliwym

hugely ˈhjuːdʒli w wielki sposób,
znacznie

improvement ɪmˈpruːvmənt 
ulepszenie, poprawa

human ˈhjuːmən ludzki

in a meaningful way ɪn ə ˈmiːnɪŋfəl
ˈweɪ w istotny/sensowny sposób

humanitarian aid worker

hju:ˌmænɪˈteərɪən eɪd ˈwɜːkə(r)

p
 racownik organizacji humanitarnej
humorous ˈhjuːmərəs śmieszny,
zabawny
hybrid vehicle ˈhaɪbrɪd ˈviːɪkl 
pojazd hybrydowy
hydrated ˈhaɪdreɪtɪd nawodniony
hydroelectric ˌhaɪdrəʊɪˈlektrɪk 
hydroelektryczny

I

I’ve got to run aɪv ɡɒt tə rʌn muszę
lecieć
iconic aɪˈkɒnɪk kultowy
ICT (information and communications technology) aɪ siː ˈtiː

in a timely manner ɪn ə ˈtaɪmli
ˈmænə(r) na czas, w odpowiednim
czasie
in accordance with sth ɪn əˈkɔːdns
wɪð ˈsʌmθɪŋ zgodnie z czymś
in addition ɪn əˈdɪʃn ponadto,
co więcej
in any event ɪn ˈeni ɪˈvent 
w każdym (bądź) razie, jakkolwiek
by nie było...
in area ɪn ˈeəriə na obszarze
in attendance ɪn əˈtendəns obecny
(gdzieś)
in charge of sth ɪn tʃɑːdʒ əv
ˈsʌmθɪŋ na czele czegoś, kierujący
czymś
in exchange for sth ɪn ɪkˈstʃeɪndʒ
fə(r) ˈsʌmθɪŋ w zamian za coś

hog hɒɡ wieprz

ˌɪnfəˈmeɪʃn ənd kəˌmjuːnɪˈkeɪʃnz
tekˈnɒlədʒi telekomunikacja

i informatyka

in fact,... ɪn fækt (a) właściwie,...;
faktycznie, rzeczywiście...

holding company ˈhəʊldɪŋ
ˈkʌmpəni towarzystwo holdingowe

idle ˈaɪdl bezczynny, jałowy

in favour of sth ɪn ˈfeɪvə(r) əv
ˈsʌmθɪŋ w zamian za coś,

home office həʊm ˈɒfɪs praca
z domu

if there was ever any doubt... ɪf
ðeə(r) wəz ˈevə(r) ˈeni daʊt jeśli
istniał cień wątpliwości, że...

in horror ɪn ˈhɒrə(r) w przerażeniu
(np. na coś patrzeć)

home side həʊm saɪd gospodarze
(w meczu piłki nożnej)

if X is any indicator, ... ɪf ɪz ˈeni
ˈɪndɪkeɪtə(r) sądząc po X,...

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

hodgepodge ˈhɒdʒpɒdʒ miszmasz

na rzecz/korzyść czegoś (UK)

Colorful
MEDIA

in need of sth ɪn niːd əv ˈsʌmθɪŋ
p
 otrzebujący czegoś
in particular ɪn pəˈtɪkjʊlə(r) 
w szczególności, konkretnie
in search of sth ɪn sɜːtʃ əv ˈsʌmθɪŋ
w poszukiwaniu czegoś
in short ɪn ʃɔːt krótko mówiąc
in terms of X ɪn tɜːmz əv 
pod kątem X
in the aftermath ɪn ði ˈɑːftəmæθ 
w następstwie, w wyniku (czegoś)

indefensible ˌɪndɪˈfensəbl
n
 iemożliwy do obronienia,
nie do obrony

instance ˈɪnstəns przypadek
(wystąpienie czegoś, jakieś
zjawisko)

independently ˌɪndɪˈpendəntli 
niezależnie

instrumental in doing sth

indicator ˈɪndɪkeɪtə(r) wskaźnik,
oznaka (czegoś)
indirectly ˌɪndɪˈrektli pośrednio
individual ˌɪndɪˈvɪdʒʊəl osoba,
jednostka

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

indoor ˈɪndɔː(r) halowy (sport);
w domu, w budynku (nie
na zewnątrz)

in the end ɪn ði end w końcu,
ostatecznie

indoors ˌɪnˈdɔːz w pomieszczeniu,
w domu (a nie na zewnątrz)

in the lead-up to X ɪn ðə liːd ʌp tə
w okresie poprzedzającym X

induced nuclear fission ɪnˈdjuːst
ˈnjuːklɪə(r) ˈfɪʃn wymuszone
rozszczepienie jądra atomowego

in the meantime ɪn ðə ˈmiːntaɪm 
w międzyczasie, po drodze

industrial ɪnˈdʌstrɪəl przemysłowy

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

industrious ɪnˈdʌstrɪəs pracowity,
pilny

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

industry ˈɪndəstri przemysł, branża

in the public eye ɪn ðə ˈpʌblɪk aɪ
w
 opinii publicznej
in turn ɪn tɜːn z kolei
in-laws ˈɪn lɔːz teściowie
inactivity ˌɪnækˈtɪvɪti bezczynność
inbox ˈɪnbɒks skrzynka odbiorcza
incarnation ˌɪnkɑːˈneɪʃn wcielenie,
odsłona
incident ˈɪnsɪdənt wypadek
income stream ˈɪŋkʌm striːm
ź ródło dochodu
income ˈɪŋkʌm dochód, przychód
increasingly ɪnˈkriːsɪŋli coraz
bardziej
incredulous ɪnˈkredjələs pełen
niedowierzania
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inevitable ɪnˈevɪtəbl nieuchronny
inexpensive ˌɪnɪkˈspensɪv niedrogi
infancy ˈɪnfənsi okres raczkowania,
początki (czegoś)
infant ˈɪnfənt niemowlę
infection ɪnˈfekʃn infekcja
infirmary ɪnˈfɜːməri szpital
inflammation ˌɪnfləˈmeɪʃn 
zapalenie (w schorzeniu)
inflation ɪnˈfleɪʃn inflacja
influential ˌɪnflʊˈenʃl wpływowy
infrastructure ˈɪnfrəstrʌktʃə(r) 
infrastruktura
inheritance tax ɪnˈherɪtəns tæks
p
 odatek spadkowy
initial ɪˈnɪʃl pierwotny, początkowy

ˌɪnstrʊˈmentl ɪn ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ 

walnie przyczyniający się
do zrobienia czegoś, bardzo
pomocny w robieniu czegoś

insurmountable
odds ˌɪnsəˈmaʊntəbl ɒdz
przeciwności nie do pokonania,
praktycznie zerowe szanse
intention ɪnˈtenʃn zamiar
interlinked ˌɪntəˈlɪŋkt wzajemnie
powiązany
intricate ˈɪntrɪkət misterny,
skomplikowany
invader ɪnˈveɪdə(r) najeźdźca
invaluable ɪnˈvæljuəbl bezcenny
investigation ɪnˌvestɪˈɡeɪʃn
dochodzenie
ion ˈaɪən jon
IPO (initial public offering) ˌaɪ piː
ˈəʊ ɪˈnɪʃl ˈpʌblɪk ˈɒfərɪŋ pierwsza
oferta publiczna (akcji spółki)

irrefutable ˌɪrɪˈfjuːtəbl niezbity
islander ˈaɪləndə(r) wyspiarz
Israeli ɪzˈreɪli izraelski
isthmus ˈɪsməs przesmyk, cieśń
IT (information technology) ˌaɪ ˈtiː
ˌɪnfəˈmeɪʃn tekˈnɒlədʒi 

informatyka, IT

it appears that... ɪt əˈpɪəz ðæt
wygląda na to, że...
it is in doing sth that... ɪt ɪz ɪn
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ ðæt to właśnie
poprzez zrobienie czegoś...
it just goes to show that... ɪt dʒəst
ɡəʊz tə ʃəʊ ðæt to tylko (dobitnie)

pokazuje, że...

incubator ˈɪnkjʊbeɪtə(r) inkubator
przedsiębiorczości

initially ɪˈnɪʃəli pierwotnie,
początkowo

incumbent ɪnˈkʌmbənt osoba
piastująca urząd

inner circle ˈɪnə(r) ˈsɜːkl
w
 ewnętrzny krąg

indeed ɪnˈdiːd istotnie, w rzeczy
samej

innumerable ɪˈnjuːmərəbl 
niezliczony

it’s all too easy to do sth ɪts ɔːl tuː
ˈiːzi tə du ˈsʌmθɪŋ zrobić coś jest
aż za łatwo

indefatigable ˌɪndɪˈfætɪɡəbl 
niezmordowany

insolvency ɪnˈsɒlvənsi upadłość,
niewypłacalność

Ivy League ˈaɪvi liːɡ najbardziej
prestiżowe uczelnie wyższe USA

it never hurts to do sth ɪt ˈnevə(r)
hɜːts tə du ˈsʌmθɪŋ zrobienie
czegoś na pewno nie zaszkodzi

Colorful
MEDIA
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J

laid-back leɪd bæk zrelaksowany
i spokojny, wyluzowany

light rail network laɪt reɪl ˈnetwɜːk
sieć kolei podmiejskiej/lekkiej

jewel ˈdʒuːəl klejnot

Large Hadron Collider lɑːdʒ
ˈhadrɒn kəˈlaɪdə(r) Wielki Zderzacz
Hadronów

light railway laɪt ˈreɪlweɪ kolej
miejska, kolej lekka (tylko
do przewozu pasażerów)

last-mile delivery lɑːst maɪl
dɪˈlɪvəri dostawa kurierska do

likeable ˈlaɪkəbl sympatyczny, miły

Jacobins ˈdʒækəbɪnz Jakobini
job insecurity dʒɒb ˌɪnsɪˈkjʊərɪti
 iepewność zatrudnienia
n
jog dʒɒɡ przebieżka, bieg
joint venture dʒɔɪnt ˈventʃə(r)
wspólne przedsięwzięcie, spółka
typu joint venture

joint dʒɔɪnt staw (np. kolanowy)
journey ˈdʒɜːni podróż
judicious dʒuˈdɪʃəs rozsądny,
roztropny
juggernaut ˈdʒʌɡənɔːt gigant, kolos
jurisdiction ˌdʒʊərɪsˈdɪkʃn 
jurysdykcja, obszar obowiązywania
danego prawa
just dʒʌst słuszny, uczciwy

K

keen kiːn mocny, żywy
(o zainteresowaniu czymś)
keen kiːn zapalony, entuzjastyczny
keynote speaker ˈkiːnəʊt ˈspiːkə(r)
jeden z głównych uczestników
konferencji, główny mówca
kindness ˈkaɪndnəs dobroć
King of the Castle kɪŋ əv ðə ˈkɑːsl
 ról wzgórza (gra dziecięca)
K
kitesurfer ˈkaɪtsɜːfə(r) kitesurfer
(surfer korzystający ze specjalnego
urządzenia z latawcem)
knock-on effect nɒk ɒn ɪˈfekt efekt
domina
kudos ˈkjuːdɒs wyrazy uznania,
gratulacje

L

label ˈleɪbl etykieta
labour ˈleɪbə(r) siła robocza (UK)

domu/siedziby klienta lub adresu
docelowego (ostatni etap dostawy)
lastly ˈlɑːstli na koniec, ostatnia
kwestia
laudable ˈlɔːdəbl godny pochwały
law enforcement lɔː ɪnˈfɔːsmənt
s iły policyjne/porządku publicznego
laziness ˈleɪzɪnəs lenistwo
leakage ˈliːkɪdʒ przeciek, wyciek

legal basis ˈliːɡl ˈbeɪsɪs podstawa
prawna, podstawy prawne
legislative proposal ˈledʒɪslətɪv
prəˈpəʊzl wniosek legislacyjny
legislative ˈledʒɪslətɪv 
ustawodawczy
legislator ˈledʒɪsleɪtə(r) 
ustawodawca
legislature ˈledʒɪsleɪtʃə(r) 
zgromadzenie ustawodawcze;
ustawodawstwo
lesser-known ˈlesə(r) nəʊn mniej
znany (tylko przed rzeczownikiem)
level playing field ˈlevl ˈpleɪɪŋ
fiːld równe szanse, równe warunki
działania
Leviticus ləˈvɪtətəkəs Księga
Kapłańska
LGBTQ (lesbian, gay, bisexual,
transgender and queer) ˌel dʒiː

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

biseksualistów, transseksualistów
i osób o nieokreślonej orientacji
liability ˌlaɪəˈbɪlɪti zadłużenie

life-expired laɪf ɪkˈspaɪəd wyjęty
z eksploatacji, wycofany z użycia
(najcz. o starych pociągach,
lokomotywach i wagonach)

labyrinth ˈlæbərɪnθ labirynt

lifespan ˈlaɪfspæn okres życia,
długość życia

lactose ˈlæktəʊs laktoza

lifestyle ˈlaɪfstaɪl styl życia

likewise ˈlaɪkwaɪz podobnie,
w podobny sposób
literary ˈlɪtərəri literacki
little-known fact ˈlɪtl nəʊn fækt

mało znany fakt

livery ˈlɪvəri barwy (firmowe, floty)
loan ləʊn pożyczka, kredyt
lobby ˈlɒbi lobby
local government ˈləʊkl
ˈɡʌvənmənt władze lokalne,
samorząd
local ˈləʊkl tutejszy, tubylec
lockdown ˈlɒkdaʊn kwarantanna
locomotive ˌləʊkəˈməʊtɪv 
lokomotywa
logistics centre ləˈdʒɪstɪks
ˈsentə(r) centrum logistyczne (UK)
long-distance lɒŋ ˈdɪstəns
długodystansowy (tylko
przed rzeczownikiem)

long-established lɒŋ ɪˈstæblɪʃt
o ugruntowanej od lat pozycji;
istniejący od dawna

lovable ˈlʌvəbl kochany
love him or hate him... lʌv hɪm
ɔː(r) heɪt hɪm... tak czy siak...,

pomimo wszystko... (mówiąc
o osobie niezwykłej,
kontrowersyjnej)

love your neighbour... ˈlʌv jə
ˈneɪbə(r) kochaj bliźniego swego...
low tide ləʊ taɪd odpływ
luminary ˈluːmɪnəri luminarz
lust lʌst pożądanie

M

machine gun məˈʃiːn gʌn karabin
maszynowy
machinery məˈʃiːnəri maszyneria,
maszyny

Colorful
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magic formula ˈmædʒɪk ˈfɔːmjʊlə
magiczna metoda na coś (coś,
co automatycznie rozwiązuje
problemy)

magician məˈdʒɪʃn magik, mag
magnate ˈmæɡneɪt magnat,
potentat
magnesium mæɡˈniːzɪəm magnez
Magyar ˈmaɡjɑː mieszkaniec
Węgier, węgierski
main-line ˈmeɪn laɪn znajdujący się
na magistrali kolejowej; związany
z magistralą kolejową (tylko przed
rzeczownikiem)

MBA (Master of Business Administration) ˌem biː ˈeɪ ˈmɑːstər əv
ˈbɪznəs ədˌmɪnɪˈstreɪʃn magister
zarządzania
means of doing sth miːnz əv
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ sposób na zrobienie
czegoś
measurable ˈmeʒərəbl mierzalny,
wymierny
meltdown ˈmeltdaʊn stopienie się
(reaktora)
member state ˈmembə(r) steɪt
państwo członkowskie
memory ˈmeməri pamięć

mainland ˈmeɪnlænd kontynent,
kontynentalny

mental health ˈmentl helθ zdrowie
umysłowe

major shareholder ˈmeɪdʒə(r)
ˈʃeəhəʊldə(r) większy/główny
udziałowiec

MEP (Member of European
Parliament) ˌem iː ˈpiː ˈmembə(r)

majority holding məˈdʒɒrɪti
ˈhəʊldɪŋ udziały większościowe
mammal ˈmæml ssak
management buyout ˈmænɪdʒmənt ˈbaɪaʊt wykup
menedżerski
management consultancy ˈmænɪdʒmənt kənˈsʌltənsi 
doradztwo w zakresie zarządzania
managing partner ˈmænɪdʒɪŋ
ˈpɑːtnə(r) partner zarządzający
mansion ˈmænʃn posiadłość
manual ˈmænjʊəl poradnik,
samouczek
manufacture ˌmænjʊˈfæktʃə(r)
 rodukcja
p
manufacturer ˌmænjʊˈfæktʃərə(r)
 roducent
p
manufacturing ˌmænjʊˈfæktʃərɪŋ

produkcja

manuscript ˈmænjuskrɪpt rękopis
marauding məˈrɔːdɪŋ grasujący
marina məˈriːnə przystań
maritime ˈmærɪtaɪm morski

