Colorful
MEDIA

A

a day off ə deɪ ɒf dzień wolny
a degree in X ə dɪˈɡriː ɪn stopień/
tytuł (magistra, licencjata) X
a few dollars here and there ə fjuː
ˈdɒləz hɪə(r) ənd ðeə(r) parę
dolarów tu i tam
a marriage made in heaven ə
ˈmærɪdʒ ˈmeɪd ɪn ˈhevn doskonałe
dopasowanie, perfekcyjny mariaż
a number of sth ə ˈnʌmbə(r) əv
ˈsʌmθɪŋ pewna liczba czegoś, wiele
czegoś
a range of sth ə reɪndʒ əv ˈsʌmθɪŋ
zakres czegoś
a slippery slope ə ˈslɪpəri sləʊp
równia pochyła
a whole host of sth ə həʊl həʊst
əv ˈsʌmθɪŋ całe mnóstwo czegoś,
masa czegoś
abundant əˈbʌndənt obfity, łatwo
dostępny, powszechny
abyssal plain əˈbɪsl pleɪn równina
abisalna
Academy Award əˌkædəmi əˈwɔːd
nagroda amerykańskiej Akademii
Filmowej, Oskar
accessibility əksesəˈbɪləti
dostępność
acclaim əˈkleɪm uznanie, sława
accolades ˈækəleɪdz gratulacje,
wyrazy uznania
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acronym ˈækrənɪm skrót, akronim

alloy ˈælɔɪ stop (np. metali)

acting ˈæktɪŋ aktorstwo,
gra aktorska

ally ˈælaɪ sprzymierzeniec

adjacent to sth əˈdʒeɪsnt tə
ˈsʌmθɪŋ przyległy do czegoś
adjunct ˈædʒʌŋkt adiunkt
(na uniwersytecie)
adjustable əˈdʒʌstəbl dostosowywalny, możliwy do zmiany

along the way əˈlɒŋ ðə ˈweɪ 
po drodze
along with sb əˈlɒŋ wɪð ˈsʌmbədi
wraz z kimś, wspólnie
alongside sb əˌlɒŋˈsaɪd ˈsʌmbədi
przy kimś, wraz z kimś

admittedly ədˈmɪtɪdli wprawdzie

aluminium ˌæljəˈmɪniəm 
aluminium (UK)

adorable əˈdɔːrəbl śliczny,
cudowny

ambitious æmˈbɪʃəs ambitny

advanced ədˈvɑːnst zaawansowany
advancements ədˈvɑːnsmənts
postępy (np. techniczne), rozwój
(np. technologii)
advantage ədˈvɑːntɪdʒ przewaga,
korzyść
advocate of sth ˈædvəkət əv
ˈsʌmθɪŋ rzecznik, orędownik
za czymś, zwolennik (czegoś)
affirmation ˌæfəˈmeɪʃn akceptacja,
potwierdzenie
affluent ˈæfluənt zamożny
affordable əˈfɔːdəbl przystępny,
dostępny cenowo
afterwards ˈɑːftəwədz potem,
po czymś
agreeable əˈɡriːəbl dopuszczalny,
akceptowalny
agreement əˈɡriːmənt kontrakt
agricultural ˌæɡrɪˈkʌltʃrəl rolny

amongst əˈmʌŋst pośród
amusement park əˈmjuːzmənt pɑːk
park rozrywki, wesołe miasteczko
an otherwise X sth ən ˈʌðəwaɪz
ˈsʌmθɪŋ coś, co zazwyczaj/
w typowej sytuacji jest X
an X of one’s own ən əv wʌnz əʊn
swój własny X
analogy əˈnælədʒi analogia
ancient ˈeɪnʃənt starożytny
and so on ənd ˈsəʊ ɒn i tak dalej
annual ˈænjuəl roczny
anthropology ˌænθrəˈpɒlədʒi
antropologia
antibody ˈæntiˌbɒdi przeciwciało
anticipated ænˈtɪsɪpeɪtɪd 
oczekiwany
apart from sth əˈpɑːt frəm ˈsʌmθɪŋ
poza czymś, oprócz czegoś

accompanied by sth əˈkʌmpənid
baɪ ˈsʌmθɪŋ w parze z czymś

agriculture ˈæɡrɪˌkʌltʃə(r) rolnictwo

aplenty əˈplenti pod dostatkiem,
w bród

according to sth əˈkɔːdɪŋ tə
ˈsʌmθɪŋ zgodnie z czymś

ailing ˈeɪlɪŋ chory, niedomagający
air conditioning eə(r) kənˈdɪʃənɪŋ
klimatyzacja

apolitical ˌeɪpəˈlɪtɪkl apolityczny

accordingly əˈkɔːdɪŋli 
odpowiednio, stosownie

albeit ˌɔːlˈbiːɪt aczkolwiek, chociaż

app æp aplikacja
apparent əˈpærənt widoczny,
pozorny

accounting əˈkaʊntɪŋ księgowość

all creatures great and small ɔːl
ˈkriːtʃəz ˈɡreɪt ənd smɔːl wszystkie
stworzenia, małe czy duże

accustomed to doing
sth əˈkʌstəmd tə ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ
przyzwyczajony do robienia czegoś

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

achievement əˈtʃiːvmənt
osiągnięcie, zdobycz

all-black ɔːl blæk złożony z samych
czarnoskórych osób

approval əˈpruːvl akceptacja,
zgoda

acquisition ˌækwɪˈzɪʃn nabycie,
zakup

alleged əˈledʒd rzekomy,
domniemany

approximately əˈprɒksɪmətli 
w przybliżeniu

accountant əˈkaʊntənt księgowy

apparently əˈpærəntli najwyraźniej
appealing əˈpiːlɪŋ atrakcyjny,
pociągający
appreciation əˌpriːʃɪˈeɪʃ(ə)n 
docenienie
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aptly named ˈæptli neɪmd 
odpowiednio nazwany, o trafnej
nazwie

at the very least... ət ðə ˈveri liːst 
a przynajmniej...

Beijing ˌbeiˈdʒɪŋ Pekin

aquatic əˈkwætɪk wodny

athlete ˈæθliːt atleta

archer ˈɑːtʃə(r) łucznik

attitude ˈætɪtjuːd podejście,
nastawienie

beneficiary ˌbenɪˈfɪʃəri beneficjent,
ktoś, kto na czymś skorzysta

archipelago ˌɑːkɪˈpeləɡəʊ 
archipelag

attributable to sth əˈtrɪbjʊtəbl tə
ˈsʌmθɪŋ przypisywany czemuś

best known for sth best nəʊn fə(r)
ˈsʌmθɪŋ znany najlepiej z czegoś/
dzięki czemuś

Arctic Circle ˌɑ:ktɪk ˈsɜːkl koło
podbiegunowe

auctioneers ˌɔːkʃəˈnɪəz dom
aukcyjny

better late than never ˈbetə(r) leɪt
ðən ˈnevə(r) lepiej późno niż wcale

arguably ˈɑːɡjuəbli zapewne,
możliwe

audience ˈɔːdiəns grono odbiorców

bid bɪd próba (zdobycia czegoś)
bidder ˈbɪdə(r) licytant

arms manufacturer ɑːmz
ˌmænjʊˈfæktʃərə(r) producent broni

auditor ˈɔːdɪtə(r) audytor
authenticity ˌɔːθenˈtɪsəti
prawdziwość

big boys bɪɡ ˈbɔɪz najwięksi gracze
(np. danego rynku)

arrival əˈraɪvl przybycie, przylot

authorities ɔːˈθɒrɪtiz władze

as a matter of fact... əz ə ˈmætə(r)
əv fækt tak naprawdę..., jeśli już
chodzi o to, to...

authority ɔːˈθɒrəti władza,
zwierzchnictwo

big oil bɪɡ ɔɪl wielki przemysł
naftowy

as clear as mud əz klɪə(r) əz mʌd
naciągany, zupełnie niejasny
as regards sth əz rɪˈɡɑːdz ˈsʌmθɪŋ
co się tyczy czegoś
as sb put it əz ˈsʌmbədi pʊt ɪt jak
to ktoś ujął
asap (as soon as possible) ˌeɪ es
eɪ ˈpiː əz suːn əz ˈpɒsəbl jak
najszybciej
ascent əˈsent wzlot, wejście
na szczyt
aside from sth əˈsaɪd frǝm
ˈsʌmθɪŋ poza czymś
asset ˈæset składnik majątku,
aktywa
assumption əˈsʌmpʃn założenie
astonishing əˈstɒnɪʃɪŋ
zdumiewający
at all costs ət ɔːl kɒsts za wszelką
cenę
at short notice ət ʃɔːt ˈnəʊtɪs 
bez zapowiedzi, nagle
at the expense of sth ət ði
ɪkˈspens əv ˈsʌmθɪŋ kosztem
czegoś
at the grand age of X ət ðə ɡrænd
eɪdʒ əv w sędziwym/zaawansowanym wieku X lat
at the outset ət ði ˈaʊtset 
od początku

aware of sth əˈweə(r) əv ˈsʌmθɪŋ
świadomy czegoś
awareness əˈweənəs wiedza,
znajomość (o czymś, czegoś)
awash with sth əˈwɒʃ wɪð ˈsʌmθɪŋ
pełny czegoś, zalany czymś
awestruck ˈɔːstrʌk zachwycony
(czymś)

B

backer ˈbækə(r) sponsor, fundator
backlash ˈbæklæʃ gwałtowny
sprzeciw
backup power ˈbækʌp ˈpaʊə(r)
zasilanie awaryjne/zapasowe
bad buy bæd baɪ kiepski wybór,
niefortunna decyzja (o czymś,
czego się żałuje)
baffling ˈbæflɪŋ zaskakujący,
kłopotliwy
bank bæŋk brzeg (rzeki)
bargain ˈbɑːɡɪn okazja (cenowa)
barrier to entry ˈbæriə(r) tu ˈentri
przeszkoda do pokonania
(przy próbie wejścia gdzieś)
based in X beɪst ɪn z siedzibą w X
battle bætl batalia, bitwa
behaviour bɪˈheɪvjə(r) zachowanie
(UK)

belief bɪˈliːf przekonanie, opinia

big player bɪɡ ˈpleɪə(r) ważny/
wielki gracz
bill bɪl banknot
bill of fare bɪl əv feə(r) karta
dań, jadłospis (również produkty
w ofercie itp.)
billionaire ˌbɪljəˈneə(r) miliarder
biodiversity ˌbaɪəʊdaɪˈvɜːsəti
bioróżnorodność
biopic ˈbaɪəʊpɪk film biograficzny
bird in flight bɜːd ɪn flaɪt ptak
w locie, lecący ptak
bitterly cold ˈbɪtəli kəʊld 
przenikliwie zimno
black and blue gold blæk ənd bluː
ɡəʊld czarne i niebieskie złoto
(pot. o ropie i gazie)
blockchain ˈblɒktʃeɪn technologia
blockchain
bloody ˈblʌdi krwawy
board member bɔːd ˈmembə(r)
członek zarządu
boisterously ˈbɔɪstərəsli w huczny
sposób, hałaśliwie i z wigorem
bold bəʊld odważny
booth buːð kabina
border ˈbɔːdə(r) granica
bottom line ˈbɒtəm laɪn saldo,
rezultat, wynik
boycott ˈbɔɪkɒt bojkot
brainchild ˈbreɪntʃaɪld pomysł (czyjś)
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brand brænd marka
breaking news ˈbreɪkɪŋ njuːz
wiadomość z ostatniej chwili
breakthrough ˈbreɪkθruː
przełomowy
brewery ˈbruːəri browar
brief briːf krótki
briefly ˈbriːfli krótko
bright braɪt bystry, rozgarnięty
broadcaster ˈbrɔːdkɑːstə(r) kanał
TV/radio; nadawca (radio, TV)
broadcasting ˈbrɔːdkɑːstɪŋ
nadający (przez radio/TV)
bureau ˈbjʊərəʊ biuro, urząd

carbon footprint ˈkɑːbən ˈfʊtprɪnt
ślad węglowy (łączna ilość emisji
gazów cieplarnianych)
career home runs kəˈrɪə(r) həʊm
rʌnz home-runy w karierze
(bejsbolisty)
carrel ˈkærəl kabina
catastrophe kəˈtæstrəfi katastrofa

by turnover baɪ ˈtɜːnəʊvə(r) 
pod względem obrotów

C

cadmium ˈkædmɪəm kadm
calmly ˈkɑːmli spokojnie
camera work ˈkæmərə ˈwɜːk praca
kamery, praca operatora (kamery)

cod kɒd dorsz
collectible kəˈlektəbl przedmiot
kolekcjonerski

cautionary tale ˈkɔːʃənri teɪl 
historia ku przestrodze

combine harvester ˈkɒmbaɪn
ˈhɑːvɪstə(r) kombajn (UK)

cell sel komórka

combined kəmˈbaɪnd połączony,
wspólny

centred around sth ˈsentəd
əˈraʊnd ˈsʌmθɪŋ skupiony wokół
czegoś

burnt sienna bɜːnt sɪˈenə sjena
palona (kolor)

by no means baɪ nəʊ miːnz 
ani trochę, wcale (nie)

coastline ˈkəʊstlaɪn wybrzeże, linia
brzegowa

caterpillar ˈkætəpɪlə(r) gąsienica

century ˈsentʃəri stulecie

buyout bid ˈbaɪaʊt bɪd oferta
wykupu

coal-fired kəʊl ˈfaɪəd opalany
węglem

colour scheme ˈkʌlə(r) skiːm układ
kolorystyczny, schemat (UK)

buried at sea ˈberɪd ət siː 
pochowany na morzu; utopiony

bustling ˈbʌslɪŋ pełen życia/ruchu
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combustion engine kəmˈbʌstʃən
ˈendʒɪn silnik spalinowy
commerce ˈkɒmɜːs handel

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

commercial kəˈmɜːʃl handlowy,
komercyjny

dyrektor naczelny

commission kəˈmɪʃn komisja

challenge ˈtʃæləndʒ wyzwanie,
problem

commodity kəˈmɒdɪti towar,
artykuł (np. spożywczy)

challenging ˈtʃæləndʒɪŋ trudny,
pełen wyzwań

community kəˈmjuːnɪti
społeczność

characteristics kærəktəˈrɪstɪks 
cechy, znamiona

commute kəˈmjuːt dojazd
(do pracy)

chat tʃæt pogawędka

compact ˈkɒmpækt kompaktowy,
niewielki

chemicals ˈkemɪklz chemikalia
chief administrator tʃiːf
ədˈmɪnɪstreɪtə(r) główny
administrator
chiefly ˈtʃiːfli przeważnie, głównie
childhood ˈtʃaɪldhʊd dzieciństwo
chilled tʃɪld schłodzony, mrożony

compared to sth kəmˈpeəd tə
ˈsʌmθɪŋ w porównaniu do czegoś
compartment kəmˈpɑːtmənt
przedział, przegródka
compatriot kəmˈpætrɪət rodak
compensatory damages kəmˈpensətəri ˈdæmɪdʒɪz 
odszkodowania za poniesioną
szkodę

campaigning kæmˈpeɪnɪŋ walka
(o coś), toczenie kampanii

chore tʃɔː(r) (uciążliwy) obowiązek

candid ˈkændɪd szczery

circa ˈsɜːkə około, w przybliżeniu

capability ˌkeɪpəˈbɪlɪti zdolność
(np. do czegoś), możliwość

competition ˌkɒmpəˈtɪʃn rywal,
konkurencja

civil engineer ˈsɪvəl ˌendʒɪˈnɪə(r)
inżynier budownictwa (wodnego
i lądowego)

competitive kəmˈpetətɪv
konkurencyjny

capable of doing sth ˈkeɪpəbl əv
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ mający możliwość
(z)robienia czegoś

chunk tʃʌŋk kawałek

Civvy Street ˈsɪvɪ striːt w cywilu
(pot., arch., UK)

capacity kəˈpæsəti rola,
stanowisko (danej osoby)

class divide klɑːs dɪˈvaɪd
nierówność klasowa

capital investment ˈkæpɪtəl
ɪnˈvestmənt lokata kapitału

close-up klǝʊz ʌp zbliżenie,
przyjrzenie się czemuś z bliska

carbon ˈkɑːbən węgiel (pierwiastek)

clumsy ˈklʌmzi niezdarny

competitor kəmˈpetɪtə(r) rywal
complaining kəmˈpleɪnɪŋ 
narzekanie
complicity kəmˈplɪsɪti
współodpowiedzialność (za coś
złego), współudział, współwina
compos mentis ˌkɒmpəs ˈmentɪs
w pełni władz umysłowych (łac.)
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conceivably kənˈsiːvəbli możliwe,
niewykluczone

