Colorful
MEDIA

A

a (great) deal X than sth ə ˈɡreɪt
diːl ðən ˈsʌmθɪŋ o wiele więcej/
bardziej X niż coś
a-coming ə ˈkʌmɪŋ nadchodzący,
zbliżający się (dial. US, arch. UK)

adversity ədˈvɜːsəti przeciwność
losu
advertiser ˈædvətaɪzə(r) reklamodawca
advocate ˈædvəkət orędownik
(za czymś), zwolennik (czegoś)
affection əˈfekʃn sympatia

A-list əɪ lɪst pierwszego kalibru
(o gwieździe, znakomitości)

affiliate advertising əˈfɪliət
ˈædvətaɪzɪŋ reklama partnerska

abbreviation əˌbriːviˈeɪʃn skrót
(słowa)

affordable əˈfɔːdəbl przystępny,
dostępny cenowo

above all else əˈbʌv ɔːl els ponad
wszystko

aforementioned əˌfɔːˈmenʃənd wyżej wymieniony/wspomniany (tylko
przed rzeczownikiem)

absence ˈæbsəns nieobecność,
absencja
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alternating current
(AC) ˌɔ:ltɜ:neɪtɪŋ ˈkʌrənt ˌeɪ ˈsiː
p
 rąd zmienny
alumnus/alumna əˈlʌmnəs
əˈlʌmnə absolwent/ka, wychowanek/ka (szkoły, uniwersytetu) (łac.)
amino acid əˈmiːnəʊ ˈæsɪd aminokwas
amusingly əˈmjuːzɪŋli zabawnie,
wesoło
Anglican Episcopal
Church ˈæŋɡlɪkən ɪˈpɪskəpl tʃɜːtʃ
Anglikański Kościół Episkopalny
annually ˈænjuəli rocznie
annual ˈænjuəl roczny

abuse əˈbjuːs nadużycie, znęcanie
się, molestowanie

after-work ˈɑːftə(r) wɜːk po pracy,
po godzinach (tylko przed rzeczownikiem)

anonymous əˈnɒnɪməs anonimowy

accomplishment əˈkʌmplɪʃmənt
 siągnięcie, zdobycz
o

agriculture ˈæɡrɪˌkʌltʃə(r) rolnictwo

jasna i prosta sprawa

according to sb əˈkɔːdɪŋ tə
ˈsʌmbədi według kogoś

a hard pill to swallow ə hɑːd pɪl
tə ˈswɒləʊ gorzka pigułka do przełknięcia

accountability əˌkaʊntəˈbɪləti odpowiedzialność
accustomed to sth əˈkʌstəmd tə
ˈsʌmθɪŋ przyzwyczajony do czegoś
achievement əˈtʃiːvmənt osiągnięcie, zdobycz
acquired taste əˈkwaɪəd teɪst 
specyficzny smak (który nie każdemu przypadnie do gustu)

ahead of the curve əˈhed əv ðə
kɜːv wyprzedzający innych (konkurentów, rywali)
airflow ˈeəfləʊ przepływ powietrza
airline flight ˈeəleɪn flaɪt lot, podróż samolotem
aka (also known as) ˌeɪ keɪ ˈeɪ
ˈɔːlsəʊ nǝʊn ǝz znany również jako

an open-and-shut case ən ˈəʊpn
ənd ˈʃʌt keɪs przesądzona kwestia,

any number of X ˈeni ˈnʌmbə(r) əv
n
 ajróżniejsza ilość/liczba X
apart from sth əˈpɑːt frəm ˈsʌmθɪŋ
poza czymś, oprócz
apocalyptic əˌpɒkəˈlɪptɪk apokaliptyczny
appalling əˈpɔːlɪŋ przerażający;
okropny, potworny
apparent əˈpærənt widoczny, jawny
appeal əˈpiːl atrakcyjność, urok

Alcoholics Anonymous ˌælkəˈhɒlɪks əˈnɒnɪməs Anonimowi Alkoholicy

appearance əˈpɪərəns wygląd

all-girls’ school ɔːl ɡɜːlz skuːl szkoła
dla dziewcząt

appreciation əˌpriːʃiˈeɪʃn docenienie

all manner of X ɔːl ˈmænə(r) əv
wszelkiego rodzaju X

appropriately əˈprəʊpriətli odpowiednio, w odpowiedni sposób

all matters of X ɔːl ˈmætəz əv najprzeróżniejsze rodzaje X

approx. (approximately) əˈprɒks
əˈprɒksɪmətli około, w przybliżeniu

allotment əˈlɒtmənt działka (ogród
działkowy) (UK)

arguably ˈɑːɡjuəbli zapewne, możliwe

a long, hard look ə ˈlɒŋ hɑːd lʊk
u
 ważne przyjrzenie się (czemuś)

array əˈreɪ wybór, asortyment

alongside əˌlɒŋˈsaɪd obok, przy

arrival əˈraɪvl przybycie, przylot

advent of sth ˈædvent əv ˈsʌmθɪŋ
nadejście czegoś

along the way əˈlɒŋ ðə ˈweɪ po
drodze

articulate ɑːˈtɪkjʊlət elokwentny,
wygadany

adventurous ədˈventʃərəs odważny, śmiały

also-ran ˈɔːlsəʊ ræn gracz drugoplanowy, sportowiec średniej klasy

artificial intelligence ˌɑ:tɪˌfɪʃl
ɪnˈtelɪdʒəns sztuczna inteligencja

acquisition ˌækwɪˈzɪʃn nabycie,
zakup
across the board əˈkrɒs ðə bɔːd
 gólnie, wszędzie
o
AD (Anno Domini) ˌeɪ ˈdiː ˌanəʊ
ˈdɒmɪnʌɪ Roku Pańskiego, naszej
ery
addiction əˈdɪkʃn uzależnienie
adequate ˈædɪkwət wystarczający,
odpowiedni
adolescent ˌædəˈlesnt nastolatek
adulthood ˈædʌlthʊd dorosłość
advantage ədˈvɑːntɪdʒ przewaga,
korzyść

appliance əˈplaɪəns artykuł/sprzęt
gospodarstwa domowego

armoury ˈɑːməri arsenał (UK)
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artificial ˌɑːtɪˈfɪʃl sztuczny
a sense of purpose ə sens əv
ˈpɜːpəs poczucie celu
as if that were not enough... əz ɪf
ðət weə(r) nɒt ɪˈnʌf jakby tego było
mało...
a sign of the times ə saɪn əv ðə
ˈtaɪmz znak czasów
as luck would have it... əz lʌk wʊd
həv ɪt traf chciał, że...
assessment əˈsesmənt ocena,
opinia
asset management ˈæset
ˈmænɪdʒmənt zarządzanie aktywami
assets ˈæsets zasoby, majątek
asset ˈæset zaleta, atut
associated with sth əˈsəʊʃieɪtɪd
wɪð ˈsʌmθɪŋ kojarzący się z czymś
assumption əˈsʌmpʃn założenie
as the adage goes əz ði ˈædɪdʒ
ɡəʊz jak głosi porzekadło
at large ət lɑːdʒ ogółem, w całości
at present ət ˈpreznt obecnie
attendee ˌætenˈdiː uczestnik

a whole host of sth ə həʊl həʊst
əv ˈsʌmθɪŋ całe mnóstwo czegoś,
masa czegoś

a word of warning ə ˈwɜːd əv
ˈwɔːnɪŋ ostrzeżenie, uwaga

B

backdrop ˈbækdrɒp tło (czegoś)
back on track ˈbæk ɒn træk wracający na właściwe tory
Balkan peninsula ˈbɒlkən
pəˈnɪnsjʊlə Półwysep Bałkański

na coś

bombardment bɒmˈbɑːdmənt
bombardowanie
bond bɒnd więź

bazaar bəˈzɑː(r) bazar (w krajach
bliskowschodnich)

boost buːst bodziec, czynnik pobudzający

BBQ (barbecue) ˈbɑːbɪkjuː grill
(pot.)

bottom line ˈbɒtəm laɪn rezultaty,
wyniki (np. osiągi/wyniki finansowe
firmy)

BC (Before Christ) ˌbiːˈsiː bɪˈfɔː(r)
ˈkraɪst przed narodzeniem Chrystusa, przed Chrystusem

attorney əˈtɜːni prawnik, adwokat

behind-the-scenes bɪˈhaɪnd ðə
siːnz zakulisowy (tylko przed rzeczownikiem)

aware of sth əˈweə(r) əv ˈsʌmθɪŋ
świadomy czegoś

blank blæŋk pusty, niewypełniony

basilica bəˈzɪlɪkə bazylika

behaviour bɪˈheɪvjə(r) zachowanie
(UK)

awareness əˈweənəs wiedza, znajomość (o czymś, czegoś)

blackcurrant blækˈkʌrənt czarna
porzeczka

Boomer ˈbuːmə(r) przedstawiciel
pokolenia powojennego wyżu demograficznego

barley ˈbɑːli jęczmień

attitude ˈætɪtjuːd podejście, nastawienie

average ˈævərɪdʒ średnia (wartość)

black belt blæk belt czarny pas

blueprint for sth ˈbluːprɪnt fə(r)
ˈsʌmθɪŋ schemat czegoś, przepis

beachside ˈbiːtʃsʌɪd plażowy

automotive industry ˌɔːtəʊˈməʊtɪv
ˈɪndəstri przemysł motoryzacyjny

birthplace of sb ˈbɜːθpleɪs əv
ˈsʌmbədi miejsce narodzin kogoś

bachelor ˈbætʃələ(r) licencjat

at times ət taɪmz czasami

authenticity ˌɔːθenˈtɪsəti prawdziwość

billionaire ˌbɪljəˈneə(r) miliarder

blogosphere ˈblɒɡəsfɪə(r) środowisko blogów i komentatorów online

beachfront ˈbiːtʃfrʌnt nabrzeżny
(znajdujący się na linii lub przed
linią plaży, o nieruchomości)

audience ˈɔːdiəns czytelnicy, widownia, słuchacze

bill bɪl rachunek

B & B (bed and breakfast) biː ənd
biː bed ənd ˈbrekfəst pensjonat (ze
śniadaniami)

at the end of the day ət ði end əv
ðə deɪ ostatecznie

audience ˈɔːdiəns czytelnicy, słuchacze
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benchmark ˈbentʃmɑːk pułap,
poziom (wzorcowy, odniesienia)
better-off ˈbetə(r) ɒf zamożni (ludzie)
better off doing sth ˈbetə(r) ɒf
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ (bardziej) opłaca się
coś zrobić
bidder ˈbɪdə(r) licytant
bidirectional ˌbaɪdəˈrekʃnəl dwukierunkowy
big name bɪɡ neɪm wielkie nazwisko; znana osobistość, gwiazda
bilingual baɪˈlɪŋɡwəl dwujęzyczny

bottom line ˈbɒtəm laɪn saldo, rezultat, wynik
boundary ˈbaʊndri granica
bound to do sth baʊnd tə du
ˈsʌmθɪŋ (który) z pewnością coś
zrobi
brazen ˈbreɪzn bezczelny, zuchwały
briefcase ˈbriːfkeɪs aktówka, teczka
brittle ˈbrɪtl delikatny, kruchy
brochure ˈbrəʊʃə(r) broszura, ulotka
bully for sb ˈbʊli fə(r) ˈsʌmbədi
b
 rawo dla kogoś, ktoś może być
z siebie dumny (pot.)
burden ˈbɜːdn ciężar, obciążenie
bureaucracy bjʊəˈrɒkrəsi 
biurokracja
burnout ˈbɜːnaʊt wypalenie (zawodowe)
business speak ˈbɪznəs spiːk żargon ludzi biznesu
by comparison baɪ kəmˈpærɪsn
w
 porównaniu

Colorful
MEDIA

by X means baɪ miːnz w X sposób,
X sposobem/metodą

C

C-suite siː swiːt szczebel dyrektorski spółki
calculated risk ˈkælkjʊleɪtɪd rɪsk
 kalkulowane ryzyko
w
carbonated ˈkɑːbəneɪtɪd gazowany
carnivore ˈkɑːnɪvɔː(r) mięsożerca
cashier kæˈʃɪə(r) kasjer
casual ˈkæʒʊəl swobodny, luźny
catch kætʃ haczyk
caterpillar ˈkætəpɪlə(r) gąsienica
cattle ˈkætl bydło
cautious of sth ˈkɔːʃəs əv ˈsʌmθɪŋ
 strożny w jakiejś kwestii
o
celebrity sɪˈlebrɪti gwiazda, znakomitość
cellist ˈtʃelɪst wiolonczelista
CFO (Chief Financial Officer) ˌsiː ef
ˈəʊ tʃiːf faɪˈnænʃl ˈɒfɪsə(r) dyrektor
ds. finansowych
chair tʃeə(r) prezes, przewodniczący
challenging ˈtʃæləndʒɪŋ trudny,
pełen wyzwań
charity ˈtʃærɪti organizacja charytatywna
chatbot ˈtʃatbɒt program komputerowy zaprogramowany do prowadzenia rozmów online
chateau, chateaux ˈʃætəʊ ˈʃætəʊz
z amek (we Francji), także winnica,
zamki (franc.)
chateaux ˈʃætəʊ zamek (franc.)
checkmate ˈtʃekmeɪt szach-mat
(także o jednoznacznej przegranej,
porażce itp.)
chess prodigy tʃes ˈprɒdɪdʒi geniusz szachowy
chief executive officer (CEO) tʃiːf
ɪɡˈzekjʊtɪv ˈɒfɪsə(r) ˌsiː iːˈəʊ dyrektor naczelny
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chief financial officer (CFO) tʃiːf
faɪˈnænʃl ˈɒfɪsə(r) ˌsiː ef ˈəʊ dyrektor ds. finansowych

code-switching kəʊd ˈswɪtʃɪŋ mieszanie stylów (gwary z językiem
literackim itp.)

chiefly ˈtʃiːfli głównie

cohort ˈkəʊhɔːt kohorta, zgraja,
wataha

chief operating officer (COO) tʃiːf
ˈɒpəreɪtɪŋ ˈɒfɪsə(r) ˌsiː əʊ ˈəʊ dyrektor ds. operacyjnych
chive tʃaɪv szczypiorek
chocolate chip cookie ˈtʃɒklət tʃɪp
ˈkʊki czekoladowe ciastko
chronic illness ˈkrɒnɪk ˈɪlnəs przewlekła choroba
cinematographer ˌsɪnəməˈtɒɡrəfə(r) filmowiec
circuit ˈsɜːkɪt trasa (wyścigów, seminariów, wykładów)
circumspection sɜːkəmˈspekʃn
o
 strożność, powściągliwość
citizenship ˈsɪtɪzənʃɪp obywatelstwo
civil construction work ˈsɪvəl
kənˈstrʌkʃn ˈwɜːk prace konstrukcyjne budownictwa cywilnego

claim of innocence kleɪm əv
ˈɪnəsns domniemanie niewinności,
twierdzenie, że jest się niewinnym
clear-cut klɪə(r) ˈkʌt wyraźny, jednoznaczny
clergy ˈklɜːdʒi kler; osoby duchowne
climactic klaɪˈmæktɪk kulminacyjny
close at hand kləʊz ət hænd w pobliżu, pod ręką
closed question kləʊzd ˈkwestʃən
pytanie o jednej odpowiedzi, pytanie na “tak” lub “nie”, pytanie
zamknięte

co-educational ˌkəʊɪdjəˈkeɪʃənəl

koedukacyjny

co-operation kəʊˌɒpəˈreɪʃn współpraca
co-worker kəʊ ˈwɜːkə(r) współpracownik
coal mine kəʊl maɪn kopalnia węgla

cold fish kəʊld fɪʃ ktoś nieczuły,
niewrażliwy
cold snap kəʊld snæp nagłe ochłodzenie
cold spell kəʊld spel mrozy, zimny
okres
combined with sth kəmˈbaɪnd wɪð
ˈsʌmθɪŋ połączony z czymś, w połączeniu z czymś
commensurate with
sth kəˈmenʃərət wɪð ˈsʌmθɪŋ
w
 spółmierny do czegoś, proporcjonalny
commercially viable kəˈmɜːʃli
ˈvaɪəbl rentowny, ekonomicznie
opłacalny
commitment kəˈmɪtmənt zaangażowanie, oddanie (np. pracy)
committee kəˈmɪti komitet
commodity kəˈmɒdɪti towar, artykuł (np. spożywczy)
commodity kəˈmɒdɪti towar, artykuł (np. spożywczy)
common-sense ˌkɑːmənˈsens
zdroworozsądkowy, praktyczny
(tylko przed rzeczownikiem)

commonplace ˈkɒmənpleɪs 
typowy, powszechny
common sight ˈkɒmən saɪt 
zwyczajny obrazek
community kəˈmjuːnɪti społeczność
commute kəˈmjuːt dojazd (do pracy)
companionate kəmˈpanjənət harmonijny
compelling kəmˈpelɪŋ frapujący,
fascynujący

coal reserves kəʊl rɪˈzɜːvz zasoby/
rezerwy węgla

compensation for
sth ˌkɒmpenˈseɪʃn fə(r) ˈsʌmθɪŋ
o
 dszkodowanie za coś

coastal ˈkəʊstl nadbrzeżny, nadmorski

competition ˌkɒmpəˈtɪʃn konkurs,
rywal, konkurencja
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compliment ˈkɒmplɪmənt komplement

cost-effective kɒst ɪˈfektɪv rentowny, opłacalny

data leak ˈdeɪtə liːk przeciek/wyciek danych

concern kənˈsɜːn obawa

council member ˈkaʊnsl
ˈmembə(r) członek rady

debt det zadłużenie

conclusion kənˈkluːʒn wniosek
confidence ˈkɒnfɪdəns pewność
siebie
confrontational ˌkɒnfrʌnˈteɪʃnl konfliktowy, dążący do konfrontacji
conjuring ˈkʌndʒərɪŋ wyczarowanie (czegoś)
consciously ˈkɒnʃəsli świadomie
consequently ˈkɒnsɪkwəntli w rezultacie, wskutek tego
consequent ˈkɒnsɪkwənt będący
skutkiem
considerably kənˈsɪdərəbli znacznie, w znacznym stopniu
consistently kənˈsɪstəntli stale,
ciągle; konsekwentnie
consultancy kənˈsʌltənsi agencja
doradztwa
contagious kənˈteɪdʒəs zaraźliwy
content ˈkɒntent zawartość, treść
contractor kənˈtræktə(r) wykonawca (zlecenia), przedsiębiorca (wykonujący zlecenie dla organizacji/
osoby prywatnej)
contradictory to sth ˌkɒntrəˈdɪktəri
tə ˈsʌmθɪŋ przeciwnie do czegoś,
w sposób zaprzeczający czemuś

contrary to sth ˈkɒntrəri tə ˈsʌmθɪŋ
odwrotnie do czegoś, inaczej niż
coś
contributory kənˈtrɪbjətəri przyczyniający się
conundrum kəˈnʌndrəm zagwozdka, dylemat
conventional kənˈvenʃnəl tradycyjny, konwencjonalny
copious ˈkəʊpɪəs obfity, pokaźny
corpo (corporation) ˈkɒrpəʊ
ˌkɔːpəˈreɪʃn korpo (korporacja)
(pot.)

