Colorful
MEDIA

A

abject ˈæbdʒekt skrajny, nędzny
a bridge too far ə brɪdʒ tuː faː(r)
omost za daleko, przesada
abruptly əˈbrʌptli nagle,
niespodziewanie
absent ˈæbsənt nieobecny

admiration ˌædməˈreɪʃn podziw
adult ˈædʌlt dorosły
advert (advertisement) ˈædvɜːt
ədˈvɜːtɪsmənt reklama, ogłoszenie
advice column ədˈvaɪs ˈkɒləm
rubryka z poradami (w piśmie,
magazynie)
affordable əˈfɔːdəbl przystępny,
dostępny cenowo
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Americana əˌmerɪˈkɑːnə
A
 mericana (autentyczna kultura
amerykańska, np. z lat 50-60 XX
wieku)
amid sth əˈmɪd ˈsʌmθɪŋ pośród
czegoś
amidst əˈmɪdst pośród, w
otoczeniu

afterthought ˈɑːftəθɔːt coś
pośledniejszego, mniej istotnego

an accident waiting to happen ən
ˈæksɪdənt ˈweɪtɪŋ tə ˈhæpən aż
prosić się o wypadek, wypadek wisi
w powietrzu

agriculture ˈæɡrɪˌkʌltʃə(r)
rolnictwo

an all-time high ən ˈɔːl taɪm haɪ
rekordowo wysoki (poziom)

a hard act to follow ə hɑːd ækt tə
ˈfɒləʊ któremu bardzo trudno jest
dorównać (okimś)

an array of sth ən əˈreɪ əv ˈsʌmθɪŋ
szeroki wachlarz, wybór czegoś

acclaim əˈkleɪm uznanie, sława

ahead of sth əˈhed əv ˈsʌmθɪŋ
p
 rzed czymś, zanim coś się
odbędzie

anecdote ˈænɪkdəʊt anegdota,
historyjka

accommodation əˌkɒməˈdeɪʃn
z akwaterowanie, kwatera

a helping hand ə ˈhelpɪŋ hænd
pomocna dłoń

an estimated X ən ˈestɪmeɪtɪd
s zacowany X, X w przybliżeniu

accompanied by sth əˈkʌmpənid
baɪ ˈsʌmθɪŋ w parze z czymś

air conditioning eə(r) kənˈdɪʃənɪŋ
klimatyzacja

anguish ˈæŋɡwɪʃ cierpienie

accordingly əˈkɔːdɪŋli
odpowiednio, stosownie

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

accountancy əˈkaʊntənsi
k sięgowość

alarming əˈlɑːmɪŋ alarmujący

abstention əbˈstenʃn wstrzymanie
się od głosu
abundant əˈbʌndənt obfity
accelerator əkˈseləreɪtə(r)
organizacja wspierająca rozwój
zawodowy (np. absolwentów)
acceptable əkˈseptəbl
d
 opuszczalny, do przyjęcia
acclaimed əˈkleɪmd sławny

account əˈkaʊnt relacja,
sprawozdanie

alert to sth əˈlɜːt tə ˈsʌmθɪŋ
wyczulony na coś

accusation ˌækjuˈzeɪʃn oskarżenie

all along ɔːl əˈlɒŋ cały czas, od
początku

achievement əˈtʃiːvmənt
o
 siągnięcie, zdobycz

allegation ˌæləˈɡeɪʃn
d
 omniemanie, oskarżenie

acquisition ˌækwɪˈzɪʃn nabycie,
zakup

allegedly əˈledʒɪdli rzekomo

across the board əˈkrɒs ðə bɔːd
o
 gólnie, wszędzie
acutely əˈkjuːtli dotkliwie
ad (advertisement) æd
ədˈvɜːtɪsmənt reklama (pot.)
ad campaign æd kæmˈpeɪn
kampania reklamowa

alleged əˈledʒd rzekomy,
domniemany
all hope is not lost ɔːl həʊp ɪz nɒt
lɒst nie wszystko stracone
all things wrong with sth ɔːl ˈθɪŋz
rɒŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ wszystko, co jest
nie tak z czymś
ally ˈælaɪ sprzymierzeniec

and so on ənd ˈsəʊ ɒn i tak dalej

animal kingdom ˈænɪml ˈkɪŋdəm
k rólestwo zwierząt
annexation ˌænekˈseɪʃn
przyłączenie, aneksja
annual ˈænjuəl roczny
anti-establishment
antɪɪˈstablɪʃm(ə)nt skierowany
przeciwko establishmentowi,
kontestatorski
a number of X ə ˈnʌmbə(r) əv kilka
X, pewna liczba X
anxiety æŋˈzaɪəti niepokój, obawa
a perfect storm ə ˈpɜːfɪkt stɔːm
doskonały zbieg okoliczności
appalled by sth əˈpɔːld baɪ
ˈsʌmθɪŋ zbulwersowany czymś
apparent əˈpærənt widoczny,
dający się dostrzec
appealing əˈpiːlɪŋ pociągający,
ciekawy

added value ˈædɪd ˈvæljuː większa
wartość produktu dla klienta (np.
za pośrednictwem dodania wielu
funkcji, lepszej jakości w tej samej
cenie itp.)

along way off ə ˈlɒŋ ˈweɪ ɒf
odległy w czasie, daleki

approval rating əˈpruːvl ˈreɪtɪŋ
wskaźnik poparcia

adept at sth əˈdept ət ˈsʌmθɪŋ
m
 istrz w czymś

amendment əˈmendmənt
p
 oprawka

approx. (approximately) əˈprɒks
əˈprɒksɪmətli około, w przybliżeniu

along the way əˈlɒŋ ðə ˈweɪ po
drodze

appeal əˈpiːl atrakcyjność, urok
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arduous ˈɑːdjuəs żmudny,
mozolny; dokuczliwy, męczący
armed forces ɑːmd ˈfɔːsɪz siły
zbrojne
arrangement əˈreɪndʒmənt układ
artificial ˌɑːtɪˈfɪʃl sztuczny
assumed əˈsjuːmd założony,
przyjęty jako założenie
assurance əˈʃʊərəns zapewnienie
astonishing əˈstɒnɪʃɪŋ
zdumiewający
a string of X ə strɪŋ əv seria X,
ciąg X
astuteness əˈstjuːtnəs
p
 rzebiegłość, przenikliwość
at breakneck speed ət ˈbreɪknek
spiːd (pędzić, lecieć) na złamanie
karku, z zawrotną prędkością
at first glance ət fɜːst ɡlɑːns na
pierwszy rzut oka
at one stage,... ət wʌn steɪdʒ 
w pewnym momencie...
atrocity əˈtrɒsəti zbrodnia,
okropieństwo
at the drop of a hat ət ðə drɒp əv
ǝ hæt ot tak, bez powodu
at X’s peak ət piːk uszczytu X,
w szczytowym okresie X
audience ˈɔːdiəns odbiorcy,
widzowie
audit ˈɔːdɪt audyt, gruntowne
badanie czegoś pod kątem
nieprawidłowości
auriferous ɔːˈrɪfərəs złotonośny
(np. złoże)
authorities ɔːˈθɒrətiz władze
authority on sth ɔːˈθɒrəti ɒn
ˈsʌmθɪŋ autorytet w jakiejś
dziedzinie
authority ɔːˈθɒrəti władza,
zwierzchnictwo

a window of opportunity ə
ˈwɪndəʊ əv ˌɒpəˈtjuːnɪti szansa,
sposobność

B

baboon bəˈbuːn pawian
bachelor’s degree ˈbætʃələz dɪˈɡriː
tytuł/stopień licencjata
backdrop ˈbækdrɒp tło (czegoś)
back end of X ðǝ bæk end ǝv
k oniec X, ostatnie dni X (roku)
backlog ˈbæklɒɡ zaległości
balancing act ˈbælənsɪŋ ækt
 róba pogodzenia interesów,
p
gimnastykowanie się (w celu
osiągnięcia czegoś)
ballast ˈbæləst balast
ban on sth bæn ɒn ˈsʌmθɪŋ zakaz
czegoś
barefoot ˈbeəfʊt bosy
barley ˈbɑːli jęczmień
barred from doing sth bɑːd frəm
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ któremu zakazano
robienia czegoś
BC (before Christ) ˌbiː ˈsiː bɪˈfɔː(r)
kraɪst przed Chrystusem (o latach
do naszej ery)
behaviour bɪˈheɪvjə(r) zachowanie
(UK)
behind on sth bɪˈhaɪnd ɒn ˈsʌmθɪŋ
 późniający się z czymś, spóźniony
o
Beijing ˌbeiˈdʒɪŋ Pekin
beneficial ˌbenɪˈfɪʃl korzystny
beneficiary ˌbenɪˈfɪʃəri beneficjent,
spadkobierca
best-case scenario best keɪs
sɪˈnɑːrɪəʊ najlepszy możliwy
scenariusz
best known for sth best nəʊn fə(r)
ˈsʌmθɪŋ najlepiej znany z czegoś

auto ˈɔːtəʊ auto, samochód (pot.,
US)

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

awareness of sth əˈweənəs əv
ˈsʌmθɪŋ świadomość czegoś

beverage ˈbevərɪdʒ napój

aware of sth əˈweə(r) əv ˈsʌmθɪŋ
świadomy czegoś

bid for sth bɪd fə(r) ˈsʌmθɪŋ
zgłoszenie czegoś do konkursu/
przetargu
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big breakthrough bɪɡ ˈbreɪkθruː

wielki przełom

bill bɪl projekt ustawy
biodegradable ˌbaɪəʊdɪˈɡreɪdəbl
biodegradowalny
biopic ˈbaɪəʊpɪk film biograficzny
bittersweet ˈbɪtə(r)ˌswit słodkogorzki
bloc blɒk blok (państw)
blockbuster ˈblɒkbʌstə(r) hit,
przebój
bluster ˈblʌstə(r) przechwałki,
pozerstwo
board of directors bɔːd əv
dɪˈrektəz rada nadzorcza, zarząd
(spółki)
boardroom ˈbɔːdruːm dyrekcja,
szczebel dyrektorski
body of water ˈbɒdi əv ˈwɔːtə(r)
z biornik wodny, akwen
bold bəʊld odważny
boom year buːm ˈjiə(r) rok
rozkwitu, rok boomu
boost buːst bodziec, czynnik
pobudzający
boreal ˈbɔːrɪəl polarny, borealny
boundary ˈbaʊndri granica
brain chemistry breɪn ˈkemɪstri
c hemia mózgu
brand image brænd ˈɪmɪdʒ
wizerunek marki
brand loyalty brænd ˈlɔɪəlti
lojalność wobec marki
brand new brænd njuː nowiutki
breach of loyalty briːtʃ əv ˈlɔɪəlti
n
 aruszenie lojalności, zdrada
zaufania
breadbasket ˈbredbɑːskɪt spichlerz
(pot. o żyznym/urodzajnym
obszarze, który dostarcza najwięcej
żywności krajowi lub regionowi)
breakaway ˈbreɪkəweɪ odrywający
się, odłamujący się
break from sth breɪk frəm ˈsʌmθɪŋ
przerwa od (robienia) czegoś
bribery ˈbraɪbəri łapówkarstwo
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British Crown Protectorate ˈbrɪtɪʃ
kraʊn prəˈtektərət protektorat

carbon footprint ˈkɑːbən ˈfʊtprɪnt
ślad węglowy (łaczna ilość emisji

brochure ˈbrəʊʃə(r) broszura,
ulotka

carbon ˈkɑːbən węgiel
(pierwiastek)

brutality bruːˈtælɪti brutalność

carefree ˈkeəfriː beztroski

chef ʃef szef kuchni, mistrz
kucharski

budget airline ˈbʌdʒət ˈeəleɪn
t ania linia lotnicza

care worker keə(r) ˈwɜːkə(r)
pracownik opieki społecznej

chequered shirt ˈtʃekəd ʃɜːt koszula
w kratkę (UK)

bug bʌɡ bug, błąd (w programie/
kodzie)

carmaker kɑː(r) ˈmeɪkə(r)
p
 roducent aut

chief executive tʃiːf ɪɡˈzekjʊtɪv
d
 yrektor naczelny

bumper harvest ˈbʌmpə(r) ˈhɑːvɪst
rekordowe plony, obfite zbiory/
obfity urodzaj

case-study keɪs ˈstʌdi
wykorzystujący metodę studiów
przypadku, studiujący/analizujący
przypadki

cinematography ˌsɪnəməˈtɒɡrəfi
k inematografia; zdjęcia (etap
produkcji filmu)

Korony Brytyjskiej

bumpy ride ˈbʌmpi raɪd trudna
historia (czegoś), wzloty i upadki
(w historii czegoś, w dziejach czegoś)
burden ˈbɜːdn ciężar, obciążenie

gazów cieplarnianych)

cashews ˈkæʃuːz orzechy nerkowca
cast kɑːst obsada (np. filmu)

bushel ˈbʊʃl korzec, buszel (zboża)

casual ˈkæʒʊəl przygodny,
przypadkowy

buzzword ˈbʌzwɜːd modne
słówko/powiedzonko

catalogue ˈkætəlɒɡ katalog, zbiór
dostępnych (produktów, usług itp.)

by-product baɪ ˈprɒdʌkt produkt/
efekt uboczny

catalyst ˈkætəlɪst katalizator

by mail order baɪ meɪl ˈɔːdə(r)
drogą wysyłkową

C

cacophony kæˈkɒfəni kakofonia
calamity kəˈlæmɪti klęska,
katastrofa
campaigner kæmˈpeɪnə(r)
bojownik (oprawa człowieka itp.)

catchy ˈkætʃi chwytliwy
cattle cake ˈkætl keɪk sucha pasza
(dla bydła) w formie granulatu lub
brykietów
cattle ˈkætl bydło
cautionary tale ˈkɔːʃənri teɪl
opowieść ku przestrodze
cautious ˈkɔːʃəs ostrożny
caveat ˈkæviæt zastrzeżenie,
przestroga (np. dla kupującego)

canvas ˈkænvəs płótno, kanwa

ceiling handle ˈsiːlɪŋ ˈhændl
uchwyt sufitowy

capability ˌkeɪpəˈbɪlɪti zdolność
(np. do czegoś), umiejętność

celebrity sɪˈlebrɪti gwiazda,
znakomitość

capable ˈkeɪpəbl zdolny, mający
jakąś funkcję/możliwość

CEO (Chief Executive Officer) ˌsiː

capacity kəˈpæsəti moce
przerobowe/produkcyjne
carbon-neutral ˈkɑːbən ˈnjuːtrəl
 eutralny węglowo
n
carbon capture ˈkɑːbən ˈkæptʃə(r)
s ekwestracja dwutlenku węgla

iːˈəʊ tʃiːf ɪɡˈzekjʊtɪv ˈɒfɪsə(r)
d
 yrektor naczelny

cereals ˈsɪəriəlz zboża
CFO (Chief Financial Officer) ˌsiː ef
ˈəʊ tʃiːf faɪˈnænʃl ˈɒfɪsə(r) dyrektor
ds. finansowych
chairman ˈtʃeəmən prezes

charge tʃɑːdʒ oskarżenie
(o przestępstwo)
charismatic ˌkærɪzˈmætɪk
charyzmatyczny

circuit board ˈsɜːkɪt bɔːd płytka
obwodu drukowanego
circumvention ˌsɜːkəmˈvenʃn
o
 bejście, obchodzenie (np. sankcji)
citizen ˈsɪtɪzən obywatel
civilian səˈvɪliən cywil
claim kleɪm twierdzenie,
zapewnienie
clash with sb klæʃ wɪð ˈsʌmbədi
s tarcie z kimś, konflikt
clear as day klɪə(r) əz deɪ jasny jak
słońce, wyraźnie widoczny
closure ˈkləʊʒə(r) zamknięcie
(sklepu, firmy)
clothier ˈkləʊðɪə(r) sprzedawca/
twórca odzieży, krawiec/sukiennik
co-owner kəʊˈəʊnə(r)
współwłaściciel
coach kəʊtʃ trener
coastline ˈkəʊstlaɪn wybrzeże, linia
brzegowa
coercive kəʊˈɜːsɪv przymusowy,
represyjny
cognitive bias ˈkɒɡnətɪv ˈbaɪəs
b
 łąd poznawczy, uprzedzenie
poznawcze
coincidentally kəʊˌɪnsɪˈdentli
p
 rzypadkiem, przypadkowo
cold comfort for sb kəʊld ˈkʌmfət
fə(r) ˈsʌmbədi mała pociecha dla
kogoś, marne pocieszenie

carbon dioxide ˈkɑːbən daɪˈɒksaɪd
dwutlenek węgla

challenge ˈtʃæləndʒ wyzwanie,
problem

combination ˌkɒmbɪˈneɪʃn
p
 ołączenie

carbon fibre ˈkɑːbən ˈfaɪbə(r)
włókno węglowe (UK)

champion ˈtʃæmpiən czempion,
zwycięzca

combined X kəmˈbaɪnd połączony
X, X wzięty jako całość
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comeback ˈkʌmbæk comeback,
powrót (w wielkim stylu)

consecutive kənˈsekjʊtɪv z rzędu,
kolejny

comedy drama ˈkɒmədi ˈdrɑːmə
komediodramat

consensus kənˈsensəs konsensus,
zgoda

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

consequently ˈkɒnsɪkw(ə)ntli
k onsekwentnie

commodity kəˈmɒdɪti towar,
artykuł (np. spożywczy)
common occurrence ˈkɒmən
əˈkʌrəns częste/powszechne
zjawisko
common stock ˈkɒmən stɒk akcje
zwykłe
compared to sth kəmˈpeəd tə
ˈsʌmθɪŋ w porównaniu do czegoś
comparison kəmˈpærɪsn
p
 orównanie
competition ˌkɒmpəˈtɪʃn konkurs,
zawody
competitor kəmˈpetɪtə(r) rywal
complaint kəmˈpleɪnt skarga
comprised of X kəmˈpraɪzd əv
z łożony z X
compulsorily kəmˈpʌlsərəli
o
 bowiązkowo
computer chip kəmˈpjuːtə(r) tʃɪp
c zip komputerowy, procesor

considerable kənˈsɪdərəbl
znaczący
considerably kənˈsɪdərəbli
znacznie, w znacznym stopniu
constitutional
review ˌkɒnstɪˈtjuːʃnəl rɪˈvjuː
kontrola konstytucyjności
constraint kənˈstreɪnt ograniczenie
consultancy kənˈsʌltənsi agencja
doradztwa
containment kənˈteɪnmənt
p
 owstrzymanie, zahamowanie
(np. rozprzestrzeniania się wirusa)
contentious kənˈtenʃəs sporny,
kontrowersyjny
content writer kənˈtent ˈraɪtə
twórca treści (tekstowych)
contested kənˈtestɪd sporny,
o który toczą się walki
contingency plan kənˈtɪndʒənsi
plæn plan awaryjny
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countless ˈkaʊntləs nieprzeliczony
coup kuː przewrót, zamach stanu
courageous kəˈreɪdʒəs odważny
creaking at the seams ˈkriːkɪŋ ət
ðə siːmz trzeszczący w szwach
credibility ˌkredɪˈbɪlɪti
 iarygodność
w
crest of the wave krest əv ðə weɪv

fala (np. sukcesu)

crime-free kraɪm friː bez
przestępczości
Crimea kraɪˈmiːə Krym
criminalised ˈkrɪmɪnəlaɪzd karalny,
uznawany za przestępstwo
crippling ˈkrɪplɪŋ rujnujący,
przygniatający
crisis ˈkraɪsɪs kryzys
crop failure krɒp ˈfeɪljə(r)