əv ˌjʊərəˈpɪən ˈpɑːləmənt
e uroposeł

merchandise ˈmɜːtʃəndaɪs 
produkty, produkcja
merchant ˈmɜːtʃənt handlarz,
kupiec
mere mɪə(r) ledwo, tylko
mere mɪə(r) zwyczajny, czysty
(np. przypadek)
merger ˈmɜːdʒə(r) fuzja,
połączenie (przedsiębiorstw)
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mindset ˈmaɪndset nastawienie,
sposób myślenia
minimum annual income ˈmɪnɪməm ˈænjuəl ˈɪŋkʌm
minimalny roczny dochód
minimum wage ˈmɪnɪməm weɪdʒ
 inimalna pensja
m
minor miracle ˈmaɪnə(r) ˈmɪrəkl
 ały cud
m
minority maɪˈnɒrɪti mniejszość
miraculous mɪˈrækjʊləs cudowny
miscellaneous ˌmɪsəˈleɪniəs różny,
rozmaity
misdeed ˌmɪsˈdiːd występek, zły
uczynek
misogynistic mɪˈsɒdʒɪnɪstɪk
mizoginiczny
mistrustful ˌmɪsˈtrʌstfəl nieufny
mixed views on sth mɪkst vjuːz ɒn
ˈsʌmθɪŋ mieszane odczucia

co do czegoś

mobility məʊˈbɪləti zdolność
poruszania się
model railway ˈmɒdl ˈreɪlweɪ 
model kolejki
moderate ˈmɒdərət umiarkowany
modern ˈmɒdn nowoczesny
modest ˈmɒdɪst skromny

messaging app ˈmesɪdʒɪŋ æp 
komunikator internetowy

momentum məˈmentəm rozpęd,
pęd

metal pressings ˈmetl ˈpresɪŋz
sprasowany metal

money to burn ˈmʌni tə bɜːn
 ieniędzy w bród, forsy jak lodu
p
(np. mieć)

metaphor ˈmetəfə(r) metafora
metropolitan ˌmetrəˈpɒlɪtən 
wielkomiejski, miejski

moniker ˈmɒnɪkə(r) przezwisko,
przydomek

microbiome mʌɪkrəʊˈbʌɪəʊm 
mikrobiom (flora jelitowa)

monster truck ˈmɒnstə(r) trʌk
c iężarówka typu Monster Truck
(pojazd na bardzo dużych kołach)

middle-class mɪdl klɑːs należący
do klasy średniej (tylko przed
rzeczownikiem)

monumental ˌmɒnjʊˈmentl 
epokowy, monumentalny

midnight ˈmɪdnaɪt północ
mild maɪld łagodny, lekki

moonshot ˈmuːnʃɒt nierealny
pomysł, praktycznie niemożliwa
rzecz
moral compass ˈmɒrəl ˈkʌmpəs
kręgosłup moralny, jasno określone

market share ˈmɑːkɪt ʃeə(r) dola
rynkowa, udział w rynku

miles away from sth maɪlz əˈweɪ
frəm ˈsʌmθɪŋ niezwykle różny
od czegoś, jak niebo i ziemia

masterfully ˈmɑːstəfli mistrzowsko

military ˈmɪlətri wojskowy

more than a fair share of sth mɔː

maze meɪz labirynt

millennium mɪˈlenɪəm tysiąclecie

c ałkiem sporo czegoś

zasady/wartości moralne

ðən ə feə(r) ʃeə(r) əv ˈsʌmθɪŋ

Colorful
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moreover mɔːˈrəʊvə(r) co więcej
mortgage ˈmɔːɡɪdʒ hipoteka
most commonly məʊst ˈkɒmənli
 ajczęściej
n
motorway ˈməʊtəweɪ autostrada
(UK)

NGO (non-governmental
organization) ˌen dʒiː ˈəʊ

nɒnɡʌvnˈmentl ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn 

organizacja pozarządowa
niacin ˈnaɪəˌsɪn niacyna
(witamina PP)
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numerical njuːˈmerɪkl liczbowy,
numeryczny
numerous ˈnjuːmərəs liczny
nutrient ˈnjuːtrɪənt składnik
odżywczy
nuts and bolts nʌts ənd bəʊlts

Munich ˈmjuːnɪk Monachium

nigh on X naɪ ɒn niemal X, prawie
że X

muon ˈmjuːɒn mion (cząstka)

nipper ˈnɪpə(r) smyk, szkrab

murky ˈmɜːki mroczny, mętny

no longer nəʊ ˈlɒŋɡə(r) już nie

muscle ˈmʌsl mięsień

no matter X nəʊ ˈmætə(r)
nieważne, (co zrobił, czym jest) X

obesity əʊˈbiːsəti otyłość

no worries! nəʊ ˈwʌrɪz bez obaw!
(najcz. AUS)

obsessively əbˈsesɪvli obsesyjnie
obstacle ˈɒbstəkl przeszkoda

nobility nəʊˈbɪləti szlachta,
arystokracja

occasional əˈkeɪʒənl sporadyczny

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

N

naïve naɪˈiːv naiwny
nappy ˈnæpi pielucha (UK)
national security ˈnæʃnəl
sɪˈkjʊərəti bezpieczeństwo
narodowe
nationalisation naʃənəlʌɪˈzeɪʃən
 acjonalizacja, upaństwowienie
n
native ˈneɪtɪv mieszkaniec
(jakiegoś miejsca/regionu),
urodzony (gdzieś), ojczysty
(np. kraj)
natural disaster ˈnætʃrəl
dɪˈzɑːstə(r) klęska żywiołowa
natural-born ˈnætʃrəl bɔːn 
urodzony (np. urodzony artysta)
(tylko przed rzeczownikiem)
near miss nɪə(r) mɪs o mały włos,
prawie (sukces/porażka)
necessity nəˈsesəti konieczność
needy ˈniːdi potrzebujący, ubogi
neighbouring ˈneɪbərɪŋ pobliski
(UK)
net worth net wɜːθ majątek netto
net zero emissions net ˈzɪərəʊ
ɪˈmɪʃnz zerowe emisje netto
(gazów cieplarnianych, węgla)
nevertheless ˌnevəðəˈles niemniej
jednak, a jednak
newfangled ˌnjuːˈfæŋɡld 
nowomodny

nonetheless ˌnʌnðəˈles mimo
wszystko
noradrenaline ˌnɔːrəˈdren(ə)lɪn
noradrenalina

nakrętki i śruby

O

odd ɒd okazjonalny, przypadkowy
of late əv leɪt ostatnio, ostatnimi
czasy
off X ɒf obok X, kawałek od X

north-west nɔːθˈwest 
północno-zachodni (tylko
przed rzeczownikiem)

offshore ˌɒfˈʃɔː(r) znajdujący się
w raju podatkowym

not least nɒt liːst zwłaszcza

okey-doke ˌəʊki ˈdəʊk spoko,
dobra (pot.)

not so! nɒt ˈsəʊ wcale nie!,
nie jest tak!
not to be lost on sb nɒt tə bi lɒst
ɒn ˈsʌmbədi być komuś znanym,
nie ujść czyjejś uwadze
not to necessarily do sth

nɒt tə ˌnesəˈserəli də ˈsʌmθɪŋ
niekoniecznie coś zrobić, nie jest

powiedziane, że coś będzie/jest
zrobione
noticeable ˈnəʊtɪsəbl wyraźny,
widoczny
notion ˈnəʊʃn pojęcie, idea
novel ˈnɒvl powieść

nuclear fuel ˈnjuːklɪə(r) ˈfjuːəl 
paliwo jądrowe
nuclear power plant ˈnjuːkliə(r)
ˈpaʊə(r) plaːnt elektrownia
atomowa
nuclear power station ˈnjuːklɪə(r)
ˈpaʊə(r) ˈsteɪʃn elektrownia
jądrowa
nugget of wisdom ˈnʌɡɪt əv
ˈwɪzdəm perełka mądrości, złota
myśl

oil ɔɪl ropa naftowa

old hat əʊld hæt przestarzały,
niemodny
on account of sth ɒn əˈkaʊnt əv
ˈsʌmθɪŋ z powodu czegoś,
przez coś
on average ɒn ˈævərɪdʒ
p
 rzeciętnie, średnio
on one’s own ɒn wʌnz ǝʊn 
w pojedynkę, samemu
on schedule ɒn ˈʃedjuːl na czas,
zgodnie z planem
on the contrary ɒn ðə ˈkɒntrəri
przeciwnie, wprost przeciwnie
on the international stage ɒn
ði ˌɪntəˈnæʃnəl steɪdʒ na arenie
międzynarodowej
on the one hand... ɒn ðə wʌn
hænd z jednej strony...
on time ɒn ˈtaɪm na czas
on top of that... ɒn tɒp əv ðæt

ponadto...

on X grounds ɒn ɡraʊndz 
na podstawie X, ze względów X

Colorful
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once-a-week wʌns ə wiːk 
cotygodniowy

P

one’s own best interest wʌnz əʊn
best ˈɪntrəst czyjś własny interes,
czyjeś (własne) dobro

packaging ˈpækɪdʒɪŋ opakowanie

one’s true self wʌnz truː self czyjeś
prawdziwe oblicze

packed with sth pækt wɪð ˈsʌmθɪŋ
 ełny czegoś
p

ongoing ˈɒnɡəʊɪŋ trwający,
istniejący

painfully ˈpeɪnfəli żmudnie,
bardzo (powoli)

online retailer ˈɒnˌlaɪn ˈriːteɪlə(r)
s przedawca (detaliczny) online

pandemic pænˈdemɪk pandemia

pace peɪs prędkość, tempo
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perspective on sth pəˈspektɪv ɒn
ˈsʌmθɪŋ pogląd na coś, spojrzenie
(jakieś) na coś

pet food pet fuːd karma
dla zwierząt
petite pəˈtiːt drobny (franc.)
pharmaceutical ˌfɑːməˈsjuːtɪkl
farmaceutyczny
phaseout ˈfeɪzaʊt wycofanie
(produktu z rynku) (US)

parcel of land ˈpɑːsl əv lænd
 ziałka (kawałek ziemi)
d

phenomenon fɪˈnɒmɪnən fenomen

opponent əˈpəʊnənt przeciwnik

parity price ˈpærɪti praɪs parytet
cenowy

physicist ˈfɪzɪsɪst fizyk

opposite ˈɒpəzɪt przeciwny

parliament ˈpɑːləmənt parlament

options trader ˈɒpʃnz ˈtreɪdə(r)

particle accelerator ˈpɑːtɪkl
əkˈseləreɪtə(r) przyspieszacz
cząstek

operations ˌɒpəˈreɪʃnz fabryki,
zakłady (produkcyjne)

makler

order fulfilment ˈɔːdə(r) fʊlˈfɪlmənt
realizacja zamówień
origin ˈɒrɪdʒɪn pochodzenie
OTT (over the top) ˌəʊ tiː ˈtiː
ˈəʊvə(r) ðə tɒp przesadny, skrajny
(pot., UK)
ounce aʊns uncja
out and about ˈaʊt ənd əˈbaʊt
( chodzący, obijający się) tu i tam
out of the blue aʊt əv ðə bluː 
ni z tego, ni z owego
outbreak ˈaʊtbreɪk wybuch
(np. epidemii, popularności)
outcome ˈaʊtkʌm rezultat,
sytuacja końcowa
output ˈaʊtpʊt produkcja
over yonder ˈəʊvə(r) ˈjɒndə(r)

arch. tam

overall ˌəʊvəˈrɔːl ogólny
overnight ˌəʊvəˈnaɪt natychmiast,
od razu

particle ˈpɑːtɪkl cząstka
passage ˈpæsɪdʒ ustęp
(w utworze)
passenger ˈpæsɪndʒə(r) pasażer
passionate ˈpæʃənət pełen pasji
past sth pɑːst ˈsʌmθɪŋ przez coś
(np. przeszkodę)
patient ˈpeɪʃnt cierpliwy
patiently ˈpeɪʃntli cierpliwie
pedestrian pɪˈdestrɪən pieszy
peer pɪə(r) rówieśnik, równy
(ktoś komuś)
penetration rate ˌpenɪˈtreɪʃn reɪt
 skaźnik penetracji (rynku)
w
peninsula pəˈnɪnsjʊlə półwysep
People’s Liberation Army
of China ˈpiːplz ˌlɪbəˈreɪʃn ˈɑːmi
əv ˈtʃaɪnə Chińska Armia
Ludowo-Wyzwoleńcza

overseas ˌəʊvəˈsiːz zagraniczny

perceptive pəˈseptɪv 
spostrzegawczy

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

perched on sth pɜːtʃt ɒn ˈsʌmθɪŋ
 sadowiony gdzieś/na czymś
u

ownership ˈəʊnəʃɪp posiadanie,
własność

performance pəˈfɔːməns wyniki,
osiągi

oxygenation ˈɒksɪdʒəneɪʃn 
natlenienie

permanently ˈpɜːmənəntli na stałe

oyster ˈɔɪstə(r) ostryga

personality ˌpɜːsəˈnælɪti
osobowość

philosopher fɪˈlɒsəfə(r) filozof
picturesque ˌpɪktʃəˈresk 
malowniczy
pillar ˈpɪlə(r) filar, podstawa
pilot study ˈpaɪlət ˈstʌdi 
studium/badanie pilotażowe
pivotal ˈpɪvətl decydujący
plainly ˈpleɪnli wyraźnie, jasno
plant plɑːnt fabryka, wytwórnia
playfully ˈpleɪfəli żartobliwie
plc (public limited company)

ˌpi: el ˈsiː ˈpʌblɪk ˈlɪmɪtɪd ˈkʌmpəni
spółka akcyjna (UK)

plug adapter plʌɡ əˈdæptə(r)
adapter wtyczki
PM (personal message) ˌpiː ˈem
ˈpɜːsənl ˈmesɪdʒ PW (prywatna
wiadomość)

pocket money ˈpɒkɪt ˈmʌni
k ieszonkowe
political science pəˈlɪtɪkl ˈsaɪəns
 olitologia
p
politician ˌpɒləˈtɪʃn polityk
pollution pəˈluːʃn zanieczyszczenie
(środowiska)
polyphenol ˌpɒlɪˈfiːnɒl polifenol
popular with sb ˈpɒpjʊlə(r) wɪð
ˈsʌmbədi cieszący się wśród kogoś
popularnością
port of call pɔːt əv kɔːl przystanek
(po drodze, w trakcie robienia
czegoś)
portfolio pɔːtˈfəʊliəʊ portfel
inwestycyjny; portfolio
(np. artystyczne)
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portion ˈpɔːʃn odsetek, część
posh pɒʃ elegancki, wytworny,
ekskluzywny
possessions pəˈzeʃnz mienie,
dobytek
post-revolutionary pəʊst
ˌrevəˈluːʃənri porewolucyjny
post-war pəʊst wɔː(r) powojenny
potassium pəˈtæsɪəm potas
potentially pəˈtenʃəli potencjalnie
potions and lotions ˈpəʊʃnz ənd
ˈləʊʃnz mikstury i olejki; kosmetyki
i leki
poverty ˈpɒvəti ubóstwo
powerful ˈpaʊəfl potężny
powerhouse ˈpaʊəhaʊs potęga
(np. gospodarcza)
pragmatic præɡˈmætɪk 
pragmatyczny, praktyczny
pre-war priːwɔː(r) przedwojenny
precarious prɪˈkeərɪəs 
niebezpieczny, grożący
zawaleniem się/upadkiem
precept ˈpriːsept zasada
precise prɪˈsaɪs precyzyjny,
dokładny
precisely prɪˈsaɪsli dokładnie
predecessor ˈpriːdɪsesə(r)
poprzednik
predictable prɪˈdɪktəbl 
przewidywalny, dający się
przewidzieć
predictive modelling prɪˈdɪktɪv
ˈmɒdəlɪŋ modelowanie
predyktywne

principal ˈprɪnsəpl najważniejszy,
największy (tylko przed rzeczownikiem)
principle ˈprɪnsəpl reguła, zasada
private function ˈpraɪvɪt ˈfʌŋkʃn
impreza prywatna, prywatne
przyjęcie

privatisation ˈpraɪvətəˈzeɪʃən 
prywatyzacja
privilege ˈprɪvəlɪdʒ przywilej
processed foods ˈprəʊsest fuːdz
przetworzona żywność
processing ˈprəʊsesɪŋ 
przetwarzanie, przetwórstwo
producer prəˈdjuːsə(r) producent
product range ˈprɒdʌkt reɪndʒ
asortyment/linia produktów
productive prəˈdʌktɪv wydajny
profit ˈprɒfɪt zysk, dochód
progressive prəˈɡresɪv postępowy
progressively prəˈɡresɪvli coraz
bardziej
prominent ˈprɒmɪnənt widoczny,
wyraźny
promising ˈprɒmɪsɪŋ rokujący
nadzieje
proper ˈprɒpə(r) odpowiedni
property ˈprɒpəti własność, mienie
prophet ˈprɒfɪt prorok
proposal prəˈpəʊzl propozycja
prosperity prɒˈsperɪti dobrobyt,
prosperity
prostate cancer ˈprɒsteɪt ˈkænsə(r)

rak prostaty

prescient ˈpresɪənt proroczy

protectionism prəˈtekʃənɪzm 
protekcjonizm

presidential election ˌprezɪˈdenʃl
ɪˈlekʃn wybory prezydenckie

protein ˈprəʊtiːn białko

pressure ˈpreʃə(r) nacisk, presja
preventive prɪˈventɪv 
zapobiegawczy
pride praɪd duma

proverbial prəˈvɜːbiəl
przysłowiowy
Proverbs ˈprɒvɜːbz Księga Przysłów
provider prəˈvaɪdə(r) dostawca
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publicly ˈpʌblɪkli publicznie
punched hole pʌntʃt həʊl wybita
dziura, perforacja (np. w metalu)
punt pʌnt zakład, założenie się
(o coś); próba, usiłowanie
(pot., UK)
purpose ˈpɜːpəs cel, przeznaczenie