counselling ˈkaʊnsəlɪŋ poradnictwo, pomoc psychologa
countermeasure ˈkaʊntəmeʒə(r)
ś rodek zaradczy/zapobiegawczy

decision-maker dəˈsɪʒn ˈmeɪkə(r)
d
 ecyzyjna osoba
dedicated to sth ˈdedɪkeɪtɪd tə
ˈsʌmθɪŋ poświęcony czemuś
deed diːd czyn

counterpart ˈkaʊntəpɑːt 
odpowiednik

delayed dɪˈleɪd opóźniony

counterproductive ˌkaʊntəprəˈdʌktɪv przynoszący
efekt przeciwny do zamierzonego

delight dɪˈlaɪt smakołyk

courtesy ˈkɜːtəsi kurtuazja, grzeczność

demand dɪˈmɑːnd popyt

covert ˈkəʊvɜːt ukryty, niejawny
creature ˈkriːtʃə(r) stworzenie
cricket ˈkrɪkɪt świerszcz
crime kraɪm przestępstwo
crispy ˈkrɪspi chrupiący
crops krɒps uprawy
crossed wires krɒst ˈwaɪəz nieporozumienie (pot.)
crucially ˈkruːʃəli przede wszystkim,
co najważniejsze

deliberately dɪˈlɪbərətli celowo
delightful dɪˈlaɪtfl rozkoszny
demand for sth dɪˈmɑːnd fə(r)
ˈsʌmθɪŋ popyt na coś, zapotrzebowanie

demanding dɪˈmɑːndɪŋ wymagający
demise dɪˈmaɪz zgon, śmierć
demographic ˌdeməˈɡræfɪk warstwa demograficzna
dependency on sth dɪˈpendənsi ɒn
ˈsʌmθɪŋ zależność od czegoś, uzależnienie

crunchy ˈkrʌntʃi chrupiący

depending on sth dɪˈpendɪŋ ɒn
ˈsʌmθɪŋ w zależności od czegoś

cue kjuː znak, wskazówka

deposit dɪˈpɒzɪt depozyt, złoże

cuisine kwɪˈziːn kuchnia (styl gotowania)

deprived of sth dɪˈpraɪvd əv
ˈsʌmθɪŋ pozbawiony czegoś

culinary treat ˈkʌlɪnəri triːt uczta
dla podniebienia

detrimental ˌdetrɪˈmentl szkodliwy

cultivation ˌkʌltɪˈveɪʃn uprawianie
(roli)
cushion ˈkʊʃn poduszka
cutting-edge ˈkʌtɪŋ edʒ najnowocześniejszy, najbardziej zaawansowany
cynic ˈsɪnɪk cynik
Cyrillic alphabet sɪˈrɪlɪk ˈælfəbet
cyrylica

D

corporate taxation ˈkɔːpərət
tækˈseɪʃn opodatkowanie osób
prawnych

dairy farming ˈdeəri ˈfɑːmɪŋ hodowla bydła mlecznego

correlation ˌkɒrəˈleɪʃn korelacja

dam dæm tama

devastating ˈdevəsteɪtɪŋ niszczycielski, miażdżący
dialect ˈdaɪəlekt dialekt
dictatorship dɪkˈteɪtəʃɪp dyktatura
dietary ˈdaɪətəri dietetyczny
difficulty ˈdɪfɪkəlti trudność
digital native ˈdɪdʒɪtl ˈneɪtɪv osoba, która urodziła się i wychowała
w epoce cyfrowej/Internetu
dimension dɪˈmenʃn wymiar
direct current (DC) dɪˈrekt ˈkʌrənt
ˌdiː ˈsiː prąd stały
disappointed ˌdɪsəˈpoɪntɪd rozczarowany
disappointment ˌdɪsəˈpoɪntmənt
rozczarowanie, zawód

Colorful
MEDIA

disapproving ˌdɪsəˈpruːvɪŋ z dezaprobatą (mówiący o czymś), potępiający
discipline ˈdɪsəplɪn dyscyplina
(także wewnętrzna)
disease dɪˈziːz schorzenie
disengagement ˌdɪsɪnˈɡeɪdʒmənt
odcięcie (od czegoś), poczucie odizolowania/odłączenia (od innych)
disgust dɪsˈɡʌst obrzydzenie
disgustingly dɪsˈɡʌstɪŋli w odrażający sposób
dishonest dɪsˈɒnɪst nieszczery
disorder dɪsˈɔːdə(r) choroba, zaburzenie
distaste for sth dɪsˈteɪst fə(r)
ˈsʌmθɪŋ wstręt do czegoś
distinctive dɪˈstɪŋktɪv wyraźny,
charakterystyczny
diverse daɪˈvɜːs różnorodny, zróżnicowany

due diligence djuː ˈdɪlɪdʒəns należyta staranność; przygotowanie
(projektu), badania wstępne
(przy tworzeniu projektu)
dusty ˈdʌsti zakurzony, daleki
od życia
duty ˈdjuːti zadanie, obowiązek
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entertainer ˌentəˈteɪnə(r) artysta
(np. estradowy)
entertainment value ˌentəˈteɪnmənt ˈvæljuː wartość
rozrywkowa (czegoś)
entertainment ˌentəˈteɪnmənt 
rozrywka

dysfunction ˌdɪsˈfəŋkʃən dysfunkcja

entirely ɪnˈtaɪəli zupełnie

E

entity ˈentɪti podmiot (np. prawny), firma

Eastern Bloc ˈiːstən blɒk blok
wschodni (państw komunistycznych)
easy-to-follow ˈiːzi tə ˈfɒləʊ łatwy
w zrozumieniu/zastosowaniu (rady,
instrukcje)
easy-to-swallow ˈiːzi tə ˈswɒləʊ
łatwy do przełknięcia; łatwy do
zaakceptowania

entitled ɪnˈtaɪtld zatytułowany

entomophagy ˌentəˈmɒfədʒi zjadanie owadów
entrepreneurial ˌɒntrəprəˈnɜːrɪəl
przedsiębiorczy
entry ˈentri uczestnik (konkursu),
zgłoszenie (do konkursu)
environmental concerns ɪnˌvaɪərənˈmentl kənˈsɜːnz
k westie związane z ochroną środowiska

diversity daɪˈvɜːsɪti różnorodność

eco-friendly iːkəʊˈfrendli przyjazny
środowisku

divide dɪˈvaɪd podział, rozłam

edible ˈedəbl jadalny

Doctor of Philosophy (PhD) ˈdɒktər
əv fɪˈlɒsəfi ˌpi: eɪtʃ ˈdiː doktor (tytuł;
nauk humanistycznych, społecznych)

environmentally conscious ɪnˌvaɪərənˈmentəli ˈkɒnʃəs świadomy zagrożeń/kwestii związanych
z ochroną środowiska

eldest ˈeldɪst najstarszy; najstarsza
osoba

eponymous ɪˈpɒnɪməs tytułowy
(tylko przed rzeczownikiem)

elite eɪˈliːt elita, elitarny

equals ˈiːkwəlz równi sobie

elsewhere ˌelsˈweə(r) gdzie indziej

equivalent ɪˈkwɪvələnt ekwiwalent,
odpowiednik

doctrinal dɒkˈtraɪnl doktrynalny,
związany z doktryną
dome dǝʊm kopuła
domestically dəˈmestɪkli w kraju
domestic dəˈmestɪk krajowy

emoji ɪˈməʊdʒi emoji, emotikon
animowany/obrazkowy (jap.)
emphasis on sth ˈemfəsɪs ɒn
ˈsʌmθɪŋ akcent na coś, nacisk

donor ˈdəʊnə(r) darczyńca

empowered ɪmˈpaʊəd o mocnej
pozycji, mający większe znaczenie

double the price of X ˈdʌbl ðə
praɪs əv dwukrotnie droższy od X

end consumer end kənˈsjuːmə(r)
u
 żytkownik końcowy

doublethink ˈdʌblˌθɪŋk dwumyślenie, wiara w dwie przeciwstawne
idee (z pow. 1984
G. Orwella)

endemic enˈdemɪk powszechny
(gdzieś/w jakimś miejscu)

doubt daʊt wątpliwość
dragonfly ˈdræɡənflaɪ ważka
drastically ˈdræstɪkli drastycznie
drinking habit ˈdrɪŋkɪŋ ˈhæbɪt uzależnienie od alkoholu, nałóg
dubious ˈdjuːbɪəs podejrzany, wątpliwy

essential ɪˈsenʃl niezbędny, podstawowy
estimate ˈestɪmət wartość
szacunkowa
etymology ˌetɪˈmɒlədʒi etymologia
euphoria juːˈfɔːrɪə euforia
eureka moment jʊəˈriːkə
ˈməʊmənt moment olśnienia
eurozone ˈjʊərəʊzəʊn strefa Euro

endorsement ɪnˈdɔːsmənt promowanie (produktu)

evangelist ɪˈvændʒəlɪst kaznodzieja, głosiciel (poglądów)

end user end ˈjuːzə użytkownik/
odbiorca końcowy

evidence ˈevɪdəns dowód, dowody

en masse ˌɒ̃ ˈmæs masowo, jak
jeden mąż (franc.)

evocatively ɪˈvɒkətɪvli w niezwykle
sugestywny sposób

en route ˌɒ̃ ˈruːt po drodze (franc.)

exact ɪɡˈzækt dokładny

enterprise ˈentəpraɪz przedsięwzięcie, przedsiębiorstwo

exceptional ɪkˈsepʃnəl niezwykły,
wyjątkowy

Colorful
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exception ɪkˈsepʃn wyjątek
excessive ɪkˈsesɪv nadmierny
exclusively ɪkˈskluːsɪvli wyłącznie
excursion ɪkˈskɜːʃn wycieczka
existing ɪɡˈzɪstɪŋ istniejący
expat eksˈpat osoba mieszkająca
na obczyźnie
exponent ɪkˈspəʊnənt propagator,
zwolennik (czegoś)
external ɪkˈstɜːnl zewnętrzny
extra ˈekstrə dodatkowy
extreme ɪkˈstriːm ekstremalny,
skrajny

F

face-to-face feɪs tə feɪs twarzą
w twarz, bezpośredni
facility fəˈsɪləti zakład
failure ˈfeɪljə(r) porażka
fairly ˈfeəli całkiem, dość
fair share of sth feə(r) ʃeə(r) əv
ˈsʌmθɪŋ spora dola/dawka/ilość
czegoś
fake feɪk podrabiany, sfałszowany
falsehood ˈfɔːlshʊd kłamstwo
familiarity with sth fəˌmɪlɪˈærɪti
wɪð ˈsʌmθɪŋ znajomość czegoś
family history ˈfæməli ˈhɪstri historia (np. uzależnień) w rodzinie
fanciful ˈfænsɪfl wymyślny, fantazyjny
fare feə(r) strawa, jedzenie (pot.
o kuchni)
fascism ˈfæʃɪzm faszyzm
fast-approaching fɑːst əˈprəʊtʃɪŋ
z bliżający się wielkimi krokami

fed up with sth fed ʌp wɪð ˈsʌmθɪŋ
mający czegoś dość
feedback ˈfiːdbæk opinie zwrotne
feed fiːd pasza, karma
feel-good factor fiːl ɡʊd ˈfæktə(r)
d
 obre samopoczucie, dobry humor
fellow X ˈfeləʊ kolega po X (np. po
fachu, na danej pozycji)
fellow ˈfeləʊ profesor akademicki
(UK)
fertile ˈfɜːtaɪl żyzny
fest fest uczta
fierce fɪəs zaciekły
filling station ˈfɪlɪŋ ˈsteɪʃn stacja
benzynowa
filo ˈfiːləʊ filo (ciasto w stylu śródziemnomorskim, deser bałkański)
fine faɪn grzywna, mandat
fine wool faɪn wʊl cienka wełna
firefighter ˈfaɪəfaɪtə(r) strażak
fixed fee fɪkst fiː opłata ryczałtowa/
stała
fixed fɪkst stały, ustalony
fjord fɪˈɔːd fiord
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former ˈfɔːmə(r) były, dawny
for sb’s benefit fə(r) ˈsʌmbədiz
ˈbenɪfɪt na czyjąś korzyść, z korzyścią dla kogoś

for the greater good fə(r) ðə
ˈɡreɪtə(r) ɡʊd dla wyższego dobra
for the time being fə(r) ðə ˈtaɪm
ˈbiːɪŋ jak na razie
fortunate ˈfɔːtʃənət szczęśliwy, mający szczęście/dostatek
forward-thinking ˈfɔːwəd ˈθɪŋkɪŋ
myślący przyszłościowo
fossil fuel ˈfɒsl ˈfjuːəl paliwo kopalne
foundation faʊnˈdeɪʃn fundament,
podstawa (czegoś)
founder ˈfaʊndə(r) założyciel
fraction ˈfrækʃn ułamek
freedom of speech ˈfriːdəm əv
spiːtʃ wolność słowa
free will friː wɪl wolna wola
frenzy ˈfrenzi szał
friction ˈfrɪkʃn tarcie, konflikt
front month contract frʌnt mʌnθ
ˈkɒntrækt kontrakt na rynku kaso-

fleet fliːt flota

wym

flexible ˈfleksəbl elastyczny

frugal ˈfruːɡl oszczędny, skromny
(o wydatkach/życiu)

fluent ˈfluːənt biegle mówiący
(w danym języku), biegły (np. w jakiejś dziedzinie)

fulfilment fʊlˈfɪlmənt poczucie
spełnienia, satysfakcji (UK)

flu fluː grypa

fumes fjuːmz spaliny, opary

fluid ˈfluːɪd płynny, luźny

furnace ˈfɜːnɪs piec, palenisko

following sth ˈfɒləʊɪŋ ˈsʌmθɪŋ po
czymś

furthermore ˌfɜːðəˈmɔː(r) co więcej, ponadto

following ˈfɒləʊɪŋ fani, obserwujący (online)

futures contract ˈfjuːtʃəz ˈkɒntrækt
k ontrakt terminowy

foodie ˈfuːdi smakosz, wielbiciel
dobrego jedzenia (pot.)

fast-breeding fɑːst ˈbriːdɪŋ szybko
rozmnażający się

forbidden from doing sth fəˈbɪdn
frəm ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ któremu zabrania się robienia czegoś

fate feɪt los

forecast ˈfɔːkɑːst prognoza

fatty acids ˈfæti ˈæsɪdz kwasy
tłuszczowe

forestry ˈfɒrəstri leśnictwo

G

garden shed ˈɡɑːdn ʃed altana
ogrodowa
gas field ɡæs fiːld pole gazowe
gas ɡæs benzyna (US)

fearless ˈfɪələs nieustraszony

for instance fə(r) ˈɪnstəns na przykład

gateway ˈɡeɪtweɪ brama, wejście

feature ˈfiːtʃə(r) cecha, funkcja

formerly ˈfɔːməli dawniej, kiedyś

gathering ˈɡæðərɪŋ spotkanie

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

grocery chain store ˈɡrəʊsəri tʃeɪn
stɔː(r) sklep spożywczy należący

gender parity ˈdʒendə(r) ˈpærəti
r ówność płci

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

gender ˈdʒendə(r) płeć

grub grʌb żarełko (pot.; także larwa)

generational ˌdʒenəˈreɪʃnəl pokoleniowy
Generation Z ˌdʒenəˈreɪʃn zed najmłodsze pokolenie XXI wieku wchodzące w wiek dorosły

do sieci

grudgingly ˈɡrʌdʒɪŋli niechętnie
grumpy ˈɡrʌmpi gburowaty
guarantor ˌɡærənˈtɔː(r) gwarant,
poręczyciel

genogram ˈdʒenəɡram genogram (psychologiczny rys rodziny
uwzględniający skłonności do uzależnień i chorób psychicznych)

guilty party ˈɡɪlti ˈpɑːti winna strona, ktoś, kto jest winny

genuine ˈdʒenjʊɪn autentyczny,
faktyczny

H

Gen Xer ˌdʒen ˈeksə(r) przedstawiciel pokolenia X (US)
Georgian ˈdʒɔːdʒən gruziński
gestation period dʒeˈsteɪʃn
ˈpɪərɪəd okres ciąży
gesture ˈdʒestʃə(r) gest
glassmaking ˈɡlɑːsmeɪkɪŋ przemysł
szklarski

gym dʒɪm siłownia

habit ˈhæbɪt zwyczaj
hair-raising ˈheə(r) reɪzɪŋ jeżący
włosy na głowie
hardwired ˌhɑːdˈwaɪəd zaprogramowany, wbudowany (w coś,
w sposób zachowania, na poziomie
anatomicznym itp.)
harmful ˈhɑːmfl szkodliwy

glimpse ɡlɪmps rzut okiem, mignięcie (przed oczami)