Copenhagen ˌkəʊpənˈheɪɡən 
Kopenhaga

concept ˈkɒnsept pojęcie, idea

copper ˈkɒpə(r) miedź

concern kənˈsɜːn obawa

core asset kɔː(r) ˈæset kluczowy
składnik majątku; aktywa związane
z działalnością główną

concerned about sth kənˈsɜːnd
əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ zaniepokojony
czymś
concession kənˈseʃn koncesja,
zezwolenie

corporate governance ˈkɔːpərət
ˈɡʌvənəns ład korporacyjny
costly ˈkɒstli kosztowny

concrete ˈkɒŋkriːt konkretny; beton

counter ˈkaʊntə(r) licznik

condition kənˈdɪʃn warunek, stan

counter-intuitive ˈkaʊntə(r)
ɪnˈtjuːɪtɪv sprzeczny z intuicją

confirmation ˌkɒnfəˈmeɪʃn 
potwierdzenie
confusing kənˈfjuːzɪŋ mylący,
niejasny

counterpart ˈkaʊntəpɑːt 
odpowiednik
coup kuː przewrót, zamach stanu

connoisseur ˌkɒnəˈsɜː(r) koneser

crane kreɪn żuraw, dźwig

consecutive kənˈsekjʊtɪv z rzędu,
kolejny

creative accounting kriːˈeɪtɪv
əˈkaʊntɪŋ kreatywna księgowość

consequently ˈkɒnsɪkwəntli 
w rezultacie, wskutek tego

creature ˈkriːtʃə(r) stworzenie

conservationist ˌkɒnsəˈveɪʃənɪst
obrońca przyrody, ekolog
container ship kənˈteɪnə(r) ʃɪp 
kontenerowiec

credibility ˌkredɪˈbɪlɪti
wiarygodność
critical-mass moment ˈkrɪtɪkl mæs
ˈməʊmənt przełomowy moment

contemporary kənˈtemprəri
współczesny

criticized for doing sth ˈkrɪtɪsaɪzd
fə(r) ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ skrytykowany
za zrobienie czegoś

content ˈkɒntent zawartość, treść

crops krɒps uprawy

contentious kənˈtenʃəs sporny,
kontrowersyjny
contractor kənˈtræktə(r) 
wykonawca (zlecenia),
przedsiębiorca (wykonujący
zlecenie dla organizacji/osoby
prywatnej)
contribution to sth ˌkɒntrɪˈbjuːʃn
tə ˈsʌmθɪŋ przyczynek do czegoś,
wkład w coś
convenience store kənˈviːniəns
stɔː(r) sklep ogólnospożywczy
convenient kənˈviːniənt dogodny,
wygodny

crossover ˈkrɒsəʊvə(r) połączony
z zamianą miejsc/łączący dwa różne
światy, gatunki, postaci z powieści
itp.
crowdfunding ˈkraʊdfʌndɪŋ 
wspieranie niezależnego projektu
ze środków zebranych od zwykłych
ludzi za pośrednictwem strony typu
Kickstarter (najcz. poprzez bardzo
dużą liczbę bardzo małych kwot)
crowning glory ˈkraʊnɪŋ ˈɡlɔːri
największy atut
crumbs krʌmz okruszki
crust krʌst skorupa
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D

daunting ˈdɔːntɪŋ zniechęcający,
beznadziejny
debt det zadłużenie
declared dɪˈkleəd zadeklarowany,
zgłoszony
decline dɪˈklaɪn upadek, spadek
decor ˈdeɪkɔː(r) wystrój (wnętrza)
dedicated ˈdedɪkeɪtɪd oddany,
lojalny
dedicated to sth ˈdedɪkeɪtɪd tə
ˈsʌmθɪŋ poświęcony czemuś
deep-sea ˈdiːp siː głębokomorski
deforestation ˌdi:ˌfɒrɪˈsteɪʃn 
wylesienie
delay dɪˈleɪ opóźnienie
demand dɪˈmɑːnd popyt
demand for sth dɪˈmɑːnd fə(r)
ˈsʌmθɪŋ popyt na coś,
zapotrzebowanie
dengue fever ˈdenɡ ˈfiːvə(r)
gorączka denga
department dɪˈpɑːtmənt wydział
(na uniwersytecie)
dependence on sth dɪˈpendəns ɒn
ˈsʌmθɪŋ zależność od czegoś
dependent on sth dɪˈpendənt ɒn
ˈsʌmθɪŋ zależny od czegoś
despite dɪˈspaɪt pomimo
destination ˌdestɪˈneɪʃn cel
podróży
devastating ˈdevəsteɪtɪŋ 
niszczycielski, miażdżący
developmental
years dɪˌveləpˈmentl ˈjiəz lata
dorastania
dip in sth dɪp ɪn ˈsʌmθɪŋ obniżenie
czegoś, gwałtowny spadek w czymś
directly dəˈrektli bezpośrednio

conveniently kənˈviːnɪəntli 
w wygodny sposób, dogodnie

crypto (cryptocurrency) ˈkrɪptəʊ
ˈkrɪptəʊkʌrənsi kryptowaluta (pot.)

conventional wisdom kənˈvenʃnl
ˈwɪzdəm popularny pogląd,
obiegowy sąd

cryptographic ˌkrɪptəˈɡrafɪk 
szyfrowany, kryptograficzny

director general dɪˈrektə(r)
ˈdʒenrəl dyrektor generalny (UK)

cubbyhole ˈkʌbɪhəʊl kącik

cool-down ˈkuːldaʊn okres
odnowienia/regeneracji

cubicle ˈkjuːbɪkl boks (stanowisko
pracy)

dirty technology ˈdɜːti tekˈnɒlədʒi
technologia nieekologiczna

director dɪˈrektə(r) reżyser

disaster dɪˈzɑːstə(r) katastrofa

Colorful
MEDIA

disbelief ˌdɪsbɪˈliːf niedowierzanie
discarded dɪˈskɑːdɪd odrzucony
discount ˈdɪskaʊnt zniżka
disease dɪˈziːz choroba
dishonour dɪsˈɒnə(r) dyshonor,
ujma (UK)
distraction dɪˈstrækʃn coś,
co rozprasza uwagę
district ˈdɪstrɪkt dzielnica
diverse daɪˈvɜːs różnorodny,
zróżnicowany
division dɪˈvɪʒn oddział, dział
divisional dɪˈvɪʒnəl oddziałowy,
związany z filią lub oddziałem
documentary ˌdɒkjʊˈmentəri film
dokumentalny
domestic dəˈmestɪk krajowy
double-edged sword ˌdʌbl ˈedʒd
sɔːd obosieczny miecz
double-layered ˈdʌbl ˈleɪəd 
dwuwarstwowy
downhill ˌdaʊnˈhɪl w dół, z górki
downtown ˈdaʊntaʊn śródmieście,
śródmiejski (US)

effortless ˈefətləs bez wysiłku,
łatwy
electricity ɪˌlekˈtrɪsəti
elektryczność
eligible for sth ˈelɪdʒəbl fə(r)
ˈsʌmθɪŋ uprawniony do czegoś

estimated ˈestɪmeɪtɪd szacowany,
podawany w przybliżeniu

emphasis ˈemfəsɪs nacisk, akcent
(na coś)
empire ˈempaɪə(r) imperium
employer ɪmˈplɔɪə(r) pracodawca
employment ɪmˈplɔɪmənt 
zatrudnienie
empowerment ɪmˈpaʊəmǝnt
zwiększenie pozycji/znaczenia
endemic enˈdemɪk powszechny
(gdzieś/w jakimś miejscu)
engineering ˌendʒɪˈnɪərɪŋ
inżynieria
enormous ɪˈnɔːməs ogromny
enterprise ˈentəpraɪz
przedsięwzięcie, przedsiębiorstwo

entrance ˈentrəns wejście
(np. gdzieś)

drawback ˈdrɔːbæk wada, minus

entrepreneur ˌɒntrəprəˈnɜː(r)
przedsiębiorca
entrepreneurial ˌɒntrəprəˈnɜːrɪəl
przedsiębiorczy

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

environmental ɪnˌvaɪrənˈmentl
środowiskowy, dotyczący
środowiska naturalnego

E

environmental impact ɪnˌvaɪərənˈmentl ˈɪmpækt
wpływ na środowisko

earthquake ˈɜːθkweɪk trzęsienie
ziemi
ease of doing business iːz əv
ˈduːɪŋ ˈbɪznəs łatwość w robieniu
interesów
ease of movement iːz əv
ˈmuːvmənt łatwość poruszania się
efficiency ɪˈfɪʃnsi wydajność

established ɪˈstæblɪʃt 
o ugruntowanej pozycji

embarrassing ɪmˈbærəsɪŋ
żenujący

drama ˈdrɑːmə dramat,
dramatyczne wydarzenia

earnings report ɜːnɪŋz rɪˈpɔːt
oświadczenie o zyskach/dochodach

essential ɪˈsenʃl niezbędny,
podstawowy

estimate ˈestɪmət wartość
szacunkowa

draining ˈdreɪnɪŋ wyczerpujący

dredging ˈdredʒɪŋ pogłębianie,
bagrowanie

especially ɪˈspeʃəli zwłaszcza

elsewhere ˌelsˈweə(r) gdzie indziej

entertainment ˌentəˈteɪnmənt 
rozrywka

dreaded ˈdredɪd budzący strach
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environmentally friendly

estuary ˈestʃʊəri estuarium, ujście
euphemistically ˌjuːfəˈmɪstɪkli 
eufemistycznie
event ɪˈvent wydarzenie
eventually ɪˈventʃʊəli ostatecznie,
w końcu
ever-present ˈevə(r) ˈpreznt 
wieczny, odwieczny
everything within sb’s power ˈevrɪθɪŋ wɪðˈɪn ˈsʌmbədɪz
ˈpaʊə(r) wszystko leży w czyjejś
mocy
evidently ˈevɪdəntli wyraźnie,
widocznie
except ɪkˈsept poza, oprócz
excitement ɪkˈsaɪtmənt ekscytacja,
emocje
excluded ɪkˈskluːdɪd wyłączony
(np. z czegoś)
executive ɪɡˈzekjʊtɪv (ktoś)
wyższego szczebla, (należący do)
ścisłego kierownictwa
exhibition ˌeksɪˈbɪʃn wystawa
existing ɪɡˈzɪstɪŋ istniejący
exit poll ˈeksɪt pəʊl sondaż
wyborczy (po odejściu od urny,
po zagłosowaniu)
expansion ɪkˈspænʃn rozszerzenie,
rozwój

ɪnˌvaɪərənˈmentəli ˈfrendli 

expansive ɪkˈspænsɪv ogromny,
rozległy

enzyme ˈenzaɪm enzym

expat eksˈpat ekspatriant
(pot., UK)

przyjazny dla środowiska

equivalent ɪˈkwɪvələnt ekwiwalent,
odpowiednik
error of judgement ˈerə(r) əv
ˈdʒʌdʒmənt błąd w ocenie sytuacji
escalation ˌeskəˈleɪʃn eskalacja,
wzrost (np. napięcia)

expectation ˌekspekˈteɪʃn 
oczekiwanie, nadzieja
exposed to sth ɪkˈspəʊzd tə
ˈsʌmθɪŋ wystawiony na działanie
czegoś

Colorful
MEDIA

exposure ɪkˈspəʊʒə(r)
nagłośnienie (medialne);
wystawienie, narażenie (na coś)

first of its kind ˈfɜːst əv ɪts kaɪnd
pierwszy tego rodzaju

extensive ɪkˈstensɪv rozległy

flexibility ˌfleksəˈbɪləti
elastyczność

extinction ɪkˈstɪŋkʃn wymarcie

first off,... ˈfɜːst ɒf po pierwsze...

extraction ɪkˈstrækʃn wydobycie
(np. minerałów)

flexibly ˈfleksəbli elastycznie

extremely ɪkˈstriːmli ogromnie,
niezwykle

fluke fluːk przypadek, fuks

eye-catching ˈaɪ kætʃɪŋ
przyciągający wzrok

F

face value feɪs ˈvæljuː wartość
nominalna
facilities fəˈsɪlɪtɪz infrastruktura,
udogodnienia
fad fæd chwilowa moda
fair share feə(r) ʃeə(r) pokaźna
ilość, sporo (czegoś)
fairly ˈfeəli całkiem, dość
fallen idol ˈfɔːlən ˈaɪdl upadły idol,
niegdysiejszy idol
familiar with sth fəˈmɪlɪə(r) wɪð
ˈsʌmθɪŋ znający coś, zaznajomiony
z czymś
fancy ˈfænsi wyszukany, wymyślny
far from sth fɑː(r) frəm ˈsʌmθɪŋ
daleki od czegoś; zupełnie/wcale
nie jakiś
fast becoming fɑːst bɪˈkʌmɪŋ 
szybko staje się; szybko zmieniający
się/stający się
feasibility study ˌfiːzəˈbɪlɪti ˈstʌdi
studium wykonalności
feasible ˈfiːzəbl realny, wykonalny
fee fiː opłata
fellow X ˈfeləʊ kolega po X
(np. po fachu, na danej pozycji,
z danego kraju)
ferromanganese ˌferə(ʊ)
mæŋɡəniːz żelazomangan

flu fluː grypa
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free-for-all friː fə(r) ɔːl wolna
amerykanka, ogólna bijatyka/
pyskówka
freight freɪt fracht, przewóz
towarów
frenzy ˈfrenzi szał
frictionless ˈfrɪkʃənləs gładki,
bezproblemowy

focal point ˈfəʊkl pɔɪnt punkt
centralny, główny punkt

from all walks of life frəm ɔːl
wɔːks əv laɪf z różnych środowisk,
różnego pochodzenia

folk fəʊk ludzie (pot., UK)

front row frʌnt rəʊ pierwszy rząd

following ˈfɒləʊɪŋ fani, zwolennicy
(czegoś/kogoś)

front runner ˌfrʌnt ˈrʌnə(r) faworyt
(np. w wyścigu)

following sth ˈfɒləʊɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
po czymś

fruitful ˈfruːtfl owocny

footage ˈfʊtɪdʒ nagranie/a,
materiał filmowy

fungibility fʌn(d)ʒɪˈbɪlɪti
zamienność (waluty)

foothills ˈfʊthɪlz pogórze

fungible asset ˈfəndʒəbəl ˈæset
aktywa zamienne

for instance fə(r) ˈɪnstəns 
na przykład

furthermore ˌfɜːðəˈmɔː(r) 
co więcej, ponadto

for the foreseeable future fə(r)
ðə fɔːˈsiːəbl ˈfjuːtʃə(r) w najbliższej
dającej się przewidzieć przyszłości
for the long term fə(r) ðə ˈlɒŋ tɜːm
na dłuższą metę, w dłuższej perspektywie czasowej
for the most part fə(r) ðə məʊst
pɑːt przeważnie, najczęściej

G

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

for the sake of sth fə(r) ðə seɪk ǝv
ˈsʌmθɪŋ dla dobra czegoś, w jakimś
celu

gas field ɡæs fiːld pole gazowe,
złoże gazu

for the time being fə(r) ðə ˈtaɪm
ˈbiːɪŋ jak na razie

GDP (gross domestic product) ˌdʒiː

foreign national ˈfɒrən ˈnæʃnəl
obcokrajowiec
foreign trade ˈfɒrən treɪd handel
zagraniczny
former ˈfɔːmə(r) dawny, były
foundation faʊnˈdeɪʃn fundament,
podstawa (czegoś)
founder ˈfaʊndə(r) założyciel
founding father ˈfaʊndɪŋ ˈfɑːðə(r)
ojciec założyciel, twórca (kraju) (US)

figure ˈfɪɡə(r) liczba, statystyka

fracture ˈfræktʃə(r) pęknięcie,
szczelina

first foray into sth fɜːst ˈfɒreɪ ˈɪntə
ˈsʌmθɪŋ pierwsza próba w jakiejś
dziedzinie, debiut

free passage friː ˈpæsɪdʒ 
swobodny przepływ (towarów),
swobodne poruszanie się (ludzi)

gateway ˈɡeɪtweɪ brama, wejście
diː ˈpiː ɡrəʊs dəˈmestɪk ˈprɒdʌkt
 KB (produkt krajowy brutto)
P

Gen Zers dʒen ˈzedə(r)z osoby
z pokolenia Z (urodzone już w XXI
wieku)
generally ˈdʒenrəli zazwyczaj,
na ogół
genome sequencing ˈdʒiːnəʊm
ˈsiːkwənsɪŋ sekwencjonowanie
genomu
genre ˈʒɒr̃ ə gatunek
get-rich ˈɡet rɪtʃ mający na celu
szybkie wzbogacenie się
given sth ˈgɪvn ˈsʌmθɪŋ zważywszy
na coś
glacier ˈɡlæsɪə(r) lodowiec

Colorful
MEDIA

glitz ɡlɪts blichtr, szyk
global warming ˈɡləʊbl ˈwɔːmɪŋ
globalne ocieplenie
glorious ˈɡlɔːrɪəs wspaniały
gold bar ɡəʊld bɑː(r) sztabka złota
gold rush ɡəʊld rʌʃ gorączka złota
goliath ɡəˈlaɪəθ goliat, olbrzym
good-sized ɡʊd saɪzd sporych
rozmiarów
gorilla ɡəˈrɪlə goryl
gory ˈɡɔːri krwawy
gradually ˈɡrædʒʊəli stopniowo
graphic artist ˈɡræfɪk ˈɑːtɪst artysta
grafik
grateful for sth ˈɡreɪtfəl fə(r)
ˈsʌmθɪŋ wdzięczny za coś
great read ˈɡreɪt riːd świetna
lektura
greater still ˈɡreɪtə(r) stɪl (a) nawet
większy, (a) nawet więcej
grid ɡrɪd siatka, sieć (energetyczna)
gruelling ˈɡruːəlɪŋ wyczerpujący
(UK)
guest speaker ɡest ˈspiːkə(r)
gościnny wykładowca, zaproszony
mówca
gulf ɡʌlf zatoka
gushing ˈɡʌʃɪŋ egzaltowany

hassle ˈhæsl kłopot, zawracanie
głowy (pot.)

hospitality ˌhɒspɪˈtæləti
gościnność

hazardous ˈhæzədəs 
niebezpieczny (np. dla statków)

hot-button hɒt ˈbʌtn gorący
(temat), kontrowersyjny (pogląd,
kwestia)

head hed dyrektor, prezes
head office hed ˈɒfɪs główna
siedziba
headline ˈhedlaɪn nagłówek
headquarters hedˈkwɔːtəz siedziba
główna
heat-resistant ˈhiːtrɪˌzɪstənt
odporny na ciepło
heavy drinker ˈhevi ˈdrɪŋkə(r) 
osoba pijąca dużo alkoholu,
alkoholik
heavy machinery ˈhevi məˈʃiːnəri
ciężkie maszyny, ciężki sprzęt

hotbed ˈhɒtbed siedlisko, gniazdo
(czegoś)
hourly ˈaʊəli godzinowy
housing ˈhaʊzɪŋ gospodarka
mieszkaniowa
human error ˈhjuːmən ˈerə(r) błąd
ludzki
human papillomavirus
(HPV) ˈhjuːmən ˌpapɪˈləʊməˌvʌɪrəs
ˌeɪtʃ piː ˈviː wirus brodawczaka
ludzkiego
humanity hjuːˈmænɪti ludzkość

heck! hek kurczę!, rany! (pot.,
arch.)

humankind ˌhjuːmənˈkaɪnd
ludzkość

heightened ˈhaɪtnd podwyższony,
większy

humble beginnings ˈhʌmbl
bɪˈɡɪnɪŋz skromne początki

hence hens stąd

humidity hjuːˈmɪdəti wilgotność
(powietrza)

herald ˈherəld zwiastun
heritage ˈherɪtɪdʒ dziedzictwo
heroine ˈherəʊɪn bohaterka
herring ˈherɪŋ śledź
hesitant ˈhezɪtənt niepewny,
wahający się
hierarchy ˈhaɪərɑːki hierarchia

H

high life ˈhaɪ laɪf światowe życie

habit ˈhæbɪt zwyczaj

high school haɪ skuːl liceum (US)

habitat ˈhæbɪtæt środowisko życia

historical records hɪˈstɒrɪkl
ˈrekɔːdz dane historyczne, zapisy

halfway around sth hɑːfˈweɪ
əˈraʊnd ˈsʌmθɪŋ w pół drogi dokoła
czegoś
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high profile ˌhaɪ ˈprəʊfaɪl szeroko
znany (nie przed rzeczownikiem)

hold on to your hat! həʊld ɒn tə
jə(r) hæt uważaj, to będzie coś!

hybrid ˈhaɪbrɪd hybrydowy
hydroelectricity ˌhaɪdrəʊɪˌlekˈtrɪsəti energia
elektryczna z hydroelektrowni
hydrogen ˈhaɪdrədʒən wodór
hygiene ˈhaɪdʒiːn higiena

I

icon ˈaɪkɒn kultowa postać
(zwierzę, przedmiot)
iconic aɪˈkɒnɪk kultowy
identity aɪˈdentɪti tożsamość
idyllic ɪˈdɪlɪk idylliczny, sielankowy

hands-on hændz ɒn bezpośredni,
praktyczny

home office həʊm ˈɒfɪs biuro
domowe

if you will,... ɪf ju wɪl
przykładowo,...

