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A
a case in point  ǝ keɪs ɪn pɔɪnt  do-
bry przykład

a case of X  ə keɪs əv  sytuacja X, 
przypadek X

a change of scenery  ə tʃeɪndʒ əv 
ˈsiːnəri  zmiana otoczenia

a foot in both camps  ə fʊt ɪn 
bəʊθ kæmps  na obie strony (np. 
pracujący, działający dla rywali, 
konkurentów)

a head for heights  ə hed fə(r) haɪts 
 (nie mieć) lęku wysokości, (nie bać 
się) wysokości

a lick of paint  ə lɪk əv peɪnt 
 warstewka/odrobina farby

a lot of bang for one’s buck  
ə lɒt əv bæŋ fə(r) wʌnz bʌk  spora 
wartość, jak na wydane pieniądze 
(o czymś opłacalnym) (US)

a means to an end  ə miːnz tu ən 
end  sposób na osiągnięcie jakiegoś 
celu, środek do celu

a new lease of life  ə njuː liːs əv laɪf 
 nowe życie, nowy sposób na życie 
(UK)

a piece of cake  ə piːs əv keɪk 
 łatwizna, kaszka z mleczkiem

a string of sth  ə strɪŋ əv ˈsʌmθɪŋ 
 seria czegoś

a thing of the past  ə ˈθɪŋ əv ðə 
pɑːst  rzecz należąca do przeszłości, 
coś, co już nie jest aktualne

a third of a way up  ə ˈθɜːd əv ə 
ˈweɪ ʌp  jedna trzecia wysokości

a total of X  ə ˈtəʊtl əv  łącznie X, 
łączna ilość X

a touch of sth  ǝ tʌtʃ əv ˈsʌmθɪŋ 
 odrobina czegoś

a victim of one’s own success  ə 
ˈvɪktɪm əv wʌnz əʊn səkˈses  stać 
się zakładnikiem własnego sukcesu

abandoned  əˈbændənd  porzucony

abbot  ˈæbət  opat

abhorrent  əbˈhɒrənt  odrażający

aboriginal  ˌæbəˈrɪdʒnəl 
 aborygeński, tubylczy

above all  əˈbʌv ɔːl  ponad wszystko

absent-minded  ˌæbsənt ˈmaɪndɪd 
 roztargniony

absorbent  əbˈzɔːbənt  chłonny

abundant  əˈbʌndənt  obfity

academics  ˌækəˈdemɪkz   
pracownicy naukowi, naukowcy

acceptability  əkˌseptəˈbɪləti 
 dopuszczalność

accession  ækˈseʃn  akces, akcesja

acclaimed  əˈkleɪmd  sławny

accommodation  əˌkɒməˈdeɪʃn  zak-
waterowanie, kwatera

accompanied by sth  əˈkʌmpənid 
baɪ ˈsʌmθɪŋ  w parze z czymś

according to sth  əˈkɔːdɪŋ tə 
ˈsʌmθɪŋ  zgodnie z czymś

accordingly  əˈkɔːdɪŋli  odpowied-
nio, stosownie

account  əˈkaʊnt  relacja, sprawoz-
danie

accountability  əˌkaʊntəˈbɪləti 
 odpowiedzialność

acerbic  əˈsɜːbɪk  kąśliwy, cierpki

act  ækt  ustawa

ad (advertisement)  æd 
ədˈvɜːtɪsmənt  reklama (pot.)

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

adage  ˈædɪdʒ  porzekadło

adaptability  əˌdæptəˈbɪləti 
 elastyczność, zdolność do (szyb-
kiego) dostosowania się do zmian

adaption  əˈdæpʃn  adaptacja (np. 
filmowa)

additive  ˈædətɪv  dodatek (sub-
stancja chemiczna)

adjustment  əˈdʒʌstmənt  popraw-
ka, modyfikacja

adobe  əˈdəʊbi  cegła suszona

advanced  ədˈvɑːnst  zaawanso-
wany

advantage  ədˈvɑːntɪdʒ  przewaga, 
korzyść

adventurer  ədˈventʃərə(r)  poszuki-
wacz przygód

adventurous type  ədˈventʃərəs 
taɪp  osoba kochająca przygody, 
amator przygód

adviser  ədˈvaɪzə(r)  doradca

aerial  ˈeəriəl  antena (UK)

aeroelastic flutter  ˌɛːrəʊɪˈlastɪk 
ˈflʌtə(r)  drgania samowzbudne,  
flatter

aesthetic(-s)  iːsˈθetɪks  estetyka

affectionately  əˈfekʃənətli  czule

affordable housing  əˈfɔːdəbl 
ˈhaʊzɪŋ  tanie mieszkania

affordable  əˈfɔːdəbl  przystępny, 
dostępny cenowo

aforementioned  əˌfɔːˈmenʃənd 
 wyżej wymieniony/wspomniany 
(tylko przed rzeczownikiem)

after all  ˈɑːftər ɔːl  po wszystkim; 
ostatecznie rzecz biorąc

ageing  ˈeɪdʒɪŋ  starzejący się

aggregate  ˈæɡrɪɡət  łączny,  
zagregowany (np. wynik)

agile  ˈædʒaɪl  zwinny

agility  əˈdʒɪləti  zwinność, 
zręczność

ahead of one’s time  əˈhed 
əv wʌnz ˈtaɪm  przyszłościowy, 
wyprzedzający czas

aimed at doing sth  eɪmd ət ˈduːɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ  mający na celu zrobienie 
czegoś, stworzony w jakimś celu

air conditioning  eə(r) kənˈdɪʃənɪŋ 
 klimatyzacja

airflow  ˈeəfləʊ  przepływ powietrza

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

akin to sth  əˈkɪn tə ˈsʌmθɪŋ 
 podobny do czegoś, w stylu czegoś

alarming  əˈlɑːmɪŋ  alarmujący

aligned  əˈlaɪnd  ustawiony, 
wyrównany (prosto/w szeregu)

all things X  ɔːl ˈθɪŋz  wszystko,  
co wiąże się z X

all-star  ˈɔːlstɑː(r)  złożony z samych 
gwiazd, z gwiazdorską obsadą

alliance  əˈlaɪəns  sojusz
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along the lines of sth  əˈlɒŋ ðə 
laɪnz əv ˈsʌmθɪŋ  podobnie  
do czegoś, jak coś

alteration  ˌɔːltəˈreɪʃn  zmiana,  
przeróbka

altogether  ˌɔːltəˈɡeðə(r)  całkiem, 
zupełnie

amateur  ˈæmətə(r)  amator (ktoś, 
kto nie robi czegoś zawodowo)

amenities  əˈmiːnətiz  udogodnie-
nia, wygody

amid  əˈmɪd  pośród, w obliczu 
(czegoś)

amongst others  əˈmʌŋst ˈʌðəz 
 pośród innych, między innymi

an accident waiting to happen  ən 
ˈæksɪdənt ˈweɪtɪŋ tə ˈhæpən  coś, 
co grozi wypadkiem

an insight into sth  ən ˈɪnsaɪt ˈɪntə 
ˈsʌmθɪŋ  wgląd w coś, cenna infor-
macja o czymś

ancestor  ˈænsestə(r)  przodek

ancient  ˈeɪnʃənt  starożytny

anecdote  ˈænɪkdəʊt  anegdota, 
historyjka

annual  ˈænjuəl  (co)roczny

annually  ˈænjuəli  rocznie

anonymous  əˈnɒnɪməs  anoni-
mowy

apartment block  əˈpɑːtmənt ˈblɒk 
 blok mieszkaniowy

apologies to sb  əˈpɒlədʒiz tə 
ˈsʌmbədi  przeprosiny wobec kogoś

appalling  əˈpɔːlɪŋ  okropny, pot-
worny

apparently  əˈpærəntli  najwyraźniej

appeal  əˈpiːl  atrakcyjność, urok

appearance  əˈpɪərəns  wygląd

approach  əˈprəʊtʃ  podejście

approval  əˈpruːvl  akceptacja, 
zgoda

approximately  əˈprɒksɪmətli   
w przybliżeniu

apt to do sth  æpt tə du ˈsʌmθɪŋ 
 lubiący coś robić (jest to dla tej 
osoby typowe lub w jej stylu)

aptly named  ˈæptli neɪmd  odpo- 
wiednio nazwany, o trafnej nazwie

arch  ɑːtʃ  łuk, arka

arguably  ˈɑːɡjuəbli  zapewne, 
możliwe

arrangement  əˈreɪndʒmənt  układ

arresting  əˈrestɪŋ  przykuwający 
uwagę, bardzo atrakcyjny

arrival  əˈraɪvl  przybycie, nadejście

art deco  ˌɑːt ˈdekəʊ  styl art déco

artificial intelligence  ˌɑ:tɪˌfɪʃl 
ɪnˈtelɪdʒəns  sztuczna inteligencja

artisan  ˌɑːtɪˈzæn  rzemieślnik; 
rzemieślniczy, wykonany ręcznie

arty  ˈɑːti  zblazowany; artystyczny

as a rule of thumb  əz ə ruːl əv 
ˈθʌm  zazwyczaj, w typowy sposób

as cheap as chips  əz tʃiːp əz tʃɪps 
 tani jak barszcz (UK)

as far as X goes  əz ˈfɑː(r) əz ɡəʊz 
 jeśli chodzi o X

as is often the case  əz ɪz ˈɒfn ðə 
keɪs  jak to często bywa

as the saying goes  əz ðə ˈseɪɪŋ 
ɡəʊz  zgodnie z powiedzeniem

as you will know...  əz ju wɪl nəʊ 
 jak (już/zapewne) wiecie...

ascendant  əˈsendənt  wznoszący 
się, odnoszący sukcesy

ascent  əˈsent  wzlot, wejście  
na szczyt

asking price  ˈɑːskɪŋ praɪs  cena 
wywoławcza

asphyxiation  əsˌfɪksiˈeɪʃn  udusze-
nie

aspiring  əˈspaɪərɪŋ  ambitny, 
obiecujący

assembly  əˈsembli  montaż

asset  ˈæset  zasób

assisted  əˈsɪstɪd  wspomagany

associated with sb  əˈsəʊʃieɪtɪd 
wɪð ˈsʌmbədi  kojarzący się z kimś, 
nawiązujący do kogoś

assumption  əˈsʌmpʃn  założenie

at one’s best  ət wʌnz best   
w czasach (swojej) świetności,  
w najlepszej formie (o kimś)

at risk  ət rɪsk  zagrożony

at sb’s disposal  ət ˈsʌmbədiz 
dɪˈspəʊzl  do czyjejś dyspozycji

at speed  ət spiːd  szybko, 
pospiesznie

at the expense of sth  ət ðə 
ɪkˈspens əv ˈsʌmθɪŋ  kosztem 
czegoś

at the heart of sth  ət ðə hɑːt əv 
ˈsʌmθɪŋ  u podstaw czegoś,  
w (samym) sercu czegoś

at the moment  ət ðə ˈməʊmənt 
 obecnie

at X rate  ət reɪt  z X prędkością,  
w X tempie

atrium  ˈeɪtriəm  przedsionek

auditorium  ɔːdɪˈtɔːriəm  widownia

augmented reality (AR)  ɔːɡˈmentɪd 
rɪˈælɪti ˌeɪ ˈɑː(r)  rzeczywistość  
rozszerzona

authentication  ɔ:ˌθentɪˈkeɪʃn   
uwierzytelnianie

authority  ɔːˈθɒrəti  władza,  
zwierzchnictwo

avenue  ˈævənjuː  aleja

average  ˈævərɪdʒ  średnia 
(wartość, liczba)

aviation  ˌeɪviˈeɪʃn  awiacja,  
lotnictwo

award  əˈwɔːd  nagroda

aware of sth  əˈweə(r) əv ˈsʌmθɪŋ 
 świadomy czegoś

awash with sth  əˈwɒʃ wɪð ˈsʌmθɪŋ 
 pełny czegoś, zalany czymś

B
back-to-back  ˈbæk tə ˈbæk 
 następujący kolejno, od razu  
po sobie

bad debt  ˌbæd ˈdet  nieściągalny 
dług

bad taste  bæd teɪst  zły gust

banksman  ˈbæŋksmən  kierujący 
ruchem maszyn ciężkich  
(i dźwigów) (najcz. za pomocą  
radia)

banqueting  ˈbæŋkwɪtɪŋ   
bankietowanie; bankietowy
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barbarically  bɑːˈbærɪkli   
w barbarzyński sposób

bare minimum  beə(r) ˈmɪnɪməm 
 niezbędne/absolutne minimum

bargain basement  ˈbɑːɡɪn 
ˈbeɪsmənt  dział z towarami  
po przecenie; przecenione towary 
(pot.)

baroness  ˈbærənəs  baronowa

baroque  bəˈrɒk  barok, barokowy

bascule bridge  ˈbæskjuːl brɪdʒ 
 most zwodzony

base camp  beɪs kæmp  baza, obóz 
(główny, czyjaś podstawowa siedzi-
ba lub główne miejsce  
zamieszkania)

BASE jumper  beɪs ˈdʒʌmpə(r) 
 osoba, która uprawia ekstremalny 
sport BASE jumpingu

base rate  beɪs reɪt  stopa bazowa 
(procentowa kredytowania)

basement  ˈbeɪsmənt  piwnica

basilica  bəˈzɪlɪkə  bazylika

bathtub  ˈbɑːθtʌb  wanna

bay window  ˈbeɪ ˈwɪndəʊ  wykusz

BC (before Christ)  ˌbiː ˈsiː bɪˈfɔː(r) 
kraɪst  przed Chrystusem (o latach 
do naszej ery)

beam  biːm  belka, trawers

beggar  ˈbeɡə(r)  żebrak

Beijing  ˌbeiˈdʒɪŋ  Pekin

bells and whistles  belz ənd ˈwɪslz 
 wszystkie funkcje/bajery (pot.)

beloved  bɪˈlʌvd  ukochany

bespoke  bɪˈspəʊk  wykonany  
na zamówienie, indywidualnie  
dostosowany

better still,...  ˈbetə stɪl  a jeszcze 
lepiej...

beyond sb’s reach  bɪˈjɒnd 
ˈsʌmbədiz riːtʃ  poza czyimś 
zasięgiem, niedostępny dla kogoś

beyond sb’s wildest 
dreams  bɪˈjɒnd ˈsʌmbədɪz 
ˈwaɪldɪst driːmz  wykraczający poza 
najśmielsze marzenia

big data  bɪɡ ˈdeɪtə  duże zbiory 
danych

bill  bɪl  projekt ustawy

binder  ˈbaɪndə(r)  spoiwo

biometric  ˌbaɪəʊˈmetrɪk  biometry-
czny

bird’s-eye view  ˈbɜːdz eɪ vjuː 
 widok z lotu ptaka

blackout  ˈblækaʊt  brak prądu  
(na skutek awarii), zaciemnienie

blazing  ˈbleɪzɪŋ  płonący

blinds  blaɪndz  żaluzje, rolety

blockchain  ˈblɒktʃeɪn  technologia 
blockchain

boar  bɔː(r)  dzik

board meeting  bɔːd ˈmiːtɪŋ  spot-
kanie zarządu

bombing raid  ˈbɒmɪŋ reɪd  nalot 
bombowy

bookcase  ˈbʊk keɪs  regał na książki

booming  ˈbuːmɪŋ  kwitnący, 
przeżywający boom

bothered about sth  ˈbɒðəd əˈbaʊt 
ˈsʌmθɪŋ  któremu coś przeszkadza, 
nie pasuje

box office success  bɒks ˈɒfɪs 
səkˈses  sukces kasowy (o kinie)

brainbox  ˈbreɪnbɒks  geniusz, tęga 
głowa (pot., UK)

brakes  breɪks  hamulce

breakthrough  ˈbreɪkθruː  przełom

bribe  braɪb  łapówka

brickie  ˈbrɪki  murarz (pot.)

bricklayer  ˈbrɪkleɪə(r)  murarz (UK)

bricks and mortar  brɪks ənd 
ˈmɔːtə(r)  nieruchomości (szczegól-
nie budowane i sprzedawane) (UK)

brickwork  ˈbrɪkwɜːk  wątek, 
wiązanie (w murarce, ceglarstwie); 
cegły, cegła (o sposobie budowy 
ogólnie)

brief  briːf  krótki

Brit  brɪt  Angol

broadcasting  ˈbrɔːdkɑːstɪŋ 
 nadawanie, transmisja

Bronze Age  brɒnz eɪdʒ  epoka 
brązu

Brussels  ˌbrʌslz  Bruksela

brutalism  ˈbruːtəlɪzm  brutalizm 
(architektura)

buffoon  bəˈfuːn  bufon, zarozumia-
lec

builder’s bum  ˈbɪldəz bʌm  tzw. 
„dekolt hydraulika” (pot., UK)

building site  ˈbɪldɪŋ saɪt  budowa 
(teren budowy)

building society  ˈbɪldɪŋ səˈsaɪəti 
 towarzystwo budowlane

bungalow  ˈbʌŋɡələʊ  dom par-
terowy

burial chamber  ˈberɪəl ˈtʃeɪmbə(r) 
 grobowiec

business as usual  ˈbɪznəs əz 
ˈjuːʒʊəl  nic niezwykłego, zwyczajna 
sytuacja

buyer’s market  ˈbaɪərz ˈmɑːkɪt 
 rynek nabywcy (atrakcyjny dla 
kupujących)

buzzword  ˈbʌzwɜːd  modne 
słówko/powiedzonko

C
cabin holiday  ˈkæbɪn ˈhɒlədeɪ 
 wyjazd/wakacje w domku letnis-
kowym

cable-stayed bridge  ˈkeɪbl steɪd 
brɪdʒ  most wantowy

cacophony  kæˈkɒfəni  kakofonia

calcium sulphate dihy-
drate  ˈkælsɪəm ˈsʌlfeɪt dʌɪˈhʌɪdreɪt 
 siarczan wapnia (dwuwodny)

Cambodia  kæmˈbəʊdɪə  Kambodża

campsite  ˈkæmpsaɪt  obozowisko

cantilevered  ˈkæntɪliːvəd 
 wspornikowy

capability  ˌkeɪpəˈbɪlɪti  zdolność 
(np. do czegoś), umiejętność

car park  kɑː(r) pɑːk  parking

carbon footprint  ˈkɑːbən ˈfʊtprɪnt 
 ślad węglowy (łączna ilość emisji 
gazów cieplarnianych)

carbon monoxide  ˈkɑːbən 
mɒˈnɒksaɪd  tlenek węgla

Caribbean  kəˈrɪbiən  region morza 
Karaibskiego, Karaiby
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carnage  ˈkɑːnɪdʒ  jatka

