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A

a host of X ə həʊst əv mnóstwo,
chmara X
a sense of purpose ə sens əv
ˈpɜːpəs poczucie obowiązku/celu
a whole host of X ə həʊl həʊst əv
cała masa X
abrasive əˈbreɪsɪv szorstki, ostry
academia ˌækəˈdiːmiə środowisko
akademickie

adversity ədˈvɜːsəti przeciwność
losu
advert (advertisement) ˈædvɜːt
ədˈvɜːtɪsmənt reklama, ogłoszenie
advertising ˈædvətaɪzɪŋ 
reklamowanie
advisor ædˈvaɪzə(r) doradca
advisory ədˈvaɪzəri doradczy,
konsultacyjny
advocate ˈædvəkət orędownik
(za czymś), zwolennik (czegoś)
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annual ˈænjuəl roczny
anticompetitive ˌæntɪkəmˈpetətɪv
antykonkurencyjny
antimale ˈæntiˌmeɪl mizandryczny
(mizoandryzm) (mający wstręt wobec lub nie akceptujący mężczyzn)
anxious ˈæŋkʃəs niespokojny, poddenerwowany
apart from sth əˈpɑːt frəm ˈsʌmθɪŋ
poza czymś, oprócz
appeal əˈpiːl atrakcyjność, urok

aerial photography ˈeəriəl
fəˈtɒɡrəfi zdjęcia lotnicze

appealing əˈpiːlɪŋ pociągający,
ciekawy

affordable əˈfɔːdəbl przystępny,
dostępny cenowo
aficionado əˌfɪʃəˈnɑːdəʊ wielbiciel

applicable əˈplɪkəbl mający
zastosowanie, ważny (w danym
kontekście/sytuacji)

agency ˈeɪdʒənsi sprawczość
(bycie w stanie zrobić coś)

applicant ˈæplɪkənt ubiegający się
(o pracę)

agriculture ˈæɡrɪˌkʌltʃə(r) rolnictwo

approval əˈpruːvl akceptacja,
zgoda

according to sb əˈkɔːdɪŋ tə
ˈsʌmbədi według kogoś

ahead of the game əˈhed əv ðə
ɡeɪm lepszy, niż wszyscy inni

approximately əˈprɒksɪmətli 
w przybliżeniu

accordingly əˈkɔːdɪŋli 
odpowiednio, stosownie

air pollution eə(r) pəˈluːʃn 
zanieczyszczenie powietrza

accountability əˌkaʊntəˈbɪləti
odpowiedzialność

airfreight ˈeəfreɪt transport
(fracht) lotniczy

aptly named ˈæptli neɪmd 
odpowiednio nazwany, o trafnej
nazwie

accountable to sb əˈkaʊntəbl tə
ˈsʌmbədi odpowiedzialny przed
kimś, odpowiadający przed kimś

aka (also known as) ˌeɪ keɪ ˈeɪ
ˈɔːlsəʊ nǝʊn ǝz znany również jako

achievement əˈtʃiːvmənt
osiągnięcie, zdobycz

all ills ɔːl ɪlz wszelkie zło, każda
choroba

armoury ˈɑːməri arsenał,
zbrojownia (UK)

all-expenses-paid ɔːl ɪkˈspensɪz
peɪd w ramach którego opłacone są
wszystkie wydatki

arresting əˈrestɪŋ urzekający

acceptable əkˈseptəbl 
dopuszczalny, do przyjęcia
accommodation əˌkɒməˈdeɪʃn 
zakwaterowanie, kwatera
accompanying əˈkʌmpəniɪŋ
towarzyszący, połączony (z czymś)
accomplishment əˈkʌmplɪʃmənt
osiągnięcie, zdobycz

acquisition ˌækwɪˈzɪʃn nabycie,
zakup
activist ˈæktɪvɪst aktywistyczny

albeit ˌɔːlˈbiːɪt aczkolwiek, chociaż

ad (advertisement) æd
ədˈvɜːtɪsmənt reklama (pot.)

all-in ɔːl ˈɪn kompletny, zawierający
wszystko (pot., UK)

AD (Anno Domini) ˌeɪ ˈdiː ˌanəʊ
ˈdɒmɪnʌɪ Roku Pańskiego, naszej
ery

altogether ˌɔːltəˈɡeðə(r) całkiem,
zupełnie

alongside əˌlɒŋˈsaɪd obok, przy

adequately ˈædɪkwətli 
odpowiednio, dostatecznie

amiability ˌeɪmiəˈbɪləti sympatia,
życzliwość

administration ədˌmɪnɪˈstreɪʃn 
podanie (leku), zastosowanie
(terapii)

amid əˈmɪd pośród, w obliczu
(czegoś)

advantage ədˈvɑːntɪdʒ przewaga,
korzyść

ancillary services ænˈsɪləri
ˈsɜːvɪsɪz usługi dodatkowe

adventurous ədˈventʃərəs
odważny, śmiały

annoying əˈnɔɪɪŋ denerwujący,
irytujący

ancient ˈeɪnʃənt starożytny

argentiferous ˌɑːdʒənˈtɪfərəs
srebronośny (o pokładach, złożach)
arguably ˈɑːɡjuəbli zapewne,
możliwe

arms ɑːmz broń
as a result əz ə rɪˈzʌlt w wyniku
(tego), przez (to)
as far as X is concerned əz ˈfɑː(r)
əz ɪz kənˈsɜːnd jeśli chodzi o X,
w kwestii X
as follows əz ˈfɒləʊz co następuje
as is often the case... əz ɪz ˈɒfn ðə
keɪs jak to często bywa...
as old as the hills əz əʊld əz ðə
hɪlz stary jak świat
ascension əˈsenʃn wzniesienie,
wejście na wyższy poziom/pozycję
assembly production line
əˈsembli prəˈdʌkʃn laɪn linia
produkcyjno-montażowa
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assessment əˈsesmənt ocena,
opinia
assets ˈæsets zasoby, majątek
at the helm ət ðə helm u steru
attendance əˈtendəns uczestnictwo, udział (w czymś)
augmented reality (AR) ɔːɡˈmentɪd
rɪˈælɪti ˌəɪ ˈɑː(r) rzeczywistość
rozszerzona
authenticity ˌɔːθenˈtɪsəti
prawdziwość
automotive ˌɔːtəʊˈməʊtɪv 
motoryzacyjny
auxiliary verb ɔːɡˈzɪliəri vɜːb 
czasownik pomocniczy
award-winning əˈwɔːd ˈwɪnɪŋ 
nagradzany
away-from-it-all əˈweɪ frəm ɪt ɔːl 
z dala od wszystkiego, w głuszy
(opisowo o czymś)
awe-inspiring ɔː ɪnˈspaɪərɪŋ
budzący podziw

BCE (Before the Common Era) ˌbiː
siː ˈiː bɪˈfɔː(r) ðə ˈkɒmən ˈɪərə p.n.e.
(przed naszą erą)
before the penny drops bɪˈfɔː(r) ðə
ˈpeni drɒps zanim komuś zaświta
w głowie, nim (ktoś) zrozumie
behaviour bɪˈheɪvjə(r) zachowanie
(UK)
beholden to sb bɪˈhəʊldən tə
ˈsʌmbədi zawdzięczający coś
komuś, mający zobowiązania
wobec kogoś
beneficiary ˌbenɪˈfɪʃəri beneficjent,
odbiorca (korzyści, świadczenia)
benefit ˈbenɪfɪt korzyść, zysk

balance sheet ˈbæləns ʃiːt
zestawienie bilansowe, bilans
bandwidth ˈbændwɪdθ
przepustowość (łącza)

bucket list ˈbʌkɪt lɪst lista rzeczy,
które koniecznie trzeba w życiu
zrobić
bumper cash harvest ˈbʌmpə(r)
kæʃ ˈhɑːvɪst rekordowy, bardzo
wysoki zarobek
bumper year ˈbʌmpə(r) ˈjiə(r)
doskonały rok, udany

bureaucracy bjʊəˈrɒkrəsi 
biurokracja

big hitter bɪɡ ˈhɪtə(r) poważny
gracz

burgeoning ˈbɜːdʒənɪŋ rodzący się,
rosnący

big tobacco bɪɡ təˈbækəʊ branża
tytoniowa, lobby tytoniowe

business continuity ˈbɪznəs
ˌkɒntɪˈnjuːɪti ciągłość działania

biofuel ˈbaɪəʊfjuːəl biopaliwo

buzzword ˈbʌzwɜːd modne
słówko/powiedzonko

B

bags of X bæɡz əv masa X, całe
mnóstwo X

btw (by the way) ˌbiː tiː ˈdʌbljuː
baɪ ðə ˈweɪ przy okazji (pot., slang
online)

big data bɪɡ ˈdeɪtə wielkie zbiory
danych

blockchain ˈblɒktʃeɪn technologia
blockchain

bagless ˈbægləs bezworkowy

browser ˈbraʊzə(r) przeglądarka
internetowa

buoyant ˈbɔɪənt zwyżkujący,
rosnący

birth rate bɜːθ reɪt wskaźnik
urodzeń

backpacker ˈbækpækə(r)
podróżnik jeżdżący z plecakiem

briefly ˈbriːfli krótko

beverage ˈbevərɪdʒ napój

azure ˈæʒə(r) lazurowy

background ˈbækɡraʊnd 
pochodzenie (czyjeś)
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board of trustees bɔːd əv trʌsˈtiːz
rada zarządu, zarząd powierniczy
boardroom ˈbɔːdruːm dyrekcja,
szczebel dyrektorski
bodily ˈbɒdəli cielesny

by no means baɪ nəʊ miːnz ani
trochę, wcale (nie)
by way of comparison baɪ ˈweɪ əv
kəmˈpærɪsn porównując, w ramach
porównania

C

body confidence ˈbɒdi ˈkɒnfɪdəns
akceptacja własnego ciała

C-suite siː swiːt szczebel
dyrektorski spółki

body tracking ˈbɒdi ˈtrækɪŋ
śledzenie ruchu ciała (w celu
odwzorowania go w rzeczywistości
wirtualnej)

café ˈkæfeɪ kawiarnia

border ˈbɔːdə(r) granica

calming ˈkɑːmɪŋ uspokajający

boreal ˈbɔːrɪəl polarny

calls for sth kɔːlz fə(r) ˈsʌmθɪŋ
żądania czegoś, domaganie się
czegoś

bottom ˈbɒtəm dół, dolna część

cannabis ˈkænəbɪs kanabis,
marihuana

boundary ˈbaʊndri granica

canteen kænˈtiːn stołówka

brainchild ˈbreɪntʃaɪld pomysł
(czyjś)

capability ˌkeɪpəˈbɪlɪti zdolność,
możliwość

bash bæʃ impreza (pot.)

brainwave ˈbreɪnweɪv nagłe
olśnienie, super pomysł (UK)

capable of sth ˈkeɪpəbl əv ˈsʌmθɪŋ
zdolny do czegoś

battleground ˈbætlɡraʊnd pole
bitwy

breakneck ˈbreɪknek na złamanie
karku, karkołomny

carbon monoxide ˈkɑːbən
mɒˈnɒksaɪd tlenek węgla

barely ˈbeəli ledwo
barometer bəˈrɒmɪtə(r) barometr,
wskaźnik
baroque bəˈrɒk barok, barokowy
barrel ˈbærəl baryłka
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cardless kɑːdles bez użycia karty
(np. poprzez NFC w smartwatchu)

civil war ˈsɪvl wɔː(r) wojna
domowa

community kəˈmjuːnɪti
społeczność

cargo ˈkɑːɡəʊ ładunek

clarification ˌklærɪfɪˈkeɪʃn
wyjaśnienie

compact kəmˈpækt kompaktowy,
mały

clarity ˈklærəti przejrzystość,
jasność

company-wide ˈkʌmpəni waɪd
dotyczący całej spółki, obejmujący
wszystkich w spółce

Caribbean Sea kəˈrɪbiən siː Morze
Karaibskie
cartel kɑːˈtel kartel
cartoon kɑːˈtuːn kreskówka
cash flow kæʃ fləʊ przepływ
gotówki
cast in X kɑːst ɪn odlany w X
(np. stali)
cathedral kəˈθiːdrəl katedra
CBD (cannabidiol) ˌsiː biː ˈdiː
ˌkanəbɪˈdʌɪɒl kannabidiol
celebrity chef sɪˈlebrɪti ʃef sławny
szef kuchni (w TV, mediach)
celebrity sɪˈlebrɪti gwiazda,
znakomitość

cloud computing klaʊd kəmˈpjuːtɪŋ
przetwarzanie/przechowywanie
danych w chmurze
clout klaʊt wpływy, znaczenie
coastal ˈkəʊstl nadbrzeżny,
nadmorski
cobot ˈkəʊbɒt robot pracujący
w jednym biurze/miejscu pracy
z ludźmi
collaborative kəˈlæbərətɪv wspólny
collective kəˈlektɪv łączny, razem
wzięty

competition ˌkɒmpəˈtɪʃn rywal,
konkurencja
competitor kəmˈpetɪtə(r) rywal
complete with X kəmˈpliːt wɪð
wyposażony we wszystko, w tym
wX
composed of sth kəmˈpəʊzd əv
ˈsʌmθɪŋ złożony z czegoś,
zbudowany
compound ˈkɒmpaʊnd środek,
substancja (chemiczna)
concept ˈkɒnsept pojęcie, idea

collectively kəˈlektɪvli łącznie

concerns kənˈsɜːnz obawy,
niepokoje

dyrektor naczelny

columnist ˈkɒləmnɪst felietonista

condition kənˈdɪʃn schorzenie

chairman ˈtʃeəmən prezes

come on! kʌm ɒn bez przesady!,
no nieźle!

confidence ˈkɒnfɪdəns pewność
siebie

comfy ˈkʌmfi pot. wygodny

conflagration ˌkɒnfləˈɡreɪʃn
pożoga, pożar

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

challenging ˈtʃæləndʒɪŋ trudny,
pełen wyzwań
characteristic ˌkærəktəˈrɪstɪk 
cecha

commercial kəˈmɜːʃl handlowy,
komercyjny

charge tʃɑːdʒ szarża, pęd

commercialisation
kəˌməːʃəlʌɪˈzeɪʃn komercjalizacja,
wykorzystywanie w celach
dochodowych

charitable giving ˈtʃærɪtəbl ˈɡɪvɪŋ
działania charytatywne
charm tʃɑːm urok
chatbot ˈtʃatbɒt program
komputerowy udający człowieka
i zaprogramowany do prowadzenia
rozmów online
checkout ˈtʃekaʊt kasa (w sklepie)
chemotherapy ˌkiːməʊˈθerəpi
chemioterapia
chief editor tʃiːf ˈedɪtə(r) redaktor
naczelny

commitment kəˈmɪtmənt
zaangażowanie (się w coś),
zobowiązanie (się do czegoś)
committed to doing sth kəˈmɪtɪd
tə ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ zaangażowany
w robienie czegoś, poświęcony
robieniu czegoś
commodity kəˈmɒdɪti towar,
artykuł (np. spożywczy)

Chief Executive Officer (CEO) tʃiːf

common ground ˈkɒmən ɡraʊnd
wspólna płaszczyzna

dyrektor naczelny

commonplace ˈkɒmənpleɪs 
typowy, powszechny

ɪɡˈzekjʊtɪv ˈɒfɪsə(r) ˌsiː iːˈəʊ 

chili con carne ˌtʃɪlɪ kɒn ˈkɑːni chili
con carne (danie meksykańskie)
citizen ˈsɪtɪzən obywatel

comms (communications) kɒmz
kəˌmjuːnɪˈkeɪʃnz komunikacja
(np. w firmie), łączność

civil society ˈsɪvl səˈsaɪəti
społeczny (np. o organizacji)

communal kəˈmjuːnl wspólny,
społeczny

confusion kənˈfjuːʒn zamęt,
nieporozumienie
conscious ˈkɒnʃəs świadomy
consciously ˈkɒnʃəsli świadomie
consensus kənˈsensəs konsensus,
zgoda
consequently ˈkɒnsɪkwəntli 
w rezultacie, wskutek tego
conservation ˌkɒnsəˈveɪʃn 
ochrona, konserwacja
consistently kənˈsɪstəntli stale,
ciągle; konsekwentnie
consumerism kənˈsjuːmərɪz(ə)m
konsumpcjonizm
container ship kənˈteɪnə(r) ʃɪp 
kontenerowiec
contemporary kənˈtemprəri
współczesny
content ˈkɒntent zawartość, treść
contour ˈkɒntʊə(r) kontur, obwód
conurbation ˌkɒnɜːˈbeɪʃn 
konurbacja
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conveniently kənˈviːnɪəntli 
w dogodny sposób, wygodnie
convergence kənˈvɜːdʒəns zbieg
(np. wydarzeń, okoliczności)
conversely kənˈvɜːsli odwrotnie,
przeciwnie
convincingly kənˈvɪnsɪŋli 
w przekonujący sposób
convoluted ˈkɒnvəluːtɪd zawiły
copyright infringement ˈkɒpɪraɪt
ɪnˈfrɪndʒmənt naruszenie praw
autorskich
coriander ˌkɒriˈændə(r) kolendra
cornucopia ˌkɔːnjʊˈkəʊpɪə(r) róg
obfitości
corporate governance ˈkɔːpərət
ˈɡʌvənəns ład korporacyjny
Corporate Social Responsibility (CSR) ˈkɔːpərət ˈsəʊʃl

rɪˌspɒnsəˈbɪlɪti ˌsiː es ˈɑː(r)
s połeczna odpowiedzialność

biznesu

costly ˈkɒstli kosztowny
counterpart ˈkaʊntəpɑːt 
odpowiednik
courtyard ˈkɔːtjɑːd dziedziniec
cracks in sb’s armour kræks
ɪn ˈsʌmbədiz ˈɑːmə(r) oznaki
czyjejś niedoskonałości, czyjeś
niedociągnięcia/wady (osoby
zazwyczaj bezbłędnej, wyglądającej
na doskonałą itp.) (UK)
cradle ˈkreɪdl kołyska, kolebka
craftwork ˈkrɑːftwəːk rękodzieło,
rzemiosło
crane kreɪn żuraw, dźwig
craze kreɪz szał, moda (na coś)
credentials krɪˈdenʃlz kwalifikacje,
referencje
credible ˈkredəbl wiarygodny
crime rate kraɪm reɪt wskaźnik
przestępczości
crisis ˈkraɪsɪs kryzys
crop krɒp uprawa, uprawy
cross section krɒs sekʃn przekrój
(czegoś)
crowdfunding ˈkraʊdfʌndɪŋ 
wspieranie niezależnego projektu

ze środków zebranych od zwykłych
ludzi za pośrednictwem strony typu
Kickstarter (najcz. poprzez bardzo
dużą liczbę bardzo małych kwot)
crowdsourcing ˈkraʊdsɔːsɪŋ rodzaj
współpracy przy tworzeniu produktu lub usługi, w której bierze udział
duża grupa niezwiązanych ze sobą
osób (a nie profesjonaliści z jednej
firmy)
cubism ˈkjuːbɪzm kubizm
cuisine kwɪˈziːn kuchnia (styl
gotowania)
culture vulture ˈkʌltʃə(r) ˈvʌltʃə(r)
miłośnik kultury
customary ˈkʌstəməri zwyczajowy,
zgodny ze zwyczajem
customer relationship management (CRM) ˈkʌstəmə(r) rɪˈleɪʃnʃɪp
ˈmænɪdʒmənt ˌsiː ɑː(r) ˈem system
obsługi klienta
Cypriot ˈsɪpriət cypryjski