Q

quad bike kwɒd baɪk quad
(motor czterokołowiec)
quaint kweɪnt uroczy
qualified to do sth ˈkwɒlɪfaɪd
tə du ˈsʌmθɪŋ kwalifikujący się
do czegoś; nadający się do czegoś
quandary ˈkwɒndəri rozterka,
dylemat
quantum computing ˈkwɒntəm
kəmˈpjuːtɪŋ komputery kwantowe
quay kiː nabrzeże
quirky kwɜːki dziwaczny, dziwny

R

R&D (research and development)
ɑː(r) ənd diː rɪˈsɜːtʃ ənd
dɪˈveləpmənt dział badań

i rozwoju

rabbi ˈræbaɪ rabin
racing track ˈreɪsɪŋ træk tor
wyścigowy
rally ˈræli rajd (samochodowy)
random ˈrændəm przypadkowy
rapid ˈræpɪd szybki
rationality ˌræʃəˈnæləti
racjonalność
rationing ˈræʃnɪŋ porcjowanie,
racjonowanie (żywności)
raw rɔː surowy
re-enactment riːɪˈnæktmənt 
odtworzenie (historycznego
wydarzenia)

primary ˈpraɪməri główny,
podstawowy

public procurement ˈpʌblɪk
prəˈkjʊəmənt zamówienie
publiczne

reality riˈæləti rzeczywistość; stan
rzeczywisty

Prime Minister praɪm ˈmɪnɪstə(r)
p
 remier

public service ˈpʌblɪk ˈsɜːvɪs
s łużba publiczna; urząd państwowy

receipt rɪˈsiːt rachunek, dowód
zakupu

Colorful
MEDIA

recipient rɪˈsɪpiənt odbiorca
reconnaissance rɪˈkɒnɪsəns
r ekonesans
record high ˈrekɔːd haɪ rekordowo
wysoki poziom
record low ˈrekɔːd ləʊ rekordowo
niski poziom
record-breaking ˈrekɔːd
breɪkɪŋ rekordowy (tylko
przed rzeczownikiem)
recovery rɪˈkʌvəri uzdrowienie
red meat red miːt czerwone mięso

resilience rɪˈzɪlɪəns odporność,
wytrzymałość
resistance to sth rɪˈzɪstəns tə
ˈsʌmθɪŋ odporność na coś
resort rɪˈzɔːt kurort wypoczynkowy
resources rɪˈzɔːsɪz zasoby
respectively rɪˈspektɪvli 
odpowiednio
respirator lense ˈrespəreɪtə(r) lens
półmaska ochronna
respite ˈrespaɪt wytchnienie,
chwila odpoczynku

regardless of sth rɪˈɡɑːdləs əv
ˈsʌmθɪŋ pomimo czegoś

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

reins reɪnz stery, wodze

restless ˈrestləs niespokojny

relatively ˈrelətɪvli stosunkowo,
względnie

restrained rɪˈstreɪnd pohamowany,
opanowany

release rɪˈliːs wypuszczenie,
wydanie

retail ˈriːteɪl detal (handel)

refugee ˌrefjʊˈdʒiː uchodźca

relevance ˈreləvəns znaczenie

rethink ˌriːˈθɪŋk ponowne
przemyślenie czegoś

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

revenues ˈrevənjuːz przychody,
wpływy
revival rɪˈvaɪvl odrodzenie

reluctantly rɪˈlʌktəntli z oporami,
niechętnie

revolutionary ˌrevəˈluːʃənri 
rewolucyjny, rewolucjonista

remaining rɪˈmeɪnɪŋ pozostały

reward rɪˈwɔːd nagroda

remarkable rɪˈmɑːkəbl niezwykły

rhetoric ˈretərɪk retoryka

remedy ˈremədi lek, remedium
renaissance rɪˈneɪsns odrodzenie,
ponowne narodzenie
renewable energy rɪˈnjuːəbl
ˈenədʒi energia odnawialna
repeatedly rɪˈpiːtɪdli ciągle, wiele
razy

riboflavin ˌraɪbəʊˈfleɪvɪn 
ryboflawina
risk-aversion rɪsk əˈvɜːʃn unikanie
ryzyka
risk-taker rɪsk ˈteɪkə(r) ryzykant,
osoba podejmująca ryzyko
rival ˈraɪvl rywal, konkurent
rock pool rɒk puːl basen skalny

replica ˈreplɪkə replika,
podobizna/kopia

rocky ˈrɒki kamienisty, skalisty

repository rɪˈpɒzɪtri skład,
repozytorium

role modelling rəʊl ˈmɒdəlɪŋ bycie
dla kogoś wzorem do naśladowania

reptile ˈreptaɪl gad
research rɪˈsɜːtʃ badanie, badania

roll-out rəʊl aʊt wypuszczenie
(produktu) (UK)

reserves rɪˈzɜːvz rezerwy, zasoby

Roman Catholic ˈrəʊmən ˈkæθlɪk
katolik

residence ˈrezɪdəns mieszkanie,
miejsce zamieszkania

roster ˈrɒstə(r) skład (np. drużyny,
osobowy itp.)

resident ˈrezɪdənt mieszkaniec

roughly ˈrʌfli z grubsza
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route ruːt droga, trasa
router ˈraʊtə(r) ruter
rubbish bin ˈrʌbɪʃ bɪn kosz
na śmieci
rubbish ˈrʌbɪʃ bzdura, nonsens
rugged ˈrʌɡɪd twardy, wytrzymały
rule ruːl rządy
rushed rʌʃt pospieszony, ponaglony

S

sacred ˈseɪkrɪd święty
safe bet seɪf bet pewniak,
pewna rzecz
safe environment seɪf
ɪnˈvaɪərənmənt bezpieczne
otoczenie
safety railing ˈseɪfti ˈreɪlɪŋ 
poręcz zabezpieczająca
sage seɪdʒ mądry
sailor ˈseɪlə(r) marynarz
saint seɪnt święty
salty snack ˈsɔːlti snæk słona
przekąska
satirical səˈtɪrɪkl satyryczny
satirist ˈsætərɪst satyryk
saviour ˈseɪvjə(r) zbawca (UK)
sb can’t have it all ˈsʌmbədi
kɑːnt həv ɪt ɔːl ktoś nie może mieć
wszystkiego
sb can’t make it ˈsʌmbədi kɑːnt
ˈmeɪk ɪt ktoś nie da rady
przyjść/pojawić się
sb couldn’t help but notice X

ˈsʌmbədi ˈkʊdnt help bət ˈnəʊtɪs
ktoś nie mógł nie zauważyć X

sb ought to do sth ˈsʌmbədi ˈɔːt
tə du ˈsʌmθɪŋ ktoś powinien coś
zrobić
sb’s calling ˈsʌmbədɪz ˈkɔːlɪŋ
czyjeś powołanie
sb’s cup of tea ˈsʌmbədiz kʌp əv tiː
coś, co ktoś lubi, czyjaś preferencja
sb’s due ˈsʌmbədɪz djuː coś, co jest
komuś należne

Colorful
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sb’s fortunes ˈsʌmbədiz ˈfɔːtʃuːnz
czyjeś losy/dzieje
sb’s lot ˈsʌmbədiɪz lɒt czyjś los
sb’s pet project ˈsʌmbədiz pet
ˈprɒdʒekt czyjeś ukochane dziecko
(o projekcie, planie, pomyśle itp.)

sb’s take on sth ˈsʌmbədiɪz teɪk ɒn
ˈsʌmθɪŋ czyjeś spojrzenie na coś,
czyjś wariant/wersja czegoś

settler ˈsetlə(r) osadnik
seven deadly sins ˈsevn ˈdedli sɪnz
s iedem grzechów głównych
severely sɪˈvɪəli poważnie, ciężko
shallow ˈʃæləʊ płytki (również
o osobie)
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significant sɪɡˈnɪfɪkənt znaczny,
znaczący
significantly sɪɡˈnɪfɪkəntli znacząco
similarity ˌsɪməˈlærəti
podobieństwo
simulation exercise ˌsɪmjʊˈleɪʃn
ˈeksəsaɪz symulacja ćwiczebna

share deal ʃeə diːl sprzedaż akcji,
„share deal” (utrzymanie na rynku
danego podmiotu ze zmianą jego
właściciela)

site saɪt zakład (np. badawczy,
produkcyjny)

scholar ˈskɒlə(r) uczony, badacz

share of sth ʃeə(r) əv ˈsʌmθɪŋ
c zęść czegoś, dola/udział

skill set skɪl set umiejętności
(kogoś)

science ˈsaɪəns nauka

share price ʃeə(r) praɪs cena akcji

scientific ˌsaɪənˈtɪfɪk naukowy

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

slave labourer sleɪv ˈleɪbərə(r) 
niewolnik (zmuszany do pracy) (UK)

scenic ˈsiːnɪk malowniczy
scheme skiːm program, plan

scores of sth skɔːz əv ˈsʌmθɪŋ
m
 nóstwo czegoś
scot-free ˌskɒt ˈfriː bezkarnie,
na sucho (ujść, np. o przestępstwie)
scrutiny ˈskruːtɪni dokładne
przyjrzenie się, skrupulatna analiza
security sɪˈkjʊərəti ochrona,
bezpieczeństwo
sedentary ˈsedntri siedzący
(tryb życia)
see that you do sth ˈsiː ðət ju də
ˈsʌmθɪŋ dopilnuj, by coś zrobić
seemingly ˈsiːmɪŋli na pozór
seigneur seɪˈnjɜː(r) senior (władca
feudalny, któremu służą wasale
w zamian za lenno)
selenium sɪˈliːnɪəm selen
self-awareness self əˈweənəs
samoświadomość
self-help book self help bʊk 
praktyczny poradnik
self-sufficient self səˈfɪʃnt
samowystarczalny
semiconductor ˌsemɪkənˈdʌktə(r)
półprzewodnik

shareholder ˈʃeəhəʊldə(r)
u
 działowiec
sheer drop ʃɪə(r) drɒp stromy
spadek
Shetland pony ˈʃetlənd ˈpəʊni kuc
szetlandzki
shipwrecked ˈʃɪprekt rozbitek,
rozbitkowie
shock wave ʃɒk weɪv fala
uderzeniowa
shopping centre ˈʃɒpɪŋ ˈsentə(r)
centrum handlowe (UK)
short of sth ʃɔːt əv ˈsʌmθɪŋ
niemający czegoś, mający mało
czegoś
short-lived ʃɔːt ˈlɪvd krótkotrwały,
nietrwały
short-term ˈʃɔːt tɜːm 
krótkoterminowy, tymczasowy
(tylko przed rzeczownikiem)
shortfall ʃɔːtfɔːl niedobór
shunting yard ˈʃʌntɪŋ jɑːd stacja
rozrządowa (kolejowa) (UK)
shut-eye ˈʃʌtaɪ spanie, sen (pot.)

sizeable ˈsaɪzəbl spory, pokaźny

slightly ˈslaɪtli odrobinę
slip slɪp potknięcie
sloth sləʊθ lenistwo
sluggard ˈslʌɡəd leń, obibok
slump slʌmp kryzys, gwałtowny
spadek
smoothly ˈsmuːðli gładko,
bezproblemowo
sneakily ˈsniːkɪli w podstępny/
zdradziecki sposób
snorkeller ˈsnɔːkələ(r) nurek
nurkujący z rurką
so-called səʊ kɔːld tak zwany
(tylko przed rzeczownikiem)
sociable ˈsəʊʃəbl towarzyski
social order ˈsəʊʃl ˈɔːdə(r)
porządek społeczny
society səˈsaɪəti społeczeństwo
socket ˈsɒkɪt gniazdko
soft drink sɒft drɪnk napój
bezalkoholowy
software architect ˈsɒftweə(r)
ˈɑːkɪtekt twórca systemów/
programów
software as a service (SaaS)

sense of purpose sens əv ˈpɜːpəs
p
 oczucie celu, cel w życiu

shutdown ˈʃʌtdaʊn zamknięcie,
wyłączenie

separately ˈseprətli osobno

siblings ˈsɪblɪŋz rodzeństwo

oprogramowanie jako usługa,
usługa SaaS

sequel ˈsiːkwəl sequel, druga
część/kontynuacja

sick leave sɪk liːv urlop zdrowotny,
zwolnienie lekarskie

dɪˈveləpə(r) twórca

set of circumstances set əv
ˈsɜːkəmstənsɪz okoliczności,
sytuacja (obecna, konkretna)

sick of doing sth sɪk əv ˈduːɪŋ
ˈsʌmθɪŋ mający po dziurki w nosie
robienia czegoś

ˈsɒftweə(r) əz ə ˈsɜːvɪs sæs 

software developer ˈsɒftweə(r)

oprogramowania, programista
soil sɔɪl ziemia
someday ˈsʌmdeɪ pewnego dnia

Colorful
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sound ˈsaʊnd mocny, solidny

statement ˈsteɪtmənt oświadczenie

subway ˈsʌbweɪ metro (US)

space shuttle speɪs ˈʃʌtl
w
 ahadłowiec kosmiczny

steady work ˈstedi ˈwɜːk stała
praca

successor səkˈsesə(r) następca

spanner ˈspænə(r) klucz francuski

stellar ˈstelə(r) wspaniały, wybitny

speaking of which... ˈspiːkɪŋ əv
wɪtʃ skoro już o tym mowa...

sth is all well and good,
but... ˈsʌmθɪŋ ɪz ɔːl wel ənd ɡʊd
bʌt wszystko (to) ładnie pięknie,
ale...

spectacular spekˈtækjələ(r) 
spektakularny
speed of light spiːd əv laɪt
prędkość światła
speedy ˈspiːdi szybki
spendthrift ˈspendθrɪft rozrzutna
osoba, marnotrawca
spiritual ˈspɪrɪtʃuəl duchowy
spirituality ˌspɪrɪtʃʊˈælɪti
duchowość
spiritually ˈspɪrɪtʃʊəli duchowo
sporting body ˈspɔːtɪŋ ˈbɒdi organ
sportowy (np. komitet olimpijski)
spot on spɒt ɒn idealny, doskonale
trafiony (nie przed rzeczownikiem)
sprawling ˈsprɔːlɪŋ bardzo rozległy,
o dużej powierzchni
spring cleaning sprɪŋ ˈkliːnɪŋ
p
 orządki wiosenne
springboard ˈsprɪŋbɔːd 
odskocznia, trampolina
sprinkle ˈsprɪŋkl szczypta
spry spraɪ żwawy, dziarski

stiff as a board stɪf əz ə bɔːd 
sztywny jak deska

supervisory board ˌsuːpəˈvaɪzəri
bɔːd rada nadzorcza

stock-exchange listing stɒk
ɪkˈstʃeɪndʒ ˈlɪstɪŋ notowanie
giełdowe (jednej spółki); obrót
giełdowy (łącznie/całościowo)
straightforward ˌstreɪtˈfɔːwəd
p
 rosty, jasny

supplier səˈplaɪə(r) dostawca,
dostarczający zaopatrzenie/usługi
supporter səˈpɔːtə(r) zwolennik
surrounded by sb səˈraʊndɪd baɪ
ˈsʌmbədi otoczony przez kogoś,
w czyimś otoczeniu

strenuous ˈstrenjʊəs wyczerpujący,
żmudny

susceptible to sth səˈseptəbl tə
ˈsʌmθɪŋ podatny na coś

stress management stres
ˈmænɪdʒmənt radzenie sobie
ze stresem

sweet potato swiːt pəˈteɪtəʊ batat

stretching ˈstretʃɪŋ rozciąganie
strict strɪkt surowy, restrykcyjny
strip strɪp pas, pasek
struggles ˈstrʌɡlz trudności,
problemy

stumbling block ˈstʌmblɪŋ blɒk 
przeszkoda

starchy ˈstɑːtʃi sztywny, oficjalny

stutter ˈstʌtə(r) jąkanie

start-up stɑːt ʌp młoda spółka,
szczególnie zajmująca się
Internetem

podwładny

state-owned enterprise (SOE) steɪt
əʊnd ˈentəpraɪz ˌes əʊ ˈiː spółka
państwowa

superior suːˈpɪərɪə(r) przełożony

stock market stɒk ˈmɑːkɪt
rynek akcji/rynek papierów
wartościowych

staff stɑːf pracownicy, personel,
zatrudnieni

state-funded steɪt fʌndɪd 
fundowany przez państwo,
budżetowy

superfood ˈsuːpəfuːd 
superjedzenie, jedzenie niezwykle
bogate w składniki odżywcze
superpower ˈsuːpəpaʊə(r) 
supermocarstwo

struggling ˈstrʌɡlɪŋ borykający się
z trudnościami/przeciwnościami

state of affairs steɪt əv əˈfeəz stan
rzeczy

sunbather ˈsʌnbeɪðǝ(r) opalający
się

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

squarely ˈskweəli bezpośrednio
(w centrum wydarzeń itp.)