happily ˈhæpɪli radośnie

home to sth həʊm tə ˈsʌmθɪŋ 
dom dla czegoś, miejsce czegoś

IKR (I know, right?) ˌˈaɪ keɪ ˈɑː(r)
ˈaɪ nəʊ raɪt no nie?, co nie? (pot.,
slang internetowy)

harbour ˈhɑːbə(r) przystań (UK)

hardly ˈhɑːdli raczej nie

honeymoon period ˈhʌnɪmuːn
ˈpɪərɪəd okres miodowego
miesiąca, okres zaślepienia/
zauroczenia

harm hɑːm krzywda, szkoda

honorary ˈɒnərəri honorowy

harrow ˈhærəʊ brona

honourable ˈɒnərəbl honorowy (UK)

hard-working hɑːd ˈwɜːkɪŋ ciężko
pracujący, pracowity

immense ɪˈmens ogromny, wielki
immune system ɪˈmjuːn ˈsɪstɪm
system odpornościowy
immunology ˌɪmjʊˈnɒlədʒi 
immunologia

Colorful
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impact on sth ˈɪmpækt ɒn ˈsʌmθɪŋ
wpływ na coś
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in reference to sth ɪn ˈrefrəns tə
ˈsʌmθɪŋ nawiązując do czegoś,
w nawiązaniu do czegoś

inclined to do sth ɪnˈklaɪnd tə du
ˈsʌmθɪŋ skłonny do (z)robienia
czegoś

impartiality ˌɪmˌpɑːʃɪˈælɪti
bezstronność

in restraint of trade ɪn rɪˈstreɪnt əv
treɪd (mający) zakaz konkurencji

income stream ˈɪŋkʌm striːm
źródło dochodu

impassioned ɪmˈpæʃnd żarliwy

in sb’s favour ɪn ˈsʌmbədiz
ˈfeɪvə(r) na czyjąś korzyść, za kimś
(np. głosować) (UK)

income tax ˈɪnkʌm tæks podatek
dochodowy

impartial ɪmˈpɑːʃl bezstronny

impending ɪmˈpendɪŋ 
nieuchronnie zbliżający się,
nadchodzący
implement ˈɪmplɪment narzędzie
(np. rolnicze)
implied ɪmˈplaɪd domniemany,
sugerowany
impractical ɪmˈpræktɪkl 
niepraktyczny
impressive ɪmˈpresɪv imponujący
improvement on sth ɪmˈpruːvmənt
ɒn ˈsʌmθɪŋ ulepszenie
w porównaniu do czegoś

in sb’s lifetime ɪn ˈsʌmbədɪz
ˈlaɪftaɪm za czyjegoś życia
in sb’s shoes ɪn ˈsʌmbədɪz ʃuːz
będąc na czyimś miejscu
in spite of sth ɪn spaɪt ǝv ˈsʌmθɪŋ
pomimo czegoś
in terms of sth ɪn tɜːmz əv ˈsʌmθɪŋ
pod względem czegoś, jeśli chodzi
o coś
in the blink of an eye ɪn ðə blɪnk
əv ən aɪ w mgnieniu oka

incoming ˈɪnkʌmɪŋ przychodzący,
nadchodzący
increasingly ɪnˈkriːsɪŋli coraz
bardziej
indeed ɪnˈdiːd istotnie, w rzeczy
samej
independence from sb

ˌɪndɪˈpendəns frəm ˈsʌmbədi
 iezależność od kogoś
n

independent ˌɪndɪˈpendənt
niezależny
indirect ˌɪndəˈrekt pośredni

in a jam ɪn ə dʒæm w trudnej
sytuacji, w tarapatach

in the doldrums ɪn ðə ˈdɒldrəmz 
w depresji, w zastoju

individual ˌɪndɪˈvɪdʒʊəl osoba,
jednostka

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

in the limelight ɪn ðə ˈlaɪmlaɪt 
w świetle jupiterów, w centrum
uwagi

inevitable ɪnˈevɪtəbl nieuchronny

in advance ɪn ədˈvɑːns zawczasu

industrial revolution ɪnˈdʌstrɪəl
ˌrevəˈluːʃn rewolucja przemysłowa

in the mistaken belief... ɪn ðə
mɪˈsteɪkən bɪˈliːf w błędnym
przekonaniu...

inflated ɪnˈfleɪtɪd zawyżony,
sztucznie rozdmuchany;
nadmuchany

in the region of X ɪn ðə ˈriːdʒən əv
w okolicach X, około X
(np. o kwocie)

influential ˌɪnflʊˈenʃl wpływowy

in contrast ɪn ˈkɒntrɑːst odwrotnie,
przeciwnie

in the run-up to sth ɪn ðə
ˈrʌn ʌp tə ˈsʌmθɪŋ w okresie
poprzedzającym coś

ingredient ɪnˈɡriːdiənt składnik

in equal measure ɪn ˈiːkwəl
ˈmeʒə(r) w jednakowym stopniu

in the short term ɪn ðə ʃɔːt tɜːm 
na krótką metę

in line with sth ɪn laɪn wɪð ˈsʌmθɪŋ
zgodnie/zgodny z czymś

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

inkling ˈɪŋklɪŋ pojęcie
(np. o czymś)

in many respects ɪn ˈmeni
rɪˈspekts pod wieloma względami

in turn ɪn tɜːn z kolei

in charge ɪn tʃɑːdʒ u steru,
u władzy
in collaboration with sb ɪn

kəˌlæbəˈreɪʃn wɪð ˈsʌmbədi 

we współpracy z kimś

in comparison ɪn kəmˈpærɪsn 
w porównaniu

informal ɪnˈfɔːml nieformalny,
luźny
inhabitant ɪnˈhæbɪtənt 
mieszkaniec

insensitive ɪnˈsensətɪv 
niedelikatny, nietaktowny
insight into sb ˈɪnsaɪt ˈɪntə
ˈsʌmbədi dogłębne zrozumienie
kogoś

in more detail ɪn mɔː(r) ˈdiːteɪl
bardziej szczegółowo

in view of sth ɪn vjuː əv ˈsʌmθɪŋ
zważywszy na coś, ze względu
na coś

in parallel to sth ɪn ˈpærəlel tə
ˈsʌmθɪŋ równolegle do czegoś

in X alone ɪn əˈləʊn tylko w X
(np. roku)

instantaneous ˌɪnstənˈteɪniəs
natychmiastowy

in-person ɪn ˈpɜːsn osobiście

instrumental in doing sth

in particular ɪn pəˈtɪkjʊlə(r) 
w szczególności, konkretnie
in recognition of sth ɪn ˌrekəɡˈnɪʃn
əv ˈsʌmθɪŋ w ramach uznania,
na dowód uznania czegoś

incentive ɪnˈsentɪv zachęta,
motywacja
incident ˈɪnsɪdənt wypadek

instant ˈɪnstənt natychmiastowy

ˌɪnstrʊˈmentl ɪn ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ 

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

Colorful
MEDIA

instrumental in sth ˌɪnstrʊˈmentl
ɪn ˈsʌmθɪŋ odgrywający kluczową
rolę w czymś
insurance ɪnˈʃʊərəns 
ubezpieczenie, ubezpieczenia
insurmountable ˌɪnsəˈmaʊntəbl
nie do pokonania (o przeszkodzie)
integrity ɪnˈteɡrəti uczciwość,
prawość
intellectual property ˌɪntəˈlektʃuəl
ˈprɒpəti własność intelektualna
interchangeability ˌɪntəˈtʃeɪndʒəbl
wymienność; możliwość
wymiennego stosowania
intermittent ˌɪntəˈmɪtənt 
przerywany, z przerwami
internal ɪnˈtɜːnl wewnętrzny
intervention ˌɪntəˈvenʃn 
interwencja, interweniowanie,
wtrącanie się
invested in sth ɪnˈvestɪd ɪn
ˈsʌmθɪŋ zaangażowany w coś;
któremu zależy na czymś
investigation ɪnˌvestɪˈɡeɪʃn
dochodzenie
involved in sth ɪnˈvɒlvd ɪn ˈsʌmθɪŋ
zaangażowany w coś, związany
z czymś
island ˈaɪlənd wyspa
it begs the question,... ɪt beɡz ðə
ˈkwestʃən nasuwa się pytanie...
it is no secret that... ɪt ɪz nəʊ
ˈsiːkrɪt ðæt nie jest (żadną)
tajemnicą, że...
it is only natural that... ɪt ɪz ˈəʊnli
ˈnætʃrəl ðæt nie jest (zatem) niczym
dziwnym, że...
it is safe to say that... ɪt ɪz seɪf tə
ˈseɪ ðæt śmiało można powiedzieć,
że...
it wasn’t long before... ɪt ˈwɒznt
lɒŋ bɪˈfɔː(r) nie trwało długo, zanim..., niedługo potem...

J
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layer ˈleɪə(r) warstwa
leave liːv urlop

joint dʒɔɪnt wspólny, robiony
wraz z kimś

Leicester ˈlestə(r) Leicester
(miasto)

junior position ˈdʒuːnɪə(r) pəˈzɪʃn
stanowisko niższego stopnia

let alone X... let əˈləʊn 
a co dopiero X..., nie wspominając
już o X

K

kaleidoscopic kəˌlaɪdəˈskɒpɪk
kalejdoskopowy
keen to do sth kiːn tə du ˈsʌmθɪŋ
chętny, skłonny do zrobienia czegoś
key performance indicators
(KPIs) kiː pəˈfɔːməns ˈɪndɪkeɪtəz
ˌkeɪ piː ˈaɪz kluczowe wskaźniki
wydajności
Khedive kɪˈdiːv kedyw (tytuł
tureckich władców Egiptu)
killer whale ˈkɪlə(r) weɪl orka
(ssak morski)
kinda ˈkaɪndə w stylu, jak
(o czymś, co przypomina lub jest
podobne do czegoś) (pot.)

leveraged buyout ˈliːvərɪdʒd
ˈbaɪaʊt zakup lewarowany
licence ˈlaɪsns licencja, zezwolenie
(UK)
life form laɪf ˈfɔːm forma życia
lifetime ˈlaɪftaɪm (całego) życia
(np. praca)
lift lɪft winda (UK)
like for like ˈlaɪk fə(r) ˈlaɪk 
analogicznie
likewise ˈlaɪkwaɪz podobnie,
w podobny sposób
lithium-ion ˈlɪθiəm ˈaɪən 
litowo-jonowy
littered with sth ˈlɪtəd wɪð ˈsʌmθɪŋ
upstrzony/usiany czymś

KK (ok, ok) keɪ keɪ ˌəʊˈkeɪ ˌəʊˈkeɪ
ok (slang internetowy)

local ˈləʊkl tutejszy, tubylec

L

long-term lɒŋ tɜːm na dłuższą
metę, długofalowy (tylko
przed rzeczownikiem)

lager ˈlɑːɡə(r) lager
lame duck leɪm dʌk nieudacznik,
nieudolny

lock lɒk śluza

longest-running ˈlɒŋɡɪst ˈrʌnɪŋ
najdłużej nadawany/wyświetlany
(np. serial)

land mass ˈlænd mæs ląd, masa
lądowa

loss lɒs utrata, strata

land-based lænd beɪst naziemny

lost at sea lɒst ət siː zaginiony
na morzu

landlord ˈlændlɔːd wynajmujący
lokal, właściciel nieruchomości
(gospodarz)
landmark ˈlændmɑːk punkt
orientacyjny, charakterystyczne
miejsce
landscape ˈlændskeɪp krajobraz,
pejzaż

it’s fair to say that... ɪts feə(r) tə
seɪ ðæt trzeba przyznać, że...

last but not least,... lɑːst bət nɒt
liːst ostatni, lecz równie ważny
(z wymienionych)

it’s little wonder... ɪts ˈlɪtl
ˈwʌndə(r) nic więc dziwnego, że...

launch lɔːntʃ wypuszczenie
(na rynek), wprowadzenie

losses ˈlɒsɪz straty

lump lʌmp gruda, bryła

M

macro photography ˈmækrəʊ
fəˈtɒɡrəfi fotografia makro,
fotografia z bliska
made up of sth meɪd ʌp əv
ˈsʌmθɪŋ złożony z czegoś, zrobiony
magnate ˈmæɡneɪt magnat,
potentat

Colorful
MEDIA

magnitude ˈmæɡnɪtjuːd wielkość,
skala
mainland ˈmeɪnlænd kontynent,
kontynentalny
majority məˈdʒɒrɪti większość
makeshift ˈmeɪkʃɪft prowizoryczny
mammal ˈmæml ssak
mammoth ˈmæməθ ogromny
man-made ˈmænˈmeɪd stworzony
przez człowieka, sztuczny
managerial ˌmænəˈdʒɪəriəl 
kierowniczy
manganese ˈmæŋɡəniːz mangan
manoeuvrability məˌnuːvrəˈbɪlɪti
zwrotność (UK)
manufacturer ˌmænjʊˈfæktʃərə(r)
producent
marine məˈriːn morski
marine biologist məˈriːn
baɪˈɒlədʒɪst biolog morski
maritime ˈmærɪtaɪm morski
market research ˈmɑːkɪt rɪˈsɜːtʃ
badanie rynku
market share ˈmɑːkɪt ʃeə(r) dola
rynkowa, udział w rynku
marshy ˈmɑːʃi bagnisty
massive ˈmæsɪv ogromny
massively multiplayer online game
(MMO) ˈmæsɪvli ˈmʌltiˌpleə(r)
ˈɒnˌlaɪn ɡeɪm ˌem em ˈəʊ gra
MMO
mathematician ˌmæθəməˈtɪʃn
matematyk
mayhem ˈmeɪhem chaos, zamęt
meaningful ˈmiːnɪŋfəl istotny,
mający znaczenie
meat eater miːt ˈiːtə(r) osoba
jedząca mięso
Mediterranean (the
Med) ˌmedɪtəˈreɪnɪən ðə med
Morze Śródziemne
memorable ˈmemərəbl pamiętny
memory chip ˈmeməri tʃɪp czip
pamięci, układ pamięci
merger ˈmɜːdʒə(r) fuzja,
połączenie

messenger ribonucleic acid
(mRNA) ˈmesɪndʒə(r) ˌrʌɪbə(ʊ)

njuːˌkleɪɪk ˈæsɪd ˌem ɑː(r) en ˈeɪ
 RNA
m

metadata ˈmetədeɪtə dane
na temat danych, metadane
metro area ˈmetrəʊ ˈeəriə 
aglomeracja miejska, obszar
miejski (US)
microgravity ˈmʌɪkrə(ʊ)ˌɡravɪti
mikrograwitacja
microwave oven ˈmaɪkrəweɪv ˈʌvn
kuchenka mikrofalowa
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moratorium ˌmɒrəˈtɔːrɪəm 
moratorium
more commonly known as X
mɔː(r) ˈkɒmənli nəʊn əz znany
bardziej/bliżej jako X
moreover mɔːˈrəʊvə(r) co więcej
mosaic məʊˈzeɪɪk mozaika
most notably məʊst ˈnəʊtəbli 
a zwłaszcza, a w szczególności
moving ˈmuːvɪŋ poruszający
much of the day ˈmʌtʃ əv ðə deɪ
większa część dnia

mid-sentence mɪd ˈsentəns 
w połowie zdania

much the same as X ˈmʌtʃ ðə seɪm
əz niezwykle podobny do X

midterm elections ˈmɪdˌtərm
ɪˈlekʃnz wybory uzupełniające,
wybory w środku kadencji (US)

muddy ˈmʌdi błotnisty
multifarious ˌmʌltɪˈfeəriəs
różnoraki, zróżnicowany

mighty ˈmaɪti potężny

multinational ˌmʌltiˈnæʃnəl 
korporacja międzynarodowa

mileage ˈmaɪlɪdʒ przebieg
milestone ˈmaɪlstəʊn kamień
milowy
military ˈmɪlətri wojskowy, wojsko
military service ˈmɪlɪtri ˈsɜːvɪs
służba wojskowa
millennials mɪˈleniəlz millenialsi
(pokolenie)
mind-bending ˈmaɪnd bendɪŋ
niesamowity, trudny
do wyobrażenia/pojęcia
mining ˈmaɪnɪŋ wydobycie,
górnictwo
minor league ˈmaɪnə(r) liːɡ 
niższa/mała liga
minority maɪˈnɒrɪti mniejszość
mishap ˈmɪshæp nieszczęśliwy
wypadek
misinformation ˌmɪsɪnfəˈmeɪʃn
dezinformacja
modesty ˈmɒdɪsti skromność
molecule ˈmɒlɪkjuːl molekuła,
cząsteczka
momentous məˈmentəs doniosły,
wielkiej wagi
monopolistic məˌnɒpəˈlɪstɪk 
monopolistyczny
monopoly məˈnɒpəli monopol

mundane mʌnˈdeɪn prozaiczny,
przyziemny
murky ˈmɜːki mętny, podejrzany,
mroczny
musician mjuːˈzɪʃn muzyk
myriad ˈmɪriəd mnóstwo, ogrom

N

nascent ˈnæsnt powstający
National Rifle Association (NRA)

ˈnæʃnəl ˈraɪfəl əˌsəʊʃiˈeɪʃn ˌen
ɑːr ˈeɪ Narodowe Stowarzyszenie

Strzeleckie Ameryki (US)

natural gas ˈnætʃrəl ɡæs 
gaz ziemny
natural sciences ˈnætʃrəl ˈsaɪənsɪz
nauki przyrodnicze
navy ˈneɪvi marynarka (wojenna)
neighbouring ˈneɪbərɪŋ pobliski
(UK)
never one to do sth... ˈnevə(r) wʌn
tə du ˈsʌmθɪŋ (ktoś) nigdy sobie nie
pozwala na zrobienie czegoś...
nevertheless ˌnevəðəˈles niemniej
jednak, a jednak
newsworthy ˈnjuːzwɜːði warte
opublikowania

Colorful
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newt njuːt traszka
NGOs (non-governmental
organizations) en dʒiː ˈəʊz nɒn
ˌɡʌvnˈmentl ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃnz 

organizacje pozarządowe

O

obediently əˈbiːdɪəntli posłusznie
objector əbˈdʒektə(r) przeciwnik
(czegoś), oponent
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on the call ɒn ðə kɔːl podczas
rozmowy/telekonferencji,
na rozmowie/telekonferencji
on the face of it ɒn ðə feɪs əv ɪt 
na pierwszy rzut oka

observer əbˈzɜːvə(r) obserwator

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

nightlife ˈnaɪtlaɪf życie nocne

occupancy rate ˈɒkjʊpənsi reɪt
wskaźnik obłożenia (hotelu)

no doubt nəʊ daʊt z pewnością

on the plus side ɒn ðə plʌs saɪd 
na korzyść, z drugiej, lepszej strony

ocean bed ˈəʊʃn bed dno oceanu

nodule ˈnɒdjuːl konkrecja
(skupienie minerałów występujące
w skałach osadowych

octagonal ɒkˈtæɡənl ośmiokątny

on the surface ɒn ðə ˈsɜːfɪs 
pozornie, na pozór

nickel ˈnɪkl nikiel
nifty ˈnɪfti elegancki, świetny (pot.)