nieurodzaj

crowdsourced ˈkraʊdsɔːst
 ozyskiwany w społeczności;
p
o kodzie źródłowym
opracowywanym przez społeczność
cutting-edge ˈkʌtɪŋ edʒ
najnowocześniejszy, najbardziej
zaawansowany

cycling ˈsaɪklɪŋ jeżdżenie
na rowerze

computer science kəmˈpjuːtə(r)
ˈsaɪəns informatyka

contrary to sth ˈkɒntrəri tə ˈsʌmθɪŋ
odwrotnie do czegoś, inaczej niż
coś

concerned about sth kənˈsɜːnd
əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ zaniepokojony

contribution to sth ˌkɒntrɪˈbjuːʃn
tə ˈsʌmθɪŋ przyczynek do czegoś,

concerned kənˈsɜːnd
zaniepokojony

conviction kənˈvɪkʃn skazanie

dairy ˈdeəri produkt mleczny

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

convoluted ˈkɒnvəluːtɪd zawiły
coping strategy ˈkəʊpɪŋ ˈstrætədʒi
strategia radzenia sobie (z czymś)

dalasi dəˈlɑːsi dalasi (waluta
w Gambii)

czymś

concern kənˈsɜːn obawa

wkład w coś

copper ˈkɒpə(r) miedź
corporate profitability ˈkɔːpərət

Cypriot ˈsɪpriət Cypryjczyk

D

damaging ˈdæmɪdʒɪŋ szkodliwy
damning ˈdæmɪŋ potępiający,
obciążający

confidence ˈkɒnfɪdəns pewność
siebie

ˈprɒfɪtəbl rentowność

confident ˈkɒnfɪdənt pewny
(czegoś, siebie)

dashboard ˈdæʃbɔːd deska
rozdzielcza

corridor ˈkɒrɪdɔː(r) korytarz

day-to-day deɪ tə deɪ codzienny
(tylko przed rzeczownikiem)

conflicting ˈkɒnflɪktɪŋ sprzeczny
conflict of interest kənˈflɪkt əv
ˈɪntrəst konflikt interesów
connectivity ˌkɒnekˈtɪvɪti łączność
conscious ˈkɒnʃəs świadomy

przedsiębiorstw

cost per mille (CPM) kɒst pɜː(r)
ˈmɪl ˌsiː piː ˈem koszt tysiąca
wyświetleń

dead end ded end ślepa uliczka

counsel ˈkaʊnsl rada, poradnictwo

deadline ˈdedlaɪn termin
ostateczny

counterpart ˈkaʊntəpɑːt
o
 dpowiednik

dealership ˈdiːləʃɪp sprzedawca
aut, salon samochodowy

Colorful
MEDIA

debt burden det ˈbɜːdn zadłużenie

despite dɪˈspaɪt pomimo

debt relief det rɪˈliːf redukcja
zadłużenia

detailed ˈdiːteɪld szczegółowy

deceased dɪˈsiːst zmarły
decent ˈdiːsnt przyzwoity
decree dɪˈkriː dekret
dedication ˌdedɪˈkeɪʃn oddanie,
poświęcenie
deeply rooted ˈdiːpli ˈruːtɪd
g łęboko zakorzeniony
defence dɪˈfens obrona (UK)
defence spending dɪˈfens ˈspendɪŋ
wydatki obronne
deforestation ˌdi:ˌfɒrɪˈsteɪʃn

wylesienie

degradation ˌdeɡrəˈdeɪʃn
 egradacja, zniszczenie
d
degraded dɪˈɡreɪdɪd
zdegradowany, wyniszczony
delay dɪˈleɪ opóźnienie
deliberately dɪˈlɪbərətli celowo
deluded dɪˈluːdɪd zwiedziony,
omamiony
demand dɪˈmɑːnd popyt

determinedly dɪˈtɜːmɪndli
z determinacją, stanowczo
determined to do sth dɪˈtɜːmɪnd tə
du ˈsʌmθɪŋ zdeterminowany,
by coś zrobić
detrimental ˌdetrɪˈmentl szkodliwy
devastating ˈdevəsteɪtɪŋ
niszczycielski, miażdżący
developing nation dɪˈveləpɪŋ
ˈneɪʃn kraj rozwijający się
diaspora daɪˈæspərə mniejszość
etniczna/kulturowa na obczyźnie
differentiation ˌdɪfərenʃɪˈeɪʃn
z różnicowanie
differing ˈdɪfərɪŋ różniący się
dilemma dɪˈlemə dylemat

dengue fever ˈdeŋɡi ˈfiːvə(r)
gorączka tropikalna, denga
denomination dɪˌnɒmɪˈneɪʃn
 yznanie (wiara)
w
deputy secretary ˈdepjʊti ˈsekrətəri
podsekretarz
desert dɪˈzɜːt pustynia
desirability dɪˌzaɪərəˈbɪləti
a trakcyjność
desired dɪˈzaɪəd wymagany,
pożądany
desire dɪˈzaɪə(r) pragnienie

distrust dɪsˈtrʌst nieufność
disunity dɪsˈjuːnɪti rozłam, brak
jedności
diverse daɪˈvɜːs różnorodny,
zróżnicowany
divorce dɪˈvɔːs rozwód
documentary ˌdɒkjʊˈmentəri film
dokumentalny
domestic dəˈmestɪk krajowy
domestic servitude dəˈmestɪk
ˈsɜːvɪtjuːd poddaństwo domowe
donor ˈdəʊnə(r) dawca, donator

download ˌdaʊnˈləʊd ściąganie/
pobieranie (plików z Internetu)

disaster dɪˈzɑːstə(r) katastrofa

demography dɪˈmɒɡrəfi
 emografia
d

distinctive dɪˈstɪŋktɪv wyraźny,
charakterystyczny

direct-to-customer (D2C) dəˈrekt
tə ˈkʌstəmə(r) ˌdiː tə ˈsiː trafiający
bezpośrednio do klienta, związany
z kanałami dystrybucji
bezpośredniej

demand for sth dɪˈmɑːnd
fə(r) ˈsʌmθɪŋ popyt na coś,

demographic profile ˌdeməˈɡræfɪk
ˈprəʊfaɪl profil demograficzny

distant ˈdɪstənt odległy

down but not out daʊn bət nɒt aʊt
k tóry upadł, lecz jeszcze walczy

direct election dɪˈrekt ɪˈlekʃn
wybory bezpośrednie

demise dɪˈmaɪz zgon, śmierć

dissatisfaction ˌdɪsˌsætɪsˈfækʃn
niezadowolenie (z czegoś)

diminutive dɪˈmɪnjətɪv maleńki,
drobny

demand for sth dɪˈmɑːnd
fə(r) ˈsʌmθɪŋ popyt na coś,
zapotrzebowanie
zapotrzebowanie
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direction dɪˈrekʃn reżyseria
discounted dɪsˈkaʊntɪd 
o obniżonej cenie, przeceniony
discreet dɪˈskriːt dyskretny
dishonest dɪsˈɒnɪst nieszczery,
kłamliwy
dishonesty dɪsˈɒnɪsti nieszczerość
disinfection ˌdɪsɪnˈfekʃn
d
 ezynfekcja
disorder dɪsˈɔːdə(r) choroba,
zaburzenie
disproportionately
ˌdɪsprəˈpɔːʃənətli w sposób
niewspółmierny (do czegoś)
disproportionate ˌdɪsprəˈpɔːʃənət
n
 iewspółmierny
disruption dɪsˈrʌpʃn zamęt,
wstrząs
disruptive dɪsˈrʌptɪv rewolucyjny,
destruktywny

down the line daʊn ðə laɪn 
w przyszłości, za jakiś czas
dozens ˈdʌznz tuziny, dziesiątki
draconian drəˈkəʊnɪən drakoński
drainage ˈdreɪnɪdʒ system
kanalizacyjny
drain dreɪn odpływ (np. pieniędzy),
obciążenie
drought ˈdraʊt susza
due to sth djuː tə ˈsʌmθɪŋ 
z powodu czegoś, przez coś
duration of stay djʊˈreɪʃn əv steɪ

okres pobytu

dwelling ˈdwelɪŋ domostwo,
mieszkanie
dwindling ˈdwɪndlɪŋ malejący

E

early adopter ˈɜːli əˈdɒptə(r)
ktoś, kto zaczyna używać nowej

technologii zanim stanie się
ona popularna; pionier wśród
użytkowników oprogramowania/
sprzętu

Colorful
MEDIA
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early adoption ˈɜːli əˈdɒpʃn
korzystanie (z czegoś) tuż po

którego cel uświęca środki (tylko
przed rzeczownikiem)

eventually ɪˈventʃʊəli ostatecznie,
w końcu

earnings ˈɜːnɪŋz zarobki

energy-intensive ˈenədʒi ɪnˈtensɪv
wymagający dużej ilości energii,
energochłonny

everyday ˈevrideɪ codzienny (tylko
przed rzeczownikiem)

premierze, przed innymi

easterly ˈiːstəli wschodni
eco-friendly ˌiːkəʊ ˈfrendli
 rzyjazny środowisku, ekologiczny
p
editorial knife ˌedɪˈtɔːrɪəl naɪf
c ięcie montażysty, usuwanie
(czegoś np. zbędnego)
effectively ɪˈfektɪvli 
w rzeczywistości, faktycznie
efficacy ˈefɪkəsi skuteczność
effort ˈefət wysiłek
elbow power ˈelbəʊ ˈpaʊə(r) siła
przebicia, wpływy (szczególnie
natury osobistej, w bezpośrednim
kontakcie z różnymi wysoko
postawionymi osobami)
elderly ˈeldəli starszy; osoby
starsze
electoral college ɪˈlektərəl ˈkɒlɪdʒ
kolegium elektorskie
electoral fix ɪˈlektərəl fɪks
sfingowane wybory
electric eel ɪˈlektrɪk iːl elektryczny
węgorz
electricity ɪˌlekˈtrɪsəti
e lektryczność
electric vehicle ɪˈlektrɪk ˈviːɪkl
 ojazd elektryczny
p
electrodynamics

ɪˌlektrəʊdaɪˈnæmɪks
elektrodynamika

engagement ɪnˈɡeɪdʒmənt
z aangażowanie
engineer ˌendʒɪˈnɪə(r) inżynier

evidence ˈevɪdəns dowód,
dowody
evident ˈevɪdənt widoczny, jawny
exact numbers ɪɡˈzækt ˈnʌmbəz

enormous ɪˈnɔːməs ogromny

dokładne liczby

enterprise ˈentəpraɪz
przedsięwzięcie

executive board member

entertainment ˌentəˈteɪnmənt

rozrywka

entirely ɪnˈtaɪəli zupełnie
entire ɪnˈtaɪə(r) cały
entitled ɪnˈtaɪtld zatytułowany
entrepreneur ˌɒntrəprəˈnɜː(r)

przedsiębiorca

environmentalist

ɪnˌvaɪrənˈmentəlɪst aktywista

-ekolog, działacz na rzecz
środowiska

environmentally
conscious ɪnˌvaɪərənˈmentəli
ˈkɒnʃəs proekologiczny
environmentally
friendly ɪnˌvaɪərənˈmentəli ˈfrendli
przyjazny dla środowiska
envy ˈenvi zazdrość

ɪɡˈzekjʊtɪv bɔːd ˈmembə(r) członek

zarządu

executive committee ɪɡˈzekjʊtɪv
kəˈmɪti komitet wykonawczy
executive summary ɪɡˈzekjʊtɪv
ˈsʌməri streszczenie (stworzone
w celach biznesowych)
executive ɪɡˈzekjʊtɪv (ktoś)
wyższego szczebla, (należący do)
ścisłego kierownictwa
ex officio ˈeks əˈfɪsiəʊ z urzędu
expansion ɪkˈspænʃn rozszerzenie,
rozwój
expertise ˌekspɜːˈtiːz wiedza
specjalistyczna
exploitative ɪkˈsplɔɪtətɪv
e ksploatujący, wyzyskujący
external ɪkˈstɜːnl zewnętrzny

epoch ˈiːpɒk epoka

extraction ɪkˈstrækʃn wydobycie
(np. minerałów)

equality iˈkwɒləti równość

extradition ˌekstrəˈdɪʃn ekstradycja

equipment ɪˈkwɪpmənt
wyposażenie, sprzęt

extra ˈekstrə dodatkowy

equity stake ˈekwɪti steɪk udział
w kapitale

extreme ɪkˈstriːm ekstremalny,
skrajny

embedded in sth ɪmˈbedɪd ɪn
ˈsʌmθɪŋ osadzony w czymś,
nierozerwalnie z czymś związany

essentially ɪˈsenʃəli praktycznie,
w gruncie rzeczy

ember ˈembə(r) węgielek (żarzący
się, tlący)

essential ɪˈsenʃl niezbędny,
podstawowy

fable ˈfeɪbl bajka, baśń

employment record ɪmˈploɪmənt
ˈrekɔːd historia zatrudnienia

establishment ɪˈstæblɪʃmənt
założenie, utworzenie

face to face feɪsˈtǝˈfeɪs twarzą
w twarz (nie przed rzeczownikiem)

endeavour ɪnˈdevə(r)
 rzedsięwzięcie (UK)
p

estate agent ɪˈsteɪt ˈeɪdʒənt agent
nieruchomości

facilitation fəˌsɪlɪˈteɪʃn pomaganie,
ułatwianie

eucalyptus tree ˌjuːkəˈlɪptəs triː
drzewko eukaliptusowe

facility fəˈsɪləti zakład, obiekt
(np. sportowy)

evangelist ɪˈvændʒəlɪst
kaznodzieja, głosiciel (poglądów)

factory ˈfæktri fabryka

endemic enˈdemɪk powszechny
(gdzieś/w jakimś miejscu)
ends-justify-the-means endz
ˈdʒʌstɪfaɪ ðə miːnz który nie
przebiera w środkach, w myśl

evasively ɪˈveɪsɪvli wymijająco

F

factual ˈfæktʃuəl merytoryczny,
dotyczący faktów

Colorful
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fall from grace fɔːl frəm ɡreɪs
w
 ypadnięcie (z czyichś) łask
fallout ˈfɔːlaʊt skutki (złe/
dalekosiężne czegoś, co się
wydarzyło)
famed feɪmd sławny
famous for sth ˈfeɪməs fə(r)
ˈsʌmθɪŋ słynący z czegoś, który
wsławił się czymś

figures ˈfɪɡəz liczby, dane
fire-walking ˈfaɪə(r) wɔːkɪŋ
chodzenie po węglach
First World nation ˈfɜːst wɜːld
ˈneɪʃn kraj pierwszego świata

fraction ˈfrækʃn ułamek

fiscal reserves ˈfɪskl rɪˈzɜːvz
rezerwy fiskalne

faraway ˈfɑːrəweɪ odległy (tylko
przed rzeczownikiem)

flexible ˈfleksəbl elastyczny

fascination with sth ˌfæsɪˈneɪʃn
wɪð ˈsʌmθɪŋ fascynacja czymś,

zauroczenie

fast fashion fɑːst ˈfæʃn tzw. szybka
moda
fate of X hangs in the balance feɪt
əv hæŋz ɪn ðə ˈbæləns losy X ważą
się na szali
faux fəʊ sztuczny, będący imitacją
(czegoś) (franc.)
fav (favourite) feɪv ˈfeɪvərɪt
ulubiony
favourable ˈfeɪvərəbl sprzyjający,
korzystny (UK)

fix fɪks naprawienie (czegoś),
poprawka

fraud frɔːd oszustwo
free-standing friː ˈstændɪŋ
wolnostojący, dostępny wmiejscu
publicznym

flood plain flʌd pleɪn równina
zalewowa

freemium ˈfriːmiəm produkt typu
“freemium” (który jest dostępny
za darmo, lecz dodatkowe funkcje
którego są dostępne wyłącznie
za dopłatą)

fluid ˈfluːɪd płynny, nie
sprecyzowany jasno
focal point ˈfəʊkl pɔɪnt punkt
centralny
folk fəʊk ludzie (pot.)
follower ˈfɒləʊə(r) fan,
obserwujący (w sieci
społecznościowej)
following sth ˈfɒləʊɪŋ ˈsʌmθɪŋ po
czymś
foodstuffs ˈfuːdstʌfs produkty
spożywcze
footprint ˈfʊtprɪnt ślad (czyjś)

feature ˈfiːtʃə(r) cecha, funkcja

forgery ˈfɔːdʒəri podróbka

fertile soil ˈfɜːtaɪl sɔɪl żyzna gleba

for instance fə(r) ˈɪnstəns 
na przykład

fertiliser ˈfɜːtəlaɪzə(r) nawóz

former ˈfɔːmə(r) były, dawny

fertility rate fəˈtɪlɪti reɪt
w
 spółczynnik dzietności

for sure fə ʃʊə(r) z pewnością

few and far between fjuː ənd fɑː(r)
bɪˈtwiːn rzadki

frantic ˈfræntɪk gorączkowy

freedoms ˈfriːdəmz swobody
(np. obywatelskie)

forecasting ˈfɔːkɑːstɪŋ
p
 rognozowanie

fever pitch ˈfiːvə(r) pɪtʃ zenit
(np. sięgnąć zenitu), szczyt
(np. podniecenia)

frantically ˈfræntɪkli rozpaczliwie,
gorączkowo

flooded ˈflʌdɪd zatopiony, zalany
wodą

fearful of sth ˈfɪəfəl əv ˈsʌmθɪŋ
obawiający się czegoś
feedback ˈfiːdbæk opinie zwrotne

founder ˈfaʊndə(r) założyciel
foundry ˈfaʊndri odlewnia

far-reaching fɑː(r) ˈriːtʃɪŋ
dalekosiężny, dający się mocno

farther afield ˈfɑːðə(r) əˈfiːld dalej,
w dalszej perspektywie (czasowej),
skali

fossil fuel ˈfɒsl ˈfjuːəl paliwo
kopalne

firmly ˈfɜːmli mocno

fisheries ˈfɪʃərɪz rybołówstwo

odczuć (skutek czegoś)
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forthcoming ˌfɔːθˈkʌmɪŋ
n
 adchodzący
for the foreseeable future fə(r)
ðə fɔːˈsiːəbl ˈfjuːtʃə(r) w najbliższej
dającej się przewidzieć przyszłości

friction burn ˈfrɪkʃn bɜːn otarcie
friction ˈfrɪkʃn tarcie, konflikt
from sb’s end frəm ˈsʌmbədiz end
z czyjejś strony/punktu widzenia
fully fledged ˈfʊli fledʒd
pełnoprawny, wpełni rozwinięty
furthermore ˌfɜːðəˈmɔː(r) co
więcej, ponadto

G

galosh ɡəˈlɒʃ kalosz
garment ˈɡɑːmənt strój, część
garderoby
GDP (gross domestic product) ˌdʒiː
diː ˈpiː ɡrəʊs dəˈmestɪk ˈprɒdʌkt
PKB (produkt krajowy brutto)
genocide ˈdʒenəsaɪd ludobójstwo
genre ˈʒɒ̃rə gatunek
genuine ˈdʒenjʊɪn autentyczny,
faktyczny
Gen Z dʒen zed pokolenie Z

fiction ˈfɪkʃn beletrystyka

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

geopolityka

fictitious fɪkˈtɪʃəs fikcyjny

fortunes ˈfɔːtʃuːnz losy (czegoś)

gesture ˈdʒestʃə(r) gest

fighter jet ˈfaɪtə(r) ˈdʒet myśliwiec
odrzutowy

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

getaway ˈɡetəweɪ miejsce
wypoczynku (pot.)