starting point ˈstɑːtɪŋ pɔɪnt punkt
początkowy

sufficient səˈfɪʃnt wystarczający

subordinate səˈbɔːdɪnət
subsequent ˈsʌbsɪkwənt
n
 astępujący (po czymś), późniejszy

subsequently ˈsʌbsɪkwəntli
następnie, później
subsidiary səbˈsɪdɪəri filia, spółka
zależna
subsidies ˈsʌbsədiz subsydia,
dotacje
subtitle ˈsʌbtaɪtl podpis, podtytuł
suburban səˈbɜːbən podmiejski

swath swɒθ połać, duży teren

T

T-cell tiː sel limfocyt T
tact tækt takt
takeaway ˈteɪkəweɪ na wynos,
z dowozem (o jedzeniu) (UK)
takeover ˈteɪkəʊvə(r) przejęcie
(spółki)
tamarin ˈtæmərən saguinus,
tamaryna (małpa szerokonosa)
tank engine tæŋk ˈendʒɪn 
lokomotywa (parowa)
tantamount to sth ˈtæntəmaʊnt tə
ˈsʌmθɪŋ równoznaczny z czymś
tax contribution tæks
ˌkɒntrɪˈbjuːʃn wkład podatkowy,
składka podatkowa (wpłacona
kwota podatku)

tax evasion tæks ɪˈveɪʒn uchylanie
się od płacenia podatków
tax haven tæks ˈheɪvn raj
podatkowy

Colorful
MEDIA

tax inspector tæks ɪnˈspektə(r)
inspektor podatkowy
tax regime tæks reɪˈʒiːm system
podatkowy
tax relief tæks rɪˈliːf ulga
podatkowa
taxpayer ˈtækspeɪə(r) podatnik
teachings ˈtiːtʃɪŋz nauki (kogoś,
jakieś)
technician tekˈnɪʃn technik
teen tiːn nastolatek
teenage ˈtiːneɪdʒ nastoletni
telecom ˌtelikəˌm 
telekomunikacyjny
telomere ˈtiːləʊmɪə(r) telomer
temperate ˈtempərət umiarkowany
tempered with sth ˈtempəd wɪð
ˈsʌmθɪŋ ostudzony czymś, mniej
entuzjastyczny/emocjonalny
przez coś
tempestuous temˈpestʃʊəs 
porywczy
temptation tempˈteɪʃn pokusa
tenant ˈtenənt najemca

the elephant in the room ði
ˈelɪfənt ɪn ðə ruːm niewygodny
temat, oczywisty problem,
o którym nie mówi się głośno
the future belongs to... ðə
ˈfjuːtʃə(r) bɪˈlɒŋz tə przyszłość
należy do...

therefore ˈðeəfɔː(r) zatem

the International Monetary
Fund (IMF) ði ˌɪntəˈnæʃnəl ˈmʌnɪtri
fʌnd ˌaɪ em ˈef Międzynarodowy
Fundusz Walutowy (MWF)
the likes of sth ðə laɪks əv ˈsʌmθɪŋ
(inne rzeczy/przedmioty) takiego
typu, w takim stylu

the Middle East ðə ˈmɪdl iːst Bliski
Wschód
the nub ðə nʌb sedno (sprawy)
the other way round ði ˈʌðə(r) weɪ

raʊnd na odwrót (UK)

the Oval Office ðə ˈəʊvl ˈɒfɪs
gabinet owalny (US)

the results are in... ðə rɪˈzʌlts ə(r)
ɪn znane są wyniki... (np. wyborów)

term tɜːm pojęcie, słowo (na coś)

the right course ðə raɪt kɔːs
właściwa droga, właściwy tor

the bottom line ðə ˈbɒtəm laɪn
r achunek zysków i strat, ogólna
rentowność (spółki)
the Clockwork Orange ðə
ˈklɒkwɜːk ˈɒrɪndʒ Mechaniczna
pomarańcza (powieść A. Burgessa)
the Crown ðə kraʊn Korona
(np. brytyjska monarchia)
the death knell for sb ðə deθ
nel fə(r) ˈsʌmbədi zwiastowanie
rychłego końca dla kogoś,
ostatnia godzina
the EC (European Commission) ði
ˌiː ˈsiː ˌjʊərəˈpɪən kəˈmɪʃn Komisja
Europejska

there is no shortage of sth

the Gospel of Matthew ðə
ˈɡɒspl əv ˈmæθjuː Ewangelia
wg św. Mateusza

tenure ˈtenjʊə(r) kadencja,
urzędowanie

the Balkans ðə ˈbɒlkənz Bałkany

there is no harm in sth ðeə(r) ɪz
nəʊ hɑːm ɪn ˈsʌmθɪŋ nie ma nic
złego w czymś
ðeə(r) ɪz nəʊ ˈʃɔːtɪdʒ əv ˈsʌmθɪŋ
nie brakuje czegoś, pełno/dużo

tentacle ˈtentəkl macka

textbook ˈtekstbʊk podręcznik

there is a fair chance that... ðeə(r)
ɪz ə feə(r) tʃɑːns ðæt jest całkiem
możliwe, że...

the Good Book ðə ɡʊd bʊk Pismo
Święte

the pressure is on sb ðə ˈpreʃə(r)
ɪz ɒn ˈsʌmbədi na kimś wywierana
jest presja/nacisk

tensions ˈtenʃnz tarcia, napięcia
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(myślenia, postępowania)

czegoś

these days ðiːz deɪz obecnie,
dzisiejszymi czasy
thick syrup θɪk ˈsɪrəp gęsty syrop
think tank θɪŋk tæŋk grupa
ekspertów
third rail ˈθɜːd reɪl trzecia szyna,
szyna pod napięciem (w metrze)
this past X ðɪs pɑːst w ubiegłym X
(miesiącu, roku itp.)
threat θret zagrożenie, groźba
three-pin θriː pɪn trójwtykowy,
trzypinowy
thus far ðʌs fɑː(r) jak dotąd
ticket ˈtɪkɪt lista wyborcza,
kandydaci/kandydat danej partii
tidal ˈtaɪdl związany z pływami
(np. przypływowy, odpływowy)
tied to sth taɪd tə ˈsʌmθɪŋ
 rzywiązany do czegoś, powiązany
p
z czymś
time and time again taɪm ənd taɪm
əˈɡen cały czas, bezustannie

the road to Damascus ðə rəʊd tə
duˈmæskəs przełomowy moment
(w czyimś życiu), decydująca chwila

timing ˈtaɪmɪŋ wyczucie czasu

the single market ðə ˈsɪŋɡl ˈmɑːkɪt
jednolity rynek

tip tɪp kraniec, wierzchołek

the sky is the limit ðə skaɪ ɪz ðə
ˈlɪmɪt nie ma rzeczy niemożliwych

to abandon sth tu əˈbændən
ˈsʌmθɪŋ porzucić coś

the Standard Model ðə ˈstændəd
ˈmɒdl Standardowy Model (fizyki)

to abide tu əbaɪd tolerować;
stawiać opór, wytrzymywać; czekać

the Torah ðə ˈtɔːrɑː Tora

to abstain tu əbˈsteɪn wstrzymać
się (od głosowania)

tin tɪn puszka (UK)

the Tower of London ðə ˈtaʊə(r)
əv ˈlʌndən londyńska Tower, wieża
Tower w Londynie

to abuse sb tu əˈbjuːz ˈsʌmbədi
znęcać się nad kimś, maltretować

the World Bank ðə wɜːld bæŋk
 ank Światowy
B

to accelerate tu əkˈseləreɪt
 rzyspieszyć
p

Colorful
MEDIA

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

to assume sth tu əˈsjuːm ˈsʌmθɪŋ
założyć coś

to accuse sb of doing sth tu

to attain sth tu əˈteɪn ˈsʌmθɪŋ
uzyskać coś, zdobyć, osiągnąć

oskarżyć kogoś

to attend sth tu əˈtend ˈsʌmθɪŋ
chodzić gdzieś (do szkoły)

większej liczby)

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

to acquire sth tu əˈkwaɪə(r)
ˈsʌmθɪŋ nabyć coś, zdobyć
to add insult to injury... tu æd
ɪnˈsʌlt tu ˈɪndʒəri na domiar złego...
to adhere to sth tu ədˈhɪə(r)
tə ˈsʌmθɪŋ trzymać się czegoś,
przestrzegać
to admit tu ədˈmɪt przyznać
to adopt sth tu əˈdɒpt ˈsʌmθɪŋ
 rzyjąć coś, obrać
p
to adopt X approach tu əˈdɒpt
əˈprəʊtʃ obrać X podejście
to advertise sth as sth tu

ˈædvətaɪz ˈsʌmθɪŋ əz ˈsʌmθɪŋ
reklamować coś jako coś/jakieś

to afford to do sth tu əˈfɔːd tə du
ˈsʌmθɪŋ móc sobie pozwolić
na zrobienie czegoś
to aggravate sth tu ˈæɡrəveɪt
ˈsʌmθɪŋ pogorszyć coś, pogłębić
to alert sb to sth tu əˈlɜːt ˈsʌmbədi
tə ˈsʌmθɪŋ zaalarmować kogoś
o czymś, dać komuś znać

to alleviate sth tu əˈliːvieɪt ˈsʌmθɪŋ
z łagodzić coś, zmniejszyć
to amount to X tu əˈmaʊnt tǝ
wynieść X, łącznie stanowić X
to annex sth tu əˈneks ˈsʌmθɪŋ
 rzyłączyć coś (terytorium np. siłą)
p
to anticipate tu ænˈtɪsɪpeɪt
przewidywać
to apply for sth tu əˈplaɪ fə(r)
ˈsʌmθɪŋ aplikować o coś, złożyć
wniosek
to appreciate sth tu əˈpriːʃieɪt
ˈsʌmθɪŋ docenić coś
to argue that... tu ˈɑːɡjuː ðæt
p
 rzekonywać, że...
to arrive at the scene tu əˈraɪv ət
ðə siːn przybyć gdzieś, pojawić się
na scenie
to arrive tu əˈraɪv przyjść, przybyć

to author sth tu ˈɔːθə(r) ˈsʌmθɪŋ
opracować coś, być autorem czegoś
to baffle sb tə ˈbæfl ˈsʌmbədi
 prowadzać kogoś w konsternację
w
to ban sth tə bæn ˈsʌmθɪŋ zakazać
czegoś, zabronić
to battle with sth tə ˈbætl wɪð
ˈsʌmθɪŋ walczyć z czymś
to be exposed to sth tǝ bi
ɪkˈspəʊzd tǝ ˈsʌmθɪŋ być

wystawionym na coś

to be faced with sth tə bi feɪst wɪð
ˈsʌmθɪŋ stanąć w obliczu czegoś
to be fast losing ground to sb tə
bi fɑːst ˈluːzɪŋ ɡraʊnd tə ˈsʌmbədi
szybko tracić przewagę nad kimś
to be hit tə bi hɪt zostać czymś
dotkniętym (np. boleśnie, mocno),
odczuć (coś)
to be home to sth tə bi həʊm tə
ˈsʌmθɪŋ mieścić w sobie coś
to be hooked tə bi hʊkt uzależnić
się (od czegoś), zacząć uwielbiać
(coś)
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to be on sb’s radar tə bi ɒn
ˈsʌmbədiz ˈreɪdɑː(r) być na czyimś

celowniku

to be partial to sth tə bi ˈpɑːʃl tə
ˈsʌmθɪŋ lubić coś, przepadać
za czymś
to be running things tə bi ˈrʌnɪŋ
ˈθɪŋz być u steru, rządzić
to be set to become X tə bi set tə
bɪˈkʌm mieć się stać/z pewnością
zostać X
to be somewhere every step of
the way tə bi ˈsʌmweə(r) ˈevri step
əv ðə ˈweɪ być gdzieś od samego
początku, nie odstępować X (ani)
o krok
to be subject to sth tǝ bi ˈsʌbdʒɪkt
tǝ ˈsʌmθɪŋ stać się obiektem

czegoś, być poddanym czemuś

to be the first to admit that... tə bi
ðə ˈfɜːst tu ədˈmɪt ðæt bez zwłoki
przyznać, że...
to be under discussion tə bi ˈʌndə
dɪˈskʌʃn być omawianym, być
przedmiotem dyskusji
to beat somebody somewhere
tə biːt ˈsʌmbədi ˈsʌmweə(r)

 yprzedzić kogoś gdzieś,
w
przybyć przed kimś

to become clear tə bɪˈkʌm klɪə(r)
 yjaśnić się, stać się jasnym/
w
zrozumiałym

to be in the driver’s seat tə bi ɪn
ðə ˈdraɪvəz siːt znajdować się
u steru, kontrolować sytuację

to become entangled in sth tə
bɪˈkʌm  ɪnˈtæŋɡld ɪn ˈsʌmθɪŋ
wplątać się w coś; zaangażować

to be in the hands of the receivers tə bi ɪn ðə hændz əv ðə
rɪˈsiːvəz być w rękach syndyka
masy upadłościowej
(po bankructwie)

to befall sb tə bɪˈfɔːl ˈsʌmbədi
s potkać kogoś (o losie), dotknąć

to be listed on the stock exchange

tə bi ˈlɪstɪd ɒn ðə stɒk ɪkˈstʃeɪndʒ
być notowanym na giełdzie

(o spółce)

to be looking into sth tə bi ˈlʊkɪŋ
ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ prowadzić
dochodzenie w jakiejś sprawie,
badać coś
to be of utmost importance
tə bi əv ˈʌtməʊst ɪmˈpɔːtns być
(czymś) największej wagi, mieć
pierwszorzędne znaczenie

to belie sth tə bɪˈlaɪ ˈsʌmθɪŋ
zadawać czemuś kłam, przeczyć
czemuś

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

to benefit sth tə ˈbenɪfɪt ˈsʌmθɪŋ
 rzynieść czemuś korzyść
p
to bestow sth on sb tə bɪˈstəʊ
ˈsʌmθɪŋ ɒn ˈsʌmbədi obdarować
czymś kogoś, obdarzyć (form.)
to bid on sth tə bɪd ɒn ˈsʌmθɪŋ
z głosić swoją ofertę na coś
(w przetargu)