non-fungible tokens (NFTs) nɒn
ˈfəndʒəbəl ˈtəʊkənz ˌen ef ˈtiːz
ż etony niezamienne

non-inclusive nɒn ɪnˈkluːsɪv 
niewłączający wszystkich
(np. osób o różnej płci lub
orientacji)
nonagenarian ˌnɒnədʒɪˈneərɪən
90-latek
nonetheless ˌnʌnðəˈles mimo
wszystko
Nordic ˈnɔːdɪk nordycki,
skandynawski
not to mention... nɒt tə ˈmenʃn
że już nie wspomnę o..., nie
wspominając o...
noteworthy ˈnəʊtwɜːði godny
uwagi
notion ˈnəʊʃn pojęcie, idea
novel ˈnɒvl powieść
novelist ˈnɒvəlɪst pisarz
novelty ˈnɒvlti nowinka
np (no problem) ˌen ˈpiː nəʊ
ˈprɒbləm nie ma problemu (slang
internetowy)
nuclear meltdown ˈnjuːklɪə(r)
ˈmeltdaʊn stopienie reaktora
(jądrowego)
nuclear power plant ˈnjuːkliə(r)
ˈpaʊə(r) plaːnt elektrownia
atomowa
nuclear power station ˈnjuːklɪə(r)
ˈpaʊə(r) ˈsteɪʃn elektrownia
atomowa
numerous ˈnjuːmərəs liczny

oddly named ˈɒdli ˈneɪmd 
o dziwnej nazwie
OECD (Organisation for Economic
Co-operation and Development)
ˌəʊ i: siː ˈdiː ˌɔːɡənəˈzeɪʃən
fə(r) ˌiːkəˈnɒmɪk kəʊˌɒpəˈreɪʃən
ənd dɪˈveləpmənt Organizacja

on X grounds ɒn ɡraʊndz 
na podstawie X, ze względów X
on-demand ɒn dɪˈmɑːnd 
na żądanie (np. dostępny)
(tylko przed rzeczownikiem)
oncologist ɒŋˈkɒlədʒɪst onkolog

Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju

one of a kind wʌn ǝv ǝ kaɪnd 
unikalny, niepowtarzalny

of significant importance əv
sɪɡˈnɪfɪkənt ɪmˈpɔːtns znaczący,
istotny

one way or another wʌn weɪ ɔː(r)
əˈnʌðə(r) tak czy inaczej, w ten
czy inny sposób

off the coast of X ɒf ðə kəʊst ɒv 
u wybrzeży X

ongoing ˈɒnɡəʊɪŋ trwający,
istniejący

office space ˈɒfɪs speɪs przestrzeń
biurowa

open-door policy ˈəʊpən dɔː(r)
ˈpɒləsi polityka otwartych drzwi

oft ɒft częstokroć, często (arch.)

openness ˈəʊpənnəs otwartość

oh dear! əʊ dɪə(r) o rany!

opportune time ˈɒpətjuːn ˈtaɪm
dogodny moment

oh-so X əʊ ˈsəʊ ach, jak(i) X!,
niezwykle (mocny/mocno) X (pot.)
OIC (oh, I see) əʊ ˈaɪ ˈsiː rozumiem
(pot., slang internetowy)

optimal ˈɒptɪml optymalny,
najlepszy w danej sytuacji
orbit ˈɔːbɪt orbita

oil and gas ɔɪl ənd ɡæs ropa i gaz

ore ɔː(r) ruda

oil field ɔɪl fiːld pole naftowe

organic growth ɔːˈɡænɪk ɡrəʊθ
organiczny wzrost

oil patch ɔɪl pætʃ obszar bogaty
w ropę naftową; pole naftowe (US)
old-fashioned əʊld ˈfæʃnd 
tradycyjny, staroświecki
on a more serious note... ɒn
ə mɔː(r) ˈsɪərɪəs nəʊt mówiąc
poważniej...
on average ɒn ˈævərɪdʒ
przeciętnie, średnio
on numerous occasions ɒn
ˈnjuːmərəs əˈkeɪʒnz przy wielu
okazjach, wielokrotnie
on the basis ɒn ðə ˈbeɪsɪs 
na podstawie

Ottomans ˈɒtəmənz Osmanowie,
Turcy (z czasów Imperium
Osmańskiego)
ounce aʊns uncja
out of the frying pan, into the
fire aʊt əv ðə ˈfraɪɪŋ pæn ˈɪntə ðə
ˈfaɪə(r) z deszczu pod rynnę
out of this world aʊt əv ðɪs wɜːld
nie z tego świata
out of touch with sth aʊt əv tʌtʃ
wɪð ˈsʌmθɪŋ oderwany od czegoś
(np. rzeczywistości)
outdated ˌaʊtˈdeɪtɪd przestarzały

Colorful
MEDIA

outlet ˈaʊtlet kanał (TV), publikacja
medialna
outsider ˌaʊtˈsaɪdə(r) outsider;
osoba z zewnątrz

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

outskirts ˈaʊtskɜːts obrzeża
(miasta)

perish the thought... ˈperɪʃ ðə ˈθɔːt
a gdzieżbym śmiał!, w żadnym
razie! (także iron.)

outstanding aʊtˈstændɪŋ celujący,
znakomity

perk pɜːk dodatkowy bonus/zaleta
czegoś

over the course of sth ˈəʊvə(r) ðə
kɔːs əv ˈsʌmθɪŋ w trakcie czegoś,
w ciągu czegoś

permanent ˈpɜːmənənt stały

overland ˈəʊvəlænd naziemny
overseas ˌəʊvəˈsiːz zagraniczny
oxygen ˈɒksɪdʒən tlen

P

painstaking ˈpeɪnzteɪkɪŋ 
skrupulatny, staranny; żmudny,
mozolny
pandemic pænˈdemɪk pandemia
parallel ˈpærəlel równoległy;
paralela, podobieństwo
partially ˈpɑːʃəli częściowo
participating pɑːˈtɪsɪpeɪtɪŋ
uczestniczący
partly ˈpɑːtli częściowo

permanently ˈpɜːmənəntli na stałe

petroleum pɪˈtrəʊlɪəm ropa
naftowa
pharmaceuticals ˌfɑːməˈsuːtɪklz
farmaceutyki
PhD (Doctor of Philosophy) ˌpi: eɪtʃ
ˈdiː ˈdɒktər əv fɪˈlɒsəfi doktor nauk,
doktorat (UK)
phenomenon fɪˈnɒmɪnən zjawisko,
fenomen
physician fɪˈzɪʃn lekarz (US)
pick-up truck pɪk ʌp trʌk pick-up
(auto)
piece by piece piːs baɪ piːs
kawałek po kawałku
pipeline ˈpaɪplaɪn rurociąg

pavilion pəˈvɪliən pawilon

pivotal to sth ˈpɪvətəl tə ˈsʌmθɪŋ
mający fundamentalne znaczenie
dla czegoś

pay-by-the-minute peɪ baɪ ðə
ˈmɪnɪt płatny za każdą minutę
użycia

placeholder ˈpleɪshəʊldə(r) symbol
zastępczy; element blokujący/
tymczasowy

payment plan ˈpeɪmənt plæn plan
taryfowy

plain pleɪn równina, nizina

peer pɪə(r) rówieśnik, równy
(ktoś komuś)
pending X ˈpendɪŋ w oczekiwaniu
na X

police shooting pəˈliːs ˈʃuːtɪŋ 
strzelanina wywołana
przez policjanta (US)
pollution pəˈluːʃn zanieczyszczenie
(środowiska)

portfolio pɔːtˈfəʊliəʊ portfel
inwestycyjny; portfolio
(np. artystyczne)

pivotal role ˈpɪvətəl rəʊl
decydująca rola, największe
znaczenie

pedigree ˈpedɪɡriː rasowy,
z rodowodem

pod pɒd kapsuła

personality ˌpɜːsəˈnælɪti
osobowość

passing fad ˈpɑːsɪŋ fæd chwilowa
moda

peak piːk szczyt

pockets of resistance ˈpɒkɪts əv
rɪˈzɪstəns ogniska/punkty oporu

polymetallic ˌpɒlɪmeˈtælɪk 
polimetaliczny

pipe dream paɪp driːm mrzonka

pattern ˈpætn wzorzec, schemat

pls (please) pliːz proszę (slang
internetowy)

Persian Gulf ˈpɜːʃn ɡʌlf Zatoka
Perska

passé ˈpæseɪ niemodny,
przestarzały (franc.)

pathway ˈpɑːθweɪ ścieżka
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plain sailing pleɪn ˈseɪlɪŋ 
bezproblemowy rozwój/działanie
(czegoś)
playground ˈpleɪɡraʊnd plac
zabaw
plot of land plɒt əv lænd działka
(terenu, np. budowlana)
plough plaʊ pług

postgraduate ˌpəʊstˈɡrædʒuət
podyplomowy(np. studia)
power plant ˈpaʊə(r) plɑːnt 
elektrownia
prairie ˈpreəri preria
prefabricated ˌpriːˈfæbrɪkeɪtɪd 
prefabrykowany
prejudice ˈpredʒudɪs uprzedzenie
premise ˈpremɪs założenie
pressure ˈpreʃə(r) nacisk, presja
prestigious preˈstɪdʒəs prestiżowy
pretender prɪˈtendə(r) pretendent
(osoba, która rości sobie do czegoś
prawa)
price setting praɪs ˈsetɪŋ ustalanie
cen
price tag praɪs tæɡ metka z ceną;
cena (ogólnie czegoś)
prime praɪm najlepszy,
najkorzystniejszy
Prime Minister praɪm ˈmɪnɪstə(r)
premier
principal ˈprɪnsəpl najważniejszy,
największy (tylko
przed rzeczownikiem)
prior to sth ˈpraɪə(r) tə ˈsʌmθɪŋ
przed czymś
privacy ˈprɪvəsi prywatność
private equity firm ˈpraɪvət ˈekwəti
fɜːm firma typu private equity
productivity ˌprɒdʌkˈtɪvəti
produktywność

Colorful
MEDIA

profitable ˈprɒfɪtəbl rentowny,
dochodowy
profits ˈprɒfɪts zyski
progressive prəˈɡresɪv postępowy
progressively prəˈɡresɪvli coraz
bardziej
project head ˈprɒdʒekt hed 
kierownik projektu
proliferation prəˌlɪfəˈreɪʃn 
rozpowszechnianie się,
rozprzestrzenianie się
prominent ˈprɒmɪnənt widoczny,
wyraźny
promising ˈprɒmɪsɪŋ rokujący
nadzieje
property ˈprɒpəti własność, mienie
property owner ˈprɒpəti ˈəʊnə(r)
właściciel nieruchomości
proportion prəˈpɔːʃn odsetek,
procent
propriety prəˈpraɪəti przyzwoitość,
stosowność
prospector prəˈspektə(r) 
poszukiwacz złóż
prospects ˈprɒspekts szanse,
perspektywy (na coś)
protectorate prəˈtektərət 
protektorat
provenance ˈprɒvənəns 
pochodzenie (produktu)
province ˈprɒvɪns prowincja
(np. obszar w państwie)
prowess ˈpraʊəs zdolność,
sprawność
public utility ˈpʌblɪk juːˈtɪlɪti
użyteczność publiczna, organizacja
pożytku publicznego
publisher ˈpʌblɪʃə(r) wydawca
pump pʌmp pompa
punishment ˈpʌnɪʃmənt kara
purchase ˈpɜːtʃəs nabytek, zakup
purpose-built ˈpɜːpəs bɪlt 
specjalnie zaprojektowany
(w jakimś celu)
push for sth pʊʃ fə(r) ˈsʌmθɪŋ
dążenie do czegoś, kampania
na rzecz czegoś
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Q

refined petroleum rɪˈfaɪnd
pɪˈtrəʊlɪəm rafinowana ropa
naftowa (UK)

quarterly ˈkwɔːtəli kwartalny

reform (reformatory)
school rɪˈfɔːm rɪˈfɔːmətri skuːl 
poprawczak, zakład poprawczy

quest kwest poszukiwania
(np. czegoś)

regardless of sth rɪˈɡɑːdləs əv
ˈsʌmθɪŋ pomimo czegoś

quality of life ˈkwɒlɪti əv laɪf jakość
życia

quiz show kwɪz ʃəʊ teleturniej

R

relating to sth rɪˈleɪtɪŋ tǝ ˈsʌmθɪŋ
odnoszący się do czegoś,
w powiązaniu z czymś
relatively ˈrelətɪvli stosunkowo,
względnie

rags to riches ræɡz tə ˈrɪtʃɪz 
od zera do milionera

reliability rɪˌlaɪəˈbɪləti solidność,
niezawodność

rapidly ˈræpɪdli szybko

reliable rɪˈlaɪəbl pewny, na którym
można polegać

rarity ˈreərɪti rzadkość
reach riːtʃ zasięg

remarkable rɪˈmɑːkəbl niezwykły

readiness ˈredɪnəs gotowość

reminder rɪˈmaɪndə(r) 
przypomnienie

real estate rɪəl ɪˈsteɪt
nieruchomość, nieruchomości

remotely rɪˈməʊtli zdalnie,
na odległość

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

renewable energy rɪˈnjuːəbl
ˈenədʒi energia odnawialna

real-time rɪəl taɪm w czasie
rzeczywistym (np. aktualizowany)
(tylko przed rzeczownikiem)

replacement for sth rɪˈpleɪsmənt
fə(r) ˈsʌmθɪŋ zastąpienie czegoś

real-world rɪəl wɜːld znajdujący
się/związany ze światem
rzeczywistym (tylko
przed rzeczownikiem)

research rɪˈsɜːtʃ badanie, badania

recess rɪˈses wnęka, zakamarek,
zakątek
recession rɪˈseʃn recesja
rechargeable ˌriːˈtʃɑːdʒəbl 
wielokrotnego ładowania
(o baterii, akumulatorze)
recognisable/recognizable
ˈrekəɡnaɪzəbl rozpoznawalny
recognition ˌrekəɡˈnɪʃn uznanie
(np. zasług)
record deal rɪˈkɔːd diːl kontrakt
nagraniowy/płytowy
red red czerwone wino (pot.)
redevelopment ˌriːdɪˈveləpmənt
przebudowa
referred to rɪˈfɜːd tuː wspominany

renowned rɪˈnaʊnd słynny, znany

reputable ˈrepjʊtəbl renomowany,
szanowany
research laboratory rɪˈsɜːtʃ
ləˈbɒrətri laboratorium badawcze
resident ˈrezɪdənt mieszkaniec
resignation ˌrezɪɡˈneɪʃn ustąpienie
(ze stanowiska), rezygnacja
resistance rɪˈzɪstəns odporność
resounding rɪˈzaʊndɪŋ 
spektakularny, zdecydowany
resource rɪˈzɔːs zasób, źródło
respectively rɪˈspektɪvli 
odpowiednio
response to sth rɪˈspɒns tə
ˈsʌmθɪŋ odpowiedź na coś, reakcja
responsibility to do sth

rɪˌspɒnsəˈbɪlɪti tə du ˈsʌmθɪŋ
 bowiązek zrobienia czegoś
o

retiree rɪˌtaɪəˈriː emeryt
retirement rɪˈtaɪəmənt emerytura

Colorful
MEDIA

revenue generation ˈrevənjuː
ˌdʒenəˈreɪʃn generowanie
przychodów
revenues ˈrevənjuːz przychody,
wpływy
revolutionary ˌrevəˈluːʃənri 
rewolucyjny
Rhine raɪn Ren (rzeka)
rife with sth raɪf wɪð ˈsʌmθɪŋ
pełny czegoś, najeżony
(np. trudnościami)
right up until X raɪt ʌp ʌnˈtɪl 
aż do X (pot.)
ripeness ˈraɪpnəs dojrzałość
rival ˈraɪvl konkurencyjny
riveting ˈrɪvɪtɪŋ porywający
rock band rɒk bænd zespół
rockowy

sample ˈsɑːmpl próbka
sanctuary ˈsæŋktʃuəri azyl,
rezerwat (np. dla zwierząt)
sandbank ˈsændbæŋk mielizna
savings ˈseɪvɪŋz oszczędności

sb’s fortunes ˈsʌmbədiz ˈfɔːtʃuːnz
czyjeś losy/dzieje
sb’s very existence ˈsʌmbədɪz ˈveri
ɪɡˈzɪstəns czyjeś istnienie samo
w sobie
scattered ˈskætəd rozsiany
science ˈsaɪəns nauka
scientist ˈsaɪəntɪst naukowiec
screw skruː śruba

roots ruːts korzenie

seabed ˈsiːbed dno (morza)

rosy ˈrəʊzi różowy

seafood ˈsiːfuːd owoce morza

rough rʌf nieoszlifowany,
nieobrobiony

seamstress ˈsiːmstrɪs szwaczka

route ruːt droga, trasa
ruling ˈruːlɪŋ orzeczenie,
wyrok (sądu)
rung of the corporate ladder rʌŋ
əv ðə ˈkɔːpərət ˈlædə(r) szczebel
kariery korporacyjnej

S

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

wyników wyszukiwania

set in stone set ɪn stəʊn ustalony
na stałe, niezmienny, pewny

scientific ˌsaɪənˈtɪfɪk naukowy

round-the-clock ˌraʊnd ðə ˈklɒk
całodobowy (tylko
przed rzeczownikiem) (UK)

ˌes iː ˈəʊ ˌsɜːtʃ endʒɪn
ˌɒptɪmaɪˈzeɪʃn optymalizacja

sb is sick of doing sth ˈsʌmbədi ɪz
sɪk əv ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ ktoś ma dość
robienia czegoś

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

round-table ˈraʊndˈteɪbl toczący
się przy okrągłym stole
(np. o rozmowach)

SEO (search engine optimization)

series ˈsɪəriːz sezon (serialu) (UK),
serial (US)

scholarship ˈskɒləʃɪp stypendium

roughly ˈrʌfli z grubsza, około

sensorially senˈsɔːrɪəli odbierany
zmysłami

sb can’t see sth happening ˈsʌmbədi kɑːnt ˈsiː ˈsʌmθɪŋ
ˈhæpənɪŋ ktoś nie wierzy w to,
że coś się stanie

roll of honour rəʊl əv ˈɒnə(r) lista
zasłużonych, lista wyróżnionych (UK)

rooted in sth ˈruːtɪd ɪn ˈsʌmθɪŋ
zakorzeniony w czymś
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service provider ˈsɜːvɪs
prəˈvaɪdə(r) dostawca usług

setting ˈsetɪŋ sceneria, sytuacja
settlement ˈsetlmənt osada
Severe Acute Respiratory
Syndrome (SARS) sɪˈvɪər əˈkjuːt
rɪˈspɪrətri ˈsɪndrəʊm ˈsɑːz syndrom
ostrej niewydolności oddechowej
sexist ˈseksɪst seksistowski
sexually transmitted disease
(STD) ˈsekʃʊəli trænzˈmɪtɪd dɪˈziːz
ˌes tiː ˈdiː choroba przenoszona
drogą płciową
share price ʃeə(r) praɪs cena akcji
shareholder confidence ˈʃeəhəʊldə(r) ˈkɒnfɪdəns 
zaufanie akcjonariuszy/
udziałowców

seasoned ˈsiːznd doświadczony,
wytrawny

sheer ʃɪə(r) zwykły, czysty

secluded sɪˈkluːdɪd odosobniony,
ustronny

shipment ˈʃɪpmənt dostawa
(produktów), transport (spedycja)

second to none ˈsekənd tə nʌn nie
mający sobie równych

shipping canal ˈʃɪpɪŋ kəˈnæl kanał
morski (do spedycji towarów)

sediment ˈsedɪmənt osad

shipping container ˈʃɪpɪŋ
kənˈteɪnə(r) kontener spedycyjny

self-deprecation self ˌdeprəˈkeɪʃn
samokrytyka
selfless selfləs bezinteresowny
selling point selɪŋ pɔɪnt coś, co
podwyższa atrakcyjność produktu
senior management siːniə(r)
ˈmænɪdʒmənt wyższa kadra
kierownicza
sense of duty sens əv ˈdjuːti 
poczucie obowiązku
sensitive ˈsensətɪv delikatny,
wymagający taktu
sensor ˈsensə(r) czujnik

sheikh ʃeɪk szejk

shopping centre ˈʃɒpɪŋ ˈsentə(r)
centrum handlowe (UK)
shopping mall ˈʃɒpɪŋ mɔːl centrum
handlowe
short-lived ʃɔːt ˈlɪvd krótkotrwały,
nietrwały
short-term ˈʃɔːt tɜːm 
krótkoterminowy, tymczasowy
(tylko przed rzeczownikiem)
shortcut ˈʃɔːtkʌt skrót
sickly ˈsɪkli chorowity
sideways ˈsaɪdweɪz z boku