harmless ˈhɑːmləs nieszkodliwy

gold-plated ɡəʊld ˈpleɪtɪd pozłacany

harshly ˈhɑːʃli surowo, ostro

gold mine ɡəʊld maɪn kopalnia
złota

hashtag ˈhæʃtæɡ #, znacznik automatycznego wyszukiwania/trendu
na Twitterze

good catch ɡʊd kætʃ dobra partia
governance ˈɡʌvənəns rządy (czyjeś/ogólnie)
gradually ˈɡrædʒʊəli stopniowo
graduate ˈɡrædʒʊət absolwent
graphene ˈɡrafiːn grafen
grasshopper ˈɡrɑːshɒpə(r) pasikonik
gratitude ˈɡrætɪtjuːd wdzięczność
greasy ˈɡriːsi tłusty, zatłuszczony
green bond ˈɡriːn bɒnd zielona
obligacja, bon ekologiczny

harsh hɑːʃ surowy, ostry

head-on hed ɒn bezpośrednio,
twarzą w twarz
head hed dyrektor, prezes
headquarters hedˈkwɔːtəz siedziba
główna
heart-rending haːt rendɪŋ rozdzierający serce
heightened ˈhaɪtnd podwyższony,
większy
heir to sth eə(r) tə ˈsʌmθɪŋ 
spadkobierca czegoś
herb hɜːb ziele
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high-end haɪ end z wyższej półki
high-powered haɪ ˈpaʊəd na wysokim stanowisku, o wielkich wpływach
high-profile haɪ ˈprəʊfaɪl bardzo
słynny, szeroko znany
homeworking ˈhəʊmwɜːkɪŋ praca
zdalna (z domu)
honorary ˈɒnərəri honorowy
(np. tytuł)
hopping mad ˈhɒpɪŋ mæd wściekły
horticulture ˈhɔːtɪkʌltʃə(r) ogrodnictwo
hotelier həʊˈtelɪə(r) hotelarz
hot on the heels of sth hɒt ɒn ðə
hiːlz əv ˈsʌmθɪŋ tuż po czymś
householder ˈhaʊshəʊldə(r) głowa
domu, gospodarz
hub hʌb centrum (np. aktywności,
biznesu), węzeł (np. komunikacyjny)
human ˈhjuːmən człowiek, istota
ludzka
humble ˈhʌmbl skromny
humility hjuːˈmɪləti pokora
humorous ˈhjuːmərəs śmieszny,
dowcipny
hustle and bustle ˈhʌsl ənd ˈbʌsl
zgiełk i szum (np. wielkomiejski),
ożywienie

hydroelectric ˌhaɪdrəʊɪˈlektrɪk 
hydroelektryczny

I

icing sugar ˈaɪsɪŋ ˈʃʊɡə(r) cukier
puder
iconic aɪˈkɒnɪk kultowy
if need be ɪf niːd bi jeśli zajdzie
taka potrzeba
ifs and buts ɪfs ənd bəts wszystkie
“ale” (czegoś), zastrzeżenia i wątpliwości

grief ˈɡriːf smutek, żałoba

heritage ˈherɪtɪdʒ dziedzictwo

grimly ˈɡrɪmli w ponury sposób,
ponuro

hermit ˈhɜːmɪt pustelnik

ill-spent ɪl spent zmarnotrawiony
(czas)

heroine ˈherəʊɪn bohaterka

illicit ɪˈlɪsɪt nielegalny

Colorful
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illustrious ɪˈlʌstrɪəs znamienity,
znakomity

incompetent ɪnˈkɒmpɪtənt nieudolny

installed capacity ɪnˈstɔːl
kəˈpæsəti moc zainstalowana

immaculate ɪˈmækjələt nieskazitelny, doskonały

in contrast ɪn ˈkɒntrɑːst odwrotnie,
przeciwnie

in storage ɪn ˈstɔːrɪdʒ w magazynie

immense ɪˈmens ogromny, wielki

indeed ɪnˈdiːd istotnie, w rzeczy
samej

impact on sth ˈɪmpækt ɒn ˈsʌmθɪŋ
w
 pływ na coś
impending ɪmˈpendɪŋ nieuchronnie zbliżający się, nadchodzący
imperfection ˌɪmpəˈfekʃn niedoskonałość
implicated in sth ˈɪmplɪkeɪtɪd ɪn
ˈsʌmθɪŋ uwikłany w coś
impressive ɪmˈpresɪv imponujący,
robiący wrażenie
imprisonment ɪmˈprɪznmənt kara
więzienia
improper ɪmˈprɒpə(r) niewłaściwy
in-demand ɪn dɪˈmɑːnd poszukiwany
in-laws ˈɪn lɔːz teściowie
in-person ɪn ˈpɜːsn osobiście
(np. spotkać się)
inaccuracy ɪnˈækjərəsi nieścisłość
inactive ɪnˈæktɪv bezczynny, niedziałający
in advance ɪn ədˈvɑːns zawczasu
inalienable ˌɪnˈeɪlɪənəbl niezbywalny, nienaruszalny
in all fairness ɪn ɔːl ˈfeənɪs gwoli
sprawiedliwości; z całym (należnym) szacunkiem
in an attempt to do sth ɪn ən
əˈtempt tə du ˈsʌmθɪŋ celem
zrobienia czegoś, w celu zrobienia
czegoś
incentive for sth ɪnˈsentɪv fə(r)
ˈsʌmθɪŋ zachęta do (zrobienia) czegoś, czynnik/bodziec motywacyjny

indication ɪndɪˈkeɪʃn wskazówka,
oznaka
indicator ˈɪndɪkeɪtə(r) wskaźnik,
sygnał

intact ɪnˈtækt nietknięty,
nienaruszony
intake ˈɪnteɪk spożycie
intense ɪnˈtens intensywny, ostry

indispensable ˌɪndɪˈspensəbl nieodzowny, nieodłączny

interconnector ˌɪntəkəˈnektə(r)
łącznik

individually ˌɪndɪˈvɪdʒuəli pojedynczo, u pojedynczej osoby

intermediary ˌɪntəˈmiːdiəri pośredniczący, pośrednik

inequality ˌɪnɪˈkwɒlɪti nierówność
inevitable ɪnˈevɪtəbl nieuchronny
inevitably ɪnˈevɪtəbli nieuchronnie
infamous ˈɪnfəməs owiany złą sławą, niesławny
in favour of sth ɪn ˈfeɪvə(r) əv
ˈsʌmθɪŋ na rzecz czegoś, w zamian
za coś (UK)
in force ɪn fɔːs w życie (wejść,
wstępować), prawnie wiążący
ingredient ɪnˈɡriːdiənt składnik
in hindsight ɪn ˈhaɪndsaɪt patrząc
wstecz, z perspektywy czasu
injured ˈɪndʒəd ranny
injustice ɪnˈdʒʌstɪs niesprawiedliwość
in layman’s terms ɪn ˈleɪmənz
tɜːmz w prostych słowach, w zrozumiały dla laika sposób

intention ɪnˈtenʃn zamiar

in terms of sth ɪn tɜːmz əv ˈsʌmθɪŋ
p
 od względem czegoś, jeśli chodzi
o coś
internal combustion engine ɪnˈtɜːnl kəmˈbʌstʃən ˈendʒɪn
s ilnik spalinowy
internally ɪnˈtɜːnəli wewnętrznie
intern ˈɪntɜːn stażysta (US)
in the foreseeable future ɪn ðə
fɔːˈsiːəbl ˈfjuːtʃə(r) w najbliższej dającej się przewidzieć przyszłości
in the long term ɪn ðə lɒŋ tɜːm 
na dłuższą metę
in the meantime ɪn ðə ˈmiːntaɪm
w
 międzyczasie, po drodze
in the order of X ɪn ði ˈɔːdə(r) əv
w okolicach X (o sumie, kwocie)
in the wake of ɪn ðə weɪk ɒv w następstwie, po (czymś)

inner calmness ˈɪnə(r) ˈkɑːmnəs
wewnętrzny spokój

intrepid ɪnˈtrepɪd odważny

innocuous ɪˈnɒkjuəs niewinny,
niegroźny

in turn ɪn tɜːn z kolei

incessant ɪnˈsesnt bezustanny
inclusion ɪnˈkluːʒn dołączenie,
przyłączenie

in resignation ɪn ˌrezɪɡˈneɪʃn 
z rezygnacją

incommensurate ˌɪnkəˈmenʃərət
niewspółmierny

in search of sth ɪn sɜːtʃ əv ˈsʌmθɪŋ
w poszukiwaniu czegoś

in comparison with sb ɪn

insight into sth ˈɪnsaɪt ˈɪntə
ˈsʌmθɪŋ wgląd w coś, dogłębne
zrozumienie czegoś

równaniu do kogoś

insulting ɪnˈsʌltɪŋ obraźliwy, obrażający

indigenous ɪnˈdɪdʒɪnəs rdzenny,
tubylczy

in real time ɪn rɪəl taɪm w czasie
rzeczywistym

kəmˈpærɪsn wɪð ˈsʌmbədi w po-

insulated ˈɪnsjʊleɪtɪd izolowany

intrusion ɪnˈtruːʒn wtargnięcie
inventor ɪnˈventə(r) wynalazca
investigative
journalist ɪnˈvestɪɡətɪv ˈdʒɜːnəlɪst 
dziennikarz śledczy
ironsand ˈʌɪənsand piasek żelazowy
irrefutable ˌɪrɪˈfjuːtəbl niezbity
irresistible ˌɪrɪˈzɪstəbl nieodparty,
przemożny

Colorful
MEDIA

it goes without saying,... ɪt ɡəʊz
wɪðˈaʊt ˈseɪɪŋ rozumie się samo
przez się, że...

it takes X to do sth ɪt teɪks tə du
ˈsʌmθɪŋ aby coś zrobić, trzeba X

J

jaundiced ˈdʒɔːndɪst pełen żółci,
zjadliwy
jubilee ˈdʒuːbɪliː jubileusz
judgement ˈdʒʌdʒmənt osąd
jurisdiction ˌdʒʊərɪsˈdɪkʃn jurysdykcja, obszar obowiązywania danego prawa
justification for sth ˌdʒʌstɪfɪˈkeɪʃn
fə(r) ˈsʌmθɪŋ uzasadnienie czegoś,
usprawiedliwienie

K

knock-on effect nɒk ɒn ɪˈfekt efekt
domina
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lecture ˈlektʃə(r) wykład

mainly ˈmeɪnli głównie

legislator ˈledʒɪsleɪtə(r) ustawodawca

mainstream ˈmeɪnstriːm główny
nurt

legitimate lɪˈdʒɪtɪmət legalny
leisure ˈleʒə(r) wypoczynek

maintenance ˈmeɪntənəns utrzymanie, konserwacja

let’s get things started lets ɡet
ˈθɪŋz ˈstɑːtɪd zacznijmy, rozpocznijmy

makeover ˈmeɪkəʊvə(r) przeróbka,
gruntowne ulepszenie/przerobienie

level-headed ˌlevl ˈhedɪd trzeźwo
myślący, zrównoważony
lev lev lew (waluta)
lexicon ˈleksɪkən leksykon, słownictwo
liability ˌlaɪəˈbɪlɪti ciężar, kula
u nogi
liberation from sth ˌlɪbəˈreɪʃn frəm
ˈsʌmθɪŋ wyzwolenie czegoś (spod/
od czegoś)

lifespan ˈlaɪfspæn okres życia, długość życia
likelihood ˈlaɪklɪhʊd szanse, prawdopodobieństwo
limestone ˈlaɪmstəʊn wapień

majority məˈdʒɒrɪti większość

maltose ˈmɔːltəʊz maltoza
managing director ˈmænɪdʒɪŋ
dəˈrektə(r) dyrektor naczelny
mandatory ˈmændətri obowiązkowy
manoeuvre məˈnuːvə(r) manewr,
ruch
mansion ˈmænʃn posiadłość
manufacturer ˌmænjʊˈfæktʃərə(r)
 roducent
p
manufacturing ˌmænjʊˈfæktʃərɪŋ

produkcja

many an X ˈmeni ən wielu/wiele X
(arch., form.)

knowledgeable ˈnɒlɪdʒəbl znający
się na rzeczy

lithium-ion ˈlɪθiəm ˈaɪən
litowo-jonowy

L

live laɪv na żywo

marshrutka mɑːʃrˈuːtkɑː marszrutka (minibus w krajach b. ZSRR)

locale ləʊˈkɑːl obszar, terytorium

martial arts ˈmɑːʃl ɑːts sztuki walki

lodge lɒdʒ domek, chatka
long-term lɒŋ tɜːm na dłuższą
metę, długofalowy (tylko przed
rzeczownikiem), długoterminowy

mass-impregnated (MI) (cable) mæs ˈɪmpreɡneɪtɪd ˌəm ˈaɪ
ˈkeɪbl ekranowany do połączeń
masowych (np. kabel)

labour ˈleɪbə(r) siła robocza (UK)

loophole ˈluːphəʊl luka, kruczek
(prawny)

master ˈmɑːstə(r) magister (tytuł)

lad læd chłopiec, chłopak (pot.)

mature məˈtjʊə(r) dojrzały

lousy ˈlaʊzi kiepski, pośledni (pot.)

landmark ˈlændmɑːk punkt
orientacyjny, charakterystyczny

maturity məˈtjʊərɪti dojrzałość

luminaries ˈluːmɪnərɪz luminarze
(np. nauki)

land mass lænd mæs kontynent,
masa lądowa

luxury ˈlʌkʃəri luksusowy

landscape ˈlændskeɪp krajobraz,
pejzaż

M

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

machine learning məˈʃiːn ˈlɜːnɪŋ
uczenie maszynowe

meaningful ˈmiːnɪŋfəl istotny, mający znaczenie

machismo məˈtʃɪzməʊ machismo,
(stereotypowa) męskość (arch.,
hiszp.)

means of doing sth miːnz əv ˈduːɪŋ
ˈsʌmθɪŋ sposób na zrobienie czegoś

made up of X ˈmeɪd ʌp əv składający się z X, złożony z X

medicinal herb mɪˈdɪsnəl hɜːb zioło lecznicze

labour code ˈleɪbə(r) kəʊd prawo
pracy (UK)
labour turnover ˈleɪbə(r)
ˈtɜːnəʊvə(r) rotacja personelu (UK)

lasting ˈlɑːstɪŋ trwały
latter ˈlætə(r) drugi, ostatni (z wymienionych)
laudable ˈlɔːdəbl godny pochwały
lawmaker ˈlɔːmeɪkə(r) ustawodawca
lean liːn chudy, smukły

marked mɑːkt wyraźny, widoczny

meadow ˈmedəʊ łąka

Colorful
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melting pot ˈmeltɪŋ pɒt tygiel (np.
wielokulturowy)

money laundering ˈmʌni ˈlɔːndərɪŋ
 ranie (brudnych) pieniędzy
p

newbie ˈnjuːbi żółtodziób, nowicjusz (pot.)

memorable ˈmemərəbl pamiętny

monk mʌŋk mnich

niche nɪtʃ nisza, niszowy

mention ˈmenʃn wzmianka

monopoly məˈnɒpəli monopol

mentorship ˈmentəʃɪp mentorstwo, protegowanie (kogoś)

mood muːd nastrój

nigh-on naɪ ɒn prawie że, niemal
(tylko przed rzeczownikiem)

merchandise ˈmɜːtʃəndaɪs produkty, produkcja

morale məˈrɑːl morale, ogólny nastrój grupy

merely ˈmɪəli ledwie, wyłącznie

morale məˈrɑːl morale, ogólny nastrój grupy

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

most commonly məʊst ˈkɒmənli
 ajczęściej, najpowszechniej
n

methane ˈmiːθeɪn metan

most notable məʊst ˈnəʊtəbl najbardziej godny uwagi; szczególny

metric ton ˈmetrɪk tʌn tona metryczna (1000 kg)
microinsurance ˈmaɪkrəʊˌɪnˈʃʊərəns mikroubezpieczenie (ubezpieczenie podczas
chwilowego, tymczasowego zajęcia
lub aktywności)
mild maɪld łagodny, lekki
military ˈmɪlətri wojskowy, wojsko
millennials mɪˈleniəlz millennialsi
minced pork mɪnst pɔːk mielone
(mięso)

mountain massif ˈmaʊntɪn ˈmæsɪv

masyw górski

multiparty ˈmʌltiˌpɑːti wielopartyjny; pluralistyczny (o systemie
władzy)
multiplication ˌmʌltɪplɪˈkeɪʃn mnożenie (się), rozmnażanie
murky ˈmɜːki mroczny
music sensation ˈmjuːzɪk senˈseɪʃn
 it muzyczny, sensacja muzyczna
h

mince mɪns mielonka

must-have mʌst həv który koniecznie trzeba mieć, obowiązkowy
(pot., tylko przed rzeczownikiem)

minded to do sth ˈmaɪndɪd tə du
ˈsʌmθɪŋ skłonny coś zrobić

myriad ˈmɪriəd niezliczona ilość,
ogrom

mindset ˈmaɪndset nastawienie,
sposób myślenia
mining ˈmaɪnɪŋ wydobycie, górnictwo

N

minority maɪˈnɒrɪti mniejszość

nameless ˈneɪmləs nienazwany,
anonimowy

miracle ˈmɪrəkl cud

Naples ˈneɪplz Neapol

mirror neuron ˈmɪrə(r) ˈnjʊərɒn
 euron lustrzany
n

nap næp drzemka

miscommunication ˌmɪskəˌmjuːnəˈkeɪʃən nieporozumienie, błąd komunikacji
misery guts ˈmɪzəri ɡʌts smutas,
chodzące nieszczęście (pot., UK)
mistreatment ˌmɪsˈtriːtmənt znęcanie się, maltretowanie
moaning ˈməʊnɪŋ jęczenie
modestly ˈmɒdɪstli skromnie
modest ˈmɒdɪst skromny
monastery ˈmɒnəstri klasztor

narrative ˈnærətɪv relacja, opis
sytuacji
narrow-minded ˌnærəʊ ˈmaɪndɪd
ograniczony (o osobie, myśleniu)
national identity ˈnæʃnəl aɪˈdentɪti
t ożsamość narodowa
necessarily ˌnesəˈserəli koniecznie
neo-baroque ˌniːə(ʊ)bəˈrɒk neobarokowy
net worth net wɜːθ majątek netto
nevertheless ˌnevəðəˈles niemniej
jednak, a jednak

nine-to-five naɪn tə faɪv w godzinach pracy (tylko przed rzeczownikiem), od 8.00 do 16.00 (pot.)
no-brainer nəʊ ˈbreɪnə(r) coś prostego, coś, co nie wymaga większego namysłu (pot.)
no-nonsense nəʊ ˈnɒnsns rozsądny, sensowny (tylko przed rzeczownikiem)
Nobel Prize for Literature nəʊˈbel
praɪz fə(r) ˈlɪtrətʃə(r) Nagroda Nobla

w dziedzinie literatury

no end in sight nəʊ end ɪn saɪt
k ońca nie widać
no fewer than X nəʊ ˈfjuːə(r) ðən
a ż X
nonetheless ˌnʌnðəˈles mimo
wszystko
normality nɔːˈmælɪti normalność
northerly ˈnɔːðəli północny
not for the faint-hearted nɒt fə(r)
ðə feɪnt haːtɪd nie dla ludzi o słabym sercu, nie dla słabeuszy
noticeable ˈnəʊtɪsəbl wyraźny,
widoczny
notion ˈnəʊʃn pojęcie, idea
not least X nɒt liːst a zwłaszcza/
szczególnie X
not nearly as X as... nɒt ˈnɪəli əz
æz wcale/zupełnie nie tak X, jak...,
zdecydowanie nie tak X, jak...