Carolingian  ˌkerəˈlɪndʒiən 
 karoliński (np. epoka)

carpenter  ˈkɑːpəntə(r)  cieśla

carpentry  ˈkɑːpɪntri  ciesielka, 
ciesiółka

carport  ˈkɑːpɔːt  wiata (na samo-
chód)

cartoon  kɑːˈtuːn  kreskówka

cascade  kæˈskeɪd  kaskada

case study  keɪs ˈstʌdi  studium 
przypadku

cast  kɑːst  obsada (np. filmu)

castle  ˈkɑːsl  zamek (budowla)

Catalan  ˈkætəlæn  kataloński

catastrophe  kəˈtæstrəfi  katastrofa

cathedral  kəˈθiːdrəl  katedra

cattle rancher  ˈkætl ˈrɑːntʃə(r) 
 farmer (hodujący bydło, konie itp.)

cautious  ˈkɔːʃəs  ostrożny

ceiling tile  ˈsiːlɪŋ taɪl  płyta sufitowa 
(sufitu podwieszanego)

cellulose  ˈseljʊləʊs  celuloza

centrepiece  ˈsentəpiːs  największa 
atrakcja (UK)

century  ˈsentʃəri  stulecie

chairman  ˈtʃeəmən  prezes

challenge  ˈtʃæləndʒ  wyzwanie, 
problem

challenging  ˈtʃæləndʒɪŋ  trudny, 
pełen wyzwań

chameleon  kəˈmiːliən  kameleon

champion  ˈtʃæmpiən  czempion, 
zwycięzca

change of scenery  tʃeɪndʒ əv 
ˈsiːnəri  zmiana otoczenia

chap  tʃæp  koleś, facet (pot., arch., 
UK)

chapel  ˈtʃæpl  kaplica

character  ˈkærəktə(r)  postać, 
osoba

characteristic  ˌkærəktəˈrɪstɪk  ce-
cha

charging  ˈtʃɑːdʒɪŋ  ładowanie

chatty  ˈtʃæti  gadatliwy, rozgadany

checklist  ˈtʃeklɪst  lista z rzeczami 
do odhaczenia

cheesy  ˈtʃiːzi  tandetny, kiczowaty

chief protagonist  tʃiːf prəˈtæɡənɪst 
 główny bohater

childlike  ˈtʃaɪldlaɪk  dziecinny

chilling  ˈtʃɪlɪŋ  mrożący krew  
w żyłach

chillout  ˈtʃɪl aʊt  chilloutowy, 
zapewniający relaks

chimney  ˈtʃɪmni  komin

chute  ʃuːt  zsyp, rękaw

circumference  sɜːˈkʌmfərəns   
obwód

circumstances  ˈsɜːkəmstənsɪz 
 okoliczności, sytuacja

citadel  ˈsɪtədəl  cytadela

citizen  ˈsɪtɪzən  obywatel

civil engineer  ˈsɪvəl ˌendʒɪˈnɪə(r) 
 inżynier budownictwa

clad in sth  klæd ɪn ˈsʌmθɪŋ  pokry-
ty czymś (np. ocieplany)

cladding  ˈklædɪŋ  elewacja, 
okładzina

claim  kleɪm  twierdzenie,  
roszczenie (np. sobie praw  
do tytułu czegoś pierwszego  
w swojej klasie itp.)

clay  kleɪ  glina

clearance height  ˈklɪərəns haɪt 
 wysokość przepływu, wysokość 
mostu (nad wodą)

climactic  klaɪˈmæktɪk  kulminacyjny

close at hand  kləʊz ət hænd   
w pobliżu, pod ręką

clue to sth  kluː tə ˈsʌmθɪŋ   
wskazówka na jakiś temat, poszlaka 
potwierdzająca coś

clutter  ˈklʌtə(r)  drobiazgi, rupiecie

coast-to-coast  kəʊst tə kəʊst   
od brzegu do brzegu

coastal  ˈkəʊstl  nadbrzeżny,  
nadmorski

cob  kɒb  materiał z podglebia  
(glinianki), trocin lub słomy, wody  
i niekiedy wapna stosowany  
w średniowieczu w Kornwalii, Walii, 

Bretanii i innych sąsiadujących  
regionach (UK)

cohesion  kəʊˈhiːʒn  spójność

cold comfort  kəʊld ˈkʌmfət  marne 
pocieszenie

collaborative  kəˈlæbərətɪv  wspól-
ny, oparty na współpracy

collapse  kəˈlæps  zawalenie się, 
runięcie

Cologne  kəˈləʊn  Kolonia

combined  kəmˈbaɪnd  połączony

combustible  kəmˈbʌstəbl  palny, 
łatwopalny

combustion tempera-
ture  kəmˈbʌstʃən ˈtemprətʃə(r) 
 temperatura zapłonu

commensurate  kəˈmenʃərət 
 współmierny, proporcjonalny do

commodity  kəˈmɒdɪti  towar, 
artykuł (np. spożywczy)

common folk  ˈkɒmən fəʊk  zwykli 
ludzie

commonly known as  ˈkɒmənli 
nəʊn æz  powszechnie znany jako

commonplace  ˈkɒmənpleɪs   
typowy, powszechny

communal services  ˈkɒmjʊnl 
ˈsɜːvɪsɪz  usługi komunalne

communal  kəˈmjuːnl  wspólny, 
społeczny

community  kəˈmjuːnɪti 
 społeczność

compact  ˈkɒmpækt (n)  mały,  
kompaktowy

compared to sth  kəmˈpeəd tə 
ˈsʌmθɪŋ  w porównaniu do czegoś

compelled to do sth  kəmˈpeld tə 
du ˈsʌmθɪŋ  zmuszony  
do (z)robienia czegoś

competition  ˌkɒmpəˈtɪʃn  rywal, 
konkurencja

competitive  kəmˈpetətɪv 
 konkurencyjny

completion  kəmˈpliːʃn  ukończenie

complex  ˈkɒmpleks  skomplikowa-
ny
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compliance  kəmˈplaɪəns  zgodność 
(z normami/regułami), przestrze-
ganie (normy)

composer  kəmˈpəʊzə(r)  kompozy-
tor

compromise  ˈkɒmprəmaɪz  kom-
promis

computer-aided design 
(CAD)  kəmˈpjuːtər ˈeɪdɪd dɪˈzaɪn 
kæd ˌsiː eɪ ˈdiː  projektowanie 
wspomagane komputerowo

concave  kɒnˈkeɪv  wklęsły

concealed  kənˈsiːld  ukryty

concept  ˈkɒnsept  pojęcie, idea

conception  kənˈsepʃn  poczęcie 
(dziecka), powstanie (pomysłu  
na coś)

concerned with sth  kənˈsɜːnd wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  związany z czymś

concrete mixer truck  ˈkɒŋkriːt 
ˈmɪksə(r) trʌk  betoniarka, 
mieszarka samochodowa

concrete slab  ˈkɒŋkriːt slæb  płyta 
betonowa, „wielka płyta”

concrete  ˈkɒŋkriːt  beton

condensation  ˌkɒndenˈseɪʃn  kon-
densacja

condition  kənˈdɪʃn  warunek

condo  ˈkɒndəʊ  mieszkanie (posia-
dane w ramach wspólnoty miesz-
kaniowej posiadającej prawa do 
danego budynku)

conduit  ˈkɒndjuɪt  kanał (czegoś), 
przewodnik

confederation  kənˌfedəˈreɪʃn   
konfederacja

confirmation  ˌkɒnfəˈmeɪʃn   
potwierdzenie

conical  ˈkɒnɪkl  stożkowy

conqueror  ˈkɒŋkərə(r)  zdobywca

conscience  ˈkɒnʃəns  sumienie

conservatism  kənˈsɜːvətɪzm   
konserwatyzm

considerable  kənˈsɪdərəbl 
 znaczący

considerably  kənˈsɪdərəbli   
znacznie, w znacznym stopniu

consistent  kənˈsɪstənt  stały, konse-
kwentny

consortium  kənˈsɔːtɪəm  konsor-
cjum

constantly  ˈkɒnstəntli  stale

construction printer  kənˈstrʌkʃn 
ˈprɪntə(r)  drukarka budowlana (3D)

contemporary  kənˈtemprəri 
 współczesny

contractor  kənˈtræktə(r)  wykonaw-
ca (zlecenia), przedsiębiorca 
(wykonujący zlecenie dla orga-
nizacji/osoby prywatnej)

contrasting  kənˈtrɑːstɪŋ 
 kontrastujący

contributory factor  kənˈtrɪbjʊtəri 
ˈfæktə(r)  dodatkowy czynnik

controversial  ˌkɒntrəˈvɜːʃl  kontrow-
ersyjny

conurbation  ˌkɒnɜːˈbeɪʃn  konur-
bacja

conversely  kənˈvɜːsli  odwrotnie, 
przeciwnie

convincing  kənˈvɪnsɪŋ 
 przekonujący, brzmiący prawdziwie

cooker  ˈkʊkə(r)  kuchenka,  
piekarnik (UK)

correlation  ˌkɒrəˈleɪʃn  korelacja

correspond to sth  ˌkɒrɪˈspɒnd tə 
ˈsʌmθɪŋ  odpowiadać czemuś

cost-cutting  kɒst ˈkətɪŋ  obcinanie 
kosztów

cost-efficiency  ˌkɒst ɪˈfɪʃnsi 
 opłacalność, efektywność kosztowa

cosy  ˈkəʊzi  przytulny, wygodny 
(pot., UK)

council  ˈkaʊnsl  rada

craftsman  ˈkrɑːftsmən  rzemieślnik

crane operator  kreɪn ˈɒpəreɪtə(r) 
 operator dźwigu

credible  ˈkredəbl  wiarygodny

credit rating  ˈkredɪt ˈreɪtɪŋ 
 zdolność kredytowa, rating kredy-
towy

credo  ˈkriːdəʊ  kredo (motto lub 
zasady wyznawane przez kogoś)

crikey!  ˈkraɪki  o rany!, o raju!  
(pot., arch.)

crime  kraɪm  przestępstwo

criminal negligence  ˈkrɪmɪnl 
ˈneɡlɪdʒəns  zaniedbanie (mające 
charakter przestępstwa)

criminal  ˈkrɪmɪnl  przestępca

crop  krɒp  uprawa, uprawy

crossroads  ˈkrɒsrəʊdz  rozdroże

crosswinds  ˈkrɒswɪndz  wiatry  
boczne

crow-stepped gable  krəʊ stept 
ˈɡeɪbl  schodkowy szczyt (np. 
kościoła)

cruelty to sb  ˈkruːəlti tə ˈsʌmbədi 
 okrucieństwo wobec kogoś

cryptocurrency  ˈkrɪptəʊˌkʌr(ə)nsi 
 kryptowaluta

crystal ball  ˈkrɪstl bɔːl  kryształowa 
kula

cube  kjuːb  sześcian

cubist  ˈkjuːbɪst  kubistyczny

cubit  ˈkjuːbɪt  amma (starożytna 
jednostka miary odległości, łokieć)

cuisine  kwɪˈziːn  kuchnia (styl 
gotowania)

cultivation  ˌkʌltɪˈveɪʃn  hodowla, 
uprawa

curvaceous  kɜːˈveɪʃəs  o krągłych 
kształtach

customer-designed  ˈkʌstəmə(r) 
dɪˈzaɪnd  zaprojektowany  
przez klienta

cut-and-paste  kʌt ənd peɪst   
skopiowany, nieoryginalny

cutting edge  ˈkʌtɪŋ edʒ  nowość, 
najnowocześniejszy (nie przed  
rzeczownikiem)

cyclical  ˈsaɪklɪkl  cykliczny

D
Dark Age  dɑːk eɪdʒ  średniowiecze 
(pot.)

daunting  ˈdɔːntɪŋ  zniechęcający, 
beznadziejny

day job  deɪ dʒɒb  główne źródło 
zarobku, główna praca  
(a nie dorywcza czy dodatkowa)
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day-to-day running of sth  ˈdeɪ tə 
ˈdeɪ ˈrʌnɪŋ əv ˈsʌmθɪŋ  codzienne 
funkcjonowanie czegoś

dearth  dɜːθ  brak, niedobór  
(znaczny czegoś)

debate  dɪˈbeɪt  debata, dyskusja

dedicated to sth  ˈdedɪkeɪtɪd tə 
ˈsʌmθɪŋ  poświęcony czemuś

default  dɪˈfɔːlt  niewywiązanie 
się z należności, ogłoszenie 
niewypłacalności

deliberately  dɪˈlɪbərətli  celowo

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

demolition  ˌdeməˈlɪʃn  rozbiórka, 
wyburzenie (np. budynku)

demolition  ˌdeməˈlɪʃn  wyburzanie, 
rozbiórka

den of iniquity  den əv ɪˈnɪkwɪti 
 jaskinia rozpusty/niegodziwości

dense  dens  gęsty

density  ˈdensɪti  gęstość

dental impression  ˈdentl ɪmˈpreʃn 
 odcisk dentystyczny, wycisk 
uzębienia

department store  dɪˈpɑːtmənt 
stɔː(r)  dom towarowy

depending on sth  dɪˈpendɪŋ ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  w zależności od czegoś

deposit  dɪˈpɒzɪt  depozyt, wkład 
własny

depository  dɪˈpɒzɪtri  skład,  
depozytorium

deprivations  ˌdeprɪˈveɪʃnz   
niedostatki (ubóstwo)

derelict  ˈderəlɪkt  zdezelowany,  
zrujnowany (o budynku)

desert  dɪˈzɜːt  pustynia

design brief  dɪˈzaɪn briːf  wytyczne 
projektu/projektowe

designated for sth  ˈdezɪɡneɪtɪd 
fə(r) ˈsʌmθɪŋ  wyznaczony na coś, 
przeznaczony

desirable  dɪˈzaɪərəbl  pożądany, 
atrakcyjny

desire  dɪˈzaɪə(r)  pragnienie

despicable  dɪˈspɪkəbəl  nikczemny, 
podły

despite sth  dɪˈspaɪt ˈsʌmθɪŋ   
pomimo czegoś

destigmatiza-
tion  ˌdiːstɪɡmətʌɪˈzeɪʃn  destygma-
tyzacja, uczynienie czegoś  
akceptowalnym (choć dawniej  
było to napiętnowane)

destination  ˌdestɪˈneɪʃn  cel 
podróży

detached from sth  dɪˈtætʃt frəm 
ˈsʌmθɪŋ  odcięty od czegoś,  
odseparowany od czegoś

detox  ˈdiːtɒks  oczyszczanie  
organizmu (np. z toksyn,  
narkotyków itp.)

devastating  ˈdevəsteɪtɪŋ   
niszczycielski, miażdżący

devastation  ˌdevəˈsteɪʃn   
zniszczenie

developer  dɪˈveləpə(r)   deweloper

developments  dɪˈveləpmənts   
rozwój, osiągnięcia

device  dɪˈvaɪs  urządzenie

devotee  ˌdevəˈtiː  oddany fan, kibic

diagonal  daɪˈæɡənl  po przekątnej, 
poprzeczny

differentiated  ˌdɪfəˈrenʃieɪtɪd  różny 
(od innych), nietypowy

diffuse  dɪˈfjuːz  rozproszony, niezor-
ganizowany

dilapidated  dɪˈlæpɪdeɪtɪd   
zrujnowany, w opłakanym stanie

dimension  dɪˈmenʃn  wymiar

dining area  ˈdaɪnɪŋ ˈeəriə  jadalnia, 
przestrzeń jadalna

dirt cheap  dɜːt tʃiːp  tani jak barszcz

disaster  dɪˈzɑːstə(r)  katastrofa

disconnection  ˌdɪskəˈnektʃn   
dystans (np. do ludzi, 
społeczeństwa danej osoby)

discount  ˈdɪskaʊnt  zniżka

disgraceful  dɪsˈɡreɪsfəl  haniebny, 
skandaliczny

dislike  dɪsˈlaɪk  niechęć, awersja

dispute  dɪˈspjuːt  spór

disregard for sth  ˌdɪsrɪˈɡɑːd fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  lekceważenie czegoś, brak 
poszanowania dla czegoś

distinctive  dɪˈstɪŋktɪv  wyraźny, 
charakterystyczny

distress sale  dɪˈstres seɪl 
 wyprzedaż w obliczu trudnej  
sytuacji finansowej

distributed denial of service 
(DDoS) attack  dɪˈstrɪbjuːtɪd 
dɪˈnaɪəl əv ˈsɜːvɪs ˈdiːdɒs əˈtæk 
 atak typu DDoS (na serwery lub 
komputery w sieci)

district  ˈdɪstrɪkt  dzielnica

dividing wall  dɪˈvaɪdɪŋ wɔːl  ściana 
działowa

division  dɪˈvɪʒn  podział, oddziele-
nie

divorcee  dɪˌvɔːˈsiː  rozwódka

DIY (do-it-yourself)  ˌdi: aɪ 
ˈwaɪ ˈduːɪtjɔːˈself  zrób to sam, 
(dotyczący/dla) majsterkowicza

dog-eat-dog  dɒɡ iːt dɒɡ  zaciekły, 
zażarty; w którym każdy jest sobie 
wrogiem (np. o świecie biznesu) 
(tylko przed rzeczownikiem)

dogma  ˈdɒɡmə  dogmat

dome  dǝʊm  kopuła

dome-like  dəʊm ˈlaɪk  o kształcie 
zbliżonym do kopuły

domestic building  dəˈmestɪk 
ˈbɪldɪŋ  budynek mieszkalny

domestic  dəˈmestɪk  krajowy

doorstep  ˈdɔːstep  próg

dormer window  ˈdɔːmə(r) ˈwɪndəʊ 
 okno mansardowe

double X  ˈdʌbl  podwójny X

doughnut  ˈdəʊnʌt  pączek

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

downpour  ˈdaʊnpɔː(r)  ulewa

downtown  ˈdaʊntaʊn  śródmieście, 
śródmiejski (US)

drainage  ˈdreɪnɪdʒ  system  
kanalizacyjny

drawbridge  ˈdrɔːbrɪdʒ  most  
zwodzony
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drawing board  ˈdrɔːɪŋ bɔːd  tablica 
rysunkowa

drinking fountain  ˈdrɪŋkɪŋ ˈfaʊntɪn 
 kran z wodą pitną (dostępny  
publicznie)

drought  ˈdraʊt  susza

drywall  ˈdraɪˌwɑːl  płyta g-k, płyta 
gipsowo-kartonowa (US)

dubious  ˈdjuːbɪəs  podejrzany, 
wątpliwy

duct  dʌkt  kanał, przewód (np. 
wodny)

due to sth  djuː tə ˈsʌmθɪŋ  z po-
wodu czegoś, przez coś

dull  dʌl  nudny, nijaki

dung  dʌŋ  łajno

durability  ˌdjʊərəˈbɪləti  trwałość

dweller  ˈdwelə(r)  mieszkaniec

dwelling  ˈdwelɪŋ  domostwo, 
mieszkanie

dystopian  dɪsˈtəʊpiən  antyutopijny 

E
earthquake  ˈɜːθkweɪk  trzęsienie 
ziemi

eccentric  ɪkˈsentrɪk  ekscentryczny

eclectic  ɪˈklektɪk  różnorodny, ekle-
ktyczny

edifice  ˈedɪfɪs  gmach

effort  ˈefət  wysiłek

effortlessly  ˈefətləsli  bez wysiłku

elderly  ˈeldəli  starszy

electric lift  ɪˈlektrɪk lɪft  winda elek-
tryczna (UK)

electrical fire  ɪˈlektrɪkl 
ˈfaɪə(r)  pożar wywołany przez 
elektryczność (zwarcie)

electrician  ɪˌlekˈtrɪʃn  elektryk

electricity provider  ɪˌlekˈtrɪsɪti 
prəˈvaɪdə(r)  dostawca energii  
elektrycznej

electrics  ɪˈlektrɪks  elektryka, sieć 
elektryczna

elephantine  ˌelɪˈfæntaɪn  słoniowy

elevated  ˈelɪveɪtɪd  uniesiony, 
podwyższony

elite  eɪˈliːt  elita, elitarny

elsewhere  ˌelsˈweə(r)  gdzie indziej

emirate  ˈemɪərət  emirat

emperor  ˈempərə(r)  imperator

empire  ˈempaɪə(r)  imperium

en-suite  ˌɒ̃ ˈswiːt  z (prywatną) 
łazienką (o pokoju hotelowym);  
w pełni wyposażony (o mieszkaniu, 
domu) (franc.)