geopolitics ˌdʒɪəʊˈpɒlətɪks

Colorful
MEDIA
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glittering ˈɡlɪtərɪŋ błyszczący,
świetlany

headlamp ˈhedlæmp reflektor
(auta) (UK)

glowing success ˈɡləʊɪŋ səkˈses
w
 ielki triumf, ogromny sukces

headline ˈhedlaɪn nagłówek

household ˈhaʊshəʊld
gospodarstwo domowe

head of state hed əv steɪt głowa
państwa

how come? haʊ kʌm dlaczego?
(pot.)

headquartered
somewhere ˌhedˈkwɔːtəd
ˈsʌmweə(r) mający gdzieś swoją
siedzibę

how the mighty have fallen ˈhaʊ
ðə ˈmaɪti həv ˈfɔːlən jak nisko mogą

gradually ˈɡrædʒʊəli stopniowo
graduate ˈɡrædʒʊət absolwent
greenhouse gas
emissions ˈɡriːnhaʊs ɡæs ɪˈmɪʃnz
e misje gazów cieplarnianych
greenwashing ˈɡriːnwɒʃɪŋ
g reenwashing (działania pozornie
proekologiczne podejmowane
przez firmy w celu polepszenia
wizerunku)
grim ɡrɪm ponury, czarny
grocery ˈɡrəʊsəri sklep spożywczy
Guangdong ˈɡwæŋdɒŋ Guangdong
(prowincja Chin)
guardianship ˈɡɑːdɪənʃɪp kuratela,
opieka
guardian ˈɡɑːdɪən opiekun,
obrońca
guidance ˈɡaɪdns wskazówki,
pomoc
guidelines ˈɡaɪdlaɪnz wytyczne,
reguły
gym dʒɪm siłownia

H

habitat ˈhæbɪtæt środowisko życia

heady ˈhedi podniecający,
ekscytujący
heap hiːp góra, sterta
heatwave ˈhiːtweɪv fala upałów
helplessness ˈhelpləsnəs
bezradność
herd immunity hɜːd ɪˈmjuːnɪti
o
 dporność stadna
hierarchy ˈhaɪərɑːki hierarchia
high-end haɪ end z wyższej półki
high-profile haɪ ˈprəʊfaɪl bardzo
słynny, szeroko znany
high-stakes gamble haɪ steɪks
ˈɡæmbl zagranie o wysokie stawki,
gra o wysokie stawki

high hopes haɪ həʊps wielkie
nadzieje
hike haɪk wzrost, podwyżka
hippopotamus ˌhɪpəˈpɒtəməs
hipopotam
homeless ˈhəʊmləs bezdomny,
bezdomni

habit ˈhæbɪt zwyczaj

home straight həʊm streɪt ostatnia
prosta

half-finished hɑːf ˈfɪnɪʃt częściowo
ukończony, niedokończony

hometown ˈhəʊmtaʊn miasto
rodzinne; rodzinny (o mieście)

handover ˈhændəʊvə(r)
p
 rzekazanie (np. władzy)

home to X həʊm tə w którym
znajduje się/mieszka X

harassment ˈhærəsmənt nękanie,
ataki

honeymoon ˈhʌnɪmuːn miesiąc
miodowy

hard-earned ˈhɑːdˈɜːnd ciężko
zarobiony

Hong Kongese ˌhɒŋ kɒŋˈiːz
H
 ongkończyk, Hongkończycy

hostile ˈhɒstaɪl wrogi

upaść wielcy

human being ˈhjuːmən ˈbiːɪŋ istota
ludzka
human consumption ˈhjuːmən
kənˈsʌmpʃn zastosowanie
w żywieniu
human rights ˈhjuːmən raɪts prawa
człowieka
human trafficking ˈhjuːmən
ˈtræfɪkɪŋ handel żywym towarem
humbly ˈhʌmbli w skromny sposób
hunch hʌntʃ przeczucie
hydrometallurgical

ˌhʌɪdrəʊmetəˈləːdʒɪkl

h
 ydrometalurgiczny

I

illegal ɪˈliːɡl nielegalny
immense ɪˈmens ogromny, wielki
immoral ɪˈmɒrəl amoralny,
niemoralny
impatient ɪmˈpeɪʃnt niecierpliwy,
nie mogący się czegoś doczekać
implicated in sth ˈɪmplɪkeɪtɪd ɪn
ˈsʌmθɪŋ uwikłany w coś, wplątany
implications ˌɪmplɪˈkeɪʃnz
skutki, konsekwencje (zwłaszcza
negatywne)

imprisoned ɪmˈprɪznd uwięziony,
osoby osadzone
imprisonment ɪmˈprɪznmənt kara
więzienia
in-depth ɪn depθ dogłębny,
szczegółowy

hard hit hɑːd hɪt boleśnie
dotknięty (nie przed
rzeczownikiem)

honours ˈɒnəz zaszczyty,
wyróżnienia (UK)

harshly ˈhɑːʃli w surowy, ostry
sposób

horror stories ˈhɒrə(r) ˈstɔːrɪz
s traszne historyjki

in all walks of life ɪn ɔːl wɔːks əv
laɪf ze wszystkich środowisk,
z różnych kręgów społecznych

head hed dyrektor, prezes

host həʊst gospodarz

in all ɪn ɔːl łącznie, w sumie

horribly ˈhɒrəbli koszmarnie

in accordance with sth ɪn əˈkɔːdns
wɪð ˈsʌmθɪŋ zgodnie z czymś
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in amatter of days ɪn ə ˈmætə(r)
əv deɪz w ciągu zaledwie kilku dni

oferta publiczna, debiut giełdowy
spółki

in anticipation of sth ɪn

initial ɪˈnɪʃl pierwotny, początkowy

ænˌtɪsɪˈpeɪʃn əv ˈsʌmθɪŋ 

w oczekiwaniu na coś

incentive ɪnˈsentɪv zachęta,
motywacja
incompetence ɪnˈkɒmpɪtəns
 iekompetencja
n
in contrast ɪn ˈkɒntrɑːst odwrotnie,
przeciwnie
increasingly ɪnˈkriːsɪŋli coraz
bardziej

injury ˈɪndʒəri uraz, obrażenie
inland ˈɪnlænd leżący w głębi lądu
inner ˈɪnə(r) wewnętrzny
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interference in sth ˌɪntəˈfɪərəns ɪn
ˈsʌmθɪŋ przeszkodzenie w czymś,
wtrącanie się w coś

in terms of sth ɪn tɜːmz əv ˈsʌmθɪŋ
p
 od względem czegoś, jeśli chodzi
ocoś
intervening years ˌɪntəˈviːnɪŋ ˈjiəz
lata pośrednie, międzyczas

in no uncertain terms ɪn nəʊ
ʌnˈsɜːtn tɜːmz w jasny sposób,
niedwuznacznie

in the course of sth ɪn ðə kɔːs əv
ˈsʌmθɪŋ podczas czegoś, w trakcie

innovative ˈɪnəveɪtɪv nowatorski

in the longer term ɪn ðə ˈlɒŋɡə(r)
tɜːm w dłuższej perspektywie

in one’s backyard ɪn wʌnz
ˌbækˈjɑːd na czyimś poletku, na

czasowej

incubation period ˌɪnkjʊˈbeɪʃn
ˈpɪərɪəd okres inkubacji

czyimś podwórku (także
w przenośni)

in the long term ɪn ðə ˈlɒŋ tɜːm 
na dłuższą metę

incumbent ɪnˈkʌmbənt obecny
(prezydent), osoba piastująca urząd

in particular ɪn pəˈtɪkjʊlə(r) 
w szczególności, konkretnie

industrialised ɪnˈdʌstrɪəlaɪzd
 przemysłowiony
u

in part ɪn pɑːt częściowo

in the near term ɪn ðə nɪə(r) tɜːm
w
 niedalekiej przyszłości,
w najbliższym czasie

industrial output ɪnˈdʌstrɪəl
ˈaʊtpʊt produkcja przemysłowa
inevitable ɪnˈevɪtəbl nieuchronny
in excess of sth ɪn ɪkˈses əv
ˈsʌmθɪŋ ponad coś, więcej niż coś

in person ɪn ˈpɜːsn osobiście

in the order of X ɪn ði ˈɔːdə(r) əv 
w okolicach X (osumie, kwocie)

in real time ɪn rɪəl taɪm w czasie
rzeczywistym

in the short run ɪn ðə ʃɔːt rʌn 
na krótką metę

in relation to sth ɪn rɪˈleɪʃn tə
ˈsʌmθɪŋ odnośnie (do) czegoś,

intimidating ɪnˈtɪmɪdeɪtɪŋ
o
 nieśmielający

co się tyczy czegoś

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

in response to sth ɪn rɪˈspɒns tə
ˈsʌmθɪŋ w odpowiedzi na coś

in fact,... ɪn fækt a właściwie...,
w rzeczywistości

in retaliation ɪn rɪˌtælɪˈeɪʃn 
w odpowiedzi, w ramach reakcji
(na coś)

in fact ɪn fækt wrzeczy samej,
wistocie
infamous ˈɪnfəməs owiany złą
sławą, niesławny
inflows ˈɪnfləʊz wpływy, napływy
influential ˌɪnflʊˈenʃl wpływowy
influx ˈɪnflʌks napływ
informative ɪnˈfɔːmətɪv
informacyjny, pouczający

in return ɪn rɪˈtɜːn w zamian
in ruins ɪn ˈruːɪnz zrujnowany
insight ˈɪnsaɪt wgląd
insignificant ɪnsɪɡˈnɪfɪkənt
n
 ieznaczący, nieznaczny
insistence on sth ɪnˈsɪstəns ɒn
ˈsʌmθɪŋ naleganie na coś

intuition ˌɪntjuːˈɪʃn intuicja
invader ɪnˈveɪdə(r) najeźdźca
in vain ɪn veɪn na próżno
inventor ɪnˈventə(r) wynalazca
inward-looking ˈɪnwəd ˈlʊkɪŋ
s kupiający się na własnych
sprawach/problemach
in X terms ɪn tɜːmz pod względem
X
in X’s own right ɪn əʊn raɪt X jako
taki, X sam w sobie
IPO (initial public offering) ˌaɪ piː
ˈəʊ ɪˈnɪʃl ˈpʌblɪk ˈɒfərɪŋ pierwsza
oferta publiczna (akcji spółki)

ingenious ɪnˈdʒiːniəs pomysłowy

in situ ˌɪn ˈsɪtjuː na/w miejscu
(łac.)

inhabitant ɪnˈhæbɪtənt
 ieszkaniec
m

in so doing in doing so,... ɪn
ˈsəʊ ˈduːɪŋ ɪn ˈduːɪŋ ˈsəʊ poprzez

I take it (that)... ˈaɪ teɪk ɪt ðæt jak
dobrze rozumiem, to...

intended ɪnˈtendɪd zamierzony,
planowany

it may come to pass that... ɪt
meɪ kʌm tə pɑːs ðæt może się tak
zdarzyć, że...

in honour of sb ɪn ˈɒnə(r) əv
ˈsʌmbədi na czyjąś cześć (np.
pomnik) (UK)
initially ɪˈnɪʃəli pierwotnie,
początkowo
initial public offering (IPO) ɪˈnɪʃl
ˈpʌblɪk ˈɒfərɪŋ ˌaɪ piː ˈəʊ pierwsza

zrobienie czegoś

intention ɪnˈtenʃn zamiar
interest-bearing loan ˈɪntrəst
ˈbeərɪŋ ləʊn oprocentowana
pożyczka

irrigation ˌɪrɪˈɡeɪʃn nawodnienie

it’s fair to say that... ɪts feə(r) tə
seɪ ðæt trzeba przyznać, że...
it’s no secret that... ɪts nəʊ ˈsiːkrɪt
ðæt nie jest żadną tajemnicą, że...

Colorful
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lead role liːd rəʊl główna rola

loyalist ˈlɔɪəlɪst lojalny, lojalista

leave liːv urlop

lucrative ˈluːkrətɪv lukratywny

janitor ˈdʒænɪtə(r) woźny (US)

legal fees ˈliːɡl fiːz opłaty prawne

luminary ˈluːmɪnəri luminarz

jet dʒet odrzutowiec

legal framework ˈliːɡl ˈfreɪmwɜːk
s ystem prawny

lyrics ˈlɪrɪks tekst (piosenki)

jigsaw ˈdʒɪɡsɔː układanka
job cuts dʒɒb kʌts masowe
zwolnienia, redukcje etatów
just around the corner dʒəst
əˈraʊnd ðə ˈkɔːnə(r) tuż za rogiem,

legislation ledʒɪsˈleɪʃən
u
 stawodawstwo
leisure ˈleʒə(r) wypoczynek
lengthy ˈleŋθi długi

tuż tuż

lenient ˈliːniənt łagodny, pobłażliwy

K

let alone X let əˈləʊn a już na
pewno (nie) X

keen to do sth kiːn tə du ˈsʌmθɪŋ
c hętny, skłonny do zrobienia czegoś
keynote address ˈkiːnəʊt əˈdres
 rzemówienie inauguracyjne,
p
przemówienie o doniosłym
znaczeniu
key takeaways kiː ˈteɪkəweɪz
kluczowe kwestie (poruszane
podczas przemówienia, prezentacji,
szkolenia itp.)
knock-on consequence nɒk ˈɒn
ˈkɒnsɪkwəns efekt domina

level playing field ˈlevl ˈpleɪɪŋ fiːld
r ówne szanse
leverage ˈliːvərɪdʒ wpływy,
zdolność do wywierania nacisku
limb lɪm kończyna
lined up laɪnd ʌp ustawiony
w kolejce/linii
lire ˈlɪərə lira (dawna waluta
Włoch)
literacy rate ˈlɪtərəsi reɪt odsetek
umiejących czytać i pisać
literally ˈlɪtərəli dosłownie

M

madness ˈmædnəs szaleństwo
magnate ˈmæɡneɪt magnat,
potentat
mainland ˈmeɪnlænd kontynent,
kontynentalny
mainstream ˈmeɪnstriːm główny
nurt
maize meɪz kukurydza
major in X ˈmeɪdʒə(r) ɪn główny
kierunek studiów X, specjalność/
specjalizacja X (US)
majority məˈdʒɒrɪti większość
malnutrition mælnjuːˈtrɪʃn złe
odżywianie się, niedożywienie
mammoth ˈmæməθ mamuci,
ogromny

knock-on effect nɒk ɒn ɪˈfekt efekt
domina

live event laɪv ɪˈvent wydarzenie
na żywo

mandatory age for X ˈmændətri
eɪdʒ fə(r) obowiązkowy wiek X
(np. poboru)

L

livelihood ˈlaɪvlihʊd środki do
życia, sposób na utrzymanie się

mangroves ˈmæŋɡrəʊvz
 amorzyny, lasy namorzynowe
n

llc (limited liability company) ˌel

manifesto ˌmænɪˈfestəʊ manifest

lame duck leɪm dʌk bankrut,
przegrany; polityk, który jeszcze
sprawuje urząd, ale jego następca
jest już wybrany

odpowiedzialnością)

manufacturer ˌmænjʊˈfæktʃərə(r)
 roducent
p

labour ˈleɪbə(r) siła robocza (UK)

landfill ˈlændfɪl wysypisko (śmieci)
latter ˈlætə(r) drugi, ostatni
(z wymienionych)
latter ˈlætə(r) drugi, ostatni
(z wymienionych)
laudable ˈlɔːdəbl godny pochwały
laundering ˈlɔːndərɪŋ pranie

el ˈsiː ˈlɪmɪtɪd ˌlaɪəˈbɪlɪti ˈkʌmpəni
sp. z o.o. (spółka zograniczoną

long-lasting lɒŋ ˈlɑːstɪŋ
długotrwały, trwały
long-running lɒŋ ˈrʌnɪŋ
długotrwały, istniejący od lat (tylko
przed rzeczownikiem)

long-standing lɒŋ ˈstændɪŋ
długoletni, wieloletni
long-term lɒŋ tɜːm na dłuższą
metę, długofalowy (tylko przed
rzeczownikiem)

manufacturing base

ˌmænjuˈfæktʃərɪŋ beɪs baza

produkcyjna

marginalized ˈmɑːdʒənəˌlaɪzd
z epchnięty na margines
market capitalisation (market
cap) ˈmɑːkɪt ˌkæpɪtəlaɪˈzeɪʃn kæp
kapitalizacja rynkowa
market share ˈmɑːkɪt ʃeə(r) dola
rynkowa, udział w rynku

losses ˈlɒsɪz straty

martial law ˈmɑːʃl lɔː stan wojenny

leaching ˈliːtʃɪŋ ługowanie (np.
metali)

low-carbon ləʊ ˈkɑːbən 
o niewielkiej emisji węgla
(do atmosfery) (tylko przed
rzeczownikiem)

mass-market mæs ˈmɑːkɪt
masowo produkowany,

lead led ołów

low-lying ləʊ laɪɪŋ nisko położony

massive ˈmæsɪv ogromny

lawful ˈlɔːfəl prawny, legalny
lawsuit ˈlɔːsuːt proces sądowy

produkowany na rynek masowy
(tylko przed rzeczownikiem)

Colorful
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mathematician ˌmæθəməˈtɪʃn
m
 atematyk
meaningful ˈmiːnɪŋfəl istotny,
mający znaczenie
media storm ˈmiːdɪə stɔːm
medialna burza
member of staff ˈmembə(r) ɒv
stɑːf pracownik, członek załogi
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modern-day ˈmɒdn deɪ dzisiejszy,
współczesny (tylko przed
rzeczownikiem)

no-brainer nəʊ ˈbreɪnə(r) coś
prostego, coś, co nie wymaga
większego namysłu (pot.)

molybdenum məˈlɪbdənəm
m
 olibden

no doubt nəʊ daʊt bez wątpienia

momentum məˈmentəm rozpęd,
pęd
monk mʌŋk mnich

nominated ˈnɒmɪneɪtɪd
nominowany
non-committal ˈnɒnkəˈmɪtl
n
 iezobowiązująco, nie opowiadając
się po żadnej ze stron

membership ˈmembəʃɪp
członkostwo

moral duty ˈmɒrəl ˈdjuːti moralny
obowiązek

memoirs ˈmemwɑː(r) 
z wspomnienia (w postaci książki)

morbidly ˈmɔːbɪdli patologicznie,
chorobliwie

ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn ˌen dʒiː ˈəʊ
organizacja pozarządowa

memorable ˈmemərəbl pamiętny

moreover mɔːˈrəʊvə(r) co więcej

nonetheless ˌnʌnðəˈles mimo
wszystko

merely ˈmɪəli ledwie, wyłącznie
Messrs ˈmesəz Panowie (oficj.,
form.)
metropolis məˈtrɒpəlɪs metropolia
Midas touch ˈmaɪdəs tʌtʃ złoty
dotyk
mighty ˈmaɪti potężny
mild maɪld łagodny, lekki
military support ˈmɪlɪtri səˈpɔːt
wsparcie wojskowe
mill mɪl młyn
mining ˈmaɪnɪŋ wydobycie,
górnictwo

mounting ˈmaʊntɪŋ rosnący,
narastający
mouth of the river maʊθ əv ðə
ˈrɪvə(r) ujście rzeki
multipronged ˌmʌltɪˈprɒŋd na
wielu frontach (atak, działanie)

N

native ˈneɪtɪv mieszkaniec
(jakiegoś miejsca/regionu),
urodzony (gdzieś)
natural gas ˈnætʃrəl ɡæs gaz
ziemny