D

daily view count ˈdeɪli vjuː kaʊnt
wskaźnik oglądalności dziennej
daily viewers ˈdeɪli ˈvjuːəz 
widzowie na dzień (przelicznik/
wskaźnik popularności zawartości
video online)
damaging ˈdæmɪdʒɪŋ szkodliwy
dare I say... deə(r) aɪ seɪ nie bójmy
się tego słowa...
dating service ˈdeɪtɪŋ ˈsɜːvɪs 
serwis randkowy
day-trip deɪ trɪp związany
z jednodniową wycieczką,
jednodniowy (o wyjeździe)
daytime ˈdeɪtaɪm dzienny
dealing ˈdiːlɪŋ dilerka,
rozprowadzanie narkotyków
dealings ˈdiːlɪŋz kontakty, interesy
decidedly dɪˈsaɪdɪdli 
zdecydowanie, wyraźnie
decline dɪˈklaɪn upadek, spadek
dedicated ˈdedɪkeɪtɪd wydzielony,
dedykowany
defeat dɪˈfiːt porażka
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defunct dɪˈfʌŋkt nieistniejący,
zlikwidowany
degree dɪˈɡriː tytuł, stopień
dehydration diːˈhaɪdreɪʃn 
odwodnienie
delay dɪˈleɪ opóźnienie
delegator ˈdelɪɡeɪtə(r) osoba,
która zleca/deleguje dalej zadania
delusional dəˈluːʒənəl żyjący
złudzeniami
demand spike dɪˈmɑːnd spaɪk
gwałtowny wzrost zapotrzebowania/popytu
demands on sth dɪˈmɑːndz
ɒn ˈsʌmθɪŋ obciążenia czegoś,
wymagania wobec czegoś
demotivated ˌdiːˈməʊtɪveɪtɪd 
zdemotywowany, zniechęcony
department head dɪˈpɑːtmənt hed
kierownik działu
depending on sth dɪˈpendɪŋ ɒn
ˈsʌmθɪŋ w zależności od czegoś
depletion dɪˈpliːʃn wyczerpanie
(np. zapasu)
desert island ˈdezət ˈaɪlənd 
bezludna wyspa
desirable dɪˈzaɪərəbl pożądany,
atrakcyjny
desire dɪˈzaɪə(r) pragnienie
desk-bound desk baʊnd przykuty
do biurka
despite sth dɪˈspaɪt ˈsʌmθɪŋ 
pomimo czegoś
destination ˌdestɪˈneɪʃn cel
podróży
device dɪˈvaɪs urządzenie
dimension dɪˈmenʃn wymiar
diminutive dɪˈmɪnjətɪv maleńki,
drobny
Director-General dɪˈrektə(r)
ˈdʒenrəl dyrektor generalny
discrete dɪˈskriːt odrębny,
oddzielony
disease dɪˈziːz schorzenie
disruption to sth dɪsˈrʌpʃn tə
ˈsʌmθɪŋ zaburzenie czegoś,
wywrócenie na nice

Colorful
MEDIA

business-english.com.pl
89/2022

disruptive dɪsˈrʌptɪv rewolucyjny,
destruktywny

drug seizure ˈdrʌɡ ˈsiːʒə(r) przechwycenie ładunku narkotyków

electrical engineer ɪˈlektrɪkl
ˌendʒɪˈnɪə(r) elektrotechnik

distinct dɪˈstɪŋkt wyraźny, różny

drug trafficking drʌg ˈtræfɪkɪŋ
handel narkotykami

eligible ˈelɪdʒəbl uprawniony,
spełniający warunki

drugstore ˈdrʌɡstɔː(r) drogeria
z apteką (US)

elitism ɪˈliːtɪzm elityzm, elitaryzm

distinctive dɪˈstɪŋktɪv wyraźny,
charakterystyczny
distinctly dɪˈstɪŋktli wyraźnie,
widocznie
distinguished dɪˈstɪŋɡwɪʃt wybitny,
dostojny
distorted dɪˈstɔːtɪd zniekształcony,
wypaczony
distributed dɪˈstrɪbjuːtɪd 
rozproszony
distrust dɪsˈtrʌst nieufność
disturbing dɪˈstɜːbɪŋ niepokojący
disunited ˌdɪsjuːˈnaɪtɪd
poróżniony, rozdzielony
diversity daɪˈvɜːsɪti różnorodność
divided dɪˈvaɪdɪd podzielony
division dɪˈvɪʒn podział, rozłam
DM (direct message) ˌdiː ˈem
dɪˈrekt ˈmesɪdʒ prywatna
wiadomość (online)
do you mind...? də ju maɪnd masz
coś przeciwko...?
dockside ˈdɒksaɪd znajdujący się
w dokach (a nie po stronie statku)
documentary ˌdɒkjʊˈmentəri film
dokumentalny
dog-eat-dog dɒɡ iːt dɒɡ zaciekły,
zażarty; w którym każdy jest sobie
wrogiem (np. o świecie biznesu)
(tylko przed rzeczownikiem)
domain name dəʊˈmeɪn ˈneɪm
nazwa domeny
domestic dəˈmestɪk krajowy
double whammy ˈdʌbl ˈwæmi
podwójny cios (pot.)
down under daʊn ˈʌndə(r) 
antypody (pot.)
downside ˈdaʊnsaɪd negatyw,
minus
draft drɑːft szkic, brudnopis
drawback ˈdrɔːbæk wada, minus
driverless ˈdraɪvərləs bez kierowcy, autonomiczny (o aucie)
drudgery ˈdrʌdʒəri znój, harówka

dry season draɪ ˈsiːzn sezon suchy

elixir ɪˈlɪksɪə(r) lekarstwo, eliksir
(na coś)

dud dʌd bubel

embodied ɪmˈbɒdɪd ucieleśniony

due to sth djuː tə ˈsʌmθɪŋ 
z powodu czegoś, przez coś
dunce dʌns matoł, głupol (arch.)
duration djuˈreɪʃn czas trwania
(czegoś)
dwindling ˈdwɪndlɪŋ malejący
dysfunction ˌdɪsˈfəŋkʃən dysfunkcja, zaburzenie (czynności)
dystopia dɪˈstopiə dystopia,
wizja zniszczenia (np. świata),
przeciwieństwo utopii

E

e-commerce iːˈkɒmɜːs handel
internetowy
early schooling ˈɜːli ˈskuːlɪŋ etap
wczesnoszkolny (edukacji)
earning potential ˈɜːnɪŋ pəˈtenʃl
potencjał zarobkowy
earthquake ˈɜːθkweɪk trzęsienie
ziemi
ease iːz łatwość
eatery ˈiːtəri knajpka (US)
ecclesiastical ɪˌkliːsɪˈæstɪkl
kościelny, związany
z duchowieństwem
edge edʒ skraj, krawędź
educated guess ˈedʒʊkeɪtɪd ɡes
hipoteza, przypuszczenie
effectively ɪˈfektɪvli 
w rzeczywistości, faktycznie
efficacy ˈefɪkəsi skuteczność
efficiently ɪˈfɪʃntli wydajnie
effortlessly ˈefətləsli bez wysiłku
elderly ˈeldəli starszy
elected ɪˈlektɪd wybrany

emergence iˈmɜːdʒəns pojawienie
się
emperor ˈempərə(r) imperator
employee benefits ˌemploɪˈiː
ˈbenɪfɪts świadczenia pracownicze
employer ɪmˈplɔɪə(r) pracodawca
enabling ɪˈneɪblɪŋ ułatwiający,
umożliwiający
engaged in sth ɪnˈɡeɪdʒd ɪn
ˈsʌmθɪŋ zaangażowany w coś,
zajmujący się czymś
engaging ɪnˈɡeɪdʒɪŋ ciekawy,
zajmujący
enormous ɪˈnɔːməs ogromny
enterprise ˈentəpraɪz
przedsięwzięcie, przedsiębiorstwo
enterprising ˈentəpraɪzɪŋ
przedsiębiorczy
entire ɪnˈtaɪə(r) cały
entitled ɪnˈtaɪtld zatytułowany
entitlement ɪnˈtaɪtlmənt uprawnienie, należność
entity ˈentɪti podmiot
entrance ˈentrəns wejście
(np. gdzieś), wstęp (dokądś)
entrepreneur ˌɒntrəprəˈnɜː(r)
przedsiębiorca
environmentally conscious ɪnˌvaɪərənˈmentəli ˈkɒnʃəs
proekologiczny
environmentally friendly ɪnˌvaɪərənˈmentəli ˈfrendli 
przyjazny dla środowiska
environs ɪnˈvaɪərənz okolice
epilepsy ˈepɪlepsi epilepsja
eponymous ɪˈpɒnɪməs tytułowy
(tylko przed rzeczownikiem)
equidistant from sth ˌiːkwɪˈdɪstənt
frəm ˈsʌmθɪŋ jednakowo oddalony
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exponentially ˌekspəˈnenʃəli
w tempie wykładniczym; coraz
bardziej, w coraz większym stopniu

film-maker fɪlm meɪkə(r) filmowiec

MEDIA

od czegoś, w pół drogi między
czymś (a czymś)
equitable ˈekwɪtəbl równy
(np. traktowanie kogoś)
equitable ˈekwɪtəbl sprawiedliwy,
równy
equivalent ɪˈkwɪvələnt ekwiwalent,
odpowiednik
essential ɪˈsenʃl niezbędny,
podstawowy
essentially ɪˈsenʃəli praktycznie,
w gruncie rzeczy
esteemed ɪˈstiːmd szanowany,
cieszący się poważaniem
estimated ˈestɪmeɪtɪd szacowany,
podawany w przybliżeniu
ethics ˈeθɪks etyka; względy
etyczne
eureka moment jʊəˈriːkə
ˈməʊmənt moment olśnienia
eventually ɪˈventʃʊəli ostatecznie,
w końcu
excess ɪkˈses nadmiarowy,
nadwyżkowy
excessively ɪkˈsesɪvli nadmiernie
excitement ɪkˈsaɪtmənt 
podekscytowanie,
rozgorączkowanie
exclusively ɪkˈskluːsɪvli wyłącznie
excursion ɪkˈskɜːʃn wycieczka

extraction ɪkˈstrækʃn wydobycie
(np. minerałów)
extraordinary ɪkˈstrɔːdnri
niezwykły
extravagance ɪkˈstrævəɡəns
ekstrawagancja
extremely ɪkˈstriːmli ogromnie,
niezwykle

F

façade fəˈsɑːd fasada, maska
failed feɪld nieudany
failings ˈfeɪlɪŋz niepowodzenia,
braki
failure ˈfeɪljə(r) porażka
fairly ˈfeəli całkiem, dość
fake feɪk podrabiany, sfałszowany
fallout ˈfɔːlaʊt skutki (złe/
dalekosiężne czegoś co się
wydarzyło)
false dawn ˈfɔːls dɔːn wiele hałasu
o nic (o obiecującej sytuacji, która
spala na panewce lub do niczego
nie prowadzi)
faltering ˈfɔːltərɪŋ słabnący

executive chairman ɪɡˈzekjʊtɪv
ˈtʃeəmən prezes wykonawczy

fame and fortune feɪm ənd
ˈfɔːtʃuːn sława i bogactwo

executive powers ɪɡˈzekjʊtɪv
ˈpaʊəz kompetencje wykonawcze

fame feɪm sława

exemplary ɪɡˈzempləri wzorowy

far-fetched fɑː(r) fetʃt niemożliwy,
naciągany

exercise in sth ˈeksəsaɪz ɪn
ˈsʌmθɪŋ próba dokonania czegoś;
działanie podobne/mające wszelkie
znamiona czegoś
exhaustive ɪɡˈzɔːstɪv
wyczerpujący, kompletny

familiar fəˈmɪliə(r) znajomy, znany

far-flung fɑː(r) flʌŋ odległy
far-reaching fɑː(r) ˈriːtʃɪŋ
dalekosiężny, dający się mocno
odczuć (skutek czegoś)
fault fɔːlt wina

fingers crossed! ˈfɪŋɡəz krɒst 
trzymam kciuki!
fintech ˈfɪntek technologie
finansowe (branża), instrumenty/
oprogramowanie finansowe
first and foremost fɜːst ənd
ˈfɔːməʊst przede wszystkim
first taste of sth ˈfɜːst teɪst əv
ˈsʌmθɪŋ zakosztowanie czegoś
po raz pierwszy
first-ever fɜːst ˈevə(r) pierwszy
na świecie (tylko
przed rzeczownikiem)
flashpoint ˈflæʃpɔɪnt punkt zapalny
flattering ˈflætərɪŋ pochlebny
(pokazujący kogoś w dobrym
świetle)
flavour ˈfleɪvə(r) smak (UK)
flawless ˈflɔːləs bez skazy,
nieskazitelny
flexibility ˌfleksəˈbɪləti
elastyczność
flight flaɪt lot
floral ˈflɔːrəl kwiatowy
focal point ˈfəʊkl pɔɪnt punkt
centralny, główny punkt
folded ˈfəʊldɪd zwinięty, złożony
followed by X ˈfɒləʊd baɪ 
po którym nastąpił/pojawił się X
following sth ˈfɒləʊɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
po czymś
foodstuffs ˈfuːdstʌfs produkty
spożywcze
foothold ˈfʊthəʊld przyczółek,
punkt oparcia
for instance fə(r) ˈɪnstəns 
na przykład
for personal use fə(r) ˈpɜːsənl ˈjuːs
na użytek własny

feature ˈfiːtʃə(r) cecha, funkcja

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

fee fiː opłata

forced fɔːst zmuszony, przymusowy

expertise ˌekspɜːˈtiːz wiedza
specjalistyczna

fertile ˈfɜːtaɪl żyzny

forecast ˈfɔːkɑːst prognoza

exploitation eksplɔɪˈteɪʃən wyzysk

fiendish ˈfiːndɪʃ nieludzki, piekielny
figurehead ˈfɪɡəhed symboliczny
przywódca

foremost ˈfɔːməʊst przede
wszystkim, co najważniejsze

exhibition ˌeksɪˈbɪʃn wystawa
expansive ɪkˈspænsɪv ogromny,
rozległy

exploits ˈeksplɔɪts wyczyny, popisy

former ˈfɔːmə(r) były, dawny

Colorful
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formerly ˈfɔːməli dawniej, kiedyś

game show geɪm ʃəʊ teleturniej

fortunes ˈfɔːtʃuːnz losy (czegoś)

gamification ˌɡeɪmɪfɪˈkeɪʃn 
grywalizacja

fossil fuel ˈfɒsl ˈfjuːəl paliwo
kopalne
found to be lacking faʊnd tə
bi ˈlækɪŋ który nie spełnia(ł)
wymagań
founder ˈfaʊndə(r) założyciel
frame rate freɪm reɪt liczba klatek
na sekundę
framework ˈfreɪmwɜːk struktura
free market friː ˈmɑːkɪt wolny
rynek
free rein to do sth friː reɪn tə
du ˈsʌmθɪŋ wolna ręka w jakimś
działaniu
free-trade agreement friː treɪd
əˈɡriːmənt umowa o wolnym
handlu
freelancer ˈfriːlɑːnsə(r) wolny
strzelec
frequently ˈfriːkwəntli często
fringe frɪndʒ skraj, obrzeże
from some quarters frəm səm
ˈkwɔːtəz w pewnych kręgach
frontline ˈfrənˌtlaɪn znajdujący
się na pierwszej linii, mający
bezpośrednią styczność
(np. z klientem)
fulfilment fʊlˈfɪlmənt poczucie
spełnienia (UK)
full-time fʊl taɪm na pełny etat,
w pełnym wymiarze godzin
fully stocked ˈfʊli stɒkt w pełni
zaopatrzony
further afield ˈfɜːðə(r) əˈfiːld dalej,
w dalszej perspektywie
further X ˈfɜːðə(r) dalszy/dalsze X
furthermore ˌfɜːðəˈmɔː(r) 
co więcej, ponadto
futility fjuːˈtɪlɪti bezsensowność,
daremność

G

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

garden sprinkler ˈɡɑːdn ˈsprɪŋklə(r)
spryskiwacz ogrodowy
gated community ˈɡeɪtɪd
kəˈmjuːnɪti zamknięte osiedle
GDP (gross domestic product) ˌdʒiː

diː ˈpiː ɡrəʊs dəˈmestɪk ˈprɒdʌkt
 KB (produkt krajowy brutto)
P
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guiding principle ˈɡaɪdɪŋ ˈprɪnsəpl
przewodnia zasada
gunshot ˈɡʌnʃɒt strzał (z broni
palnej)

H

habit ˈhæbɪt zwyczaj
hair loss heə(r) lɒs utrata włosów

geek ɡiːk maniak/wielbiciel
technologii

half-jokingly hɑːf ˈdʒəʊkɪŋli 
pół żartem

Generation X (Gen X) ˌdʒenəˈreɪʃn
eks dʒen eks pokolenie „X”,
generacja „X”

haunting ˈhɔːntɪŋ zapadający
w pamięć

gently ˈdʒentli delikatnie
genuinely ˈdʒenjʊɪnli autentycznie,
faktycznie
geolocation ˌdʒiːəʊləʊˈkeɪʃn 
lokalizacja na podstawie danych
online/GPS

hazard ˈhæzəd niebezpieczeństwo,
zagrożenie
hazardous ˈhæzədəs 
niebezpieczny dla zdrowia
head of government hed əv
ˈɡʌvənmənt szef rządu

geopolitics ˌdʒɪəʊˈpɒlətɪks 
geopolityka

head of sth hed əv ˈsʌmθɪŋ 
dyrektor czegoś, prezes

geosciences ˈdʒiːəʊsaɪənsɪz nauka
o ziemi, geologia

headcount ˈhedkaʊnt załoga,
obsada

gift shop ɡɪft ʃɒp sklep
z pamiątkami

headquartered somewhere ˈhedˌkɔːtərd ˈsʌmweə
mający swoją siedzibę gdzieś

globetrotter ˈɡləʊbtrɒtə(r)
obieżyświat
gossip ˈɡɒsɪp plotkarstwo

headset ˈhedset zestaw
słuchawkowy

graduation ˌɡrædʒʊˈeɪʃn
ukończenie szkoły

hearing ˈhɪərɪŋ przesłuchanie,
posiedzenie

grand scale ɡrænd skeɪl wielka
skala

heating, ventilation and air
conditioning (HVAC) ˈhiːtɪŋ

great time was had by all ˈɡreɪt
ˈtaɪm wəz həd baɪ ɔːl wszyscy
doskonale się bawili
grid ɡrɪd siatka, sieć (także
energetyczna)
gross domestic product
(GDP) ɡrəʊs dəˈmestɪk ˈprɒdʌkt
ˌdʒiː diː ˈpiː produkt krajowy brutto
(PKB)
gross grəʊs brutto
Guangdong ˈɡwæŋdɒŋ prowincja
Guangdong
guidance on sth ˈɡaɪdns ɒn
ˈsʌmθɪŋ wskazówki na jakiś temat,
doradztwo