endearing  ɪnˈdɪərɪŋ  ujmujący, 
uroczy

endeavour  ɪnˈdevə(r) 
 przedsięwzięcie (UK)

enduring  ɪnˈdjʊərɪŋ  stabilny, 
trwały

energy-conscious  ˈenədʒi ˈkɒnʃəs 
 świadomy zużycia/kosztu energii

energy-efficient  ˈenədʒi 
ɪˈfɪʃnt  wydajny energetycznie, 
energooszczędny (tylko  
przed rzeczownikiem)

engaged in sth  ɪnˈɡeɪdʒd ɪn 
ˈsʌmθɪŋ  zaangażowany w coś, 
zajmujący się czymś

engaging  ɪnˈɡeɪdʒɪŋ  ciekawy, 
zajmujący

engineering  ˌendʒɪˈnɪərɪŋ 
 inżynieria

enormous  ɪˈnɔːməs  ogromny

enquiry  ɪnˈkwaɪəri  zapytanie, 
dochodzenie (UK)

enthusiastically  ɪnˌθjuːzɪˈæstɪkli 
 entuzjastycznie

entirely  ɪnˈtaɪəli  zupełnie

entitled X  ɪnˈtaɪtld  pod tytułem X, 
zatytułowany X

entrance  ˈentrəns  wejście (np. 
gdzieś)

environmentally friend-
ly  ɪnˌvaɪərənˈmentəli ˈfrendli  przy-
jazny dla środowiska

epicentre  ˈepɪsentə(r)  epicentrum 
(UK)

equally  ˈiːkwəli  jednakowo

equatorial  ˌekwəˈtɔːrɪəl  równikowy

equipment  ɪˈkwɪpmənt 
 wyposażenie, sprzęt

equivalent to sth  ɪˈkwɪvələnt tə 
ˈsʌmθɪŋ  odpowiednik czegoś

erection  ɪˈrekʃn  wzniesienie  
(budynku)

essential  ɪˈsenʃl  niezbędny,  
podstawowy

essentially  ɪˈsenʃəli  praktycznie,  
w gruncie rzeczy

estate  ɪˈsteɪt  posiadłość, majątek

esteemed  ɪˈstiːmd  szanowany, 
cieszący się poważaniem

estimation  ˌestɪˈmeɪʃn   
oszacowanie, wartość przybliżona

European Community  ˌjʊərəˈpɪən 
kəˈmjuːnɪti  Wspólnota Europejska

eventually  ɪˈventʃʊəli  ostatecznie, 
w końcu

ever higher  ˈevə(r) ˈhaɪə(r)  coraz 
wyżej, coraz wyższy

ever more  ˌevəˈmɔː(r)  coraz 
bardziej, w coraz większym stopniu

evergrowing  ˌevəˈɡrəʊɪŋ  stale 
rosnący, nieustannie wzrastający

excavation  ˌekskəˈveɪʃn  wykop, 
rozkop

excavator  ˈekskəveɪtə(r)  koparka

excellently  ˈeksələntli  doskonale

exchange  ɪkˈstʃeɪndʒ  wymiana (np. 
kulturowa)

exhibit  ɪɡˈzɪbɪt  eksponat

expanding  ɪkˈspændɪŋ  rosnący, 
rozwijający się

expansion  ɪkˈspænʃn  rozszerzenie, 
rozwój

expenditures  ɪkˈspendɪtʃəz  wy-
datki, nakłady

exposed to sth  ɪkˈspəʊzd tə 
ˈsʌmθɪŋ  narażony na coś

exposition  ˌekspəˈzɪʃn  wystawa

expressionist  ɪkˈspreʃənɪst 
 ekspresjonistyczny

extended family  ɪkˈstendɪd 
ˈfæməli  rodzina wielopokoleniowa

extended  ɪkˈstendɪd  przedłużony

extensive  ɪkˈstensɪv  rozległy



business-english.com.pl
WYDANIE SPECJALNE 13/2021

CONSTRUCTION

Colorful
MEDIA

extensively  ɪkˈstensɪvli  wiele, dużo

exterior  ɪkˈstɪərɪə(r)  strona 
zewnętrzna

external  ɪkˈstɜːnl  zewnętrzny

extra  ˈekstrə  dodatkowy

extreme  ɪkˈstriːm  ekstremalny, 
skrajny

eyesore  ˈaɪsɔː(r)  brzydactwo, coś, 
co szpeci krajobraz

F
fabric  ˈfæbrɪk  tkanina, materiał

fabric  ˈfæbrɪk  tkanka (ogólnie  
o “żywej” tkance czegoś)

fabricator  ˈfabrɪkeɪtə(r)  producent, 
wykonawca (produktu)

facility manager  fəˈsɪlɪti 
ˈmænɪdʒə(r)  kierownik placówki

facility  fəˈsɪləti  zakład

factory  ˈfæktri  fabryka

fad  fæd  chwilowa moda

failings  ˈfeɪlɪŋz  wady

failure  ˈfeɪljə(r)  awaria, katastrofa

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

familiar with sth  fəˈmɪlɪə(r) wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  znający coś, zaznajomiony 
z czymś

family-friendly  ˈfæmɪli ˈfrendli  pro-
rodzinny, familijny

far from it!  ˈfɑː(r) frəm ɪt  ależ 
skąd!, ani trochę!

far removed from sth  fɑː(r) 
rɪˈmuːvd frəm ˈsʌmθɪŋ  bardzo  
daleki od czegoś

far-fetched  fɑː(r) fetʃt  niemożliwy, 
naciągany

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

farmhouse  ˈfɑːmhaʊs  domek 
wiejski

fashionable  ˈfæʃnəbl  modny

fatality  fəˈtæləti  zgon

faulty  ˈfɔːlti  wadliwy

feast  fiːst  uczta, feta

feature  ˈfiːtʃə(r)  cecha, funkcja

feedback  ˈfiːdbæk  opinie zwrotne

feel-good  fiːl ɡʊd  wywołujący do-
bre samopoczucie, pozytywny

fence  fens  płot, ogrodzenie

fertiliser  ˈfɜːtəlaɪzə(r)  nawóz

feudalism  ˈfjuːdəlɪzm  feudalizm, 
epoka feudalna

fibrous  ˈfaɪbrəs  włóknisty

fiction  ˈfɪkʃn  beletrystyka

figure  ˈfɪɡə(r)  liczba, statystyka

film footage  fɪlm ˈfʊtɪdʒ  nagranie, 
film

film rights  fɪlm raɪts  prawa  
do filmu

film-maker  fɪlm meɪkə(r)  filmowiec

fingerprint  ˈfɪŋɡəprɪnt  odcisk palca

fire brigade  ˈfaɪə(r) brɪˈɡeɪd  straż 
pożarna (UK)

fire chief  ˈfaɪə(r) tʃiːf  komendant 
straży pożarnej

fireplace  ˈfaɪəpleɪs  kominek

firework display  ˈfaɪəwɜːk dɪˈspleɪ 
 pokaz sztucznych ogni

firmly  ˈfɜːmli  mocno

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

first-time buyer  ˈfɜːst ˈtaɪm 
ˈbaɪə(r)  osoba, która kupuje coś  
po raz pierwszy (np. dom)

fishy  ˈfɪʃi  podejrzany, śmierdzący

fit for sb  fɪt fǝ(r) ˈsʌmbədi  godny 
kogoś

fit-out  ˈfɪt ˈaʊt  prace 
wykończeniowe, wykończeniówka

fixed  fɪkst  stały, ustalony

fixed-rate  fɪkst reɪt  o oprocento- 
waniu stałym (o kredycie)

flash  flæʃ  błysk

flavoured  ˈfleɪvəd  o (jakimś) 
smaku (UK)

flexibility  ˌfleksəˈbɪləti 
 elastyczność

flexible  ˈfleksəbl  elastyczny

flooding  ˈflʌdɪŋ  powodzie, zale-
wanie

floor plan  flɔː(r) plæn  rzut (plan 
budynku)

flop  flɒp  klapa, porażka (pot.)

flyover  ˈflaɪəʊvə(r)  estakada,  
wiadukt

foe  fəʊ  wróg, przeciwnik

following  ˈfɒləʊɪŋ  kolejny, dalszy

foothold  ˈfʊthəʊld  przyczółek, 
punkt oparcia

for fear of sth  fə(r) fɪə(r) əv 
ˈsʌmθɪŋ  w obawie przed czymś, ze 
strachu o coś

forefather  ˈfɔːfɑːðə(r)  przodek, 
praszczur

forefront  ˈfɔːfrʌnt  pierwsza linia 
(czegoś), najważniejszy obszar (np. 
działań)

fortified  ˈfɔːtɪfaɪd  umocniony

forward-thinking  ˈfɔːwəd ˈθɪŋkɪŋ 
 myślący przyszłościowo

foundation  faʊnˈdeɪʃn  fundament, 
podstawa (czegoś)

founder  ˈfaʊndə(r)  założyciel

Founding Father  ˈfaʊndɪŋ ˈfɑːðə(r) 
 ojciec założyciel (zazw. jeden  
z twórców Konstytucji USA lub 
Deklaracji Niepodległości,  
też: osoba, która przyczyniła się  
do narodzin danego państwa)

fountainhead  ˈfaʊntənhed  źródło 
(form.)

fraction  ˈfrækʃn  ułamek

fragmentation  ˌfræɡmenˈteɪʃn   
rozpad (np. dzielnicowy), podział

framework  ˈfreɪmwɜːk  struktura

fraudster  ˈfrɔːdstə(r)  oszust

frayed  freɪd  postrzępiony, noszący 
ślady zużycia

free-trade  friː reɪd  wolnego handlu 
(tylko przed rzeczownikiem)

French window  frentʃ ˈwɪndəʊ 
 drzwi balkonowe

frenzy  ˈfrenzi  szał

frequency  ˈfriːkwənsi  częstość; 
częstotliwość
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frequently  ˈfriːkwəntli  często

fridge-freezer  frɪdʒ ˈfriːzə(r) 
 chłodziarko-zamrażarka

from scratch  frəm skrætʃ  od zera

from tip to toe  frəm ˈtɪp tə təʊ  
 od stóp do głów, na całej długości

frost line  frɒst laɪn  granica zamar-
zania gruntu (US)

frugal  ˈfruːɡl  oszczędny, skromny 
(owydatkach/życiu)

frustrated  frʌˈstreɪtɪd  sfrustrowany

fuddy-duddy  ˈfʌdɪ dʌdi 
 staroświecki, archaiczny (pot., 
arch.)

fundamentally  ˌfʌndəˈmentəli   
fundamentalnie

furnishings  ˈfɜːnɪʃɪŋz  wyposażenie, 
dekoracje (wnętrz)

furore  ˈfjʊərɔː(r)  furora; skandal; 
entuzjazm

further afield  ˈfɜːðə(r) əˈfiːld  dalej, 
w dalszej perspektywie

furthermore  ˌfɜːðəˈmɔː(r)  co 
więcej, ponadto

fuse box  fjuːz bɒks  bezpieczniki, 
skrzynka bezpieczników

G
G.I. (general/government is-
sue)  ˌdʒiː ˈaɪ ˈdʒenrəl ˈɡʌvənmənt 
ˈɪʃuː  wojskowy (np. wyposażenie, 
standard wykonania itp.)

gaff  ɡæf  chałupa (pot., UK)

general public  ˈdʒenrəl ˈpʌblɪk 
 ogół społeczeństwa

genre  ˈʒɒ̃rə  gatunek

gentle hill  ˈdʒentl hɪl  delikatnie 
wznoszące się wzgórze

gently  ˈdʒentli  delikatnie

gentry  ˈdʒentri  szlachta

geological survey  ˌdʒɪəˈlɒdʒɪkl 
ˈsɜːveɪ  badanie geologiczne

Georgia  ˈdʒɔːdʒə  Gruzja

gestation  dʒeˈsteɪʃn  czas ciąży/
dojrzewania (np. do urodzin, po-
jawienia się, utworzenia)

get stuck into sth  ɡet stʌk ˈɪntə 
ˈsʌmθɪŋ  utknąć w czymś

gherkin  ˈɡɜːkɪn  korniszon

ghetto  ˈɡetəʊ  getto (także  
dzielnica ubogich, osób  
z mniejszości etnicznych itp.)

ghost town  ɡəʊst taʊn  wymarłe 
miasto

gimmick  ˈɡɪmɪk  sztuczka  
marketingowa

given sth  ˈgɪvn ˈsʌmθɪŋ  zważywszy 
na coś

go-to  ɡəʊ tə  najczęściej używany/
polecany/proszony o pomoc itp. 
(pot., tylko przed rzeczownikiem, 
US)

godfather  ˈɡɒdfɑːðə(r)  ojciec 
chrzestny

godsend for sb  ˈɡɒdsend fə(r) 
ˈsʌmbədi  coś, co dla kogoś jest  
darem z niebios

good cause  ɡʊd kɔːz  szczytny cel

good old-fashioned  ɡʊd əʊl ˈfæʃnd 
 stary, dobry...

gorge  ɡɔːdʒ  parów, wąwóz

gradually  ˈɡrædʒʊəli  stopniowo

Grand Prix  ˌɡrɒ̃ ˈpriː  Grand Prix

grandeur  ˈɡrændʒə(r)  splendor, 
wspaniałość (franc.)

granted,...  ˈɡrɑːntɪd  zgoda,...,  
faktycznie...

gravel  ˈɡrævl  żwir

greed  ɡriːd  pazerność, chciwość

greedy  ˈɡriːdi  pazerny, chciwy

grim  ɡrɪm  ponury, czarny

ground-floor  ɡraʊnd flɔː(r)  par-
terowy

guilty of sth  ˈɡɪlti əv ˈsʌmθɪŋ  win-
ny czegoś

gulf  ɡʌlf  zatoka

guy wire  ɡaɪ ˈwaɪə(r)  lina 
odciągowa, odciąg (masztu, wysok-
iej konstrukcji itp.)

gypsum  ˈdʒɪpsəm  gips

H
hair conditioner  heə(r) 
kənˈdɪʃənə(r)  odżywka do włosów

halfway through sth  hɑːfˈweɪ θruː 
ˈsʌmθɪŋ  w pół drogi do czegoś,  
w trakcie czegoś

halfway up sth  hɑːfˈweɪ ʌp 
ˈsʌmθɪŋ  w pół drogi do góry,  
na połowie wysokości (budynku)

hand tool  hænd tuːl  narzędzie  
do prac/robót ręcznych

handsome  ˈhænsəm  przystojny

Hanseatic League  ˌhænsiˈætɪk liːɡ 
 Hanza (Liga Hanzeatycka)

hard to swallow  hɑːd tə ˈswɒləʊ 
 trudny do przełknięcia (zaakcep-
towania)

harmlessly  ˈhɑːmləsli  nieszkodli-
wie, bez szwanku/szkody

harmonious  hɑːˈməʊnɪəs  har-
monijny

harsh  hɑːʃ  surowy, ostry

harvested  ˈhɑːvɪstɪd  pozyskiwany, 
zbierany

hawk  hɔːk  paleta na gips

headquarters  hedˈkwɔːtəz  siedziba 
główna

health and safety expert  helθ ənd 
ˈseɪfti ˈekspɜːt  specjalista BHP

heat capture  hiːt ˈkæptʃə(r) 
 odzyskiwanie ciepła, rekuperacja

heating  ˈhiːtɪŋ  ogrzewanie

heavenly  ˈhevnli  niebiański

heavy machinery  ˈhevi məˈʃiːnəri 
 maszyny ciężkie, ciężki sprzęt

heedless  ˈhiːdləs  niesłuchający 
(ostrzeżeń), niepomny

helpfulness  ˈhelpfəlnəs  pomoc, 
bycie pomocnym

heralded  ˈherəldɪd  zwiastowany, 
zapowiadany (np. szumnie jako)

hereby  ˌhɪəˈbaɪ  niniejszym

heritage  ˈherɪtɪdʒ  dziedzictwo

hey presto!  ˌheɪ ˈprestəʊ   
hokus-pokus!, czary-mary!  
(pot., UK)
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high priest  ˌhaɪ priːst  arcykapłan

high winds  haɪ wɪndz  silne wiatry

high-profile  haɪ ˈprəʊfaɪl  bardzo 
słynny, szeroko znany

high-rise  haɪ raɪz  związany  
z wysokościowcami, w wieżowcu 
(tylko przed rzeczownikiem)

high-street  haɪ striːt  ekskluzywny 
(tylko przed rzeczownikiem)

high-tech  ˈhaɪˌtek  wysokotechno-
logiczny

highly flammable  ˈhaɪli ˈflæməbl 
 wysoce łatwopalny

hilltop  ˈhɪltɒp  na wzgórzu

hitherto  ˌhɪðəˈtuː  dotychczas, jak 
dotąd

holistic  həʊˈlɪstɪk  holistyczny

hollow  ˈhɒləʊ  pusty

home entertainment  həʊm 
ˌentəˈteɪnmənt  domowe centrum 
rozrywki

home secretary  həʊm ˈsekrətəri 
 minister spraw wewnętrznych (UK)

home to sth  həʊm tə ˈsʌmθɪŋ 
 mieszczący w sobie coś, będący 
domem dla czegoś

home town  həʊm taʊn  miasto 
rodzinne

home, sweet home  həʊm swiːt 
həʊm  nie ma jak w domu, wszędzie 
dobrze, ale w domu najlepiej

homeless  ˈhəʊmləs  bezdomny

homelessness  ˈhəʊmləsnəs 
 bezdomność

homeowner  ˈhəʊməʊnə(r) 
 właściciel domu/mieszkania

homeownership  ˈhəʊmˌəʊnəʃɪp 
 posiadanie domu

homestead  ˈhəʊmsted  domostwo, 
gospodarstwo

honesty  ˈɒnɪsti  uczciwość, 
szczerość

honour  ˈɒnə(r)  cześć, zaszczyt; 
wyróżnienie (UK)

hoo-ha  ˈhuː hɑː  raban, szum 
(wokół czegoś) (pot.)