Colorful
MEDIA

significant sɪɡˈnɪfɪkənt znaczny,
znaczący
significantly sɪɡˈnɪfɪkəntli znacząco
simply put,... ˈsɪmpli pʊt mówiąc
wprost..., krótko mówiąc...
simultaneously ˌsɪmlˈteɪnɪəsli
jednocześnie
Singaporean ˌsɪŋəˈpɔːrɪən 
singapurski
single-handedly sinɡlehandedli 
w pojedynkę, samodzielnie
single-stranded ˈsɪŋɡl ˈstrændɪd 
o pojedynczej nici/spirali
singularly ˈsɪŋɡjʊləli wyjątkowo,
osobliwie
Sisyphus ˈsɪsɪfəs Syzyf
site saɪt teren (wydarzenia)
sizeable ˈsaɪzəbl spory, pokaźny
skyline ˈskaɪlaɪn linia horyzontu
miejskiego, zabudowa miasta
skyscraper ˈskaɪskreɪpə(r) drapacz
chmur
slacker ˈslækə(r) obibok, leń
slice of sth slaɪs əv ˈsʌmθɪŋ
kawałek czegoś (np. rynku,
lukratywnego dochodu)
slick slɪk zręczny, zgrabny (pot.)
smallish ˈsmɔːlɪʃ niewielki (pot.)
smart money smɑːt ˈmʌni sprytna/
przemyślana inwestycja; rozsądny
wybór/obstawienie (w sytuacji, gdy
jest więcej opcji do wyboru,
ale jedna jest najlepsza)

south of the border saʊθ əv ðə
ˈbɔːdə(r) po południowej stronie
granicy
space-age speɪs eɪdʒ ery
kosmicznej (np. produkt; tylko
przed rzeczownikiem)
spacecraft ˈspeɪskrɑːft statek/
pojazd kosmiczny
sparingly ˈspeərɪŋli ostrożnie,
oszczędnie
specifically spəˈsɪfɪkli szczegółowo,
konkretnie
specifications ˌspesɪfɪˈkeɪʃnz 
specyfikacje, dane techniczne
speculative ˈspekjələtɪv 
spekulacyjny, oparty
na przypuszczeniach/domysłach
speedy ˈspiːdi szybki
spice trade spaɪs treɪd handel
przyprawami
spike spaɪk kolec
spokesperson ˈspəʊkspɜːsn 
rzecznik
sprawling ˈsprɔːlɪŋ bardzo rozległy,
o dużej powierzchni

sth have come a long way since
sth ˈsʌmθɪŋ həv kʌm ə ˈlɒŋ ˈweɪ
sɪns ˈsʌmθɪŋ coś bardzo się
zmieniło od (czasów) czegoś
sth is anyone’s guess ˈsʌmθɪŋ ɪz
ˈeniˌwənz ɡes nikt nie wie, jakie
coś jest/będzie
sth is just a flash in the pan

ˈsʌmθɪŋ ɪz dʒəst ə flæʃ ɪn ðə pæn
c oś jest tylko chwilowym

sukcesem, efemeryczną modą

sth is not without its challenges
ˈsʌmθɪŋ ɪz nɒt wɪðˈaʊt ɪts
ˈtʃæləndʒɪz coś może nastręczać

trudności

sth is on everyone’s lips ˈsʌmθɪŋ
ɪz ɒn ˈevrɪwʌnz lɪps coś jest
na ustach wszystkich
sth is sb’s cup of tea ˈsʌmθɪŋ ɪz
ˈsʌmbədɪz kʌp əv tiː ktoś coś lubi,
przepada za czymś
stilt stɪlt szczudła

storage ˈstɔːrɪdʒ przechowywanie
(np. danych)

staff stɑːf pracownicy, personel,
zatrudnieni
staggering ˈstæɡərɪŋ olbrzymi,
oszałamiający

stance stæns stanowisko, pozycja
(w jakiejś kwestii)

societal səˈsaɪətl społeczny

stand-in ˈstænd ɪn zastępca

society səˈsaɪəti społeczeństwo

standard of living ˈstændəd əv
ˈlɪvɪŋ standard życia

solely ˈsəʊli wyłącznie

stay steɪ pobyt

spuriously ˈspjʊərɪəsli fałszywie,
nieprawdziwie

social affairs ˈsəʊʃl əˈfeəz sprawy
społeczne/socjalne

solar plant ˈsəʊlə(r) plɑːnt
elektrownia słoneczna

status quo ˌsteɪtəs ˈkwəʊ stan
rzeczy, istniejący porządek (łac.)

stock exchange stɒk ɪksˈtʃeɪndʒ
giełda papierów wartościowych

stakeholder ˈsteɪkhəʊldə(r) osoba
lub organizacja, która jest z czymś
związana lub zarabia na czymś

software engineer ˈsɒftweər
ˌendʒɪˈnɪə(r) programista

stature ˈstætʃə(r) postura, ranga

springboard ˈsprɪŋbɔːd odskocznia,
trampolina; coś, co pozwala szybko
osiągnąć sukces, wybić się

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

software developer ˈsɒftweə(r)
dɪˈveləpə(r) programista
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starlet ˈstɑːlət gwiazdka, starletka
(filmowa)
startling ˈstɑːtlɪŋ zdumiewający

stocks stɒks akcje, obligacje

strengthening ˈstreŋθnɪŋ 
wzmocnienie
strictly speaking ˈstrɪkli ˈspiːkɪŋ
ściśle rzecz biorąc
strike when the iron’s hot straɪk
wen ði ˈaɪən ɪz hɒt kuj żelazo, póki
gorące
struggle ˈstrʌɡl borykanie się,
walka
studio performance ˈstjuːdɪəʊ
pəˈfɔːməns wykonanie studyjne
(np. piosenki)
stuffy ˈstʌfi sztywny, oficjalny
stunning ˈstʌnɪŋ oszałamiający

statement ˈsteɪtmənt oświadczenie

subscription səbˈskrɪpʃn 
abonament

stateside ˈsteɪtˈsaɪd w USA
(pot., US)

subsequently ˈsʌbsɪkwəntli
następnie, później
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subservience səbˈsɜːvɪəns
uległość

tannins ˈtænɪnz taniny, garbniki
(w winach)

subsidiary səbˈsɪdɪəri filia, spółka
zależna

tbh (to be honest) ˌtiː biː ˈeɪtʃ tə bi
ˈɒnɪst prawdę mówiąc (pot., slang
internetowy)

subsidy ˈsʌbsədi subwencja,
dotacja
substantially səbˈstænʃəli
znacząco, w znacznym stopniu
suburb ˈsʌbɜːb przedmieście
suburban səˈbɜːbən podmiejski
subway ˈsʌbweɪ metro (US)
sudden ˈsʌdn nagły
sulphide ˈsʌlfaɪd siarczek
sumptuous ˈsʌmptʃuəs wystawny
supplies səˈplaɪz zapasy, zasoby
supply chain səˈplaɪ tʃeɪn łańcuch
dostaw
support səˈpɔːt wsparcie
supreme suːˈpriːm najwyższy
supreme court suːˈpriːm kɔːt sąd
najwyższy
surgeon ˈsɜːdʒən chirurg
surprisingly səˈpraɪzɪŋli co dziwne,
zaskakująco
surrender səˈrendə(r) poddanie
się, kapitulacja
surveillance sɜːˈveɪləns 
inwigilacja, obserwacja
survey ˈsɜːveɪ badanie, sondaż
sustainability səˌsteɪnəˈbɪləti
zrównoważenie ekologiczne,
zrównoważony rozwój/działanie
sustainable səˈsteɪnəbl
zrównoważony ekologicznie
sustainable energy səˈsteɪnəbl
ˈenədʒi energia odnawialna
synonymous with sth sɪˈnɒnɪməs
wɪð ˈsʌmθɪŋ tożsamy z czymś,
(będący) synonimem czegoś

T

tacit ˈtæsɪt milczący, cichy
(np. przyzwolenie, zgoda na coś)
tact tækt takt, taktowność

televisual ˌteliˈvɪʒuəl telewizyjny
(arch.)
temporary ˈtemprəri tymczasowy
tempted to do sth ˈtemptɪd tə du
ˈsʌmθɪŋ skuszony/czujący pokusę
do zrobienia czegoś
tenant ˈtenənt najemca
tension ˈtenʃn spięcie, napięta
sytuacja
tenure ˈtenjʊə(r) kadencja,
urzędowanie
term tɜːm pojęcie, słowo (na coś)
that being said,... ðət ˈbiːɪŋ ˈsed 
a jednak,..., mimo to,...
that is not to say that... ðət ɪz nɒt
tə ˈseɪ ðæt choć nie jest to też...,
nie znaczy to, że...
the Allies ði ˈælaɪz Alianci
(w II w. ś.)
the American dream ði əˈmerɪkən
driːm sen o Ameryce, amerykański
sen
the Axis ði ˈæksɪs państwa Osi
(w II w. ś.)
the Beeb ðə ˈbiːb pot. o BBC (UK)
the books ðə bʊks księgi,
księgowość
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the likes of sb ðə ˈlaɪks əv
ˈsʌmbədi ludzie tacy jak ktoś,
ludzie takiego pokroju, jak ktoś
the Middle East ðə ˈmɪdl iːst Bliski
Wschód
the Nile ðə ˈnaɪl Nil (rzeka)
the public ðə ˈpʌblɪk społeczność,
ogół społeczeństwa
the rise of sth ðə raɪz əv ˈsʌmθɪŋ
powstanie czegoś, wzrost
the Rockies (the Rocky Mountains) ðə ˈrɒkiz ðə ˌrɒki ˈmaʊntənz
Góry Skaliste
the sun is setting on sth ðə sʌn
ɪz ˈsetɪŋ ɒn ˈsʌmθɪŋ okazja na coś
szybko znika; coś staje się coraz
mniej realne/wykonalne
the thing is... ðə ˈθɪŋ ɪz chodzi
o to, że...
the turn of the millennium ðə tɜːn
əv ðə mɪˈlenɪəm przełom tysiącleci
the world over ðə wɜːld ˈəʊvə(r)
na całym świecie
therapeutic ˌθerəˈpjuːtɪk 
terapeutyczny
there is no contest ðeə(r) ɪz nəʊ
ˈkɒntest nie ma innej opcji, wybór
jest oczywisty
there is no denying sth ðeə(r) ɪz
nəʊ dɪˈnaɪɪŋ ˈsʌmθɪŋ nie da się
ukryć czegoś, nie ma wątpliwości
(co do czegoś)

the brain(s) behind sth ðə

there’s a good chance... ðeəz ə
ɡʊd tʃɑːns jest całkiem
prawdopodobne, że...

która coś wymyśliła

these days ðiːz deɪz obecnie,
dzisiejszymi czasy

breɪn ˈes bɪˈhaɪnd ˈsʌmθɪŋ
 omysłodawca czegoś, osoba,
p

the chickens come home to
roost ðə ˈtʃɪkɪnz kʌm həʊm tə ruːst
trzeba wypić piwo, którego się
nawarzyło
the Danes ðə deɪnz Duńczycy
the jury is still out (on sth) ðə
ˈdʒʊəri ɪz stɪl aʊt ɒn ˈsʌmθɪŋ coś
nie jest jeszcze pewne, jeszcze za
wcześnie, by wyrokować o czymś
the latter ðə ˈlætə(r) ten drugi,
ostatni z wymienionych

this past X ðɪs pɑːst w ubiegłym X
(miesiącu, roku itp.)
thorough ˈθʌrə dokładny
throughout sth θruːˈaʊt ˈsʌmθɪŋ 
w czymś, w całym (obszarze),
na całym (terytorium)
throughput ˈθruːpʊt przepływ
(np. towarów), przepustowość
thus far ðʌs fɑː(r) jak dotąd
thx (thanks) θæŋks dzięki (pot.)
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time-delay photography ˈtaɪm
dɪˈleɪ fəˈtɒɡrəfi fotografia
z opóźnioną migawką

to apply for sth tu əˈplaɪ fə(r)
ˈsʌmθɪŋ zaaplikować o coś, złożyć
wniosek

to be on sb’s agenda tə bi ɒn
ˈsʌmbədɪz əˈdʒendə być w czyichś
planach

tip tɪp wierzchołek, cypel

to appreciate (in value) tu
əˈpriːʃieɪt ɪn ˈvæljuː zyskiwać
(na wartości)

to be on the move tə bi ɒn ðə
muːv być w ruchu, przemieszczać
się

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

to be out to do sth tə bi aʊt tə du
ˈsʌmθɪŋ planować coś zrobić, mieć
coś w planach (szczególnie o czymś
negatywnym)

tip-off tɪp ɒf cynk, poufna
informacja
tipple ˈtɪpl trunek
to abut sth tu əˈbʌt ˈsʌmθɪŋ 
stykać się z czymś, przylegać
(np. do łańcucha górskiego)
to accelerate sth tu əkˈseləreɪt
ˈsʌmθɪŋ przyspieszyć coś
to accommodate sth tu
əˈkɒmədeɪt ˈsʌmθɪŋ pomieścić coś
(w sobie), zmieścić
to account for sth tu əˈkaʊnt fə(r)
ˈsʌmθɪŋ tłumaczyć coś, wyjaśniać
to acquire sth tu əˈkwaɪə(r)
ˈsʌmθɪŋ nabyć coś, zdobyć coś
to address sb tu əˈdres ˈsʌmbədi
zwracać się do kogoś
to address sth tu əˈdres ˈsʌmθɪŋ
zająć się czymś (problemem)
to admire sb for sth tu ədˈmaɪə(r)
ˈsʌmbədi fə(r) ˈsʌmθɪŋ podziwiać
kogoś za coś
to affect sth tu əˈfekt ˈsʌmθɪŋ
wpłynąć na coś, wywrzeć wpływ
na coś
to afford to do sth tu əˈfɔːd tə du
ˈsʌmθɪŋ móc sobie pozwolić
na zrobienie czegoś
to aim to do sth tu eɪm tə du
ˈsʌmθɪŋ mieć coś na celu, starać się
coś zrobić
to air one’s views tu eə(r) wʌnz
vjuːz wyrazić swoje poglądy
to air sth tu eə(r) ˈsʌmθɪŋ nadać
coś (przez radio, TV)
to allay sb’s concern tu əˈleɪ
ˈsʌmbədɪz kənˈsɜːn uspokoić
kogoś, rozwiać obawy
to allocate sth tu ˈæləkeɪt ˈsʌmθɪŋ
przeznaczyć coś (np. pieniądze
na coś), przydzielić
to amount to X tu əˈmaʊnt tǝ
wynieść X, łącznie stanowić X
to anticipate sth tu ænˈtɪsɪpeɪt
ˈsʌmθɪŋ przewidzieć coś

to arrange sth tʊ əˈreɪnʤ ˈsʌmθɪŋ
zaaranżować coś, zorganizować coś
to ascertain sth tu ˌæsəˈteɪn
ˈsʌmθɪŋ zapewnić coś, upewnić
(się) co do czegoś
to assess sth tu əˈses ˈsʌmθɪŋ
ocenić coś
to associate sth with sth tu

əˈsəʊsieɪt ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ
k ojarzyć coś z czymś

to assume sth tu əˈsjuːm ˈsʌmθɪŋ
założyć coś
to attempt to do sth tu əˈtempt tə
du ˈsʌmθɪŋ usiłować coś zrobić
to attract sth tu əˈtrækt ˈsʌmθɪŋ
przyciągnąć coś
to avert sth tu əˈvɜːt ˈsʌmθɪŋ
odsunąć coś (katastrofę), zapobiec
czemuś (wojnie, katastrofie itp.)
to back sb tə bæk ˈsʌmbədi
wspierać kogoś (np. finansowo)
to bag sth tə bæɡ ˈsʌmθɪŋ dorwać
coś, złapać
to bail sb out tə beɪl ˈsʌmbədi
aʊt opłacić czyjeś długi (aby kogoś
uratować np. przed bankructwem),
dotować kogoś (w trudnej sytuacji
finansowej)
to ban sth tə bæn ˈsʌmθɪŋ zakazać
czegoś, zabronić
to bat tə bæt uderzać pałką/kijem
(o pałkarzu w bejsbolu)
to be anything but tə bi ˈeniθɪŋ bʌt
być wszystkim, tylko nie tym, być
czymś dokładnie odwrotnym
to be forgiven for doing sth tə bi
fəˈɡɪvn fə(r) ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ być
jasnym/zrozumiałym, że ktoś coś
robi
to be in sb’s sights tə bi ɪn
ˈsʌmbədɪz saɪts być na czyimś
celowniku, być czyimś celem

to be the subject of sth tə bi ðə
ˈsʌbdʒɪkt əv ˈsʌmθɪŋ być przedmiotem czegoś
to be up to sb tə bi ʌp tə ˈsʌmbədi
zależeć od kogoś
to bear sth in mind tə beə(r)
ˈsʌmθɪŋ ɪn maɪnd pamiętać
o czymś, uwzględniać coś
to beaver away to do sth tə