ˌventɪˈleɪʃn ənd eə(r) kənˈdɪʃnɪŋ
ˈeɪtʃvak ogrzewanie, wentylacja

i klimatyzacja (US)

heavens ˈhevnz niebiosa
heavy build ˈhevi bɪld przy tuszy
(o sylwetce)
heck,... hek kurczę,..., cholera,...
(pot., slang)
hemp hemp konopie
hierarchy ˈhaɪərɑːki hierarchia
high-altitude haɪ ˈæltɪtjuːd 
na dużej wysokości
high-profile haɪ ˈprəʊfaɪl bardzo
słynny, szeroko znany

Colorful
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high-rise haɪ raɪz związany
z wysokościowcami, w wieżowcu
(tylko przed rzeczownikiem)
high haɪ rekordowa wysokość/
wysoki poziom
hiking ˈhaɪkɪŋ chodzenie
na piesze wycieczki, wędrówki
hold həʊld ładownia
Holy Trinity ˈhəʊli ˈtrɪnɪti Trójca
Święta
home to sth həʊm tə ˈsʌmθɪŋ
który mieści coś w sobie
honorary ˈɒnərəri honorowy
honours ˈɒnəz zaszczyty,
wyróżnienia (UK)
hooked on sth hʊkt ɒn ˈsʌmθɪŋ
uzależniony od czegoś, mający
bzika na punkcie czegoś
horizon həˈraɪzn horyzont
hotelier həʊˈtelɪə(r) hotelarz
housing ˈhaʊzɪŋ mieszkanie,
miejsce zamieszkania
how come? haʊ kʌm dlaczego?
(pot.)
hub hʌb centrum (np. aktywności,
biznesu), węzeł (np. komunikacyjny)

idle ˈaɪdl bezczynny, w przestoju
idyllic ɪˈdɪlɪk idylliczny, sielankowy
illegal ɪˈliːɡl nielegalny
immaculate ɪˈmækjələt 
nieskazitelny, doskonały
immediately ɪˈmiːdɪətli 
natychmiast, od razu

imo (in my opinion) ˌaɪ em ˈəʊ ɪn
maɪ əˈpɪnɪən według mnie
(pot., slang online)
impact ˈɪmpækt wpływ (na coś)
imperative ɪmˈperətɪv
konieczność, obowiązek
imperfection ˌɪmpəˈfekʃn
niedoskonałość
impressive ɪmˈpresɪv imponujący,
robiący wrażenie
in a matter of X ɪn ə ˈmætə(r) əv 
w zaledwie X (minut, godzin itp.)
in a nutshell ɪn ə ˈnʌt ʃel w skrócie

humble beginnings ˈhʌmbl
bɪˈɡɪnɪŋz skromne początki

in circulation ɪn ˌsɜːkjəˈleɪʃn 
w obrocie, w obiegu

humility hjuːˈmɪləti pokora

in droves ɪn drəʊvz tłumnie,
rzeszami

I

identity aɪˈdentɪti tożsamość

in pursuit of sth ɪn pəˈsjuːt əv
ˈsʌmθɪŋ w poszukiwaniu czegoś,
dążąc do czegoś

in short ɪn ʃɔːt krótko mówiąc

in ascending order ɪn əˈsendɪŋ
ˈɔːdə(r) we wzrastającym porządku

hyperconnected hʌɪpəkəˈnektɪd
hiperłączony, zinternetyzowany

in progress ɪn ˈprəʊɡres trwający

immune system ɪˈmjuːn ˈsɪstəm
układ odpornościowy

humanoid ˈhjuːmənɔɪd
człekopodobny

hypercompetitive ˈhʌɪpəkəmˌpetɪtɪv nastawiony
zbyt mocno na rywalizację, bardzo
zacięty (pod kątem rywalizowania
o coś)

in person ɪn ˈpɜːsn osobiście

in real time ɪn rɪəl taɪm w czasie
rzeczywistym

in alignment with sth ɪn
əˈlaɪnmənt wɪð ˈsʌmθɪŋ w zgodzie
z czymś

hybrid ˈhaɪbrɪd hybrydowy

in no time at all ɪn nəʊ ˈtaɪm ət ɔːl
w mgnieniu oka

immersive ɪˈmɜːsɪv pozwalający
poczuć się w centrum wydarzeń,
dający poczucie bycia w samym
środku czegoś

hubbub ˈhʌbʌb zgiełk (miejski),
szum (uliczny)

hustle and bustle ˈhʌsl ənd ˈbʌsl
zgiełk i szum, ożywienie
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in equal measure ɪn ˈiːkwəl
ˈmeʒə(r) w jednakowym stopniu
in every sense of the word ɪn ˈevri
sens əv ðə ˈwɜːd w każdym
znaczeniu tego słowa
in favour of sth ɪn ˈfeɪvə(r) əv
ˈsʌmθɪŋ na rzecz czegoś, w zamian
za coś (UK)
in isolation ɪn ˌaɪsəˈleɪʃn wzięty
pojedynczo, traktowany
indywidualnie
in no particular order... ɪn nəʊ
pəˈtɪkjʊlə(r) ˈɔːdə(r) 

w przypadkowej kolejności...

in respect of sth ɪn rɪˈspekt əv
ˈsʌmθɪŋ pod kątem/względem X
in so doing,... ɪn ˈsəʊ ˈduːɪŋ
poprzez to..., robiąc to...
in terms of sth ɪn tɜːmz əv ˈsʌmθɪŋ
pod względem czegoś, jeśli chodzi
o coś
in the belief that... ɪn ðə bɪˈliːf ðæt
w przekonaniu, że...
in the midst of sth ɪn ðə mɪdst əv
ˈsʌmθɪŋ w samym środku czegoś
in the order of X ɪn ði ˈɔːdə(r) əv 
w okolicach X (o sumie, kwocie)
in the region of sth ɪn ðə ˈriːdʒən
əv ˈsʌmθɪŋ w granicach czegoś,
w okolicy (przybliżeniu)
in the region of X ɪn ðə ˈriːdʒən əv
w okolicach X, około X
(np. o kwocie)
in the spirit of sth ɪn ðə ˈspɪrɪt əv
ˈsʌmθɪŋ w duchu czegoś, jak
przystoi czemuś
in the wake of sth ɪn ðə weɪk əv
ˈsʌmθɪŋ w następstwie czegoś,
po czymś
in the X leading (up) to sth ɪn ði
ˈliːdɪŋ ʌp tə ˈsʌmθɪŋ w okresie X
poprzedzających/poprzedzającym
coś
in total ɪn ˈtəʊtl łącznie
in turn ɪn tɜːn z kolei
in view of sth ɪn vjuː əv ˈsʌmθɪŋ
zważywszy na coś, ze względu
na coś
in X short years ɪn ʃɔːt ˈjiəz 
w zaledwie X lat
in-house ɪn haʊs wewnętrzny,
w firmie

Colorful
MEDIA

inadequacy ɪnˈædɪkwəsi niższość
(np. kompleks)

initially ɪˈnɪʃəli pierwotnie,
początkowo

inbox ˈɪnbɒks skrzynka odbiorcza

innumerable ɪˈnjuːmərəbl 
niezliczony

incentive ɪnˈsentɪv zachęta,
motywacja

insight ˈɪnsaɪt wgląd

inception ɪnˈsepʃn utworzenie,
powstanie

insufficient ˌɪnsəˈfɪʃnt
niewystarczający

inclined towards sth ɪnˈklaɪnd
təˈwɔːdz ˈsʌmθɪŋ skłonny
ku czemuś, skłaniający się

intention ɪnˈtenʃn zamiar

incorporated into
sth ɪnˈkɔːpəreɪtɪd ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ
włączony do czegoś, będący
nieodłącznym elementem czegoś
increasingly so ɪnˈkriːsɪŋli ˈsəʊ 
w coraz większym stopniu
incredibly ɪnˈkredəbli niezwykle
incremental ˌɪŋkrəˈmentl 
przyrostowy, stopniowy

internal ɪnˈtɜːnl wewnętrzny
internationals ˌɪntəˈnæʃnəlz 
obcokrajowcy
internet of things (IoT) ˈɪntənet əv
ˈθɪŋz ˌaɪ əʊ ˈtiː internet rzeczy
intolerance ɪnˈtɒlərəns
nieprzyswajanie, nietolerowanie
(czegoś)
invaluable ɪnˈvæljuəbl bezcenny
invention ɪnˈvenʃn wynalazek

independently ˌɪndɪˈpendəntli
niezależnie, w niezależny sposób

irresistible ˌɪrɪˈzɪstəbl nieodparty,
przemożny

indication ɪndɪˈkeɪʃn wskazówka,
oznaka

it could be argued that... ɪt kəd bi
ˈɑːɡjuːd ðæt możliwe, że..., można
utrzymywać, że...

indispensable ˌɪndɪˈspensəbl
nieodzowny, nieodłączny
individual ˌɪndɪˈvɪdʒʊəl osoba,
jednostka
indoor swimming pool ˈɪndɔː(r)
ˈswɪmɪŋ puːl basen kryty, basen
domowy
industrial revolution ɪnˈdʌstrɪəl
ˌrevəˈluːʃn rewolucja przemysłowa
inevitably ɪnˈevɪtəbli nieuchronnie
inextricably ˌɪnɪkˈstrɪkəbli 
nierozerwalnie

it is worth noting that... ɪt ɪz wɜːθ
nəʊtɪŋ ðæt warto/należy zaznaczyć,
że...
it stands to reason that... ɪt
stændz tə ˈriːzn ðæt jest (całkiem)
zrozumiałe/oczywiste, że...
it’s fair to say that... ɪts feə(r) tə
seɪ ðæt trzeba przyznać, że...

J

infamous ˈɪnfəməs owiany złą
sławą, niesławny

joint dʒɔɪnt wspólny, robiony
wraz z kimś

infamously ˈɪnfəməsli haniebnie,
niechlubnie

K

infinite ˈɪnfɪnət nieskończony
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L

labour ˈleɪbə(r) siła robocza; praca
(UK)
lack of sth læk əv ˈsʌmθɪŋ brak
czegoś
landmark ˈlændmɑːk przełomowy,
doniosły
landscape ˈlændskeɪp krajobraz,
pejzaż
large-scale lɑːdʒ skeɪl (zakrojony)
na dużą skalę, wielki (tylko
przed rzeczownikiem)
latitude ˈlætɪtjuːd szerokość
geograficzna
lavender ˈlævəndə(r) lawenda
lavish ˈlævɪʃ wystawny, pełen
przepychu
law enforcement lɔː ɪnˈfɔːsmənt
siły policyjne/porządku publicznego
layout ˈleɪaʊt układ przestrzenny
lead led ołów
leadership ˈliːdəʃɪp przywództwo
Lebanon ˈlebənən Liban
leisure ˈleʒə(r) wypoczynek
lengthy ˈleŋθi długi
let’s be fair... lets bi feə(r) spójrzmy
prawdzie w oczy..., powiedzmy
sobie szczerze...
libertarian ˌlɪbəˈteəriən
wolnościowy, libertariański
licence ˈlaɪsns licencja, zezwolenie
(UK)
licenced ˈlaɪsnst licencjonowany
(UK)
lighting ˈlaɪtɪŋ oświetlenie

inflated ɪnˈfleɪtɪd zawyżony,
sztucznie rozdmuchany

keen eye for sth kiːn aɪ fə(r)
ˈsʌmθɪŋ dar dostrzegania czegoś

influx ˈɪnflʌks napływ

keen to do sth kiːn tə du ˈsʌmθɪŋ
chętny/skory do zrobienia czegoś

like it or lump it... ˈlaɪk ɪt ɔː(r) lʌmp
ɪt czy chcesz tego, czy nie, czy (ci)
się to podoba, czy nie

kick-starter ˈkɪk stɑːtə(r) 
rozrusznik; coś, co pobudza lub
motywuje do rozwoju

like-minded laɪk ˈmaɪndɪd myślący
podobnie, o podobnych
zapatrywaniach

knock-on effect nɒk ɒn ɪˈfekt efekt
domina

likelihood ˈlaɪklɪhʊd szanse,
prawdopodobieństwo

infused ɪnˈfjuːzd nasycony (czymś)
ingenious ɪnˈdʒiːniəs pomysłowy
inhabitant ɪnˈhæbɪtənt 
mieszkaniec
initial ɪˈnɪʃl pierwotny, początkowy

Colorful
MEDIA

liquefied petroleum gas
(LPG) ˈlɪkwɪfaɪd pɪˈtrəʊlɪəm ɡæs
ˌel piːˈdʒiː skroplony gaz
ropopochodny, płynny
gaz ziemny (LPG)
liqueur lɪˈkjʊə(r) likier; mocny
trunek
living testament to sth ˈlɪvɪŋ
ˈtestəmənt tə ˈsʌmθɪŋ żywy dowód
na coś
lobbying ˈlɒbɪɪŋ lobbing
(polityczny)
location-independent ləʊˈkeɪʃn
ˌɪndɪˈpendənt niezależny
od lokalizacji (np. mobilny)
lol (laughing out loud) ˌel əʊ
ˈel ˈlɑːfɪŋ ˈaʊt laʊd śmiechłem/
śmiechłam (emotikon/skrót
określający duże rozbawienie)
(pot., slang, online)
long-term lɒŋ tɜːm
długoterminowy (tylko
przed rzeczownikiem)

mainland ˈmeɪnlænd kontynent,
kontynentalny

mental health ˈmentl helθ zdrowie
psychiczne

mainstream ˈmeɪnstriːm główny
nurt

merchant ˈmɜːtʃənt handlowy

managerial ˌmænɪˈdʒɪərɪəl 
kierowniczy, menedżerski
managing director ˈmænɪdʒɪŋ
dəˈrektə(r) dyrektor naczelny
manual labour ˈmænjʊəl ˈleɪbə(r)
praca fizyczna (UK)
manufacturing ˌmænjʊˈfæktʃərɪŋ
produkcja
many an X ˈmeni ən wielu/wiele X
(arch., form.)
march of time mɑːtʃ əv ˈtaɪm
upływ czasu
margin ˈmɑːdʒɪn marża (zysku)
marijuana ˌmærɪˈwɑːnə 
marihuana
marine məˈriːn morski (adj.);
żołnierz piechoty morskiej (n.)

looks lʊks wygląd

maritime ˈmærɪtaɪm morski

loud and clear laʊd ənd klɪə(r)
jasno i wyraźnie

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

low-latency ləʊ ˈleɪtnsi 
o niewielkich opóźnieniach
(połączenie internetowe)

marketplace ˈmɑːkɪtpleɪs rynek

Lower Silesia ˈləʊə(r) sʌɪˈliːzɪə
Dolny Śląsk
lowly ˈləʊli niski, słaby
lush lʌʃ bujny, porośnięty bujną
roślinnością
luxury goods ˈlʌkʃəri ɡʊdz 
produkty luksusowe

M

MA (Master of Arts) ˌem ˈeɪ
ˈmɑːstə(r) əv ɑːts magister
(nauk humanistycznych)
machine learning (ML) məˈʃiːn
ˈlɜːnɪŋ ˌem ˈel uczenie maszynowe
magnificent mæɡˈnɪfɪsnt
wspaniały
magnitude ˈmæɡnɪtjuːd wielkość,
skala
maiden name ˈmeɪdn neɪm 
nazwisko panieńskie

business-english.com.pl
89/2022

married name ˈmærɪd ˈneɪm 
nazwisko po mężu
mashed mæʃt tłuczony
Master’s degree ˈmɑːstə(r)z dɪˈɡriː
tytuł/stopień magistra
material sciences məˈtɪərɪəl
ˈsaɪənsɪz materiałoznawstwo

mere mɪə(r) zwykły, zaledwie
(będący tylko/zaledwie czymś/
jakimś)
Meso-American

ˌmesəʊəˈmerɪk(ə)n
mezoamerykański

metallurgical ˌmetəˈlɜːdʒɪkl 
metalurgiczny
metaverse ˈmetəˌvɜːs 
metawersum, meta-wszechświat
metric ˈmetrɪk wskaźnik
mid-X mɪd w połowie X,
w trakcie X
middleweight ˈmɪdlweɪt wagi
średniej
midnight sun ˈmɪdnaɪt sʌn słońce
polarne
mild maɪld łagodny, lekki
millennials mɪˈlenɪəls milenialsi
minced beef mɪnst biːf mielona
wołowina
mind-bending ˈmaɪnd bendɪŋ
niewyobrażalny, przekraczający
ludzkie pojęcie
mindful of sth ˈmaɪndfəl əv
ˈsʌmθɪŋ mający coś na względzie,
pamiętający o czymś
mine maɪn kopalnia

material wealth məˈtɪərɪəl welθ
bogactwo materialne

miscalculation ˌmɪsˌkælkjʊˈleɪʃn
pomyłka

maternity leave məˈtɜːnɪti liːv 
urlop macierzyński

miscommunication

mayor meə(r) burmistrz
meanwhile ˈmiːnwaɪl tymczasem
measurable ˈmeʒərəbl mierzalny,
wymierny
mechanical engineering mɪˈkænɪkl
ˌendʒɪˈnɪərɪŋ budowa maszyn
media circus ˈmiːdɪə ˈsɜːkəs cyrk
medialny, nagonka medialna
membership ˈmembəʃɪp
członkostwo
memo ˈmeməʊ notatka służbowa

ˌmɪskəˌmjuːnəˈkeɪʃən 

nieporozumienie, błąd komunikacji
misguided ˌmɪsˈɡaɪdɪd mylny,
chybiony
mismatch ˈmɪsmætʃ 
niedopasowanie, rozbieżność
mixture ˈmɪkstʃə(r) mieszanka
modern-day ˈmɒdn deɪ dzisiejszy,
współczesny (tylko przed
rzeczownikiem)
modest ˈmɒdɪst skromny
mogul ˈməʊɡl potentat, magnat