hopeless  ˈhəʊplɪs  beznadziejny

horizon  həˈraɪzn  horyzont

horizontal  ˌhɒrɪˈzɒntl  poziomy

horribly  ˈhɒrəbli  koszmarnie

horrific  həˈrɪfɪk  koszmarny, 
przerażający

host  həʊst  gospodarz

hotchpotch  ˈhɒtʃpɒtʃ  chaotyczna 
mieszanka, miszmasz (pot., UK)

house swap  ˈhaʊs swɒp  zamiana 
na domy (rodzin)

household  ˈhaʊshəʊld  gospodarst-
wo domowe, dom

housekeeper  ˈhaʊskiːpə(r)   
gosposia, sprzątaczka

housing industry  ˈhaʊzɪŋ ˈɪndəstri 
 mieszkalnictwo, budownictwo 
mieszkaniowe

housing unit  ˈhaʊzɪŋ ˈjuːnɪt  lokal 
mieszkalny

housing  ˈhaʊzɪŋ  mieszkalnictwo, 
gospodarka mieszkaniowa

hub  hʌb  centrum (np. aktywności, 
biznesu), węzeł (np. komunika-
cyjny)

human existence  ˈhjuːmən 
ɪɡˈzɪstəns  ludzkie istnienie

humankind  ˌhjuːmənˈkaɪnd 
 ludzkość

humble  ˈhʌmbl  skromny

hunter-gatherer  ˈhʌntə(r) 
ˈɡæðərə(r)  (lud trudniący się) 
zbieractwem-łowiectwem

hut  hʌt  chatka

hybrid  ˈhaɪbrɪd  hybrydowy

hyena  haɪˈiːnə  hiena

hypocaust  ˈhʌɪpə(ʊ)kɔːst   
hypocaustum (system ogrzewania 
podłogowego wstarożytnej Grecji  
i starożytnym Rzymie)

I
iconic  aɪˈkɒnɪk  kultowy

idyll  ˈɪdɪl  idylliczny

idyllic  ɪˈdɪlɪk  idylliczny, sielankowy

if it were not for X,...  ɪf ɪt weə(r) 
nɒt fə(r)  gdyby nie X, to...

if that were not enough...  ɪf ðət 
weə(r) nɒt ɪˈnʌf  jakby tego było 
mało..., na domiar złego...

igloo  ˈɪɡluː  igloo

illustrious  ɪˈlʌstrɪəs  znamienity, 
znakomity

imaginary  ɪˈmædʒɪnəri   
wyimaginowany

immense  ɪˈmens  ogromny, wielki

imminent  ˈɪmɪnənt  bliski, 
nadchodzący

immune from sth  ɪˈmjuːn 
frəm ˈsʌmθɪŋ  odporny na coś, 
niewrażliwy

impact on sth  ˈɪmpækt ɒn ˈsʌmθɪŋ 
 wpływ na coś

implausible  ɪmˈplɔːzəbl 
 nieprzekonujący

impractical  ɪmˈpræktɪkl  nieprakty-
czny

impregnable  ɪmˈpreɡnəbl   
niezdobyty, nie do zdobycia

impressive  ɪmˈpresɪv  imponujący, 
robiący wrażenie

in an attempt to do sth  ɪn ən 
əˈtempt tə du ˈsʌmθɪŋ  celem zro-
bienia czegoś, w celu zrobienia 
czegoś

in conjunction with sth  ɪn 
kənˈdʒʌŋkʃn wɪð ˈsʌmθɪŋ   
w połączeniu z czymś, w parze z

in consultation with sb  ɪn 
ˌkɒnslˈteɪʃn wɪð ˈsʌmbədi  w poro-
zumieniu z kimś, po poradzeniu się 
kogoś

in earnest  ɪn ˈɜːnɪst  na dobre, 
na poważnie (np. o czymś, co się 
zaczęło)

in effect  ɪn ɪˈfekt  w praktyce,  
w rzeczywistości

in keeping with sth  ɪn ˈkiːpɪŋ 
wɪð ˈsʌmθɪŋ  zgodnie z czymś, jak 
przystało na coś

in no particular order...  ɪn nəʊ 
pəˈtɪkjʊlə(r) ˈɔːdə(r)  w przypad-
kowej kolejności

in preparation for sth  ɪn 
ˌprepəˈreɪʃn fə(r) ˈsʌmθɪŋ  w przy-
gotowaniu do czegoś, gotując się 
do czegoś
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in real time  ɪn rɪəl taɪm  w czasie 
rzeczywistym

in search of sth  ɪn sɜːtʃ əv ˈsʌmθɪŋ 
 w poszukiwaniu czegoś

in some respects  ɪn səm rɪˈspekts 
 pod pewnymi względami

in the absence of sth  ɪn ði 
ˈæbsəns əv ˈsʌmθɪŋ  pod 
nieobecność czegoś, z powodu  
braku czegoś

in the back of beyond  ɪn ðə bæk 
əv bɪˈjɒnd  gdzie diabeł mówi  
dobranoc

in the event of sth  ɪn ði ɪˈvent əv 
ˈsʌmθɪŋ  w wypadku czegoś

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

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

in the short term  ɪn ðə ʃɔːt tɜːm   
na krótką metę

in the trade  ɪn ðə treɪd   
w zawodzie, w branży

in these parts...  ɪn ðiːz pɑːts  w tej 
okolicy...

in trouble with the law  ɪn ˈtrʌbl 
wɪð ðə lɔː  mający zatargi z prawem

in turn  ɪn tɜːn  z kolei

in years to come  ɪn ˈjiəz tə kʌm 
 jeszcze przez wiele lat

in-car  ɪn kɑː(r)  wewnątrz samocho-
du (np.wbudowany system)

incentive  ɪnˈsentɪv  zachęta, moty-
wacja

inception  ɪnˈsepʃn  założenie, pow-
stanie

income  ˈɪŋkʌm  dochód, przychód

increasingly  ɪnˈkriːsɪŋli  coraz 
bardziej

indeed  ɪnˈdiːd  istotnie, w rzeczy 
samej

indignation  ˌɪndɪɡˈneɪʃn  oburzenie 
(czymś)

indoor  ˈɪndɔː(r)  wewnątrz  
(budynku)

Industrial Revolution  ɪnˈdʌstrɪəl 
ˌrevəˈluːʃn  rewolucja przemysłowa

industry standard  ˈɪndəstri 
ˈstændəd  standard branżowy;  
standardowy dla branży

ineffective  ˌɪnɪˈfektɪv  niewydajny, 
nieudolny

infamous  ˈɪnfəməs  owiany złą 
sławą, niesławny

infant mortality rate  ˈɪnfənt 
mɔːˈtælɪti reɪt  wskaźnik 
umieralności noworodków

inferno  ɪnˈfɜːnəʊ  piekło, piekiełko

influence  ˈɪnflʊəns  wpływ

ingenious  ɪnˈdʒiːniəs  pomysłowy

ingredient  ɪnˈɡriːdiənt  składnik

inhabitant  ɪnˈhæbɪtənt  miesz-
kaniec

inhabited  ɪnˈhæbɪtɪd  zamieszkały, 
zaludniony

inherently  ɪnˈhɪərəntli  właściwie,  
z natury

initially  ɪˈnɪʃəli  pierwotnie, 
początkowo

initiative  ɪˈnɪʃətɪv  inicjatywa

injection  ɪnˈdʒekʃn  zastrzyk

injured  ˈɪndʒəd  ranny

insecure  ˌɪnsɪˈkjʊə(r)  niepewny

insecurity  ɪnsɪˈkjʊərəti 
 niepewność, poczucie braku 
pewności siebie

inside-out  ɪnˈsaɪd aʊt  wywrócony 
na nice, odwrócony

instability  ˌɪnstəˈbɪlɪti 
 niestabilność, chwiejność

instrumental in sth  ˌɪnstrʊˈmentl 
ɪn ˈsʌmθɪŋ  odgrywający kluczową 
rolę w czymś

insufficient  ˌɪnsəˈfɪʃnt 
 niewystarczający

insulating  ˈɪnsjʊleɪtɪŋ  izolowany, 
izolacyjny

intact  ɪnˈtækt  nietknięty, niena-
ruszony

intellectual elite  ˌɪntəˈlektʃʊəl eɪˈliːt 
 elita/elity intelektualne

intellectuals  ˌɪntəˈlektʃʊəlz 
 intelektualiści

intention  ɪnˈtenʃn  zamiar

interest rate  ˈɪntrəst reɪt  stopa 
procentowa

interior design  ɪnˈtɪəriə(r) dɪˈzaɪn 
 projektowanie wnętrz

interior  ɪnˈtɪərɪə(r)  wnętrze

internal  ɪnˈtɜːnl  wewnętrzny

Internet of Things (IoT)  ˈɪntənet əv 
ˈθɪŋz ˌaɪ əʊ ˈtiː  Internet Rzeczy  
(internet i usługi, z których 
korzystają i do których mają dostęp 
wyłącznie przedmioty, takie jak 
smartfony, lodówki, sieci  
energetyczne itp.)

intervention  ˌɪntəˈvenʃn  in-
terwencja, interweniowanie, 
wtrącanie się

intrigue  ɪnˈtriːɡ  intryga

introductory  ˌɪntrəˈdʌktəri 
 początkowy

invader  ɪnˈveɪdə(r)  najeźdźca

invasion  ɪnˈveɪʒn  inwazja

inventiveness  ɪnˈventɪv 
 wynalazczość, pomysłowość

inverted  ɪnˈvɜːtɪd  odwrócony

investigation  ɪnˌvestɪˈɡeɪʃn 
 dochodzenie

iris  ˈaɪrɪs  siatkówka oka

irrevocable  ɪˈrevəkəbl 
 nieodwołalny, nieodwracalny

irrevocably  irrevocabi 
 nieodwołalnie

irrigation  ˌɪrɪˈɡeɪʃn  nawodnienie

it isn’t long before...  ɪt ˈɪznt ˈlɒŋ 
bɪˈfɔː(r)  nie trwa długo, nim...

it just goes to prove that...  ɪt dʒəst 
ɡəʊz tə pruːv ðæt  to tylko udowad-
nia, że...

it just goes to show that...  ɪt dʒəst 
ɡəʊz tə ʃəʊ ðæt  to tylko pokazuje, 
że...

ivory tower  ˈaɪvəri ˈtaʊə(r)  wieża  
z kości słoniowej (o sytuacji kom-
pletnej izolacji od realnego świata  
i problemów)
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J
jam-packed  ˌdʒæmˈpækt  napa-
kowany, wypakowany po brzegi 
(pot.)

Jerusalem  dʒəˈruːsələm  Jerozolima

joiner  ˈdʒɔɪnə(r)  stolarz

joint  dʒɔɪnt  wspólny, robiony wraz 
z kimś

Julius Caesar  ˈdʒuːljəs ˈsiːzə(r)   
Juliusz Cezar

K
keen to do sth  kiːn tə du ˈsʌmθɪŋ 
 chętny, skłonny do zrobienia czegoś

key attraction  kiː əˈtrækʃn 
 największa atrakcja

keystone  ˈkiːstəʊn  podstawa

knockdown price  ˈnɒkdaʊn praɪs 
 śmiesznie niska cena

L
labour dispute  ˈleɪbə(r) dɪˈspjuːt 
 spór pracowniczy (UK)

labour-intensive  ˈleɪbə(r) ɪnˈtensɪv 
 wymagający dużych nakładów 
pracy, pracochłonny (UK)

labourer  ˈleɪbərə(r)  pracownik  
(fizyczny), robotnik (UK)

landfill site  ˈlændfɪl saɪt  wysypisko 
śmieci

landlord  ˈlændlɔːd  właściciel 
nieruchomości (gospodarz)

landmark  ˈlændmɑːk  punkt orien-
tacyjny, charakterystyczny

larder  ˈlɑːdə(r)  spiżarnia

large-scale  lɑːdʒ skeɪl  (zakrojony) 
na dużą skalę, wielki (tylko przed 
rzeczownikiem)

largely  ˈlɑːdʒli  w znacznym stopniu

lasting  ˈlɑːstɪŋ  trwały

lateral  ˈlætərəl  boczny, lateralny

latitude  ˈlætɪtjuːd  szerokość geo-
graficzna

latter  ˈlætə(r)  drugi, ostatni  
(z wymienionych)

latterly  ˈlætəli  ostatnio

latticework  ˈlætəswərk  kratownica

laudable  ˈlɔːdəbl  godny pochwały

laundry  ˈlɔːndri  pralnia

lawn  lɔːn  trawnik

layer  ˈleɪə(r)  warstwa

layout  ˈleɪaʊt  układ przestrzenny

lead actor  liːd ˈæktə(r)  główny  
aktor

leaking  ˈliːkɪŋ  przeciek, cieknący  
(o rurze)

leap forward  liːp ˈfɔːwəd  skok do 
przodu

legacy  ˈleɡəsi  spuścizna

legal fee  ˈliːɡl fiː  opłata prawna, 
honorarium prawne

legislation  ledʒɪsˈleɪʃən  usta-
wodawstwo

leisure  ˈleʒə(r)  wypoczynek

lender  ˈlendə(r)  pożyczkodawca

let alone  let əˈləʊn  już nie 
wspominając o...

life expectancy  laɪf ɪkˈspektənsi 
 (średnia) długość życia

life in the fast lane  laɪf ɪn ðə 
fɑːst leɪn  życie na gorąco, życie na 
najwyższych obrotach

lighting  ˈlaɪtɪŋ  oświetlenie

likewise  ˈlaɪkwaɪz  podobnie,  
w podobny sposób

limited means  ˈlɪmɪtɪd miːnz 
 ograniczone środki (fundusze)

linen  ˈlɪnɪn  pościel, bielizna 
pościelowa

liquid metal  ˈlɪkwɪd ˈmetl  płynny 
metal

listed status  ˈlɪstɪd ˈsteɪtəs  status 
zabytku (o budynku)

literally  ˈlɪtərəli  dosłownie

live-in carer  lɪv ˈɪn ˈkeərə(r) 
 opiekun (zamieszkujący wraz  
z osobą, którą się opiekuje)

livestock  ˈlaɪvstɒk  inwentarz żywy

living space  ˈlɪvɪŋ speɪs  przestrzeń 
mieszkalna

load-bearing  tə beə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 nośny, wspierający

loan  ləʊn  pożyczka, kredyt

local amenities  ˈləʊkl əˈmiːnətiz 
 infrastruktura lokalna

locally sourced  ˈləʊkli sɔːst   
pozyskiwany lokalnie

locals  ˈləʊklz  miejscowi

lock-and-leave  lɒk ənd liːv 
 zamknięcie mieszkania  
i pozostawienie go innym  
(np. najemcom)

lofty  ˈlɒfti  wzniosły, wysoki (np. cel)

log  lɒɡ  belka, kłoda

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

longevity  lɒnˈdʒevəti 
 długowieczność

longhouse  ˈlɒŋhaʊs  długi dom 
(rodzaj budynku mieszkalnego  
w różnych kulturach)

loosely  ˈluːsli  luźno, swobodnie

lounge  laʊndʒ  poczekalnia, salon

Louvre  ˈluːvr(ə)  Luwr (muzeum) 
(franc.)

low-cost  ləʊ kɒst  tani, o tanich ko-
sztach (tylko przed rzeczownikiem)

low-interest  ləʊ ˈɪntrəst  nisko 
oprocentowany (o kredycie)

low-rise  ləʊ raɪz  niski, w niskiej 
zabudowie

luxury  ˈlʌkʃəri  luksusowy

M
macabre  məˈkɑːbrə  makabryczny, 
makabra

machinery  məˈʃiːnəri  maszyneria, 
maszyny

madness  ˈmædnəs  szaleństwo

magician  məˈdʒɪʃn  magik, mag

magnificently  mæɡˈnɪfɪsntli  we 
wspaniały sposób
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maisonette  ˌmeɪzəˈnet  dwupozio-
mowy apartament

majority  məˈdʒɒrɪti  większość

makeover  ˈmeɪkəʊvə(r)  przeróbka, 
gruntowne ulepszenie/przerobienie

maker  ˈmeɪkə(r)  stwórca

manageable  ˈmænɪdʒəbl  wykonal-
ny, realny

mandatory  ˈmændətri 
 obowiązkowy

mankind  ˌmænˈkaɪnd  ludzkość

mansion  ˈmænʃn  posiadłość

mantra  ˈmæntrə  motto, stale pow-
tarzane słowa

manufacturer  ˌmænjʊˈfæktʃərə(r) 
 producent

manufacturing  ˌmænjʊˈfæktʃərɪŋ 
 produkcja

marble  ˈmɑːbl  marmur

marina  məˈriːnə  przystań

marine  məˈriːn  morski

market correction  ˈmɑːkɪt kəˈrekʃn 
 korekta rynkowa/rynku

Marrakech  ˈmærəˌkeʃ  Marrakesz

Marseilles  mɑːˈseɪlz  Marsylia

mason  ˈmeɪsn  murarz, kamieniarz

massive  ˈmæsɪv  ogromny

master craftsman  ˈmɑːstə(r) 
ˈkrɑːftsmən  mistrz rzemiosła

matrix  ˈmeɪtrɪks  matryca

mayor  meə(r)  burmistrz

maze  meɪz  labirynt

measure  ˈmeʒə(r)  krok, działanie

Mecca for sb  ˈmekə fə(r) ˈsʌmbədi 
 mekka dla kogoś, czyjaś

mecca  ˈmekə  Mekka (też: miejsce, 
do którego wszyscy się udają)

medieval  ˌmedɪˈiːvl 
 średniowieczny

medium  ˈmiːdɪəm  medium (środek 
przekazu, rodzaj nośnika energii/
danych)

member of the public  ˈmembə(r) 
əv ðə ˈpʌblɪk  obywatel, zwykły 
człowiek

merchant  ˈmɜːtʃənt  handlowy; han-
dlarz, kupiec 

mere  mɪə(r)  tylko, ledwie

merely  ˈmɪəli  ledwie, wyłącznie

merit  ˈmerɪt  korzyść, plus; wartość, 
zaleta (czegoś, kogoś)