not to see the point nɒt tə ˈsiː ðə
pɔɪnt nie rozumieć (czegoś), nie
widzieć (w czymś) sensu
novel ˈnɒvl nowatorski, powieść
nugget of wisdom ˈnʌɡɪt əv
ˈwɪzdəm perełka mądrości, złota
myśl
numerous ˈnjuːmərəs liczny
nutritious njuːˈtrɪʃəs odżywczy

Colorful
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O

obituary əˈbɪtʃʊəri nekrolog
obsolete ɒbsəliːt zbędny
off-piste ˌɒf ˈpiːst jazda poza
trasami (ratrakowanymi na stoku)
oil and gas ɔɪl ənd ɡæs ropa
(naftowa) i gaz
oilseed ˌɔɪlˌsid nasiona oleiste
(rzepak)
old-fashioned əʊld ˈfæʃnd tradycyjny, staroświecki
old fogey əʊld ˈfəʊɡi stary piernik

on top of that... ɒn tɒp əv ðæt ponadto...
oomph ʊmf power, moc (pot.
o sile, energii czegoś)
opposing view əˈpəʊzɪŋ vjuː przeciwny pogląd
opposite direction ˈɒpəzɪt dəˈrekʃn
 rzeciwny kierunek
p
oppressive əˈpresɪv oparty
na ucisku
optical fibre ˈɒptɪkl ˈfaɪbə(r) światłowód
orchard ˈɔːtʃəd sad
ore ɔː(r) ruda
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pastry ˈpeɪstri ciastko
pasture ˈpɑːstʃə(r) pastwisko
pattern ˈpætn wzorzec, schemat
peckish ˈpekɪʃ głodnawy, trochę
głodny (pot., UK)
pen name pen ˈneɪm pseudonim
pisarski
perception pəˈsepʃn postrzeganie,
percepcja
permanent ˈpɜːmənənt stały
permission pəˈmɪʃn zgoda, zezwolenie
perpetrator ˈpɜːpɪtreɪtə przestępca, sprawca

ominously ˈɒmɪnəsli niebezpiecznie, niepokojąco

ornate ɔːˈneɪt ozdobny

omnipresence ˌɒmnɪˈpreznt
 szechobecność
w

oscillation ˌɒsɪˈleɪʃn oscylacja

omnipresent ˌɒmnɪˈpreznt wszechobecny

out of condition aʊt əv kənˈdɪʃn
 złej/słabej formie
w

on call ɒn kɔːl dyżurujący,
na dyżurze (nie przed rzeczownikiem)

outside of X hours ˌaʊtˈsaɪd əv
ˈaʊəz poza godzinami X (np. pracy)

persona pɜːˈsəʊnə maska
(np. publiczna)

outspoken aʊtˈspəʊkən zdeklarowany (zwolennik czegoś)

person of colour ˈpɜːsn əv ˈkʌlə(r)
osoba o kolorze skóry innym
niż biały (arch., UK)

one-way street wʌn weɪ striːt 
jednokierunkowa, nieodwzajemniona relacja
one rotten apple can spoil the
whole barrel wʌn ˈrɒtn ˈæpl kən
spɔɪl ðə həʊl ˈbærəl łyżka dziegciu
zepsuje beczkę miodu

Orwellian ɔːˈweliən orwellowski

outstanding aʊtˈstændɪŋ wspaniały, wybitny
overall ˌəʊvəˈrɔːl ogólny
overseas ˌəʊvəˈsiːz zagraniczny

per se ˌpɜː(r) ˈseɪ jako taki, sam
w sobie
personal income tax ˈpɜːsənl
ˈɪŋkʌm tæks podatek dochodowy
od osób fizycznych

pest pest szkodnik
petrol ˈpetrəl benzyna (UK)
pharmaceuticals ˌfɑːməˈsuːtɪklz

farmaceutyki

P

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

on one’s own steam ɒn wʌnz əʊn
stiːm na własną rękę, własnym
sumptem

panic buying ˈpænɪk ˈbaɪɪŋ paniczne (masowe) zakupy

pipeline ˈpaɪplaɪn rurociąg

on reflection ɒn rɪˈflekʃn po przemyśleniu

parcel ˈpɑːsl paczka, opakowanie

one’s share of sth wʌnz ʃeə(r) əv
ˈsʌmθɪŋ czyjaś dola czegoś, czyjś
obowiązek (robienia) czegoś
ongoing ˈɒnɡəʊɪŋ trwający, istniejący

onshore ˈɒnʃɔː(r) znajdujący się
w obrębie kontynentu/na suchym
lądzie
on the contrary ɒn ðə ˈkɒntrəri
przeciwnie, wprost przeciwnie
on the increase ɒn ði ɪnˈkriːs wzrastający
on the way somewhere ɒn ðə ˈweɪ
ˈsʌmweə(r) po drodze dokądś

palatable ˈpælətəbl smaczny, do
przyjęcia

parallel ˈpærəlel równoległy
parliamentarian ˌpɑːləmənˈteərɪən
 arlamentarzysta
p
parliament ˈpɑːləmənt parlament
partial ˈpɑːʃl częściowy
particularly pəˈtɪkjələli w szczególności

piece piːs utwór (np. muzyczny);
artykuł, felieton
plain X pleɪn najzwyczajniej
(w świecie) X
plaudits ˈplɔːdɪts oklask(i), uznanie
plug-in plʌɡ ɪn podłączany
do gniazdka
poised to do sth pɔɪzd tə du
ˈsʌmθɪŋ gotów na zrobienie czegoś,
szykujący się do zrobienia czegoś
pole pəʊl biegun

party ˈpɑːti strona (np. w negocjacjach)

politically correct pəˈlɪtɪkli kəˈrekt
 olitycznie poprawny
p

pastoral ˈpɑːstərəl sielankowy

poll pəʊl sondaż, ankieta

Colorful
MEDIA

portent of doom ˈpɔːtent əv duːm
z wiastun nieszczęścia, zły omen
pound for pound paʊnd fə(r)
paʊnd w swojej kategorii wagowej
power station ˈpaʊə(r) ˈsteɪʃn 
elektrownia
praise preɪz pochwała
preaching ˈpriːtʃɪŋ kazanie,
kaznodziejstwo
precise prɪˈsaɪs precyzyjny, dokładny
prediction prɪˈdɪkʃn prognoza,
przewidywanie
predominantly prɪˈdɒmɪnəntli 
w przeważającej mierze
premises ˈpremɪsɪz lokal, zakład
preseason ˌpriːˈsiːzn przedsezonowy (o rozgrywkach) (US)
pressed for time prest fə(r) ˈtaɪm
m
 ający mało czasu
press release pres rɪˈliːs komunikat
prasowy
pressure ˈpreʃə(r) nacisk, presja
pretext ˈpriːtekst pretekst, powód
prevalent ˈprevələnt powszechny
price capping praɪs ˈkæpɪŋ wprowadzanie progów cenowych

private equity ˈpraɪvət ˈekwəti 
prywatny fundusz kapitałowy,
fundusze typu private equity
privately owned ˈpraɪvətli əʊnd
 rywatny (w prywatnych rękach)
p
prize praɪz nagroda
proceedings prəˈsiːdɪŋz postępowanie, procedura
proceeds ˈprəʊsiːdz wpływy
(kasowe), przychody
product ambassador ˈprɒdʌkt
æmˈbæsədə(r) ambasador
produktu
prominent ˈprɒmɪnənt sławny,
ważny (o osobie)
prominent ˈprɒmɪnənt widoczny,
wyraźny

rasowa

rapidly ˈræpɪdli szybko
rare earth(s) reər ɜːθs (metale)
ziem rzadkich
rationally ˈræʃnəli racjonalnie

ready-made ˈredɪ meɪd gotowy,
przygotowany zawczasu

property ˈprɒpəti własność, mienie

reality riˈæləti rzeczywistość

proprietor prəˈpraɪətə(r) właściciel
(sklepu, małego zakładu)

realm relm kraina, obszar

pros and cons prəʊz ənd kɒnz za
i przeciw, plusy i minusy
protagonist prəˈtæɡənɪst bohater

public appearance ˈpʌblɪk
əˈpɪərəns publiczne wystąpienie

primary means of sth ˈpraɪməri
miːnz əv ˈsʌmθɪŋ podstawowy sposób na coś

publicly owned ˈpʌblɪkli əʊnd będący własnością publiczną

prime praɪm pierwszy, największy

pushbike ˈpʊʃbaɪk rower (arch., UK)

stwo

racial discrimination ˈreɪʃl
dɪˌskrɪmɪˈneɪʃn dyskryminacja

pronto ˈprɒntəʊ migiem, szybko
(pot., wł.)

price protection praɪs prəˈtekʃn
o
 chrona cen

private enterprise ˈpraɪvɪt
ˈentəpraɪz prywatne przedsiębior-

R

readily ˈredɪli szybko, łatwo

province ˈprɒvɪns prowincja
(np. w państwie)

private enterprise ˈpraɪvɪt
ˈentəpraɪz prywatne przedsiębiorstwo

quite the contrary kwaɪt ðə
ˈkɒntrəri zupełnie inaczej, (jest)
dokładnie odwrotnie (niż mówisz)

pronoun ˈprəʊnaʊn zaimek

price hike praɪs haɪk podwyżka
ceny, wzrost ceny

principle ˈprɪnsəpl reguła, zasada

quirk kwɜːk dziwactwo

reach riːtʃ zasięg

protection from sth prəˈtekʃn frəm
ˈsʌmθɪŋ ochrona przed czymś

principal ˈprɪnsəpl najważniejszy,
największy (tylko przed rzeczownikiem)

questionable ˈkwestʃənəbl wątpliwy

promotion prəˈməʊʃn awans

price discovery praɪs dɪˈskʌvəri
u
 stalanie (poziomu) cen

principally ˈprɪnsəpli głównie
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purported pəˈpɔːtɪd rzekomy

Q

Qatari kʌˈtɑːri katarski
quarterback ˈkwɔːtəbæk rozgrywający (w futbolu amerykańskim),
quarterback

reason as to why... ˈriːzən əz tə
waɪ powód, dla którego...
rebound rɪˈbaʊnd odbicie się
(od dna)
rechargeable ˌriːˈtʃɑːdʒəbl 
wielokrotnego ładowania (o baterii,
akumulatorze)
recipe ˈresəpi przepis
recoverable rɪˈkʌvərəbl podlegający odzyskaniu
refreshing rɪˈfreʃɪŋ odświeżający,
orzeźwiający
regardless of sth rɪˈɡɑːdləs əv
ˈsʌmθɪŋ pomimo czegoś
register ˈredʒɪstə(r) rejestr
regrettably rɪˈɡretəbli niestety
regulatory regime ˈreɡjələtəri
reɪˈʒiːm system regulacyjny/prawny
relationship rɪˈleɪʃnʃɪp relacja,
związek

quarter ˈkwɔːtə(r) jedna czwarta

relatively ˈrelətɪvli stosunkowo,
względnie

quasi-X kweɪzaɪ quasi X, niedoszły/nie do końca X

relevant ˈreləvənt odpowiedni,
właściwy

Colorful
MEDIA

reliable rɪˈlaɪəbl pewny, na którym
można polegać
reluctant rɪˈlʌktənt niechętny
remedy ˈremədi lek, remedium
remorse rɪˈmɔːs skrucha, żal
remote working rɪˈməʊt ˈwɜːkɪŋ
praca zdalna
remote work rɪˈməʊt ˈwɜːk praca
zdalna

reverend ˈrevərənd wielebny
rhetoric ˈretərɪk retoryka
rightly ˈraɪtli słusznie
right to disconnect raɪt tə
ˌdɪskəˈnekt prawo do odłączenia
się (od pracy, sieci itp.)
ripple effect ˈrɪpl ɪˈfekt efekt
domina, odzew
riveted ˈrɪvɪtɪd zafascynowany
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znałby, że..., ktoś bez chwili wahania przyznałby, że...
sb’s elder ˈsʌmbədɪz ˈeldə(r) 
osoba starsza od kogoś
sb’s hold over sth ˈsʌmbədɪz həʊld
ˈəʊvə(r) ˈsʌmθɪŋ czyjaś kontrola
nad czymś, panowanie

sb’s personal demon ˈsʌmbədɪz
ˈpɜːsənl ˈdiːmən czyjś osobisty
demon (wada, nałóg itp.)

remuneration rɪˌmjuːnəˈreɪʃn 
wynagrodzenie

rollout ˈrəʊlaʊt wprowadzenie
(produktu na rynek)

sb’s strengths ˈsʌmbədɪz streŋθs
czyjeś mocne strony

renaissance rɪˈneɪsns odrodzenie,
ponowne narodzenie

round the clock raʊnd ðə klɒk
o każdej porze, na okrągło (nie
przed rzeczownikiem)

sb’s take on sth ˈsʌmbədiɪz teɪk ɒn
ˈsʌmθɪŋ czyjeś spojrzenie na coś,

renewable rɪˈnjuːəbl odnawialny
(np. o energii)
renewable rɪˈnjuːəbl rodzaj/źródło
energii odnawialnej
renewed rɪˈnjuːd odnowiony, świeży
rental ˈrentl wynajem
reportedly rɪˈpɔːtɪdli podobno
repulsive rɪˈpʌlsɪv odrażający
research and development (R &
D) rɪˈsɜːtʃ ənd dɪˈveləpmənt ɑː(r)
ənd diː badania i rozwój (dział w firmie)
researcher rɪˈsɜːtʃə(r) badacz
research rɪˈsɜːtʃ badanie, badania

schedule ˈʃedjuːl harmonogram

row rəʊ rząd

scientist ˈsaɪəntɪst naukowiec

ruling ˈruːlɪŋ wyrok (sądu),
orzeczenie

scooter ˈskuːtə(r) hulajnoga

run to sth rʌn tə ˈsʌmθɪŋ wystarczyć na coś (o pokryciu
kosztów czegoś)
rural ˈrʊərəl wiejski
rush-hour traffic rʌʃ ˈaʊə(r) ˈtræfɪk
r uch w godzinach szczytu

S

sacrifice ˈsækrɪfaɪs ofiara

resort rɪˈzɔːt kurort wypoczynkowy

sacrosanct ˈsækrəʊsæŋkt nienaruszalny, święty

response rɪˈspɒns odpowiedź
responsibility rɪˌspɒnsəˈbɪlɪti obowiązek
restrained rɪˈstreɪnd ograniczony
retailer ˈriːteɪlə(r) sprzedawca
detaliczny, detalista
retail ˈriːteɪl detal (handel)
reticent ˈretɪsnt małomówny, powściągliwy
return on investment (ROI) rɪˈtɜːn
ɒn ɪnˈvestmənt ˌɑː(r) əʊ ˈaɪ zwrot
z inwestycji
revenue ˈrevənjuː przychody, wpływy

scenario sɪˈnɑːrɪəʊ scenariusz

routinely ruːˈtiːnli zwyczajowo,
stale

resonance ˈrezənəns wydźwięk
respectively rɪˈspektɪvli 
odpowiednio

czyjś wariant/wersja czegoś

safety ˈseɪfti bezpieczeństwo
sb is all set ˈsʌmbədi ɪz ɔːl set ktoś
jest przygotowany
sb may be wondering... ˈsʌmbədi
meɪ bi ˈwʌndərɪŋ kogoś może zastanawiać..., może dziwić, że...
sb ought to do sth ˈsʌmbədi ˈɔːt
tə du ˈsʌmθɪŋ ktoś powinien coś
zrobić

scriptwriter ˈskrɪptraɪtə(r) 
scenarzysta
sea change siː tʃeɪndʒ całkowita
przemiana
seafront ˈsiːfrʌnt bulwar nadmorski
second-largest ˈsekənd ˈlɑːdʒɪst
drugi co do wielkości (tylko
przed rzeczownikiem)

seemingly ˈsiːmɪŋli na pozór
self-explanatory self ɪkˈsplænətri
nie wymagający tłumaczenia, jasny
senior leadership ˈsiːnɪə(r) ˈliːdəʃɪp
k ierownictwo firmy, osoby
na wyższych stanowiskach
kierowniczych
sense sens poczucie, odczucie
sensitive ˈsensətɪv poufny
sentient being ˈsenʃnt ˈbiːɪŋ istota
rozumna
SEO (search engine optimization) ˌes iː ˈəʊ ˌsɜːtʃ endʒɪn
ˌɒptɪmaɪˈzeɪʃn optymalizacja
wyników wyszukiwania

sb would be forgiven for thinking
that... ˈsʌmbədi wʊd bi fəˈɡɪvn
fə(r) ˈθɪŋkɪŋ ðæt to zrozumiałe,
że ktoś może pomyśleć, że...