Ministry of Interior ˈmɪnɪstri əv
ɪnˈtɪərɪə(r) Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych

nature reserve ˈneɪtʃə(r) rɪˈzɜːv
rezerwat przyrody

misadventure ˌmɪsədˈventʃə(r)
n
 ieszczęśliwy wypadek,
niepowodzenie

near-catastrophic nɪə(r)
ˌkætəˈstrɒfɪk niemal katastrofalny

misappropriation of
funds ˌmɪsəˌprəʊprɪˈeɪʃn əv fʌndz
sprzeniewierzenie środków
misery ˈmɪz(ə)ri cierpienie, nędza
mismanagement

ˌmɪsˈmænɪdʒmənt nieprawidłowe
zarządzanie (czymś)

mitigation ˌmɪtɪˈɡeɪʃn łagodzenie,
ograniczanie (skutków czegoś)
mixed messages ˈmɪkst ˈmesɪdʒɪz
m
 ieszane sygnały, niejednoznaczne
sygnały
mobility məʊˈbɪləti zdolność
poruszania się

naïve naɪˈiːv naiwny

negotiating table nɪˈɡəʊʃɪeɪtɪŋ
ˈteɪbl stół negocjacyjny, negocjacje
neighbour ˈneɪbə(r) sąsiad (UK)
net worth net wɜːθ majątek netto
nevertheless ˌnevəðəˈles niemniej
jednak, a jednak

non-governmental organization
(NGO) nanˌɡəvərnˈmentəl

notably ˈnəʊtəbli zwłaszcza,
szczególnie
noteworthy ˈnəʊtwɜːði godny
uwagi
not surprisingly nɒt səˈpraɪzɪŋli jak
można się (było) spodziewać
not to mention... nɒt tə ˈmenʃn
ż e już nie wspomnę o..., nie
wspominając o...
nowadays ˈnaʊədeɪz obecnie,
teraz
nudge nʌdʒ kuksaniec,
szturchnięcie
numerous ˈnjuːmərəs liczny

O

objector əbˈdʒektə(r) przeciwnik
(czegoś), oponent
occurrence əˈkʌrəns zdarzenie,
wydarzenie
off-grid ɒf ɡrɪd poza siecią, offline
off-season ɒf ˈsiːzn posezonowy
off the back of sth ɒf ðə bæk əv
ˈsʌmθɪŋ dzięki czemuś, na fali

new dawn njuː dɔːn nowa
nadzieja, światło nadziei

czegoś

newsfeed ˈnjuːzfiːd kanał
informacyjny/aktualności

oil and gas ɔɪl ənd ɡæs ropa i gaz

new wheels njuː ˈwiːlz nowe auto
(pot.)

off work ɒf ˈwɜːk poza pracą
oil sands ɔɪl sændz piaski
bitumiczne

nickel ˈnɪkl nikiel

old-fashioned əʊld ˈfæʃnd
tradycyjny, staroświecki

nitrogen ˈnaɪtrədʒən azot

old growth əʊld ɡrəʊθ starodrzew

Colorful
MEDIA

business-english.com.pl
90/2022

on account of X ɒn əˈkaʊnt əv 
z powodu X

outbreak ˈaʊtbreɪk wybuch (np.
epidemii, popularności)

persona non grata pɜːˌsəʊnə nɒn
ˈɡrɑːtə persona non grata

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

outcome ˈaʊtkʌm rezultat, sytuacja
końcowa, wynik

perspective pəˈspektɪv punkt
widzenia

output ˈaʊtpʊt produkcja

pertinent ˈpɜːtɪnənt istotny,
stosowny

imieniu

one swallow doesn’t make a
summer wʌn ˈswɒləʊ ˈdʌznt ˈmeɪk
ə ˈsʌmə(r) jedna jaskółka wiosny
nie czyni
ongoing ˈɒnɡəʊɪŋ trwający,
istniejący
on hand ɒn hænd pod ręką,
dostępny
on limited grounds ɒn ˈlɪmɪtɪd
ɡraʊndz na ograniczonych
podstawach
on stage ɒn steɪdʒ na scenie
on the brink of sth ɒn ðə brɪŋk əv
ˈsʌmθɪŋ na skraju czegoś, o włos
od czegoś

overall ˌəʊvəˈrɔːl ogólny
overcapacity ˌəʊvəkəˈpæsəti
przekroczenie zdolności
obsługowych/produkcyjnych

petrol ˈpetrəl benzyna (UK)
Ph.D. (Doctor of Philosophy) ˌpiː
eɪtʃ ˈdiː ˈdɒktə(r) əv fɪˈlɒsəfi doktor

overload ˌəʊvəˈləʊd przeciążenie

nauk humanistycznych (stopień)
(US)

overuse ˌəʊvəˈjuːz nadmierny
użytek, zbyt częste/mocne użycie

phased feɪzd stopniowo
(wprowadzany, wycofywany)

P

padded suit ˈpædɪd suːt wypchany
strój
painless ˈpeɪnləs bezbolesny

phenomenal fɪˈnɒmɪnl
fenomenalny, niesamowity
philanthropy fɪˈlænθrəpi
filantropia, dobroczynność
physicist ˈfɪzɪsɪst fizyk
physique fɪˈziːk budowa ciała
pic ˈpɪk obrazek, zdjęcie

on the face of sth ɒn ðə feɪs əv
ˈsʌmθɪŋ na pierwszy rzut oka, jak
się wydaje

panicky ˈpænɪki rozhisteryzowany
(pot.)

plant plɑːnt fabryka, wytwórnia

on the one hand... on the other
hand... ɒn ðə wʌn hænd ɒn ði
ˈʌðə(r) hænd z jednej strony...,
z drugiej strony...

parasitic disease ˌpærəˈsɪtɪk
dɪˈziːz choroba pasożytnicza

pledge pledʒ przyrzeczenie,
zobowiązanie

parking lot ˈpɑːkɪŋ lɒt parking (US)

plumbing ˈplʌmɪŋ hydraulika, rury

on the upswing ɒn ði ˈʌpswɪŋ

zwyżkujący

on top of sth ɒn tɒp əv ˈsʌmθɪŋ co
gorsza, ponadto
on X grounds ɒn ɡraʊndz na
podstawie X, ze względu na X
oodles of X ˈuːdlz əv całe masy X
open-cast ˈəʊpən kɑːst
o
 dkrywkowy
open-minded əʊpən ˈmaɪndɪd
o
 twarty (np. na nowe)
opposition to sth ˌɒpəˈzɪʃn tə
ˈsʌmθɪŋ sprzeciw wobec czegoś,
oponowanie przeciwko czemuś
ordained minister ɔːˈdeɪnd
ˈmɪnɪstə(r) wyświęcony kapłan/

parlour ˈpɑːlə(r) salon (np. tatuażu)
(UK)
partly ˈpɑːtli częściowo
paved peɪvd wybrukowany,
wybetonowany
peloton ˈpelətɒn peleton
penalty ˈpenəlti kara, grzywna
peoples ˈpiːplz ludy, ludzie
(z różnych krajów/różnych
narodowości ogólnie)
per annum pər ˈænəm rocznie
(łac.)
perceived pəˈsiːv postrzegany
perfectly suited ˈpɜːfɪktli ˈsuːtɪd
 oskonale pasujący
d

point of entry pɔɪnt əv ˈentri punkt
wejścia
police commissioner pəˈliːs
kəˈmɪʃənə(r) komisarz policji
polluter pəˈluːtə(r) organizacja/kraj
zanieczyszczający środowisko
polyester ˌpɒliˈestə(r) poliester
polygamist pəˈlɪɡəmɪst poligamista
populace ˈpɒpjʊləs ludność
potash ˈpɒtæʃ potaż
poverty ˈpɒvəti ubóstwo
powerhouse ˈpaʊəhaʊs potęga
(np. gospodarcza)
power train ˈpaʊə(r) treɪn układ
napędowy

performance pəˈfɔːməns wyniki,
osiągi

pre-approved ˌpriːəˈpruːvd
 cześniej przygotowany
w
i zaaprobowany

ore ɔː(r) ruda

permission pəˈmɪʃn zgoda,
zezwolenie

precious metal ˈpreʃəs ˈmetl metal
szlachetny

ostracised ˈɒstrəsaɪzd wykluczony,
bojkotowany

perpetrator ˈpɜːpɪtreɪtə
przestępca, sprawca

prediction prɪˈdɪkʃn prognoza,
przewidywanie

ounce aʊns uncja

persistent pəˈsɪstənt stały, ciągły

prelude ˈpreljuːd preludium, wstęp

pastor

ordinary ˈɔːdɪnri zwyczajny
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president-elect ˈprezɪdənt ɪˈlekt
p
 rezydent elekt
press freedom pres ˈfriːdəm
wolność prasy
prevalent ˈprevələnt powszechny
prevention prɪˈvenʃn prewencja,
zapobieganie

Q

Q1 kjuː wʌn pierwszy kwartał
quantity ˈkwɒntɪti ilość
quantum mechanics ˈkwɒntəm
mɪˈkænɪks mechanika kwantowa
quarterly ˈkwɔːtəli kwartalny

prey to sth preɪ tə ˈsʌmθɪŋ
padający ofiarą czegoś, ulegający
czemuś

quid pro quo kwɪd ˌprəʊ ˈkwəʊ coś
za coś

price pressure praɪs ˈpreʃə(r)
p
 resja cenowa

quota ˈkwəʊtə kontyngent,
wymagane minimum

price sensitivity praɪs ˌsensəˈtɪvɪti
w
 rażliwość cenowa
price tag praɪs tæɡ metka z ceną;
cena (ogólnie czegoś)
primarily ˈpraɪmərəli przeważnie,
głównie
primeval praɪˈmiːvl pierwotny
principle ˈprɪnsəpl reguła, zasada
prior to sth ˈpraɪə(r) tə ˈsʌmθɪŋ
p
 rzed czymś
production capacity prəˈdʌkʃn
kəˈpæsɪti zdolność produkcyjna,
moce produkcyjne
production site prəˈdʌkʃn saɪt
z akład produkcyjny
profits ˈprɒfɪts zyski
prognosis prɒɡˈnəʊsɪs rokowanie,
prognoza
proposal prəˈpəʊzl propozycja
proximity to sth prɒkˈsɪmɪti tə
ˈsʌmθɪŋ bliskość czegoś
publicity pʌbˈlɪsɪti nagłośnienie
(medialne), reklama

R

rainfall ˈreɪnfɔːl poziom opadów;
opady (ogólnie)
rainwater ˈreɪnwɔːtə(r) deszczówka
rallying ˈrælɪɪŋ mobilizujący,
zmobilizowany
ramifications ˌræmɪfɪˈkeɪʃnz
konsekwencje (np. negatywne
czegoś)
rapidly ˈræpɪdli szybko
re-election riəˈlekʃən ponowne
wybory/wybranie (kogoś)
real-time rɪəl taɪm w czasie
rzeczywistym (np. aktualizowany)
(tylko przed rzeczownikiem)
reality check rɪˈælɪti tʃek
s prowadzenie (kogoś) na ziemię,
skonfrontowanie czegoś
z rzeczywistością
reality riˈæləti rzeczywistość; stan
rzeczywisty
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reduction rɪˈdʌkʃn zmniejszenie,
redukcja
reference ˈrefrəns odwołanie,
odniesienie
reforestation ri:ˌfɒrɪˈsteɪʃn
 onowne zalesienie (US)
p
refugee ˌrefjʊˈdʒiː uchodźca
refuge for sth ˈrefjuːdʒ fə(r)
ˈsʌmθɪŋ ostoja, azyl, schronienie
regarding sth rɪˈɡɑːdɪŋ ˈsʌmθɪŋ
odnośnie (do) czegoś
regime reɪˈʒiːm reżim
registered charity ˈredʒɪstəd
ˈtʃærɪti zarejestrowana organizacja
charytatywna

reinforced ˌriːɪnˈfɔːst wzmacniany
relatively ˈrelətɪvli stosunkowo,
względnie
relatives ˈrelətɪvz krewni
release rɪˈliːs wypuszczenie,
wydanie
relevant ˈreləvənt odpowiedni,
właściwy
reliance on sth rɪˈlaɪəns ɒn
ˈsʌmθɪŋ poleganie na czymś
remarkable rɪˈmɑːkəbl niezwykły
remittance rɪˈmɪtns przekaz
(pieniężny, np. za granicę)
remote rɪˈməʊt odległy, daleki
removal rɪˈmuːvl usunięcie,
usuwanie
renegade ˈrenɪɡeɪd niepokorny,
wyłamujący się (z normy,
standardu)

publisher ˈpʌblɪʃə(r) wydawca

reasoning ˈriːzənɪŋ rozumowanie,
tor myślowy

punishable ˈpʌnɪʃəbl karalny

recipe ˈresəpi przepis

punt pʌnt zakład, założenie się (o
coś) (pot., UK)

recognizable ˈrekəɡnaɪzəbl
r ozpoznawalny, widoczny

purchase ˈpɜːtʃəs nabytek, zakup

record-breaking ˈrekɔːd
breɪkɪŋ rekordowy (tylko przed
rzeczownikiem)

zastępstwo

recyclable ˌriːˈsaɪkləbl nadający się
do powtórnej przeróbki

reported rɪˈpɔːtɪd zgłoszony,
podany do (publicznej) wiadomości

purist ˈpjʊərɪst purysta

red-light district ˈred ˈlaɪt ˈdɪstrɪkt
dzielnica czerwonych latarni

reseller riˈselə(r) sprzedawca,
odsprzedający

pygmy ˈpɪɡmi piżmowy

redress rɪˈdres zadośćuczynienie

reserves rɪˈzɜːvz rezerwy, zasoby

pure dynamite pjʊə(r) ˈdaɪnəmaɪt
prawdziwa bomba (o czymś
niezwykle przełomowym,
atrakcyjnym, kompletnie
zaskakującym)

renewable energy rɪˈnjuːəbl
ˈenədʒi energia odnawialna
renowned for sth rɪˈnaʊnd fə(r)
ˈsʌmθɪŋ znany z czegoś
replacement rɪˈpleɪsmənt

reportedly rɪˈpɔːtɪdli podobno
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residency rights ˈrezɪdənsi raɪts

prawa do pobytu

resident ˈrezɪdənt mieszkaniec
resignation ˌrezɪɡˈneɪʃn ustąpienie
(ze stanowiska), rezygnacja;
zrezygnowanie
resigned rɪˈzaɪnd dający za
wygraną, nieopierający się czemuś
więcej
resilient rɪˈzɪlɪənt odporny
resistant rɪˈzɪstənt odporny
resolute ˈrezəluːt niezachwiany,
wytrwały
resources rɪˈzɔːsɪz zasoby (np.
naturalne)
respectively rɪˈspektɪvli
odpowiednio

roller ˈrəʊlə(r) rolka
rouble ˈruːbl rubel (UK)
roughly ˈrʌfli z grubsza
round ˈraʊnd runda, tura
rule ruːl rządy
ruling body ˈruːlɪŋ ˈbɒdi ciało
rządzące, organy władzy
rumoured ˈruːməd októrym
chodzą słuchy, że... (UK)
run-of-the-mill rʌn əv ðə mɪl
typowy, zwyczajny
rundown of sth ˈrʌndaʊn əv
ˈsʌmθɪŋ podsumowanie czegoś,
przegląd

rural ˈrʊərəl wiejski
ruthlessly ˈruːθlɪsli bezlitośnie

response to sth rɪˈspɒns tə
ˈsʌmθɪŋ odpowiedź na coś, reakcja

rye raɪ żyto

responsibility for sth

S

rɪˌspɒnsəˈbɪləti fə(r) ˈsʌmθɪŋ
odpowiedzialność za coś

responsible for sth rɪˈspɒnsəbl
fə(r) ˈsʌmθɪŋ odpowiedzialny za
coś, przez którego coś się stało/
pojawiło
retailer ˈriːteɪlə(r) sprzedawca
detaliczny, detalista
rethink ˌriːˈθɪŋk ponowne
przemyślenie czegoś
retirement rɪˈtaɪəmənt emerytura
returns rɪˈtɜːnz zyski (z inwestycji)
reused ˌriːˈjuːzd ponownie
użytkowany
revenue ˈrevənjuː przychody,
wpływy
revolutionary ˌrevəˈluːʃənri
rewolucyjny
rightful ˈraɪtfl prawny, legalny
rigorous ˈrɪɡərəs rygorystyczny,
drobiazgowy
ripe for sth raɪp fə(r)ˈsʌmθɪŋ
d
 ojrzały do czegoś, gotowy na coś
rise and fall raɪz ənd fɔːl wzlot
i upadek
rise raɪz podwyżka (UK)
rocky road ˈrɒki rəʊd wyboista
droga

sacrifice ˈsækrɪfaɪs ofiara
sagacious səˈɡeɪʃəs roztropny,
mądry
sage seɪdʒ mądry
sanguine ˈsæŋɡwɪn pogodny,
pełen optymizmu
sb has their snout in the
trough ˈsʌmbədi həz ðeə(r) snaʊt
ɪn ðə trɒf ktoś dorwał się do koryta
sb might argue (that)... ˈsʌmbədi
maɪt ˈɑːɡjuː ðæt ktoś mógłby
powiedzieć, że...
sb’s claim to fame ˈsʌmbədiz kleɪm
tə feɪm coś, co kogoś wsławiło, coś,
dzięki czemu ktoś jest znany
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scheduling ˈʃedjuːlɪŋ sporządzanie
harmonogramu, umawianie się
scheme skiːm program, plan
screen time skriːn ˈtaɪm czas przed
ekranem
scripting ˈskrɪptɪŋ scenariusz,
scenopis
second-hand ˈsekənd hænd
u
 żywany, z drugiej ręki
securities’ fraud sɪˈkjʊərɪtɪz
frɔːd podrabianie papierów

wartościowych; oszustwo związane
z papierami wartościowymi
sedition sɪˈdɪʃn bunt, działanie
wywrotowe
seed funding siːd ˈfʌndɪŋ fundusz
zalążkowy, kapitał początkowy
seeds siːdz zalążki, początki
selective sɪˈlektɪv wybiórczy
self-determination self
dɪˌtɜːmɪˈneɪʃn samostanowienie
self-help self help samopomoc
self-inflicted ˌself ɪnˈflɪktɪd zadany
samemu sobie
self-preservation ˌself ˌprezəˈveɪʃn
instynkt samozachowawczy
self-proclaimed self prəˈkleɪmd
s amozwańczy, który sam określa
siebie mianem (jakiegoś/kogoś)
semiconductor ˌsemɪkənˈdʌktə(r)

półprzewodnik

sense of X sens əv poczucie X
sensor ˈsensə(r) czujnik
set on doing sth set ɒn ˈduːɪŋ
ˈsʌmθɪŋ zdeterminowany, by coś
zrobić

setting ˈsetɪŋ sceneria

sb’s ears prick up ˈsʌmbədɪz
ɪəz prɪk ʌp (coś) przykuwa czyjąś
uwagę

settlement ˈsetlmənt ugoda,
porozumienie

sb’s the bee’s knees ˈsʌmbədɪz
ðə biːz niːz ktoś jest och i ach,
pępkiem świata

sexuality ˌsekʃʊˈælɪti seksualność

sb’s time is up ˈsʌmbədɪz ˈtaɪm ɪz
ʌp czyjś czas dobiegł końca
scaling ˈskeɪlɪŋ skalowanie

sewers ˈsjuːəz kanalizacja
shady ˈʃeɪdi podejrzany
shake-up ʃeɪk ʌp przetasowania
(w organizacji), reorganizacja