ˈbiːvə(r) əˈweɪ tə du ˈsʌmθɪŋ tyrać,

by coś zrobić

to bend the rules tə bend ðə ruːlz
nagiąć reguły
to benefit sb tə ˈbenɪfɪt ˈsʌmbədi
przynieść komuś korzyść
to bid on sth tə bɪd ɒn ˈsʌmθɪŋ
licytować coś
to boast tə bǝʊst chwalić się,
szczycić
to bode well for sth tə bəʊd
wel fə(r) ˈsʌmθɪŋ dobrze czemuś
wróżyć
to book sth tə bʊk ˈsʌmθɪŋ
zarezerwować coś
to boost sth tə buːst ˈsʌmθɪŋ
pobudzić coś, umocnić
to bounce around sth tə baʊns
əˈraʊnd ˈsʌmθɪŋ tułać się,
co chwila zmieniać miejsce
to box clever tə bɒks ˈklevə(r)
działać sprytnie, osiągnąć coś
podstępem (pot., UK)
to breathe tə briːð oddychać
to bring sth about tə brɪŋ ˈsʌmθɪŋ
əˈbaʊt spowodować coś, przynieść
to bring sth forward tə brɪŋ
ˈsʌmθɪŋ ˈfɔːwəd wyjść z czymś,
przedstawić coś
to broker a deal tə ˈbrəʊkə(r) ə diːl
wynegocjować kontrakt/interes
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to buy sb out tə baɪ ˈsʌmbədi aʊt
wykupić kogoś (czyjąś dolę), przejąć
(czyjś interes)

to come into operation tə kʌm
ˈɪntu ˌɒpəˈreɪʃn zacząć działać/
funkcjonować

to cap sth tə kæp ˈsʌmθɪŋ
zakorkować coś (o winie)

to come off tə kʌm ɒf powieść się,
udać

to captivate sb tə ˈkæptɪveɪt
ˈsʌmbədi urzec, zauroczyć kogoś

to come to a head tə kʌm tu ə hed
dojść do punktu krytycznego (pot.)

to capture sth tə ˈkæptʃə(r)
ˈsʌmθɪŋ uchwycić coś

to come to an end tə kʌm tu ən
end skończyć się

to carry sth out tə ˈkæri ˈsʌmθɪŋ
aʊt przeprowadzić coś

to come to fruition tə kʌm tə
fruːˈɪʃn zostać zrealizowanym
(o planie, działaniu), urzeczywistnić
(się)

to carve sth out tə kɑːv ˈsʌmθɪŋ
aʊt wytworzyć (sobie) coś, wyrobić
to carve sth up tə kɑːv ˈsʌmθɪŋ ʌp
pociąć coś (na kawałki), rozciąć
to cast one’s mind back tə kɑːst
wʌnz maɪnd ˈbæk sięgnąć myślą
wstecz (do czasów...)
to catapult sth tə ˈkætəpʌlt
ˈsʌmθɪŋ wywindować coś,
gwałtownie podnieść
to catch on tə kætʃ ɒn przyjąć się,
zyskać popularność
to charge sth to sb tə tʃɑːdʒ
ˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmbədi policzyć
komuś opłatę za coś

to commission sth tə kəˈmɪʃn
ˈsʌmθɪŋ zamówić coś
to compare sth tə kəmˈpeə(r)
ˈsʌmθɪŋ porównać coś

to come first tə kʌm ˈfɜːst mieć
priorytet

to decree tə dɪˈkriː wydać
orzeczenie
to deepen sth tə ˈdiːpən ˈsʌmθɪŋ
pogłębić coś

to delve deeper tə delv ˈdiːpə(r)
sięgnąć głębiej

to conclude sth tə kənˈkluːd
ˈsʌmθɪŋ skończyć coś; zakończyć

to confirm sth tə kənˈfɜːm ˈsʌmθɪŋ
potwierdzić coś

to come across as sb tə kʌm əˈkrɒs
əz ˈsʌmbədi sprawiać wrażenie
kogoś/jakiegoś

to decline tə dɪˈklaɪn opaść,
zmniejszyć się

to compose sth tə kəmˈpəʊz
ˈsʌmθɪŋ doprowadzić coś do ładu,
poukładać (myśli, emocje)

to claim ownership tə kleɪm
ˈəʊnəʃɪp rościć sobie prawa
do własności czegoś

to combine forces tə kəmˈbaɪn
ˈfɔːsɪz połączyć siły

to debut tə ˈdeɪbjuː mieć swój
debiut, zadebiutować

to delist sth tǝ diːˈlɪst ˈsʌmθɪŋ
wycofać z obrotu (na giełdzie)

to confer with sb tə kənˈfɜː wɪð
ˈsʌmbədi naradzić się z kimś

to coincide with sth tə ˌkəʊɪnˈsaɪd
wɪð ˈsʌmθɪŋ pokrywać się, zbiegać
się z czymś

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

to complement sth tə ˈkɒmplɪmənt
ˈsʌmθɪŋ uzupełniać coś, dopełniać

to check in tə tʃek ɪn zameldować
się (np. w hotelu)

to co-found sth tə kəʊˈfaʊnd
ˈsʌmθɪŋ założyć coś wspólnie
(z kimś)

to damage sth tə ˈdæmɪdʒ
ˈsʌmθɪŋ zaszkodzić czemuś,
przynieść szkodę

to defy sth tə dɪˈfaɪ ˈsʌmθɪŋ
przeczyć czemuś (np. prawom
natury)

to conduct sth tə kənˈdʌkt ˈsʌmθɪŋ
przeprowadzić coś, wykonać coś

to clear the way tə klɪə(r) ðə ˈweɪ
utorować drogę

to cut through sth tə kʌt θruː
ˈsʌmθɪŋ przecinać coś

to compete for sth tə kəmˈpiːt fə(r)
ˈsʌmθɪŋ rywalizować o coś

to charge sth up tə tʃɑːdʒ ˈsʌmθɪŋ
ʌp doładować coś

to clash with sth tə klæʃ wɪð
ˈsʌmθɪŋ gryźć się z czymś
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to consider sth tə kənˈsɪdə(r)
ˈsʌmθɪŋ uwzględniać coś,
brać pod uwagę
to consider sb/sth to be X tə
kənˈsɪdə(r) ˈsʌmθɪŋ tə bi uznawać
kogoś/coś za X
to consist of sth tə kənˈsɪst əv
ˈsʌmθɪŋ składać się z czegoś
to contest that... tə kənˈtest ðæt
kwestionować..., podważać
to cook the books tə kʊk ðə bʊks
s/fałszować księgi (firmy)
to cover all bases tə ˈkʌvər ɔːl
ˈbeɪsiːz zabezpieczyć się
ze wszystkich stron
to credit sth as sth tə ˈkredɪt
ˈsʌmθɪŋ əz ˈsʌmθɪŋ uznawać coś za
coś/jakieś, przypisywać czemuś coś

to denounce sth tə dɪˈnaʊns
ˈsʌmθɪŋ napiętnować coś
to depart tə dɪˈpɑːt odjechać,
wyjść
to descend on sth tə dɪˈsend ɒn
ˈsʌmθɪŋ spadać na coś (niczym
szarańcza, tłumnie), przybywać
gdzieś (licznie)
to deserve sth tə dɪˈzɜːv ˈsʌmθɪŋ
zasługiwać na coś
to determine sth tə dɪˈtɜːmɪn
ˈsʌmθɪŋ wyznaczać coś, określać
to develop sth tə dɪˈveləp ˈsʌmθɪŋ
rozwinąć coś
to die down tə daɪ daʊn ustać,
ucichnąć (o wietrze)
to die of sth tə daɪ əv ˈsʌmθɪŋ
umrzeć na coś
to differ tə ˈdɪfə(r) różnić się
to diminish sth tə dɪˈmɪnɪʃ ˈsʌmθɪŋ
pomniejszać coś, zmniejszać
to disapprove of sth tə ˌdɪsəˈpruːv
əv ˈsʌmθɪŋ być przeciwnym
czemuś, nie pochwalać czegoś
to disband tə dɪsˈbænd rozpaść
(się), rozwiązać

Colorful
MEDIA

to discard sth tə dɪˈskɑːd ˈsʌmθɪŋ
odrzucić coś
to discover sth to one’s cost tə

dɪˈskʌvə(r) ˈsʌmθɪŋ tə wʌnz kɒst
s parzyć się, przekonać się o czymś

na własnej skórze

to dispute sth tə dɪˈspjuːt ˈsʌmθɪŋ
podważać coś, kwestionować
to distribute sth tə dɪˈstrɪbjuːt
ˈsʌmθɪŋ rozprowadzać coś
to divide tə dɪˈvaɪd podzielić
to do sth out of sth tə du ˈsʌmθɪŋ
ˈaʊt əv ˈsʌmθɪŋ zrobić coś
pod wpływem czegoś, ze względu
na coś
to donate to sb tə dəʊˈneɪt tə
ˈsʌmbədi obdarować kogoś,
przekazać komuś datek
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to establish sth as sth tu ɪˈstæblɪʃ
ˈsʌmθɪŋ əz ˈsʌmθɪŋ zdobyć pozycję
jako coś (o czymś)

to figure sb to do sth tə ˈfɪɡə(r)
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ sądzić,
że ktoś coś zrobi

to exacerbate sth tu ɪɡˈzæsəbeɪt
ˈsʌmθɪŋ pogorszyć coś

to fill the gaps tə fɪl ðə ɡæps
uzupełnić luki/niedobory

to examine sth tu ɪɡˈzæmɪn
ˈsʌmθɪŋ (z)badać coś

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

to exceed expectations tu ɪkˈsiːd
ˌekspekˈteɪʃnz przekraczać
oczekiwania, być powyżej
oczekiwań

to fire sb from sth tə ˈfaɪə(r)
ˈsʌmbədi frəm ˈsʌmθɪŋ zwolnić
kogoś z czegoś

to exchange sth with sb tu

to fit sth tə fɪt ˈsʌmθɪŋ pasować
do czegoś

zamienić z kimś (słowo)

to fit X description tə fɪt dɪˈskrɪpʃn
pasować do X opisu

ɪksˈtʃeɪndʒ ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmbədi
 ymienić się z kimś czymś,
w

to execute sb tu ˈeksɪkjuːt
ˈsʌmbədi stracić, zgładzić kogoś

to flee to X tə fliː tə uciec do X

to express sth tu ɪkˈspres ˈsʌmθɪŋ
wyrazić coś

to float tə fləʊt unosić się
(na powierzchni, w powietrzu itp.)

to dot sth tə dɒt ˈsʌmθɪŋ być
rozsianym po czymś, upstrzyć coś

to extend sth tu ɪkˈstend ˈsʌmθɪŋ
przedłużyć coś, rozszerzyć

to draw conclusions tə drɔː
kənˈkluːʒnz wyciągnąć wnioski

to eye sth tu aɪ ˈsʌmθɪŋ przyglądać
się czemuś, mieć coś na oku

to flock somewhere tə flɒk
ˈsʌmweə(r) tłumnie gdzieś
przybywać

to draw criticism tə drɔː ˈkrɪtɪsɪzm
narazić się na krytykę

to face sth tə feɪs ˈsʌmθɪŋ stawić
czemuś czoła

to draw sb in tə drɔː ˈsʌmbədi ɪn
przyciągnąć kogoś, zaangażować

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

to drop sth tə drɒp ˈsʌmθɪŋ
udostępnić coś (online)

to fall behind sb tə fɔːl bɪˈhaɪnd
ˈsʌmbədi pozostawać za kimś
w tyle

to embrace sth tu ɪmˈbreɪs
ˈsʌmθɪŋ przyjąć coś, zaakceptować
to emerge tu ɪˈmɜːdʒ pojawiać się
to enable sb to do sth tu ɪˈneɪbl
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ umożliwić
komuś zrobienie czegoś
to encourage sb to do sth tu

ɪnˈkʌrɪdʒ ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ
z achęcić kogoś do zrobienia czegoś

to enforce sth tu ɪnˈfɔːs ˈsʌmθɪŋ
wyegzekwować coś, wymusić coś
to enhance sth tu ɪnˈhɑːns ˈsʌmθɪŋ
ulepszyć coś
to ensure sth tu ɪnˈʃʊə(r) ˈsʌmθɪŋ
zapewnić coś
to entice sb tu ɪnˈtaɪs ˈsʌmbədi
zachęcać kogoś, przyciągać
to envisage sth tu ɪnˈvɪzɪdʒ
ˈsʌmθɪŋ wyobrazić sobie coś,
przewidywać coś

to fall on one’s sword tə fɔːl ɒn
wʌnz sɔːd przyjmować winę
na siebie

to flourish tə ˈflʌrɪʃ kwitnąć, dobrze
się rozwijać
to follow sth tə ˈfɒləʊ ˈsʌmθɪŋ
nastąpić po czymś
to forage for sth tə ˈfɒrɪdʒ fə(r)
ˈsʌmθɪŋ szukać czegoś (np.
pożywienia)
to fork out tə fɔːk aʊt wybulić
(pieniądze za/na coś)
to foster sth tə ˈfɒstə(r) ˈsʌmθɪŋ
krzewić coś, rozwijać

to fall overboard tə fɔːl ˈəʊvəbɔːd
wypaść za burtę (statku)

to found sth tə faʊnd ˈsʌmθɪŋ
założyć coś

to fancy sth tə ˈfænsi ˈsʌmθɪŋ
chcieć czegoś, mieć na coś ochotę
(UK)

to front sth tə frʌnt ˈsʌmθɪŋ
prowadzić coś

to father sb tə ˈfɑːðə ˈsʌmbədi
spłodzić dziecko (o mężczyźnie)
to feature sb tə ˈfiːtʃə(r) ˈsʌmbədi
ukazywać kogoś, przedstawiać
to feel guilty tə fiːl ˈɡɪlti czuć się
winnym

to fulfil sth tə fʊlˈfɪl ˈsʌmθɪŋ
spełniać coś (UK)
to gain a degree in X tə ɡeɪn ə
dɪˈɡriː ɪn uzyskać stopień w X
(np. psychologii)

to feel the heat tə fiːl ðə hiːt
odczuć negatywny wpływ czegoś

to gain traction with sb tə ɡeɪn
ˈtrækʃn wɪð ˈsʌmbədi przekonać
kogoś do siebie, zyskać czyjąś
przychylność/poklask u kogoś

to fetch X tə fetʃ przynieść X,
sprzedać się za X (o sumie)

to galvanise sth tə ˈɡælvənaɪz
ˈsʌmθɪŋ ożywić coś, pobudzić

to fiddle tə ˈfɪdl bawić się (czymś),
żonglować (np. danymi)

to garner sth tə ˈɡɑːnə(r) ˈsʌmθɪŋ
zgarnąć coś, zgromadzić

Colorful
MEDIA

to get an idea of sth tə ɡet ən
aɪˈdɪə əv ˈsʌmθɪŋ zrozumieć ideę/
podstawy czegoś
to get befuddled tə get bɪˈfʌdld
zostać kompletnie oszołomionym
to get distracted tə ɡet dɪˈstræktɪd
przestać uważać, rozproszyć się
to get in on the action tə ɡet ɪn ɒn
ði ˈækʃn zarobić na czymś
lukratywnym
to get in the way tə ɡet ɪn ðə ˈweɪ
przeszkadzać, stawać na drodze
to get into it tə ɡet ˈɪntu ɪt
zaangażować się w coś
to get involved tə get ɪnˈvɒlvd
zaangażować się, podjąć coś
(np. działanie)
to get one’s head around sth tə
ɡet wʌnz hed əˈraʊnd ˈsʌmθɪŋ
 rzejść nad czymś do porządku
p

dziennego

to get one’s point across tə ɡet
wʌnz pɔɪnt əˈkrɒs przekazać to,
co chce się powiedzieć
to get sb on one’s side tə get
ˈsʌmbədi ɒn wʌnz saɪd przeciągnąć
kogoś na swoją stronę
to get sth out there tə ɡet
ˈsʌmθɪŋ ˈaʊt ðeə(r) wyjść z czymś
(powiedzieć coś publicznie)
to get stuck tə ɡet stʌk utknąć
to get the credit due tə ɡet ðə
ˈkredɪt djuː otrzymać należne
gratulacje/pochwałę (za stworzenie
czegoś)

się czymś, zabierać się do robienia
czegoś
to go above and beyond tə ɡəʊ
əˈbʌv ənd bɪˈjɒnd dawać z siebie
wszystko, robić więcej niż trzeba
to go bandying sth around tə ɡəʊ
ˈbændɪɪŋ ˈsʌmθɪŋ əˈraʊnd obnosić
się z czymś, pokazywać
to go down X route tə ɡəʊ daʊn
eks ruːt pójść X ścieżką, obrać X
drogę
to go for it tə ɡəʊ fə(r) ɪt
spróbować coś zrobić (pot.)
to go into bankruptcy tə ɡəʊ
ˈɪntə ˈbæŋkrʌptsi złożyć wniosek
o upadłość, ogłosić bankructwo
to go it alone tə ɡəʊ ɪt əˈləʊn
zrobić coś w pojedynkę, samemu
to go on to do sth tə ɡəʊ ɒn tə du
ˈsʌmθɪŋ zrobić coś później/
po (czymś)
to go through sth tə ɡəʊ θruː
ˈsʌmθɪŋ przejść przez coś
to graduate from X tə ˈɡrædʒueɪt
frəm ukończyć szkołę X/studia X
to grant sth tə ɡrɑːnt ˈsʌmθɪŋ 
dać coś, przyznać
to hail from X tə heɪl frəm
pochodzić z X
to hail sth sth tə heɪl ˈsʌmθɪŋ
ˈsʌmθɪŋ określić coś mianem
czegoś
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to have everything one’s own
way tə həv ˈevrɪθɪŋ wʌnz əʊn ˈweɪ
mieć wszystko po swojemu
to have impact on sth tə həv
ˈɪmpækt ɒn ˈsʌmθɪŋ mieć na coś
wpływ, wpłynąć na coś
to have more strings to one’s
bow tə həv mɔː(r) strɪŋz tə wʌnz
baʊ mieć sporo talentów/zalet/
umiejętności
to have one’s finger on the
pulse tə həv wʌnz ˈfɪŋɡər ɒn ðə
pʌls trzymać rękę na pulsie
to have sth on one’s hands tə həv
ˈsʌmθɪŋ ɒn wʌnz hændz mieć coś
(ciekawego, do roboty itp.)
to highlight sth tə ˈhaɪlaɪt ˈsʌmθɪŋ
uwydatnić coś, zaakcentować
to hit sb hard tə hɪt ˈsʌmbədi hɑːd
boleśnie kogoś dotknąć
to implore sb to do sth tu

ɪmˈplɔː(r) ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ
 łagać kogoś, by coś zrobił
b

to impound sth tu ɪmˈpaʊnd
ˈsʌmθɪŋ skonfiskować,
zarekwirować coś
to incorporate X tu ɪnˈkɔːpəreɪt
włączyć X (do składu czegoś);
uczynić z X korporację
to indicate tu ˈɪndɪkeɪt oznaczać,
świadczyć
to indicate sth tu ˈɪndɪkeɪt ˈsʌmθɪŋ
oznaczać coś, wskazywać na coś

to halve tə hɑːv skrócić/zmniejszyć
o połowę

to infect tu ɪnˈfekt zainfekować,
zakazić

to get the jab tə ɡet ðə dʒæb
otrzymać zastrzyk (pot.)

to handicap sth tə ˈhændɪkæp
ˈsʌmθɪŋ utrudnić coś

to instil sth tu ɪnˈstɪl ˈsʌmθɪŋ
wpoić coś, napawać czymś (UK)

to get wedged tə ɡet wedʒd
zaklinować się

to handle sth tə ˈhændl ˈsʌmθɪŋ
obsłużyć coś

to instruct sb to do sth tu

to give an X appearance tə ɡɪv ən
əˈpɪərəns wydawać się X, stwarzać
pozory X

to hang on to sth tə hæŋ ɒn
tuːˈsʌmθɪŋ trzymać się czegoś,
zachować coś (przy sobie)

to give sb permission to do sth tə

to harvest tə ˈhɑːvɪst zebrać
(np. urodzaj)