serendipitous ˌserənˈdɪpətəs nieoczekiwany, szczęśliwy (traf/zbieg
okoliczności)

sb would be the first to admit
that... ˈsʌmbədi wʊd bi ðə ˈfɜːst tu
ədˈmɪt ðæt ktoś skwapliwie przy-

settlement ˈsetlmənt osada

sermon ˈsɜːmən kazanie
sharply ˈʃɑːpli ostro, gwałtownie

Colorful
MEDIA

shell company ʃel ˈkʌmpəni spółka
fasadowa, spółka-przykrywka

jegoś wywiadu, przemówienia itp.,
zwłaszcza słynnej osoby)

shift away from sth ʃɪft əˈweɪ frəm
ˈsʌmθɪŋ przesunięcie, przejście
od czegoś (do czegoś)

Spanish Civil War ˈspænɪʃ ˈsɪvəl
wɔː(r) Hiszpańska wojna domowa

shoestring ˈʃuːstrɪŋ niski budżet,
minimalne środki (pot.)

sparsely ˈspɑːsli rzadko, słabo
(np. zaludniony)

shortage ˈʃɔːtɪdʒ brak, niedobór

speculation ˌspekjuˈleɪʃn domysły,
przypuszczenia

shortly thereafter ˈʃɔːtli
ˌðeərˈɑːftə(r) niedługo potem

spices ˈspaɪsɪz przyprawy
korzenne

shutdown ˈʃʌtdaʊn zamknięcie,
wyłączenie

spot price spɒt praɪs aktualna
cena rynkowa (na dany moment
i na danym rynku); cena na rynku
transakcji natychmiastowych

sideline ˈsaɪdlaɪn poboczny, powiązany
significance sɪɡˈnɪfɪkəns 
znaczenie, doniosłość
significantly sɪɡˈnɪfɪkəntli znacząco
sizable ˈsaɪzəbl pokaźny
skewer ˈskjʊə(r) rożen
slap bang in the centre of sth slæp
bæŋ ɪn ðə ˈsentə(r) əv ˈsʌmθɪŋ
dokładnie pośrodku, w samiutkim

środku czegoś (UK)

slump slʌmp kryzys, gwałtowny
spadek
smoky ˈsməʊki wędzony, z nutą
dymu
smooth smuːð gładki, regularny
snake oil sneɪk ɔɪl panaceum,
cudowny lek (niedziałający,
wciskany przez oszusta)
so-called səʊ kɔːld tak zwany
(tylko przed rzeczownikiem)
sober ˈsəʊbə(r) trzeźwy
social contagion ˈsəʊʃl kənˈteɪdʒən
zjawisko zaraźliwe społecznie
society səˈsaɪəti społeczeństwo
software engineer ˈsɒftweər
ˌendʒɪˈnɪə(r) programista
soils sɔɪlz gleby (np. rolne)
soloist ˈsəʊləʊɪst solista
somewhat ˈsʌmwɒt nieco,
cokolwiek
sophisticated səˈfɪstɪkeɪtɪd 
wyrafinowany
sound bite ˈsaʊnd baɪt modne
powiedzonko/słowo (wyjęte z czy-

spouse spaʊz małżonek
squeaky-clean ˈskwiːki kliːn 
nieskazitelnie czysty
staff stɑːf pracownicy, personel,
zatrudnieni
stakeholder ˈsteɪkhəʊldə(r) udziałowiec
state-backed steɪt bækt wspierany
przez rząd/państwo
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stout staʊt mocny porter (piwo)
strain streɪn obciążenie, nacisk
strangulation ˌstræŋɡjʊˈleɪʃn uduszenie
strapline ˈstræplʌɪn podtytuł
(pod nagłówkiem w gazecie),
slogan (reklamowy)
street cred (credibility) striːt kred
ˌkredɪˈbɪlɪti uliczna wiarygodność;
uznanie półświatka/dzielnicy
stunning ˈstʌnɪŋ oszałamiający
subordinate səˈbɔːdɪnət podwładny
subsea sʌbsiː podwodny,
podmorski
subsequently ˈsʌbsɪkwəntli następnie, później
subsidiary səbˈsɪdɪəri filia, spółka
zależna
subsidy ˈsʌbsədi subsydium,
dotacja
sudden ˈsʌdn nagły
suffering ˈsʌfərɪŋ cierpienie

stateside ˈsteɪtˈsaɪd w USA (pot.,
US)

sufficient səˈfɪʃnt wystarczający

state steɪt państwowy

suitable ˈsuːtəbl odpowiedni

stewardship ˈstjuːədʃɪp kierownictwo, przywództwo

summary ˈsʌməri podsumowanie

stew stjuː potrawka

sun worshipper sʌn ˈwɜːʃɪpə(r)
m
 iłośnik opalania

sth is easier said than
done ˈsʌmθɪŋ ɪz ˈiːzɪə(r) sed ðən
dʌn coś nie jest wcale tak łatwe, jak
się wydaje
sth is just the ticket ˈsʌmθɪŋ ɪz
dʒəst ðə ˈtɪkɪt coś jest jak znalazł
sth is one and the same ˈsʌmθɪŋ
ɪz wʌn ənd ðə seɪm coś jest jednym
i tym samym (co coś innego), coś
jest jednakowe/tożsame (z czymś)
sth is quite the opposite ˈsʌmθɪŋ
ɪz kwaɪt ði ˈɒpəzɪt coś jest wręcz
przeciwnie/przeciwne
stock market stɒk ˈmɑːkɪt rynek
akcji/rynek papierów wartościowych
stock stɒk udziały, akcje (spółki)
storied ˈstɔːrɪd o chwalebnej/
pełnej dokonań przeszłości (tylko
przed rzeczownikiem)

summit ˈsʌmɪt szczyt (np. góry)

superior suːˈpɪərɪə(r) przełożony
supplier səˈplaɪə(r) dostawca, dostarczający zaopatrzenie/usługi
supply chain səˈplaɪ tʃeɪn łańcuch
dostaw
supply səˈplaɪ podaż (czegoś)
supporter səˈpɔːtə(r) zwolennik
supporting cast səˈpɔːtɪŋ kɑːst 
aktorzy drugoplanowi (w filmie)
Supreme Court suːˈpriːm kɔːt Sąd
Najwyższy
surgeon ˈsɜːdʒən chirurg
surge sɜːdʒ gwałtowny wzrost,
skok (czegoś)
surveillance sɜːˈveɪləns 
inwigilacja, obserwacja
survey ˈsɜːveɪ badanie, sondaż

Colorful
MEDIA

survival səˈvaɪvl przetrwanie
sustainability səˌsteɪnəˈbɪləti
zrównoważenie ekologiczne, zrównoważony rozwój/działanie
sustainable səˈsteɪnəbl zrównoważony ekologicznie
sustained səˈsteɪnd utrzymany,
trwały
swift swɪft szybki
swirling ˈswɜːlɪŋ wirujący
switchgear ˈswɪtʃɡɪə(r) rozdzielnica
synonymous with sth sɪˈnɒnɪməs
wɪð ˈsʌmθɪŋ tożsamy z czymś, (będący) synonimem czegoś

T

take X, for instance... teɪk fə(r)
ˈɪnstəns weźmy X, na przykład...
tangible asset ˈtændʒəbl ˈæset
środek trwały; majątek rzeczowy
tangible ˈtændʒəbl konkretny, namacalny
taut tɔːt napięty
tax collection tæks kəˈlekʃn 
zbieranie/ściąganie podatków
tax haven tæks ˈheɪvn raj
podatkowy
tax man tæks mæn fiskus,
skarbówka
tax rate tæks reɪt stawka
podatkowa
temperate ˈtempərət umiarkowany
tempted to do sth ˈtemptɪd tə du
ˈsʌmθɪŋ którego kusi/korci, by coś
zrobić
tenant ˈtenənt najemca
tenderness ˈtendənəs delikatność
tense tens napięty, pełen napięcia
term tɜːm pojęcie, słowo (na coś)
the average Joe ði ˈævərɪdʒ dʒǝʊ
przeciętny Kowalski
the bee’s knees ðə biːz niːz ktoś
(lub coś), kto nie ma sobie równych, najlepszy (pot.)

the British Commonwealth ðə

ˈbrɪtɪʃ ˈkɒmənwelθ Brytyjska

Wspólnota Narodów

the Byzantine Empire ðə
ˈbɪzənˌtaɪn ˈempaɪə(r) Cesarstwo
Bizantyjskie
the Danube ðə ˈdænjuːb Dunaj
the elephant in the room ði
ˈelɪfənt ɪn ðə ruːm coś ważnego/

wielkiego, o czym najczęściej nie
mówi się otwarcie

The floor is yours! ðə flɔː(r) ɪz jɔːz
Twoja kolej! Oddaję Ci głos!
the last thing sb needs now is X ðə
lɑːst ˈθɪŋ ˈsʌmbədi niːdz naʊ ɪz X to
ostatnie, czego ktoś potrzebuje

the likes of sb ðə ˈlaɪks əv
ˈsʌmbədi ludzie tacy jak ktoś, ludzie
takiego pokroju, jak ktoś
the next big thing ðə nekst bɪɡ
ˈθɪŋ kolejna wielka rzecz, kolejny
hit/przebój (np. rynkowy)
the onus is on sb to do sth ði

ˈəʊnəs ɪz ɒn ˈsʌmbədi tə du
ˈsʌmθɪŋ odpowiedzialność/obo-
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this time around ðɪs ˈtaɪm əˈraʊnd
t ym razem
thorough ˈθʌrə dokładny
thoughtful ˈθɔːtfəl troskliwy, przemyślany
thrill-seeking θrɪl ˈsiːkɪŋ szukający
mocnych wrażeń
thus far ðʌs fɑː(r) jak dotąd
tied to sth taɪd tə ˈsʌmθɪŋ przywiązany do czegoś
timber ˈtɪmbə(r) tarcica, drewno
(surowiec, materiał)
time and time again taɪm ənd taɪm
əˈɡen cały czas, bezustannie
tin tɪn puszka (UK)
tipple ˈtɪpl trunek
to abandon sth tu əˈbændən
ˈsʌmθɪŋ porzucić coś
to accelerate sth tu əkˈseləreɪt
ˈsʌmθɪŋ przyspieszyć coś
to accommodate sb tu əˈkɒmədeɪt
ˈsʌmbədi pomieścić kogoś

wiązek zrobienia czegoś
spoczywa na kimś

to accomplish sth tu əˈkʌmplɪʃ
ˈsʌmθɪŋ osiągnąć coś

the planets align ðə ˈplænɪts
əˈlaɪn gwiazdy sprzyjają; pojawia

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

się pomyślny układ planet

the proof of the pudding (is in the
eating) ðə pruːf əv ðə ˈpʊdɪŋ ɪz ɪn
ðə ˈiːtɪŋ jakie coś naprawdę jest,
można przekonać się tylko jeśli się
tego spróbowało
therefore ˈðeəfɔː(r) zatem
there has never been a better time
to do sth... ðə həz ˈnevə(r) biːn ə
ˈbetə(r) ˈtaɪm tə du ˈsʌmθɪŋ teraz
jest najlepszy moment na zrobienie
czegoś
there is a strong chance
that... ðeə(r) ɪz ə strɒŋ tʃɑːns ðæt
jest bardzo prawdopodobne, że...
there is no contest ðeə(r) ɪz nəʊ
ˈkɒntest wybór jest jasny

większej liczby)

to accuse sb of doing sth tu əˈkjuːz
ˈsʌmbədi əv ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ obwiniać kogoś o zrobienie czegoś,
oskarżyć kogoś
to acknowledge sth tu əkˈnɒlɪdʒ
ˈsʌmθɪŋ potwierdzić coś
to add insult to injury,... tu æd
ˈɪnsʌlt tu ˈɪndʒəri jakby tego było
mało..., na domiar złego...
to address sb tu əˈdres ˈsʌmbədi
z wracać się do kogoś
to admit tu ədˈmɪt przyznać
to adopt sth tu əˈdɒpt ˈsʌmθɪŋ
p
 rzyjąć coś, obrać
to affect sth tu əˈfekt ˈsʌmθɪŋ
w
 płynąć na coś, wywrzeć wpływ

there is no denying sth ðeə(r) ɪz
nəʊ dɪˈnaɪɪŋ ˈsʌmθɪŋ nie da się
zaprzeczyć czemuś, coś nie ulega
wątpliwości

to age sth tu eɪdʒ ˈsʌmθɪŋ postarzyć coś; leżakować/dojrzewać

these days ðiːz deɪz obecnie, dzisiejszymi czasy

to alternate between sth tu
ˈɔːltəneɪt bɪˈtwiːn ˈsʌmθɪŋ korzystać

Colorful
MEDIA

na zmianę z czegoś (i czegoś
innego)
to alter sth tu ˈɔːltə(r) ˈsʌmθɪŋ
z mieniać coś
to amass sth tu əˈmæs ˈsʌmθɪŋ
zgromadzić coś, zebrać
(o bogactwie, majątku)

to anticipate tu ænˈtɪsɪpeɪt przewidywać
to argue that... tu ˈɑːɡjuː ðæt przekonywać, że...
to arouse sth tu əˈraʊz ˈsʌmθɪŋ
 zbudzić coś (w kimś)
w
to arrange sth tu əˈreɪndʒ ˈsʌmθɪŋ
z aplanować coś, zaaranżować
to assimilate tu əˈsɪməleɪt zasymilować (się)
to assist sb tu əˈsɪst ˈsʌmbədi pomóc komuś
to assuage sb’s concerns tu

əˈsweɪdʒ ˈsʌmbədɪz kənˈsɜːnz
uspokoić kogoś (kto ma obawy)

to assume sth tu əˈsjuːm ˈsʌmθɪŋ

założyć coś

to attend to sth tu əˈtend tə
ˈsʌmθɪŋ zająć się czymś, zrobić coś
z czymś

to augment sth tu ɔ:gˈment
ˈsʌmθɪŋ wzmocnić coś, powiększyć
to average X tu ˈævərɪdʒ wynosić
średnio X
to award sth to sb tu əˈwɔːd
ˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmbədi przyznawać
coś komuś, przydzielać
to back sth up tə bæk ˈsʌmθɪŋ ʌp
 opierać coś, wspierać
p

to be in the same boat tə bi ɪn ðə
seɪm bəʊt być w tej samej sytuacji,
jechać na jednym wózku

to bring an end to sth tə brɪŋ ən
end tə ˈsʌmθɪŋ położyć czemuś
kres/koniec

to be just the ticket tə bi dʒəst ðə
ˈtɪkɪt być dokładnie tym, co jest
potrzebne, być jak znalazł

to bring sb to court tə brɪŋ
ˈsʌmbədi tə kɔːt pozwać kogoś

to be keen for sth tə bi kiːn fə(r)
ˈsʌmθɪŋ nie móc się czegoś doczekać, czekać na coś
to benefit from sth tə ˈbenɪfɪt frəm
ˈsʌmθɪŋ skorzystać na czymś/dzięki
czemuś

to benefit sth tə ˈbenɪfɪt ˈsʌmθɪŋ
p
 rzynieść czemuś korzyść
to be on the up tə bi ɒn ði ʌp zwyżkować, mieć tendencję wzrostową
to be set to do sth tǝ bi set tǝ du
ˈsʌmθɪŋ mieć/planować coś zrobić;
zrobić coś (na pewno)
to bet against sb tə bet əˈɡenst
ˈsʌmbədi obstawiać, że ktoś
przegra

to be under no obligation to do
sth tə bi ˈʌndə(r) nəʊ ˌɒblɪˈɡeɪʃn tə
du ˈsʌmθɪŋ nie być zobowiązanym
do zrobienia czegoś
to be up to sth tə bi ʌp tə ˈsʌmθɪŋ
k ombinować (z czymś), zajmować
się czymś (np. niepożądanym)
to be up to the challenge tə bi ʌp
tə ðə ˈtʃæləndʒ sprostać wyzwaniu
to bite the head off sth tə baɪt ðə
hed ɒf ˈsʌmθɪŋ odgryźć czemuś
głowę
to blare tə bleə(r) grzmieć (z głośników)

to baptise sb tə bæpˈtaɪz ˈsʌmbədi
 chrzcić kogoś
o

to blur sth tə blɜː(r) ˈsʌmθɪŋ zatrzeć coś (granicę między czymś
a czymś)

to be at sb’s beck and call tə bi ət
ˈsʌmbədɪz bek ənd kɔːl być
na czyjeś każde wezwanie

to bolster sth tə ˈbəʊlstər(r)
ˈsʌmθɪŋ wzmocnić coś, poprawić
(stan czegoś)

to be averse to doing sth tə bi
əˈvɜːs tə ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ mieć awersję do robienia czegoś, stronić od
czegoś

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

to be fair,... tə bi feə(r) mówiąc
szczerze...; trzeba uczciwie przyznać, że...
to be in for sth tə bi ɪn fə(r)
ˈsʌmθɪŋ mieć coś przed sobą (pot.)
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to breach sth tə briːtʃ ˈsʌmθɪŋ złamać coś (prawo, reguły), naruszyć
(warunki umowy)
to bridge a gap tə brɪdʒ ə ɡæp
z apełnić lukę, połączyć coś (co było
od siebie oddalone, trudne do
pogodzenia itp.)

to bring sth about tə brɪŋ ˈsʌmθɪŋ
əˈbaʊt spowodować coś, przynieść
to bring sth down tə brɪŋ ˈsʌmθɪŋ

daʊn zniszczyć coś

to bring sth forth tə brɪŋ ˈsʌmθɪŋ
fɔːθ wysunąć coś na pierwszy plan;
przynieść coś

to budget for sth tə ˈbʌdʒət fə(r)
ˈsʌmθɪŋ zaplanować coś w budżecie
to bust a gut tə bʌst ə ɡʌt wychodzić z siebie (by coś zrobić)
to buzz around sth tə bʌz əˈraʊnd
ˈsʌmθɪŋ latać wokół czegoś/po
czymś

to carry sth out tə ˈkæri ˈsʌmθɪŋ
aʊt przeprowadzić coś
to celebrate sth tə ˈselɪbreɪt
ˈsʌmθɪŋ doceniać coś, wyrazić
uznanie

to centre around sth tə ˈsentə(r)
əˈraʊnd ˈsʌmθɪŋ koncentrować się

wokół czegoś (UK)

to challenge sth tə ˈtʃæləndʒ
ˈsʌmθɪŋ podać coś w wątpliwość,
rzucić czemuś wyzwanie
to characterize sth tə ˈkærəktəraɪz
ˈsʌmθɪŋ cechować coś
to charge sth tə tʃɑːdʒ ˈsʌmθɪŋ
naładować coś (telefon, baterię)
to check sth out tə tʃek ˈsʌmθɪŋ
aʊt sprawdzić coś, zbadać
to chill sth tə tʃɪl ˈsʌmθɪŋ zmrozić
coś
to chomp at the bit to do sth tə
tʃɒmp ət ðə bɪt tə du ˈsʌmθɪŋ nie
móc się doczekać, by coś zrobić

to chomp on sth tə tʃɒmp ɒn
ˈsʌmθɪŋ schrupać coś
to circumvent sth tə ˌsɜːkəmˈvent
ˈsʌmθɪŋ ominąć coś
to cite sth tə saɪt ˈsʌmθɪŋ przytaczać coś

Colorful
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to clash with sb tə klæʃ wɪð
ˈsʌmbədi wejść z kimś w zatarg/
konflikt

to confirm sth tə kənˈfɜːm ˈsʌmθɪŋ
potwierdzić coś

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

to co-found tə kǝʊˈfaʊnd współzałożyć

mylić coś

to confuse sth tə kənˈfjuːz ˈsʌmθɪŋ

to deal a blow to sb tə diːl ə bləʊ
tə ˈsʌmbədi zadać komuś cios (także w przen.)