Colorful
MEDIA
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Monday morning blues ˌmʌndi
ˈmɔːnɪŋ bluːz depresja
poniedziałkowego poranka

nationwide ˈneɪʃnwaɪd w całym
kraju

not to be lost on sb nɒt tə bi lɒst
ɒn ˈsʌmbədi nie ujść czyjejś uwadze

mood muːd nastrój

nausea ˈnɔːziə mdłości
neatly ˈniːtli zgrabnie, porządnie

not to go unnoticed nɒt tə
ɡəʊ ˌʌnˈnəʊtɪst nie przejść
niezauważenie, zostać
dostrzeżonym

more X than you can shake a stick
at mɔː(r) ðən ju kən ʃeɪk ə stɪk æt
więcej X, niż jesteś sobie w stanie
wyobrazić
moreover mɔːˈrəʊvə(r) co więcej
mortality rate mɔːˈtælɪti
reɪt wskaźnik umieralności,
śmiertelność
most notably məʊst ˈnəʊtəbli 
a zwłaszcza, a w szczególności
motherhood ˈmʌðəhʊd
macierzyństwo
motor-neuron ˈməʊtə(r) ˈnjʊərɒn
związany z neuronami ruchowymi
move away from sth muːv əˈweɪ
frəm ˈsʌmθɪŋ odejście od czegoś
movement-sensitive ˈmuːvmənt
ˈsensətɪv wykrywający ruch
multi-currency ˌmʌltɪˈkʌrənsi
wielowalutowy
multinational ˌmʌltiˈnæʃnəl 
korporacja międzynarodowa
mum-about-town mʌm əˈbaʊt
taʊn światowa mamuśka
mumsy ˈmʌmzi mamuśkowaty
(niezbyt mocny, bezpieczny
i bez dodatkowych funkcji –
np. o aucie) (pot., UK)
mural ˈmjʊərəl mural

neighbour ˈneɪbə(r) sąsiad (UK)
net number net ˈnʌmbə(r) liczba
netto
net value net ˈvæljuː wartość netto
net worth net wɜːθ majątek netto
net zero on carbon net ˈzɪərəʊ
ɒn ˈkɑːbən mający zerowe emisje
węgla netto
newsfeed ˈnjuːzfiːd kanał informacyjny
nitrogen dioxide ˈnaɪtrədʒən
daɪˈɒksaɪd dwutlenek azotu
no doubt nəʊ daʊt bez wątpienia
no end of X nəʊ end əv
niekończąca się seria X,
niekończące się X
no expense spared nəʊ ɪkˈspens
speəd nie poskąpiono ani grosza
no way! nəʊ ˈweɪ nie gadaj!
(z niedowierzaniem), co Ty
powiesz?
no-nonsense nəʊ ˈnɒnsns
rozsądny, sensowny (tylko
przed rzeczownikiem)
non-fungible token
(NFT) nɒnˈfʌn(d)ʒɪbl ˈtəʊkən  
ˌen ef ˈtiː niewymienialny token
(wyjątkowy zasób cyfrowy, którego
nie da się powielić)

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

none more so than X nʌn mɔː(r)
ˈsəʊ ðən żaden w większym
stopniu, niż X, X w największym
stopniu

myopically maɪˈɒpɪkli 
krótkowzrocznie

nonetheless ˌnʌnðəˈles mimo
wszystko

myriad ˈmɪriəd miriady, ogrom

northerly ˈnɔːðəli północny

N

Northern Lights ˈnɔːðən laɪtz zorza
polarna

not to mention... nɒt tə ˈmenʃn
że już nie wspomnę o..., nie
wspominając o...
not-for-profit nɒt fə(r) ˈprɒfɪt 
nienastawiony na zysk,
nieprzynoszący dochodu
(o spółce)
notable ˈnəʊtəbl godny uwagi
noteworthy ˈnəʊtwɜːði godny
uwagi
noticeboard ˈnəʊtɪsbɔːd tablica
ogłoszeń
notification ˌnəʊtɪfɪˈkeɪʃn 
powiadomienie
nouveau riche ˌnuːvəʊ ˈriːʃ 
nowobogacki
novel ˈnɒvl nowatorski, nowy
nowadays ˈnaʊədeɪz obecnie,
teraz
nowhere more so than X nʌn
mɔː(r) ˈsəʊ ðən w największym
stopniu w X

O

obligation ˌɒblɪˈɡeɪʃn obowiązek;
zobowiązanie
obligatory əˈblɪɡətri obowiązkowy
occasionally əˈkeɪʒənəli czasem,
od czasu do czasu
octogenarian ˌɒktədʒəˈneəriən
osiemdziesięciolatek, osoba
po osiemdziesiątce
of one’s own design əv wʌnz əʊn
dɪˈzaɪn zaprojektowany przez kogoś
offline ˌɒfˈlaɪn poza siecią, offline

northernmost ˈnɔːðənməʊst 
najdalej wysunięty na północ

oil field ɔɪl fiːld pole roponośne,
pole naftowe

nascent ˈnæsnt powstający

not surprisingly nɒt səˈpraɪzɪŋli jak
można się (było) spodziewać

on a day-to-day basis ɒn ə deɪ tə
deɪ ˈbeɪsɪs na co dzień

national security ˈnæʃnəl
sɪˈkjʊərəti bezpieczeństwo
narodowe

not to be confused with X... nɒt
tə bi kənˈfjuːzd wɪð nie należy tego
mylić z X...

on a par with sth ɒn ə pɑː(r)
wɪð ˈsʌmθɪŋ na równi z czymś,
dorównujący czemuś

namely ˈneɪmli (a) mianowicie

Colorful
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on a personal level ɒn ə ˈpɜːsənl
ˈlevl na płaszczyźnie prywatnej

outcome ˈaʊtkʌm wynik,
osiągnięcie

penchant for sth ˈpɒʃ̃ ɒ̃ fə(r)
ˈsʌmθɪŋ zamiłowanie do czegoś

on behalf of sb ɒn bɪˈhɑːf əv
ˈsʌmbədi na czyjąś rzecz, w czyimś
imieniu

outstanding aʊtˈstændɪŋ wybitny

peninsula pəˈnɪnsjʊlə półwysep

overcapacity ˌəʊvəkəˈpæsəti 
przekroczenie zdolności
obsługowych/produkcyjnych

per annum pər ˈænəm rocznie
(łac.)

on demand ɒn dɪˈmɑːnd 
na żądanie
on the agenda ɒn ði əˈdʒendə 
w planie (spotkania),
w harmonogramie
on the front line ɒn ðə frʌnt laɪn
na linii frontu, na pierwszej linii
on the up ɒn ði ʌp wzrastający,
zwyżkujący (nie przed
rzeczownikiem)
onboarding ˌɒnˈbɔːdɪŋ 
wprowadzenie i orientacja nowego
pracownika do firmy (US)
one man’s loss is another man’s
gain wʌn mænz lɒs ɪz əˈnʌðə(r)
mænz ɡeɪn gdzie jeden traci, drugi
się bogaci
one-time ˈwʌntaɪm jednorazowy
ongoing ˈɒnɡəʊɪŋ trwający,
istniejący
onshore ˈɒnʃɔː(r) znajdujący się
w obrębie kontynentu/na suchym
lądzie
open pit ˈəʊpən pɪt odkrywka,
odkrywkowy
open-source software ˈəʊpən sɔːs
ˈsɒftweə(r) oprogramowanie
o otwartym kodzie źródłowym
opiate ˈəʊpɪət opiat
opportunity knocks ˌɒpəˈtjuːnɪti
nɒks pojawia się szansa
do wykorzystania, trafia się okazja
opulently ˈɒpjuːləntli bogato
ordinary ˈɔːdɪnri zwyczajny
organised crime ˈɔːɡənaɪzd kraɪm
przestępczość zorganizowana
orphanage ˈɔːfənɪdʒ sierociniec
ostensibly ɒˈstensəbli rzekomo,
pozornie
out of date aʊt əv deɪt przestarzały
(nie przed rzeczownikiem)
outage ˈaʊtɪdʒ awaria, przestój
outbreak ˈaʊtbreɪk wybuch
(np. epidemii, popularności)

overly ˈəʊvəli nadmiernie

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

overseas ˌəʊvəˈsiːz zagraniczny,
za granicę

performance pəˈfɔːməns wyniki,
osiągi

P

perishable goods ˈperɪʃəbl ɡʊdz
towary łatwo psujące się

panacea ˌpænəˈsɪə panaceum,
lek na wszystko

permanently ˈpɜːmənəntli na stałe

pain relief peɪn rɪˈliːf łagodzenie/
uśmierzanie bólu

paradigm shift ˈpærədaɪm ʃɪft
zmiana paradygmatu/sposobu
myślenia

perk pɜːk dodatkowy bonus/zaleta
czegoś, świadczenie dodatkowe
(pozapłacowe)
persona non grata pɜːˌsəʊnə nɒn
ˈɡrɑːtə persona non grata
persona pɜːˈsəʊnə maska
(np. publiczna)

paradise island ˈpærədaɪs ˈaɪlənd
rajska wyspa

personalised ˈpɜːsənəlaɪzd 
spersonalizowany, indywidualny

parallel universe ˈpærəlel
ˈjuːnɪvɜːs wszechświat równoległy

personality ˌpɜːsəˈnælɪti
osobowość

parent company ˈpeərənt
ˈkʌmpəni spółka dominująca/
macierzysta

perspective pəˈspektɪv punkt
widzenia

parenthood ˈpeərənthʊd
rodzicielstwo
parliament ˈpɑːləmənt parlament
partial ˈpɑːʃl częściowy
particularly pəˈtɪkjələli szczególnie
particulate matter pɑːˈtɪkjələt
ˈmætə(r) cząstki stałe
pasting ˈpeɪstɪŋ ostra krytyka,
obsmarowanie

pertinently ˈpɜːtɪnəntli stosownie,
trafnie
petroleum pɪˈtrəʊlɪəm ropa
naftowa (UK)
petty crime ˈpeti kraɪm drobna
przestępczość
Ph.D. (Doctor of Philosophy) ˌpiː
ˈeɪtʃ ˈdiː ˈdɒktə(r) əv fɪˈlɒsəfi tytuł
doktora nauk humanistycznych
phenomenon fɪˈnɒmɪnən fenomen

patently obvious ˈpeɪtntli ˈɒbvɪəs
całkiem oczywisty

philanthropic ˌfɪlənˈθrɒpɪk 
filantropijny, dobroczynny

paternalistic pəˌtɜːnəˈlɪstɪk 
paternalistyczny

picturesque ˌpɪktʃəˈresk 
malowniczy

patiently ˈpeɪʃntli cierpliwie

pier pɪə(r) pirs, przystań

peak piːk szczyt

pipe dream paɪp driːm mrzonka

pedestrianised pəˈdestriənaɪzd 
otwarty wyłącznie dla ruchu
pieszego

pipeline ˈpaɪplaɪn rurociąg

peer-to-peer pɪə(r) tə pɪə(r) oparty
na dzieleniu się czymś między sobą
przez użytkowników (najcz. online)
(tylko przed rzeczownikiem)

pivot ˈpɪvət obrócenie,
odwrócenie
plain X pleɪn najzwyczajniej
(w świecie) X
plant plɑːnt fabryka, wytwórnia

Colorful
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playlist ˈpleɪlɪst lista odtwarzania
PM (private message) ˌpiː
ˈem ˈpraɪvɪt ˈmesɪdʒ prywatna
wiadomość (online)
polluted pəˈluːtɪd zanieczyszczony
polymetallic ˌpɒlɪmɪˈtalɪk 
polimetaliczny
pool maintenance puːl
ˈmeɪntənəns utrzymanie/
pielęgnacja basenu
populous ˈpɒpjʊləs ludny
portraiture ˈpɔːtreɪtʃə(r) 
portretowanie
possession pəˈzeʃn posiadanie

privileged ˈprɪvəlɪdʒd 
uprzywilejowany, mający szczęście
(do czegoś)
processing time ˈprəʊsesɪŋ ˈtaɪm
czas przetwarzania
prohibited prəˈhɪbɪtɪd zakazany
prominent ˈprɒmɪnənt widoczny,
wyraźny
prominently ˈprɒmɪnəntli
wyraźnie, w (bardzo) widoczny
sposób
proof of earnings pruːf əv
ˈɜːnɪŋz potwierdzenie zarobków,
zaświadczenie o zarobkach
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rating ˈreɪtɪŋ ocena, ranking
real estate rɪəl ɪˈsteɪt
nieruchomość, nieruchomości
real-time rɪəl taɪm w czasie
rzeczywistym (np. aktualizowany)
(tylko przed rzeczownikiem)
real-world rɪəl wɜːld znajdujący
się/związany ze światem
rzeczywistym (tylko przed
rzeczownikiem)
reassuringly ˌriːəˈʃʊərɪŋli
uspokajająco, pocieszająco
receptive rɪˈseptɪv otwarty,
nastawiony na odbieranie

pre-Hispanic pre hɪˈspænɪk 
przed przybyciem Hiszpanów
(o kolonizacji obu Ameryk)

property development ˈprɒpəti
dɪˈveləpmənt działalność
deweloperska (budowanie
domów)

pre-roll ˌprɪˈrəʊl pre-roll (reklama
video poprzedzająca odtwarzanie
filmiku na YouTube lub innym
serwisie video)

prospect ˈprɒspekt wizja,
perspektywa
prosperity prɒˈsperɪti dobrobyt,
prosperity

prediction prɪˈdɪkʃn prognoza,
przewidywanie

provision prəˈvɪʒn postanowienie,
warunek

preference ˈprefrəns preferencja,
wybór

psychoactive ˌsʌɪkəʊˈaktɪv 
psychoaktywny

pressing ˈpresɪŋ pilny, naglący

put all that together and... pʊt ɔːl
ðət təˈɡeðə(r) ænd gdy połączy się
to wszystko razem, to (powstaje) ...

regarding sth rɪˈɡɑːdɪŋ ˈsʌmθɪŋ
odnośnie (do) czegoś

price-fixing praɪs ˈfɪksɪŋ ustalanie
cen, związany z ustalaniem cen

Q

regret rɪˈɡret żal (z powodu czegoś)

quantity ˈkwɒntɪti ilość

regulator ˈreɡjuleɪtə(r) organ
nadzorujący organizację/działanie
czegoś

primary ˈpraɪməri główny,
podstawowy

quantum leap ˈkwɒntəm liːp
ogromny skok jakościowy

related to sth rɪˈleɪtɪd tə ˈsʌmθɪŋ
związany z czymś

prime minister praɪm ˈmɪnɪstə(r)
premier

quest kwest poszukiwania
(czegoś), dążenie (do czegoś)

relatively ˈrelətɪvli stosunkowo,
względnie

question mark ˈkwestʃən mɑːk 
pytajnik, znak zapytania

release rɪˈliːs wypuszczenie,
wydanie

prevailing prɪˈveɪlɪŋ dominujący,
panujący
price composition praɪs
ˌkɒmpəˈzɪʃn skład cenowy

prime praɪm najlepszy,
najkorzystniejszy
principal ˈprɪnsəpl najważniejszy,
największy (tylko przed
rzeczownikiem)
principle ˈprɪnsəpl reguła, zasada

quirky kwɜːki dziwaczny, dziwny

R

record low ˈrekɔːd ləʊ rekordowo
niski poziom
recreational use ˌrekrɪˈeɪʃnəl ˈjuːs
użytek rekreacyjny, rekreacyjne
wykorzystanie
reeling from sth ˈriːlɪŋ frəm
ˈsʌmθɪŋ zbierający się do kupy
po czymś, boleśnie dotknięty czymś
refreshing rɪˈfreʃɪŋ odświeżający,
orzeźwiający
refugee ˌrefjʊˈdʒiː uchodźca

regime reɪˈʒiːm reżim

relentlessly rɪˈlentləsli 
bezustannie, niepowstrzymanie
relevant ˈreləvənt odpowiedni,
właściwy

prison sentence ˈprɪzn ˈsentəns
wyrok więzienia, odsiadka

ramification ˌræmɪfɪˈkeɪʃn skutek
(negatywny)

reliable rɪˈlaɪəbl pewny, na którym
można polegać

private jet ˈpraɪvɪt ˈdʒet prywatny
odrzutowiec

rampant success ˈræmpənt
səkˈses ogromny sukces

remains rɪˈmeɪnz szczątki,
pozostałości

privately ˈpraɪvətli prywatnie

rapidly ˈræpɪdli szybko

remarkable rɪˈmɑːkəbl niezwykły

Colorful
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remit ˈriːmɪt kompetencje, działka
(czyjaś) (UK)
remote working rɪˈməʊt ˈwɜːkɪŋ
praca zdalna
renewable energy source rɪˈnjuːəbl
ˈenədʒi sɔːs źródło energii
odnawialnej
renewed rɪˈnjuːd odnowiony,
świeży
renown for sth rɪˈnaʊn fə(r)
ˈsʌmθɪŋ bycie znanym z czegoś,
wsławienie się czymś
renowned rɪˈnaʊnd słynny, znany
replacement rɪˈpleɪsmənt
zastępczy
research into sth ˈriːsɜːtʃ ˈɪntə
ˈsʌmθɪŋ badania w jakiejś
dziedzinie
research rɪˈsɜːtʃ badanie, badania
reservations ˌrezəˈveɪʃnz opory,
zastrzeżenia
reserves rɪˈzɜːvz rezerwy, zasoby

ride-sharing raɪd ˈʃeərɪŋ usługa
dojeżdżania z kimś do pracy/
na dłuższe trasy
rife with sth raɪf wɪð ˈsʌmθɪŋ 
w którym aż się roi od czegoś
riff-raff ˈrɪf ræf motłoch, hołota
rigorous ˈrɪɡərəs rygorystyczny,
drobiazgowy
risk-averse rɪsk əˈvɜːs unikający
ryzyka, ostrożny (o osobie)
robust rəʊˈbʌst mocny, silny
romantic relationship rəˈmæntɪk
rɪˈleɪʃnʃɪp związek miłosny
room for sth ruːm fə(r) ˈsʌmθɪŋ
miejsce na coś (np. na błędy)

route ruːt droga, trasa
routinely ruːˈtiːnli zwyczajowo,
stale

rumour ˈruːmə(r) plotka (UK)

resort rɪˈzɔːt kurort wypoczynkowy

run rʌn przebieg, uruchomienie
(o jednokrotnym działaniu czegoś,
procesie itp.)
ruthless ˈruːθləs bezlitosny