ɡɪv ˈsʌmbədi pəˈmɪʃn tə du ˈsʌmθɪŋ
 dzielić komuś pozwolenia, by coś
u

zrobił

to give sb the green light tə ɡɪv
ˈsʌmbədi ðə ˈɡriːn laɪt dać na coś
zielone światło
to go about doing sth tə ɡəʊ
əˈbaʊt ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ zajmować

to have a hard time doing sth tə

ɪnˈstrʌkt ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ
 oinstruować kogoś, aby coś zrobił
p

to issue sth tu ˈɪʃuː ˈsʌmθɪŋ wydać
coś, wyemitować
to jeopardize sth tə ˈdʒepədaɪz
ˈsʌmθɪŋ narazić coś (na szwank),
zagrozić czemuś

həv ə hɑːd ˈtaɪm ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ
 ieć problem ze zrobieniem czegoś
m

to keep mum tə kiːp mʌm trzymać
buzię na kłódkę

to have all one’s eggs in one basket tə həv ɔːl wʌnz eɡz ɪn wʌn
ˈbɑːskɪt postawić wszystko na jedną
kartę

to kick things up a notch tə kɪk
ˈθɪŋz ʌp ə nɒtʃ podkręcić aktywność

to keep sth in mind tə kiːp ˈsʌmθɪŋ
ɪn maɪnd pamiętać o czymś

Colorful
MEDIA

(działania/czynności), zwiększyć
intensywność (zadań, sytuacji)
(pot.)

to make headway tə meɪk ˈhedweɪ
czynić postępy, posuwać się
do przodu

to knight sb tə naɪt ˈsʌmbədi
nadać komuś tytuł szlachecki (UK)

to make history tə meɪk ˈhɪstri
wejść/przejść do historii

to knuckle down tə ˈnʌkl daʊn
zabrać się do pracy, zakasać rękawy

to make one’s name tə ˈmeɪk
wʌnz ˈneɪm wyrobić sobie renomę/
reputację

to launch sth tə lɔːntʃ ˈsʌmθɪŋ
wypuścić coś, wprowadzić na rynek
to lay the foundations for sth tə
leɪ ðə faʊnˈdeɪʃnz fə(r) ˈsʌmθɪŋ
 ołożyć podwaliny pod coś,
p

stworzyć podstawy (dla) czegoś
to legalize sth tə ˈliːɡəlaɪz ˈsʌmθɪŋ
zalegalizować coś
to lend oneself (well) to sth tə
lend wʌnˈself wel tə ˈsʌmθɪŋ 

(doskonale) do czegoś pasować
to leverage sth tə ˈliːvərɪdʒ
ˈsʌmθɪŋ wykorzystać coś w jakimś
celu, użyć czegoś w celu wywarcia
nacisku/wymuszenia czegoś
to lie at the heart of sth tə laɪ ət
ðə hɑːt əv ˈsʌmθɪŋ leżeć u podstaw
czegoś, w sercu czegoś
to list sb tə lɪst ˈsʌmbədi umieścić
kogoś na liście, wymienić
to live and die by sth tə lɪv ənd daɪ
baɪ ˈsʌmθɪŋ całkowicie zależeć
od czegoś, być kompletnie
zależnym od czegoś
to lobby sb tə ˈlɒbi ˈsʌmbədi 
wywierać na kogoś nacisk/wpływ
w celu przekonania do czegoś
to log on to sth tə lɒɡ ɒn tə
ˈsʌmθɪŋ zalogować się do czegoś
to log sth tə lɒɡ ˈsʌmθɪŋ
zarejestrować coś, oficjalnie zapisać
to long for sth tə lɒŋ fə(r) ˈsʌmθɪŋ
tęsknić za czymś
to maintain sth tə meɪnˈteɪn
ˈsʌmθɪŋ utrzymać coś, zachować
to make a name for oneself tə
meɪk ə ˈneɪm fə(r) wʌnˈself wyrobić
sobie opinię/renomę
to make a splash tə meɪk ə splæʃ
zrobić furorę
to make headlines tə meɪk
ˈhedlaɪnz trafić na nagłówki

to make one’s point tə ˈmeɪk wʌnz
pɔɪnt podkreślić coś, przekazać
(swoje zdanie, opinię)
to make one’s way somewhere tə
meɪk wʌnz weɪ ˈsʌmweə(r) dotrzeć
gdzieś
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to nationalise sth tə ˈnæʃnəlaɪz
ˈsʌmθɪŋ upaństwowić coś
to nip sth in the bud tə nɪp
ˈsʌmθɪŋ ɪn ðə bʌd zdusić coś
w zarodku
to operate sth out of X tu ˈɒpəreɪt
ˈsʌmθɪŋ ˈaʊt ɒv mieć swoją
siedzibę w X (o firmie działającej
w danym miejscu)
to opt to do sth tu ɒpt tə du
ˈsʌmθɪŋ wybierać robienie czegoś,
optować za (z)robieniem czegoś
to outdo sb tǝ ˌaʊtˈduː ˈsʌmbədi
przebić kogoś

to make profit tə ˈmeɪk ˈprɒfɪt
zarobić

to outweigh tu ˌaʊtˈweɪ
przeważać, przewyższać

to make progress tə meɪk
ˈprəʊɡres poczynić postępy, iść
do przodu

to overcome sth tu ˌəʊvəˈkʌm
ˈsʌmθɪŋ pokonać coś,
przezwyciężyć

to make sth go away tə ˈmeɪk
ˈsʌmθɪŋ ɡəʊ əˈweɪ sprawić, że coś
zniknie

to oversee sth tu ˌəʊvəˈsiː ˈsʌmθɪŋ
nadzorować coś, pilnować czegoś

to make the headlines tə meɪk ðə
ˈhedlaɪnz trafić na nagłówki/
pierwsze strony
to make waves tə meɪk weɪvz
wywołać poruszenie, odbić się
echem
to manage to do sth tǝ ˈmænɪdʒ tǝ
du ˈsʌmθɪŋ dać radę coś zrobić
to manufacture sth tə

ˌmænjʊˈfæktʃə(r) ˈsʌmθɪŋ
 yprodukować coś
w

to market sth as sth tə ˈmɑːkɪt
ˈsʌmθɪŋ əz ˈsʌmθɪŋ sprzedawać/
reklamować coś jako coś/jakieś
to marvel at sth tə ˈmɑːvl ət
ˈsʌmθɪŋ podziwiać coś
to measure sth tə ˈmeʒə(r)
ˈsʌmθɪŋ zmierzyć coś
to meet X target tə miːt ˈtɑːɡɪt
wypełnić X normę, wyrobić X
normę
to melt tə melt topić (się)
to mention tə ˈmenʃən wspomnieć
to move abroad tə muːv əˈbrɔːd
przeprowadzić się do innego kraju
to name sth after sb tə ˈneɪm
ˈsʌmθɪŋ ˈɑːftə(r) ˈsʌmbədi nazwać
kogoś na czyjąś cześć

to overstate sth tu ˌəʊvəˈsteɪt
ˈsʌmθɪŋ przecenić znaczenie
czegoś/coś
to overtake sb/sth tu ˌəʊvəˈteɪk
ˈsʌmbədi wyprzedzić kogoś/coś
to overvalue sth tu ˌəʊvəˈvæljuː
ˈsʌmθɪŋ przecenić coś, wycenić
zbyt wysoko
to owe sth to sb tu əʊ ˈsʌmθɪŋ tə
ˈsʌmbədi być komuś coś należnym,
być zobowiązanym do czegoś wobec kogoś
to pan tə pæn wy/płukiwać, wy/
płukać (np. w poszukiwaniu złota)
to participate tə pɑːˈtɪsɪpeɪt brać
udział
to partner with sb tə ˈpɑːtnə(r) wɪð
ˈsʌmbədi wejść z kimś w spółkę,
nawiązać z kimś partnerstwo
to pass sth tə paːs ˈsʌmθɪŋ
przegłosować coś
to pay lip service to sth tə peɪ
lɪp ˈsɜːvɪs tə ˈsʌmθɪŋ składać
gołosłowne deklaracje w jakiejś
kwestii, tylko gadać (a nie wierzyć
w coś)
to peak tə piːk osiągnąć szczyt/
maksymalny poziom
to pen sth tə pen ˈsʌmθɪŋ napisać
coś (np. powieść)
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to penetrate sth tə ˈpenɪtreɪt
ˈsʌmθɪŋ spenetrować coś

uniemożliwić czemuś zrobienie

to reap benefits tǝ riːp ˈbenɪfɪtz
wyciągać korzyści, czerpać zyski

to perceive tə pəˈsiːv postrzegać

to prohibit sb from doing sth tə

to reap the rewards tə riːp ðə
rɪˈwɔːdz zebrać laury, zebrać owoce
(wysiłków)

to percolate tə ˈpɜːkəleɪt przesiąkać,
przenikać
to perform tə pəˈfɔːm wykonywać
coś (np. dobrze/źle), pracować,
działać (np. z pewną wydajnością)
to permit sth tə pəˈmɪt ˈsʌmθɪŋ
zezwolić na coś
to pertain to sth tə pəˈteɪn tə
ˈsʌmθɪŋ dotyczyć czegoś, odnosić się
(do) czegoś
to pick sth up tə pɪk ˈsʌmθɪŋ ʌp
podnieść coś, zebrać

czegoś

prəˈhɪbɪt ˈsʌmbədi frəm ˈduːɪŋ
ˈsʌmθɪŋ zakazać komuś (z)robienia

czegoś

to propel sth tə prəˈpel ˈsʌmθɪŋ
poruszać coś, wynieść (np. wysoko)
to provide sb with sth tə prəˈvaɪd
ˈsʌmbədi wɪð ˈsʌmθɪŋ zapewniać coś
komuś, dawać
to purchase sth tə ˈpɜːtʃəs ˈsʌmθɪŋ
nabyć coś
to push ahead with sth tə pʊʃ əˈhed
wɪð ˈsʌmθɪŋ forsować coś

to pick up tə pɪk ʌp zwiększyć się,
odnotować wzrost (np. po spadku
cen, koniunktury itp.)

to push sth back tə pʊʃ ˈsʌmθɪŋ
ˈbæk zepchnąć coś do tyłu,
zdeprecjonować coś

to pick up steam tə pɪk ʌp stiːm
nabrać rozpędu

to put a positive spin on sth tə pʊt ə
ˈpɒzətɪv spɪn ɒn ˈsʌmθɪŋ ukazać coś
w pozytywnym świetle

to pitch tə pɪtʃ rzucać (piłkę
w bejsbolu)
to pitch for sth tə pɪtʃ fə(r) ˈsʌmθɪŋ
próbować coś sprzedać/przedstawić
(w sposób atrakcyjny, zachęcający
do wybrania/kupna)
to plough one’s own furrow tə plaʊ
wʌnz əʊn ˈfʌrəʊ działać po swojemu,
być unikatem
to plunk sth down somewhere tə
plʌŋk ˈsʌmθɪŋ daʊn ˈsʌmweə(r)
 sadowić coś gdzieś, postawić
u

to ponder sth tə ˈpɒndə(r) ˈsʌmθɪŋ
rozważać coś, zastanawiać się
nad czymś
to pop sth open tə pɒp ˈsʌmθɪŋ
ˈəʊpən otworzyć coś
(np. z pyknięciem, dźwiękiem itp.)
to power sth tə ˈpaʊə(r) ˈsʌmθɪŋ
zasilać coś, napędzać
to precipitate sth tə prɪˈsɪpɪteɪt
ˈsʌmθɪŋ wywołać coś, doprowadzić
do czegoś
to predict sth tə prɪˈdɪkt ˈsʌmθɪŋ
przewidzieć coś
to pretend tə prɪˈtend udawać
to prevail tə prɪˈveɪl brać górę
to prevent sth from doing sth tə

prɪˈvent ˈsʌmθɪŋ frəm ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ

to put one’s finger on it tə pʊt wʌnz
ˈfɪŋɡə(r) ɒn ɪt pojąć coś, zrozumieć
(np. ideę, powód, zasadę działania
itp.)
to put paid to sth tə pʊt peɪd tə
ˈsʌmθɪŋ położyć czemuś kres,
gwałtownie z czymś skończyć/coś
zatrzymać (pot.)
to put sth in layman’s terms tə pʊt
ˈsʌmθɪŋ ɪn ˈleɪmənz tɜːmz ująć coś
w zrozumiały dla laika sposób
to queue tə kjuː ustawić się
w kolejkę
to rack sth up tə ræk ˈsʌmθɪŋ ʌp
zebrać coś, zgromadzić
to raise awareness tə reɪz əˈweənəs
wyedukować (kogoś o czymś),
uwrażliwić (kogoś na coś)
to raise eyebrows tə reɪz ˈaɪbraʊz
wywołać poruszenie/zdumienie
to raise one’s voice tə reɪz wʌnz
vɔɪs wygłosić swój sąd
to rake sth tə reɪk ˈsʌmθɪŋ grabić
coś, przeczesywać coś
to rank among X tə ræŋk əˈmʌŋ
plasować się wśród X najlepszych
to reach sth tə riːʧ ˈsʌmθɪŋ sięgnąć
czegoś

to rebuild tə ˌriːˈbɪld odbudować
(się)
to reconfigure tə ˌriːkənˈfɪɡə(r)
zrekonfigurować, skonfigurować
ponownie
to reconsider sth tə ˌriːkənˈsɪdə(r)
ˈsʌmθɪŋ ponownie coś rozważyć,
przemyśleć
to recoup sth tə rɪˈkuːp ˈsʌmθɪŋ
odzyskać (straty), wynagrodzić
(coś, co się utraciło)
to reduce sth tə rɪˈdjuːs ˈsʌmθɪŋ
zmniejszyć coś
to refer to sth as sth tə rɪˈfɜː(r) tə
ˈsʌmθɪŋ əz ˈsʌmθɪŋ określać coś
jakimś mianem
to refloat sth tə ˌriːˈfləʊt ˈsʌmθɪŋ
sprawić, że coś ponownie uniesie
się na wodzie, znowu popłynie;
ponownie coś zwodować
to refuse to do sth tə rɪˈfjuːz tə du
ˈsʌmθɪŋ odmówić zrobienia czegoś
to regain control of sth tə rɪˈɡeɪn
kənˈtrəʊl əv ˈsʌmθɪŋ odzyskać
kontrolę nad czymś
to rekindle hope tə ˌriːˈkɪndl həʊp
przywrócić nadzieję
to relate to sth tə rɪˈleɪt tə ˈsʌmθɪŋ
odnosić się do czegoś, być z czymś
powiązanym
to release sth tə rɪˈliːs ˈsʌmθɪŋ
wypuścić coś, uwolnić
to relocate tə ˌriːləʊˈkeɪt
przeprowadzić się
to rely on sth tə rɪˈlaɪ ɒn ˈsʌmθɪŋ
polegać na czymś
to remain tə rɪˈmeɪn pozostawać
to remain the case tə rɪˈmeɪn ðə
keɪs pozostawać, utrzymywać się
(o sytuacji, stanie)
to remove sth tə rɪˈmuːv ˈsʌmθɪŋ
usunąć coś
to render sth sth tə ˈrendə(r)
ˈsʌmθɪŋ ˈsʌmθɪŋ uczynić coś
czymś/jakimś
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to renew sth tə rɪˈnjuː ˈsʌmθɪŋ
odnowić coś
to replicate sth tə ˈreplɪkeɪt ˈsʌmθɪŋ
powtórzyć coś, skopiować
to report difficulty doing sth tə
rɪˈpɔːt ˈdɪfɪkəlti ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ zgłosić
problem ze zrobieniem czegoś
to request sth tə rɪˈkwest ˈsʌmθɪŋ
poprosić o coś, zawnioskować o coś
to research sth tə rɪˈsɜːtʃ ˈsʌmθɪŋ
zbadać coś, przeprowadzić badania
w jakimś temacie
to resell sth tǝ ˌriːˈsel ˈsʌmθɪŋ
odsprzedać coś
to resemble sth tə rɪˈzembl ˈsʌmθɪŋ
przypominać coś
to resent sth tə rɪˈzent ˈsʌmθɪŋ
żywić urazę o coś
to reside somewhere tə rɪˈzaɪd
ˈsʌmweə(r) rezydować gdzieś,
zamieszkiwać
to resign tə rɪˈzaɪn ustąpić
ze stanowiska
to result in sth tə rɪˈzʌlt ɪn ˈsʌmθɪŋ
poskutkować czymś
to retire tə rɪˈtaɪə(r) przejść
na emeryturę
to retire from sth tə rɪˈtaɪə(r) frəm
ˈsʌmθɪŋ przejść na emeryturę
po pracy w czymś/gdzieś
to reveal tə rɪˈviːl ujawnić, pokazać
to reward sb with sth tə rɪˈwɔːd
ˈsʌmbədi wɪð ˈsʌmθɪŋ nagrodzić
kogoś czymś

to scratch below the surface tə
skrætʃ bɪˈləʊ ðə ˈsɜːfɪs kopać głębiej,
sprawdzić, co kryje się
pod powierzchnią
to seal sth tə siːl ˈsʌmθɪŋ
przypieczętować coś
to secure sth tə sɪˈkjʊə(r) ˈsʌmθɪŋ
zapewnić coś, zabezpieczyć
to seek to do sth tə siːk tə du
ˈsʌmθɪŋ próbować coś zrobić, dążyć
do zrobienia czegoś
to sell sth off tə sel ˈsʌmθɪŋ ɒf
wyprzedawać coś, wyzbywać się
czegoś
to serve as sth tə sɜːv əz ˈsʌmθɪŋ
posłużyć jako coś, wypełnić jakąś rolę
to set about sth tə set əˈbaʊt
ˈsʌmθɪŋ zacząć coś robić, rozpocząć
proces robienia czegoś
to set out tə set aʊt wyruszyć,
rozpocząć (np. podróż)
to set sth up tə set ˈsʌmθɪŋ ʌp
założyć coś, ułożyć, zorganizować
to settle down tə setl daʊn osiąść
to shake sth up tə ʃeɪk ˈsʌmθɪŋ ʌp
wstrząsnąć czymś
to show promise tə ʃəʊ ˈprɒmɪs 
dobrze rokować/zapowiadać się
to showcase sth tə ˈʃəʊkeɪs ˈsʌmθɪŋ
przedstawiać coś, ukazywać
to shut down tə ʃʌt daʊn zamknąć,
wyłączyć
to sign on tə saɪn ɒn zapisać się
(na coś, do czegoś)

to rock tə rɒk wstrząsnąć, poruszyć,
z/robić zamieszanie

to sip tə sɪp pociągnąć (łyka), wypić
łyczek

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

to sit on the fence tə sɪt ɒn ðə fens
nie opowiedzieć się po żadnej
ze stron

to run aground tə rʌn əˈɡraʊnd
osiąść na mieliźnie
to saddle sb with sth tǝ ˈsædl
ˈsʌmbədi wɪð ˈsʌmθɪŋ obarczyć
kogoś czymś

to sleep in tə sliːp ɪn pospać dłużej
(nie wstawać wcześnie)
to slump tə slʌmp przeżywać zapaść,
znajdować się w zastoju
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to some extent tə səm ɪkˈstent 
do pewnego stopnia, w pewnym
stopniu
to spark sth tə spɑːk ˈsʌmθɪŋ
zapoczątkować coś, wzniecić
to spawn tə spɔːn stwarzać, rodzić
to speak out tə spiːk aʊt (publicznie)
wypowiedzieć się (w jakiejś kwestii)
to specialise in sth tə ˈspeʃəlaɪz ɪn
ˈsʌmθɪŋ specjalizować się w czymś
to spike tə spaɪk zwyżkować,
gwałtownie wzrastać
(przez krótki okres czasu)
to split sth tə splɪt ˈsʌmθɪŋ dzielić
coś
to spur sth tə spɜː(r) ˈsʌmθɪŋ
pobudzać coś, zmobilizować
to stabilise sth tə ˈsteɪbəlaɪz
ˈsʌmθɪŋ ustabilizować coś
to start off tə stɑːt ɒf rozpocząć,
zacząć
to state tə steɪt oświadczyć
to stay current tə steɪ ˈkʌrənt
pozostać na bieżąco, trzymać rękę
na pulsie
to steady the ship tə ˈstedi ðə ʃɪp
zapanować nad czymś, naprostować
coś (o czymś w trudnej sytuacji
i naprawieniu tego)
to steer clear of sth tə stɪə(r) klɪə(r)
əv ˈsʌmθɪŋ trzymać się z dala
od czegoś
to step into sth tə step ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ
wejść do czegoś/gdzieś, wkroczyć
to stick one’s neck out for sth tə
stɪk wʌnz nek ˈaʊt fə(r) ˈsʌmθɪŋ
 adstawić za coś karku
n

to stimulate tə ˈstɪmjʊleɪt
stymulować
to stock up on sth tə stɒk ʌp ɒn
ˈsʌmθɪŋ zaopatrywać się w coś, robić
zapasy czegoś

to scale sth up tə skeɪl ˈsʌmθɪŋ ʌp
rozwinąć coś, powiększyć

to smother sth tə ˈsmʌðə(r) ˈsʌmθɪŋ
zdusić coś, stłamsić

to stop the rot tə stɒp ðə rɒt
powstrzymać proces gnicia/rozpadu,
powstrzymać rozkład czegoś