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

to conjure sth up tə ˈkʌndʒə(r)
ˈsʌmθɪŋ ʌp wymarzyć coś, wyobrazić (sobie) coś

to deal with sb tə diːl wɪð ˈsʌmbədi
radzić sobie z kimś, zajmować się

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

kimś

to collaborate with sb tə

to consist of X tə kənˈsɪst əv składać się z X

pracować z kimś

to deep-fry sth tə diːp fraɪ ˈsʌmθɪŋ
 smażyć coś w głębokim tłuszczu
u

to contaminate tə kənˈtæmɪneɪt
z anieczyścić, zatruć

pogłębić coś

to coin sth tə kɔɪn ˈsʌmθɪŋ ukuć
coś (słówko, powiedzonko)
kəˈlæbəreɪt wɪð ˈsʌmbədi współ-

to colour sth tə ˈkʌlə(r) ˈsʌmθɪŋ zabarwić coś, rzutować na coś (UK)
to combat sth tə ˈkɒmbæt ˈsʌmθɪŋ
zwalczać coś, walczyć z czymś
to combine sth with sth tə

kəmˈbaɪn ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ
łączyć coś z czymś

to combine with sth tə kəmˈbaɪn
wɪð ˈsʌmθɪŋ łączyć się z czymś, iść
z czymś w parze
to come down to sth tə kʌm daʊn
tə ˈsʌmθɪŋ sprowadzać się do czegoś
to come in handy tə kʌm ɪn ˈhændi
p
 rzydać się
to come off as X tə kʌm ɒf əz wyglądać na X, sprawiać wrażenie X
to come on board tə kʌm ɒn bɔːd
w
 ejść na pokład
to come on tap tə kʌm ɒn tæp zostać zaplanowanym, mieć się wydarzyć zgodnie z planem (US, pot.)
to come out smelling of roses tə
kʌm aʊt ˈsmelɪŋ əv ˈrəʊzɪz wyjść

to contribute to sth tə kənˈtrɪbjuːt
tə ˈsʌmθɪŋ przyczyniać się do czegoś
to convert sth to sth tə kənˈvɜːt
ˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmθɪŋ przerobić coś

na coś

to convert to sth tə kənˈvɜːt tə
ˈsʌmθɪŋ przejść na coś
to convince sb tə kənˈvɪns
ˈsʌmbədi przekonać kogoś
to correspond tə ˌkɒrɪˈspɒnd odpowiadać (czemuś), pokrywać się z
(czymś)
to crack down on sth tə kræk daʊn
ɒn ˈsʌmθɪŋ rozprawić się (ostro)
z czymś
to credit sb with doing sth tə
ˈkredɪt ˈsʌmbədi wɪð ˈduːɪŋ
ˈsʌmθɪŋ przypisywać komuś zrobienie czegoś

to crop up somewhere tə krɒp ʌp
ˈsʌmweə(r) pojawić się gdzieś, wyrosnąć

z czegoś obronną ręką

to crop up tə krɒp ʌp pojawić się,
pokazać (nagle)

to commemorate sth tə
kəˈmeməreɪt ˈsʌmθɪŋ upamiętniać
coś

to curb sth tə kɜːb ˈsʌmθɪŋ pohamować coś, ograniczyć

to conceal sth tə kənˈsiːl ˈsʌmθɪŋ
s krywać coś, ukrywać

to cut down on sth tə kʌt daʊn ɒn
ˈsʌmθɪŋ ograniczyć coś

to concern sth tǝ kənˈsɜːn ˈsʌmθɪŋ
d
 otyczyć czegoś

to damage sth tə ˈdæmɪdʒ
ˈsʌmθɪŋ zaszkodzić czemuś, przynieść szkodę

to conclude tə kənˈkluːd stwierdzić, dojść do wniosku

to date back to X tə deɪt bæk tu
sięgać czasów X

to conduct sth tə kənˈdʌkt ˈsʌmθɪŋ
p
 rzeprowadzić coś, wykonać

to date tə deɪt na chwilę obecną,
dotychczas

to decline tə dɪˈklaɪn opaść,
zmniejszyć się

to deepen sth tə ˈdiːpən ˈsʌmθɪŋ
to define sth tə dɪˈfaɪn ˈsʌmθɪŋ
 kreślić coś, zarysować (coś na tle
o
czegoś)

to denounce sb tə dɪˈnaʊns
ˈsʌmbədi potępić kogoś
to deny sth tə dɪˈnaɪ ˈsʌmθɪŋ zaprzeczyć czemuś
to derail tə dɪˈreɪl wykoleić
to derive sth from sth tə dɪˈraɪv
ˈsʌmθɪŋ frəm ˈsʌmθɪŋ brać coś
(z czegoś), znajdować coś (w czymś)
to derive sth tə dɪˈraɪv ˈsʌmθɪŋ
otrzymywać coś (skądś), czerpać
coś
to descend tə dɪˈsend schodzić
to detect tə dɪˈtekt wykrywać
to determine sth tə dɪˈtɜːmɪn
ˈsʌmθɪŋ wyznaczać coś, określać
to deviate from sth tə ˈdiːvieɪt frǝm
ˈsʌmθɪŋ odbiegać od czegoś
to diminish tə dɪˈmɪnɪʃ zmniejszyć
się
to disclose sth tə dɪsˈkləʊz
ˈsʌmθɪŋ ujawnić coś
to discourage sb from sth tə
dɪsˈkʌrɪdʒ ˈsʌmbədi frəm ˈsʌmθɪŋ
odradzać coś komuś
to discover sth tə dɪˈskʌvə(r)
ˈsʌmθɪŋ odkryć coś
to dismiss sth tə dɪsˈmɪs ˈsʌmθɪŋ
z apomnieć o czymś, odrzucić
to dispel sth tə dɪˈspel ˈsʌmθɪŋ
rozwiać (stereotyp, błędne
przekonanie)
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tować coś w czymś (w prawie, konstytucji)

to floor sb tə flɔː(r) ˈsʌmbədi położyć kogoś na łopatki, obalić

to ensure sth tu ɪnˈʃʊə(r) ˈsʌmθɪŋ
zapewnić coś

to flourish tə ˈflʌrɪʃ kwitnąć, dobrze
się rozwijać

to eradicate sth tu ɪˈrædɪkeɪt
ˈsʌmθɪŋ wykorzenić coś

to follow sth tə ˈfɒləʊ ˈsʌmθɪŋ
 rzestrzegać czegoś
p

to establish sth tu ɪˈstæblɪʃ
ˈsʌmθɪŋ założyć coś, utworzyć

to follow suit tə ˈfɒləʊ suːt nastąpić po czymś, podążyć za czymś

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

to follow the letter of the law tə
ˈfɒləʊ ðə ˈletə(r) əv ðə lɔː przestrze-

MEDIA

to disturb sth tə dɪˈstɜːb ˈsʌmθɪŋ
z aburzyć (porządek) czegoś, naruszyć coś
to ditch sth tə dɪtʃ ˈsʌmθɪŋ porzucić coś
to divert sth tə daɪˈvɜːt ˈsʌmθɪŋ
 rzekierować coś, odwrócić (np.
p
uwagę)
to divide into sth tə dɪˈvaɪd ˈɪntə
ˈsʌmθɪŋ podzielić na coś
to double up as X tə ˈdʌbl ʌp əz
s łużyć też do X (dodatkowo)
to draft sth tə drɑːft ˈsʌmθɪŋ opracować coś, zaprojektować, sporządzić projekt (np. ustawy)
to drain tə dreɪn odprowadzić, odsączyć
to draw sb’s ire tə drɔː ˈsʌmbədɪz
ˈaɪə(r) wywołać czyjś gniew
to dub sth sth tə dʌb ˈsʌmθɪŋ
ˈsʌmθɪŋ ochrzcić coś mianem czegoś
to ease tə iːz złagodzić
to ebb and flow tu eb ənd fləʊ
 ahać się (o naturalnej oscylacji
w
czegoś)
to eclipse sth tu ɪˈklɪps ˈsʌmθɪŋ
 rzyćmić coś, odsunąć na drugi
p
plan
to eliminate sth tu ɪˈlɪmɪneɪt
ˈsʌmθɪŋ zlikwidować coś, wyeliminować
to embrace sth tu ɪmˈbreɪs
ˈsʌmθɪŋ przyjąć coś, zaakceptować
to enact sth tu ɪˈnækt ˈsʌmθɪŋ
 cielić coś w życie
w
to encompass tu ɪnˈkʌmpəs obejmować
to encounter sth tu ɪnˈkaʊntə(r)
ˈsʌmθɪŋ napotkać coś, natrafić
na coś

to evade taxes tu ɪˈveɪd ˈtæksɪz
u
 chylać się od płacenia podatków,
zobowiązań podatkowych
to exacerbate sth tu ɪɡˈzæsəbeɪt
ˈsʌmθɪŋ pogorszyć coś
to excavate sth tu ˈekskəveɪt
ˈsʌmθɪŋ wydobyć coś (spod ziemi),
wykopać

to excel at sth tu ɪkˈsel ət ˈsʌmθɪŋ
p
 rzodować w czymś, wyróżniać się
w czymś
to exhibit sth tu ɪɡˈzɪbɪt ˈsʌmθɪŋ
okazywać coś, wykazywać się czymś
to express sth tu ɪkˈspres ˈsʌmθɪŋ
wyrazić coś
to extend an invitation to sb tu

ɪkˈstend ən ˌɪnvɪˈteɪʃn tə ˈsʌmbədi
zaprosić także kogoś

to extend sth tu ɪkˈstend ˈsʌmθɪŋ
przedłużyć coś, wydłużyć
to fabricate sth tə ˈfæbrɪkeɪt
ˈsʌmθɪŋ sfabrykować, sfingować
coś

to face a challenge tə feɪs ə
ˈtʃælɪndʒ musieć sprostać
wyzwaniu
to facilitate sth tə fəˈsɪlɪteɪt
ˈsʌmθɪŋ ułatwić coś, pomóc cze-

gać litery prawa

to forage (for sth) tə ˈfɒrɪdʒ fə(r)
ˈsʌmθɪŋ szukać (czegoś, np. pożywienia), zbierać (pożywienie
w przyrodzie)
to forbid sth tə fəˈbɪd ˈsʌmθɪŋ zabraniać czegoś
to force sb somewhere tə fɔːs
ˈsʌmbədi ˈsʌmweə(r) wymusić
na kimś jakąś pozycję/miejsce
to foresee sth tə fɔːˈsiː ˈsʌmθɪŋ
przewidzieć coś
to fork out tə fɔːk aʊt wybulić (pieniądze za/na coś)
to foster sth tə ˈfɒstə(r) ˈsʌmθɪŋ
k rzewić coś, rozwijać
to fuel sth tə ˈfjuːəl ˈsʌmθɪŋ napędzać coś, zasilać
to gain an advantage tə ɡeɪn ən
ədˈvɑːntɪdʒ zyskać przewagę
to gain traction tə ɡeɪn ˈtrækʃn
zyskać przychylność/popularność
to garner sth tə ˈɡɑːnə(r) ˈsʌmθɪŋ
z garnąć coś
to gear up tə ɡɪə(r) ʌp przygotować się (np. na coś)
to get around tə get əˈraʊnd poruszać się (gdzieś)

muś

to get down and dirty tə ɡet daʊn
ənd ˈdɜːti pobrudzić sobie ręce (za-

to encourage sth tu ɪnˈkʌrɪdʒ
ˈsʌmθɪŋ zachęcać do czegoś, motywować

to feel the pinch tə fiːl ðə pɪntʃ zacząć cienko prząść, zostać boleśnie
(finansowo) dotkniętym

to get in shape tə ɡet ɪn ʃeɪp nabrać formy, wrócić do formy

to engineer sth tu ˌendʒɪˈnɪə(r)
ˈsʌmθɪŋ zaprojektować coś

to find one’s feet tə faɪnd wʌnz fiːt
s tanąć pewnie na nogach

to enrich sb tu ɪnˈrɪtʃ ˈsʌmbədi
 zbogacić kogoś
w

to fit into sth tə fɪt ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ
p
 asować do czegoś

to enshrine sth into sth tu ɪnˈʃraɪn
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ zagwaran-

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

jąć się niewdzięczną, czarną robotą)

to get one’s bearings tə get wʌnz
ˈbeərɪŋz zorientować się (w terenie, nowym miejscu itp.)
to get one’s head around sth tə
ɡet wʌnz hed əˈraʊnd ˈsʌmθɪŋ
przejść nad czymś do porządku
dziennego
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zacznie robić

to graze sth on sth tə ɡreɪz
ˈsʌmθɪŋ ɒn ˈsʌmθɪŋ wypasać coś

(np. owce) na czymś

to hold elections tə həʊld ɪˈlekʃnz
zorganizować/przeprowadzić wybory

to get the ball rolling tə ɡet ðə bɔːl
ˈrəʊlɪŋ rozpocząć coś, zacząć (np.
dobrym przykładem, z kopyta itp.)

to grind to a halt tə ɡraɪnd tu ə
hɔːlt gwałtownie się zatrzymać, zahamować

to illustrate sth tu ˈɪləstreɪt
ˈsʌmθɪŋ zilustrować coś

to get the bug for sth tə ɡet ðə bʌɡ
fə(r) ˈsʌmθɪŋ złapać bakcyla
na punkcie czegoś

to grow exponentially tə ɡrəʊ
ˌekspəˈnenʃəli wzrastać w tempie
geometrycznym

to get to the bottom of sth tə get
tə ðə ˈbɒtəm əv ˈsʌmθɪŋ dojść
do sedna/przyczyny czegoś

to grow weary of sth tə ɡrəʊ ˈwɪəri
əv ˈsʌmθɪŋ być zmęczonym czymś,
znużonym

to get with the times tə ɡet wɪð ðə
ˈtaɪmz iść z duchem czasu

to hang up the phone tə hæŋ ʌp
ðə fəʊn odłożyć słuchawkę

to give a clue to sth tə ɡɪv ə kluː tə
ˈsʌmθɪŋ dawać wskazówkę co

to harness sth tə ˈhɑːnəs ˈsʌmθɪŋ
 ykorzystać coś, zaprząc (coś
w
do czegoś)

to incur sb’s wrath tu ɪnˈkɜː(r)
ˈsʌmbədiz rɒθ narazić się na czyjś

to give sb a dose of their own medicine tə ɡɪv ˈsʌmbədi ə dəʊs əv
ðeə(r) əʊn ˈmedsn odpłacić komuś
pięknym za nadobne, odpłacić tym
samym

to harvest sth tǝ ˈhɑːvɪst ˈsʌmθɪŋ
z bierać plony/żniwa w jakiejś postaci, zbierać coś

to indicate tu ˈɪndɪkeɪt oznaczać,
świadczyć

to have a blast tə həv ə blɑːst mieć
kupę radochy/zabawy, doskonale
się bawić (pot.)