metallurgy  mɪˈtælədʒi  metalurgia

metaphorically  ˌmetəˈfɒrɪkli   
metaforycznie

metaphysical  ˌmetəˈfɪzɪkl   
metafizyczny

middle-management  ˈmɪdl 
ˈmænɪdʒmənt  należący  
do kierownictwa średniego  
szczebla

might  maɪt  potęga

migrant worker  ˈmaɪɡrənt 
ˈwɜːkə(r)  pracownik-emigrant

Milan  mɪˈlæn  Mediolan

military coup  ˈmɪlɪtri kuː  wojskowy 
zamach stanu

milk float  mɪlk fləʊt  pojazd do 
rozwożenia mleka

mill  mɪl  młyn

millennials  mɪˈleniəlz  milenialsi, 
pokolenie milenium

millennium  mɪˈlenɪəm  tysiąclecie

mime  maɪm  mim

mind reader  maɪnd ˈriːdə(r)   
telepata

mindful  ˈmaɪndfl  pamiętający  
(o czymś), pomny (czegoś)

minefield  ˈmaɪnfiːld  grząski grunt

miraculously  mɪˈrækjʊləsli   
w cudowny sposób

miserly  ˈmaɪzəli  skąpy

mixed with sth  mɪkst wɪð ˈsʌmθɪŋ 
 pomieszany z czymś, wymieszany

moat  məʊt  fosa

mod cons  ˌmɒd ˈkɒnz  udogodnie-
nia, wygody (pot., UK)

modern-day  ˈmɒdn deɪ  dzisiejszy, 
współczesny (tylko przed  
rzeczownikiem)

modest  ˈmɒdɪst  skromny

Mogul  ˈməʊɡl  Mongoł

money-spinning  ˈmʌni ˈspɪnɪŋ   
ukierunkowany na robienie 
pieniędzy

monstrous  ˈmɒnstrəs  monstrualny, 
ogromny

monument to sb  ˈmɒnjʊmənt tə 
ˈsʌmbədi  czyjś pomnik

mood  muːd  nastrój

morals  ˈmɒrəlz  moralność

more or less  mɔː(r) ɔː(r) les  mniej 
więcej

mortgage  ˈmɔːɡɪdʒ  hipoteka

mortise and tenon joint  ˈmɔːtɪs 
ənd ˈtenən dʒɔɪnt  połączenie na 
czopy

mosaic  məʊˈzeɪɪk  mozaika, mozai-
kowy

most commonly  məʊst ˈkɒmənli 
 najczęściej

move-in ready  muːv ɪn ˈredi  „pod 
klucz” (o budowie, o budynku)

moveable  ˈmuːvəbl  przenośny

much of sth  ˈmʌtʃ əv ˈsʌmθɪŋ 
 większa część czegoś, większość 
czegoś

much the same  ˈmʌtʃ ðə seɪm 
 prawie to samo, praktycznie to 
samo

mud hut  mʌd hʌt  gliniana chatka

mud pie  mʌd paɪ  baba z piasku

muddy field  ˈmʌdi fiːld  pole pełne 
błota

multicoloured  ˌmʌltiˈkələd  wielo-
kolorowy (UK)

multigeneration-
al  ˌmʌltiˌdʒenəˈreɪʃənl  wielopoko-
leniowy

multipurpose  ˌmʌltiˈpɜːpəs 
 wielozadaniowy, mający wiele 
zastosowań

multiroomed  ˌmʌltɪˈruːmd   
wielopokojowy (o mieszkaniu)

mundane  mʌnˈdeɪn  prozaiczny, 
przyziemny

Munich  ˈmjuːnɪk  Monachium

municipality office build-
ing  mju:ˌnɪsɪˈpælɪti ˈɒfɪs ˈbɪldɪŋ 
 budynek władz miejskich
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municipality  mju:ˌnɪsɪˈpælɪti 
 władze samorządowe miasta

murder  ˈmɜːdə(r)  morderstwo

mutual insurance  ˈmjuːtʃʊəl 
ɪnˈʃʊərəns  ubezpieczenia wzajemne

myriad  ˈmɪriəd  ogrom

myth  mɪθ  mit

mythology  mɪˈθɒlədʒi  mitologia

N
namesake  ˈneɪmseɪk  imiennik

national treasure  ˈnæʃnəl ˈtreʒə(r) 
 skarb narodowy

natural light  ˈnætʃrəl laɪt  światło 
naturalne

naturally occurring  ˈnætʃrəli 
əˈkɜːrɪŋ  występujący w przyrodzie

necessity  nəˈsesəti  konieczność

negligent  ˈneɡlɪdʒənt  bezmyślny, 
nie dbający (o czyjeś dobro)

neighbour  ˈneɪbə(r)  sąsiad (UK)

neighbourhood  ˈneɪbəhʊd  pobliże, 
okolica (UK)

neoclassical  ˌnioˈklæsɪkəl  neokla-
sycystyczny

net  net  netto

never-ending  ˈnevərˈendɪŋ 
 niekończący się

nevertheless  ˌnevəðəˈles  niemniej 
jednak, a jednak

new build  njuː bɪld  nowy budynek/
budownictwo

new kid on the block  njuː kɪd ɒn 
ðə blɒk  nowo przybyły, debiutant 
na rynku

new wave  njuː weɪv  nowa fala

new-build  njuː bɪld  nowo wybu-
dowany (tylko przed rzeczowni-
kiem)

nickname  ˈnɪkneɪm  przezwisko

nigh on X  naɪ ɒn  niemal X, prawie 
X

nightclub  ˈnaɪtklʌb  klub nocny

no doubt  nəʊ daʊt  bez wątpienia

no sooner... than...  nəʊ ˈsuːnə(r) 
ðæn  jak tylko..., to...

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

noble  ˈnəʊbl  szlachetny

non-fiction  nɒn ˈfɪkʃn  literatura 
faktu

nonetheless  ˌnʌnðəˈles  mimo 
wszystko

not least X  nɒt liːst  a już bynajm-
niej nie X

not surprisingly  nɒt səˈpraɪzɪŋli  jak 
można się (było) spodziewać

not to be outdone...  nɒt tə bi 
aʊtˈdʌn  żeby nie być gorszym...

not-for-profit  nɒt fə(r) ˈprɒfɪt   
nienastawiony na zysk, 
nieprzynoszący dochodu  
(o spółce)

notable  ˈnəʊtəbl  godny uwagi

noted for doing sth  ˈnəʊtɪd fə(r) 
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  znany z robienia 
czegoś

notification  ˌnəʊtɪfɪˈkeɪʃn  
 powiadomienie

notion  ˈnəʊʃn  pojęcie, idea

nouvelle  ˌnuːˈvel  nowatorski 
(franc.)

novel  ˈnɒvl  powieść

novelty  ˈnɒvlti  nowinka

nowadays  ˈnaʊədeɪz  obecnie, 
teraz

nuclear family  ˈnjuːklɪə(r) ˈfæməli 
 podstawowa komórka społeczna, 
klasyczna rodzina z dziećmi

numerous  ˈnjuːmərəs  liczny

O
oatmeal  ˈəʊtmiːl  owsianka

obedient  əˈbiːdɪənt  posłuszny

object lesson  ˈɒbdʒɪkt lesn  lekcja 
poglądowa

objection  əbˈdʒekʃn  sprzeciw, 
zastrzeżenie

objective  əbˈdʒektɪv  cel

objectivism  əbˈdʒektɪvɪzm  obiek-
tywizm

observation deck  ˌɒbzəˈveɪʃn dek 
 taras widokowy

observation wheel  ˌɒbzəˈveɪʃn 
ˈwiːl  koło widokowe

occupancy level  ˈɒkjʊpənsi ˈlevl 
 wskaźnik zapełnienia

of a spiritual nature  əv ə ˈspɪrɪtʃʊəl 
ˈneɪtʃə(r)  duchowej natury

of importance  əv ɪmˈpɔːtns  ważny

of note  əv nəʊt  godny uwagi (nie 
przed rzeczownikiem)

of special interest  əv ˈspeʃl ˈɪntrəst 
 mający specjalne znaczenie

of X fame  əv feɪm  znany z X, 
pamiętany z X

off-site  ɒf saɪt  znajdujący się poza 
terenem (zakładu, szkoły itp.) (US)

off-the-grid  ɒf ðə ɡrɪd  z dala od 
ludzi, poza systemem (np. inter-
netem, łącznością telefoniczną)

oh my!  əʊ maɪ  o rany!, o kurczę!

old guard  əʊld ɡɑːd  stara gwardia

omnipresent  ˌɒmnɪˈpreznt 
 wszechobecny

on a positive note  ɒn ə ˈpɒzətɪv 
nəʊt  patrząc pozytywnie, z pozyty-
wów

on account of sth  ɒn əˈkaʊnt əv 
ˈsʌmθɪŋ  z powodu czegoś, przez 
coś

on hold  ɒn həʊld  wstrzymany  
(np. chwilowo)

on occasion  ɒn əˈkeɪʒn  czasem

on the face of it  ɒn ðə feɪs əv ɪt  na 
pierwszy rzut oka

on the ground floor  ɒn ðə ɡraʊnd 
flɔː(r)  na parterze; na samym 
początku (inwestycji, projektu itp.)

on the grounds of sth  ɒn ðə 
ɡraʊndz əv ˈsʌmθɪŋ  z powodu 
czegoś, na podstawie czegoś

on the up  ɒn ði ʌp  wzrastający, 
zwyżkujący (nie przed rzeczowni-
kiem)

on time  ɒn ˈtaɪm  na czas
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on your tod  ɒn jə(r) tɒd   
w pojedynkę, samemu/samej  
(pot., arch., UK)

on-demand  ɒn dɪˈmɑːnd  na 
żądanie (np. dostępny) (tylko  
przed rzeczownikiem)

on-site  ɒn saɪt  na miejscu  
(np. na terenie budowy)

one way another  wʌn ˈweɪ 
əˈnʌðə(r)  tak czy owak

onwards and upwards  ˈɒnwədz 
ənd ˈʌpwədz  piąć się do góry, dążyć 
wzwyż

open-plan  ˈəʊpən plæn  ot-
warty (zbudowany bez ścianek 
działowych – o wnętrzu)

optional  ˈɒpʃnəl  opcjonalny

ornate  ɔːˈneɪt  ozdobny

ostentatious  ˌɒstenˈteɪʃəs  ostenta-
cyjny, pretensjonalny

ostentatiously  ˌɒstenˈteɪʃəsli 
 demonstracyjnie, ostentacyjnie

otherwise  ˈʌðəwaɪz  inaczej, inny 
(niż wspomniany/opisany)

out in the sticks  ˈaʊt ɪn ðə stɪks  na 
odludziu

out of keeping with sth  ˈaʊt əv 
ˈkiːpɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ  niezgodny  
z czymś

out of sb’s league  ˈaʊt əv 
ˈsʌmbədɪz liːɡ  poza czyimś 
zasięgiem, poza czyimiś 
możliwościami

out of sb’s reach  ˈaʊt əv 
ˈsʌmbədɪz riːtʃ  poza czyimś 
zasięgiem

out of the ashes  ˈaʊt əv ði ˈæʃɪz   
z popiołów

out of this world  aʊt əv ðɪs wɜːld 
 nie z tego świata

outbuilding  ˈaʊtbɪldɪŋ  oficyna, 
przybudówka

outdoor  ˈaʊtdɔː(r)  na zewnątrz,  
na dworze

outer space  ˈaʊtə(r) speɪs 
 przestrzeń kosmiczna

outlandish  aʊtˈlændɪʃ  cudaczny

outrage  ˈaʊtreɪdʒ  oburzenie

outright  ˈaʊtraɪt  zupełnie, 
całkowicie

outskirts  ˈaʊtskɜːts  obrzeża  
(miasta)

overarching  ˌəʊvəˈrɑːtʃɪŋ 
 nadrzędny, przewijający się  
przez całość (o strategii, fabule itp.)

overcrowded  əʊvəˈkraʊdɪd   
przeludniony

overheating  ˌəʊvəˈhiːtɪŋ   
przegrzewanie się

overvalued  ˌəʊvəˈvæljuːd   
przeszacowany (o wartości), 
zawyżony  
(o cenie)

oyster shell  ˈɔɪstə(r) ʃel  muszla 
ostrygi

P
pad  pæd  mieszkanie, chałupa 
(pot., arch.)

paddle mixer  ˈpædl ˈmɪksə(r)  mik-
ser łopatkowy, mieszarka

page-turner  peɪdʒ tɜːnǝ(r)  książka, 
od której nie można się oderwać, 
absorbująca lektura

Palaeolithic age  ˌpælɪəʊˈlɪθɪk eɪdʒ 
 paleolit

palatial  pəˈleɪʃl  okazały, wspaniały 
(o budowli)

pallet  ˈpælɪt  paleta

pantheist  ˈpænθɪɪst  panteista, 
panteistyczny

pantry  ˈpæntri  spiżarnia

paradigm shift  ˈpærədaɪm ʃɪft 
 zmiana paradygmatu/sposobu 
myślenia

parallel  ˈpærəlel  równoległy; para-
lela, podobieństwo

paramount  ˈpærəmaʊnt 
 najważniejszy, pierwszorzędnej 
wagi

paranormal  ˌpærəˈnɔːml  paranor-
malny

Parisian  pəˈrɪzɪən  paryżanin,  
paryski

part of the mix  pɑːt əv ðə mɪks 
 część układu, element układanki/
sytuacji

part-time  pɑːt taɪm  w niepełnym 
wymiarze godzin (tylko przed  
rzeczownikiem)

partition  pɑːˈtɪʃn  ściana działowa

passé  ˈpæseɪ  niemodny, passe

passing  ˈpɑːsɪŋ  mijający, chwilowy

passionate  ˈpæʃənət  pełen pasji

pastoral  ˈpɑːstərəl  sielankowy

patio  ˈpætɪəʊ  patio, taras

pavilion  pəˈvɪliən  pawilon

pay-off  peɪ ɒf  nagroda, zapłata

penalty  ˈpenəlti  kara, grzywna

peninsula  pəˈnɪnsjʊlə  półwysep

penthouse apartment  ˈpenthaʊs 
əˈpɑːtmənt  apartament na ostatnim 
piętrze wysokiego budynku (najcz. 
luksusowy)

penthouse  ˈpenthaʊs  apartament 
na ostatnim piętrze wysokościowca

per se  ˌpɜː(r) ˈseɪ  jako taki, sam  
w sobie

perched on sth  pɜːtʃt ɒn ˈsʌmθɪŋ 
 usadowiony na czymś,  
umiejscowiony

perennial  pəˈreniəl  odwieczny

perimeter  pəˈrɪmɪtə(r)  granica, 
obwód (zewnętrzna granica miasta, 
osady itp.)

permanent  ˈpɜːmənənt  stały

perpetually  pəˈpetʃuəli  nieustannie

persona non grata  pɜːˌsəʊnə nɒn 
ˈɡrɑːtə  persona non grata (łac.)

personal best  ˈpɜːsənl best  rekord 
życia/życiowy

personalised  ˈpɜːsənəlaɪzd   
spersonalizowany, indywidualny

pesky  ˈpeski  naprzykrzający się

pharaoh  ˈfeərəʊ  faraon

phased  feɪzd  stopniowy, etapowy

phenomenon  fɪˈnɒmɪnən  fenomen

philanthropist  fɪˈlænθrəpɪst   
filantrop
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picturesque  ˌpɪktʃəˈresk   
malowniczy

pie in the sky  paɪ ɪn ðə skaɪ 
 mrzonka, (obiecywane) gruszki  
na wierzbie

piece of software  piːs əv 
ˈsɒftweə(r)  program  
(komputerowy)

pilaster  pɪˈlæstə(r)  pilaster

pillar  ˈpɪlə(r)  filar, podstawa

pioneer  ˌpaɪəˈnɪə(r)  pionier, lider

pipework  ˈpaɪpwɜːk  instalacja  
(hydrauliczna), orurowanie

pitched roof  pɪtʃt ruːf  dach 
dwuspadowy

pitfall  ˈpɪtfɔːl  pułapka, problem

place of worship  ˈpleɪs əv ˈwɜːʃɪp 
 obiekt kultu religijnego

placement  ˈpleɪsmənt   
umiejscowienie

plant  plɑːnt  fabryka, wytwórnia

plaster  ˈplɑːstə(r)  tynk; gips

plasterboard  ˈplɑːstəbɔːd  płyta g-k, 
płyta gipsowo-kartonowa

plasterer  ˈplɑːstərə(r)  tynkarz

playground  ˈpleɪɡraʊnd  plac za-
baw

playwright  ˈpleɪraɪt  dramaturg

plentiful  ˈplentɪfl  obfity

plot  plɒt  działka (budowlana)

plug socket  plʌg ˈsɒkɪt  gniazdko 
sieci

plumber  ˈplʌmə(r)  hydraulik

plumbing  ˈplʌmɪŋ  kanalizacja, rury

plunder  ˈplʌndə(r)  łup, 
plądrowanie

pneumatic drill  njuːˈmætɪk drɪl 
 młot pneumatyczny

point taken!  pɔɪnt ˈteɪkən  zrozu-
miano!

poisonous  ˈpɔɪzənəs  trujący

polar  ˈpəʊlə(r)  biegunowy, polarny

policy  ˈpɒləsi  zasady, polityka (np. 
firmy)

polymath  ˈpɒlimæθ  człowiek 
wszechstronnie wykształcony

pomp  pɒmp  przepych, pompa

poorly maintained  ˈpʊəli 
meɪnˈteɪnd  źle utrzymany, źle kon-
serwowany (o budynku, infrastruk-
turze)

pop-up store  ˈpɒpʌp stɔː(r)  sklep 
jednodniowy/tymczasowy

populace  ˈpɒpjʊləs  ludność

porous  ˈpɔːrəs  porowaty

portable  ˈpɔːtəbl  przenośny

portfolio  pɔːtˈfəʊliəʊ  portfel in-
westycyjny; portfolio (np. artysty-
czne)