scant skænt niewielki, skąpy

shareholder ˈʃeəhəʊldə(r)
u
 działowiec

schedule ˈʃedjuːl harmonogram

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

social work ˈsəʊʃl ˈwɜːk praca
socjalna

shelter ˈʃeltə(r) schronisko,
schronienie

society səˈsaɪəti społeczeństwo

shipment ˈʃɪpmənt dostawa
(produktów)
short-form ʃɔːt ˈfɔːm w postaci
krótkiej formy (literackiej, np.
opowiadania)
short-lived ʃɔːt ˈlɪvd krótkotrwały,
nietrwały
shortage ˈʃɔːtɪdʒ brak, niedobór
shotgun wedding ˈʃɒtɡʌn ˈwedɪŋ
małżeństwo z przymusu; sytuacja
wymuszona (siłą)
sick leave sɪk liːv zwolnienie
lekarskie (zpracy)
signatory ˈsɪɡnətri sygnatariusz,
podpisujący umowę
significance sɪɡˈnɪfɪkəns
znaczenie, doniosłość
significantly sɪɡˈnɪfɪkəntli znacząco
Silicon Valley ˈsɪlɪkən ˈvæli Dolina
Krzemowa
Silk Road sɪlk rəʊd Jedwabny Szlak
simply put... ˈsɪmpli pʊt mówiąc
prosto/po prostu...
single-use ˈsɪŋɡl ˈjuːs
jednorazowego użytku
sinner ˈsɪnə(r) grzesznik
six-seater sɪks ˈsiːtə(r)
s ześciomiejscowy (np. samochód)
slash-and-burn slæʃ ənd bɜːn
ż arowy (o gospodarce, wypalaniu
pól itp.)
slavery ˈsleɪv(ə)ri niewolnictwo
slot slɒt miejsce (np. w rankingu),
pozycja (w turnieju), miejsce
(w kalendarzu)

solar power ˈsəʊlə(r) ˈpaʊə(r)
e nergia słoneczna
source of income sɔːs əv ˈɪŋkʌm
ź ródło dochodów
sourcing sɔːsɪŋ pozyskiwanie
(np. zasobów)
Special Administrative Region
(SAR) ˈspeʃl ədˈmɪnɪstrətɪv
ˈriːdʒən ˈsɑː(r) Specjalny Region
Administracyjny
species ˈspiːʃiːz gatunek
spending ˈspendɪŋ wydatki,
nakłady (np. zbudżetu)
spin-off spɪnˈɒf produkt/marka
powiązana (serial, film nawiązujący
do innej serii filmów/seriali)
spiritual ˈspɪrɪtʃʊəl duchowy
spokesperson ˈspəʊkspɜːsn
r zecznik
sponsorship ˈspɒnsəʃɪp umowa
sponsorska
stability stəˈbɪlɪti stabilność
stadium ˈsteɪdiəm stadion
staff stɑːf pracownicy, personel
staggering ˈstæɡərɪŋ olbrzymi,
oszałamiający
stance stæns stanowisko, pozycja
(w jakiejś kwestii)
starring ˈstɑːrɪŋ wroli/rolach
głównych
start-up stɑːt ʌp młoda spółka,
szczególnie zajmująca się
Internetem
starting point ˈstɑːtɪŋ pɔɪnt punkt
początkowy, punkt wyjścia

slush fund slʌʃ fʌnd fundusz
łapówkowy

state-run steɪt rʌn państwowy (o
zakładzie)

small beer smɔːl bɪə coś mało
znaczącego, mały pikuś

statement ˈsteɪtmənt oświadczenie

smuggling ˈsmʌɡlɪŋ przemyt

stateside ˈsteɪtˈsaɪd w USA (pot.,
US)

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

stationary cycle ˈsteɪʃənri ˈsaɪkl
rower stacjonarny

social welfare ˈsəʊʃl ˈwelfeə(r)
o
 pieka społeczna

statystyki

stats (statistics) ˈstæts stəˈtɪstɪks

business-english.com.pl
90/2022
status symbol ˈsteɪtəs ˈsɪmbl
symbol statusu społecznego,
zamożności itp.

steadily ˈstedɪli stopniowo, powoli
steady flow ˈstedi fləʊ stały napływ
sterling ˈstɜːlɪŋ nieskazitelny
stewardship ˈstjuːədʃɪp
k ierownictwo, przywództwo
sth is not lost on sb ˈsʌmθɪŋ ɪz
nɒt lɒst ɒn ˈsʌmbədi komuś coś nie
umyka, ktoś zauważa coś

stiff competition stɪf ˌkɒmpəˈtɪʃn
z awzięta/ostra rywalizacja
stiff stɪf ostry, dotkliwy, mocny
stigma ˈstɪɡmə piętno
stock market stɒk ˈmɑːkɪt
rynek akcji/rynek papierów
wartościowych
stock price stɒk praɪs cena akcji
straight away streɪt əˈweɪ od razu
strain streɪn obciążenie, nacisk
strict strɪkt surowy, restrykcyjny
strip strɪp pas (np. lądu)
stuck somewhere stʌk ˈsʌmweə(r)

który gdzieś utknął

subatomic particle ˌsʌbəˈtɒmɪk
ˈpɑːtɪkl cząstka subatomowa
subgenre ˈsʌbˌʒɒ̃rə podgatunek
subject to sth ˈsʌbdʒɪkt tə ˈsʌmθɪŋ
p
 odlegający czemuś, ulegający;
będący pod wpływem czegoś
submission səbˈmɪʃn podawanie,
składanie (np. wniosku)
subscription fee səbˈskrɪpʃn fiː

abonament

subscription model səbˈskrɪpʃn
ˈmɒdl model subskrypcyjny
(np. serwisu online)
subsequently ˈsʌbsɪkwəntli
następnie, później
subsidy ˈsʌbsədi subsydium,
dotacja
subsistence farmer səbˈsɪstəns
ˈfɑːmə(r) rolnik produkujący coś
na własne potrzeby

substantially səbˈstænʃəli
znacząco, w znacznym stopniu

Colorful
MEDIA

substantial səbˈstænʃl pokaźny,
znaczny

temptation tempˈteɪʃn pokusa

substitute for sth ˈsʌbstɪtjuːt
fə(r) ˈsʌmθɪŋ zastępstwo czegoś,

tenure ˈtenjʊə(r) kadencja,
urzędowanie

substytut

subway ˈsʌbweɪ metro (US)
succinctly səkˈsɪŋktli zwięźle,
pokrótce
sufficient səˈfɪʃnt wystarczający
sunflower seeds ˈsʌnflaʊə(r) siːdz
 asiona słonecznika
n
supplier səˈplaɪə(r) dostawca,
dostarczający zaopatrzenie/usługi
supply chain səˈplaɪ tʃeɪn łańcuch
dostaw
surface mining ˈsɜːfɪs ˈmaɪnɪŋ
g órnictwo odkrywkowe
surgery ˈsɜːdʒəri zabieg
chirurgiczny
surge sɜːdʒ gwałtowny wzrost,
skok (czegoś)
suspension səˈspenʃn zawieszenie
suspicious of sth səˈspɪʃəs əv
ˈsʌmθɪŋ podejrzliwy wobec czegoś,
nieufny

tensions ˈtenʃnz tarcia, napięcia

term tɜːm pojęcie, słowo (na coś)
terribly ˈterəbli strasznie,
straszliwie
terrified ˈterɪfaɪd przerażony
Thanksgiving θænksˈɡɪvɪŋ Święto
Dziękczynienia (US)
that’s everyone ðæts ˈevrɪwʌn to
już wszyscy
the bigger picture ðə ˈbɪɡə(r)
ˈpɪktʃə(r) szersza perspektywa
the bottom has fallen out of
sth... ðə ˈbɒtəm həz ˈfɔːlən ˈaʊt
əv ˈsʌmθɪŋ coś się kompletnie
wykoleiło, coś straciło grunt pod
nogami
the Commonwealth ðə
ˈkɒmənwelθ (Brytyjska) Wspólnota
Narodów, Commonwealth
the European Commission (EC) ðə
ˌjʊərəˈpɪən kəˈmɪʃn ˌiː ˈsiː Komisja
Europejska (KE)

sustainability səˌsteɪnəˈbɪləti
zrównoważenie ekologiczne,

the following X ðə ˈfɒləʊɪŋ 
w kolejnym X (tygodniu, dniu itp.),
następnego X (dnia, tygodnia)

sustainable səˈsteɪnəbl
zrównoważony ekologicznie

the former ðə ˈfɔːmə(r) ten
pierwszy, poprzedni
z wymienionych

zrównoważony rozwój/działanie

sustained səˈsteɪnd utrzymany,
trwały
swanky ˈswæŋki elegancki, modny
synthetic fibre sɪnˈθetɪk ˈfaɪbə(r)
 łókno syntetyczne (UK)
w

T

takeover ˈteɪkəʊvə(r) przejęcie
(spółki)
tantamount to sth ˈtæntəmaʊnt tə
ˈsʌmθɪŋ równoznaczny z czymś

the International Monetary Fund
(IMF) ði ˌɪntəˈnæʃnəl ˈmʌnɪtri
fʌnd ˌaɪ em ˈef Międzynarodowy
Fundusz Walutowy (MWF)
the latter ðə ˈlætə(r) ten drugi,
ostatni z wymienionych
the likes of X ðə ˈlaɪks əv ludzie/
rzeczy typu X, ludzie/rzeczy takie,
jak X
the lion’s share ðə ˈlaɪənz ʃeə(r)
lwia dola
the means to do sth ðə miːnz tə
du ˈsʌmθɪŋ sposób na zrobienie

taxation tækˈseɪʃn opodatkowanie

czegoś; możliwość(-ci) zrobienia
czegoś

teachings ˈtiːtʃɪŋz nauki (kogoś,
jakieś)

the new normal ðə njuː ˈnɔːml
nowa normalność

temporarily ˈtemprərəli
t ymczasowo

the odds are stacked against
sb ði ɒdz ə stækt əˈɡenst
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ˈsʌmbədi wszystko działa na czyjąś

niekorzyść, ktoś jest bez szans

the Organisation for Economic
Cooperation and Development
(OECD) ði ˌɔːɡənəˈzeɪʃən fər

ˌiːkəˈnɒmɪk kəʊˌɒpəˈreɪʃən
ənd dɪˈveləpmənt ˌəʊˌi:ˌsiːˈdiː
 rganizacja Współpracy
O

Gospodarczej i Rozwoju

the Peter Principle ðə ˈpiːtə(r)
ˈprɪnsəpl Zasada Petera (z 1969
roku opracowana przez L. J. Petera
o kompetencji awansowanych
osób)
the preserve of X ðə prɪˈzɜːv əv
domena X, działka X (czyjaś)
the public ðə ˈpʌblɪk społeczność,
ogół społeczeństwa
the pull of X ðə pʊl əv urok X,
atrakcyjność X
the real McCoy ðə rɪəl məˌkɔɪ
a utentyk, prawdziwa rzecz (o której
mowa)
there are strings attached ðeə(r)
ə(r) strɪŋz əˈtætʃt są pewne/jakieś
haczyki

thereby ðeəˈbaɪ tym samym,
w ten sposób
therefore ˈðeəfɔː(r) zatem
there is a case to be made for
X ðeə(r) ɪz ə keɪs tə bi ˈmeɪd fə(r)
można pokusić się o obronę X
there is a fair chance that... ðeə(r)
ɪz ə feə(r) tʃɑːns ðæt jest całkiem
możliwe, że...

there’s no denying that... ðeəz

nəʊ dɪˈnaɪŋ ðæt nie da się

zaprzeczyć, że...

the SEC (the Securities and
Exchange Commission) ðə sek ðə

sɪˈkjʊərɪtɪz ənd ɪkˈstʃeɪndʒ kəˈmɪʃn

 omisja Papierów Wartościowych
K
i Giełd (US)

these days ðiːz deɪz obecnie,
dzisiejszymi czasy
the wheels come off of sth ðə
ˈwiːlz kʌm ɒf əv ˈsʌmθɪŋ coś się

kończy, coś jest na samym końcu
thick θɪk gruby

things stand X for sb ˈθɪŋz stænd
fə(r) ˈsʌmbədi sprawy mają się X
dla kogoś

Colorful
MEDIA

thought through ˈθɔːt θruː

to agree on X point tu əˈɡriː ɒn
pɔɪnt zgadzać się wX kwestii

threat θret zagrożenie, groźba

to allege tu əˈledʒ domniemywać,
utrzymywać

przemyślany

thrift shop θrɪft ʃɒp sklep z odzieżą
używaną
throwaway ˈθrəʊəˌweɪ
jednorazowy
thumbs up ˈθʌmz ʌp kciuk do góry,
potwierdzenie/pochwała czegoś
thus far ðʌs fɑː(r) jak dotąd
thus ðʌs zatem, tym samym
time-consuming taɪm ˈkənˈsjuːmɪŋ
czasochłonny
time-honoured tradition ˈtaɪm
ɒnəd trəˈdɪʃn uświęcona czasem
tradycja (UK)
time-honoured ˈtaɪm ɒnəd
uświęcony tradycją (UK)
time-poor ˈtaɪm pʊə(r) mający
mało czasu
time-sensitive taɪm ˈsensətɪv
 graniczony czasowo (tylko przed
o
rzeczownikiem)
timely ˈtaɪmli na czasie
to abate tu əˈbeɪt słabnąć,
ustępować
to abound tu əˈbaʊnd obfitować,
być pełnym/lekko dostępnym
(o czymś)
to absorb sth tu əbˈzɔːb ˈsʌmθɪŋ
wchłonąć coś
to account for X tu əˈkaʊnt fə(r)
stanowić X, wynosić X (spośród
większej liczby)

to allude to sth tu əˈluːd tǝ
ˈsʌmθɪŋ odnosić się do czegoś,
odwoływać

to alter sth tu ˈɔːltə ˈsʌmθɪŋ
z mienić coś
to announce sth tu əˈnaʊns
ˈsʌmθɪŋ ogłosić coś

to admit sth tu ədˈmɪt ˈsʌmθɪŋ
 rzyznać coś
p
to advertise sth tu ˈædvətaɪz
ˈsʌmθɪŋ reklamować coś
to affect sb tu əˈfekt ˈsʌmbədi
 pływać na kogoś
w

to band together tə bænd
təˈɡeðə(r) zebrać się razem,
połączyć siły

to ban sb tə bæn ˈsʌmbədi zakazać
komuś (wstępu/wejścia)

to applaud sb tu əˈplɔːd ˈsʌmbədi
oklaskiwać kogoś, podziwiać

to barter tə ˈbɑːtə(r) prowadzić
handel wymienny

to appreciate sth for sth tu
əˈpriːʃieɪt ˈsʌmθɪŋ fə(r) ˈsʌmθɪŋ
cenić coś za coś, doceniać

to batten down the hatches tə
ˈbætn daʊn ðə ˈhætʃɪz przygotować

się na najgorsze (pot.)

to approach sb tu əˈprəʊtʃ
ˈsʌmbədi podejść do kogoś, przyjść
(np. z pomysłem)

to be (just) the ticket tə bi dʒəst
ðə ˈtɪkɪt być (dokładnie) tym, czego
trzeba

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

to bear sb’s name tə beə(r)
ˈsʌmbədiz neɪm nosić czyjeś imię

to assert sth tu əˈsɜːt ˈsʌmθɪŋ
 trzymywać coś, twierdzić;
u
potwierdzić coś, umocnić

to bear sth out tə beə(r) ˈsʌmθɪŋ
aʊt potwierdzić coś
(np. o faktach), poprzeć (np.
twierdzenia prawdziwymi
informacjami)

to assess sth tu əˈses ˈsʌmθɪŋ
 cenić coś
o
to assist in doing sth tu əˈsɪst ɪn
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ wspierać (kogoś)
w robieniu czegoś
to assist sb tu əˈsɪst ˈsʌmbədi
 omóc komuś
p

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

gorsza

to back sth up with sth tə bæk
ˈsʌmθɪŋ ʌp wɪð ˈsʌmθɪŋ poprzeć
coś czymś, wesprzeć

to appease sb tu əˈpiːz ˈsʌmbədi
z adowolić kogoś

oskarżyć kogoś

to add insult to injury tu æd ˈɪnsʌlt
tə ˈɪndʒəri na domiar złego, co

to back sb tə bæk ˈsʌmbədi
 spierać kogoś
w

to bank on sth tə bæŋk ɒn ˈsʌmθɪŋ
liczyć na coś

to assume tu əˈsjuːm założyć,
przyjąć

to acquire sth tu əˈkwaɪə(r)
ˈsʌmθɪŋ nabyć coś, zdobyć

to backfire tə ˌbækˈfaɪə(r) obrócić
się przeciwko komuś, przynieść
skutek przeciwny do zamierzonego

to anticipate sth tu ænˈtɪsɪpeɪt
ˈsʌmθɪŋ przewidzieć coś

to accuse sb of doing sth tu

əˈkjuːz ˈsʌmbədi əv ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ
 bwiniać kogoś o zrobienie czegoś,
o
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to bear the brunt tə beə(r) ðə
brʌnt odczuwać skutki (czegoś)
to be at risk tə bi ət rɪsk być
narażonym na ryzyko
to be down by X tə bi daʊn baɪ
s paść o X
to be due to do sth tə bi djuː tə du
ˈsʌmθɪŋ mieć coś zrobić (według
planu, ustaleń itp.)

to authorise sth tu ˈɔːθəraɪz
ˈsʌmθɪŋ autoryzować coś, wyrazić
zgodę na coś

to be feeling the pinch tə bi ˈfiːlɪŋ
ðə pɪntʃ odczuwać braki (finansowe,

to avert sth tu əˈvɜːt ˈsʌmθɪŋ
 dsunąć coś (katastrofę), zapobiec
o
czemuś (wojnie, katastrofie itp.)