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

to snap sth up tə snæp ˈsʌmθɪŋ ʌp
zgarnąć coś, rozchwytywać

to strengthen sth tə ˈstreŋθn
ˈsʌmθɪŋ umocnić coś

to scorch sth tǝ skɔːtʃ ˈsʌmθɪŋ spalić
coś, wypalić

to soar tə sɔː(r) gwałtownie
wzrosnąć

to stretch sth out tə stretʃ ˈsʌmθɪŋ
aʊt rozciągać coś
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to strike gold tə straɪk ɡəʊld trafić
na żyłę złota

sprawdzić grunt (planując zrobienie
czegoś)

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

to threaten sth tə ˈθretn ˈsʌmθɪŋ
zagrozić czemuś

to veer towards sth tə vɪə(r)
təˈwɔːdz ˈsʌmθɪŋ skłaniać się ku
czemuś

to tighten one’s belt tə ˈtaɪtn wʌnz
belt zacisnąć pasa (o kimś)

to venture somewhere tə ˈventʃə(r)
ˈsʌmweə(r) wyruszyć gdzieś

to top out at X tə tɒp aʊt ət osiągnąć
maksymalną wartość/wysokość X

to voice sth tǝ vɔɪs ˈsʌmθɪŋ dać
czemuś wyraz

to topple sth tə ˈtɒpl ˈsʌmθɪŋ obalić
coś, zburzyć

to walk a fine line tə wɔːk ə faɪn
laɪn stąpać po kruchym lodzie;
balansować na krawędzi między
czymś, a czymś

to summarise tə ˈsʌməraɪz
podsumować
to supply sth tə səˈplaɪ ˈsʌmθɪŋ
zaopatrywać coś, dostarczać
to suppose tə səˈpəʊz sądzić,
przypuszczać
to surround sth tə səˈraʊnd ˈsʌmθɪŋ
otaczać coś
to survive tə səˈvaɪv przetrwać
to swap sth tə swɒp ˈsʌmθɪŋ
wymieniać coś
to switch sth tə swɪtʃ ˈsʌmθɪŋ
zmienić coś
to tackle sth tə ˈtækl ˈsʌmθɪŋ
rozwiązać coś, poradzić sobie z czymś
to take a stand tə teɪk ə stænd
przyjąć stanowisko
to take a year out tə teɪk ə ˈjiə(r)
ˈaʊt wziąć roczny urlop
(np. dziekański)

to total X tə ˈtəʊtl wynosić X ogółem
to transcend sth tə trænˈsend
ˈsʌmθɪŋ przekraczać coś, wykraczać
poza
to transmit sth tə trænzˈmɪt ˈsʌmθɪŋ
przekazać coś
to traverse sth tǝ trəˈvɜːs ˈsʌmθɪŋ
przekroczyć coś, podróżować
przez coś

to woo sb somewhere tə wuː
ˈsʌmbədi ˈsʌmweə(r) przyciągnąć
kogoś gdzieś

to trickle down tə ˈtrɪkl daʊn
przesączyć się, powoli/stopniowo
przeniknąć

to take an interest tə teɪk ən ˈɪntrəst
zainteresować się

to trigger sth tə ˈtrɪɡə(r) ˈsʌmθɪŋ
wywołać coś

to take notice tə teɪk ˈnəʊtɪs
zauważyć, dostrzec (coś)

to turn a blind eye to sth tə tɜːn ə
blaɪnd ʌɪ tə ˈsʌmθɪŋ przymknąć
na coś oko

to take sth away tǝ teɪk ˈsʌmθɪŋ
ǝˈweɪ zabrać coś, odebrać

to wield sth tə wiːld ˈsʌmθɪŋ nosić
coś

to trend X tə trend mieć X trend
(zwyżkować, spadać)

to take advantage of sth tə teɪk
ədˈvɑːntɪdʒ əv ˈsʌmθɪŋ skorzystać
z czegoś, wykorzystać coś

to take sick tə teɪk sɪk zachorować
(arch. lub UK)

to wax lyrical tə wæks ˈlɪrɪkl
rozmarzyć się, lirycznie i poetycko
(o czymś zacząć opowiadać)

to wink tə wɪŋk mrugnąć

to trial sth tə ˈtraɪəl ˈsʌmθɪŋ
przeprowadzić badania/próby
(kliniczne) czegoś

to take sb to court tə teɪk ˈsʌmbədi
tə kɔːt pozwać kogoś do sądu

to wash sth away tə wɒʃ ˈsʌmθɪŋ
əˈweɪ wypłukać coś

to traverse sth tə ˈtrævə(ː)s ˈsʌmθɪŋ
przemierzyć coś, przejść przez coś
(np. jakiś obszar)

to take action tə teɪk ˈækʃn podjąć
działanie

to take off tə teɪk ɒf wystartować,
stać się popularnym

to vary tə ˈveəri zmieniać się, wahać

to turn sb down tə tɜːn ˈsʌmbədi
daʊn odmówić komuś, odrzucić
czyjąś propozycję
to turn to sth tə tɜːn tə ˈsʌmθɪŋ
zwrócić się do czegoś/ku czemuś,
nie mieć wyboru i zacząć coś robić

to wipe sth down tə waɪp ˈsʌmθɪŋ
daʊn przetrzeć coś, wytrzeć

to work all hours tə ˈwɜːk ɔːl ˈaʊəz
pracować bez przerwy
to work remotely tə ˈwɜːk rɪˈməʊtli
pracować zdalnie
to wrap one’s mind around sth tə

ræp wʌnz maɪnd əˈraʊnd ˈsʌmθɪŋ
 ojąć coś, poukładać sobie w głowie
p

to wreak havoc tə riːk ˈhævək siać
chaos/spustoszenie
to write sth to specification tə ˈraɪt
ˈsʌmθɪŋ tə ˌspesɪfɪˈkeɪʃn napisać coś
według wytycznych
to yearn for sth tə jɜːn fə(r) ˈsʌmθɪŋ
pragnąć czegoś, tęsknić za czymś
token ˈtəʊkən żeton

to up sticks and leave tu ʌp stɪks
ənd liːv spakować manatki i wyjechać

top tier tɒp tɪə(r) najwyższych lotów,
z najwyższej półki

to upload sth tu ˌʌpˈləʊd ˈsʌmθɪŋ
przesłać coś (plik, dane itp.)

tour de force ˌtʊə(r) də ˈfɔːs 
majstersztyk

to term sb X tə tɜːm ˈsʌmbədi
określić kogoś mianem X

to utilise sth tə ˈjuːtəlaɪz ˈsʌmθɪŋ
użyć czegoś, za/stosować coś

tour of sth tʊə(r) əv ˈsʌmθɪŋ 
wycieczka po czymś

to test the ground for sth tə ˈtest
ðə ɡraʊnd fə(r) ˈsʌmθɪŋ zbadać/

to value sth at X tə ˈvæljuː ˈsʌmθɪŋ
ət wyceniać coś na X

tracing app ˈtreɪsɪŋ æp aplikacja
śledząca/monitorująca

to take the biscuit tə teɪk ðə ˈbɪskɪt
wprawiać w osłupienie, zdumiewać
(sobą/czymś) (pot., UK)
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trademark ˈtreɪdmɑːk znak firmowy/
towarowy
trading post ˈtreɪdɪŋ pəʊst placówka
handlowa, faktoria
traffic ˈtræfɪk ruch (np. uliczny,
w transporcie itp.)
traffic ˈtræfɪk ruch (towarów)
transgender rights trænzˈdʒendə(r)
raɪts prawa osób transpłciowych
transit fee ˈtrænsɪt fiː opłata
tranzytowa
transmission line trænzˈmɪʃn laɪn
linia przesyłowa
transparency trænsˈpærənsi
przejrzystość
treaty ˈtriːti pakt, traktat

under X crown ˈʌndə(r) kraʊn 
pod rządami X korony, w składzie X
korony (np. brytyjskiej)
under X rule ˈʌndər ruːl pod rządami
X
underexploited ˌʌndərɪkˈsplɔɪtɪd
niewykorzystany (o potencjale,
możliwości)
understanding ˌʌndəˈstændɪŋ 
porozumienie; zrozumienie
underwater ˈʌndəwɔːtə(r) 
podwodny
undisclosed ˌʌndɪsˈkləʊzd 
nieujawniony, tajny
undoubtedly ʌnˈdaʊtɪdli 
bez wątpienia
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upward trajectory ˈʌpwəd
trəˈdʒektəri trajektoria wzrostowa
urban ˈɜːbən miejski
utilisation ˌjuːtəlaɪˈzeɪʃn użycie,
utylizacja

V

vacant ˈveɪkənt wolny, wakujący
vaccine ˈvæksiːn szczepionka
valid ˈvælɪd ważny (np. o wizie)
valuation ˌvæljuˈeɪʃn wycena,
oszacowanie
vanguard ˈvænɡɑːd awangarda

unexpectedly ˌʌnɪkˈspektɪdli 
nieoczekiwanie

variety vəˈraɪəti różnorodność,
różne (rodzaje czegoś)

trial ˈtraɪəl próba, badanie
(sprawdzające coś)

unfamiliar with sth ˌʌnfəˈmɪliə(r)
wɪð ˈsʌmθɪŋ niezaznajomiony
z czymś

vehicle ˈviːəkl pojazd

triple crown ˈtrɪpl kraʊn potrójna
korona (potrójny tytuł mistrzowski)

uniformity ˌjuːnɪˈfɔːmɪti
jednorodność

truce truːs rozejm

unifying ˈjuːnɪfaɪɪŋ jednoczący

tsunami tsuːˈnɑːmi tsunami

uniquely juˈniːkli wyjątkowo

tumble ˈtʌmbl potknięcie, runięcie

unit ˈjuːnɪt jednostka, sztuka

turbine ˈtɜːbaɪn turbina

unit manager ˈjuːnɪt ˈmænɪdʒə(r)
kierownik

treeless ˈtriːləs bez drzew,
pozbawiony drzew

tweet twiːt tweet (wiadomość
w serwisie Twitter)

U

UAE (the United Arab Emirates) ˌjuː
əi ˈiː ðə  juˈnaɪtɪd ˈærəb ˈemərəts
Z EA (Zjednoczone Emiraty Arabskie)

ubiquitous juːˈbɪkwɪtəs 
wszechobecny

vast vɑːst szeroki, ogromny
vengeance ˈvendʒəns pomsta
vessel ˈvesəl statek
via ˈvaɪə przez, za pośrednictwem
viable ˈvaɪəbl realny, wykonalny
vice versa vaɪs ˈvɜːsə vice versa
(łac.)
victory ˈvɪktəri zwycięstwo

United Nations (UN) juˈnaɪtɪd
ˈneɪʃnz ˌjuː ˈen Organizacja Narodów
Zjednoczonych (ONZ)

vigorous ˈvɪɡərəs ożywiony,
energiczny

unnatural ʌnˈnætʃrəl nienaturalny

vinyl ˈvaɪnɪl winyl, płyta winylowa

unpredictability ˌʌnprɪˌdɪktəˈbɪlɪti
nieprzewidywalność

violation ˌvaɪəˈleɪʃn pogwałcenie,
naruszenie (prawa)

unstable ʌnˈsteɪbl niestabilny

virtue ˈvɜːtʃuː zaleta, przymiot; cnota

unsung heroes ˌʌnˈsʌŋ ˈhɪərəʊz 
niedoceniani bohaterowie

village ˈvɪlɪdʒ wieś

vital to sth ˈvaɪtl tə ˈsʌmθɪŋ 
nieodzowny dla czegoś

ultimately ˈʌltɪmətli ostatecznie,
w końcu

unsurprisingly ˌʌnsəˈpraɪzɪŋli 
w przewidywalny sposób

unanimously juˈnænɪməsli
jednogłośnie

unwanted ˌʌnˈwɒntɪd niepożądany
upcoming ˈʌpkʌmɪŋ nadchodzący

unattainable ˌʌnəˈtaɪnəbl
niedostępny

uphill struggle ˌʌpˈhɪl ˈstrʌɡl żmudna
praca, walka z przeciwnościami

unaware of sth ˌʌnəˈweə(r) əv
ˈsʌmθɪŋ nieświadomy czegoś

upper-level ˈʌpə(r) ˈlevl wyższego
szczebla (np. menadżer)

volume ˈvɒljuːm objętość, łączna
ilość

uncontested ˌʌnkənˈtestɪd 
niekwestionowany, jedyny

upset ʌpˈset zdenerwowany,
zmartwiony

vulnerability ˌvʌlnərəˈbɪlɪti słabość,
wrażliwość (na coś)

viticulture ˈvɪtɪkʌltʃə(r) nauka
i praktyka uprawy winorośli,
nauka i praktyka produkcji wina
vocal ˈvəʊkl otwarcie/głośno
wyrażający swoją opinię
vocation vəʊˈkeɪʃn powołanie
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W

war correspondent wɔː(r)
ˌkɒrɪˈspɒndənt korespondent
wojenny
waterway ˈwɔːtəweɪ droga wodna
way more X ˈweɪ mɔːr eks o wiele
bardziej X (pot.)
wealthy ˈwelθi zamożny
weary ˈwɪəri znużony, zmęczony
weekday ˈwiːkdeɪ dzień roboczy
well established wel ɪˈstæblɪʃt 
o ugruntowanej pozycji, powszechnie
uznany (nie przed rzeczownikiem)
well-known wel nəʊn doskonale/
powszechnie znany (tylko
przed rzeczownikiem)
well-lit wel lɪt dobrze oświetlony
(tylko przed rzeczownikiem)
well-received wel rɪˈsiːvd dobrze
odebrany
what the future holds wɒt ðə
ˈfjuːtʃə(r) həʊldz co przyniesie
przyszłość
when it comes to sth wen ɪt kʌmz
tə ˈsʌmθɪŋ gdy/jeśli chodzi o coś,
mówiąc o czymś
whereby weəˈbaɪ w którym,
w myśl którego
whistle-blowing ˈwɪslbləʊɪŋ 
ujawnianie złych praktyk
(anonimowe)
wide-open ˈwaɪdˈəʊpən szeroko
otwarty
widespread ˈwaɪdspred 
powszechny, rozpowszechniony
wind of change wɪnd əv tʃeɪndʒ
zapowiedź zmian, powiew zmian
wind turbine wɪnd ˈtɜːbaɪn turbina
wiatrowa
wiring ˈwaɪərɪŋ kable, okablowanie
with honours wɪð ˈɒnəz 
z wyróżnieniem (UK)
woke wəʊk świadomy
(np. zagadnień ekologicznych,
duchowych, zdrowego życia itp.)
(pot., slang.)

woman of colour ˈwʊmən əv ˈkʌlə(r)
kolorowa (arch., o kobiecie najcz.
czarnoskórej) (UK)
womaniser ˈwʊmənaɪzə(r) 
kobieciarz
work of art ˈwɜːk əv ɑːt dzieło sztuki
working from home ˈwɜːkɪŋ frəm
həʊm praca z domu
working life ˈwɜːkɪŋ laɪf okres
aktywności zawodowej;
życie zawodowe
world tour wɜːld tʊə(r) światowa
trasa, światowe tournée
world-renowned wɜːld rɪˈnaʊnd
światowej sławy (tylko przed
rzeczownikiem)
worrying ˈwʌrɪɪŋ niepokojący
worth wɜːθ wartość
wrongdoing ˈrɒŋduːɪŋ wykroczenie,
przestępstwo

X

X is a case in point ɪz ə keɪs ɪn pɔɪnt
X to doskonały (czegoś) przykład
X isn’t rocket science ˈɪznt ˈrɒkɪt
ˈsaɪəns X nie jest czarną magią, X
to nie jest strasznie skomplikowana
sprawa
X of significance əv sɪɡˈnɪfɪkəns
znaczący, ważny X
X of sorts əv sɔːts pewnego rodzaju
X, jakiś X
X worth of Y wɜːθ əv waɪ X
o wartości Y, pewna ilość X warta Y
X-based beɪst znajdujący się w X,
z siedzibą w X (tylko
przed rzeczownikiem)
X-headquartered ˌhedˈkwɔːtəd 
z siedzibą w X
X-intensive ɪnˈtensɪv wymagający
dużych ilości/nakładów X
X, one might say... wʌn maɪt ˈseɪ X,
można by rzec,...

Y

yard jɑːd podwórko, ogródek
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you bet! ju bet a żebyś wiedział(a)!,
no pewnie!
you’re forgiven if you can’t do sth ju
ə(r) fəˈɡɪvn ɪf ju kɑːnt du ˈsʌmθɪŋ to
zrozumiałe, jeśli czegoś nie potrafisz
zrobić
young-adult jʌŋ ˈædʌlt dla młodych
osób dorosłych (które niedawno
ukończyły 18 lat lub dopiero
ukończą)
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