S

respectively rɪˈspektɪvli 
odpowiednio

sacrifice ˈsækrɪfaɪs ofiara

response to sth rɪˈspɒns tə
ˈsʌmθɪŋ odpowiedź na coś, reakcja

sanguine ˈsæŋɡwɪn pogodny,
pełen optymizmu

rethink ˌriːˈθɪŋk ponowne
przemyślenie czegoś
return on investment (ROI) rɪˈtɜːn
ɒn ɪnˈvestmənt ˌɑː(r) əʊ ˈaɪ zwrot
z inwestycji
returns rɪˈtɜːnz zyski (z inwestycji)
revenue report ˈrevənjuː rɪˈpɔːt
raport przychodów
revenue stream ˈrevənjuː striːm
źródło wpływów/przychodu
revered rɪˈvɪəd szanowany,
wielbiony

scarce skeəs rzadki
scholarship ˈskɒləʃɪp stypendium
scope skəʊp skala, rozmiary
screen time skriːn ˈtaɪm 
czas ekranowy; czas spędzony
przed ekranem

search engine sɜːtʃ ˈendʒɪn
wyszukiwarka

rugged ˈrʌɡɪd twardy, wytrzymały

respectfully rɪˈspektfəli 
z szacunkiem

sb’s strengths ˈsʌmbədiz streŋθs
czyjeś mocne strony

roughly ˈrʌfli z grubsza

resolution ˌrezəˈluːʃn rozdzielczość
(np. ekranu)

respectful rɪˈspektfl pełen
szacunku

sb’s claim to fame ˈsʌmbədiz kleɪm
tə feɪm coś, co kogoś wsławiło, coś,
dzięki czemu ktoś jest znany

sea change siː tʃeɪndʒ całkowita
przemiana

row rəʊ rząd (np. tabeli)

respectable rɪˈspektəbk przyzwoity

sb never had it so good... ˈsʌmbədi
ˈnevə(r) həd ɪt ˈsəʊ ɡʊd komuś się
jeszcze nigdy tak (dobrze)
nie powodziło...

rooted in sth ˈruːtɪd ɪn ˈsʌmθɪŋ
głęboko w czymś zakorzeniony

resilient rɪˈzɪlɪənt odporny

resources rɪˈzɔːsɪz zasoby
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safety ˈseɪfti bezpieczeństwo

sb could do worse than X ˈsʌmbədi
kəd də wɜːs ðən X to nie najgorsze,

co mogłoby przydarzyć się komuś; X
to całkiem niezła opcja dla kogoś
sb has been living under
a rock ˈsʌmbədi həz biːn ˈlɪvɪŋ
ˈʌndə(r) ə rɒk ktoś żyje pod
kloszem, ktoś ma klapki na oczach
sb is too big for their
boots ˈsʌmbədi ɪz tuː bɪɡ fə(r)
ðeə(r) buːts ktoś stracił
poczucie rzeczywistości,
ktoś ma zbyt wybujałe ego

seismic ˈsaɪzmɪk sejsmiczny
self-awareness self əˈweənəs
samoświadomość
self-conscious self ˈkɒnʃəs
skrępowany, zażenowany
(np. swoim wyglądem)
self-doubt self daʊt zwątpienie
w siebie
self-employed ˌself ɪmˈplɔɪd 
samozatrudniony, pracujący
na własny rachunek
self-help self help samopomoc
self-portrait ˈselfˈpɔːtrət 
autoportret
selfie ˈselfiː selfie, zdjęcie robione
samemu sobie smartfonem (pot.)
semi-transparent semɪtransˈpar(ə)
nt półprzejrzysty
sense of presence sens əv ˈprezns
poczucie obecności
sense of self-worth sens əv self
wɜːθ poczucie własnej wartości
sensibly ˈsensəbli w rozsądny
sposób
sensory perception ˈsensəri
pəˈsepʃn postrzeganie zmysłowe
set set dekoracja, scena
setback ˈsetbæk komplikacja,
problem

Colorful
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settlement ˈsetlmənt osada
shareholder ˈʃeəhəʊldə(r)
udziałowiec (osoba posiadająca
udziały w przedsiębiorstwie)
sheer ʃɪə(r) zwykły, czysty
shipping container ˈʃɪpɪŋ
kənˈteɪnə(r) kontener transportowy
shipwrecked ˈʃɪprekt będący
rozbitkiem
shoreline ˈʃɔːlaɪn wybrzeże, linia
brzegowa
shortcoming ˈʃɔːtkʌmɪŋ wada
shutdown ˈʃʌtdaʊn zamknięcie,
wyłączenie
sick of sth sɪk əv ˈsʌmθɪŋ mający
czegoś po dziurki w nosie
sightseeing ˈsaɪtsiːɪŋ zwiedzanie
sign-off saɪn ɒf akceptacja, zgoda
(np. pisemna)
significant sɪɡˈnɪfɪkənt znaczny,
znaczący
significantly sɪɡˈnɪfɪkəntli znacząco
Silicon Valley ˈsɪlɪkən ˈvæli Dolina
Krzemowa
silver lining ˈsɪlvə(r) ˈlaɪnɪŋ plus,
dobra strona (czegoś złego)
similarly ˈsɪmələli podobnie
site saɪt teren (wydarzenia)
sizeable ˈsaɪzəbl spory, pokaźny
sky-high skaɪ ˈhaɪ niebotyczny,
zbyt wygórowany
skyline ˈskaɪlaɪn linia horyzontu
miejskiego, zabudowa miasta
slightly ˈslaɪtli odrobinę

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

star-studded stɑː(r) ˈstʌdɪd 
z gwiazdorską obsadą

social networking ˈsəʊʃl ˈnetwɜːkɪŋ
sieci społecznościowe

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

socially conscious ˈsəʊʃəli ˈkɒnʃəs
świadomy społecznie
society səˈsaɪəti społeczeństwo
software as a service
(SaaS) ˈsɒftweə(r) əz ə ˈsɜːvɪs sæs
oprogramowanie jako usługa
software development ˈsɒftweə(r)
dɪˈveləpmənt tworzenie oprogramowania
software engineer ˈsɒftweər
ˌendʒɪˈnɪə(r) programista
soil sɔɪl ziemia
some might argue... sʌm maɪt
ˈɑːɡjuː ktoś może powiedzieć, że...,
ktoś może upierać się, że...
spa town spɑː taʊn uzdrowisko
spatial ˈspeɪʃl przestrzenny
speaking of which... ˈspiːkɪŋ əv
wɪtʃ skoro już o tym mowa...
spirit ˈspɪrɪt mocny alkohol
spoilt for choice spɔɪlt fə(r) tʃɔɪs
mający aż za duży wybór
spot price spɒt praɪs cena
przy transakcjach z natychmiastową
dostawą
spotlight ˈspɒtlaɪt centrum uwagi,
centrum zainteresowania
stability stəˈbɪlɪti stabilność
stable ˈsteɪbl stabilny
staff stɑːf pracownicy, personel,
zatrudnieni

sluggish ˈslʌɡɪʃ powolny

staffing ˈstɑːfɪŋ obsadzenie
stanowisk, obsada etatów

small beer smɔːl bɪə coś mało
znaczącego, mały pikuś

staged steɪdʒd zaaranżowany

small- and medium-sized enterprises (SMEs) smɔːl ənd ˈmiːdɪəm
saɪzd ˈentəpraɪzɪz ˌes em ˈiːz małe
i średnie przedsiębiorstwa

staggering ˈstæɡərɪŋ olbrzymi,
oszałamiający
stagnant ˈstæɡnənt w stanie
zastoju

smooth smuːð gładki, regularny

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

snorkelling ˈsnɔːkəlɪŋ nurkowanie
z rurką (UK)

stance stæns stanowisko, pozycja
(w jakiejś kwestii)

smoky ˈsməʊki wędzony, z nutą
dymu
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state ownership steɪt ˈəʊnəʃɪp
własność (skarbu) państwa
statement ˈsteɪtmənt oświadczenie
statue ˈstætʃuː posąg
stature ˈstætʃə(r) postura, ranga
steam-powered stiːm ˈpaʊəd
napędzany parą
steamer ˈstiːmə(r) parowiec
stenographer stəˈnɒɡrəfə(r) 
stenotypista, stenograf
stewardship ˈstjuːədʃɪp 
kierownictwo, przywództwo
sth couldn’tbe further from the
truth ˈsʌmθɪŋ ˈkʊdnt bi ˈfɜːðə(r)
frəm ðə truːθ nic nie jest dalsze
od prawdy..., coś jest dokładnie
na odwrót...
sth does not come cheap ˈsʌmθɪŋ
dəz nɒt kʌm tʃiːp coś sporo kosztuje
sth is a walk in the park ˈsʌmθɪŋ
ɪz ə wɔːk ɪn ðə pɑːk coś jest
łatwizną
stigma ˈstɪɡmə piętno
stockfish ˈstɒkfɪʃ sztokfisz
storage ˈstɔːrɪdʒ przechowywanie
(np. danych)
streaming ˈstriːmɪŋ nadawanie
strumieniowe audio/video
przez Internet
stretch marks stretʃ mɑːks rozstępy
striking ˈstraɪkɪŋ uderzający
stunning ˈstʌnɪŋ oszałamiający
sub-Saharan Africa ˌsəbsəˈherən
ˈæfrɪkə Afryka Subsaharyjska
subordinate səˈbɔːdɪnət
podwładny
subscription səbˈskrɪpʃn 
abonament, prenumerata
subsequent ˈsʌbsɪkwənt
następujący (po czymś), późniejszy
suffice (it) to say... səˈfaɪs ɪt tə seɪ
dość powiedzieć,...

Colorful
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suitable for sb ˈsuːtəbl fə(r)
ˈsʌmbədi pasujący komuś,
dopasowany do kogoś

tech-savvy tek ˈsævi obeznany
z technologią, za pan brat
z technologiami (pot.)

the low-down on sth ðə ˈləʊdaʊn
ɒn ˈsʌmθɪŋ najważniejsze/
skrótowe informacje o czymś

super-rich ˈsuːpə(r) rɪtʃ najbogatsi
ludzie świata

temple ˈtempl świątynia

the National Health Service
(NHS) ðə ˈnæʃnəl helθ ˈsɜːvɪs
ˌeneɪtʃ ˈes Narodowa Służba
Zdrowia (UK)

superfluous to sth suːˈpɜːflʊəs tə
ˈsʌmθɪŋ zbyteczny w jakimś
zakresie, niepotrzebny do czegoś
supervision ˌsuːpəˈvɪʒn nadzór,
przewodnictwo
supply chain səˈplaɪ tʃeɪn łańcuch
dostaw
supply səˈplaɪ podaż (czegoś)
sure am... ʃʊə(r) æm no pewnie...,
ano... (potwierdzenie, pot.)
surrealist səˈriːəlɪst surrealistyczny
surveillance sɜːˈveɪləns inwigilacja, obserwacja
survey ˈsɜːveɪ badanie, sondaż
sustainability səˌsteɪnəˈbɪləti
zrównoważenie ekologiczne,
zrównoważony rozwój/działanie
sustainable səˈsteɪnəbl
zrównoważony ekologicznie
swift swɪft szybki
sylphlike ˈsɪlflʌɪk smukły
(o kobiecie)
synchronously ˈsɪŋkrənəsli 
synchronicznie
synonymous with sth sɪˈnɒnɪməs
wɪð ˈsʌmθɪŋ tożsamy z czymś,
(będący) synonimem czegoś

T

tailored ˈteɪləd dostosowany,
dopasowany
talk is cheap ˈtɔːk ɪz tʃiːp gadanie
nic nie kosztuje, liczą się czyny,
nie słowa
tangible ˈtændʒəbl konkretny,
namacalny

temporarily ˈtemprərəli 
tymczasowo
temporary ˈtemprəri tymczasowy
tenure ˈtenjʊə(r) kadencja,
urzędowanie
term tɜːm pojęcie, słowo (na coś)
terrain teˈreɪn teren
test site ˈtest saɪt stanowisko
badawcze; poligon
the age of X is upon us ði eɪdʒ əv
ɪz əˈpɒn əz zaczyna się era X
the Arctic ði ˈɑːktɪk Arktyka
the Barents Sea ðə ˈberənts siː
Morze Barentsa
the best of both worlds ðə best əv
bəʊθ wɜːldz to co najlepsze
z obu światów, wszystkie zalety
obu rozwiązań/sytuacji
the bottom line ðə ˈbɒtəm laɪn
koniec końców, co najważniejsze;
rachunek zysków i strat, ogólna
rentowność (spółki)
the brave new world ðə breɪv njuː
wɜːld nowy wspaniały świat
the European Commission (EC) ðə
ˌjʊərəˈpɪən kəˈmɪʃn ˌiː ˈsiː Komisja
Europejska (KE)
the Far East ðə faː(r) iːst Daleki
Wschód
the fly in the ointment ðə flaɪ ɪn ði
ˈɔɪntmənt łyżka dziegciu
(w beczce miodu)
the human touch ðə ˈhjuːmən tʌtʃ
ludzki dotyk
the International Monetary Fund
(IMF) ði ˌɪntəˈnæʃnəl ˈmʌnɪtri fʌnd
ˌaɪ em ˈef Międzynarodowy
Fundusz Walutowy (MFW)

tanker ˈtæŋkə(r) tankowiec

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

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

the likes of sb ðə ˈlaɪks əv
ˈsʌmbədi ludzie tacy jak ktoś, ludzie
takiego pokroju, jak ktoś

the turn of the millennium ðə tɜːn
əv ðə mɪˈlenɪəm przełom tysiącleci
then X ðen ówczesny X
there are strings attached ðeə(r)
ə strɪŋz əˈtætʃt istnieją dodatkowe
zobowiązania (zwłaszcza niejawne)
there is every chance that... ðeə(r)
ɪz ˈevri tʃɑːns ðæt jest wielce
prawdopodobne, że...
there is more than one way to skin
a cat... ðeə(r) ɪz mɔː ðən wʌn ˈweɪ
tə skɪn ə kæt jest wiele sposobów
na coś
there is no harm in doing
sth ðeə(r) ɪz nəʊ hɑːm ɪn ˈduːɪŋ
ˈsʌmθɪŋ zrobienie czegoś nie
zaszkodzi
there’s more to X than Y ðeəz
mɔː(r) tə ðən X to coś więcej,
niż tylko Y
therefore ˈðeəfɔː(r) zatem
therein ˌðeərˈɪn w tym właśnie
these days ðiːz deɪz obecnie,
w dzisiejszych czasach
think X, think Y... ˈθɪŋk ˈθɪŋk jeśli
myślisz o X, nie można zapomnieć
ioY
thought-provoking ˈθɔːt
prəˈvəʊkɪŋ zmuszający do myślenia,
dający do myślenia
thoughtful ˈθɔːtfəl przemyślany,
troskliwy
threat to sth θret tə ˈsʌmθɪŋ
zagrożenie wobec/dla czegoś
thrust into sth ˈθrʌst ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ
wepchnięty w coś (na siłę)
tidal ˈtaɪdl pływów, związany
z pływami
tile taɪl płytka, kafelek
time-consuming taɪm ˈkənˈsjuːmɪŋ
czasochłonny
tip tɪp porada, rada

Colorful
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to abandon sth tu əˈbændən
ˈsʌmθɪŋ porzucić coś
to account for X tu əˈkaʊnt fə(r)
stanowić X, wynosić X (spośród
większej liczby)
to accredit sb tu əˈkredɪt ˈsʌmbədi
akredytować kogoś
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to ascribe sth to sb tu əˈskraɪb
ˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmbədi przypisywać
coś komuś

to better sb tə ˈbetə(r) ˈsʌmbədi
ulepszać kogoś, pomagać
w rozwoju

to assess sth tu əˈses ˈsʌmθɪŋ
ocenić coś

to blur sth tə blɜː(r) ˈsʌmθɪŋ
rozmywać coś, zatrzeć

to assuage sth tu əˈsweɪdʒ
ˈsʌmθɪŋ załagodzić coś, uspokoić
(kogoś, czyjeś obawy)

to boast sth tə bəʊst ˈsʌmθɪŋ
chwalić się czymś, szczycić

to assume tu əˈsjuːm założyć,
przyjąć

to brandish sth tə ˈbrændɪʃ
ˈsʌmθɪŋ wymachiwać czymś,
obnosić się z czymś

to address sth tu əˈdres ˈsʌmθɪŋ
zająć się czymś (problemem)

to attend sth tu əˈtend ˈsʌmθɪŋ
chodzić na coś, brać udział w czymś

to breed sth tə briːd ˈsʌmθɪŋ
przynieść coś, ponieść coś za sobą

to admit to sth tu ədˈmɪt tə
ˈsʌmθɪŋ przyznać się do czegoś

to attract interest tu əˈtrækt
ˈɪntrəst zainteresować, budzić
zainteresowanie

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

to adopt an X approach to sth tu

əˈdɒpt ən əˈprəʊtʃ tə ˈsʌmθɪŋ
z astosować X podejście do czegoś

to affect sth tu əˈfekt ˈsʌmθɪŋ
wpłynąć na coś, wywrzeć wpływ
to affirm sth tu əˈfɜːm ˈsʌmθɪŋ
potwierdzić coś, afirmować
to afford sb sth tu əˈfɔːd
ˈsʌmbədi ˈsʌmθɪŋ dać coś komuś,
udostępnić/umożliwić
to alleviate sth tu əˈliːvieɪt ˈsʌmθɪŋ
złagodzić coś, zmniejszyć
to allocate sth tu ˈæləkeɪt ˈsʌmθɪŋ
przeznaczyć coś (np. pieniądze
na coś), przydzielić

to attribute sth to sb tu

to call on sb tə kɔːl ɒn ˈsʌmbədi
wezwać kogoś (do czegoś)

to award sth tu əˈwɔːd ˈsʌmθɪŋ
przyznać coś, dać

to call sth into question tə kɔːl
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə ˈkwestʃən podważyć
coś, podać w wątpliwość

to bare it all tə beə(r) ɪt ɔːl obnażyć
się
to be around tə bi ǝˈraʊnd istnieć,
być (dostępnym, na rynku itp.)
to be doing a roaring trade tə bi
ˈduːɪŋ ə ˈrɔːrɪŋ treɪd doskonale
prosperować
to be fast becoming X tə bi fɑːst
bɪˈkʌmɪŋ szybko stawać się X
to be fazed by sth tə bi ˈfeɪzd baɪ
ˈsʌmθɪŋ być czymś speszonym

to amend sth tu əˈmend ˈsʌmθɪŋ
poprawić coś

to be in demand tə bi ɪn dɪˈmɑːnd
być poszukiwanym

to amount to X tu əˈmaʊnt tǝ
wynieść X, łącznie stanowić X

to be in one’s element tə bi ɪn
wʌnz ˈelɪmənt poczuć się w swoim
żywiole

to apply for sth tu əˈplaɪ fə(r)
ˈsʌmθɪŋ aplikować o coś, złożyć
wniosek
to approach sb tu əˈprəʊtʃ
ˈsʌmbədi podejść do kogoś, przyjść
(np. z pomysłem)
to argue (that) tu ˈɑːɡjuː ðæt
przekonywać (że), dowodzić
to arrive on the scene tu əˈraɪv ɒn
ðə siːn nadejść, pojawić się
na arenie/scenie
(np. międzynarodowej)