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

to await sth tu ǝˈweɪt ˈsʌmθɪŋ
 czekiwać na coś/czegoś
o

to bite the bullet tə baɪt ðə ˈbʊlɪt
c hwycić byka za rogi

to award sb sth tu əˈwɔːd ˈsʌmbədi
ˈsʌmθɪŋ przyznać coś komuś
(nagrodę), nagrodzić kogoś czymś

to bite the hand that feeds you tə
baɪt ðə hænd ðæt fiːdz ju kąsać
rękę, która cię karmi

materialne)

Colorful
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to blockade sth tə blɒˈkeɪd
ˈsʌmθɪŋ zablokować coś,
zastosować blokadę wokół czegoś

to cash in on sth tə kæʃ ɪn ɒn
ˈsʌmθɪŋ zbić na czymś majątek,

to commit to doing sth tə kəˈmɪt
tə ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ zobowiązać się do

to block sth out tə ˈblɒk ˈsʌmθɪŋ
ˈaʊt zablokować coś (np. światło),
zasłonić

to catch up with sb tə kætʃ ʌp wɪð
ˈsʌmbədi dogonić kogoś, dosięgnąć

to compare sth with sth tə

to boast sth tə bəʊst ˈsʌmθɪŋ
chwalić się czymś, szczycić
to boast X tə bəʊst móc się
poszczycić/pochwalić X
to bomb tə bɒm zrobić klapę (pot.)
to boom tə buːm przeżywać boom,
cieszyć się ogromną popularnością
to border sth tə ˈbɔːdə(r) ˈsʌmθɪŋ
graniczyć z czymś

zarobić na czymś

to compete tə kəmˈpiːt
rywalizować

to charge sb with sth tə tʃɑːdʒ
ˈsʌmbədi wɪð ˈsʌmθɪŋ oskarżyć

to comprise sth tə kəmˈpraɪz
ˈsʌmθɪŋ składać się na coś,

to check sb out tə tʃek ˈsʌmbədi
aʊt sprawdzić kogoś, zapoznać się

to conclude tə kənˈkluːd
s twierdzić, dojść do wniosku

to chop logs tə tʃɒp lɒɡz narąbać
drewna (kłód)

to confine sth to sb tə kənˈfaɪn
ˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmbədi ograniczyć coś
do kogoś

kogoś ocoś

zczyjąś postacią, osobą

to cite sth tə saɪt ˈsʌmθɪŋ
przytaczać coś

to brag tə bræɡ chwalić się,
szczycić

to clamp down on sth tə klæmp
daʊn ɒn ˈsʌmθɪŋ ukrócić coś

to bring sth about tə brɪŋ ˈsʌmθɪŋ
əˈbaʊt spowodować coś, przynieść
to bring sth to its knees tə brɪŋ
ˈsʌmθɪŋ tə ɪts niːz rozłożyć/położyć
coś na łopatki

to bring sth to the fore tə brɪŋ
ˈsʌmθɪŋ tə ðə fɔː(r) uwypuklić
coś, uczynić ważniejszym/bardziej
widocznym
to budget tə ˈbʌdʒət planować
finanse/budżet, przewidywać
(wydatki)
to call for sth tə kɔːl fə(r) ˈsʌmθɪŋ
u
 biegać się ocoś, domagać się
czegoś
to call off the dogs tə kɔːl ɒf ðə
dɒɡz odwołać atak
to campaign to do sth tə

kæmˈpeɪn tə du ˈsʌmθɪŋ prowadzić
kampanię na rzecz zrobienia czegoś

to cancel sth tə ˈkænsl ˈsʌmθɪŋ
anulować coś
to capture sb tə ˈkæptʃə(r)
ˈsʌmbədi schwytać kogoś
to carry sth out tə ˈkæri ˈsʌmθɪŋ
aʊt przeprowadzić coś

kəmˈpeə(r) ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ

to centre on sth tə ˈsentə(r) ɒn
ˈsʌmθɪŋ skupiać się na czymś,
skoncentrować się wokół czegoś
(UK)

to brace for sth tə breɪs fə(r)
ˈsʌmθɪŋ przygotować się na coś
(awarię, zderzenie itp.)

to bring sb in tə brɪŋ ˈsʌmbədi ɪn
sprowadzić kogoś

robienia czegoś, zaangażować się
w robienie czegoś

to clear sb out tə klɪə(r) ˈsʌmbədi
ˈaʊt usunąć kogoś całkowicie
to climb up the ranks tə klaɪm ʌp
ðə ræŋks wspinać się po szczeblach
to cling to sth tə klɪŋ tə ˈsʌmθɪŋ
trzymać się czegoś (kurczowo,
ślepo)
to coincide with sth tə ˌkəʊɪnˈsaɪd
wɪð ˈsʌmθɪŋ zbiec się (w czasie)
z czymś
to combat sth tə ˈkɒmbæt ˈsʌmθɪŋ
zwalczać coś, walczyć z czymś
to come along tə kʌm əˈlɒŋ
pojawić się, zjawić
to come crashing down tə kʌm
ˈkræʃɪŋ daʊn upaść/runąć z hukiem
to come in at X tə kʌm ɪn ət
p
 lasować się na X miejscu
to come to be known as X tə kʌm
tə bi nəʊn əz wsławić się jako X,
dać się poznać jako X
to come under scrutiny tə kʌm
ˈʌndə(r) ˈskruːtəni znaleźć się pod
lupą, zostać gruntownie zbadanym
to come up with sth tə kʌm ʌp wɪð
ˈsʌmθɪŋ wpaść na coś, wymyślić

p
 orównać coś z czymś

współtworzyć coś

to confront sth tǝ kənˈfrʌnt
ˈsʌmθɪŋ zmierzyć się z czymś,
stanąć twarzą w twarz z czymś
to consider sb sth tə kənˈsɪdə(r)
ˈsʌmbədi ˈsʌmθɪŋ uznawać kogoś
za coś/jakiegoś

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

to constitute sth tə ˈkɒnstɪtjuːt
ˈsʌmθɪŋ stanowić coś, wynosić coś
to contain sth tə kənˈteɪn ˈsʌmθɪŋ
zawierać coś
to contend tə kənˈtend twierdzić,
utrzymywać
to contest sth tə kənˈtest ˈsʌmθɪŋ
p
 odważyć coś, rzucić czemuś
wyzwanie
to contribute to sth tə kənˈtrɪbjuːt
tə ˈsʌmθɪŋ przyczyniać się do
czegoś
to contribute X tə kənˈtrɪbjuːt dać
X, ofiarować/wnieść X
to convert tə kənˈvɜːt
p
 rzekonwertować, przetworzyć
to convince oneself tə kənˈvɪns
wʌnˈself przekonać samego siebie
to cost the Earth tə kɒst ði ɜːθ
k osztować fortunę

coś

to counsel sb tə ˈkaʊnsl ˈsʌmbədi
d
 oradzać komuś, radzić

to commission sth tə kəˈmɪʃn
ˈsʌmθɪŋ zamówić coś

to counteract sth tə ˌkaʊntəˈrækt
ˈsʌmθɪŋ przeciwdziałać czemuś

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

to devastate sth tə ˈdevəsteɪt
ˈsʌmθɪŋ zrujnować coś

to drive sth up tə draɪv ˈsʌmθɪŋ ʌp
z większyć coś, wywindować

to cry out for sth tə kraɪ ˈaʊt fə(r)
ˈsʌmθɪŋ głośno czegoś zażądać,

to deviate from sth tə ˈdiːvieɪt frǝm
ˈsʌmθɪŋ odbiegać od czegoś

to drop one’s guard tə drɒp wʌnz
ɡɑːd opuścić/obniżyć gardę

to disagree with sth tə ˌdɪsəˈɡriː
wɪð ˈsʌmθɪŋ nie zgadzać się

to drop out of X tə drɒp ˈaʊt əv
z rezygnować z X (studiów, szkoły
przed jej ukończeniem)

domagać się

to culminate in sth tə ˈkʌlmɪneɪt
ɪn ˈsʌmθɪŋ zakończyć się czymś,
zostać czymś uwieńczonym
to cut back on sth tə kʌt ˈbæk ɒn
ˈsʌmθɪŋ ograniczyć coś, zmniejszyć
(wykorzystywanie, zużycie)
to cut to the chase tə kʌt tə ðə
tʃeɪs przejść do sedna, odpuścić
sobie przydługie wstępy
to dare to do sth tə deə(r) tə du
ˈsʌmθɪŋ odważyć się na zrobienie
czegoś
to date back to X tə deɪt bæk tu
sięgać wstecz czasów X
to date tə deɪt na chwilę obecną,
dotychczas
toddler ˈtɒdlə(r) małe dziecko
(uczące się chodzić)
to deal with sth tə diːl wɪð ˈsʌmθɪŋ
poradzić sobie z czymś, zająć się
czymś
to debate sth tə dɪˈbeɪt ˈsʌmθɪŋ
 ebatować nad czymś, dyskutować
d
to declare sth tə dɪˈkleə(r) ˈsʌmθɪŋ
z adeklarować coś, oświadczyć
to decline tə dɪˈklaɪn opaść,
zmniejszyć się
to deem sth to be X tə diːm
ˈsʌmθɪŋ tə bi uznawać coś za X
to delude oneself tə dɪˈluːd
wʌnˈself łudzić się, oszukiwać się
samemu
to deny sb sth tə dɪˈnaɪ ˈsʌmbədi
ˈsʌmθɪŋ nie dać komuś czegoś,
odmówić komuś czegoś
to deny tə dɪˈnaɪ zaprzeczyć
to depend on sth tə dɪˈpend ɒn
ˈsʌmθɪŋ zależeć od czegoś
to depict sb tə dɪˈpɪkt ˈsʌmbədi
ukazywać kogoś, przedstawiać

z czymś

to discard sth tə dɪˈskɑːd ˈsʌmθɪŋ
 drzucić/wyrzucić coś
o
to discontinue sth tə ˌdɪskənˈtɪnjuː
ˈsʌmθɪŋ przestać coś sprzedawać/
produkować, wycofać coś
z produkcji/sprzedaży

to dump sth into sth tə dʌmp
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ wpompować
coś w coś (np. środki)
to dupe sb tə djuːp ˈsʌmbədi
o
 szukać kogoś (pot.)

to discover sth tə dɪˈskʌvə(r)
ˈsʌmθɪŋ odkryć coś

to ease sth tu iːz ˈsʌmθɪŋ 
z/łagodzić coś

to dish sth out tə dɪʃ ˈsʌmθɪŋ aʊt
rozdawać coś

to ease the burden tu iːz ðə ˈbɜːdn
z mniejszyć ciężar/obciążenie,
ułatwić

to dispose of sth tə dɪˈspəʊz əv
ˈsʌmθɪŋ pozbyć się czegoś
to dispute sth tə dɪˈspjuːt ˈsʌmθɪŋ
podważać coś, dyskutować z czymś
to disseminate sth tə dɪˈsemɪneɪt
ˈsʌmθɪŋ rozprowadzać coś
to dodge sth tə dɒdʒ ˈsʌmθɪŋ
ominąć coś, uchylić się przed czymś
to do no right tə du nəʊ raɪt nie
z/robić nic dobrze

to echo sth tu ˈekəʊ ˈsʌmθɪŋ
p
 owtarzać coś, zgadzać się z czymś
to eliminate tu ɪˈlɪmɪneɪt
w
 yeliminować
to emanate from X tu ˈeməneɪt
frəm pochodzić z X, wywodzić się
to emerge tu ɪˈmɜːdʒ pojawiać się
to emphasise sth tə ˈemfəsaɪz
ˈsʌmθɪŋ wzmocnić coś, uwypuklić

to do one’s utmost tə də wʌnz
ˈʌtməʊst dołożyć wszelkich starań
(o kimś)

to enact sth tu ɪˈnækt ˈsʌmθɪŋ
w
 cielić coś w życie

to do sb’s bidding tə du ˈsʌmbədɪz
ˈbɪdɪŋ robić, co ktoś każe

to encounter sth tu ɪnˈkaʊntə(r)
ˈsʌmθɪŋ napotkać coś, natrafić na

to do sth first thing tə du ˈsʌmθɪŋ
ˈfɜːst ˈθɪŋ zrobić coś w pierwszej
kolejności
to double tə ˈdʌbl podwoić się

coś

to encourage sb to do sth tu
ɪnˈkʌrɪdʒ ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ
z achęcić kogoś do z/robienia czegoś

to drag on tə dræɡ ɒn przedłużać
się

to endure sth tu ɪnˈdjʊə(r) ˈsʌmθɪŋ
z nieść coś, przetrzymać

to draw a line in the sand tə drɔː ə
laɪn ɪn ðə sænd wyznaczyć granicę,
której nie należy przekraczać

to enhance sth tu ɪnˈhɑːns ˈsʌmθɪŋ
u
 lepszyć coś, poprawić

to draw on sth tə drɔː ɒn ˈsʌmθɪŋ
czerpać z czegoś, posiłkować się
czymś

to ensue tu ɪnˈsjuː wywiązać się
(w wyniku czegoś), nastąpić (po
czymś)
to ensure sth tu ɪnˈʃʊə(r) ˈsʌmθɪŋ

to desert sb tə ˈdezət ˈsʌmbədi
 orzucić kogoś, opuścić
p

to draw sb from sth tə drɔː
ˈsʌmbədi frəm ˈsʌmθɪŋ znajdować
kogoś w czymś/gdzieś, dobierać
kogoś

to escalate tu ˈeskəleɪt eskalować,
nasilać, pójść z czymś o krok dalej

to determine sth tə dɪˈtɜːmɪn
ˈsʌmθɪŋ wyznaczać coś, określać

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

to establish sth tu ɪˈstæblɪʃ
ˈsʌmθɪŋ założyć coś, utworzyć

(np. w filmie, książce daną postać)

zapewnić coś

Colorful
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to estimate sth at X tu ˈestɪmeɪt
ˈsʌmθɪŋ ət szacować coś na X
poziomie
to exacerbate sth tu ɪɡˈzæsəbeɪt
ˈsʌmθɪŋ pogorszyć coś
to exaggerate tu ɪɡˈzædʒəreɪt
wyolbrzymiać
to exploit sb/sth tu ɪkˈsplɔɪt
ˈsʌmbədi/ˈsʌmθɪŋ wyzyskiwać

kogoś/coś

to express oneself tu ɪkˈspres
wʌnˈself wyrazić siebie
to express sth tu ɪkˈspres ˈsʌmθɪŋ
wyrazić coś
to extend sth tu ɪkˈstend ˈsʌmθɪŋ
przedłużyć coś, wydłużyć, poszerzyć
to extract sth tu ɪkˈstrækt ˈsʌmθɪŋ
w
 ydobywać coś, pozyskiwać (np.
zczegoś)

to flaunt sth tə flɔːnt ˈsʌmθɪŋ
obnosić się z czymś, afiszować
to flee sth tə fliː ˈsʌmθɪŋ uciekać
przed czymś
to flourish tə ˈflʌrɪʃ kwitnąć, dobrze
się rozwijać
to follow suit tə ˈfɒləʊ suːt
nastąpić po czymś, podążyć za
czymś
to forbid sth tə fəˈbɪd ˈsʌmθɪŋ
zabraniać czegoś
to forecast tə ˈfɔːkɑːst
prognozować
to forge ahead tə fɔːdʒ əˈhed przeć
do przodu, posuwać się do przodu
to fork out tə fɔːk aʊt wybulić
(pieniądze za/na coś)
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to get sb off sth tə ˈɡet ˈsʌmbədi ɒf
ˈsʌmθɪŋ odsunąć kogoś od czegoś
(zadania)

to get straight to the point tə ɡet
streɪt tə ðə pɔɪnt przejść prosto do
sedna

to get the ball rolling tə ɡet ðə bɔːl
ˈrəʊlɪŋ rozpocząć coś, zacząć (np.
dobrym przykładem, z kopyta itp.)
to give X impression tə ɡɪv
ɪmˈpreʃn wywrzeć X wrażenie,
sprawiać X wrażenie
to go along with sth tə ɡəʊ əˈlɒŋ
wɪð ˈsʌmθɪŋ przystać na coś,
zgodzić się
to gobble sth tə ˈɡɒbl ˈsʌmθɪŋ
 ożerać coś, połykać
p

to fortify sth tə ˈfɔːtɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ
wzmocnić coś

to go behind the scenes tə ɡəʊ
bɪˈhaɪnd ðə siːnz zobaczyć, jak coś
wygląda od kuchni, zajrzeć za kulisy

czemuś

to foster sth tə ˈfɒstə(r) ˈsʌmθɪŋ
k rzewić coś, rozwijać

to go from strength to strength tə
ɡəʊ frəm streŋθ tə streŋθ odnosić

to fall back on sth tə fɔːl ˈbæk ɒn
ˈsʌmθɪŋ skorzystać z czegoś (pod
nieobecność czegoś innego, wobec
braku czegoś itp.)

to fulfil sth tə fʊlˈfɪl ˈsʌmθɪŋ
spełniać coś (UK)

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

to fall in/out of fashion tə fɔːl ɪn
ˈaʊt əv ˈfæʃn stać się modnym,
wyjść z mody

to gain independence tə
ɡeɪn ˌɪndɪˈpendəns zdobyć
niepodległość

to go on to say sth tə ɡəʊ ɒn
tə ˈseɪ ˈsʌmθɪŋ powiedzieć coś

to fall off tə fɔːl ɒf odpaść

to gain momentum tə ɡeɪn
məˈmentəm nabrać tempa

to facilitate sth tə fəˈsɪlɪteɪt
ˈsʌmθɪŋ ułatwić coś, pomóc

to fare X tə feə(r) radzić sobie X
(dobrze/źle)
to feature sb tə ˈfiːtʃə(r) ˈsʌmbədi
ukazywać kogoś, przedstawiać
to feel the pinch tə fiːl ðə pɪntʃ
z acząć cienko prząść, zostać
boleśnie (finansowo) dotkniętym
to fight fire with fire tə faɪt ˈfaɪə(r)
wɪð ˈfaɪə(r) zwalczać ogień ogniem
to filter to sb tə ˈfɪltə(r) tə ˈsʌmbədi
p
 rzedostawać się do kogoś
(o jakiejś informacji, danych,
zyskach itp. stopniowo,
w zmniejszonym zakresie)
to find sb guilty tǝ faɪnd ˈsʌmbədi
ˈɡɪlti uznać kogoś za winnego
to fine sb tə faɪn ˈsʌmbədi ukarać
kogoś grzywną
to fit the profile tə fɪt ðə ˈprəʊfaɪl
p
 asować do profilu

to found sth tə faʊnd ˈsʌmθɪŋ
z ałożyć coś

to garner sb tə ˈɡɑːnə(r) ˈsʌmbədi
z gromadzić kogoś (np. grono
odbiorców)
to get back on one’s feet tə ˈɡet
ˈbæk ɒn wʌnz fiːt stanąć znowu na

nogach (wrócić do stabilnej sytuacji
życiowej ifinansowej)
to get inked tə ɡet ɪŋkt wydziarać
się (zrobić sobie tatuaże)
to get in trouble tə get ɪn ˈtrʌbl
wpaść w tarapaty
to get off to aflying start tə ɡet
ɒf tu ə ˈflaɪɪŋ stɑːt zacząć/ruszyć z
kopyta
to get on with it tə ɡet ɒn wɪð ɪt
kontynuować z czymś
to get on with sth tə ɡet ɒn wɪð
ˈsʌmθɪŋ kontynuować coś, iść dalej
z czymś

coraz większe sukcesy, doskonale
sobie radzić

(czymś)

(później, dalej)

to go on trial tə ɡəʊ ɒn ˈtraɪəl
stanąć przed sądem
to go public tə ɡəʊ ˈpʌblɪk wejść
na giełdę, zadebiutować na giełdzie
(ospółce)
to grace sth tə ɡreɪs ˈsʌmθɪŋ
upiększyć coś (sobą, swoją

obecnością), zaszczycić coś (sobą)
to graduate from X tə ˈɡrædʒueɪt
frəm ukończyć szkołę X/studia X

to guard sth tə ɡɑːd ˈsʌmθɪŋ
c hronić coś
to halt sth tə hɔːlt ˈsʌmθɪŋ
 strzymać coś, zatrzymać
w
to handle sth tə ˈhændl ˈsʌmθɪŋ
z ająć się czymś, załatwić coś
to hand sth over tə hænd ˈsʌmθɪŋ
ˈəʊvə(r) przekazać coś, oddać
to harm sb tə hɑːm ˈsʌmbədi
zaszkodzić komuś