to infiltrate sth tu ˈɪnfɪltreɪt
ˈsʌmθɪŋ zdobywać coś (od środka),
przenikać do czegoś

to have a foot in X camps tə həv ə
fʊt ɪn kæmps opowiadać się po X

to infuse sth into sth tu ɪnˈfjuːz
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ natchnąć

do czegoś

to give sth a go tə gɪv ˈsʌmθɪŋ ə
gəʊ wypróbować coś, przetestować
to glaze sth tə ɡleɪz ˈsʌmθɪŋ polać
polewą (karmelem)
to go away tə ɡəʊ əˈweɪ odejść,
zniknąć
to go bust tə gəʊ bʌst zbankrutować
to go by many names tə ɡəʊ baɪ
ˈmeni ˈneɪmz być znanym pod wieloma nazwami
to go hiking tə ɡəʊ ˈhaɪkɪŋ pójść
na pieszą wyprawę
to go one better tə ɡəʊ wʌn
ˈbetə(r) pójść o krok dalej
to go on to become sth tə ɡəʊ ɒn
tə bɪˈkʌm ˈsʌmθɪŋ stać się czymś
później/po czymś
to go the extra mile tə gəʊ ðə
ˈekstrə maɪl dołożyć wszelkich starań
to go through the roof tə ɡəʊ θruː
ðə ruːf osiągnąć niebotyczną wysokość

stronach (na raz)

to have an eye to sth tə həv ən aɪ
tə ˈsʌmθɪŋ mieć coś na oku, uważnie coś obserwować
to have a point tə həv ə pɔɪnt mieć
rację
to have a sweet tooth tə hǝv ǝ
swiːt tuːθ uwielbiać słodycze
to have legs tə həv leɡz być (stale)
popularnym, mieć (stale) powodzenie (o pomyśle, idei; pot., UK)
to have one’s finger on the pulse tə həv wʌnz ˈfɪŋɡər ɒn ðə pʌls
trzymać rękę na pulsie
to head off somewhere tǝ hed ɒf
ˈsʌmweə(r) wyruszyć gdzieś

to impose sth tu ɪmˈpəʊz ˈsʌmθɪŋ
narzucić coś, wymusić
to impoverish sb tu ɪmˈpɒvərɪʃ
ˈsʌmbədi zubożyć kogoś
to impress sb tu ɪmˈpres ˈsʌmbədi
wywrzeć na kimś wrażenie, zaimponować komuś

to incorporate sth tu ɪnˈkɔːpəreɪt
ˈsʌmθɪŋ włączać coś

gniew

coś czymś, wypełnić

to inhabit sth tu ɪnˈhæbɪt ˈsʌmθɪŋ
zamieszkiwać coś
to insist that... tu ɪnˈsɪst ðæt
utrzymywać, że...
to insulate sb from sth tu ˈɪnsjʊleɪt
ˈsʌmbədi frəm ˈsʌmθɪŋ uchronić
kogoś przed czymś
to insure tu ɪnˈʃʊə(r) ubezpieczyć
to interact with sth tu ˌɪntəˈrækt
wɪð ˈsʌmθɪŋ wchodzić w interakcję

z czymś

to interpret sth as sth tu ɪnˈtɜːprɪt
ˈsʌmθɪŋ əz ˈsʌmθɪŋ odbierać coś
jako coś, uznawać coś za jakieś

to head up somewhere tə hed ʌp
ˈsʌmweə(r) zmierzać gdzieś

to involve sth tu ɪnˈvɒlv ˈsʌmθɪŋ
d
 otyczyć czegoś, obejmować coś

to hit sb hard tə hɪt ˈsʌmbədi hɑːd
 oleśnie kogoś dotknąć
b

to jeopardize sth tə ˈdʒepədaɪz
ˈsʌmθɪŋ zagrozić czemuś, narazić
coś na niebezpieczeństwo

to graduate tə ˈɡrædʒʊeɪt ukończyć studia/szkołę

to hit sb in the pockets tə hɪt
ˈsʌmbədi ɪn ðə ˈpɒkɪtz uderzyć
po kieszeni

to grant sb sth tə ɡrɑːnt ˈsʌmbədi
ˈsʌmθɪŋ przyznać coś komuś

to hold a degree tə həʊld ə dɪˈɡriː
mieć tytuł/stopień (naukowy)

to judge sb tə dʒʌdʒ ˈsʌmbədi osądzić kogoś
to keep in touch tə kiːp ɪn tʌtʃ pozostawać w kontakcie
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to keep out the cold tə kiːp ˈaʊt ðə
kəʊld zachować ciepło (gdy

to make the headlines tə meɪk
ðəˈhedlaɪnz trafić na nagłówki/
pierwsze strony

to lay eggs tə leɪ eɡz znosić jaja

to manifest in sth tə ˈmænɪfest ɪn
ˈsʌmθɪŋ objawić się w czymś

to outperform sb tu ˌaʊtpəˈfɔːm
ˈsʌmbədi mieć wyższe/lepsze osiągi
od kogoś

to mastermind sth tə
ˈmɑːstəmaɪnd ˈsʌmθɪŋ zaaranżo-

to overcome sth tu ˌəʊvəˈkʌm
ˈsʌmθɪŋ pokonać coś, przezwycię-

na dworze jest zimno)

to leave a trail tə liːv ə treɪl pozostawić ślad
to let go of sth tə let ɡəʊ əv
ˈsʌmθɪŋ odpuścić coś, zrezygnować
z czegoś
to let sb go tə let ˈsʌmbədi ɡəʊ
z wolnić kogoś
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 the matter tə
laɪ ət ðə hɑːt əv ðə ˈmætə(r) być
sednem sprawy
to live-stream sth tə laɪv striːm
ˈsʌmθɪŋ nadawać coś na żywo,
transmitować online
to live on a shoestring tə lɪv ɒn ə
ˈʃuːstrɪŋ żyć na krawędzi ubóstwa
to lobby sth tə ˈlɒbi ˈsʌmθɪŋ wywrzeć polityczny nacisk w jakimś
celu/w celu poparcia czegoś
to look after sb tə lʊk ˈɑːftə(r)
ˈsʌmbədi opiekować się kimś
to look forward to doing sth tə lʊk
ˈfɔːwəd tə ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ nie móc
się czegoś doczekać
to look into sth tǝ lʊk ˈɪntə
ˈsʌmθɪŋ zbadać coś, określić

wać coś, uknuć i przeprowadzić coś
(o bardzo skomplikowanym planie,
intrydze itp.)
to match sth with sth tə mætʃ
ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ połączyć coś
z czymś; dopasować coś do czegoś
to meet in the middle tə miːt ɪn ðə
ˈmɪdl znaleźć kompromis
to mind one’s manners tə maɪnd
wʌnz ˈmænəz pamiętać o dobrych
manierach, przestrzegać etykiety
to misunderstand tə
ˌmɪsˌʌndəˈstænd źle (coś) zrozu-

mieć

to mitigate sth tə ˈmɪtɪɡeɪt
ˈsʌmθɪŋ ograniczyć coś (złego),
zminimalizować (ryzyko)

to opt for sth tu ɒpt fə(r) ˈsʌmθɪŋ
optować za czymś

żyć

to oversee sth tu ˌəʊvəˈsiː ˈsʌmθɪŋ
nadzorować coś, pilnować czegoś
to pack a punch tə pæk ə pʌn(t)ʃ
 ieć niezłego kopa, dawać ostro
m
w kość
to pan for sth tə pæn fə(r) ˈsʌmθɪŋ
 yszukiwać coś, odsiewać
w
(w poszukiwaniu czegoś)
to pass sth on to sb tə pɑːs
ˈsʌmθɪŋ ɒn tə ˈsʌmbədi przekazać
coś komuś (np. w genach)
to pay a visit tə peɪ ə ˈvɪzɪt złożyć
wizytę
top dog tɒp dɒɡ gruba ryba, szycha

to monetize sth tə ˈmʌnətaɪz
ˈsʌmθɪŋ spieniężyć coś, upłynnić;

to peg sth to sth tə peɡ ˈsʌmθɪŋ tə
ˈsʌmθɪŋ przywiązać coś do czegoś
(o kursie walut)

to mooch tə muːtʃ sępić (coś od
kogoś), pasożytować (na kimś)

to penalise sb for doing sth tə
ˈpiːnəlaɪz ˈsʌmbədi fə(r) ˈduːɪŋ
ˈsʌmθɪŋ ukarać kogoś za zrobienie

to name sth after sb tə ˈneɪm
ˈsʌmθɪŋ ˈɑːftə(r) ˈsʌmbədi nazwać
coś na czyjąś cześć

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

zarobić na czymś

czegoś

to perceive sth as sth tə pəˈsiːv
ˈsʌmθɪŋ əz ˈsʌmθɪŋ postrzegać coś
jako coś

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

to navigate through sth tə
ˈnævɪɡeɪt θruː ˈsʌmθɪŋ przebrnąć
przez coś (np. kryzys, trudną sytuację)

to look to do sth tə lʊk tə du
ˈsʌmθɪŋ planować zrobienie cze-

to necessitate sth tǝ nəˈsesɪteɪt
ˈsʌmθɪŋ wymagać czegoś

to perch somewhere tə pɜːtʃ
ˈsʌmweə(r) przycupnąć gdzieś,
uplasować się

to neglect sb tə nɪˈɡlekt ˈsʌmbədi
zaniedbać kogoś

to permeate sth tə ˈpɜːmɪeɪt
ˈsʌmθɪŋ przenikać coś

to loom tə luːm nadchodzić, zbliżać
się

to nip sth in the bud tə nɪp
ˈsʌmθɪŋ ɪn ðə bʌd zdusić coś
w zarodku

to persuade sb tə pəˈsweɪd
ˈsʌmbədi przekonać kogoś

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

to occupy sth tu ˈɒkjʊpaɪ ˈsʌmθɪŋ
z ajmować coś

to maintain sth tə meɪnˈteɪn
ˈsʌmθɪŋ utrzymać coś, zachować

too hot to handle tuː hɒt tə ˈhændl
n
 ie do ruszenia, zbyt gorący (np.
temat)

goś, zamierzać coś zrobić

to look to the skies tə lʊk tə ðə
skaɪz wypatrywać czegoś w niebie

to make the case for sth tə ˈmeɪk
ðə keɪs fə(r) ˈsʌmθɪŋ pokazać, czemu coś jest wartościowe/ważne

to oppose sth tu əˈpəʊz ˈsʌmθɪŋ
s przeciwiać się czemuś

to phase sth out tə feɪz ˈsʌmθɪŋ
aʊt wycofywać coś (z produkcji,
sklepów)

to pick up the baton tə pɪk ʌp ðə
ˈbætɒn przejąć (po kimś) pałeczkę
to pigeonhole sth tə ˈpɪdʒənhəʊl
ˈsʌmθɪŋ zaszufladkować coś, nadać
czemuś etykietkę
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to pioneer sth tə ˌpaɪəˈnɪə(r)
ˈsʌmθɪŋ zapoczątkować coś

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

to reinforce sth tə ˌriːɪnˈfɔːs
ˈsʌmθɪŋ umocnić coś, wzmocnić

to pluck up the courage to sth tə
plʌk ʌp ðə ˈkʌrɪdʒ tə ˈsʌmθɪŋ ze-

to put sth into sth tə ˈpʊt ˈsʌmθɪŋ
ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ zainwestować coś
w coś, włożyć

to point out tə pɔɪnt aʊt zwracać
uwagę

to put sth on hold tə pʊt ˈsʌmθɪŋ
ɒn həʊld wstrzymać coś, odłożyć
coś na jakiś czas

to relate to sb tə rɪˈleɪt tə ˈsʌmbədi
( spróbować się) z kimś utożsamić,
znaleźć z kimś wspólny język

brać się na odwagę, by coś zrobić

to pop champagne tə pɒp
ʃæmˈpeɪn otworzyć szampana

to put sth on the back burner tə
pʊt ˈsʌmθɪŋ ɒn ðə bæk ˈbɜːnə(r)

to pose the question tə pəʊz ðə
ˈkwestʃən zadać pytanie

 dłożyć coś na później, wstrzymać
o
się z czymś na razie (pot.)

to possess sth tə pəˈzes ˈsʌmθɪŋ
 osiadać coś
p

to put sth to the sword tə ˈpʊt
ˈsʌmθɪŋ tə ðə sɔːd pójść pod nóż

to pour sth tə pɔː(r) ˈsʌmθɪŋ wlewać coś
to precipitate sth tə prɪˈsɪpɪteɪt
ˈsʌmθɪŋ wywołać coś, doprowadzić
do czegoś
to predict tə prɪˈdɪkt przewidywać
to preserve sth tǝ prɪˈzɜːv ˈsʌmθɪŋ
z achować coś
to prevent sth tə prɪˈvent ˈsʌmθɪŋ
z apobiec czemuś
to prioritise sth tə praɪˈɒrətaɪz
ˈsʌmθɪŋ uczynić coś priorytetem
to prompt sb to do sth tə prɒmpt
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ sprawić, że
ktoś coś (z)robi, skłonić kogoś do
(z)robienia czegoś
to prosecute sb tə ˈprɒsɪkjuːt
ˈsʌmbədi wnosić przeciwko komuś
oskarżenie, ścigać sądownie
to prove oneself tə pruːv wʌnˈself

wykazać się

(o czymś), zlikwidować coś

to quell sth tə kwel ˈsʌmθɪŋ powstrzymać coś, pohamować
to quote sb tə kwəʊt ˈsʌmbədi
 rzytoczyć czyjeś słowa, cytować
p
to raise an issue tə reɪz ən ˈɪʃuː
poruszyć kwestię; zgłosić problem
to raise capital tə reɪz ˈkæpɪtəl
z gromadzić fundusze, zebrać kapitał
to ramp sth up tǝ ræmp ʌp
ˈsʌmθɪŋ podwyższyć coś, zwiększyć
to rate sth tǝ reɪt ˈsʌmθɪŋ sklasyfikować coś, ocenić
to reap the rewards tə riːp ðə
rɪˈwɔːdz zebrać laury, zebrać owoce
(wysiłków)

to rear tǝ rɪə(r) hodować
to recall tə rɪˈkɔːl przypomnieć
(sobie coś)
to recognize sth tə ˈrekəɡnaɪz
ˈsʌmθɪŋ rozpoznać coś

to release sth tə rɪˈliːs ˈsʌmθɪŋ
w
 ypuścić coś, ujawnić
to relieve sb of sth tə rɪˈliːv
ˈsʌmbədi əv ˈsʌmθɪŋ zwolnić kogoś
z jakiegoś stanowiska/obowiązków
to rely on sth tə rɪˈlaɪ ɒn ˈsʌmθɪŋ
p
 olegać na czymś
to replace sth tə rɪˈpleɪs ˈsʌmθɪŋ
z astąpić coś
to reply to sth tə rɪˈplaɪ tə ˈsʌmθɪŋ
odpowiedzieć na coś
to repurpose sth tə ˌriːˈpɜːpəs
ˈsʌmθɪŋ przerobić coś pod nowy
cel (np. stary budynek)

to resell sth tǝ ˌriːˈsel ˈsʌmθɪŋ odsprzedać coś
to resign oneself to sth tə rɪˈzaɪn
wʌnˈself tə ˈsʌmθɪŋ pogodzić się
z (myślą o) czymś
to resist sth tə rɪˈzɪst ˈsʌmθɪŋ wytrzymać coś, znieść
to respond to sth tə rɪˈspɒnd tə
ˈsʌmθɪŋ zareagować na coś, odpowiedzieć
to respond tə rɪˈspɒnd zareagować
to result from sth tǝ rɪˈzʌlt frǝm
ˈsʌmθɪŋ być czymś wywołanym,
być czymś spowodowanym

nabyć coś

to reconcile sth tə ˈrekənsaɪl
ˈsʌmθɪŋ pogodzić coś (ze sobą)

to resume sth tə rɪˈzjuːm ˈsʌmθɪŋ
kontynuować coś

to push on to sth tə pʊʃ ɒn tə
ˈsʌmθɪŋ przeć gdzieś, jechać dalej
(w kierunku czegoś)

to redress sth tə rɪˈdres ˈsʌmθɪŋ
 aprawić coś, przywrócić (równon
wagę)

to resurrect sth tə ˌrezəˈrekt
ˈsʌmθɪŋ wskrzesić coś

to put in X shifts tə ˈpʊt ɪn ʃɪfts
 racować X zmian (pod rząd)
p

to refer to sth as sth tə rɪˈfɜː(r) tə
ˈsʌmθɪŋ əz ˈsʌmθɪŋ określać coś
jakimś mianem

to purchase sth tə ˈpɜːtʃəs ˈsʌmθɪŋ

to put one’s hand up tə pʊt wʌnz
hænd ʌp podnieść rękę
to put sth down to sth tə pʊt
ˈsʌmθɪŋ daʊn tə ˈsʌmθɪŋ uznać coś

za wynik/skutek czegoś

to put sth forward tə pʊt ˈsʌmθɪŋ
ˈfɔːwəd wyjść z czymś, zaprezentować coś

to refer to sth tə rɪˈfɜː(r) tə ˈsʌmθɪŋ
 dnosić się do czegoś, odwoływać
o
to reflect sth tə rɪˈflekt ˈsʌmθɪŋ
odzwierciedlać coś
to regard sb as X tə rɪˈɡɑːd
ˈsʌmbədi əz uznawać kogoś za X,
postrzegać kogoś jako X

to reveal tə rɪˈviːl ujawnić, pokazać
to review sth tə rɪˈvjuː ˈsʌmθɪŋ
o
 cenić coś, zrecenzować
to rise through the ranks tə raɪz
θruː ðə ræŋks piąć się po szczeblach
to rise to power tə raɪz tə ˈpaʊə(r)
d
 ojść do władzy
to roll sth out tə rəʊl ˈsʌmθɪŋ aʊt
w
 prowadzić coś na rynek, wdrożyć

Colorful
MEDIA
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to romanticise sth tə rəʊˈmæntɪsaɪz
ˈsʌmθɪŋ idealizować coś

to spawn sth tə spɔːn ˈsʌmθɪŋ stworzyć coś, wytworzyć, zrodzić

wyłączyć coś

to rub sth on tə rʌb ˈsʌmθɪŋ ɒn
w
 cierać coś (np. krem)

to speak out tə spiːk aʊt (publicznie)
wypowiedzieć się (w jakiejś kwestii)

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

to run in the family tə rʌn ɪn ðə
ˈfæməli być dziedzicznym, być ro-

to sprinkle sth on sth tə ˈsprɪŋkl
ˈsʌmθɪŋ ɒn ˈsʌmθɪŋ posypać coś
czymś

to take a chance tə teɪk ə tʃɑːns zaryzykować

to run out of juice tə rʌn ˈaʊt əv
dʒuːs skończyć się (o paliwie lub
energii w baterii, akumulatorze itp.)