Colorful
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to cease to do sth tə siːs tə du
ˈsʌmθɪŋ zaprzestać robienia czegoś

to commend sb for sth tə kəˈmend
ˈsʌmbədi fə(r) ˈsʌmθɪŋ pochwalić

MEDIA

to blow off some steam tə bləʊ ɒf
səm stiːm dać upust (nadmiarowi)

energii

to boast tə bǝʊst chwalić się,
szczycić

to cease to exist tə siːs tu ɪɡˈzɪst
przestać istnieć

to boil sth out tə bɔɪl ˈsʌmθɪŋ aʊt
 ygotować coś
w

to chair sth tə tʃeə(r) ˈsʌmθɪŋ
p
 rzewodniczyć czemuś (spotkaniu),
być prezesem czegoś

to boost sth tə buːst ˈsʌmθɪŋ
 obudzić coś, zwiększyć
p

to challenge sth tə ˈtʃæləndʒ
ˈsʌmθɪŋ podać coś w wątpliwość,
rzucić czemuś wyzwanie

to bounce around sth tə baʊns
əˈraʊnd ˈsʌmθɪŋ skakać po czymś
(np. jeżdżąc cały czas do różnych
miejsc, zmieniając branże)

to charge sb with sth tə tʃɑːdʒ
ˈsʌmbədi wɪð ˈsʌmθɪŋ oskarżyć

to break sanctions tə breɪk
ˈsæŋkʃnz złamać/naruszyć sankcje

to chastise sb tə tʃæˈstaɪz
ˈsʌmbədi udzielić komuś ostrej

to break up tə breɪk ʌp rozpaść się,
zostać zniszczonym
to breed sth tə briːd ˈsʌmθɪŋ
 odować coś, rozmnażać
h
to brush oneself down tə brʌʃ
wʌnˈself daʊn otrzepać się
(i pójść dalej)
to buck the trend tə bʌk ðə trend
oprzeć się trendowi
to build immunity tə bɪld ɪˈmjuːnɪti
 ytworzyć, zbudować odporność
w
to burn bridges with sb tə bɜːn
ˈbrɪdʒɪz wɪð ˈsʌmbədi popsuć
relacje z kimś, odciąć się od kogoś
to bury one’s head in the sand tə
ˈberi wʌnz hed ɪn ðə sænd chować
głowę w piasek
to call for sth to do sth tə kɔːl fə(r)
ˈsʌmθɪŋ tə du ˈsʌmθɪŋ apelować,
by coś zrobiło coś, domagać się,
by coś zrobiło coś

to call on sb to do sth tə kɔːl ɒn
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ zaapelować

do kogoś, by coś zrobił

to capitalise on sth tə ˈkæpɪtəlaɪz
ɒn ˈsʌmθɪŋ zbić na czymś majątek,
obrócić coś w zysk
to carry sth on tə ˈkæri ˈsʌmθɪŋ ɒn
k ontynuować coś, prowadzić dalej
to carry sth out tə ˈkæri ˈsʌmθɪŋ
aʊt przeprowadzić coś
to cash in on sth tə kæʃ ɪn ɒn
ˈsʌmθɪŋ zbić na czymś majątek,
zarobić na czymś

kogoś o coś

kogoś za coś

to compete with sb tə kəmˈpiːt wɪð
ˈsʌmbədi rywalizować z kimś
to complain tə kəmˈpleɪn narzekać
to compose oneself tǝ
kəmˈpəʊzwʌnˈself ogarnąć się,
otrząsnąć
to comprise sth tə kəmˈpraɪz
ˈsʌmθɪŋ składać się na coś,
współtworzyć coś

to concern sth tǝ kənˈsɜːn ˈsʌmθɪŋ
 otyczyć czegoś
d

nagany, skarcić kogoś

to conclude that... tə kənˈkluːd
ðæt dojść do wniosku, że...

to cite sth tə saɪt ˈsʌmθɪŋ
przytaczać coś

to conduct sth tə kənˈdʌkt ˈsʌmθɪŋ
 rzeprowadzić coś, wykonać
p

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

to confine sth to sth tə kənˈfaɪn
ˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmθɪŋ ograniczyć coś
do czegoś

to clear sth out tə klɪə(r) ˈsʌmθɪŋ
aʊt wyczyścić coś, usunąć

to confirm sth tə kənˈfɜːm ˈsʌmθɪŋ
potwierdzić coś

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

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

to collaborate on sth tə
kəˈlæbəreɪt ɒn ˈsʌmθɪŋ

w
 spółpracować nad czymś
to collapse tə kəˈlæps upadać,
przeżywać upadek
to collide tə kəˈlaɪd zderzać się

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

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

to come about tə kʌm əˈbaʊt
p
 ojawić się, wydarzyć

zawierać coś

to come and go tə kʌm ənd ɡəʊ
przychodzić i odchodzić, nie być
gdzieś stale

coś

to come onto the market tə kʌm
ˈɒntə ðə ˈmɑːkɪt wejść na rynek
to come out on top tə kʌm aʊt ɒn
tɒp odnieść zwycięstwo, wygrać
to come to fruition tə kʌm tə
fruːˈɪʃn ziścić się; zaowocować
to command sth from sb tə

kəˈmɑːnd ˈsʌmθɪŋ frəm ˈsʌmbədi

w
 zbudzić coś w kimś, wywoływać
(np. w kimś szacunek)
to commence tə kəˈmens
rozpocząć, zacząć

to contaminate sth tə

kənˈtæmɪneɪt ˈsʌmθɪŋ zanieczyścić

to contend that... tə kənˈtend ðæt
 rzyznać, że...
p
to contribute to sth tə kənˈtrɪbjuːt
tə ˈsʌmθɪŋ przyczyniać się
do czegoś
to convert sth into sth tǝ kənˈvɜːt
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntǝ ˈsʌmθɪŋ zmienić coś
w/na coś
to convey sth tə kənˈveɪ ˈsʌmθɪŋ
 rzekazać coś, opisać
p
to count as sth tə kaʊnt əz
ˈsʌmθɪŋ liczyć się jako coś, być
uznanym za coś

Colorful
MEDIA

to cover for sb tə ˈkʌvə(r) fə(r)
ˈsʌmbədi zastępować kogoś w pracy
to crave sth tə kreɪv ˈsʌmθɪŋ
p
 ożądać czegoś, pragnąć
to crawl tə krɔːl pełznąć
to crusade for sth tə kruːˈseɪd fə(r)
ˈsʌmθɪŋ prowadzić kampanię

na rzecz czegoś

to cut corners tə kʌt ˈkɔːnəz
o
 szczędzać (na czymś), iść na skróty
to cut sth out tə kʌt ˈsʌmθɪŋ aʊt
w
 yeliminować coś, usunąć; przestać
coś (robić)
to cut sth tə kʌt ˈsʌmθɪŋ ograniczyć
coś, obciąć (np. koszty)
to dabble in sth tə ˈdæbl ɪn ˈsʌmθɪŋ
r obić coś amatorsko
to damage sth tə ˈdæmɪdʒ ˈsʌmθɪŋ
z aszkodzić czemuś, przynieść szkodę
to date back to X tə deɪt bæk tu
sięgać wstecz czasów X
to date tə deɪt na chwilę obecną,
dotychczas
to decay tə dɪˈkeɪ rozpadać się,
rozkładać
to decipher sth tə dɪˈsaɪfə(r)
ˈsʌmθɪŋ odcyfrować coś, odczytać
to decline tə dɪˈklaɪn opaść,
zmniejszyć się
to decommission sth tə ˌdiːkəˈmɪʃn
ˈsʌmθɪŋ przeznaczyć coś do likwidacji
to default to sth tə dɪˈfɔːlt tə
ˈsʌmθɪŋ domyślnie coś wybierać,
starać się wybierać/robić coś
to defeat sb tə dɪˈfiːt ˈsʌmbədi
p
 okonać kogoś
to demand tǝ dɪˈmɑːnd domagać się
to depart sth tə ˈsʌmθɪŋ odejść
skądś, opuścić coś
to depend on sb tə dɪˈpend ɒn
ˈsʌmbədi zależeć od kogoś, być
zależnym od kogoś
to determine sth tə dɪˈtɜːmɪn
ˈsʌmθɪŋ wyznaczać coś, określać
to devise sth tə dɪˈvaɪz ˈsʌmθɪŋ
o
 bmyślić coś, zaprojektować
to die off tə daɪ ɒf wyginąć

to dig tǝ dɪg kopać
to dip tə dɪp obniżać (się), spadać
to disband sth tə dɪsˈbænd ˈsʌmθɪŋ
rozwiązać coś (organizację)
to discard sth tə dɪˈskɑːd ˈsʌmθɪŋ
o
 drzucić coś
to discover sth tə dɪˈskʌvə(r)
ˈsʌmθɪŋ odkryć coś
to disintegrate tə dɪsˈɪntɪɡreɪt
rozpadać się
to dismantle sth tə dɪsˈmæntl
ˈsʌmθɪŋ rozmontować coś,
zdemontować

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

to distort sth tə dɪˈstɔːt ˈsʌmθɪŋ
zniekształcić coś, przekłamać
to distribute sth tə dɪˈstrɪbjuːt
ˈsʌmθɪŋ rozprowadzić coś
to ditch sth tə dɪtʃ ˈsʌmθɪŋ porzucić
coś
to do sb no favours tə du ˈsʌmbədi
nəʊ ˈfeɪvəz nie przysłużyć się komuś
(dobrze) (UK)
to do sth with the wave of a magic
wand tə du ˈsʌmθɪŋ wɪð ðə weɪv əv
ə ˈmædʒɪk wɒnd zrobić coś jednym
machnięciem czarodziejskiej różdżki
to dominate sth tə ˈdɒmɪneɪt
ˈsʌmθɪŋ dominować gdzieś/w czymś
to donate sth tə dəʊˈneɪt ˈsʌmθɪŋ
dać coś w darze, podarować coś
to drag one’s feet tə dræɡ wʌnz fiːt

ociągać się

to drop out tə drɒp aʊt porzucić
naukę (na studiach)
to dub sth sth tə dʌb ˈsʌmθɪŋ
ˈsʌmθɪŋ ochrzcić coś mianem czegoś
to dunk sth in sth tə dʌŋk ˈsʌmθɪŋ
ɪn ˈsʌmθɪŋ umoczyć coś w czymś,
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to employ sb tu ɪmˈploɪ ˈsʌmbədi
z atrudniać kogoś
to empower sb tu ɪmˈpaʊə(r)
ˈsʌmbədi umocnić czyjąś pozycję
to encompass sth tu ɪnˈkʌmpəs
ˈsʌmθɪŋ obejmować coś, zawierać
to encounter sth tu ɪnˈkaʊntə(r)
ˈsʌmθɪŋ napotkać coś, natrafić
na coś

to encourage sth tu ɪnˈkʌrɪdʒ
ˈsʌmθɪŋ zachęcać do czegoś,
motywować

to endanger sb tu ɪnˈdeɪndʒə(r)
ˈsʌmbədi zagrozić komuś
to endow sth with sth tu ɪnˈdaʊ
ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ wyposażyć

coś w coś

to enforce sth tu ɪnˈfɔːs ˈsʌmθɪŋ
wyegzekwować coś, wymusić coś
to engage in sth tu ɪnˈɡeɪdʒ ɪn
ˈsʌmθɪŋ zaangażować się w coś,
zacząć coś robić

to enhance sth tu ɪnˈhɑːns ˈsʌmθɪŋ
u
 lepszyć coś, poprawić
to enrol in sth tu ɪnˈrəʊl ɪn ˈsʌmθɪŋ
zapisać się na coś/do czegoś (UK)
to ensure sth tu ɪnˈʃʊə(r) ˈsʌmθɪŋ

zapewnić coś

to entail sth tu ɪnˈteɪl ˈsʌmθɪŋ
w
 ywoływać coś, pociągać coś za sobą
to erode tu ɪˈrəʊd erodować,
topnieć
to establish sth tu ɪˈstæblɪʃ ˈsʌmθɪŋ
założyć coś, utworzyć
to establish tu ɪˈstæblɪʃ założyć,
utworzyć
to esteem sb tu ɪˈstiːm ˈsʌmbədi
szanować kogoś
to evaluate sth tu ɪˈvæljʊeɪt ˈsʌmθɪŋ
o
 cenić coś, oszacować

zanurzyć

to evidence sth tu ˈevɪdəns ˈsʌmθɪŋ
poświadczać coś, być dowodem

to earn sb’s respect tu ɜːn
ˈsʌmbədɪz rɪˈspekt zaskarbić sobie
czyjś szacunek

to exacerbate sth tu ɪɡˈzæsəbeɪt
ˈsʌmθɪŋ pogorszyć coś

na coś

to embark on sth tu ɪmˈbɑːk ɒn
ˈsʌmθɪŋ wyruszyć w coś (podróż),

to examine sb tu ɪɡˈzæmɪn
ˈsʌmbədi przebadać kogoś

to emit tu ɪˈmɪt emitować, wydzielać

to exceed sth tu ɪkˈsiːd ˈsʌmθɪŋ
w
 ykraczać poza coś, przewyższyć

rozpocząć karierę)

Colorful
MEDIA

to excel in sth tu ɪkˈsel ɪn ˈsʌmθɪŋ
celować w czymś
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to force sth on sb tə fɔːs ˈsʌmθɪŋ
ɒn ˈsʌmbədi wmusić coś komuś,

to get the money back tə ɡet
ðə ˈmʌni ˈbæk otrzymać zwrot
pieniędzy/kosztów
to give sb an indication of X tə
ɡɪv ˈsʌmbədi ən ˌɪndɪˈkeɪʃn əv
wskazywać na X (komuś), być

to exchange sth for sth tu

narzucić coś komuś

ɪksˈtʃeɪndʒ ˈsʌmθɪŋ fə(r) ˈsʌmθɪŋ
zamienić coś na coś

to forfeit sth tə ˈfɔːfɪtˈsʌmθɪŋ utracić
prawo do czegoś/coś

to exile sb tu ˈeksaɪl ˈsʌmbədi
wygnać kogoś, odprawić
na wygnanie

to forge a path tə fɔːdʒ ə pɑːθ
 odążać nową ścieżką, utorować
p
sobie drogę

to expand sth tu ɪkˈspænd ˈsʌmθɪŋ
r ozwijać coś, rozszerzać

to found sth tə faʊnd ˈsʌmθɪŋ
z ałożyć coś

to give sb another minute tə ɡɪv
ˈsʌmbədi əˈnʌðə(r) ˈmɪnɪt dać komuś
jeszcze chwilę

to expedite sth tu ˈekspɪdaɪt
ˈsʌmθɪŋ przyspieszyć coś

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

to give sth a go tə gɪv ˈsʌmθɪŋ ə gəʊ
wypróbować coś, przetestować

to garner a reputation for doing
sth tə ˈɡɑːnə(r) ə ˌrepjʊˈteɪʃn fə(r)
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ zyskać reputację
kogoś, kto robi coś

to give sth up tə ɡɪv ˈsʌmθɪŋ ʌp
o
 ddać coś, zrzec się czegoś

to express an interest in sth tu
ɪkˈspres ən ˈɪntrəst ɪn ˈsʌmθɪŋ
okazać zainteresowanie czymś
to extend sth tu ɪkˈstend ˈsʌmθɪŋ
przedłużyć coś, wydłużyć
to extol sth tu ɪkˈstəʊl ˈsʌmθɪŋ
wychwalać coś, chwalić (UK)
to face sth tə feɪs ˈsʌmθɪŋ stawić
czemuś czoła, stać w obliczu czegoś
to face the wrong way tə feɪs ðə rɒŋ
ˈweɪ patrzeć (lub zmierzać)
w niewłaściwym kierunku

to facilitate sth tə fəˈsɪlɪteɪt ˈsʌmθɪŋ
ułatwić coś, pomóc czemuś
to fall ill tə fɔːl ɪl zachorować

to gather tə ˈɡæðə(r) zebrać
to generate tə ˈdʒenəreɪt
 ytworzyć, stworzyć
w
to get a foothold tə ɡet ə ˈfʊthəʊld
zdobyć przyczółek, zaczepić się
(np. na rynku)
to get a handle on sth tə ɡet ə
ˈhændl ɒn ˈsʌmθɪŋ rozgryźć coś,
opanować coś
to get away from things tə ɡet əˈweɪ
frəm ˈθɪŋz pozostawić wszystko
w tyle/za sobą

dla kogoś symptomem/sygnałem X

to go about sth tə ɡəʊ əˈbaʊt
ˈsʌmθɪŋ zająć się (robieniem) czegoś
to go bankrupt tə ɡəʊ ˈbæŋkrʌpt

zbankrutować

to go blind tə ɡəʊ blaɪnd oślepnąć
to go green tə ɡəʊ ˈɡriːn zacząć
działać bardziej ekologicznie
to go hand in hand tə gəʊ hænd ɪn
hænd iść ręka w rękę
to go island-hopping tə ɡəʊ ˈaɪlənd
ˈhɒpɪŋ podróżować między wyspami
(w archipelagu)

to get away with sth tə ɡet əˈweɪ
wɪð ˈsʌmθɪŋ ujść na sucho (o tym,

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

to fit in tə fɪt ɪn pasować
(gdzieś/do czegoś)

to get divorced tə ɡet dɪˈvɔːst
r ozwieść się

to go public tə ɡəʊ ˈpʌblɪk wejść
na giełdę, zadebiutować na giełdzie
(o spółce)