Colorful
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to hatch sth tə hætʃ ˈsʌmθɪŋ uknuć
coś (np. spisek), przygotować

to identify sb as X tu aɪˈdentɪfaɪ
ˈsʌmbədi əz uznać kogoś za X

to kick off tə kɪk ɒf rozpocząć się,
uruchomić

to have a good X nose tə həv ə
ɡʊd nəʊz mieć nosa do X

to impact sth tu ɪmˈpækt ˈsʌmθɪŋ
w
 płynąć na coś, wywrzeć wpływ

to have more than fair share of
sth tə həv mɔː(r) ðən feə(r) ʃeə(r)
əv ˈsʌmθɪŋ mieć całkiem sporo
czegoś

to imply that... tu ɪmˈplaɪ ðæt
dawać do zrozumienia, że...,

to label sth X tə ˈleɪbl ˈsʌmθɪŋ
 patrzyć coś X etykietką, nadać
o
czemuś miano X

to have one’s work cut out (for
them) tə həv wʌnz wɜːk kʌt aʊt
fə(r) ðəm mieć przed sobą nie lada
zadanie
to have to contend with sth tə həv
tə kənˈtend wɪð ˈsʌmθɪŋ musieć
sobie z czymś radzić, musieć coś
zaakceptować
to have X at one’s disposal tə
həv ət wʌnz dɪˈspəʊzl mieć X do
dyspozycji
to herald sth tə ˈherəld ˈsʌmθɪŋ
zwiastować coś
to highlight tə ˈhaɪlaɪt podkreślać,
zaznaczać
to hit an all-time low tə hɪt ən ɔːl
taɪm ləʊ osiągnąć rekordowo niski
poziom
to hit sb tə hɪt ˈsʌmbədi dotknąć
kogoś
to hit the market tə hɪt ðə
ˈmɑːkɪt trafić na rynek, zostać
wypuszczonym

to hit the nail on the head tə hɪt
ðə neɪl ɒn ðə hed trafić w samo
sedno
to hobnob tə ˈhɒbnɒb obracać się
(w jakimś towarzystwie, w jakichś
kręgach)
to hoick tə hɔɪk unieść coś,
szarpnąć (gwałtownie do góry) (UK)
to hold sb accountable for sth tə

sugerować, że...

to impose sth on sb tu ɪmˈpəʊz
ˈsʌmθɪŋ ɒn ˈsʌmbədi narzucić coś

to leave much to be desired tə
liːv mʌtʃ tə bi dɪˈzaɪəd pozostawiać
wiele do życzenia

to imprison sb tu ɪmˈprɪzn
ˈsʌmbədi uwięzić kogoś

to level sth against sb tə ˈlevl
ˈsʌmθɪŋ əˈɡenst ˈsʌmbədi
wymierzyć coś w kogoś

komuś, nakładać coś na kogoś

to improve tu ɪmˈpruːv poprawić,
ulepszyć
to incorporate sth into sth tu
ɪnˈkɔːpəreɪt ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ
dołączyć coś do czegoś, włączyć
to indicate tu ˈɪndɪkeɪt oznaczać,
świadczyć
to infringe (on) sth tu ɪnˈfrɪndʒ ɒn
ˈsʌmθɪŋ naruszać coś (np. prawa)
to insist on sth tu ɪnˈsɪst ɒn
ˈsʌmθɪŋ nalegać na coś
to inspire sb tu ɪnˈspaɪə(r)
ˈsʌmbədi zainspirować kogoś
to install sb tu ɪnˈstɔːl ˈsʌmbədi
w
 prowadzić kogoś na urząd,
umieścić na stanowisku
to insulate from sth tu ˈɪnsjʊleɪt
frəm ˈsʌmθɪŋ odizolować od czegoś
to interact with sb tu ˌɪntərˈækt
wɪð ˈsʌmbədi wchodzić z kimś
w interakcje

to invent tu ɪnˈvent wynaleźć
to issue a warning tu ˈɪʃuː ə
ˈwɔːnɪŋ wystosować ostrzeżenie
to jump on sth tə dʒʌmp ɒn
ˈsʌmθɪŋ skwapliwie skorzystać
z czegoś

həʊld ˈsʌmbədi əˈkaʊntəbl fə(r)
ˈsʌmθɪŋ pociągnąć kogoś do

to keep one’s eyes on the road tə
kiːp wʌnz aɪz ɒn ðə rəʊd nie tracić

to hold sb in high regard tə həʊld
ˈsʌmbədi ɪn haɪ rɪˈɡɑːd darzyć
kogoś wielkim szacunkiem

to keep sb away from sth tə kiːp
t rzymać kogoś z dala od czegoś

to hold the key to sth tə həʊld ðə
kiː tə ˈsʌmθɪŋ stanowić klucz do
czegoś

to keep up with sth tə kiːp ʌp
wɪð ˈsʌmθɪŋ nadążyć za czymś,
dotrzymywać czemuś kroku

to host sth tə həʊst ˈsʌmθɪŋ być
gospodarzem czegoś

token gesture ˈtəʊkən ˈdʒestʃə(r)
symboliczny gest

odpowiedzialności za coś

to land sth tǝ lænd ˈsʌmθɪŋ
z dobyć coś, złapać

z oczu celu

ˈsʌmbədi əˈweɪ frəm ˈsʌmθɪŋ

to lift aburden tə lɪft ə ˈbɜːdn zdjąć
(z kogoś) ciężar
to lift sth tə lɪft ˈsʌmθɪŋ unieść coś,
znieść
to line sb’s pockets tə laɪn
ˈsʌmbədiz ˈpɒkɪts nabić/wypchać
czyjeś kieszenie
toll tǝʊl cena (czegoś, do
zapłacenia za coś – wprzenośni),
piętno (jakie coś odciska na kimś/
czymś); opłata (za przejazd drogą)
to lobby for sth tə ˈlɒbi fə(r)
ˈsʌmθɪŋ lobbować za czymś,
wywierać presję na rząd/
ustawodawców w celu osiągnięcia
czegoś
to maintain sth tə meɪnˈteɪn
ˈsʌmθɪŋ utrzymać coś, zachować
to make a difference tə meɪk ə
ˈdɪfrəns sprawiać/czynić różnicę
to make a killing tə meɪk ə ˈkɪlɪŋ
zarobić krocie
to make a name for oneself tə
meɪk ə ˈneɪm fə(r) wʌnˈself wyrobić

sobie opinię/renomę

to make a splash tə meɪk ə splæʃ
zrobić furorę
to make fun of sth tə ˈmeɪk fʌn əv
ˈsʌmθɪŋ nabijać się z czegoś
to make sense tə meɪk sens mieć
sens
to make up for sth tə meɪk ʌp
fə(r) ˈsʌmθɪŋ nadrabiać coś,
zrekompensować

to make way for sb tə ˈmeɪk weɪ
fə(r) ˈsʌmbədi utorować komuś
drogę; ustąpić przed kimś

Colorful
MEDIA
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to malfunction tə ˌmælˈfʌŋkʃn mieć
awarię, zacząć źle działać

to overlook sth tu ˌəʊvəˈlʊk ˈsʌmθɪŋ
o
 minąć coś, zlekceważyć

to process sth tə ˈprəʊses ˈsʌmθɪŋ
p
 rzetworzyć coś

to map sth out tə mæp ˈsʌmθɪŋ aʊt
s porządzić plan/mapę czegoś

to oversee sth tu ˌəʊvəˈsiː ˈsʌmθɪŋ
nadzorować coś, pilnować czegoś

to prop sth up tə prɒp ˈsʌmθɪŋ ʌp
p
 odeprzeć coś, wesprzeć

to mark sth tə mɑːk ˈsʌmθɪŋ
 znaczać coś
o

to paint a negative picture tə peɪnt
ə ˈneɡətɪv ˈpɪktʃə(r) odmalować

to provide the basis for sth tə

to pass an act tə pɑːs ən ækt
przegłosować ustawę

czegoś

to match sth tə mætʃ ˈsʌmθɪŋ
 orównywać czemuś
d
to measure sth tə ˈmeʒə(r) ˈsʌmθɪŋ
zmierzyć coś
to meet demand tə miːt dɪˈmɑːnd
sprostać zapotrzebowaniu
to mislead sb tə ˌmɪsˈliːd ˈsʌmbədi
 prowadzić kogoś w błąd
w
to mitigate sth tə ˈmɪtɪɡeɪt
ˈsʌmθɪŋ ograniczyć coś (złego),
zminimalizować (ryzyko)
to monitor sth tǝ ˈmɒnɪtə(r) ˈsʌmθɪŋ
 ilnować czegoś, bacznie coś
p
obserwować
to morph into sth tə mɔːf ˈɪntə
ˈsʌmθɪŋ przekształcić się w coś
to move sth to the front of the
queue tə muːv ˈsʌmθɪŋ tə ðə frʌnt
əv ðə kjuː przesunąć coś na początek
kolejki
to move the goalposts tə muːv ðə
ˈɡəʊlpəʊsts zmieniać reguły gry,
tworzyć nowe zasady
to muddy the waters tə ˈmʌdi ðə
ˈwɔːtəz zaciemniać sytuację
to name sth for sb tə ˈneɪm ˈsʌmθɪŋ
fə ˈsʌmbədi nazwać coś na cześć
kogoś

to neglect sth tə nɪˈɡlekt ˈsʌmθɪŋ

zaniedbać coś

to nibble at sth tə ˈnɪbl ət ˈsʌmθɪŋ
s kubać coś, podgryzać (stopniowo
szkodzić czemuś)
to offset sth tu ˈɒfset ˈsʌmθɪŋ
 yrównać coś, zrównoważyć
w
to outline sth tu aʊtlaɪn ˈsʌmθɪŋ
przedstawić, ukazać coś
to outweigh sth tu ˌaʊtˈweɪ ˈsʌmθɪŋ
 rzewyższyć coś, być bardziej
p
istotnym
to overdo sth tu ˌəʊvəˈduː ˈsʌmθɪŋ
przegiąć z czymś, przedobrzyć
to overfill sth tu ˈəʊvəˌfɪl ˈsʌmθɪŋ

przepełnić coś

negatywny obraz sytuacji

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

to pay sth off tə peɪ ˈsʌmθɪŋ ɒf

spłacić coś

to pay the bills tə peɪ ðə bɪlz opłacić
rachunki
to perish tə ˈperɪʃ zginąć, ulec
zagładzie
to permit tǝ pəˈmɪt pozwolić
to persuade sb tə pəˈsweɪd
ˈsʌmbədi przekonać kogoś
to pick sth tə pɪk ˈsʌmθɪŋ wybrać
coś, dobrać
to pin sth down tə pɪn ˈsʌmθɪŋ daʊn
precyzyjnie coś określić, wykryć coś
to play out tə pleɪ aʊt rozegrać się,
odbyć (w jakiś sposób)
to please sb tə pliːz ˈsʌmbədi
z adowolić kogoś
to ply a trade tə plaɪ ə treɪd parać
się (danym zawodem), zajmować
to point sth out tə pɔɪnt ˈsʌmθɪŋ aʊt
w
 skazać, zwrócić na coś uwagę
to postpone sth tə pəˈspəʊn
ˈsʌmθɪŋ opóźnić coś, odłożyć na
później

to pour sth into sth tə pɔː(r) ˈsʌmθɪŋ
ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ wlewać coś do czegoś,
wpompowywać coś w coś
(np. o funduszach)
to praise sth tə preɪz ˈsʌmθɪŋ
c hwalić coś
to predict tə prɪˈdɪkt przewidywać
to prevail tə prɪˈveɪl brać górę
to prey on sb’s mind tə preɪ ɒn
ˈsʌmbədɪz maɪnd chodzić komuś po
głowie
to prioritise tə praɪˈɒrətaɪz ustalać/
wyznaczać priorytety

prəˈvaɪd ðə ˈbeɪsɪs fə(r) ˈsʌmθɪŋ
s tanowić fundament/podstawę

to pull back on sth tə pʊl bæk
ɒn ˈsʌmθɪŋ wycofać się z czegoś;
ograniczyć coś

to pull into X tə pʊl ˈɪntə wjechać
do X
to pull sth tə pʊl ˈsʌmθɪŋ wycofać
coś
to pull the plug tə pʊl ðə plʌɡ
anulować coś, odwołać
to pump sth into sth tə
pʌmp ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ
wpompowywać coś w coś
(np. środki, fundusze)

to purchase sth tə ˈpɜːtʃəs ˈsʌmθɪŋ

nabyć coś

to pursue sth tə pəˈsjuː ˈsʌmθɪŋ
z ajmować się czymś, robić coś
to push on with sth tə pʊʃ ɒn wɪð
ˈsʌmθɪŋ kontynuować coś, nie
przestawać

to put all one’s eggs in one
basket tə pʊt ɔːl wʌnz egz ɪn wʌn
ˈbɑːskɪt postawić wszystko na jedną
kartę
to put sb on to sth tə pʊt ˈsʌmbədi
ɒn tə ˈsʌmθɪŋ naprowadzić kogoś na
jakiś trop, namówić kogoś do czegoś
to put sb straight tə pʊt ˈsʌmbədi
streɪt sprowadzić kogoś na dobrą
ścieżkę/drogę

to put sth on hold tə pʊt ˈsʌmθɪŋ ɒn
həʊld wstrzymać coś, odłożyć coś na
jakiś czas
to question sb tə ˈkwestʃən ˈsʌmbədi
przepytywać kogoś, przesłuchiwać;
podważać kogoś, zakwestionować

to question sth tə ˈkwestʃən ˈsʌmθɪŋ
kwestionować coś
to quote sth tə kwəʊt ˈsʌmθɪŋ
z acytować coś, przytoczyć
to raise (many) eyebrows tə reɪz
ˈmeni ˈaɪbraʊz wywołać poruszenie

Colorful
MEDIA

to raise capital tə reɪz ˈkæpɪtəl
z gromadzić fundusze, zebrać kapitał
to ramp sth up tǝ ræmp ʌp ˈsʌmθɪŋ
podwyższyć coś, zwiększyć
to rank as X tə ræŋk əz plasować się
na X miejscu
to ration sth tə ˈræʃn ˈsʌmθɪŋ
porcjować coś, wydzielać

to report sth to be X tə rɪˈpɔːt
ˈsʌmθɪŋ tə bi podawać wartość
czegoś na poziomie X

to scare sb into action tə skeə(r)
ˈsʌmbədi ˈɪntu ˈækʃn strachem
zmotywować kogoś do działania

to reprieve sb from sth tə rɪˈpriːv
ˈsʌmbədi frəm ˈsʌmθɪŋ ulżyć komuś

to scrap sth tə skræp ˈsʌmθɪŋ
anulować coś, zlikwidować

to research tə rɪˈsɜːtʃ badać

to scratch one’s head tə skrætʃ wʌnz
hed powątpiewać, nie być pewnym

w czymś, dać odpocząć od czegoś
to resent sth tə rɪˈzent ˈsʌmθɪŋ
żywić urazę o coś

to rattle with sth tə ˈrætl wɪð
ˈsʌmθɪŋ brzęczeć od czegoś,
trzeszczeć

to resist sth tə rɪˈzɪst ˈsʌmθɪŋ
oprzeć się czemuś

to realise tə ˈriːəlaɪz zdać sobie
sprawę

to restore sth tə rɪˈstɔː(r) ˈsʌmθɪŋ
odnowić coś, przywrócić

to rearrange sth tə ˌriːəˈreɪndʒ
ˈsʌmθɪŋ poprzekładać coś

to result in sth tə rɪˈzʌlt ɪn ˈsʌmθɪŋ
poskutkować czymś

to reassure sb tə ˌriːəˈʃʊə(r)
ˈsʌmbədi zapewnić kogoś, uspokoić

to retain sth tə rɪˈteɪn ˈsʌmθɪŋ
z achować coś, utrzymać

to recognize sth tə ˈrekəɡnaɪz
ˈsʌmθɪŋ rozpoznać coś

to retire tə rɪˈtaɪə(r) przejść na
emeryturę

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

to reuse sth tə ˌriːˈjuːz ˈsʌmθɪŋ
ponownie czegoś użyć

to recover from sth tə rɪˈkʌvə(r)
frəm ˈsʌmθɪŋ odzyskać zdrowie/siły/

to revamp tə ˌriːˈvæmp odnowić,
gruntownie zmienić

poprzedni stan po czymś

to refer to sb as X tə rɪˈfɜː(r) tə
ˈsʌmbədi əz określać kogoś mianem
X
to reflect sth tə rɪˈflekt ˈsʌmθɪŋ
odzwierciedlać coś
to refuse to do sth tə rɪˈfjuːz tə du
ˈsʌmθɪŋ odmówić zrobienia czegoś
to regret doing sth tə rɪˈɡret ˈduːɪŋ
ˈsʌmθɪŋ żałować zrobienia czegoś

business-english.com.pl
90/2022

to reveal sth tə rɪˈviːl ˈsʌmθɪŋ
ujawnić coś, ukazać
to reverse sth tə rɪˈvɜːs ˈsʌmθɪŋ

odwrócić coś

to review sth tə rɪˈvjuː ˈsʌmθɪŋ
p
 rzeanalizować coś
to rev sth up tə rev ˈsʌmθɪŋ ʌp
p
 odkręcić coś, zwiększyć obroty

(pot.)

to scroll through sth tə skrəʊl θruː
ˈsʌmθɪŋ przewijać coś (o stronie,
ekranie komputera)

to seek damages tə siːk ˈdæmɪdʒɪz
d
 ochodzić odszkodowania, żądać
odszkodowania
to seek to do sth tə siːk tə du
ˈsʌmθɪŋ próbować coś zrobić, dążyć
do zrobienia czegoś
to see sb over the line tə ˈsiː
ˈsʌmbədi ˈəʊvə(r) ðə laɪn pomóc
komuś dotrzeć na linię mety

to sell sth off tə sel ˈsʌmθɪŋ ɒf
w
 yprzedawać coś, wyzbywać się
czegoś
to serve as X tə sɜːv əz pełnić rolę X
to serve sentence tə sɜːv ˈsentəns
o
 dsiedzieć wyrok
to serve to do sth tə sɜːv tə du
ˈsʌmθɪŋ przyczyniać się do czegoś,
służyć czemuś
to set a precedent for sth tə set
ə ˈpresɪdənt fə(r) ˈsʌmθɪŋ stać się
precedensem dla czegoś

to reinforce sth tə ˌriːɪnˈfɔːs ˈsʌmθɪŋ

to reward sb for sth tə rɪˈwɔːd
ˈsʌmbədi fə(r) ˈsʌmθɪŋ nagrodzić
kogoś za coś

to set sb apart from X tə set
ˈsʌmbədi əˈpɑːt frəm wyróżniać

to release sth tə rɪˈliːs ˈsʌmθɪŋ
w
 ypuścić coś, uwolnić

to ride on the wave of sth tə raɪd ɒn
ðə weɪv əv ˈsʌmθɪŋ wykorzystywać
coś (koniunkturę, sukces)

to set sb back X tə set ˈsʌmbədi bæk
kosztować kogoś X

umocnić coś

to relive sth tə ˌriːˈlɪv ˈsʌmθɪŋ
p
 onownie coś przeżyć, odświeżyć coś
w pamięci
to rely on sth tə rɪˈlaɪ ɒn ˈsʌmθɪŋ
p
 olegać na czymś

to ride the wave tə raɪd ðə weɪv
skorzystać z zamieszania
to rocket tə ˈrɒkɪt gwałtownie
wzrosnąć

kogoś na tle X

to settle a debt tə ˈsetl ə det
u
 regulować dług
to shell out X tə ʃel aʊt wybulić X
to shield sb from sth tə ʃiːld
ˈsʌmbədi frəm ˈsʌmθɪŋ osłonić kogoś

przed czymś, ochronić

to remain tə rɪˈmeɪn pozostawać

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

to renounce sth tə rɪˈnaʊns ˈsʌmθɪŋ
w
 yrzeć się czegoś, zrzec się

to run away from sth tə rʌn əˈweɪ
frəm ˈsʌmθɪŋ uciec od czegoś, skądś

przed kimś, popisać

to repay tə rɪˈpeɪ odpłacić, spłacić
(dług)