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

əˈtrɪbju:tˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmbədi
 rzypisywać coś komuś
p

to allure sb tu əˈlʊə(r) ˈsʌmbədi
przyciągnąć kogoś, skusić

to announce sth tu əˈnaʊns
ˈsʌmθɪŋ ogłosić coś

to bring sb up tə brɪŋ ˈsʌmbədi ʌp
wychowywać kogoś

to be looking to sb for sth tə bi

ˈlʊkɪŋ tə ˈsʌmbədi fə(r) ˈsʌmθɪŋ
 czekiwać od kogoś, by coś zrobił
o

to be mooted tə bi ˈmuːtɪd być
odnotowanym, mieć na uwadze
(o czymś)
to be of the same opinion tə bi əv
ðə seɪm əˈpɪnɪən być tego samego
zdania
to be underway tə bi ˌʌndəˈweɪ
być w toku, trwać
to benefit sb tə ˈbenɪfɪt ˈsʌmbədi
przynieść komuś korzyść

to canvass sth tə ˈkænvəs ˈsʌmθɪŋ
przeprowadzić gruntowne badanie
czegoś, przesiać coś
to capture sth tə ˈkæptʃə(r)
ˈsʌmθɪŋ uchwycić (obraz, zdjęcie)
to carry sth out tə ˈkæri ˈsʌmθɪŋ
aʊt przeprowadzić coś
to cash in tə kæʃ ɪn spieniężyć coś,
zamienić coś na gotówkę
to catapult sb tə ˈkætəpʌlt
ˈsʌmbədi wywindować kogoś,
wynieść kogoś na szczyt
to cement one’s reputation as
X tə sɪˈment wʌnz ˌrepjʊˈteɪʃn əz
scementować czyjąś reputację jako
X, utrwalić czyjś wizerunek jako X
to chill out tə tʃɪl aʊt relaksować
się, wyluzować się
to combat sth tə ˈkɒmbæt ˈsʌmθɪŋ
zwalczać coś, walczyć z czymś
to come across as X tə kʌm əˈkrɒs
əz sprawiać wrażenie X, wydawać
się (być) X
to come across sb tə kʌm əˈkrɒs
ˈsʌmbədi spotkać kogoś, natrafić
na kogoś
to come on stream tə kʌm ɒn
striːm wejść do użytku, zacząć
działać

Colorful
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to come to fruition tə kʌm tə
fruːˈɪʃn zostać zrealizowanym
(o planie, działaniu), urzeczywistnić
(się)
to come to light tə kʌm tə laɪt
wyjść na światło dzienne
to come to pass tə kʌm tə pɑːs
ziścić się, wydarzyć
to come to the fore tə kʌm tə ðə
fɔː(r) wysunąć się na pierwszy plan
to come to X tə kʌm tə wynieść
(łącznie) X
to come up trumps tə kʌm ʌp
trʌmps spisać się na medal, być
górą
to come up with sth tə kʌm ʌp wɪð
ˈsʌmθɪŋ wpaść na coś, wymyślić
coś
to compete tə kəmˈpiːt
rywalizować
to comprise sb/sth tə kəmˈpraɪz
ˈsʌmbədi/ˈsʌmθɪŋ składać się
z kogoś/coś
to concern sth tǝ kənˈsɜːn ˈsʌmθɪŋ
dotyczyć czegoś
to conclude tə kənˈkluːd dojść
do wniosku
to conduct sth tə kənˈdʌkt ˈsʌmθɪŋ
przeprowadzić coś, wykonać
to confer sth on sb tə kənˈfɜː(r)
ˈsʌmθɪŋ ɒn ˈsʌmbədi przyznać coś
komuś, obdarzyć kogoś czymś
to consecrate tə ˈkɒnsɪkreɪt
konsekrować
to consider sth tə kənˈsɪdə(r)
ˈsʌmθɪŋ uwzględniać coś, brać pod
uwagę
to constitute sth tə ˈkɒnstɪtjuːt
ˈsʌmθɪŋ stanowić coś
to constrain sth tə kənˈstreɪn
ˈsʌmθɪŋ ograniczać coś, hamować
to contain sth tə kənˈteɪn ˈsʌmθɪŋ
zawierać coś
to contend that... tə kənˈtend ðæt
przyznać, że...
to contest sth tə kənˈtest ˈsʌmθɪŋ
podważyć coś, rzucić czemuś wyzwanie

to contribute to sth tə kənˈtrɪbjuːt
tə ˈsʌmθɪŋ przyczyniać się do
czegoś
to convince sb tə kənˈvɪns
ˈsʌmbədi przekonać kogoś
to cope with sth tə kəʊp wɪð
ˈsʌmθɪŋ poradzić sobie z czymś
to crave sth tə kreɪv ˈsʌmθɪŋ
pożądać czegoś, pragnąć
to cringe at sth tə krɪndʒ ət
ˈsʌmθɪŋ krzywić się na (samą myśl
o czymś)
to date back to X tə deɪt bæk tu
sięgać wstecz czasów X
to date tə deɪt na chwilę obecną,
dotychczas
to declare sth sth tə dɪˈkleə(r)
ˈsʌmθɪŋ ˈsʌmθɪŋ ogłosić coś czymś
to decrease tə dɪˈkriːs zmniejszyć
to decriminalise sth tə

diːˈkrɪmɪnəlʌɪz ˈsʌmθɪŋ
z alegalizować coś, uczynić (znowu)

legalnym

to deem sth X tə diːm ˈsʌmθɪŋ
uznawać coś za X
to depend on sth tə dɪˈpend ɒn
ˈsʌmθɪŋ zależeć od czegoś
to deploy sth tə dɪˈploɪ ˈsʌmθɪŋ
rozlokować coś, użyć czegoś
to derive sth from sth tə dɪˈraɪv
ˈsʌmθɪŋ frəm ˈsʌmθɪŋ brać coś (z
czegoś), znajdować coś (w czymś)
to deserve sth tə dɪˈzɜːv ˈsʌmθɪŋ
zasługiwać na coś
to desire sth tə dɪˈzaɪə(r) ˈsʌmθɪŋ
pożądać czegoś, pragnąć
to determine sth tə dɪˈtɜːmɪn
ˈsʌmθɪŋ wyznaczać coś, określać
to differ from sth tə ˈdɪfə(r) frəm
ˈsʌmθɪŋ różnić się od czegoś
to dilute sth tə daɪˈljuːt ˈsʌmθɪŋ
rozrzedzić coś
to direct sth towards sb tə

dɪˈrekt ˈsʌmθɪŋ təˈwɔːdz ˈsʌmbədi
s kierować coś do kogoś (pod czyimś

adresem)

to disappoint tə ˌdɪsəˈpɔɪnt
rozczarować
to disengage tə ˌdɪsɪnˈɡeɪdʒ
wycofać się, wyłączyć
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to dismiss sth tə dɪsˈmɪs ˈsʌmθɪŋ
zapomnieć o czymś, odrzucić
to display tə dɪˈspleɪ wyświetlić
to distill sth tə ˌdɪˈstɪl ˈsʌmθɪŋ
wydestylować coś
to diversify sth tə daɪˈvɜːsɪfaɪ
ˈsʌmθɪŋ zdywersyfikować coś
to do one’s homework tə du wʌnz
ˈhəʊmwɜːk odrobić pracę domową,
dobrze przygotować się do czegoś
(o kimś)
to do right by sb tə du raɪt baɪ
ˈsʌmbədi dobrze się komuś
przysłużyć; nie skrzywdzić kogoś
(o potencjalnym nagrodzeniu
kogoś)
to do sth injustice tə du ˈsʌmθɪŋ
ɪnˈdʒʌstɪs potraktować coś
po macoszemu, niewystarczająco
coś docenić
to do sth justice tə du ˈsʌmθɪŋ
ˈdʒʌstɪs oddać czemuś należne/
sprawiedliwość
to double sth tə ˈdʌbl ˈsʌmθɪŋ
podwoić coś
to doubt sth tə daʊt ˈsʌmθɪŋ
wątpić w coś
to download sth tə ˌdaʊnˈləʊd
ˈsʌmθɪŋ pobrać coś, ściągnąć
(plik, zawartość online)
to draft sth tə drɑːft ˈsʌmθɪŋ
naszkicować coś, napisać
na brudno
to draw criticism tə drɔː ˈkrɪtɪsɪzm
narazić się na krytykę
to draw on sth tə drɔː ɒn ˈsʌmθɪŋ
czerpać z czegoś, posiłkować się
czymś
to drill for sth tə drɪl fə(r) ˈsʌmθɪŋ
wiercić w poszukiwaniu czegoś,
robić odwierty w poszukiwaniu
czegoś
to drive sth tə draɪv ˈsʌmθɪŋ
napędzać coś, zasilać
to drive up costs tə draɪv ʌp kɒsts
wywindować koszty
to drop the ball tə drɒp ðə bɔːl
pokpić sprawę, spartolić (odpowiedzialne zadanie) (pot., US)

Colorful
MEDIA

to drum sth up tǝ drʌm ˈsʌmθɪŋ
ʌp pozyskiwać coś, nakręcać
(sprzedaż)
to dwell on sth tə dwel ɒn ˈsʌmθɪŋ
rozpamiętywać coś, rozwodzić się
nad czymś
to elevate sb/sth tu ˈelɪveɪt
ˈsʌmbədi/ˈsʌmθɪŋ unieść kogoś/
coś, wynieść (np. na wyższą
pozycję)

to establish sth tu ɪˈstæblɪʃ
ˈsʌmθɪŋ utworzyć, ukształtować
to estimate sth at X tu ˈestɪmeɪt
ˈsʌmθɪŋ ət szacować coś na X
to exacerbate sth tu ɪɡˈzæsəbeɪt
ˈsʌmθɪŋ pogorszyć coś
to exceed sth tu ɪkˈsiːd ˈsʌmθɪŋ
wykraczać poza coś, przewyższać

to eliminate the need for sth tu

to excel at sth tu ɪkˈsel ət ˈsʌmθɪŋ
przodować w czymś, celować
w czymś

potrzebę czegoś

to exhibit sth tu ɪɡˈzɪbɪt ˈsʌmθɪŋ
okazywać coś, wykazywać się czymś

ɪˈlɪmɪneɪt ðə niːd fə(r) ˈsʌmθɪŋ
 yeliminować konieczność/
w

to embody sth tu ɪmˈbɒdi ˈsʌmθɪŋ
ucieleśniać coś, uosabiać
to embrace sth tu ɪmˈbreɪs
ˈsʌmθɪŋ przyjąć coś, zaakceptować
to emerge as X tu ɪˈmɜːdʒ əz
wyłonić się jako X
to emerge from sth tu iˈmɜːdʒ
frǝm ˈsʌmθɪŋ powstać z czegoś,
wyniknąć z czegoś
to empower sb tu ɪmˈpaʊə(r)
ˈsʌmbədi umocnić czyjąś pozycję
to encompass sth tu ɪnˈkʌmpəs
ˈsʌmθɪŋ obejmować coś, zawierać
to encounter sth tu ɪnˈkaʊntə(r)
ˈsʌmθɪŋ napotkać coś, natrafić
na coś
to encourage sth tu ɪnˈkʌrɪdʒ
ˈsʌmθɪŋ zachęcać do czegoś,
motywować
to enhance sth tu ɪnˈhɑːns ˈsʌmθɪŋ
ulepszyć coś, poprawić
to ensue tu ɪnˈsjuː wywiązać się
(w wyniku czegoś), nastąpić
(po czymś)
to ensure sth tu ɪnˈʃʊə(r) ˈsʌmθɪŋ
zapewnić coś
to envision sth tu ɪnˈvɪʒn ˈsʌmθɪŋ
wyobrazić coś sobie, przewidzieć

to expand into sth tu ɪkˈspænd
ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ rozwijać się o coś/
do czegoś; poszerzać działalność
o coś/do czegoś
to expand on sth tu ɪkˈspænd ɒn
ˈsʌmθɪŋ rozwinąć coś (myśl, temat,
funkcjonalność)
to expand sth tu ɪkˈspænd
ˈsʌmθɪŋ rozwijać coś, rozszerzać
to express sth tu ɪkˈspres ˈsʌmθɪŋ
wyrazić coś
to facilitate sth tə fəˈsɪlɪteɪt
ˈsʌmθɪŋ ułatwić coś, pomóc
czemuś
to fail to impress tə feɪl tu ɪmˈpres
nie zrobić dużego/dobrego
wrażenia
to fall flat tə fɔːl flæt zawieść
oczekiwania
to fall short tə fɔːl ʃɔːt nie spełnić
oczekiwań
to favour sth for sth tə ˈfeɪvə(r)
ˈsʌmθɪŋ fə(r) ˈsʌmθɪŋ preferować
coś pod kątem czegoś (UK)
to feature somewhere tə ˈfiːtʃə(r)
ˈsʌmweə(r) pojawiać się gdzieś,
figurować

to epitomise sth tə ɪˈpɪtəmaɪz
ˈsʌmθɪŋ być uosobieniem czegoś,
stanowić typowy przykład czegoś

to feature sth tə ˈfiːtʃə(r) ˈsʌmθɪŋ
przedstawiać coś, mieć coś
(np. funkcję)

to erode sth tu ɪˈrəʊd ˈsʌmθɪŋ
podkopywać coś

to feel low tə fiːl ləʊ czuć się
przybitym

to escape sb tu ɪˈskeɪp ˈsʌmbədi
umknąć komuś, nie zostać przez
kogoś dostrzeżonym/zrozumianym

to feel sorry for sb tə fiːl ˈsɒri
fə(r) ˈsʌmbədi być kogoś szkoda,
współczuć komuś
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to feel the pinch tə fiːl ðə pɪntʃ
zacząć cienko prząść, zostać
boleśnie (finansowo) dotkniętym
to fend sth off tə fend ˈsʌmθɪŋ ɒf
opierać się czemuś, stawiać opór
to fill in sth tə fɪl ɪn ˈsʌmθɪŋ
wypełnić coś (np. formularz)
to find one’s feet tə faɪnd wʌnz fiːt
stanąć pewnie na nogach
to fit the brief tə fɪt ðə briːf
pasować do wymogów
to flash the cash tə flæʃ ðə kæʃ
szastać gotówką, obnosić się z kasą
to foresee sth tə fɔːˈsiː ˈsʌmθɪŋ
przewidzieć coś
to foster sth tə ˈfɒstə(r) ˈsʌmθɪŋ
krzewić coś, rozwijać
to found sth tə faʊnd ˈsʌmθɪŋ
założyć coś
to gain a reputation as X tə ɡeɪn
ə ˌrepjʊˈteɪʃn əz zyskać, zaskarbić
sobie reputację jako X
to gain acclaim tə ɡeɪn əˈkleɪm
zyskać uznanie/sławę
to get a piece of the action tə ɡet
ə piːs əv ði ˈækʃn zarobić na czymś
popularnym, uszczknąć kawałek
czegoś dla siebie
to get back to normal tə ɡet ˈbæk
tə ˈnɔːml wrócić do normy
to get one’s head around sth tə
ɡet wʌnz hed əˈraʊnd ˈsʌmθɪŋ
 rzejść nad czymś do porządku
p

dziennego

to give an impression that... tə ɡɪv
ən ɪmˈpreʃn ðæt sprawiać wrażenie,
że..., wyglądać na...
to give credit tə ɡɪv ˈkredɪt docenić
(coś)
to go bankrupt tə ɡəʊ ˈbæŋkrʌpt
zbankrutować
to go bust tə gəʊ bʌst
zbankrutować
to go crazy tə ɡəʊ ˈkreɪzi oszaleć
(np. na jakimś punkcie)
to go downhill tə ɡəʊ ˌdaʊnˈhɪl
staczać się, przeżywać upadek
to go from strength to strength tə
ɡəʊ frəm streŋθ tə streŋθ odnosić

Colorful
MEDIA

coraz większe sukcesy, doskonale
sobie radzić
to go it alone tə ɡəʊ ɪt əˈləʊn
zrobić coś w pojedynkę, samemu
to go the extra mile tə gəʊ ðə
ˈekstrə maɪl dołożyć wszelkich
starań
to graduate from sth tə ˈɡrædʒʊeɪt
frəm ˈsʌmθɪŋ ukończyć gdzieś
studia
to grant sb sth tə ɡrɑːnt ˈsʌmbədi
ˈsʌmθɪŋ przyznać coś komuś
to grasp sth tə ɡrɑːsp ˈsʌmθɪŋ
pojąć coś, zrozumieć
to green-light sth tə ˈɡriːn laɪt
ˈsʌmθɪŋ dać czemuś zielone światło
to grind into gear tə ɡraɪnd ˈɪntə
ɡɪə(r) zadziałać ze zgrzytem, powoli
zacząć się ruszać
to ground sth tə graʊnd ˈsʌmθɪŋ
uziemić coś
to hang out with sb tə hæŋ aʊt
wɪð ˈsʌmbədi spędzać z kimś czas
(np. na mieście)
to have a lot going for it tə həv ə
lɒt ˈɡəʊɪŋ fə(r) ɪt mieć wiele zalet

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

to judge sb by sth tə dʒʌdʒ
ˈsʌmbədi baɪ ˈsʌmθɪŋ oceniać
kogoś po czymś

to hijack sth tə ˈhaɪdʒæk ˈsʌmθɪŋ
porwać coś, skraść

to keep one’s wits about them tə

to hit sth hard tǝ hɪt ˈsʌmθɪŋ haːd
mocno/boleśnie coś dotknąć

umysłu

to hit the highs tə hɪt ðə haɪz
sięgnąć rekordowych poziomów
to hitch a ride tə hɪtʃ ə raɪd
podjechać (zostać podwiezionym)
to hold sb accountable tə həʊld
ˈsʌmbədi əˈkaʊntəbl czynić/
uznawać kogoś za odpowiedzialnego za coś
to hold sb in high regard tə həʊld
ˈsʌmbədi ɪn haɪ rɪˈɡɑːd darzyć
kogoś wielkim szacunkiem
to hold sb over a barrel tə həʊld
ˈsʌmbədi ˈəʊvə(r) ə ˈbærəl trzymać
kogoś w szachu

to lap sth up tə læp ˈsʌmθɪŋ
ʌp skwapliwie coś przyjąć/
zaakceptować, cieszyć się (czymś,
co się dostało od kogoś) (pot.)
to lap sth tə læp ˈsʌmθɪŋ 
delikatnie o coś uderzać
to launch sth tə lɔːntʃ ˈsʌmθɪŋ
wypuścić coś, wprowadzić na rynek

przygotować się na coś/do czegoś

to incorporate sth tu ɪnˈkɔːpəreɪt
ˈsʌmθɪŋ włączać coś

to incentivise sb tə  ɪnˈsentɪvaɪz
ˈsʌmbədi zmotywować kogoś,
zachęcić

to indicate sth tu ˈɪndɪkeɪt ˈsʌmθɪŋ
oznaczać coś, wskazywać na coś

hǝv wʌnz feə(r) ʃeə(r) ǝv ˈsʌmθɪŋ
 oświadczyć w życiu sporo czegoś
d

to inflict pain tu ɪnˈflɪkt peɪn
zadawać ból

to have sb’s ear tə həv ˈsʌmbədɪz
ɪə(r) mieć u kogoś posłuch

to inhabit sth tu ɪnˈhæbɪt ˈsʌmθɪŋ
zamieszkiwać coś

to have sth on one’s hands tə həv
ˈsʌmθɪŋ ɒn wʌnz hændz mieć coś
(ciekawego, do roboty itp.)