Portland cement  ˈpɔːtlənd sɪˈment 
 cement portlandzki

positively  ˈpɒzətɪvli  wręcz, prakty-
cznie rzecz biorąc

post-war  pəʊst wɔː(r)  powojenny

postmodernist  ˌpəʊstˈmɒdənɪzm 
 postmodernistyczny

potboiler  ˈpɒtboɪlə(r)  szmira (mało 
wartościowa lektura, wydana tylko 
dla pieniędzy)

pottering  ˈpɒtərɪŋ  kręcenie się 
(gdzieś), szwendanie się

poverty  ˈpɒvəti  ubóstwo

power use  ˈpaʊə(r) ˈjuːs  zużycie 
mocy/energii

prairie  ˈpreəri  preria

pre-Columbian  ˈpriːkəˈlʌmbɪən 
 prekolumbijski

precarious  prɪˈkeərɪəs  niebez-
pieczny, grożący zawaleniem się/
upadkiem

predator  ˈpredətə(r)  drapieżnik

prefabricated  ˌpriːˈfæbrɪkeɪtɪd  pre-
fabrykowany, odlany/zmontowany 
fabrycznie

prefabrication  ˌpriːfæbrɪˈkeɪʃn 
 tworzenie prefabrykatów (w fab-
ryce, przed montażem na budowie)

prefect  ˈpriːfekt  prefekt

premier  ˈpremɪə(r)  największy, 
najważniejszy (tylko przed  
rzeczownikiem)

premises  ˈpremɪsɪz  lokal, zakład

presence  ˈprezns  obecność

preserved  prɪˈzɜːvd  zachowany, 
zakonserwowany

pressure  ˈpreʃə(r)  nacisk, presja

prestige  preˈstiːʒ  prestiż

prestigious  preˈstɪdʒəs  prestiżowy

pretentious  prɪˈtenʃəs  pretens-
jonalny, egzaltowany

pretext  ˈpriːtekst  pretekst, powód

prevention  prɪˈvenʃn  profilaktyka, 
zapobieganie

previously  ˈpriːvɪəsli  poprzednio, 
wcześniej

price range  praɪs reɪndʒ  przedział 
cenowy

pricey  ˈpraɪsi  kosztowny

primarily  ˈpraɪmərəli  przeważnie, 
głównie

prime location  praɪm ləʊˈkeɪʃn 
 doskonała lokalizacja

Prime Minister  praɪm ˈmɪnɪstə(r) 
 premier

prime  praɪm  najlepszy, najkorzyst-
niejszy

principality  ˌprɪnsɪˈpælɪti  księstwo

principle  ˈprɪnsəpl  reguła, zasada

prior to sth  ˈpraɪə(r) tə ˈsʌmθɪŋ 
 przed czymś

prison sentence  ˈprɪzn ˈsentəns 
 wyrok więzienia

privileged  ˈprɪvəlɪdʒd  uprzywilejo-
wany, mający szczęście (do czegoś)

privy  ˈprɪvi  wychodek, wygódka

prizewinning  ˈpraɪzwɪnɪŋ   
nagradzany

profligate  ˈprɒflɪɡət  rozrzutny, 
niegospodarny

progressively  prəˈɡresɪvli  coraz 
bardziej

projected cost  prəˈdʒektɪd kɒst 
 przewidywany koszt

prolific  prəˈlɪfɪk  płodny

prominent  ˈprɒmɪnənt  widoczny, 
wyraźny

prominently  ˈprɒmɪnəntli 
 wyraźnie, w (bardzo) widoczny 
sposób
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prone to sth  prəʊn tə ˈsʌmθɪŋ   
podatny na coś, mający skłonność 
do czegoś

proof of earnings  pruːf əv ˈɜːnɪŋz 
 zaświadczenie o zarobkach

property  ˈprɒpəti  własność, mienie

prophetic  prəˈfetɪk  proroczy

proposal  prəˈpəʊzl  propozycja

prose  prəʊz  proza

protective  prəˈtektɪv  ochronny

protestation  ˌprɒtɪˈsteɪʃn  protesty, 
sprzeciw

prototype stage  ˈprəʊtətaɪp steɪdʒ 
 etap prototypu

prototype  ˈprəʊtətaɪp  prototyp

protractor  prəˈtræktə(r)  kątomierz

provision  prəˈvɪʒn  zapewnienie, 
dostarczenie 

provocative  prəˈvɒkətɪv 
 prowokujący; prowokacyjny; 
skłaniający do refleksji

public housing  ˈpʌblɪk ˈhaʊzɪŋ 
 budownictwo komunalne/socjalne

public procurement  ˈpʌblɪk 
prəˈkjʊəmənt  zamówienia  
publiczne

Pulitzer Prize  ˈpʊlɪtsə(r) praɪz   
Nagroda Pulitzera

purchase  ˈpɜːtʃəs  nabytek, zakup

purge  pɜːdʒ  czystka

purported to be X  pəˈpɔːtɪd tə 
bi  rzekomo (mający wielkość/
wysokość) X

pyramid  ˈpɪrəmɪd  piramida

pyramidion  ˌpɪrəˈmɪdɪən   
piramidion (kamień na szczycie  
piramidy)

Q
Qatari  kʌˈtɑːri  katarski

Quaker  ˈkweɪkə(r)  kwakier

qualifying  ˈkwɒlɪfaɪɪŋ  nadający się, 
spełniający wymogi

quantity  ˈkwɒntɪti  ilość

quarter  ˈkwɔːtə(r)  kwartał, dziel-
nica

quest  kwest  poszukiwania, dążenie

quick-build  kwɪk bɪld  szybkiego 
montażu, ekspresowo budowany 
(tylko przed rzeczownikiem)

quicklime  ˈkwɪklaɪm  wapno palone

quirky  kwɜːki  dziwaczny, dziwny

R
radical  ˈrædɪkl  radykalny, bezkom-
promisowy

radio mast  ˈreɪdɪəʊ mɑːst  maszt 
radiowy (radiowo-telewizyjny)

radius  ˈreɪdiəs  promień (okręgu)

raft of sth  rɑːft əv ˈsʌmθɪŋ  cała 
masa czegoś (pot.)

rainwater  ˈreɪnwɔːtə(r)  deszczówka

raised stilts  reɪzd stɪlts  wysokie 
podpory, wzniesione na palach (np. 
o budynku)

rammed  ræmd  zbity, ubijany (np. 
ubijana ziemia)

rapidly  ˈræpɪdli  szybko

rattlesnake  ˈrætlsneɪk  grzechotnik

raw  rɔː  surowy

ray of sunshine  reɪ əv ˈsʌnʃaɪn 
 promień słońca

readable  ˈriːdəbl  ciekawy  
(o książce)

readjustment  ˌriːəˈdʒʌstmənt  dos-
tosowanie się (np. po czymś)

real estate  rɪəl ɪˈsteɪt 
 nieruchomość, nieruchomości

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

rebirth  ˌriːˈbɜːθ  odnowa, odrodze-
nie

recipe for sth  ˈresəpi fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 recepta/przepis na coś

recognisable  ˈrekəɡnaɪzəbl   
rozpoznawalny

recognition  ˌrekəɡˈnɪʃn   
rozpoznanie

recommencement  riːkəˈmensmənt 
 ponowne rozpoczęcie (np. bu-
dowy), wznowienie

reconciliation  ˌrekənsɪliˈeɪʃn   
pojednanie

recording studio  rɪˈkɔːdɪŋ 
ˈstjuːdɪəʊ  studio nagrań

recruit  rɪˈkruːt  rekrut

rectangular  rekˈtæŋɡjʊlə(r) 
 prostokątny

rectilinear  ˌrektɪˈlɪnɪə(r)   
prostoliniowy

redevelopment  ˌriːdɪˈveləpmənt 
 przebudowa

reed  riːd  trzcina

reference to sth  ˈrefrəns tə 
ˈsʌmθɪŋ  odniesienie do czegoś, 
odwołanie

reformist  rɪˈfɔːmɪst  reformatorski

refugee  ˌrefjʊˈdʒiː  uchodźca

reign  reɪn  rządy (czyjeś)

reincarnation  ˌriːɪnkɑːˈneɪʃn   
reinkarnacja, nowa odsłona

reinforced concrete  ˌriːɪnˈfɔːst 
ˈkɒŋkriːt  żelbet, beton zbrojony

reinforced-concrete  ˌriːɪnˈfɔːst 
ˈkɒŋkriːt  z żelbetu, z betonu zbrojo-
nego

relative  ˈrelətɪv  krewny

religious  rɪˈlɪdʒəs  religijny

relocated  ˌriːləʊˈkeɪtɪd  przenie-
siony

remarkably  rɪˈmɑːkəbli  niezwykle, 
co niezwykłe

remote  rɪˈməʊt  odległy, daleki

remote  rɪˈməʊt  zdalny,  
na odległość

remotely  rɪˈməʊtli  zdalnie,  
na odległość

Renaissance  rɪˈneɪsns  renesans 
(Odrodzenie)

renewable energy  rɪˈnjuːəbl 
ˈenədʒi  energia odnawialna

renewed  rɪˈnjuːd  odnowiony, 
odświeżony

repayment  rɪˈpeɪmənt  spłata 
(zadłużenia)
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repetitive  rɪˈpetətɪv  powtarzający 
się, pełen powtórzeń

replete with sth  rɪˈpliːt wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  w komplecie z czymś

replica  ˈreplɪkə  replika, podobizna/
kopia

Republican convention  rɪˈpʌblɪkən 
kənˈvenʃn  konwencja Partii 
Republikańskiej (USA)

repurposed  ˌriːˈpɜːpəst   
przeznaczony pod nowy cel,  
do nowego zastosowania

reputable  ˈrepjətəbl  o (dobrej) 
reputacji/renomie

research  rɪˈsɜːtʃ  badanie, badania

residence  ˈrezɪdəns  mieszkanie, 
miejsce zamieszkania

resident  ˈrezɪdənt  mieszkaniec

residential building  ˌrezɪˈdenʃl 
ˈbɪldɪŋ  budynek mieszkalny

residential  rezɪˈdenʃəl  mieszkalny

resonance  ˈrezənəns  rezonans

resort  rɪˈzɔːt  kurort wypoczynkowy

respectively  rɪˈspektɪvli  odpowied-
nio

response  rɪˈspɒns  odpowiedź

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

responsive  rɪˈspɒnsɪv  żywo 
reagujący

restful  ˈrestfəl  kojący, relaksujący

restrained  rɪˈstreɪnd  ograniczony; 
związany

restroom  ˈrestruːm  łazienka, to-
aleta (US)

retail  ˈriːteɪl  detal (handel)

retirement home  rɪˈtaɪəmənt 
həʊm  dom spokojnej starości

review  rɪˈvjuː  recenzja

revolution  ˌrevəˈluːʃn  obrót

revolutionary  ˌrevəˈluːʃənri  rewolu-
cyjny

revolving  rɪˈvɒlvɪŋ  obracający się

rich man’s game  rɪtʃ mænz ɡeɪm 
 coś, na co sobie mogą pozwolić 
tylko bogaci

ride-share  raɪd ʃeə(r)  (aplikacja lub 
usługi) podwiezienia kogoś gdzieś 
(np. Uber) (US)

rightly  ˈraɪtli  słusznie

rising tide  ˈraɪzɪŋ taɪd  rosnąca fala, 
przypływ

risk to life and limb  rɪsk tə laɪf ənd 
lɪm  ryzyko dla zdrowia i życia

rivalry  ˈraɪvəlri  rywalizacja

riverbank  ˈrɪvəbæŋk  brzeg rzeki

Roman  ˈrəʊmən  rzymski

romantic interest  rəˈmæntɪk 
ˈɪntrəst  sympatia, obiekt uczuć

romantic relationship  rəˈmæntɪk 
rɪˈleɪʃnʃɪp  romantyczna relacja

Rome wasn’t built in a day  rəʊm 
ˈwɒznt bɪlt ɪn ə deɪ  nie od razu 
Kraków zbudowano

Rome  rəʊm  Rzym (także 
starożytny)

roof post  ruːf pəʊst  słup 
podtrzymujący dach

roofer  ˈruːfə(r)  dekarz

roots  ruːts  korzenie

row  rəʊ  ulica, rząd (budynków)

royal family  ˈrɔɪəl ˈfæməli  rodzina 
królewska

royal palace  ˈrɔɪəl ˈpælɪs  pałac 
królewski

rubble  ˈrʌbl  gruz

ruling  ˈruːlɪŋ  rządzący

run-down  rʌn daʊn  podupadły, 
zdezelowany (np. o budynku)

running water  ˈrʌnɪŋ ˈwɔːtə(r) 
 woda bieżąca

rural  ˈrʊərəl  wiejski

Russo-Turkish War  ˌrʌsəʊˈtəːkɪʃ 
wɔː(r)  wojna rosyjsko-turecka

ruthless  ˈruːθləs  bezlitosny

S
sacré bleu!  ˌsakreɪ ˈbləː  wielkie 
nieba! (franc.)

safety  ˈseɪfti  bezpieczeństwo

sandcastle  ˈsændkɑːsl  zamek  
z piasku

sanitation  sænɪˈteɪʃn  system  
wodno-kanalizacyjny

satirist  ˈsætərɪst  satyryk

savings  ˈseɪvɪŋz  oszczędności

saying  ˈseɪɪŋ  powiedzenie

sb can rest assured 
that...  ˈsʌmbədi kən rest əˈʃɔːd ðæt 
 można mieć pewność, że... (o kimś)

sb has died and gone to heav-
en  ˈsʌmbədi həz daɪd ənd ɡɒn tə 
ˈhevn  ktoś (może mieć wrażenie, 
że) umarł i trafił do nieba  
(o cudownej sytuacji,  
która wydaje się być nierealna)

sb haven’t got a clue  ˈsʌmbədi 
ˈhævnt ˈɡɒt ə kluː  ktoś nie ma bla-
dego pojęcia

sb is yet to do sth  ˈsʌmbədi ɪz jet 
tə du ˈsʌmθɪŋ  jak do tej pory ktoś 
czegoś nie zrobił

sb with a head for 
heights  ˈsʌmbədi wɪð ə hed fə(r) 
haɪts  ktoś, kto nie boi się wysokości

sb would be the first to do 
sth  ˈsʌmbədi wʊd bi ðə ˈfɜːst tə du 
ˈsʌmθɪŋ  ktoś byłby/będzie pierwszą 
osobą, która czegoś dokona

sb’s cup of tea  ˈsʌmbədiz kʌp əv tiː 
 coś, co ktoś lubi, czyjaś preferencja

scaffolder  ˈskafəʊldə(r)  monter 
rusztowań

scalability  ˌskeɪləˈbɪləti 
 skalowalność, możliwość 
rozwinięcia/zwiększenia produkcji

scholar  ˈskɒlə(r)  uczony, badacz

scope  skəʊp  skala, rozmiary

scribbly  ˈskrɪbli  nabazgrolony, 
przypominający bazgrolenie

scullery  ˈskʌləri  komórka  
(do przechowywania rzeczy)

sculptor  ˈskʌlptə(r)  rzeźbiarz
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sculptural  ˈskʌlptʃərəl  rzeźbiony, 
związany z rzeźbą

searing  ˈsɪərɪŋ  piekący, palący

seasonal  ˈsiːzənl  okresowy,  
typowy dla danej pory roku

sedimentary rock  ˌsedɪˈmentri rɒk 
 skała osadowa

self-contained  ˌself kənˈteɪnd 
 samowystarczalny, samodzielny

semi-permanent  ˌsemiˈpɜːmənənt 
 o charakterze półstałym

semi-skilled  semɪˈskɪld  do prac 
prostych (o pracowniku), o średnich 
kwalifikacjach (pracownicy)

semi-X  ˈsemi  wpół, częściowo X

sensor  ˈsensə(r)  czujnik

serial killer  ˈsɪəriəl ˈkɪlǝ(r)  seryjny 
morderca

servant  ˈsɜːvənt  sługa

servicemen  ˈsɜːvɪsmen  wojskowi, 
żołnierze

set square  set skweə(r)  ekierka

setting  ˈsetɪŋ  sceneria, sytuacja

sewers  ˈsjuːəz  kanalizacja

shading  ˈʃeɪdɪŋ  zacienienie, cień

Shanks’s pony  ʃæŋksɪz ˈpəʊni  per 
pedes, z buta (pot., arch., UK)

shard  ʃɑːd  odłamek (np. kryształu)

sheikh  ʃeɪk  szejk

shell  ʃel  skorupa

shelter  ˈʃeltə(r)  dach nad głową, 
schronienie

sheltered  ˈʃeltəd  pod kloszem

shelving  ˈʃelvɪŋ  półki (wszystkie  
w domu), regały i szafki  
(np. w kuchni)

shining example  ˈʃaɪnɪŋ ɪɡˈzɑːmpl 
 doskonały przykład, wzór czegoś

shipping container  ˈʃɪpɪŋ 
kənˈteɪnə(r)  kontener spedycyjny/
transportowy

shoddy  ˈʃɒdi  podły, kiepski

shopping mall  ˈʃɒpɪŋ mɔːl  centrum 
handlowe

short-lived  ʃɔːt ˈlɪvd  krótkotrwały, 
nietrwały

showpiece  ˈʃəʊpiːs  największa 
atrakcja

signaller  ˈsɪɡnələ(r)  nastawniczy 
(na kolei), kierujący ruchem maszyn 
ciężkich (i dźwigów) (na budowie, 
najcz. za pomocą radia)

significant  sɪɡˈnɪfɪkənt  znaczny, 
znaczący

significantly  sɪɡˈnɪfɪkəntli  znacząco

silent (movie)  ˈsaɪlənt ˈmuːvi 
 niemy (film)

simplistic  sɪmˈplɪstɪk  uproszczony, 
prosty

single-person  ˈsɪŋɡl ˈpɜːsn  dla sin-
gla (osoby niebędącej w związku) 
(np. o domie)

site manager  saɪt ˈmænɪdʒə(r) 
 kierownik budowy

site  saɪt  teren (wydarzenia)

skilful  ˈskɪlfl  umiejętny

skilfully  ˈskɪlfəli  zręcznie

skulduggery  skʌlˈdʌɡəri  machlojki, 
ciemne interesy

sky-high  skaɪ ˈhaɪ  niebotyczny, 
zbyt wygórowany

skylight  ˈskaɪlaɪt  świetlik

skyline  ˈskaɪlaɪn  linia horyzontu 
miejskiego, zabudowa miasta

skyscraper  ˈskaɪskreɪpə(r)  drapacz 
chmur

skyward  ˈskaɪwəd  w kierunku 
nieba, podniebny

slab  slæb  płyta, kawał

slapstick  ˈslæpstɪk  slapstick (hu-
mor z czasów kina niemego)

slate roof  sleɪt ruːf  dach łupkowy; 
dach pokryty dachówką

slice  slaɪs  wycinek, przekrój

sliding panel  ˈslaɪdɪŋ ˈpænl  prze-
suwany panel

slighted  ˈslaɪtɪd  urażony, 
zlekceważony

slum  slʌm  slums, dzielnica nędzy

slumlord  ˈslʌmlɔːd  król slumsów, 
najemca (najtańszych mieszkań, np. 
w kamienicy)

smart home hub  smɑːt həʊm hʌb 
 centrum obsługi inteligentnego 
domu

smooth finish  smuːð ˈfɪnɪʃ  gładkie 
wykończenie

snazzy  ˈsnæzi  szpanerski,  
efekciarski

so as not to do sth  ˈsəʊ əz nɒt tə 
du ˈsʌmθɪŋ  aby czegoś nie zrobić

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

social housing  ˈsəʊʃl ˈhaʊzɪŋ   
budownictwo/mieszkalnictwo  
socjalne

society columnist  səˈsaɪəti 
ˈkɒləmnɪst  felietonista w dziale 
kroniki towarzyskiej

society  səˈsaɪəti  społeczeństwo

sod  sɒd  darń, murawa

soil  sɔɪl  ziemia

solace  ˈsɒlɪs  pociecha, pocieszenie

solar panel  ˈsəʊlə(r) ˈpænl  panel 
słoneczny

somewhat  ˈsʌmwɒt  nieco,  
cokolwiek

sophisticated  səˈfɪstɪkeɪtɪd   
wyrafinowany

sordid  ˈsɔːdɪd  brudny, amoralny

sorry  ˈsɒri  żałosny, opłakany

soulless  ˈsəʊlləs  bezduszny

soundproofed  ˈsaʊndpruːft 
 wygłuszany

spare  speə(r)  wolny (np. pokój)

spark  spɑːk  iskra (pot. o elektryku, 
UK)

sparsely  ˈspɑːsli  rzadko, słabo  
(np. zaludniony)

special mention  ˈspeʃl ˈmenʃn 
 wyróżnienie

specialist  ˈspeʃəlɪst  specjalistyczny

spiralling ramp  ˈspaɪərəlɪŋ ræmp 
 schody spiralne

spire  ˈspaɪə(r)  szpic, iglica

spiritually  ˈspɪrɪtʃʊəli  duchowo

splendour  ˈsplendə(r)  splendor 
(UK)
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SPQR (Senatus Populusque 
Rōmānus)  s̠ɛˈnäːt̪ʊs̠ pɔpʊˈɫ̪ʊs̠kʷɛ 
roːˈmäːnʊs̠  senat i lud rzymski 
(formuła łacińska)

spring chicken  sprɪŋ ˈtʃɪkɪn 
 młodzik, osoba młoda (pot.)