to fix sth to sth tə fɪks ˈsʌmθɪŋ tə
ˈsʌmθɪŋ przywiązać coś do czegoś,
powiązać (jedną walutę z drugą)

to get one’s feet back on the
ground tə ˈɡet wʌnz fiːt ˈbæk ɒn
ðə ɡraʊnd stanąć na nogi, odzyskać
grunt pod nogami

to fancy sth tə ˈfænsi ˈsʌmθɪŋ chcieć
czegoś, mieć na coś ochotę (UK)
to feature tə ˈfiːtʃə(r) cechować się
(np. czymś)

to flood sth with sth tə flʌd ˈsʌmθɪŋ
wɪð ˈsʌmθɪŋ zalać coś czymś
to follow in sb’s footsteps tə ˈfɒləʊ
ɪn ˈsʌmbədiz ˈfʊtsteps pójść w czyjeś
ślady
to follow one’s dreams tə ˈfɒləʊ
wʌnz driːmz spełniać swoje marzenia
(o kimś)
to follow up with sth tə ˈfɒləʊ ʌp
wɪð ˈsʌmθɪŋ nawiązać (do czegoś),
wykonać kolejne działanie
(po czymś, szczególnie związane
z czymś, wynikające z czegoś itp.)
to follow tə ˈfɒləʊ nastąpić

co ktoś zrobił), uniknąć kary za coś

to get one’s hands on sth tə get
wʌnz hændz ɒn ˈsʌmθɪŋ dorwać coś

to go the whole hog tǝ gǝʊ ðə həʊl
hɒg pójść na całość
to go underground tə gəʊ
ˌʌndəˈɡraʊnd zejść do podziemia
to govern sth tə ˈɡʌvn ˈsʌmθɪŋ

w swoje ręce

rządzić czymś

to get sb behind sth tə ɡet ˈsʌmbədi
bɪˈhaɪnd ˈsʌmθɪŋ sprawić, by ktoś
opowiedział się za czymś

to grace sth with one’s presence tə

to get some exercise tə ˈɡet səm
ˈeksəsaɪz poćwiczyć trochę

to grant sb sth tə ɡrɑːnt ˈsʌmbədi
ˈsʌmθɪŋ przyznać coś komuś

to get sth going tə ˈɡet ˈsʌmθɪŋ
ˈɡəʊɪŋ rozpocząć coś, zapoczątkować

to grapple with sth tə ˈɡræpl
wɪð ˈsʌmθɪŋ borykać się z czymś,

to get the ball rolling on sth tə ɡet
ðə bɔːl ˈrəʊlɪŋ ɒn ˈsʌmθɪŋ rozpocząć
coś, zapoczątkować (jakiś proces)

ɡreɪs ˈsʌmθɪŋ wɪð wʌnz ˈprezns

z aszczycić coś swą obecnością

mocować się

to greet sb tə ɡriːt ˈsʌmbədi powitać
kogoś

Colorful
MEDIA

to haemorrhage tə ˈhemərɪdʒ
krwawić, tracić krew (lub środki,
finanse itp.)

to hail from X tə heɪl frəm pochodzić
zX
to halt sth in its tracks tə həʊld
ˈsʌmθɪŋ ɪn ɪts træks zatrzymać coś,
kompletnie wstrzymać
to handle sth tə ˈhændl ˈsʌmθɪŋ
z ająć się czymś, załatwić coś
to happen to do sth tə ˈhæpən tə du
ˈsʌmθɪŋ przypadkiem coś zrobić

to house sth tə haʊz ˈsʌmθɪŋ
mieścić (w sobie) coś
to identify tu aɪˈdentɪfaɪ określić,
zidentyfikować
to immigrate tu ˈɪmɪɡreɪt
 yemigrować
w
to impact on sth tu ɪmˈpækt ɒn
ˈsʌmθɪŋ mieć wpływ na coś, wpłynąć
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to laze tə leɪz obijać się
to leave office tə liːv ˈɒfɪs ustąpić
z urzędu/ze stanowiska
to leverage sth tə ˈliːvərɪdʒ ˈsʌmθɪŋ
 ykorzystać coś w jakimś celu,
w
użyć czegoś w celu wywarcia
nacisku/wymuszenia czegoś

na coś

to levy X tə ˈlevi nałożyć X, obciążyć
(kogoś) X

to impose sth tu ɪmˈpəʊz ˈsʌmθɪŋ
narzucić coś, wymusić

to live within X of sth tə lɪv wɪðˈɪn
əv ˈsʌmθɪŋ mieszkać w obrębie X

to incorporate sth tu ɪnˈkɔːpəreɪt
ˈsʌmθɪŋ włączać coś

(dystansu) od czegoś, mieszkać o X
(minut, godzin itp.) od czegoś

to incur losses tu ɪnˈkɜː(r) lɒsɪz
 onieść straty
p

to look out for sth tə lʊk aʊt fə(r)
ˈsʌmθɪŋ wypatrywać czegoś

to inject sth tu ɪnˈdʒekt ˈsʌmθɪŋ
 strzyknąć coś, dodać coś (czemuś)
w

to look out somewhere tə lʊk ˈaʊt
ˈsʌmweə(r) wyglądać przez coś

to have a think about sth tə həv
ə ˈθɪŋk əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ przemyśleć
coś (pot.)

to insert sth into sth tu ɪnˈsɜːt
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ włożyć coś
do czegoś, wstawić

to look to do sth tə lʊk tə du
ˈsʌmθɪŋ planować zrobienie czegoś,
zamierzać coś zrobić

to head somewhere tə hæd
ˈsʌmweə(r) zmierzać dokądś

to intervene tu ˌɪntəˈviːn
interweniować

to loosen sth tə ˈluːsn ˈsʌmθɪŋ
r ozluźnić coś, poluzować

to hear from sb tə hɪə(r) frəm
ˈsʌmbədi otrzymać od kogoś
odpowiedź

to introduce sth tu ˌɪntrəˈdjuːs
ˈsʌmθɪŋ wprowadzić coś

to lure sb tə lʊə(r) ˈsʌmbədi zwabić
kogoś, przyciągnąć

to judge sth by sth tə dʒʌdʒ ˈsʌmθɪŋ
baɪ ˈsʌmθɪŋ oceniać coś po czymś

to lurk tə lɜːk czaić się, chować

to harvest tə ˈhɑːvɪst zebrać
(np. urodzaj)
to have a lot going for oneself tə
həv ə lɒt ˈɡəʊɪŋ fə(r) wʌnˈself mieć
sporo zalet (o kimś)

to highlight sth tə ˈhaɪlaɪt ˈsʌmθɪŋ
uwydatnić coś, zaakcentować
to hit the ground running tə hɪt ðə
ɡraʊnd ˈrʌnɪŋ ruszyć z kopyta,
dobrze się zacząć
to hold sb at gunpoint tə həʊld
ˈsʌmbədi ət ˈɡʌnpɔɪnt mierzyć
do kogoś z pistoletu, trzymać kogoś
na muszce (grożąc bronią)
to hold sb to a higher standard tə

həʊld ˈsʌmbədi tu ə ˈhaɪə(r)
ˈstændəd wymagać od kogoś więcej

(niż od innych)

to hold sth together tə həʊld
ˈsʌmθɪŋ təˈɡeðə(r) utrzymywać coś

razem, nie dawać się czemuś rozpaść
to hone sth tə həʊn ˈsʌmθɪŋ
 doskonalić coś, podszlifować
u
to honour sb tə ˈɒnə(r) ˈsʌmbədi
 honorować kogoś (UK)
u
to hop aboard tə hɒp əˈbɔːd
wskoczyć na pokład, wlecieć gdzieś
to host sth tə həʊst ˈsʌmθɪŋ mieścić
coś

to justify sth tə ˈdʒʌstɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ
 zasadnić coś, wytłumaczyć
u
to keep faith with sb tə kiːp feɪθ
wɪð ˈsʌmbədi dochować komuś
wierności, pozostać lojalnym
to keep to a diet tə kiːp tu ə ˈdaɪət
 rzestrzegać diety
p
to keep up with sb tə kiːp ʌp
wɪð ˈsʌmbədi nadążać za kimś,
dotrzymywać komuś kroku
to kick in tə kɪk ɪn zacząć działać,
rozpocząć (działanie,
funkcjonowanie)
to kick the habit tə kɪk ðə ˈhæbɪt
zerwać z nałogiem
to launch sth tə lɔːntʃ ˈsʌmθɪŋ
wypuścić coś, wprowadzić na rynek
to lay sth out tǝ leɪ ˈsʌmθɪŋ aʊt
 rzedstawić coś (plan)
p
to lay the foundations for sth tə leɪ
ðə faʊnˈdeɪʃnz fə(r) ˈsʌmθɪŋ położyć

podwaliny pod coś, stworzyć
podstawy (dla) czegoś

to maintain sth tə meɪnˈteɪn
ˈsʌmθɪŋ zachować coś, utrzymać
to make a point tə meɪk ə pɔɪnt
powiedzieć (coś), zrobić uwagę
to make a promise tə ˈmeɪk ə
ˈprɒmɪs przysiąc coś
to make a vow to sb tə ˈmeɪk ə vaʊ
tə ˈsʌmbədi poprzysiąc (coś) komuś
to make claims for damages tə
ˈmeɪk kleɪmz fə(r) ˈdæmɪdʒɪz
zgłaszać roszczenia odszkodowawcze
to make decisions tǝ meɪk dɪˈsɪʒnz
podejmować decyzje
to make for sth tə meɪk fə(r)
ˈsʌmθɪŋ skutkować czymś,
przynosić coś
to make headlines tə meɪk ˈhedlaɪnz
trafić na nagłówki
to make it home tə ˈmeɪk ɪt həʊm
 otrzeć do domu
d
to make no bones about sth tə meɪk
nəʊ bəʊnz əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ nie kryć
się z czymś

Colorful
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to make one’s presence felt tə
ˈmeɪk wʌnz ˈprezns felt dać się

odczuć (o obecności kogoś gdzieś)

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

to pertain to sth tə pəˈteɪn tə
ˈsʌmθɪŋ dotyczyć czegoś, być
związanym z czymś

to make the play-offs tə ˈmeɪk ðə
ˈpleɪɒfs dojść do fazy play-off

to order sth tu ˈɔːdə(r) ˈsʌmθɪŋ
z amówić coś

to pet sth tə pet ˈsʌmθɪŋ pogłaskać
coś (zwierzę)

to make up X tə meɪk ʌp składać się
na X, tworzyć X

to outline sth tu aʊtlaɪn ˈsʌmθɪŋ
wyznaczyć coś, określić

to pile sth high tə paɪl ˈsʌmθɪŋ haɪ
zgromadzić całe sterty czegoś

to manage to do sth tǝ ˈmænɪdʒ tǝ
du ˈsʌmθɪŋ dać radę coś zrobić

to overcome sth tu ˌəʊvəˈkʌm
ˈsʌmθɪŋ pokonać coś, przezwyciężyć

to place sth at the core of sth tə

to manufacture sth tə
ˌmænjʊˈfæktʃə(r) ˈsʌmθɪŋ
wyprodukować coś

to overdo sth tu ˌəʊvəˈduː ˈsʌmθɪŋ
przegiąć z czymś, przedobrzyć

sercu/u podstaw czegoś, uznać coś
za fundamentalne dla czegoś

to mass-produce sth tə mæs
prəˈdjuːs ˈsʌmθɪŋ wyprodukować coś
masowo
to master sth tə ˈmɑːstə(r) ˈsʌmθɪŋ
 panować coś
o
to measure tə ˈmeʒə(r) zmierzyć

to overlook sth tu ˌəʊvəˈlʊk ˈsʌmθɪŋ
 minąć coś, zlekceważyć
o
to oversee sth tu ˌəʊvəˈsiː ˈsʌmθɪŋ
nadzorować coś, pilnować czegoś
to paint sth in X livery tə peɪnt
ˈsʌmθɪŋ ɪn ˈlɪvəri pomalować coś

ˈpleɪs ˈsʌmθɪŋ ət ðə kɔː(r) əv
ˈsʌmθɪŋ umiejscowić coś w samym

to plan sth out tə plæn ˈsʌmθɪŋ aʊt
rozplanować coś
to play a pivotal role in sth tə
ˈpleɪ ə ˈpɪvətəl rəʊl ɪn ˈsʌmθɪŋ
odegrać w czymś zasadniczą/
najważniejszą rolę

to meet one’s goal tə miːt wʌnz ɡəʊl
zrealizować swój cel (o kimś)

na X kolory (o barwach pokazujących
przynależność do grupy, organizacji
itp.)

to mimic sth tə ˈmɪmɪk ˈsʌmθɪŋ
naśladować coś

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

to pledge to do sth tǝ pledʒ tǝ du
ˈsʌmθɪŋ przyrzec, że się coś zrobi,
zobowiązać się do zrobienia czegoś

to mirror sth tə ˈmɪrə(r) ˈsʌmθɪŋ
 dzwierciedlać, powtarzać coś
o

to pass a resolution tə pɑːs ə
ˌrezəˈluːʃn przyjąć rezolucję

to point out that tə pɔɪnt ˈaʊt ðæt
z auważyć, że..., zwrócić uwagę, że...

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

to pay attention to sth tə peɪ əˈtenʃn
tə ˈsʌmθɪŋ zwracać na coś uwagę,

to polarize sb tə ˈpəʊləraɪz ˈsʌmbədi
podzielić kogoś (np. grupę ludzi),

to move back somewhere tə muːv
ˈbæk ˈsʌmweə(r) przeprowadzić się
gdzieś z powrotem
to move from sth tə muːv frəm
ˈsʌmθɪŋ odejść od czegoś
to move over to sth tə muːv ˈəʊvə tə
ˈsʌmθɪŋ przejść na coś, przenieść się
to nab sth tə næb ˈsʌmθɪŋ zgarnąć
coś (np. nagrody)
to nestle somewhere tə ˈnesl
ˈsʌmweə(r) usadowić się gdzieś,

wtulić się w coś

to note tə nəʊt zauważyć, nadmienić
to notice tə ˈnəʊtɪs zauważyć
to nudge sth tə nʌdʒ ˈsʌmθɪŋ
szturchnąć coś, pobudzić

skupiać się na czymś

to pay dividends tə peɪ ˈdɪvɪdendz
 płacić się, zwrócić się z nawiązką
o
(o inwestycji, ryzykownym
przedsięwzięciu)
to pen sth tə pen ˈsʌmθɪŋ napisać
coś (np. powieść)
to perceive sb as sth tə pəˈsiːv
ˈsʌmbədi əz ˈsʌmθɪŋ postrzegać
kogoś jako kogoś/jakiegoś
to perceive sth to be sth tə pəˈsiːv
ˈsʌmθɪŋ tə bi ˈsʌmθɪŋ postrzegać
coś jako coś/jakieś
to perform tə pəˈfɔːm wykonywać
coś (np. dobrze/źle), wypadać
(np. dobrze/źle)

to play for time tə ˈpleɪ fə(r) ˈtaɪm

grać na zwłokę

wywołać sprzeczne opinie

to pollute sth tə pəˈluːt ˈsʌmθɪŋ
z anieczyszczać coś
to pool sth tə puːl ˈsʌmθɪŋ zebrać
coś, zrzucić się
to pounce tə paʊns rzucić się na coś
to pour one’s heart and soul into
sth tə pɔː(r)  wʌnz hɑːt ənd səʊl ˈɪntə
ˈsʌmθɪŋ oddać się czemuś całym
sercem i duszą, włożyć w coś całe
serce i duszę
to power sth tə ˈpaʊə(r) ˈsʌmθɪŋ
zasilać coś, napędzać
to praise tə preɪz chwalić
to predict tə prɪˈdɪkt przewidywać

to perish tə ˈperɪʃ zginąć, ulec
zagładzie

to preside over sth tə prɪˈzaɪd
ˈəʊvə(r) ˈsʌmθɪŋ przewodniczyć

to omit sth tu əˈmɪt ˈsʌmθɪŋ ominąć
coś, pominąć

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

to prevail over sb tə prɪˈveɪl ˈəʊvə(r)
ˈsʌmbədi pokonać kogoś

to oppose sth tu əˈpəʊz ˈsʌmθɪŋ
s przeciwiać się czemuś

to persevere tə ˌpɜːsɪˈvɪə(r)
wytrwać, nie ustępować

to prevaricate tə prɪˈværɪkeɪt
lawirować, odpowiadać wymijająco

to obey tu əˈbeɪ słuchać (rozkazów,
poleceń), być posłusznym

czemuś (np. zebraniu)