to intrigue sb tu ɪnˈtriːɡ ˈsʌmbədi
zaintrygować kogoś

to head somewhere tə hæd
ˈsʌmweə(r) zmierzać dokądś

to kick in tə kɪk ɪn zacząć działać,
rozpocząć (działanie,
funkcjonowanie)

to improve sb’s lot tu ɪmˈpruːv
ˈsʌmbədɪz lɒt ulepszyć czyjś los

to have many strings to one’s
bow tə həv ˈmeni strɪŋz tə wʌnz
baʊ mieć wiele dokonań na swoim
koncie

to have X base covered tə həv
beɪs ˈkʌvəd przygotować się dobrze
pod kątem X

to keep sb out tə kiːp ˈsʌmbədi
aʊt nie pozwalać komuś wchodzić,
trzymać kogoś z dala

to lay the groundwork for sth tə

to inaugurate sth tu ɪˈnɔːɡjʊreɪt
ˈsʌmθɪŋ zainaugurować coś

to have the means to do sth tə
həv ðə miːnz tə du ˈsʌmθɪŋ mieć
możliwości zrobienia czegoś

kiːp wʌnz wɪts əˈbaʊt ðəm
z achować zimną krew/trzeźwość

to identify sth tu aɪˈdentɪfaɪ
ˈsʌmθɪŋ określać coś, wykryć

to have a wandering eye tə həv ə
ˈwɒndərɪŋ aɪ skakać z kwiatka
na kwiatek, oglądać się na inne
(osoby, będąc w związku; firmy,
będąc zatrudnionym itp.)

to have one’s fair share of sth tǝ
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to introduce sth tu ˌɪntrəˈdjuːs
ˈsʌmθɪŋ wprowadzić coś
to invade sth tu ɪnˈveɪd ˈsʌmθɪŋ
dokonać inwazji na coś
to issue sth tu ˈɪʃuː ˈsʌmθɪŋ wydać
coś, wyemitować
to jack sth up tə dʒæk ˈsʌmθɪŋ ʌp
podkręcić coś, podbić (ceny)

leɪ ðə ˈɡraʊndwɜːk fə(r) ˈsʌmθɪŋ
 ołożyć podwaliny pod coś,
p

to lead sb to do sth tə liːd ˈsʌmbədi
tə du ˈsʌmθɪŋ doprowadzić kogoś
do zrobienia czegoś
to lease sth tə liːs ˈsʌmθɪŋ
dzierżawić coś
to leave things to chance tə liːv
ˈθɪŋz tə tʃɑːns pozostawić sprawy
własnemu losowi
to legalise sth tə ˈliːɡəlaɪz ˈsʌmθɪŋ
zalegalizować coś
to level sth at sb tə levl ˈsʌmθɪŋ ət
ˈsʌmbədi wymierzyć coś w kogoś,
wycelować
to leverage sth tə ˈliːvərɪdʒ
ˈsʌmθɪŋ wykorzystać coś w jakimś
celu, użyć czegoś
to lie at the heart of sth tə laɪ ət
ðə hɑːt əv ˈsʌmθɪŋ leżeć u podstaw
czegoś
to list sth tə lɪst ˈsʌmθɪŋ wyliczać
coś
to live off of sth tə lɪv ɒf əv
ˈsʌmθɪŋ żyć kosztem czegoś;
żyć z czegoś

Colorful
MEDIA

to look to sb for sth tə lʊk tə
ˈsʌmbədi fə(r) ˈsʌmθɪŋ zwrócić się
do kogoś o coś
to maintain sth tə meɪnˈteɪn
ˈsʌmθɪŋ utrzymać coś, zachować
to make hay while the sun
shines tə meɪk heɪ waɪl ðə sʌn
ʃaɪnz kuć żelazo póki gorące
to make money from sth tə ˈmeɪk
ˈmʌni frəm ˈsʌmθɪŋ zarabiać
na czymś
to make one’s case tə ˈmeɪk wʌnz
keɪs przedstawić swój pogląd/
pomysł
to manufacture sth tə

ˌmænjʊˈfæktʃə(r) ˈsʌmθɪŋ
 yprodukować coś
w

to masquerade as X tə
ˌmɑːskəˈreɪd əz podszywać się pod
X, ukrywać się pod płaszczykiem X
to maximise sth tə ˈmæksɪmaɪz
ˈsʌmθɪŋ zmaksymalizować coś
to meet up tə miːt ʌp spotkać się
(np. w pracy)
to meet with resistance tə miːt wɪð
rɪˈzɪstəns napotkać opór, natrafić
na opory
to mess up tə mes ʌp dać plamę,
pokpić sprawę
to micromanage tə
ˈmaɪkrəʊmænɪdʒ rozdrabniać się,
chcieć wszystko kontrolować

to nag tə næɡ ględzić, przynudzać
to nail sth onto sth tə neɪl ˈsʌmθɪŋ
ˈɒntə ˈsʌmθɪŋ przybić coś
do czegoś, dorzucić
to neglect sth tə nɪˈɡlekt ˈsʌmθɪŋ
zaniedbać coś
to nip somewhere tə nɪp
ˈsʌmweə(r) wyskoczyć gdzieś
to nitpick tə ˈnɪtˌpɪk czepiać się
to notice sb/sth tə ˈnəʊtɪs
ˈsʌmbədi/ˈsʌmθɪŋ zauważyć kogoś/
coś, dostrzec (np. czyjś talent)
to object to sth tu əbˈdʒekt tə
ˈsʌmθɪŋ sprzeciwić się czemuś
to oblige sb to do sth tu əˈblaɪdʒ
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ zobligować
kogoś do zrobienia czegoś; zmusić
kogoś do czegoś

to move past sth tə muːv pɑːst
ˈsʌmθɪŋ przejść nad czymś
do porządku dziennego

to pique sb’s interest tə piːk
ˈsʌmbədiz ˈɪntrəst zaintrygować
kogoś, zaciekawić
to pitch sth tə pɪtʃ ˈsʌmθɪŋ
zareklamować coś, przedstawić
pomysł na coś
to place a strain on sth tə ˈpleɪs ə
streɪn ɒn ˈsʌmθɪŋ obciążać coś
to play out tə pleɪ aʊt rozegrać się,
odbyć (w jakiś sposób)

to play well with sb tə ˈpleɪ wel
wɪð ˈsʌmbədi dobrze się sprawdzić
w działaniu z kimś, pasować komuś

to outwit sb tu ˌaʊtˈwɪt ˈsʌmbədi
przechytrzyć kogoś
to overcome sth tu ˌəʊvəˈkʌm
ˈsʌmθɪŋ pokonać coś,
przezwyciężyć

to plead the case for sth tə pliːd
ðə keɪs fə(r) ˈsʌmθɪŋ przedstawić
dowody na coś, przedstawić jakąś
sprawę

to overlap tu ˌəʊvəˈlæp pokrywać
się

to point sb in the right direction tə

to overthrow sb tu ˌəʊvəˈθrəʊ
ˈsʌmbədi obalić kogoś

podpowiedzieć komuś, gdzie
najlepiej pójść

pɑːs ˈsʌmθɪŋ daʊn frəm ˈsʌmbədi
tə ˈsʌmbədi przekazać coś komuś

to move away from sth tə muːv
əˈweɪ frəm ˈsʌmθɪŋ odejść
od czegoś

to ping sb tə pɪŋ ˈsʌmbədi
skontaktować się z kimś, wysłać
do kogoś (szybką) wiadomość
online (pot., slang online)

to outsource sth tu ˈaʊtsɔːs
ˈsʌmθɪŋ zlecać coś na zewnątrz

to miss the point tə mɪs ðə pɔɪnt
nie zrozumieć czegoś

to modify sth tə ˈmɒdɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ
zmodyfikować coś

to pile up tə paɪl ʌp nagromadzać
się, zbierać się (o czymś)

to play the first fiddle tə ˈpleɪ ðə
ˈfɜːst ˈfɪdl grać pierwsze skrzypce

to partner sb tə ˈpɑːtnə(r)
ˈsʌmbədi zostać czyimś partnerem

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

to persist tə pəˈsɪst pozostawać,
utrzymywać się, nie ustępować

to originate tu əˈrɪdʒɪneɪt zrodzić
się z, pojawić się

to miss out on sth tə mɪs aʊt
ɒn ˈsʌmθɪŋ przegapić coś, nie
wykorzystać szansy na coś

to misuse sth tə ˌmɪsˈjuːz ˈsʌmθɪŋ
nadużyć czegoś; niewłaściwie
czegoś użyć
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to pass sth down from sb to sb tə
od kogoś

to pave the way for sth tə peɪv
ðə ˈweɪ fə(r) ˈsʌmθɪŋ utorować
czemuś drogę
to perceive sth as sth tə pəˈsiːv
ˈsʌmθɪŋ əz ˈsʌmθɪŋ postrzegać coś
jako coś
to perceive sth tə pəˈsiːv ˈsʌmθɪŋ
postrzegać coś
to permit sb to do sth tə pəˈmɪt
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ zezwolić
komuś na (z)robienie czegoś
to persevere tə ˌpɜːsɪˈvɪə(r)
wytrwać, nie ustępować

pɔɪnt ˈsʌmbədi ɪn ðə raɪt dɪˈrekʃn
 skazać komuś właściwy kierunek,
w

to pop into sth tə pɒp ˈɪntə
ˈsʌmθɪŋ wpaść gdzieś (np. niespodziewanie)
to pop up tǝ pɒp ʌp wyskakiwać,
pojawiać się (znienacka)
to populate sth tə ˈpɒpjʊleɪt
ˈsʌmθɪŋ wypełnić coś
to post sth tə pəʊst ˈsʌmθɪŋ
opublikować coś, upublicznić
(np. zyski, straty)
to precede sb tə prɪˈsiːd ˈsʌmbədi
poprzedzać kogoś, wyprzedzać
to preside over sth tə prɪˈzaɪd
ˈəʊvə(r) ˈsʌmθɪŋ przewodniczyć
czemuś (np. zebraniu)
to prevail tə prɪˈveɪl brać górę
to prevent sth tə prɪˈvent ˈsʌmθɪŋ
zapobiec czemuś

Colorful
MEDIA

to process sth tə ˈprəʊses ˈsʌmθɪŋ
przetworzyć coś
to proffer sth tə ˈprɒfə(r) ˈsʌmθɪŋ
oferować, proponować coś
to prompt sth tə prɒmpt ˈsʌmθɪŋ
sprowokować coś, spowodować/
wywołać coś
to propel sb tə prəˈpel ˈsʌmbədi
wywindować kogoś
to prosecute tə ˈprɒsɪkjuːt ścigać
prawnie/karnie, oskarżać
to provide sth tə prəˈvaɪd ˈsʌmθɪŋ
zapewnić coś

to put sth on hold tə pʊt ˈsʌmθɪŋ ɒn
həʊld wstrzymać coś, odłożyć coś
na jakiś czas
to put sth out there tə pʊt ˈsʌmθɪŋ
ˈaʊt ðeə(r) przedstawić coś,
zaprezentować (do oceny)
to put the cart before the horse tə
pʊt ðə kɑːt bɪˈfɔː(r) ðə hɔːs postawić
sprawy na głowie
to quiz sb tə kwɪz ˈsʌmbədi
przepytywać kogoś, odpytać
to rack sth up tə ræk ˈsʌmθɪŋ ʌp
zebrać coś, zgromadzić

to pump sth into sth tə

to range from X to Y tə reɪndʒ frəm
tə zawierać się w obrębie od X do Y

(np. środki, fundusze)

to rank sth X tə ræŋk ˈsʌmθɪŋ
umieścić coś na X miejscu
w rankingu/na liście

pʌmp ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ
 pompowywać coś w coś
w

to purchase sth tə ˈpɜːtʃəs ˈsʌmθɪŋ
nabyć coś
to pursue sth tə pəˈsjuː ˈsʌmθɪŋ
zajmować się czymś, robić coś
to push on tə pʊʃ ɒn przeć/iść dalej
(z czymś)
to put all one’s eggs in one
basket tə pʊt ɔːl wʌnz egz ɪn wʌn
ˈbɑːskɪt postawić wszystko na jedną
kartę
to put one’s feet up tə pʊt wʌnz
fiːt ʌp wyciągnąć (wygodnie) nogi,
zrelaksować się
to put sb centre stage tə ˈpʊt
ˈsʌmbədi ˈsentə(r) steɪdʒ postawić
kogoś w centrum zainteresowania
(UK)
to put sth another way tə pʊt
ˈsʌmθɪŋ əˈnʌðə(r) ˈweɪ ująć coś
na inny sposób
to put sth forward tə pʊt
ˈsʌmθɪŋ ˈfɔːwəd wyjść z czymś,
zaprezentować coś
to put sth into context tə pʊt
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə ˈkɒntekst pokazać coś
w szerszym kontekście
to put sth into practice tə pʊt
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə ˈpræktɪs wprowadzić
coś w życie
to put sth level with sth tə pʊt
ˈsʌmθɪŋ ˈlevl wɪð ˈsʌmθɪŋ zrównać
coś z czymś

to realise sth tə ˈrɪəlaɪz ˈsʌmθɪŋ
zdać sobie z czegoś sprawę
to rebrand tə ˌriːˈbrænd odnowić
markę, zmienić markę
to recognise sth tə ˈrekəɡnaɪz
ˈsʌmθɪŋ rozpoznać coś, uznać
to reconsider sth tə ˌriːkənˈsɪdə(r)
ˈsʌmθɪŋ ponownie coś rozważyć
to record tə rɪˈkɔːd odnotować,
zarejestrować
to recount sth tə rɪˈkaʊnt ˈsʌmθɪŋ
opisywać coś (historię z życia,
wspomnienia)
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to rely on sth tə rɪˈlaɪ ɒn ˈsʌmθɪŋ
polegać na czymś
to remain tə rɪˈmeɪn pozostawać
to replace sb tə rɪˈpleɪs ˈsʌmbədi
zastąpić kogoś
to repopulate sth tə ˌriːˈpɒpjuleɪt
ˈsʌmθɪŋ ponownie coś zaludnić
to repurpose sth tə ˌriːˈpɜːpəs
ˈsʌmθɪŋ przerobić coś pod nowy cel
(np. stary budynek)
to research sth tə rɪˈsɜːtʃ ˈsʌmθɪŋ
zbadać coś, zebrać informacje
o czymś
to resemble sth tə rɪˈzembl ˈsʌmθɪŋ
przypominać coś
to respond to sth tə rɪˈspɒnd
tə ˈsʌmθɪŋ zareagować na coś,
odpowiedzieć
to result in sth tə rɪˈzʌlt ɪn ˈsʌmθɪŋ
poskutkować czymś
to reunite tə ˌriːjuːˈnaɪt ponownie
się zjednoczyć
to reveal tə rɪˈviːl ujawnić, pokazać
to reward sb handsomely tə rɪˈwɔːd
ˈsʌmbədi ˈhænsəmli sowicie kogoś
wynagrodzić
to rocket tə ˈrɒkɪt gwałtownie
wzrosnąć
to roll sth out tə rəʊl ˈsʌmθɪŋ ˈaʊt
wprowadzić coś (na rynek), wypuścić

to redefine sth tǝ ˌriːdɪˈfaɪn ˈsʌmθɪŋ
zredefiniować coś

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

to rediscover sth tə ˌriːdɪˈskʌvə(r)
ˈsʌmθɪŋ ponownie coś odkryć

to root sth tə ruːt ˈsʌmθɪŋ ukorzenić
coś

to refit sth tə ˌriːˈfɪt ˈsʌmθɪŋ
remontować coś, naprawić

to rule sth out tǝ ruːl ˈsʌmθɪŋ aʊt
wykluczyć coś

to rein sb in tə reɪn ˈsʌmbədi ɪn
pohamować kogoś, ograniczyć

to run out of sth tə rʌn aʊt əv
ˈsʌmθɪŋ skończyć się (o czymś),
nie mieć już czegoś

to reinvent sb tə ˌriːɪnˈvent ˈsʌmbədi
ponownie kogoś wykreować,
wymyślić kogoś na nowo

to sample sth tə ˈsɑːmpl ˈsʌmθɪŋ
spróbować czegoś, skosztować

to reject sth tə rɪˈdʒekt ˈsʌmθɪŋ
odrzucić coś

to scrap sth tə skræp ˈsʌmθɪŋ
zlikwidować coś, zezłomować

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

to screen sth tə skriːn ˈsʌmθɪŋ
wyświetlić (np. film)

to release sth tə rɪˈliːs ˈsʌmθɪŋ
wypuścić coś, opublikować

to set foot somewhere tə set fʊt
ˈsʌmweə(r) postawić gdzieś stopę,
pojawić się gdzieś (po raz pierwszy)