sprinkled with sth  ˈsprɪŋkld wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  usiany czymś, upstrzony

sprinkler  ˈsprɪŋklə(r)  spryskiwacz, 
opryskiwacz

squalor  ˈskwɒlə(r)  nędza, brud  
i ubóstwo

stability  stəˈbɪlɪti  stabilność

stables  ˈsteɪblz  stajnie

staff  stɑːf  pracownicy, personel, 
zatrudnieni

staggering  ˈstæɡərɪŋ  olbrzymi, 
oszałamiający

staircase  ˈsteəkeɪs  klatka 
schodowa

stairway to heaven  ˈsteəweɪ tə 
ˈhevn  schody do nieba

standpipe  ˈstændpaɪp  hydrant

starting point  ˈstɑːtɪŋ pɔɪnt  punkt 
początkowy

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

status-conscious  ˈsteɪtəs ˈkɒnʃəs 
 dbający o swoją pozycję/status 
społeczny

steep  stiːp  stromy, wysoki

stellar  ˈstelə(r)  wspaniały, wybitny

step count  step kaʊnt  liczba 
kroków

sth is a different kettle of 
fish  ˈsʌmθɪŋ ɪz ə ˈdɪfrənt ˈketl əv fɪʃ 
 coś jest zupełnie inną parą kaloszy 
(pot.)

sth is anything but  ˈsʌmθɪŋ ɪz 
ˈeniθɪŋ bʌt  coś jest absolutnie nie 
takie

sth is in good order  ˈsʌmθɪŋ ɪz ɪn 
ɡʊd ˈɔːdə(r)  coś jest w porządku,  
z czymś nie ma problemów

sth is no exception  ˈsʌmθɪŋ ɪz nəʊ 
ɪkˈsepʃn  coś nie jest wyjątkiem

sth is the case  ˈsʌmθɪŋ ɪz ðǝ keɪs 
 coś jest takie/tak się mają rzeczy  
(o czymś)

stimulus  ˈstɪmjʊləs  bodziec,  
zapomoga (pozwalająca rozwinąć 
działalność)

Stone Age  stəʊn eɪdʒ  epoka  
kamienia

stonework  ˈstəʊnwɜːk  kamieniarka

storage facilities  ˈstɔːrɪdʒ fəˈsɪlɪtɪz 
 miejsce składowania/magazynowania

storey  ˈstɔːri  piętro, poziom (UK)

strand  strænd  pasmo, splot;  
aspekt

stratified  ˈstrætɪfaɪ  rozwarstwiony, 
podzielony na warstwy

straw  strɔː  słoma, słomka (również 
do napoju)

stray  streɪ  zabłąkany, bezpański

stretch of water  stretʃ əv ˈwɔːtə(r) 
 obszar wodny

striking  ˈstraɪkɪŋ  uderzający

strip  strɪp  pas, pasek

structural engineering  ˈstrʌktʃərəl 
ˌendʒɪˈnɪərɪŋ  inżynieria budowlana

structural integrity  ˈstrʌktʃərəl 
ɪnˈteɡrɪti  integralność strukturalna 
(obiektu)

struggle  ˈstrʌɡl  borykanie się, 
walka

stuck in sth  stʌk ɪn ˈsʌmθɪŋ 
 tkwiący w czymś, który gdzieś/ 
w czymś utknął

stuff  stʌf  rzeczy, zdarzenia

stuffy  ˈstʌfi  sztywny, oficjalny

stunning  ˈstʌnɪŋ  oszałamiający

subcontractor  ˌsʌbkənˈtræktə(r) 
 podwykonawca

submerged  səbˈmɜːdʒd  zatopiony, 
zanurzony

subplot  ˈsʌbplɒt  wątek poboczny

subsequent  ˈsʌbsɪkwənt 
 następujący (po czymś), późniejszy

subsequently  ˈsʌbsɪkwəntli 
 następnie, później

substantial  səbˈstænʃl  pokaźny, 
znaczny

suburb  ˈsʌbɜːb  przedmieście

suburbs  ˈsʌbɜːbz  przedmieścia

sudden  ˈsʌdn  nagły

suicide  ˈsuːɪsaɪd  samobójstwo

suitable  ˈsuːtəbl  odpowiedni

suited to sb  ˈsuːtɪd tə ˈsʌmbədi 
 nadający się dla kogoś, pasujący  
dla kogoś

sun-dried  ˈsʌn draɪd  suszony  
(na słońcu)

sunken  ˈsʌŋkən  zatopiony

superintelligent  ˌsuːpərɪnˈtɛlɪdʒnt 
 superinteligentny

superstitious  ˌsuːpəˈstɪʃəs 
 przesądny

supervision  ˌsuːpəˈvɪʒn  nadzór, 
przewodnictwo

supplier  səˈplaɪə(r)  dostawca, 
dostarczający zaopatrzenie/usługi

supply and demand  səˈplaɪ ænd 
dɪˈmɑːnd  podaż i popyt

supremacy  sʊˈpreməsi  wyższość, 
przewaga

sure-fire  ʃʊə(r) ˈfaɪə(r)  niezawodny, 
pewny (pot., tylko przed rzeczowni-
kiem)

surplus  ˈsɜːpləs  nadwyżkowy,  
nadmiarowy; nadmiar, nadwyżka

surrealism  səˈrɪəlɪzəm  surrealizm

survey  ˈsɜːveɪ  badanie, sondaż

surveyor  səˈveɪə(r)  geodeta,  
mierniczy

suspension bridge  səˈspenʃn brɪdʒ 
 most wiszący

sustainable  səˈsteɪnəbl 
 zrównoważony ekologicznie

swanky  ˈswæŋki  elegancki, modny

swings and roundabouts  swɪŋz 
ənd ˈraʊndəˌbaʊts  zmiany, wahania 
(w czymś); wzloty i upadki

T
take on sth  teɪk ɒn ˈsʌmθɪŋ   
spojrzenie na coś, opis czegoś 
(subiektywny)

tangible  ˈtændʒəbl  konkretny, 
namacalny

tap  tæp  kurek, kran

tawdry  ˈtɔːdri  tandetny, kiczowaty
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tax evasion  tæks ɪˈveɪʒn  uchylanie 
się od płacenia podatków

tax  tæks  podatek

technique  tekˈniːk  technika, 
sposób robienia czegoś

technophile  ˈteknəʊfaɪl  technofil, 
wielbiciel technologii

teething problems  ˈtiːðɪŋ 
ˈprɒbləmz  początkowe problemy

telepathy  tɪˈlepəθi  telepatia

temporary  ˈtemprəri  tymczasowy

tenant  ˈtenənt  najemca, 
dzierżawca

tendency to do sth  ˈtendənsi tə 
du ˈsʌmθɪŋ  tendencja do robienia 
czegoś

tender  ˈtendə(r)  przetarg

tenements  ˈtenəmənts  kamienice 
czynszowe, domy czynszowe

term  tɜːm  okres, karencja (kredytu)

terra firma  ˌterə ˈfɜːmə  stały ląd, 
powierzchnia ziemi (łac.)

terrace  ˈterəs  taras

terraced house  ˈterəst ˈhaʊs 
 szeregowiec, dom szeregowy (UK)

textile  ˈtekstaɪl  tekstylia

Thames  ˈtemz  Tamiza

that said,...  ðət ˈsed  mimo to...,  
a jednak...

that’s what I’m here for...  ðæts 
ˈwɒt aɪm hɪə fə(r)  po to tu jestem...

thatched  θætʃt  kryty strzechą

Thatcherism  ˈθætʃərɪz(ə)m   
taczeryzm (tryb/styl zarządzania 
gospodarką)

the baton of X  ðə ˈbætɒn əv 
 pałeczka (sztafety), tytuł X  
(szczególnie o przechodnim tytule 
rekordzisty np.wysokości budynku)

the bottom line  ðə ˈbɒtəm laɪn 
 podsumowując, podliczając

the call of the wild  ðə kɔːl əv ðə 
waɪld  zew natury

the Caribbean  ðə ˌkærɪˈbiːən 
 Karaiby

the fruits of one’s labour  ðə fruːts 
əv wʌnz ˈleɪbə(r)  owoce czyjejś 
pracy/wysiłków (UK)

the fun bit  ðə fʌn bɪt  przyjemna 
część (procedury, działania; coś, co 
przynosi frajdę/radość)

the grand old age of X  ðə ɡrænd 
əʊld eɪdʒ əv  sędziwy wiek X lat

the Great Depression  ðə ˈɡreɪt 
dɪˈpreʃn  Wielki Kryzys

the Great Wall of China  ðə ˈɡreɪt 
wɔːl əv ˈtʃaɪnə  Wielki Mur Chiński

the Internet of Things (IoT)  ði 
ˈɪntənet əv ˈθɪŋz ˌaɪ əʊ ˈtiː  Internet 
Rzeczy

the Iron Curtain  ðə ˈaɪən ˈkɜːtn 
 żelazna kurtyna

the jury is out  ðə ˈdʒʊəri ɪz aʊt   
na dwoje babka wróżyła

the lord of the manor  ðə lɔːd əv 
ðə ˈmænə(r)  pan na włościach, 
włodarz

the mantle of X  ðə ˈmæntl əv   
korona X, miano X (jeśli to zaszczyt-
ny tytuł, rzadkie dokonanie, ważna 
rola itp.)

the Middle Ages  ðə ˈmɪdl eɪdʒɪz 
 wieki średnie, średniowiecze

the Middle East  ðə ˈmɪdl iːst  Bliski 
Wschód

the next best thing  ðə nekst best 
ˈθɪŋ  coś, co jest prawie tak samo 
dobre

the next big thing  ðə nekst bɪɡ 
ˈθɪŋ  kolejna wielka rzecz, kolejny 
hit/przebój (np. rynkowy)

the plot thickens...  ðə plɒt ˈθɪkənz 
 akcja się zagęszcza...

the rise of X  ðə raɪz əv  początek X, 
rozwój

the Seine  ðə seɪn  Sekwana

the Silk Road  ðə sɪlk rəʊd   
Jedwabny Szlak

the United Nations (UN)  ðə 
juˈnaɪtɪd ˈneɪʃnz ˌjuːˈen  Organizacja 
Narodów Zjednoczonych (ONZ)

the well-to-do  ðə ˌwel tə ˈduː 
 zamożni, ludzie bogaci

the World Fair  ðə wɜːld feə(r) 
 Światowa Wystawa

the X’s X  ði:  X nad X, najlepszy X 
spośród wszystkich X-ów

then X  ðen  ówczesny X

there is a good chance...  ðeə(r) ɪz 
ə ɡʊd tʃɑːns  jest całkiem  
prawdopodobne...

there is every chance that...  ðeə(r) 
ɪz ˈevri tʃɑːns ðæt  jest bardzo  
prawdopodobne, że...

there is no going back  ðeə(r) ɪz 
nəʊ ˈɡəʊɪŋ ˈbæk  nie ma powrotu

there is no shortage of sth  ðeə(r) 
ɪz nəʊ ˈʃɔːtɪdʒ əv ˈsʌmθɪŋ  nie  
brakuje czegoś, pełno/dużo czegoś

there’s no point doing sth  ðeəz 
nəʊ pɔɪnt ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  nie ma 
sensu robić czegoś

there’s no sense in doing sth  ðeəz 
nəʊ sens ɪn ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  nie ma 
sensu czegoś robić

there’s no such thing as a free 
lunch  ðeəz nəʊ sʌtʃ ˈθɪŋ əz ə friː 
ˈlʌntʃ  (w życiu) nie ma nic za darmo

thermal mass  ˈθɜːml mæs 
 pojemność cieplna, parametry 
cieplne (np. budynku)

these days  ðiːz deɪz  obecnie, 
dzisiejszymi czasy

thief  θiːf  złodziej

think again...  ˈθɪŋk əˈɡen  jesteś 
w błędzie, mylisz się (np. jeśli 
uważasz, że...)

third-age  ˈθɜːd eɪdʒ  trzeciego 
wieku (np. uniwersytet; tylko  
przed rzeczownikiem)

thorough  ˈθʌrə  dokładny

thrifty  ˈθrɪfti  oszczędny

thriving  ˈθraɪvɪŋ  kwitnący, dobrze 
prosperujący

throughout sth  θruːˈaʊt ˈsʌmθɪŋ 
 przez coś, w trakcie czegoś

thus  ðʌs  zatem, tym samym

tile flooring  taɪl ˈflɔːrɪŋ  płytki 
podłogowe

timber  ˈtɪmbə(r)  drewno

timeless  ˈtaɪmləs  ponadczasowy

titanium  tɪˈteɪniəm  tytan (metal)

TLC (tender loving care)  ˌtiː el ˈsiː 
ˈtendə(r) ˈlʌvɪŋ keə(r)  troska i czuła 
opieka (np. nad osobą chorą)



business-english.com.pl
WYDANIE SPECJALNE 13/2021

CONSTRUCTION

Colorful
MEDIA

to absorb sth  tu əbˈzɔːb ˈsʌmθɪŋ 
 wchłonąć coś

to accommodate sth  tu əˈkɒmədeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  dopasować (się) do czegoś, 
poczynić ustępstwa (wobec czegoś)

to accost sb  tu əˈkɒst ˈsʌmbədi 
 zbliżyć się do kogoś, skontaktować 
(bez zapowiedzi, nachodząc)

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

to add value  tu æd ˈvæljuː  zwiększyć 
atrakcyjność (marki/produktu) dla 
klienta

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

to advertise sth  tu ˈædvətaɪz 
ˈsʌmθɪŋ  reklamować coś, pokazywać

to afford sth  tu əˈfɔːd ˈsʌmθɪŋ  móc 
sobie na coś pozwolić

to alert sb  tu əˈlɜːt ˈsʌmbədi 
 zaalarmować kogoś

to allocate sth  tu ˈæləkeɪt ˈsʌmθɪŋ 
 przeznaczyć coś (np. pieniądze  
na coś), przydzielić

to amount to sth  tu əˈmaʊnt tə 
ˈsʌmθɪŋ  wynosić X, stanowić ileś  
(o kwocie łącznej)

to amuse oneself  tu əˈmjuːz wʌnˈself 
 zabawiać się, bawić się

to annex sth  tu əˈneks ˈsʌmθɪŋ 
 przyłączyć coś, zaanektować

to anticipate  tu ænˈtɪsɪpeɪt 
 przewidywać

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

to apply  tu əˈplaɪ  stosować się, mieć 
zastosowanie

to appoint sb  tu əˈpɔɪnt ˈsʌmbədi 
 mianować kogoś

to appreciate sth  tu əˈpriːʃieɪt 
ˈsʌmθɪŋ  docenić coś

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

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

to argue the toss about sth  tu ˈɑːɡjuː 
ðə tɒs əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ  rozprawiać 

o rozlanym mleku (np. debatować 
nad podjętą decyzją bez możliwości 
jej zmiany, dyskutować na temat 
niemożliwej do zmiany sytuacji itp.)

to arrange sth  tu əˈreɪndʒ ˈsʌmθɪŋ 
 zaplanować coś, zaaranżować

to arrive on the doorstep  tu əˈraɪv 
ɒn ðə ˈdɔːstep  stanąć na progu

to assert sth  tu əˈsɜːt ˈsʌmθɪŋ 
 utrzymywać coś; potwierdzić coś, 
podkreślić

to assist sb  tu əˈsɪst ˈsʌmbədi 
 pomóc komuś

to associate sth with sth  tu 
əˈsəʊsieɪt ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ 
 kojarzyć coś z czymś

to assume  tu əˈsjuːm  założyć, przyjąć

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

to avail oneself of sth  tu əˈveɪl 
wʌnˈself əv ˈsʌmθɪŋ  skorzystać  
z czegoś (o kimś/sobie)

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

to award sth to sb  tu əˈwɔːd ˈsʌmθɪŋ 
tə ˈsʌmbədi  przyznawać coś komuś, 
przydzielać

to baffle sb  tə ˈbæfl ˈsʌmbədi 
 wprowadzać kogoś w konsternację

to bail sth out  tə beɪl ˈsʌmθɪŋ aʊt 
 pomóc spółce uniknąć plajty poprzez 
dużą dotację rządową

to bark up the wrong tree  tə bɑːk ʌp 
ðə rɒŋ triː  obrać zły cel, trafiać pod 
niewłaściwy adres (np. źle kierować 
swoje prośby/skargi)

to be a way off  tə bi ə ˈweɪ ɒf  być 
jeszcze odległym, nie być blisko  
(o czymś)

to be at risk of sth  tə bi ǝt rɪsk 
ǝv ˈsʌmθɪŋ  ryzykować czymś, być 
narażonym na jakieś ryzyko

to be credited with saying  tə bi 
ˈkredɪtɪd wɪð ˈseɪɪŋ  być uznawanym 
za twórcę powiedzenia; rzekomo coś 
powiedzieć (o kimś)

to be fair...  tə bi feə(r)  uczciwie 
mówiąc..., trzeba przyznać, że...