Colorful
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to prioritise tə praɪˈɒrətaɪz ustalać/
wyznaczać priorytety

to put sth out tə pʊt ˈsʌmθɪŋ aʊt
o
 publikować coś

to probe sth tə prəʊb ˈsʌmθɪŋ
zbadać coś, sprawdzić

to quench thirst tə kwentʃ θɜːst
zaspokoić pragnienie

to proclaim sth tə prəˈkleɪm ˈsʌmθɪŋ
o
 głaszać coś

to quip tə kwɪp zażartować

to procrastinate tə prəʊˈkræstɪneɪt
 dkładać coś w czasie, zwlekać
o

to rally sb tə ˈræli ˈsʌmbədi zbierać
(ludzi), jednoczyć (ludzi wokół jakiejś
sprawy)

to profile sb tə ˈprəʊfaɪl ˈsʌmbədi
p
 rzedstawić czyjąś sylwetkę

to rank X tə ræŋk plasować się na X
miejscu

to prototype sth tə ˈprəʊtətaɪp
ˈsʌmθɪŋ stworzyć prototyp czegoś

to re-elect sb tə riːɪˈlekt ˈsʌmbədi
wybrać kogoś ponownie

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

to reach for sth tə riːtʃ fə(r) ˈsʌmθɪŋ
sięgnąć po coś

to pull out of X tə pʊl ˈaʊt əv
wycofać się z X (o obecności firmy,
kraju itp. w X miejscu)
to pull over tə pʊl ˈəʊvə(r)
z atrzymać się, stanąć autem
na poboczu, szczególnie na chwilę
to purchase sth tə ˈpɜːtʃəs ˈsʌmθɪŋ
nabyć coś
to pursue sth tə pəˈsjuː ˈsʌmθɪŋ
z ajmować się czymś, robić coś
to push the envelope tə pʊʃ ði
ˈenvələʊp działać niestandardowo,
wytyczać nowe szlaki
to push through sth tə pʊʃ
θruː ˈsʌmθɪŋ przepchnąć coś,
przeforsować
to put on weight tə pʊt ɒn weɪt
 rzybrać na wadze
p
to put one’s back out tə pʊt
wʌnz ˈbæk aʊt nadwerężyć
plecy/kręgosłup
to put pressure on sth tə pʊt
ˈpreʃə(r) ɒn ˈsʌmθɪŋ wywrzeć na coś
nacisk/presję
to put sb ahead of sth tə ˈpʊt
ˈsʌmbədi əˈhed əv ˈsʌmθɪŋ sprawić,
że ktoś wyprzedzi coś (np. w wyścigu)
to put sb to work tə pʊt ˈsʌmbədi tə
ˈwɜːk zaprząc kogoś do pracy, zmusić
do pracy
to put sth forward tə pʊt
ˈsʌmθɪŋ ˈfɔːwəd wyjść z czymś,
zaprezentować coś
to put sth into action tə pʊt ˈsʌmθɪŋ
ˈɪntə ˈækʃn wprowadzić w czyn/życie

(w wyborach)

to realize sth tə ˈrɪəlaɪz ˈsʌmθɪŋ
zdać sobie z czegoś sprawę
to rebrand sth tə ˌriːˈbrænd ˈsʌmθɪŋ
zmienić/odnowić markę czegoś,
sprzedać coś pod nową marką
to rebuild tə ˌriːˈbɪld odbudować
to recall tə rɪˈkɔːl przypomnieć
(sobie coś)
to recognise sth tə ˈrekəɡnaɪz
ˈsʌmθɪŋ rozpoznać coś, uznać
to record sth tə rɪˈkɔːd ˈsʌmθɪŋ
zapisać coś; odnotować
to refer to sth tə rɪˈfɜː(r) tə ˈsʌmθɪŋ
wspominać coś, mówić o czymś
to reflect sth tə rɪˈflekt ˈsʌmθɪŋ
odzwierciedlać coś
to refuse to do sth tə rɪˈfjuːz tə du
ˈsʌmθɪŋ odmówić zrobienia czegoś
to regard sth as sth tə rɪˈɡɑːd
ˈsʌmθɪŋ əz ˈsʌmθɪŋ uznawać coś

za coś/jakieś

to regroup tə ˌriːˈɡruːp zebrać siły,
przegrupować się
to reimagine sth tə riːɪˈmadʒɪn
ˈsʌmθɪŋ na nowo coś zdefiniować
to reimburse sb for sth tə ˌriːɪmˈbɜːs
ˈsʌmbədi fə(r) ˈsʌmθɪŋ zwrócić
komuś koszty czegoś

to reinforce tə ˌriːɪnˈfɔːs pochwalać
(jakieś działanie)
to reinstate sth tə ˌriːɪnˈsteɪt
ˈsʌmθɪŋ ponownie coś wprowadzić,
przywrócić coś (np. na stanowisko)
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to reinvent oneself tə ˌriːɪnˈvent
wʌnˈself odnawiać swój wizerunek,
udoskonalać siebie
to reiterate sth tə riːˈɪtəreɪt ˈsʌmθɪŋ
p
 onownie coś opisać/opowiedzieć,
dobitnie coś powiedzieć
to rejoin tə rɪˈdʒɔɪn ponownie
do kogoś dołączyć
to relate to sb tə rɪˈleɪt tə ˈsʌmbədi
( spróbować się) z kimś utożsamić,
znaleźć z kimś wspólny język
to release sth tə rɪˈliːs ˈsʌmθɪŋ
 ypuścić coś, opublikować
w
to relocate tə ˌriːləʊˈkeɪt
przeprowadzić się
to rely on sth tə rɪˈlaɪ ɒn ˈsʌmθɪŋ
p
 olegać na czymś
to remain tə rɪˈmeɪn pozostawać
to remarry tə ˌriːˈmæri ponownie się
ożenić/wyjść za mąż
to remind sb to do sth tə rɪˈmaɪnd
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ przypomnieć
komuś, by coś zrobił

to rent sth out tə rent ˈsʌmθɪŋ aʊt
wynająć coś (komuś)
to reposition sth tə ˌripəˈzɪʃən
ˈsʌmθɪŋ zmienić położenie czegoś
to repurpose sth tə ˌriːˈpɜːpəs
ˈsʌmθɪŋ przerobić coś pod nowy cel
(np. stary budynek)

to request approval tə rɪˈkwest
əˈpruːvl zawnioskować o zezwolenie
to resent sb tə rɪˈzent ˈsʌmbədi
żywić do kogoś urazę
to respond to sth tə rɪˈspɒnd
tə ˈsʌmθɪŋ zareagować na coś,
odpowiedzieć

to rest on one’s laurels tə rest ɒn
wʌnz ˈlɒrəlz spocząć na laurach
to restrict sth tə rɪˈstrɪkt ˈsʌmθɪŋ
 graniczyć coś
o
to result in sth tə rɪˈzʌlt ɪn ˈsʌmθɪŋ
poskutkować czymś
to retain sth tə rɪˈteɪn ˈsʌmθɪŋ
z achować coś, utrzymać
to return the favour tə rɪˈtɜːn ðə
ˈfeɪvə(r) odpłacić, zrewanżować się
(za przysługę, pięknym za nadobne
itp.) (UK)

Colorful
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to reveal sth tə rɪˈviːl ˈsʌmθɪŋ
ujawnić coś, ukazać
to revert to sth tə rɪˈvɜːt tə ˈsʌmθɪŋ 
powrócić do czegoś, przywrócić coś
(np. dawną nazwę)

to set out to do sth tə set aʊt tə du
ˈsʌmθɪŋ wyruszyć, by coś zrobić,
zacząć coś robić
to set sth out tǝ set ˈsʌmθɪŋ aʊt
w
 yznaczyć coś, określić
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to strive to do sth tə straɪv tə
du ˈsʌmθɪŋ starać się o zrobienie
czegoś, dążyć do zrobienia czegoś
to strongly encourage sb to do sth

tə ˈstrɒŋli ɪnˈkʌrɪdʒ ˈsʌmbədi tə du
ˈsʌmθɪŋ mocno zachęcać kogoś

to revoke sth tə rɪˈvəʊk ˈsʌmθɪŋ
cofnąć coś (np. zezwolenie na coś)

to set sth up tə set ˈsʌmθɪŋ ʌp
z ałożyć coś, ułożyć, zorganizować

do czegoś

to reward sth tə rɪˈwɔːd ˈsʌmθɪŋ
n
 agradzać coś

to shop for sth tə ʃɒp fə(r)
ˈsʌmθɪŋ poszukiwać czegoś
(opcji, możliwości, ulepszenia itp.),
rozglądać się za czymś

z astąpić coś czymś

to roll off tə rəʊl ɒf być
wypuszczanym (z taśmy
produkcyjnej)
to run for X tə rʌn fə(r) ubiegać się
o stanowisko/urząd X
to run out of steam tə rʌn aʊt əv
stiːm stracić rozpęd/zapał
to sample sth tə ˈsɑːmpl ˈsʌmθɪŋ
s próbować czegoś, skosztować
to sb’s detriment tə ˈsʌmbədɪz
ˈdetrɪmənt na czyjąś szkodę,
ze szkodą dla kogoś
to schedule sth tə ˈʃedjuːl ˈsʌmθɪŋ
z aplanować coś (w harmonogramie,
planie dnia itp.)
to scrutinize sb tə ˈskruːtɪnaɪz
ˈsʌmbədi bacznie się komuś
przyjrzeć, uważnie kogoś sprawdzić
to secure a foothold somewhere tə

sɪˈkjʊə(r) ə ˈfʊthəʊld ˈsʌmweə(r)

z dobyć gdzieś przyczółek

to secure X in funding tə sɪˈkjʊər ɪn
ˈfʌndɪŋ zapewnić (sobie)
dofinansowanie w wysokości X
to seek to do sth tə siːk tə du
ˈsʌmθɪŋ próbować coś zrobić,
dążyć do zrobienia czegoś
to segregate tə ˈseɡrɪɡeɪt
 osegregować
p
to sell out tə sel aʊt sprzedać się,
zaprzedać (komuś)
to sell sth off tə sel ˈsʌmθɪŋ ɒf
 yprzedawać coś, wyzbywać się
w
czegoś
to sense sth tə sens ˈsʌmθɪŋ poczuć
coś, wyczuć
to serve sb well tə sɜːv ˈsʌmbədi wel
dobrze się komuś przysłużyć
to set one’s sights on sth tə set
wʌnz saɪts ɒn ˈsʌmθɪŋ obrać coś
za cel, wyznaczyć sobie coś jako cel

to shrink tə ʃrɪŋk kurczyć (się),
zmniejszać, maleć
to shun sth tə ʃʌn ˈsʌmθɪŋ unikać
czegoś
to shut sth down tə ʃʌt ˈsʌmθɪŋ
daʊn zamknąć coś
to sort sth out tə sɔːt ˈsʌmθɪŋ aʊt
rozwiązać coś (problem) (pot., UK)
to spearhead sth tə ˈspɪəhed
ˈsʌmθɪŋ zainicjować coś,
zapoczątkować
to sputter tə ˈspʌtə(r) zacząć kuleć,
zwolnić obroty
to stand sb in good stead tə stænd
ˈsʌmbədi ɪn ɡʊd sted dobrze się
komuś przysłużyć, być dla kogoś jak
znalazł
to state tə steɪt oświadczyć
to staunch the flow of sth tə stɔːntʃ
ðə fləʊ əv ˈsʌmθɪŋ zatamować
wypływ/odpływ czegoś

to steer sth tə stɪə(r) ˈsʌmθɪŋ
p
 okierować czymś
to step in tə step ɪn
z ainterweniować, okazać wsparcie
to stick to sth tə stɪk tə ˈsʌmθɪŋ
trzymać się czegoś
to strike a deal tə straɪk ə diːl ubić
interes
to strike a friendship tə straɪk ə
ˈfrendʃɪp nawiązać przyjaźń

to substitute sth with sth tə

ˈsʌbstɪtjuːt ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ

to suffer tə ˈsʌfə(r) cierpieć
(z powodu czegoś)
to sum up... tə sʌm ʌp
p
 odsumowując...
to summon sth tə ˈsʌmən ˈsʌmθɪŋ

przywołać coś

to supply sth with sth tə səˈplaɪ
ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ zaopatrywać
coś w coś
to suppress sth tə səˈpres ˈsʌmθɪŋ
t łumić coś
to surpass sb tə səˈpɑːs ˈsʌmbədi
p
 rzewyższyć kogoś, być lepszym
od kogoś
to survey sb tə səˈveɪ ˈsʌmbədi 
przeprowadzić sondaż wśród kogoś,
ankietować kogoś
to survive tə səˈvaɪv przetrwać
to swear sb in as X tə sweə(r)
ˈsʌmbədi ɪn əz zaprzysiąc kogoś
na urząd X

to swell tə swel zwiększyć (się),
wzrosnąć
to switch sth off tə swɪtʃ ˈsʌmθɪŋ ɒf

wyłączyć coś

to tackle sth tə ˈtækl ˈsʌmθɪŋ
r ozwiązać coś, poradzić sobie z czymś
to take a time out tə teɪk ə ˈtaɪm aʊt
wziąć wolne (w pracy)
to take action tə teɪk ˈækʃn podjąć
działanie
to take advantage of sth tə teɪk
ədˈvɑːntɪdʒ  əv ˈsʌmθɪŋ skorzystać
z czegoś, wykorzystać coś

to strike a note with sb tə straɪk ə
nəʊt wɪð ˈsʌmbədi uderzyć w (czułą)
nutę (apelując do kogoś); trafić/
przemówić komuś do serca

to take an interest in sth tə teɪk ən
ˈɪntrəst ɪn ˈsʌmθɪŋ zainteresować się

to strike sth tə straɪk ˈsʌmθɪŋ
u
 derzyć coś, dotknąć (np. o klęsce
żywiołowej)

to take care of sb tə teɪk keə(r) əv
ˈsʌmbədi zająć się kimś, zaopiekować

czymś

Colorful
MEDIA

to take charge tə teɪk tʃɑːdʒ przejąć
ster
to take its toll tə teɪk ɪts təʊl dać się
we znaki, zebrać swoje żniwo
to take off tə teɪk ɒf wystartować,
stać się popularnym
to take on a new meaning tə teɪk ɒn
ə njuː ˈmiːnɪŋ nabrać nowego
znaczenia
to take over tə teɪk ˈəʊvə(r) przejąć
(coś/po kimś)
to take sb back to sth tə teɪk
ˈsʌmbədi ˈbæk tə ˈsʌmθɪŋ sprawiać,
że ktoś sięga pamięcią wstecz do
czegoś
to take sb for granted tə teɪk
ˈsʌmbədi fə(r) ˈɡrɑːntɪd nie doceniać

to throw a spanner in the works

tə ˈθrəʊ ə ˈspænə(r) ɪn ðə ˈwɜːks
zepsuć wszystko

to throw sb a lifeline tə ˈθrəʊ
ˈsʌmbədi ə ˈlaɪflaɪn rzucić komuś
koło ratunkowe (także przen.)
to top sth tə tɒp ˈsʌmθɪŋ zajmować
pierwsze miejsce
to top X tə tɒp przewyższyć/
przekroczyć X
to toss one’s hat into the ring tə tɒs
wʌnz hæt ˈɪntə ðə rɪŋ kandydować
(np. w wyborach) (pot.)

to tour sth tə tʊə(r) ˈsʌmθɪŋ
objeżdżać coś, odbyć tournee
gdzieś/po czymś
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to value sth at X tə ˈvæljuː ˈsʌmθɪŋ
ət wyceniać coś na X
to vary tə ˈveəri różnić się, wahać
to vent sth at sb tə vent ˈsʌmθɪŋ
ət ˈsʌmbədi wyładować coś na kimś
(np. frustrację)
to venture out tə ˈventʃə(r) ˈaʊt
 yruszyć (np. w podróż)
w
to vie for sth tə vaɪ fə(r) ˈsʌmθɪŋ
u
 biegać się o coś, rywalizować o coś
to view sb as sth tǝ vjuː ˈsʌmbədi
ǝz ˈsʌmθɪŋ postrzegać kogoś jako
jakiegoś
to voice criticism tə vɔɪs ˈkrɪtɪsɪzm
wyrazić/wypowiedzieć krytykę
to vow sth tə vaʊ ˈsʌmθɪŋ
poprzysiąc coś

kogoś, uważać, że ma się kogoś
na każde skinienie

to trade sth for sth tə treɪd ˈsʌmθɪŋ  
fə(r) ˈsʌmθɪŋ zastąpić coś czymś,
wymienić

to take sides tə teɪk saɪdz
o
 powiadać się po jednej ze stron

to trend tə trend być na fali
popularności, być trendy/modnym

to take sth in tə teɪk ˈsʌmθɪŋ ɪn
chłonąć coś, cieszyć się widokiem

to trigger sth tə ˈtrɪɡə(r) ˈsʌmθɪŋ
w
 ywołać coś

to whack sb tə wæk ˈsʌmbədi
walnąć kogoś, zdzielić (pot., slang.)