Colorful
MEDIA

to set out to do sth tə set aʊt tə du
ˈsʌmθɪŋ wyruszyć, by coś zrobić,
zacząć coś robić
to set over sth tə set ˈəʊvə(r)
ˈsʌmθɪŋ zachodzić nad czymś
(np. o słońcu)
to set up shop somewhere tə set
ʌp ʃɒp ˈsʌmweə(r) rozłożyć gdzieś
kramik; zadomowić się gdzieś
to shed sth tə ʃed ˈsʌmθɪŋ pozbyć
się czegoś, zrzucić
to shine the light on sth tə ʃaɪn ðə
laɪt ɒn ˈsʌmθɪŋ rzucić na coś światło,
wydobyć coś na światło dzienne
to shoot oneself in the foot tə ʃuːt
wʌnˈself ɪn ðə fʊt niechcący sobie
zaszkodzić
to show no signs of doing sth tǝ
ʃəʊ nǝʊ saɪnz ǝv ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ ani
myśleć coś przestać robić, nie zanosić
się na to, aby się miało coś przestać
robić
to show sth off tə ʃəʊ ˈsʌmθɪŋ ɒf
popisywać się czymś

to spill over tə spɪl ˈəʊvə(r) przelać
się, rozprzestrzenić się (gdzieś)
to split sth tə splɪt ˈsʌmθɪŋ dzielić
coś
to spring back tə sprɪŋ ˈbæk
powrócić do formy, energicznie
wrócić do działania
to squeeze sb tə skwiːz ˈsʌmbədi
przycisnąć kogoś, wymusić (coś)
na kimś
to stack sth tə stæk ˈsʌmθɪŋ
składować coś, układać w stertę/stos
to stake a claim on sth tə steɪk ə
kleɪm ɒn ˈsʌmθɪŋ zażądać praw
do czegoś, rościć sobie prawa
do czegoś
to stand in the way tə stænd ɪn
ðə weɪ stać (na czyjejś) drodze,
przeszkadzać (w czymś)
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to succeed in doing sth tə səkˈsiːd
ɪn ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ z powodzeniem
czegoś dokonać
to sustain an injury tə səˈsteɪn ən
ˈɪndʒəri doznać urazu
to switch to sth tə swɪtʃ tə ˈsʌmθɪŋ
przerzucić się na coś
to tackle sth tə ˈtækl ˈsʌmθɪŋ
rozwiązać coś, poradzić sobie z czymś
to take a keen interest in sth tə teɪk
ǝ kiːn ˈɪntrəst ɪn ˈsʌmθɪŋ bardzo/
żywotnie się czymś zainteresować
to take a risk tə teɪk ə rɪsk
zaryzykować
to take advantage of sth tə teɪk
ədˈvɑːntɪdʒ əv ˈsʌmθɪŋ skorzystać
z czegoś, wykorzystać coś
to take charge tə teɪk tʃɑːdʒ przejąć
ster

to stand out tə stænd aʊt wyróżniać
się

to take it upon oneself to do sth tə

to start off tə stɑːt ɒf rozpocząć,
zacząć

zrobić, samemu zdecydować, że się
coś zrobi

teɪk ɪt əˈpɒn wʌnˈself tə du ˈsʌmθɪŋ
 odjąć samodzielną decyzję, aby coś
p

to start over tə stɑːt ˈəʊvə(r) zacząć
od nowa

to take office tə teɪk ˈɒfɪs wejść
na urząd, objąć stanowisko

to shun sth tə ʃʌn ˈsʌmθɪŋ unikać
czegoś

to stay afloat tə steɪ əˈfləʊt
utrzymać się na powierzchni

to take over as X tə teɪk ˈəʊvə(r) əz
przejąć rolę X

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

to step down as X tə step daʊn əz
ustąpić ze stanowiska X

to sip sth tə sɪp ˈsʌmθɪŋ sączyć coś,
popijać

to stick to one’s guns tə stɪk tə wʌnz
gʌnz nie dawać za wygraną (o kimś),
upierać się przy swoim

to take sth for granted tə teɪk
ˈsʌmθɪŋ fə(r) ˈɡrɑːntɪd uznawać
coś za pewnik/rzecz oczywistą,
spodziewać się czegoś

to showcase sth tə ˈʃəʊkeɪs ˈsʌmθɪŋ
przedstawiać coś, ukazywać

to skyrocket tə ˈskaɪrɒkɪt
gwałtownie wzrosnąć
to smokescreen sth tə ˈsməʊkskriːn
ˈsʌmθɪŋ ukrywać coś za zasłoną
dymną

to stick to sth tə stɪk tə ˈsʌmθɪŋ
trzymać się czegoś
to stick with sth tə stɪk wɪð ˈsʌmθɪŋ
trzymać się czegoś

to soften tə ˈsɒfn załagodzić,
zmniejszyć (surowość kar, podejścia
do karania itp.)

to stop off somewhere tə stɒp ɒf
ˈsʌmweə(r) zatrzymać się gdzieś,
zrobić przystanek

to source sth tə sɔːs ˈsʌmθɪŋ
pozyskać coś

to straddle X line tə ˈstrædl laɪn
kroczyć X linią, balansować na X
krawędzi

to spare a thought for sb tə speə(r)
ə ˈθɔːt fə(r) ˈsʌmbədi pomyśleć
o kimś
to spearhead sth tə ˈspɪəhed
ˈsʌmθɪŋ zainicjować coś,
zapoczątkować
to spice sth up tə spaɪs ˈsʌmθɪŋ ʌp
przyprawić coś, doprawić do smaku

to strive to do sth tə straɪv tə
du ˈsʌmθɪŋ starać się o zrobienie
czegoś, dążyć do zrobienia czegoś
to struggle to do sth tə ˈstrʌɡl tə du
ˈsʌmθɪŋ mieć problem ze zrobieniem
czegoś
to subside tə səbˈsaɪd osłabnąć

to take the decision tə teɪk ðə
dɪˈsɪʒn podjąć decyzję
to take to doing sth tə teɪk tə ˈduːɪŋ
ˈsʌmθɪŋ zabrać się za robienie
czegoś; polubić robienie czegoś
to tend to do sth tə tend tə du
ˈsʌmθɪŋ zazwyczaj coś robić
to think nothing of sth tə ˈθɪŋk
ˈnʌθɪŋ əv ˈsʌmθɪŋ nie uważać czegoś
za istotne, uważać coś za błahostkę
to threaten sth tə ˈθretn ˈsʌmθɪŋ
zagrozić czemuś
to tick all the boxes tə tɪk ɔːl ðə
bɒksɪz odpowiadać “tak”
na wszystkie pytania, spełniać
wszystkie warunki
to tickle sb’s fancy tə ˈtɪkl
ˈsʌmbədiɪz ˈfænsi spodobać się
komuś (pot., UK)

Colorful
MEDIA

to total X tə ˈtəʊtl wynosić X ogółem
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to yield sth tə jiːld ˈsʌmθɪŋ przynieść
coś (np. skutek, efekt)

turning point ˈtɜːnɪŋ pɔɪnt punkt
zwrotny

tobacco təˈbækəʊ tytoń

turnover ˈtɜːnəʊvə(r) obrót

to tread tə tred dreptać, kroczyć
(np. przez wodę)

toolbar ˈtuːlbɑː(r) pasek narzędzi

tussle ˈtʌsl bójka, spór

to trigger sth tə ˈtrɪɡə(r) ˈsʌmθɪŋ
wywołać coś

totemic ˈtəʊtəm totemiczny
tour tʊə(r) objazd (po czymś),
wycieczka

two-way street tuː weɪ striːt
wzajemność, działanie w obie strony

to transcend tə trænˈsend
przekroczyć (coś)

to trip out tə trɪp ˈaʊt być na haju,
przeżywać narkotykowy odlot
to turn to sth tə tɜːn tə ˈsʌmθɪŋ
zwrócić się do czegoś/ku czemuś
to underestimate sth tu

ˌʌndəˈrestɪmeɪt ˈsʌmθɪŋ nie

doceniać czegoś

to underscore sth tu ˌʌndəˈskɔː(r)
ˈsʌmθɪŋ podkreślić coś
to unfold tu ʌnˈfəʊld rozwijać się,
rozgrywać
to unload sth tu ʌnˈləʊd ˈsʌmθɪŋ
wyładować coś
to up one’s game tu ʌp wʌnz ɡeɪm
podnieść poprzeczkę, wynieść (swoje
działania) na zupełnie nowy poziom
to upload tǝ ˌʌpˈləʊd wrzucić
(na stronę, serwer)
to utilise sth tə ˈjuːtəlaɪz ˈsʌmθɪŋ
użyć czegoś, zastosować
to vary tə ˈveəri różnić się, wahać
to vote with one’s feet tə vəʊt wɪð
wʌnz fiːt głosować nogami (wybierać
coś w praktyce, popierając decyzję
czynem np. zmieniając pracodawcę)
to wear oneself thin tə weə(r)
wʌnˈself θɪn rozmieniać się
na drobne, próbować złapać
zbyt wiele srok za ogon
to wet one’s whistle tə wet
wʌnz ˈwɪsl zaspokoić pragnienie,
przepłukać sobie gardło
to work from home tə wɜːk frəm
həʊm pracować z domu
to work one’s passage tə ˈwɜːk wʌnz
ˈpæsɪdʒ odpracować kurs/rejs

tourist information bureau ˈtʊərɪst
ˌɪnfəˈmeɪʃn ˈbjʊərəʊ biuro informacji
turystycznej
tourist magnet ˈtʊərɪst ˈmæɡnɪt
atrakcja turystyczna
town house taʊn ˈhaʊs kamienica
tracking ˈtrækɪŋ śledzenie,
monitorowanie (czegoś)
traffic flow ˈtræfɪk fləʊ przepływ
ruchu (ulicznego)
traffic ˈtræfɪk ruch uliczny, transport
trait treɪt cecha, przymiot
transition trænˈzɪʃn przejście
(z czegoś na coś)
transparency trænsˈpærənsi
przejrzystość
traumatic trɔːˈmætɪk traumatyczny
treacherous ˈtretʃərəs zdradliwy,
zdradziecki
treatment ˈtriːtmənt leczenie
triangular traɪˈæŋɡjʊlə(r) trójkątny
triple sec ˈtrɪpl sek rodzaj słodkiego
likieru pomarańczowego
triumph ˈtraɪəmf triumf, zwycięstwo
trivial ˈtrɪvɪəl trywialny, błahy
trolley car ˈtrɒli kɑː(r) tramwaj
true of sth truː əv ˈsʌmθɪŋ mający
zastosowanie do czegoś; prawdziwy
w zakresie czegoś, jeśli chodzi o coś
turbulent ˈtɜːbjʊlənt wzburzony,
niespokojny
turf war tɜːf wɔː(r) wojna
o terytorium/wpływy

to work sth out tə wɜːk ˈsʌmθɪŋ
aʊt znaleźć rozwiązanie (problemu),
rozgryźć (coś)

Turing test ˈtʊrɪŋ ˈtest test Turinga
(w ramach którego odpowiednio
zaawansowana SI może być uznana
przez nieświadomego rozmówcę
za człowieka)

to wrap sth tə ræp ˈsʌmθɪŋ otoczyć
coś, owinąć

turnaround time ˈtɜːnəraʊnd ˈtaɪm
czas przetworzenia/realizacji

U

ubiquitous juːˈbɪkwɪtəs 
wszechobecny
ultimately ˈʌltɪmətli ostatecznie,
w końcu
unaccountable ˌʌnəˈkaʊntəbl pozbawiony poczucia odpowiedzialności,
nie odpowiadający przed nikim
uncertainty ʌnˈsɜːtnti niepewność
under new ownership ˈʌndə(r) njuː
ˈəʊnəʃɪp mający nowego właściciela
underestimation ˌʌndəˌrestɪˈmeɪʃn
niedocenienie, bagatelizowanie
undervalued ˌʌndəˈvæljuː 
niedoceniony
undoubtedly ʌnˈdaʊtɪdli bez
wątpienia
unintentionally ˌʌnɪnˈtenʃnəli 
bezwiednie, niechcący
unique user juˈniːk ˈjuːzə(r) 
pojedynczy/jednostkowy użytkownik
(o unikalnym adresie IP)
unique juˈniːk unikalny,
niepowtarzalny
unknowingly ʌnˈnəʊɪŋli nie wiedząc
(o czymś), nieświadomie
unprecedented ʌnˈpresɪdentɪd 
bezprecedensowy
unquestionably ʌnˈkwestʃənəbli bez
wątpienia, z pewnością
unspoilt ˌʌnˈspɔɪlt nietknięty ludzką
ręką, zachowany w stanie naturalnym
unsustainable ˌʌnsəˈsteɪnəbl 
nierentowny
up to date ʌp tə deɪt aktualny
upgrade ˌʌpˈɡreɪd aktualizacja,
unowocześnienie
upmarket ˌʌpˈmɑːkɪt drogi,
ekskluzywny (UK)
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upstart ˈʌpstɑːt parweniusz,
nowobogacki; (zadzierający nosa)
nowicjusz
urgency ˈɜːdʒənsi krytyczny stan,
pilna potrzeba

V

vacancy ˈveɪkənsi wakat, wolne
stanowisko
vaccination ˌvæksɪˈneɪʃn szczepienie
vacuum cleaner ˈvækjʊəm ˈkliːnə(r)
odkurzacz
valid for X ˈvælɪd fə(r) ważny
przez/do X

vista ˈvɪstə widok
vlogging ˈvlɒɡɪŋ prowadzenie bloga
wideo
volume ˈvɒljuːm objętość
vomiting ˈvɒmɪtɪŋ wymioty
vowel ˈvaʊəl samogłoska
vulnerability ˌvʌlnərəˈbɪlɪti słabość

W

wages ˈweɪdʒɪz zarobki, płaca
war zone wɔː(r) zǝʊn strefa działań
wojennych
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when it comes to sth wen ɪt kʌmz tə
ˈsʌmθɪŋ gdy/jeśli chodzi o coś,
w jakiejś kwestii
whence wens skąd, z którego
(np. ktoś pochodzi) (arch.)
whereas weərˈæz podczas gdy
wherever takes sb’s fancy ˌ

weəˈrevə(r) teɪks ˈsʌmbədɪz
ˈfænsi gdziekolwiek kogoś zanie-

sie, gdziekolwiek ktoś ma chęć się
pojawić
whilst waɪlst w trakcie, podczas
white goods waɪt ɡʊdz sprzęt
(elektryczny) AGD
white-collar waɪt ˈkɒlə(r) urzędniczy,
umysłowy (o pracy)

valley ˈvæli dolina

warehouse ˈweəhaʊs magazyn,
skład

varied ˈveərɪd różnorodny,
zróżnicowany

warehousing ˈweəhaʊzɪŋ 
magazynowanie, składowanie

wide-ranging ˌwaɪd ˈreɪndʒɪŋ
różnorodny, obejmujący szeroki
wachlarz (czegoś)

variety vəˈraɪəti odmiana, rodzaj

warts and all wɔːts ənd ɔːl w całej
brzydocie, bez upiększeń

widespread ˈwaɪdspred 
powszechny, rozpowszechniony

waste management weɪst
ˈmænɪdʒmənt gospodarowanie
odpadami

wiggle room ˈwɪɡl ruːm pole
do manewru/zmian, możliwość
dopasowania

watchdog ˈwɒtʃdɒɡ organizacja
obrony praw (np. grup społecznych),
ciało nadzorujące

wildlife ˈwaɪldlaɪf fauna i flora

waterside ˈwɔːtəsaɪd znajdujący się
w wodzie (a nie na lądzie)

wish list wɪʃ lɪst lista życzeń (pot.)

vast vɑːst szeroki, rozległy
vegetation ˌvedʒɪˈteɪʃn roślinność
vehicle ˈviːəkl pojazd
velocity vəˈlɒsɪti prędkość
venture capital investor ˈventʃə(r)
ˈkæpɪtəl ɪnˈvestə(r) inwestor kapitału
(wysokiego) ryzyka
venture capital ˈventʃə(r) ˈkæpɪtəl
kapitał inwestycyjny wysokiego
ryzyka
verdant ˈvɜːdnt pokryty bujną
zielenią

wealth distribution welθ dɪstrɪˈbjuːʃn
podział majątku, dystrybucja dóbr
wealth welθ majątek, bogactwo

verified ˈverɪfaɪd sprawdzony, znany

wearables ˈweːrəblz urządzenia
nasobne (noszone na ciele)

versatile ˈvɜːsətaɪl wszechstronny,
uniwersalny

web-based web beɪst (dostępny/
działający) online

versus ˈvɜːsəs przeciw, przeciwko

welfare ˈwelfeə(r) dobrobyt, dobro

via ˈvaɪə przez, za pośrednictwem

well known wel nəʊn doskonale
znany (nie przed rzeczownikiem)

viability ˌvaɪəˈbɪlɪti realność,
wykonalność
viaduct ˈvaɪədʌkt wiadukt
vibrant ˈvaɪbrənt pełen życia
vigilance ˈvɪdʒɪləns czujność
violence ˈvaɪələns przemoc
violinist ˌvaɪəˈlɪnɪst skrzypek
virtuoso ˌvɜːtʃʊˈəʊzəʊ wirtuoz
visionary ˈvɪʒənri wizjoner

well-placed wel ˈpleɪst dobrze
umiejscowiony
well-positioned wel pəˈzɪʃnd 
w doskonałej/najlepszej pozycji
(do zrobienia czegoś)
when it comes to doing sth wen ɪt
kʌmz tə ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ jeśli chodzi
o robienie czegoś, jeśli mowa
o robieniu czegoś

windfall ˈwɪndfɔːl nieoczekiwany
przypływ gotówki
with good reason wɪð gʊd ˈriːzn 
z dobrego powodu, mając
(ku czemuś) dobry powód
with no regard for sth wɪð nəʊ
rɪˈɡɑːd fə(r) ˈsʌmθɪŋ bez oglądania
się na coś, nie zważając na coś
within sb’s remit to do sth wɪðˈɪn
ˈsʌmbədɪz rɪˈmɪt tə du ˈsʌmθɪŋ 

w czyjejś gestii jest (by) coś robić
within striking distance wɪðˈɪn
ˈstraɪkɪŋ ˈdɪstəns o rzut beretem
witty ˈwɪti dowcipny, o celnym
dowcipie
wonder ˈwʌndə(r) cudowny
work of art ˈwɜːk əv ɑːt dzieło sztuki
work-from-home ˈwɜːk frəm həʊm
związany z pracą z domu
workforce ˈwɜːkfɔːs siła robocza,
pracownicy
working permission ˈwɜːkɪŋ pəˈmɪʃn
zezwolenie na pracę
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workload ˈwɜːkləʊd obciążenie
pracą
World Health Organization
(WHO) wɜːld helθ ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn
ˌdʌbljuː eɪtʃ ˈəʊ Światowa Organizacja
Zdrowia
World Heritage Site wɜːld ˈherɪtɪdʒ
saɪt miejsce wpisane na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO
World Trade Organization
(WTO) wɜːld treɪd ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn
ˌdʌbljuː tiː ˈəʊ Światowa Organizacja
Handlu
worn in wɔːn ɪn rozchodzony
(obuwie, odzież)
worth a thought wɜːθ ə ˈθɔːt wart
zastanowienia
worthwhile ˈwɜːθwaɪl interesujący,
godny uwagi
wristband ˈrɪstbænd pasek,
bransoletka

X

X before tax bɪˈfɔː(r) tæks X brutto
(przed opodatkowaniem)
X combined kəmˈbaɪnd X razem
wzięty
X in question ɪn ˈkwestʃən 
X o którym (była) mowa
X is a case in point ɪz ə keɪs ɪn pɔɪnt
X to doskonały (czegoś) przykład
X is nothing if not Y ɪz ˈnʌθɪŋ ɪf nɒt
X jest przede wszystkim Y
X rolled into one rəʊld ˈɪntə wan 
X w jednym
X-based beɪst znajdujący się w X,
z siedzibą w X (tylko przed
rzeczownikiem)
X-bound baʊnd zorientowany na X,
udający się do X (tylko przed rzeczownikiem)
X-derived dɪˈraɪvd pochodzenia X,
wytworzony z X
XD ( emotikon oznaczający
rozbawienie lub dużą radość)
(pot., slang online)

Y

year-long ˈjɜːlɒŋ roczny
you can rest assured that... ju kən
rest əˈʃɔːd ðæt spokojna głowa o to,
że...

Z

zeitgeist ˈzaɪtɡaɪst duch czasu
zero guarantee ˈzɪərəʊ ˌɡærənˈtiː
zerowe gwarancje
zinc zɪŋk cynk
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