to run out of steam tə rʌn aʊt əv
stiːm stracić rozpęd/zapał

to show respect to sb tə ʃəʊ rɪˈspekt
tə ˈsʌmbədi okazać komuś szacunek

to report on sth tə rɪˈpɔːt ɒn
ˈsʌmθɪŋ donieść na coś/o czymś

to safeguard sth tə ˈseɪfɡɑːd
ˈsʌmθɪŋ zabezpieczyć coś, zapewnić

to shrink tə ʃrɪŋk kurczyć (się/coś),
zmniejszać, maleć

to show oneself off to sb tə ʃəʊ
wʌnˈself ɒf tə ˈsʌmbədi pokazać się

Colorful
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to shutter tə ˈʃʌtə(r) zamykać (US)
to sign up for sth tə saɪn ʌp
fə(r) ˈsʌmθɪŋ zapisać się na coś,
zasubskrybować coś

to sit on one’s laurels tə sɪt ɒn wʌnz
ˈlɒrəlz osiąść na laurach (okimś)
to slow sth down tə sləʊ ˈsʌmθɪŋ
daʊn spowolnić coś
to source sth from sth tə sɔːs
ˈsʌmθɪŋ frəm ˈsʌmθɪŋ pozyskiwać
coś z czegoś
to speak out tə spiːk aʊt (publicznie)
wypowiedzieć się (w jakiejś kwestii)
to spearhead sth tə ˈspɪəhed
ˈsʌmθɪŋ zainicjować coś,
zapoczątkować
to speed ahead tə spiːd əˈhed
pędzić do przodu
to splash out on sth tə splæʃ aʊt ɒn
ˈsʌmθɪŋ wybulić na coś
to sport sth tə spɔːt ˈsʌmθɪŋ nosić
coś, obnosić się z czymś
to spring to mind tə sprɪŋ tə maɪnd
przychodzić na myśl/do głowy
to stand down from X tə stænd
daʊn frəm ustąpić z X stanowiska
to stand out tə stænd aʊt wyróżniać
się

to stockpile sth tə ˈstɒkpaɪl ˈsʌmθɪŋ
zgromadzić zapasy czegoś

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

to stoke sth tə stəʊk ˈsʌmθɪŋ
wzniecić coś, podżegać

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

to stream sth tə striːm ˈsʌmθɪŋ
n
 adawać coś strumieniowo (audio,
wideo online)
to strengthen sth tə ˈstreŋθn
ˈsʌmθɪŋ umocnić coś
to stress sth tə stres ˈsʌmθɪŋ kłaść
na coś nacisk, podkreślić coś
to struggle to do sth tə ˈstrʌɡl tə du
ˈsʌmθɪŋ mieć problem ze zrobieniem
czegoś
to submit sth tə səbˈmɪt ˈsʌmθɪŋ
z łożyć coś (np. wniosek, podanie)
to subside tə səbˈsaɪd osłabnąć,
zelżeć
to substantiate sth tə səbˈstænʃɪeɪt
ˈsʌmθɪŋ udowodnić coś, poprzeć
(badaniami, dowodami)

to succeed tə səkˈsiːd osiągnąć
sukces
to suck sth in tə sʌk ˈsʌmθɪŋ ɪn

wciągnąć coś

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

to stand to be X tə stænd tə bi mieć
(możliwość, szansę, wg planu) stać
się X

to surface tə ˈsɜːfɪs ujawniać się,
wynurzać się

to stand to do sth tə stænd tə du
ˈsʌmθɪŋ mieć (możliwość) coś zrobić

to surpass sth tə səˈpɑːs ˈsʌmθɪŋ
p
 rzekroczyć coś, przewyższyć

to stand up as X tə stænd ʌp əz
dawać sobie radę jako X, obronić się

to survive tə səˈvaɪv przetrwać

jako X

to start off tə stɑːt ɒf rozpocząć,
zacząć

to suspend sb/sth tə səˈspend
ˈsʌmbədi/ˈsʌmθɪŋ zawiesić kogoś,
wstrzymać coś

to start out tə stɑːt aʊt zaczynać

to swell tə swel zwiększyć (się),
wzrosnąć

to starve sth of sth tə stɑːv ˈsʌmθɪŋ
əv ˈsʌmθɪŋ pozbawić kogoś czegoś

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

to step aside tə step əˈsaɪd odsunąć
się na/w bok, usunąć się (w cień)

to take a hit tə teɪk ə hɪt zostać
(boleśnie) dotkniętym przez coś,
mocno coś odczuć

to step down tə step daʊn ustąpić
(ze stanowiska), zrezygnować
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to stipulate tə ˈstɪpjuleɪt określić
(wymóg, warunek itp.)

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

to stir sth up tə stɜː(r) ˈsʌmθɪŋ ʌp
w
 zniecić coś, pobudzić

to take measures tə teɪk ˈmeʒəz
przedsięwziąć środki, podjąć kroki

to take sth on board tə teɪk ˈsʌmθɪŋ
ɒn bɔːd zaakceptować coś, przyjąć
to take sth with a grain of salt tə
teɪk ˈsʌmθɪŋ wɪð ə greɪn əv sɔːlt
 dbierać coś ze szczyptą rezerwy
o

total addressable market
(TAM) ˈtəʊtl əˈdresəbl ˈmɑːkɪt ˈtæm
z asięg rynkowy, całkowity rynek
odbiorców
totalitarian ˌtəʊtælɪˈteərɪən
t otalitarny
to target sb tə ˈtɑːɡɪt ˈsʌmbədi obrać
kogoś za cel, wymierzyć (coś)
w kogoś
to term sth X tə tɜːm ˈsʌmθɪŋ
 kreślić coś mianem X
o
to this day tə ðɪs deɪ po dziś dzień
to thrive tə θraɪv kwitnąć, rozwijać
się
to throw down the gauntlet tə θrəʊ
daʊn ðə ˈɡɔːntlət wyzwać kogoś (np.
na pojedynek)

to tick sb off tə tɪk ˈsʌmbədi ɒf
 kurzyć kogoś
w
to top sth up tə tɒp ˈsʌmθɪŋ ʌp
dolać coś, dołożyć
to top X tə tɒp przewyższyć/
przekroczyć X
to touch on sth tə tʌtʃ ɒn ˈsʌmθɪŋ
dotykać czegoś, poruszać (kwestię)
to trace sth tə treɪs ˈsʌmθɪŋ
prześledzić coś, wytropić
to transition to sth tə trænˈzɪʃən tə
ˈsʌmθɪŋ przejść do czegoś
to treat oneself tə triːt wʌnˈself
s prawić sobie przyjemność
to triple tə ˈtrɪpl potroić się
to try sb tə traɪ ˈsʌmbədi osądzić
kogoś
to tumble tə ˈtʌmbl spaść, upaść
to turn a blind eye to sth tə tɜːn ə
blaɪnd ʌɪ tə ˈsʌmθɪŋ przymknąć na
coś oko

Colorful
MEDIA

to turn one’s life around tə tɜːn
wʌnz laɪf əˈraʊnd odmienić swój los,
odbić się od dna
to turn sth around tə tɜːn ˈsʌmθɪŋ
əˈraʊnd odmienić coś, kompletnie
zmienić losy/sytuację czegoś
to turn sth into sth tə tɜːn ˈsʌmθɪŋ
ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ zmienić coś w coś
to turn to sb for sth tə tɜːn tə
ˈsʌmbədi fə(r) ˈsʌmθɪŋ zwrócić się
do kogoś o coś
to turn to sth tə tɜːn tə ˈsʌmθɪŋ
z wrócić się do czegoś/ku czemuś

to win the day tə wɪn ðə deɪ
zatriumfować, zwyciężyć

unceremoniously ˌʌnˌserəˈməʊniəsli
b
 ezceremonialnie, obcesowo

to wipe sth tə waɪp ˈsʌmθɪŋ usunąć,
zlikwidować

uncompromising ʌnˈkɒmprəmaɪzɪŋ
nieustępliwy, bezkompromisowy

to withdraw tə wɪðˈdrɔː wycofać się

underlying ʌndəˈlaɪɪŋ podstawowy,
leżący u podłoża

to work out tə ˈwɜːk aʊt ćwiczyć
fizycznie
to work sth out tə wɜːk ˈsʌmθɪŋ
aʊt przeanalizować coś, oszacować;
znaleźć rozwiązanie (problemu),
rozgryźć (coś)
to work towards sth tə ˈwɜːk
təˈwɔːdz ˈsʌmθɪŋ pracować w jakimś

to tussle tə ˈtʌsl szarpanina (ocoś)

kierunku

touchscreen ˈtʌtʃskriːn ekran
dotykowy

to wreak havoc on sth tə riːk ˈhævək
ɒn ˈsʌmθɪŋ poczynić w czymś
spustoszenie, zniszczyć coś

to undergo sth tu ˌʌndəˈɡəʊ
ˈsʌmθɪŋ poddać się czemuś, przejść
przez coś
to undermine sth tu ˌʌndəˈmaɪn
ˈsʌmθɪŋ podkopać coś, osłabić
to undertake sth tu ˌʌndəˈteɪk
ˈsʌmθɪŋ podjąć się czegoś
to unveil sth tu ˌʌnˈveɪl ˈsʌmθɪŋ

odsłonić coś

tournament ˈtɔːnəmənt turniej,
zawody
to value sth at X tə ˈvæljuː ˈsʌmθɪŋ
ət wyceniać coś na X
to verify sth tǝ ˈverɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ
w
 eryfikować, sprawdzać coś
to warn tə wɔːn ostrzegać
to warrant sth tə ˈwɒrənt ˈsʌmθɪŋ
uzasadniać coś; zagwarantować coś
to wash sth away tə wɒʃ ˈsʌmθɪŋ
əˈweɪ zmyć coś, znieść (np. w wyniku
powodzi)
to weather the storm tə ˈweðə(r)
ðə stɔːm przetrwać burzę, przeżyć
najgorsze
to weigh in tə weɪ ɪn wtrącić (coś),
dodać (np. wypowiedzieć się)
to whisk sb away tə wɪsk ˈsʌmbədi
əˈweɪ porwać kogoś (siłą uprowadzić,
przewieźć)
to win by a landslide tə wɪn baɪ
ə ˈlændslaɪd wygrać z miażdżącą
przewagą
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to X end tu end w X celu
trade union treɪd ˈjuːnɪən związek
zawodowy
trailblazer ˈtreɪlbleɪzə(r) pionier
(np. w jakiejś dziedzinie)
transitional trænˈsɪʃnəl przejściowy
transitory ˈtrænsɪtri przejściowy
transparency trænsˈpærənsi
przejrzystość

underprivileged ˌʌndəˈprɪvəlɪdʒd
p
 okrzywdzony przez los,
zmarginalizowany
understandably ˌʌndəˈstændəbli 
w oczywisty/zrozumiały sposób
underway ˌəndəˈrweɪ trwający
undeterred ˌʌndɪˈtɜːd niezłomny,
niezrażony
undisclosed ˌʌndɪsˈkləʊzd
nieujawniony, tajny
undisturbed ˌʌndɪˈstɜːbd
n
 ienaruszony
undoubted ʌnˈdaʊtɪd niewątpliwy
unequivocal ˌʌnɪˈkwɪvəkl
jednoznaczny, zdecydowany
unexpected ˌʌnɪkˈspektɪd
nieoczekiwany
unfounded ʌnˈfaʊndɪd
b
 ezpodstawny

trauma ˈtrɔːmə trauma, uraz

unilaterally ˌjuːnɪˈlætrəli
jednostronnie, unilateralnie

treadmill ˈtredmɪl bieżnia
(elektryczna, wsiłowni)

unlicensed ʌnˈlaɪsnst
n
 ielicencjonowany

tribe traɪb plemię

unlikely ʌnˈlaɪkli nieprawdopodobny,
mało prawdopodobny

triple whammy ˈtrɪpl ˈwæmi
p
 otrójny cios/strzał
trouble is brewing... ˈtrʌbl ɪz ˈbruːɪŋ
z anosi się na tarapaty...
troubling times ˈtrʌblɪŋ ˈtaɪmz
t rudne czasy
trying ˈtraɪɪŋ męczący, ciężki
twists and turns twɪsts ənd tɜːnz
z akręty, zawiłości

U

ultimately ˈʌltɪmətli ostatecznie,
w końcu
unavoidable ˌʌnəˈvɔɪdəbl
n
 ieuchronny, nieunikniony

unopposed ˌʌnəˈpəʊzd bez
przeciwników, nie napotykając oporu
unpleasantness ʌnˈplezntnəs

nieprzyjemność

unprecedented
move ʌnˈpresɪdentɪd muːv
bezprecedensowe posunięcie
unrest ʌnˈrest rozruchy, zamieszki
untenable ʌnˈtenəbl nierealny,
niedający się utrzymać (stan,
sytuacja itp.)
untold ˌʌnˈtəʊld niewypowiedziany
unworn ˌʌnˈwɔːn nienoszony
up and running ʌp ənd ˈrʌnɪŋ
d
 ziałający, uruchomiony

Colorful
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uphill struggle ˌʌpˈhɪl ˈstrʌɡl żmudna
praca, walka zprzeciwnościami,
w kolarstwie: trudny podjazd
upriver from sth ˌʌpˈrɪvə(r) frəm
ˈsʌmθɪŋ w górę rzeki
uranium jʊˈreɪnɪəm uran
urban ˈɜːbən miejski
utterance ˈʌtərəns wypowiedź

V

vaccination ˌvæksɪˈneɪʃn szczepienie
variable interest rate
mortgage ˈveərɪəbl ˈɪntrəst reɪt
ˈmɔːɡɪdʒ kredyt hipoteczny
o zmiennej stopie oprocentowania
varied ˈveərɪd różnorodny,
zróżnicowany
variety vəˈraɪəti różnorodność
vast vɑːst szeroki, rozległy
vegetation ˌvedʒɪˈteɪʃn roślinność
vehicle ˈviːəkl pojazd
venture capitalist ˈventʃə(r)
ˈkæpɪtəlɪst inwestor kapitału
wysokiego ryzyka
venture capital ˈventʃə(r) ˈkæpɪtəl
kapitał inwestycyjny wysokiego
ryzyka

veritable ˈverɪtəbl istny, prawdziwy
vessel ˈvesəl statek
viable ˈvaɪəbl realny, wykonalny
via ˈvaɪə przez, za pośrednictwem
vicious cycle ˈvɪʃəs ˈsaɪkl błędne
koło, samonapędzająca się porażka
victim ˈvɪktɪm ofiara
victor ˈvɪktə(r) zwycięzca
video rental ˈvɪdɪəʊ ˈrentl
wypożyczanie wideo
vigorously ˈvɪɡərəsli żywo, z werwą
violent ˈvaɪələnt pełen przemocy
visibility ˌvɪzəˈbɪləti widoczność
vista ˈvɪstə widok
vital ˈvaɪtl niezbędny, mający
podstawowe znaczenie (dla czegoś)
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vocally ˈvəʊkəli wwyraźny sposób,
głośno

well-received wel rɪˈsiːvd dobrze
odebrany

volatility ˌvɒləˈtɪləti niestabilność

well aware of sth wel əˈweə(r) əv
ˈsʌmθɪŋ doskonale świadomy czegoś

volume ˈvɒljuːm objętość (np.
wydobycia)
voluntary ˈvɒləntri dobrowolny,
nieobowiązkowy
vulnerability ˌvʌlnərəˈbɪlɪti słabość,
wrażliwość (na coś)

W

war-torn wɔː(r) tɔːn rozdarty wojną
(tylko przed rzeczownikiem)
war effort wɔː(r) ˈefət działalność
ludności na rzecz wojny
warthog ˈwɔːthɒɡ guziec
wary of sth ˈweəri əv ˈsʌmθɪŋ
mający się na baczności przed czymś
waste disposal weɪst dɪˈspəʊzl
kanalizacja, usuwanie odpadów
waste weɪst ściek(i), odpad(y)
watchdog ˈwɒtʃdɒɡ organizacja
obrony praw (np. grup społecznych),
ciało nadzorujące

well known for sth wel nəʊn fə(r)
ˈsʌmθɪŋ doskonale znany dzięki
czemuś, który się wsławił czymś
wellness ˈwelnəs dobre
samopoczucie (fizyczne) (US)
what all the fuss is about wɒt ɔːl ðə
fʌs ɪz əˈbaʊt o co tyle krzyku, o co (to

całe) zamieszanie

wheat ˈwiːt pszenica
when it comes to sth wen ɪt kʌmz
tə ˈsʌmθɪŋ gdy/jeśli chodzi o coś,
mówiąc o czymś
when it comes to X wen ɪt kʌmz tə
jeśli chodzi o X, mówiąc o X
whereas weərˈæz podczas gdy
whilst waɪlst w trakcie, podczas gdy
who can blame sb? huː kən bleɪm
ˈsʌmbədi czy można się komuś
dziwić?
whopping ˈwɒpɪŋ gigantyczny (tylko
przed rzeczownikiem) (pot.)

watershed ˈwɔːtəʃed zlewnia, dział
wodny

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

water supplies ˈwɔːtə(r) səˈplaɪz
zapasy wody, dostawy wody

widespread ˈwaɪdspred
powszechny, rozpowszechniony

waterway ˈwɔːtəweɪ droga wodna

wildlife ˈwaɪldlaɪf fauna i flora

wealthy ˈwelθi zamożny

wilfully ˈwɪlfəli umyślnie, rozmyślnie;
z uporem, uparcie

web page ˈweb peɪdʒ strona
internetowa
wee wiː drobny, tyci (pot.)
welcome ˈwelkəm wyczekiwany,
upragniony
well-being wel ˈbiːɪŋ dobre
samopoczucie (psychiczne/fizyczne)
well-intentioned wel ɪnˈtenʃnd pełen
dobrych zamiarów
well-known wel nəʊn doskonale/
powszechnie znany (tylko przed
rzeczownikiem)
well-known wel nəʊn doskonale/
powszechnie znany (tylko przed
rzeczownikiem)

willingness ˈwɪlɪŋnəs skłonność,
chęć
willing to do sth ˈwɪlɪŋ tə du
ˈsʌmθɪŋ chętny do zrobienia czegoś
win-win wɪn wɪn sytuacja korzystna
dla wszystkich
window of opportunity ˈwɪndəʊ ǝv
ˌɒpəˈtjuːnəti szansa (na coś)
winter wheat ˈwɪntə(r) ˈwiːt pszenica
ozima
withdrawal wɪðˈdrɔːəl wycofanie
within X wɪðˈɪn wciągu X (np. roku)
without notice wɪðˈaʊt ˈnəʊtɪs
bez zapowiedzi; bez uprzedniego
powiadomienia
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world cup wɜːd kʌp mistrzostwa
świata
worldwide ˈwɜːldwaɪd na całym
świecie
worsening ˈwɜːsənɪŋ pogarszający
się
worse to come wɜːs tə kʌm
 ajgorsze jeszcze przed nami
n
worthlessness ˈwɜːθləsnəs
bezwartościowość
wrongdoing ˈrɒŋduːɪŋ wykroczenie,
przestępstwo

X

X, for one,... fə(r) wʌn jeśli chodzi o
X, to...
X-based beɪst znajdujący się w X,
zsiedzibą w X
X at large ət lɑːdʒ X jako taki, X
ogółem,cały X
X is a given ɪz ə ɡɪvn X to pewnik, X
jest rzeczą oczywistą
X is to blame ɪz tə bleɪm winny jest
X
X line of work laɪn əv ˈwɜːk X
branża, X zawód

Y

y-o-y (year-on-year) ˌjɔɪ ˈjiə(r)
ɒn ˈjiə(r) w porównaniu do
(identycznego okresu) ubiegłego
roku
year-long ˈjɜːlɒŋ roczny
you get the picture! ju ˈɡet ðə
ˈpɪktʃə(r) rozumiesz, o co chodzi!,
wiesz, jak to wygląda!

youth juːθ młodzież, młodzi ludzie

Z

zinc zɪŋk cynk
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