to stack sth tə stæk ˈsʌmθɪŋ składować coś, układać w stertę/stos

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

to stagnate tə stæɡˈneɪt być w zastoju, nie wzrastać

to take a peek at sth tə teɪk ə piːk ət
ˈsʌmθɪŋ zerknąć na coś

to stand at X tə stænd ət wynosić X,
stanowić

to take charge of sth tə teɪk tʃɑːdʒ
əv ˈsʌmθɪŋ zacząć czymś kierować,

dzinnym (o skłonności do czegoś)

to run out tə rʌn aʊt wyczerpać się,
skończyć (np. o baterii)
to rush tə rʌʃ spieszyć się, pędzić
to sacrifice sth tə ˈsækrɪfaɪs
ˈsʌmθɪŋ poświęcić coś
to sample sth tə ˈsɑːmpl ˈsʌmθɪŋ
s próbować czegoś, skosztować
to scale sth down tə skeɪl ˈsʌmθɪŋ
daʊn zmniejszyć skalę/rozmiary czegoś
to secrete sth away tə sɪˈkriːt
ˈsʌmθɪŋ əˈweɪ ukryć coś, skryć
to serve as X tə sɜːv əz pełnić rolę X
to set one’s mind to doing sth tə set
wʌnz maɪnd tə ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ wyznaczyć sobie cel działania, nastawić
się na zrobienie czegoś (o kimś)
to set sth aside tǝ set ˈsʌmθɪŋ
ǝˈsaɪd odłożyć coś (na później)
to set sth off tə set ˈsʌmθɪŋ ɒf rozpocząć coś, zapoczątkować
to set things straight tə set ˈθɪŋz
streɪt postawić sprawę jasno, wyjaśnić coś

to settle down tə setl daʊn osiąść
to shelter sth tə ˈʃeltə(r) ˈsʌmθɪŋ
u
 dzielić czemuś schronienia, dać czemuś schronienie
to showcase sth tə ˈʃəʊkeɪs ˈsʌmθɪŋ
przedstawiać coś, ukazywać
to shuffle somewhere tə ˈʃʌfl
ˈsʌmweə(r) dreptać gdzieś, człapać
to sideline sth tə ˈsaɪdlaɪn ˈsʌmθɪŋ
zepchnąć coś na boczne tory, usunąć
coś w cień
to sigh tə saɪ westchnąć
to simplify tə ˈsɪmplɪfaɪ uprościć
to soften tə ˈsɒfn załagodzić, zmiękczyć

to stand one’s ground tə stænd
wʌnz ɡraʊnd nie ustępować ze stanowiska, walczyć o swoje
to stash sth tə stæʃ ˈsʌmθɪŋ przechowywać coś (gdzieś), skrywać coś
to steer tə stɪə(r) sterować
to step down as X tə step daʊn əz
u
 stąpić ze stanowiska X
to step out of sth tə step ˈaʊt əv
ˈsʌmθɪŋ wyjść z czegoś, opuścić coś
to stretch from X to Y tə stretʃ frəm
tə rozciągać się od X do Y
to struggle to do sth tə ˈstrʌɡl tə du
ˈsʌmθɪŋ mieć problem ze zrobieniem
czegoś
to struggle to do sth tə ˈstrʌɡl tə du
ˈsʌmθɪŋ mieć problem ze zrobieniem
czegoś
to stuff sth with sth tə stʌf ˈsʌmθɪŋ
wɪð ˈsʌmθɪŋ nafaszerować coś czymś
to succeed in doing sth tə səkˈsiːd
ɪn ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ z powodzeniem
czegoś dokonać
to succeed sb tə səkˈsiːd ˈsʌmbədi
zastąpić kogoś, objąć stanowisko
(po kimś)

to suffer sth tə ˈsʌfə(r) ˈsʌmθɪŋ cierpieć na coś, doświadczać czegoś
to suit sb tə suːt ˈsʌmbədi pasować
komuś, odpowiadać
to survive tə səˈvaɪv przetrwać
to sway sb tə sweɪ ˈsʌmbədi przekonać kogoś, wpłynąć na kogoś
to switch off to sth tə swɪtʃ ɒf tə
ˈsʌmθɪŋ odciąć się od czegoś, zamknąć na coś

to switch sth off tə swɪtʃ ˈsʌmθɪŋ ɒf

przejąć nad czymś kontrolę

to take hold tə teɪk həʊld zadomowić się, wejść gdzieś
na dobre
to take offence tə teɪk əˈfens uznać
(coś) za obrazę, obrazić (się)
to take one for your team tə teɪk
wʌn fə(r) jə(r) tiːm poświęcić się dla
swoich (ludzi, kompanów, kolegów
z pracy itp.)

to take over as sb tə teɪk ˈəʊvə(r) əz
ˈsʌmbədi objąć czyjeś stanowisko
to take place tə teɪk pleɪs mieć miejsce
to take pride in sth tə teɪk praɪd ɪn
ˈsʌmθɪŋ szczycić się czymś, być
dumnym z czegoś

to take sth into account tə teɪk
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntu əˈkaʊnt brać coś pod
uwagę

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

to take the hit tə teɪk ðə hɪt zostać
(boleśnie) dotkniętym
to take umbrage at sth tə teɪk
ˈʌmbrɪdʒ ət ˈsʌmθɪŋ oburzyć się

na coś, poczuć się czymś urażonym

to tend to do sth tə tend tə du
ˈsʌmθɪŋ zazwyczaj coś robić
to text sb tə tekst ˈsʌmbədi wysyłać
do kogoś wiadomość tekstową/SMSa
to this day tə ðɪs deɪ po dziś dzień
to thrive tə θraɪv kwitnąć, rozwijać
się
to tighten one’s belt tə ˈtaɪtn wʌnz

belt zacisnąć pasa

Colorful
MEDIA

to top out at X tə tɒp aʊt ət osiągnąć
maksymalną wartość/wysokość X
to trade sth in for sth tə treɪd
ˈsʌmθɪŋ ɪn fə(r) ˈsʌmθɪŋ wymienić

coś na coś

to transition to sth tə trænˈzɪʃən tə
ˈsʌmθɪŋ przejść do czegoś
to translate into sth tə trænsˈleɪt
ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ przekładać się na coś
to treat sth as X tə triːt ˈsʌmθɪŋ æz
t raktować coś jako X
to trickle down tə ˈtrɪkl daʊn przenikać (powoli przedostawać się gdzieś),
skapnąć (gdzieś, komuś itp.)
to trigger sth tə ˈtrɪɡə(r) ˈsʌmθɪŋ
w
 ywołać coś
to tug at sb’s heartstrings tə tʌɡ ət
ˈsʌmbədiz ˈhɑːtstrɪŋz poruszać czyjąś
czułą strunę
to turn a blind eye to sth tə tɜːn ə
blaɪnd ʌɪ tə ˈsʌmθɪŋ przymknąć
na coś oko
to underestimate sth tu

ˌʌndəˈrestɪmeɪt ˈsʌmθɪŋ nie doce-

niać czegoś

to undermine sth tu ˌʌndəˈmaɪn
ˈsʌmθɪŋ podkopać coś, osłabić
to undertake sth tu ˌʌndəˈteɪk
ˈsʌmθɪŋ podjąć się czegoś
to unearth sth tu ʌnˈɜːθ ˈsʌmθɪŋ
w
 ydobyć coś na światło dzienne, wygrzebać coś

business-english.com.pl
87/2022

to view sth as sth tə vjuː ˈsʌmθɪŋ
əz ˈsʌmθɪŋ postrzegać coś jako coś/
jakieś

true-life truː laɪf oparty
na prawdziwej historii/historii
z życia wziętej

to violate sth tə ˈvaɪəleɪt ˈsʌmθɪŋ
p
 ogwałcić coś, naruszyć

trying times ˈtraɪɪŋ ˈtaɪmz ciężkie
czasy

to voice sth tǝ vɔɪs ˈsʌmθɪŋ dać czemuś wyraz

tuberculosis tju:ˌbɜːkjʊˈləʊsɪs gruźlica

to vow to do sth tə vaʊ du ˈsʌmθɪŋ
p
 oprzysiąc zrobienie czegoś

turbine ˈtɜːbaɪn turbina

to wade in tə weɪd ɪn brnąć (gdzieś),
zabrnąć, wejść (w coś)
to warn sb tə wɔːn ˈsʌmbədi ostrzec
kogoś
to warn tə wɔːn ostrzegać
to wash sth down with sth tə wɒʃ
ˈsʌmθɪŋ daʊn wɪð ˈsʌmθɪŋ spłukać
coś czymś, popić

turn of the century tɜːn əv ðə
ˈsentʃəri przełom wieku/stuleci

U

ubiquitous juːˈbɪkwɪtəs 
wszechobecny
ultimate ˈʌltɪmət ostateczny

to weigh sth up tə weɪ ˈsʌmθɪŋ ʌp
p
 oważnie coś rozważyć

umbrage ˈʌmbrɪdʒ oburzenie,
obraza

to witness sth tə ˈwɪtnəs ˈsʌmθɪŋ
d
 oświadczyć czegoś, być świadkiem
czegoś

unachievable ʌnəˈtʃiːvəbəl nieosiągalny

to wonder tə ˈwʌndə(r) zastanawiać
się
to work one’s way up the career
ladder tə ˈwɜːk wʌnz ˈweɪ ʌp ðə
kəˈrɪə(r) ˈlædə(r) wspiąć się
po szczeblach kariery zawodowej
to wriggle out of doing sth tə ˈrɪɡl
ˈaʊt əv ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ wymigać się
od robienia czegoś (pot.)
trade association treɪd əˌsəʊʃiˈeɪʃn
stowarzyszenie handlowe
trail treɪl szlak

unashamed ˌʌnəˈʃeɪmd bezwstydny
uncertainty ʌnˈsɜːtnti niepewność
uncontentious ˌʌnkənˈtenʃəs niekontrowersyjny, niebudzący
kontrowersji
undecided ˌʌndɪˈsaɪdɪd 
niezdecydowany; nieokreślony
unethically ʌnˈeθɪkli nieetycznie
unflappable ˌʌnˈflæpəbl 
nieporuszony, nie dający się zdenerwować

to up the ante tu ʌp ðə ˈænti podnieść stawkę

tranquil ˈtræŋkwɪl spokojny, cichy

unprecedented ʌnˈpresɪdentɪd 
bezprecedensowy

tournament ˈtɔːnəmənt turniej,
zawody

transition joint pit (TJP) trænˈzɪʃn
dʒɔɪnt pɪt ˌtiː dʒeɪ ˈpiː zasobnik złącza
przejściowego

unstable ʌnˈsteɪbl niestabilny
unwelcome ʌnˈwelkəm niemile
widziany, niechciany

transition to sth trænˈzɪʃn tə
ˈsʌmθɪŋ przejść na coś, przerzucić się

unworthy ʌnˈwɜːði niegodny (czegoś)

tour tʊə(r) objazd (po czymś), wycieczka
to utilise sth tə ˈjuːtəlaɪz ˈsʌmθɪŋ
użyć czegoś, zastosować coś
to value sth tə ˈvæljuː ˈsʌmθɪŋ cenić
coś

na coś

transition trænˈzɪʃn przejście (z czegoś na coś)

to vanquish sb tə ˈvæŋkwɪʃ ˈsʌmbədi

transit route ˈtrænsɪt ruːt trasa
tranzytowa

to vary tə ˈveəri różnić się, wahać

transparency trænsˈpærənsi przejrzystość

to vie for sth tə vaɪ fə(r) ˈsʌmθɪŋ
u
 biegać się o coś, rywalizować o coś

trench trentʃ rów, wykop

pokonać kogoś

trek trek wyprawa

unwritten rule ˌʌnˈrɪtn ruːl niepisana
zasada
up and running ʌp ənd ˈrʌnɪŋ działający, uruchomiony
upbeat ˈʌpbiːt optymistyczny,
radosny
up for a fight ʌp fə(r) ə faɪt chętny
do walki, palący się do konfliktu/
zatargu

Colorful
MEDIA

uphill ˌʌpˈhɪl pod górkę, stromy
up on the year (previous) ʌp ɒn
ðə ˈjiə(r) ˈpriːvɪəs więcej niż w roku
ubiegłym, więcej niż w analogicznym
okresie rok temu

voltage ˈvəʊltɪdʒ napięcie prądu
elektrycznego
volume ˈvɒljuːm objętość, łączna
ilość (czegoś)
voluntarily ˈvɒləntrəli dobrowolnie
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when it comes to sth wen ɪt kʌmz tə
ˈsʌmθɪŋ gdy/jeśli chodzi o coś, mówiąc o czymś
when the chips are down wen ðə
tʃɪps ə daʊn gdy przyjdzie co

upstart ˈʌpstɑːt (zadzierający nosa)
nowicjusz

voluntary ˈvɒləntri dobrowolny, nieobowiązkowy

do czego, w trudnej chwili

urban ˈɜːbən miejski

vortex ˈvɔːteks wir

whippersnapper ˈwɪpəsnæpə(r)
 łodzik, (ktoś) z młodego narybku
m

V

vanguard ˈvænɡɑːd awangarda
vanity ˈvænɪti próżność
variety vəˈraɪəti odmiana, rodzaj
vast vɑːst szeroki, rozległy
veggie ˈvedʒi wegetarianin
vehicle ˈviːəkl pojazd
venture ˈventʃə(r) przedsięwzięcie,
operacja
very poignantly ˈveri ˈpɔɪnjəntli bardzo dosadnie

vulnerability ˌvʌlnərəˈbɪlɪti słabość,
wrażliwość (na coś)
vulnerable ˈvʌlnərəbl bezbronny

W

wage rate weɪdʒ reɪt stawka
wynagrodzenia
wake-up call weɪk ʌp kɔːl ostatni
dzwonek, ostatnia szansa na zmianę
watch this space! wɒtʃ ðɪs speɪs
 arto mieć to na uwadze!, w przyw
szłości będzie tu coś
ciekawego!

vessel ˈvesəl statek

watchword ˈwɒtʃwɜːd hasło
przewodnie, dewiza

viability ˌvaɪəˈbɪlɪti realność, wykonalność

weakness ˈwiːknəs osłabienie, słabość

viable ˈvaɪəbl realny, wykonalny

wealth welθ majątek, bogactwo

via ˈvaɪə przez, za pośrednictwem

welfare ˈwelfeə(r) dobrobyt, dobro

vibrant ˈvaɪbrənt pełen życia

well-being wel ˈbiːɪŋ dobre
samopoczucie (psychiczne/fizyczne)

vicious circle ˈvɪʃəs ˈsɜːkl błędne
koło
Vienna vɪˈenə Wiedeń
vigorously ˈvɪɡərəsli żywo, z werwą
vigour ˈvɪɡə(r) wigor (UK)
village ˈvɪlɪdʒ wieś
vine vaɪn winorośl
vineyard ˈvɪnjəd winnica
violent ˈvaɪələnt pełen przemocy
virtually ˈvɜːtʃʊəli praktycznie
virtue ˈvɜːtʃuː zaleta, przymiot
visible ˈvɪzəbl widoczny

well-considered wel kənˈsɪdəd 
dobrze przemyślany
well-developed wel dɪˈveləpt dobrze
rozwinięty (o państwie)
well-established wel ɪˈstæblɪʃt
 ugruntowanej pozycji (tylko
o
przed rzeczownikiem)
well-respected wel rɪˈspektɪd 
powszechnie szanowany
well known for sth wel nəʊn fə(r)
ˈsʌmθɪŋ doskonale znany dzięki czemuś, który się wsławił czymś
well placed to do sth wel ˈpleɪst tə
du ˈsʌmθɪŋ w doskonałej pozycji,

whereas weərˈæz podczas gdy

wholesale ˈhəʊlseɪl hurtowy
wholly-owned ˌhəʊlli ˈəʊnd będący
w całości własnością (innej firmy,
o firmie)
whopping ˈwɒpɪŋ gigantyczny (tylko
przed rzeczownikiem) (pot.)
widespread ˈwaɪdspred 
powszechny, rozpowszechniony
wife of X waɪf əv żona od X lat
winery ˈwaɪnəri winiarnia
winter of discontent ˈwɪntə(r) əv
ˌdɪskənˈtent zima goryczy (od tytułu
pow. J. Steinbecka „Zima naszej
goryczy”)
wise waɪz mądry
with each passing year wɪð iːtʃ
ˈpɑːsɪŋ ˈjiə(r) z każdym kolejnym ro-

kiem

within days wɪðˈɪn deɪz w kilka dni,
w ciągu paru dni
wizardry ˈwɪzədri czary (zwłaszcza
o czymś wymagającym bardzo
specjalistycznej wiedzy lub umiejętności)
word of mouth ˈwɜːd əv maʊθ reklama z ust do ust, między
klientami
workforce ˈwɜːkfɔːs siła robocza,
pracownicy
working arrangement ˈwɜːkɪŋ
əˈreɪndʒmənt porozumienie robocze,
uzgodnienie

vital ˈvaɪtl niezbędny, mający
podstawowe znaczenie (dla czegoś)

by (móc) coś zrobić

wetlands ˈwetləndz bagna

world-famous wɜːld ˈfeɪməs światowej sławy

vocal ˈvəʊkl otwarcie/głośno wyrażający swoją opinię

what is sure to be X ˈwɒt ɪz ʃʊə(r) tə
bi coś, co z pewnością okaże się X

wrongdoing ˈrɒŋduːɪŋ wykroczenie,
przestępstwo
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X

X-based beɪst znajdujący się w X,
z siedzibą w X (tylko przed rzeczownikiem)
X-conscious ˈkɒnʃəs dbający o X
X-strong strɒŋ liczący sobie X (ludzi,
pracowników itp.) (tylko przed rzeczownikiem)
X administration ədˌmɪnɪˈstreɪʃn
r ządy X, administracja X (podlegająca
prezydentowi X)
X is nothing to fear! ɪz ˈnʌθɪŋ tə
fɪə(r) nie trzeba się bać X!
X lies at the heart of the matter laɪz
ət ðə hɑːt əv ðə ˈmætə(r) X jest
sednem problemu/sprawy
X minded ˈmaɪndɪd myślący o X,
mający zainteresowania X
(nie przed rzeczownikiem)
X proper ˈprɒpə(r) właściwy/
faktyczny X
X rule ruːl rządy X
X smarts smɑːts spryt, mądrość;
smykałka do X, talent w zakresie X
X to sb’s name tə ˈsʌmbədɪz ˈneɪm X
na czyimś koncie (o dokonaniu)
X with a difference wɪð ǝ ˈdɪfrəns
nietypowy X

Y

you can’t teach an old dog new
tricks ju kɑːnt tiːtʃ ən əʊld dɒɡ njuː
trɪks czego Jaś się nie nauczy, tego
Jan nie będzie umiał
you might be mistaken in thinking... ju maɪt bi mɪˈsteɪkən ɪn
ˈθɪŋkɪŋ choć mogłoby się wydawać...
young adulthood jʌŋ ˈædʌlthʊd 
wczesna dorosłość
youngster ˈjʌŋstə(r) młodzian, młoda osoba
you would be mistaken in thinking... ju wʊd bi mɪˈsteɪkən ɪn
ˈθɪŋkɪŋ myślenie o... byłoby błędem,
mylny jest sąd, jakoby...
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