to triumph tə ˈtraɪəmf zatriumfować

to withhold sth from sb tə

czegoś

to take sth on tə teɪk ˈsʌmθɪŋ ɒn
p
 odjąć coś, zacząć
to take sth over tə teɪk ˈsʌmθɪŋ
ˈəʊvə(r) przejąć coś
to take the easy way out tə teɪk
ði ˈiːzi ˈweɪ aʊt obrać najprostszą
drogę, wybrać łatwe rozwiązanie
to tally X tə ˈtæli podliczyć X
(np. łączną sumę), wynieść X
(o sumie, liczbie czegoś)
to teem with sth tə tiːm wɪð ˈsʌmθɪŋ
obfitować w coś, roić się od czegoś
to tend to be X tə tend tə bi 
zazwyczaj być X, bywać X

to try one’s fortunes somewhere

tə ˈtraɪ wʌnz ˈfɔːtʃuːnz ˈsʌmweə(r)
spróbować szczęścia gdzieś

to turn a deaf ear to sth tə tɜːn ə
def ɪə(r) tə ˈsʌmθɪŋ zignorować coś
(prośbę, błaganie)
to turn into sth tə tɜːn ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ
z mienić się w coś
to turn out tə tɜːn aʊt okazać się
to turn to sb tə tɜːn tə ˈsʌmbədi
zwrócić się do kogoś
to turn up somewhere tə tɜːn ʌp
ˈsʌmweə(r) pojawić się gdzieś, zjawić

to wait and see tə weɪt ənd ˈsiː
p
 oczekać i zobaczyć
to weed tə wiːd wykorzenić

wɪðˈhəʊld ˈsʌmθɪŋ frəm ˈsʌmbədi

w
 strzymać coś (nie dając komuś),
odmówić komuś czegoś

to woo sb tə wuː ˈsʌmbədi zabiegać
o czyjeś względy
to work from home tə wɜːk frəm
həʊm pracować z domu
to work remotely tə ˈwɜːk rɪˈməʊtli

pracować zdalnie

to worship sth tə ˈwɜːʃɪp ˈsʌmθɪŋ
u
 bóstwiać coś
toboggan run təˈbɒɡən rʌn tor
saneczkowy

to underperform tu ˌʌndəpəˈfɔːm
wypracowywać zbyt niskie osiągi

toddler ˈtɒdlə(r) małe dziecko
(uczące się chodzić)

to underscore sth tu ˌʌndəˈskɔː(r)
ˈsʌmθɪŋ podkreślić coś

toolkit ˈtuːlkɪt zestaw narzędzi

to think no worse of sb if sb does
sth tə ˈθɪŋk nəʊ wɜːs əv ˈsʌmbədi ɪf
ˈsʌmbədi dʌz ˈsʌmθɪŋ nie zacząć
o kimś źle myśleć, jeśli ktoś coś zrobi

to unjam sth tu ˌʌnˈdʒæmˈsʌmθɪŋ
odblokować coś

topographical ˌtɒpəˈɡræfɪkl 
topograficzny

to unseat sb tu ˌʌnˈsiːt ˈsʌmbədi
zdetronizować kogoś, obalić

totalitarian ˌtəʊtælɪˈteərɪən 
totalitarny

to thrive tə θraɪv kwitnąć, rozwijać
się

to uplift tu ˈʌplɪft podnieść, pobudzić
to validate sth tə ˈvælɪdeɪt ˈsʌmθɪŋ
zweryfikować coś; potwierdzić

townhouse taʊn ˈhaʊs kamienica
(US)

to the tune of X tə ðə tjuːn əv 
w wysokości około X
to theorise sth tə ˈθɪəraɪz ˈsʌmθɪŋ
przypuszczać coś, teoretyzować
(spekulować), że coś istnieje

toil tɔɪl trud, praca (ciężka)

track gauge træk ɡeɪdʒ rozstaw
torów

Colorful
MEDIA

track record træk ˈrekɔːd historia
dokonań/osiągnięć
tracks træks tory
tractor-drawn ˈtræktə(r) drɔːn
c iągnięty przez ciągnik
trade turnover treɪd ˈtɜːnəʊvə(r)
o
 broty handlowe
trademark ˈtreɪdmɑːk znak
firmowy/towarowy
trail treɪl szlak
trailblazer ˈtreɪlbleɪzə(r) pionier
(np. w jakiejś dziedzinie)
train set treɪn set kolejka
(zestaw zabawkowy)
trait treɪt cecha, przymiot
Transdanubia ˌtranzˈdaˈnjuːbɪə Kraj
Zadunajski (na Węgrzech)
trapped inside sth træpt ɪnˈsaɪd
ˈsʌmθɪŋ zatrzymany w czymś,
uwięziony
treadmill ˈtredmɪl bieżnia
(elektryczna, w siłowni)
treason ˈtriːzn zdrada
treatise on sth ˈtriːtɪs ɒn ˈsʌmθɪŋ
t raktat o czymś
treatment ˈtriːtmənt traktowanie,
obchodzenie się (z kimś)
trinity ˈtrɪnəti trójca
triumph ˈtraɪəmf triumf, zwycięstwo
troops truːps wojska, żołnierze
true to sth truː tə ˈsʌmθɪŋ zgodnie
z czymś, w zgodzie z czymś
tsunami tsuːˈnɑːmi tsunami
tuition tjuːˈɪʃn czesne (US)
turbulent ˈtɜːbjʊlənt wzburzony,
niespokojny
twists and turns twɪsts ənd tɜːnz
z akręty, zawiłości
typhoon taɪˈfuːn tajfun
tyre ˈtaɪə(r) opona (UK)

U

ulcer ˈʌlsə(r) wrzód, owrzodzenie
unacceptable ˌʌnəkˈseptəbl nie
do przyjęcia

unassuming ˌʌnəˈsjuːmɪŋ skromny
unattended train operations
(UTO) ˌʌnəˈtendɪd treɪn ˌɒpəˈreɪʃnz
ˌjuː tiː ˈəʊ autonomiczne pociągi
uncertain ʌnˈsɜːtn niepewny
uncertainty ʌnˈsɜːtnti niepewność
unchecked ˌʌnˈtʃekt 
niekontrolowany
under normal circumstances
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unprecedented ʌnˈpresɪdentɪd 
bezprecedensowy
unpredictable ˌʌnprɪˈdɪktəbl
nieprzewidywalny
unprofitable ʌnˈprɒfɪtəbl 
nierentowny
unremarkable ˌʌnrɪˈmɑːkəbl nijaki
unseen ʌnˈsiːn niewidoczny,
niejawny

ˈʌndə(r) ˈnɔːml ˈsɜːkəmstənsɪz 

upcoast ʌpkəʊst nadmorski,
na wybrzeżu (US)

undergraduate ˌʌndəˈɡrædʒuət 
student po studiach licencjackich

upcoming ˈʌpkʌmɪŋ nadchodzący

w normalnych warunkach

underground railway ˈʌndəɡraʊnd
ˈreɪlweɪ kolej podziemna
underneath ʌndəˈniːθ pod spodem,
od spodu
underserved əndərˈsɜːvd 
słabo wspierany, obsługiwany
w niewystarczającym stopniu
understatement ˈʌndəsteɪtmənt
niedopowiedzenie, powściągliwość
undoubtedly ʌnˈdaʊtɪdli 
bez wątpienia
uneasy ʌnˈiːzi napięty, niepokojący
unexpected ˌʌnɪkˈspektɪd 
nieoczekiwany
unfair competition from sb

ˌʌnˈfeə(r) ˌkɒmpəˈtɪʃn frəm ˈsʌmbədi
n
 ieuczciwa konkurencja z czyjejś

strony

unforgettable ˌʌnfəˈɡetəbl 
niezapomniany
unifying force ˈjuːnɪfaɪɪŋ fɔːs
jednocząca siła, moc, która jednoczy
unique juˈniːk unikalny,
niepowtarzalny
United Nations juˈnaɪtɪd ˈneɪʃnz 
Organizacja Narodów Zjednoczonych
unity ˈjuːnɪti jedność
universal preschool ˌjuːnɪˈvɜːsl
ˈpriːskuːl powszechna edukacja
przedszkolna
unjust ʌnˈdʒʌst niesprawiedliwy
unlikely ʌnˈlaɪkli 
nieprawdopodobny,
mało prawdopodobny
unopposed ˌʌnəˈpəʊzd 
bez sprzeciwu

update ˈʌpdeɪt aktualizacja,
unowocześnienie
upon sth əˈpɒn ˈsʌmθɪŋ po czymś
ups and downs ˌʌps ǝnd ˈdaʊnz
 zloty i upadki
w
uranium jʊˈreɪnɪəm uran
urine ˈjʊərɪn uryna
used-car salesman ˈjuːzd kɑː(r)
ˈseɪlzmən sprzedawca używanych
aut

V

validity vəˈlɪdɪti ważność,
sensowność
variety vəˈraɪəti odmiana, rodzaj
varsity team ˈvɑːsɪti tiːm drużyna
szkolna/uniwersytecka
vast vɑːst szeroki, rozległy
vegetable oil ˈvedʒɪtəbl ɔɪl olej
roślinny
vehicle ˈviːəkl pojazd
venerated ˈvenəreɪtɪd czczony,
szanowany
ventilator ˈventɪleɪtə(r) respirator
venture capital firm ˈventʃə(r)
ˈkæpɪtəl fɜːm prywatna firma
inwestycyjna

venture capital fund ˈventʃə(r)
ˈkæpɪtl fʌnd fundusz kapitału

inwestycyjnego wysokiego ryzyka
venture capital ˈventʃə(r) ˈkæpɪtəl
kapitał inwestycyjny wysokiego
ryzyka
via ˈvaɪə przez, za pośrednictwem

Colorful
MEDIA

vibrancy ˈvaɪbrənsi energia,
żywiołowość
vice president (VP) vaɪs ˈprezɪdənt
ˌviː ˈpiː wiceprezydent
victim ˈvɪktɪm ofiara
Victorian vɪkˈtɔːrɪən wiktoriański
vigilant ˈvɪdʒɪlənt czujny
vigorous ˈvɪɡərəs ożywiony,
energiczny
village ˈvɪlɪdʒ wieś
vindication ˌvɪndɪˈkeɪʃn 
rehabilitacja, oczyszczenie
(np. z zarzutów)
vineyard ˈvɪnjəd winnica
virtually ˈvɜːtʃʊəli praktycznie
vision ˈvɪʒn wzrok
vital ˈvaɪtl niezbędny, mający
podstawowe znaczenie (dla czegoś)
volatile ˈvɒlətaɪl niestabilny
volume ˈvɒljuːm tom (książki),
książka (wydanie)

W

wages ˈweɪdʒɪz zarobki, płaca
waistline ˈweɪstlaɪn talia
war-torn wɔː(r) tɔːn rozdarty wojną
(tylko przed rzeczownikiem)
warehouse ˈweəhaʊs magazyn,
skład
wary of sth ˈweəri əv ˈsʌmθɪŋ
mający się na baczności przed czymś
Washington, D.C. ˈwɒʃɪŋtən diː siː
Waszyngton (Dystrykt Kolumbii)
waste weɪst marnotrawstwo,
marnowanie (czegoś)
waste weɪst ściek(i), odpad(y)
water content ˈwɔːtə kənˈtent
z awartość wody
water-soluble ˈwɔːtə(r) ˌsɒljʊbl 
rozpuszczalny w wodzie
weakened ˈwiːkənd osłabiony
wealth welθ majątek, bogactwo
wealthy ˈwelθi zamożny

weather conditions ˈweðə(r)
kənˈdɪʃnz warunki atmosferyczne/
pogodowe
welcome somewhere ˈwelkəm
ˈsʌmweə(r) mile gdzieś widziany
well established wel ɪˈstæblɪʃt 
o ugruntowanej pozycji, powszechnie
uznany (nie przed rzeczownikiem)
well-heeled wel ˈhɪəld zamożny
well-known wel nəʊn doskonale/
powszechnie znany (tylko przed
rzeczownikiem)
well-researched wel rɪˈsɜːtʃt dobrze
zbadany
westernmost ˈwestənməʊst
w
 ysunięty najdalej/najbardziej
na zachód
what’s the point of doing sth?

business-english.com.pl
81/2021
withholding tax on dividends paid

wɪðˈhəʊldɪŋ tæks ɒn ˈdɪvɪdendz peɪd
dywidenda z podatku u źródła;

pobór podatku u źródła od dywidend
wypłacanych
within a few years wɪðˈɪn ə fjuː
ˈjiəz w ciągu paru lat

woe to sb! wəʊ tə ˈsʌmbədi biada
komuś!
wonders of sth ˈwʌndəz əv ˈsʌmθɪŋ
c uda czegoś (np. nauki)
word of warning wɜːd əv ˈwɔːnɪŋ

ostrzeżenie

work from home (WFH) ˈwɜːk frəm
həʊm ˌdʌbljuː ef ˈeɪtʃ praca z domu
work-life balance wɜːk laɪf ˈbæləns
r ównowaga pomiędzy życiem
zawodowym a osobistym

ˈwɒts ðə pɔɪnt əv ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ

workplace ˈwɜːkpleɪs stanowisko
pracy, miejsce pracy

wheatgerm ˈwiːtdʒɜːm zarodek
pszenicy

workshop ˈwɜːkʃɒp warsztat

p
 o co coś robić?

when it comes to sth wen ɪt kʌmz
tə ˈsʌmθɪŋ gdy/jeśli chodzi o coś,
mówiąc o czymś
whereas weərˈæz podczas gdy
white paper waɪt ˈpeɪpə(r) biała
księga (dokument)
whole grains həʊl ɡreɪnz (produkty
zbożowe) z pełnego ziarna
wholemeal ˈhəʊlmiːl razowy
(np. mąka)
whopping ˈwɒpɪŋ gigantyczny
(tylko przed rzeczownikiem) (pot.)
widespread ˈwaɪdspred 
powszechny, rozpowszechniony
wildlife ˈwaɪldlaɪf fauna i flora
William I ˈwɪlɪəm ðə ˈfɜːst Wilhelm I
Zdobywca
willing to do sth ˈwɪlɪŋ tə du
ˈsʌmθɪŋ chętny do zrobienia czegoś
wind turbine wɪnd ˈtɜːbaɪn turbina
wiatrowa
wine estate waɪn ɪˈsteɪt winnica
(cały teren łącznie z uprawami)
winning streak ˈwɪnɪŋ striːk pasmo
zwycięstw

world-class wɜːld klɑːs światowej
klasy
world-famous wɜːld ˈfeɪməs
światowej sławy
worthwhile ˈwɜːθwaɪl interesujący,
godny uwagi
would-be ˈwʊd bi potencjalny,
niedoszły
wrath rɒθ gniew
wrestling ˈreslɪŋ zapasy

X

X and Y alike ənd əˈlaɪk X i Y
jednakowo/tak samo/w tym
samym stopniu
X as it is... əz ɪt ɪz X jako taki...,
X taki, jaki jest...
X aside əˈsaɪd pomijając X
X comprised of Y kəmˈpraɪzd əv 
X złożony z Y
X followed by Y ˈfɒləʊd baɪ 
X, po którym następuje/nastąpił Y
X is a case in point ɪz ə keɪs ɪn pɔɪnt
X
 to doskonały (czegoś) przykład
X is a must ɪz ə mʌst X to
konieczność
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X is just getting started ɪz dʒəst
ˈɡetɪŋ ˈstɑːtɪd X dopiero się zaczyna
X or otherwise ɔː(r) ˈʌðəwaɪz X lub
inny, X czy nie
X-based beɪst znajdujący się w X,
z siedzibą w X (tylko przed
rzeczownikiem)
X-born bɔːn urodzony w X (tylko
przed rzeczownikiem)
X-free friː wolny od X, pozbawiony X
X-ridden ˈrɪdn pełen X, wypełniony X
X-strong Y strɒŋ waɪ Y liczące sobie
X ludzi
X, no less... nəʊ les ni mniej,
ni więcej, jak/a X...
X’s delight dɪˈlaɪt sprawiający
radość/satysfakcję X (komuś)

Y

year on year jɪə(r) ɒn jɪə(r) w
skali rocznej, w porównaniu do roku
ubiegłego
yoghurt ˈjɒɡət jogurt

Z

zenith ˈzenɪθ zenit, szczyt
zinc zɪŋk cynk
zip code zɪp kəʊd kod pocztowy
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