to be getting at sth  tə bi ˈɡetɪŋ ət 
ˈsʌmθɪŋ  zmierzać do czegoś

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

to be laughing all the way to the 
bank  tə bi ˈlɑːfɪŋ ɔl tə ðə weɪ tə ðə 
bæŋk  obłowić się, nachapać

to be of X opinion  tə bi əv əˈpɪnɪən 
 mieć X opinię, być X zdania

to be set to do sth  tǝ bi set tǝ du 
ˈsʌmθɪŋ  mieć/planować coś zrobić

to be stuck somewhere  tə bi stʌk 
ˈsʌmweə(r)  utkwić gdzieś, utknąć

to be to sb’s liking  tə bi tə ˈsʌmbədiz 
ˈlaɪkɪŋ  przypaść komuś do gustu

to be two a penny  tə bi ˈtuː ə ˈpeni 
 być na pęczki (pot.)

to be) up against sb  tə bi ʌp əˈɡenst 
ˈsʌmbədi  mierzyć się z kimś, stanąć  
z kimś do walki

to bear sth in mind  tə beə(r) 
ˈsʌmθɪŋ ɪn maɪnd  pamiętać o czymś, 
uwzględniać coś

to become all the rage  tǝ bɪˈkʌm ɔːl 
ðǝ reɪdʒ  stać się ogromnym przebo-
jem, być ogromnie popularnym

to become part of the mix  tə 
bɪˈkʌm pɑːt əv ðə mɪks  stać się 
częścią układu, stać się elementem 
układanki

to beep  tə biːp  piszczeć, pikać

to befriend sb  tə bɪˈfrend ˈsʌmbədi 
 zaprzyjaźnić się z kimś

to beset sth  tə bɪˈset ˈsʌmθɪŋ 
 dotknąć czegoś

to bisect sth  tə baɪˈsekt ˈsʌmθɪŋ 
 przepołowić coś, przeciąć na pół

to boast sth  tə bəʊst ˈsʌmθɪŋ 
 chwalić się czymś, szczycić

to boo sb  tə buː ˈsʌmbədi  wygwizdać 
kogoś (na scenie, ze sceny)

to book sth  tə bʊk ˈsʌmθɪŋ 
 zarezerwować coś

to break out  tə breɪk aʊt  wybuchnąć 
(np. o pożarze)

to breathe life back into sth  tə briːð 
laɪf ˈbæk ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ  tchnąć w coś 
(z powrotem) życie

to bring sb to book  tə brɪŋ ˈsʌmbədi 
tə bʊk  kazać się komuś wytłumaczyć 
(z czegoś)
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to bring sth down  tə brɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
daʊn  zniszczyć coś

to bring sth into question  tə brɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə ˈkwestʃən  podać coś  
w wątpliwość

to bring sth to fruition  tə brɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ tə fruːˈɪʃn  sprawić, że coś 
zaistnieje, zadzieje się, doprowadzić 
do urzeczywistnienia czegoś

to bring the roof down  tə brɪŋ ðə 
ruːf daʊn  wywołać ogromną furorę 
(dosł. sprawić, że spadnie dach)

to bulldoze sth  tə ˈbʊldəʊz ˈsʌmθɪŋ 
 wyburzyć coś (przy użyciu spychacza)

to burn down  tə bɜːn daʊn  spalić się

to burn sth down  tə bɜːn ˈsʌmθɪŋ 
daʊn  spalić coś (doszczętnie)

to burst the bubble  tə bɜːst ðə ˈbʌbl 
 pęknąć (o bańce, np. nietrwałym 
boomie gospodarczym)

to call for sth  tə kɔːl fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 ubiegać się o coś, domagać się 
czegoś

to call sb in  tə kɔːl ˈsʌmbədi ɪn 
 zawołać kogoś, wezwać

to campaign for sth  tə kæmˈpeɪn 
fə(r) ˈsʌmθɪŋ  toczyć kampanię o coś

to capture sth on film  tə ˈkæptʃə(r) 
ˈsʌmθɪŋ ɒn fɪlm  nakręcić coś, nagrać 
(kamerą)

to capture sth  tə ˈkæptʃə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 uchwycić (obraz, zdjęcie)

to carry sth out  tə ˈkæri ˈsʌmθɪŋ aʊt 
 przeprowadzić coś

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

to catalogue sth  tə ˈkætəlɒɡ 
ˈsʌmθɪŋ  skatalogować coś

to catch a glimpse of sb  tə kætʃ ə 
ɡlɪmps əv ˈsʌmbədi  dostrzec kogoś 
kątem oka

to cause a stir  tə kɔːz ə stɜː(r) 
 wywołać poruszenie

to cave in  tə keɪv ɪn  zawalić się, 
upaść (pod ciężarem)

to celebrate sth  tə ˈselɪbreɪt ˈsʌmθɪŋ 
 doceniać coś, wyrazić uznanie

to challenge  tə ˈtʃælɪndʒ  wyzywać, 
rzucać wyzwanie

to change hands  tə tʃeɪndʒ hændz 
 przechodzić z rąk do rąk, zmieniać 
właściciela

to charge sb for sth  tə tʃɑːdʒ 
ˈsʌmbədi fə(r) ˈsʌmθɪŋ  zażądać 
opłaty za coś, policzyć komuś za coś; 
oskarżyć kogoś o coś

to chop sb up  tə tʃɒp ˈsʌmbədi ʌp 
 porąbać kogoś (na kawałki)

to claim to do sth  tə kleɪm tə du 
ˈsʌmθɪŋ  twierdzić, że coś się robi/
jest (się) w stanie coś (z)robić

to claim X lives  tə kleɪm laɪvz 
 kosztować X ludzi ich życie

to clash with sth  tə klæʃ wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  gryźć się z czymś, 
pozostawać w konflikcie z czymś

to claw sth back  tǝ klɔː ˈsʌmθɪŋ 
bæk  odzyskać coś (siłą, dowolnymi 
środkami)

to clip sth  tə klɪp ˈsʌmθɪŋ  przyciąć 
coś, podciąć

to cluster sth  tǝ ˈklʌstə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 zgromadzić coś w jednym miejscu

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

to collapse  tə kəˈlæps  upadać, 
przeżywać upadek

to collapse  tə kəˈlæps  zawalić się, 
runąć

to combine sth  tə kəmˈbaɪn ˈsʌmθɪŋ 
 połączyć coś

to come a cropper  tə kʌm ə 
ˈkrɒpə(r)  ponieść porażkę, dać plamę

to come a long way from X  tə kʌm ə 
ˈlɒŋ ˈweɪ frəm  daleko zajść od czasów 
X, mocno się zmienić

to come across sth  tə kʌm əˈkrɒs 
ˈsʌmθɪŋ  natrafić na coś, napotkać 
coś

to come down  tə kʌm daʊn  opaść, 
zmniejszyć się

to come in at X  tə kʌm ɪn ət 
 plasować się na X miejscu

to come in second  tə kʌm ɪn 
ˈsekənd  zdobyć drugie miejsce

to come replete with sth  tə kʌm 
rɪˈpliːt wɪð ˈsʌmθɪŋ  być w pełni 
wyposażonym w coś

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

to come to light  tə kʌm tə laɪt  wyjść 
na światło dzienne

to come to love sth  tə kʌm tə ˈlʌv 
ˈsʌmθɪŋ  pokochać coś

to come to prominence  tə kʌm tə 
ˈprɒmɪnəns  zyskać na znaczeniu,  
stać  się sławnym/znanym

to come to X  tə kʌm tu  wynosić X 
(łącznie)

to come up with sth  tə kʌm ʌp wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  wpaść na coś, wymyślić coś

to come with sth  tə kʌm wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  być nieodłącznym  
elementem czegoś

to commemorate sb  tə kəˈmeməreɪt 
ˈsʌmbədi  uczcić kogoś (pamięć 
kogoś)

to commission sth  tə kəˈmɪʃn 
ˈsʌmθɪŋ  zamówić coś

to compete  tə kəmˈpiːt  rywalizować

to complain  tə kəmˈpleɪn  narzekać

to compress sth  tə kəmˈpres 
ˈsʌmθɪŋ  sprężać coś, skompresować

to comprise sth  tə kəmˈpraɪz 
ˈsʌmθɪŋ  składać się na coś, 
współtworzyć coś

to compromise on sth  tə 
ˈkɒmprəmaɪz ɒn ˈsʌmθɪŋ  oszczędzić 
na czymś (np. materiałach budow-
lanych)

to compromise sth  tə ˈkɒmprəmaɪz 
ˈsʌmθɪŋ  narazić coś na szwank, 
zagrozić czemuś

to conceal sth  tə kənˈsiːl ˈsʌmθɪŋ 
 skrywać coś 

to concern sth  tǝ kənˈsɜːn ˈsʌmθɪŋ 
 dotyczyć czegoś

to conduct research  tə kənˈdʌkt 
rɪˈsɜːtʃ  przeprowadzić badanie/bada-
nia

to conduct sth  tə kənˈdʌkt ˈsʌmθɪŋ 
 przeprowadzić coś, wykonać

to conjure sth up  tə ˈkʌndʒə(r) 
ˈsʌmθɪŋ ʌp  wymarzyć wymarzyć  
sobie coś, wyobrazić sobie coś
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to consider sb sth  tə kənˈsɪdə(r) 
ˈsʌmbədi ˈsʌmθɪŋ  uznawać kogoś  
za coś/jakiegoś

to consider sb to be sth  tə 
kənˈsɪdə(r) ˈsʌmθɪŋ tə bi ˈsʌmθɪŋ 
 uważać kogoś za coś/jakiegoś

to consider sth as sth  tə kənˈsɪdə(r) 
ˈsʌmθɪŋ əz ˈsʌmθɪŋ  rozważać coś 
jako coś, uważać coś za coś/jakieś

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

to consider  tə kənˈsɪdə(r)  rozważać, 
zastanawiać się

to contain  tə kənˈteɪn  zawierać

to contribute sth  tə kənˈtrɪbjuːt 
ˈsʌmθɪŋ  przyczyniać się do czegoś  
w jakiś sposób, wnosić coś

to convince sb  tə kənˈvɪns ˈsʌmbədi 
 przekonać kogoś

to count every penny  tə kaʊnt ˈevri 
ˈpeni  liczyć każdy grosz

to cover sth up  tə ˈkʌvə(r) ˈsʌmθɪŋ 
ʌp  zakryć coś, ukryć

to cover X  tə ˈkʌvə(r)  obejmować X 
(np. zasięgiem, obszarem)

to crash into sth  tə kræʃ ˈɪntə 
ˈsʌmθɪŋ  wpaść na coś, zderzyć się

to crash sth  tə kræʃ ˈsʌmθɪŋ  rozbić 
coś (np. samochód w wypadku)

to crave sth  tə kreɪv ˈsʌmθɪŋ 
 pożądać czegoś, pragnąć

to credit sb with sth  tə ˈkredɪt 
ˈsʌmbədi wɪð ˈsʌmθɪŋ  przypisywać 
coś komuś, uznawać coś za czyjąś 
zasługę

to crown sth with sth  tə kraʊn 
ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ  stanowić 
ukoronowanie czegoś (o czymś)

to cut a long story short...  tə kʌt ə 
ˈlɒŋ ˈstɔːri ʃɔːt  mówiąc krótko...

to cut costs  tə kʌt kɒsts  ograniczyć 
koszty

to cut to the chase  tə kʌt tə ðə tʃeɪs 
 przejść do sedna, odpuścić sobie 
przydługie wstępy

to date back to sth  tǝ deɪt bæk 
tǝ ˈsʌmθɪŋ  sięgać wstecz czasów 
czegoś/jakichś

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

to debunk sth  tə diːˈbʌŋk ˈsʌmθɪŋ 
 zdemaskować coś (np. mit), rozwiać

to declare oneself as X  tə dɪˈkleə(r) 
wʌnˈself əz  ogłosić się X

to dedicate one’s life to sth  tə 
ˈdedɪkeɪt wʌnz laɪf tə ˈsʌmθɪŋ 
 poświęcić swoje życie czemuś  
(o kimś)

to delay sth  tə dɪˈleɪ ˈsʌmθɪŋ 
 opóźnić coś

to demolish sth  tə dɪˈmɒlɪʃ ˈsʌmθɪŋ 
 zburzyć coś, rozebrać coś 

to depend on sth  tə dɪˈpend ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  zależeć od czegoś

to deride sth  tə dɪˈraɪd ˈsʌmθɪŋ 
 szydzić z czegoś 

to deserve sth  tə dɪˈzɜːv ˈsʌmθɪŋ 
 zasługiwać na coś

to design sth in  tə dɪˈzaɪn ˈsʌmθɪŋ 
ɪn  zaprojektować (coś) od razu  
z czymś, dodać coś na etapie  
konstrukcyjnym

to determine sth  tə dɪˈtɜːmɪn 
ˈsʌmθɪŋ  wyznaczać coś, określać

to die off  tə daɪ ɒf  wyginąć; 
wymrzeć

to dig a hole  tə dɪɡ ə həʊl  wykopać 
dół

to dig down  tə dɪɡ daʊn  kopać, 
robić głębokie wykopy

to dig sth up  tə dɪɡ ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 wykopać coś

to direct sth  tə dɪˈrekt ˈsʌmθɪŋ 
 wyreżyserować coś

to discredit sb  tə dɪsˈkredɪt 
ˈsʌmbədi  zdyskredytować kogoś

to dismiss sb  tə dɪsˈmɪs ˈsʌmbədi 
 zwolnić kogoś

to display sth  tə dɪˈspleɪ ˈsʌmθɪŋ 
 wyświetlać coś

to disprove sth  tə ˌdɪsˈpruːv ˈsʌmθɪŋ 
 obalić coś (teorię)

to dissect  tə dɪˈsekt  wnikliwie 
przeanalizować

to do nothing to do sth  tə du ˈnʌθɪŋ 
tə du ˈsʌmθɪŋ  w żaden sposób się 
czemuś nie przysłużyć

to do sth up  tə du ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 odpicować coś

to document sth  ˈdɒkjumənt 
ˈsʌmθɪŋ  opisywać coś, zdawać 
relację

to domesticate sth  tə duˈmestɪkeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  udomowić coś

to double up as sth  tə ˈdʌbl ʌp əz 
ˈsʌmθɪŋ  pełnić dodatkowo rolę 
czegoś

to double-check sth  tə ˈdʌbl 
tʃekˈsʌmθɪŋ  gruntownie coś 
sprawdzić (na okoliczność błędów, 
braków itp.), ponownie coś 
sprawdzić

to dub sth sth  tə dʌb ˈsʌmθɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ  ochrzcić coś mianem czegoś

to dump sth somewhere  tə dʌmp 
ˈsʌmθɪŋ ˈsʌmweə(r)  wywalić coś 
gdzieś, wyrzucić

to dust sth down  tə dʌst ˈsʌmθɪŋ 
daʊn  odkurzać coś

to ease  tə iːz  złagodzić

to echo sth  tu ˈekəʊ ˈsʌmθɪŋ 
 powtarzać coś, zgadzać się z czymś

to eclipse sth  tu ɪˈklɪps ˈsʌmθɪŋ 
 przyćmić coś, odsunąć na drugi plan

to elope  tu ɪˈləʊp  wziąć potajemnie 
ślub

to embrace sth  tu ɪmˈbreɪs ˈsʌmθɪŋ 
 przyjąć coś, zaakceptować

to emerge  tu ɪˈmɜːdʒ  pojawiać się

to enable sth to do sth  tu ɪˈneɪbl 
ˈsʌmθɪŋ tə du ˈsʌmθɪŋ  umożliwić 
czemuś zrobienie czegoś

to encompass  tu ɪnˈkʌmpəs 
 obejmować

to encourage sth  tu ɪnˈkʌrɪdʒ 
ˈsʌmθɪŋ  zachęcać do czegoś, 
motywować

to end in sth  tu end ɪn ˈsʌmθɪŋ 
 zakończyć się czymś

to end up with sth  tu end ʌp wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  skończyć z czymś

to endure  tu ɪnˈdjʊə(r)  pozostać, 
wytrwać

to enforce sth  tu ɪnˈfɔːs ˈsʌmθɪŋ 
 wyegzekwować coś, wymusić coś
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to engage sb  tu ɪnˈɡeɪdʒ ˈsʌmbədi 
 zatrudnić kogoś

to enrich sb  tu ɪnˈrɪtʃ ˈsʌmbədi 
 wzbogacić kogoś

to envisage sth  tu ɪnˈvɪzɪdʒ ˈsʌmθɪŋ 
 wyobrazić sobie coś

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

to erect sth  tu ɪˈrekt ˈsʌmθɪŋ 
 wznieść coś

to establish sth  tu ɪˈstæblɪʃ ˈsʌmθɪŋ 
 założyć coś, utworzyć

to exacerbate sth  tu ɪɡˈzæsəbeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  pogorszyć coś

to excavate sth  tu ˈekskəveɪt 
ˈsʌmθɪŋ  wykopać coś

to exceed one’s powers  tu ɪkˈsiːd 
wʌnz ˈpaʊəz  przekroczyć czyjeś  
uprawnienia

to exchange sth  tu ɪksˈtʃeɪndʒ 
ˈsʌmθɪŋ  wymienić coś/się czymś

to exclude sth  tu ɪkˈskluːd ˈsʌmθɪŋ 
 wyłączyć coś (nie wliczać czegoś  
w coś)

to exercise sth  tu ˈeksəsaɪz ˈsʌmθɪŋ 
 wykazać się czymś, sprawować coś

to exhibit  tu ɪɡˈzɪbɪt  wystawiać, 
eksponować

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

to expand to sth  tu ɪkˈspænd tə 
ˈsʌmθɪŋ  rozszerzyć się o coś, do 
czegoś

to expose sth  tu ɪkˈspəʊz ˈsʌmθɪŋ 
 odsłonić coś, odkryć

to express sth  tu ɪkˈspres ˈsʌmθɪŋ 
 wyrazić coś

to facilitate sth  tə fəˈsɪlɪteɪt ˈsʌmθɪŋ 
 ułatwić coś, pomóc czemuś

to fall apart  tə fɔːl əˈpɑːt  rozpadać 
się

to fall out of favour  tə fɔːl aʊt əv 
ˈfeɪvə(r)  wypaść z łask; przestać być 
czymś ulubionym/używanym (UK)

to fall short of sth  tə fɔːl ʃɔːt əv 
ˈsʌmθɪŋ  nie sprostać czemuś, nie 
zdobyć potrzebnej liczby/ilości 
czegoś

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

to feature somewhere  tə ˈfiːtʃə(r) 
ˈsʌmweə(r)  pojawiać się gdzieś, 
figurować

to feel for sb  tə fiːl fə(r) ˈsʌmbədi 
 współczuć komuś

to fence sth off  tə fens ˈsʌmθɪŋ ɒf 
 odgrodzić coś płotem

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

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

to fire the imagination  tə ˈfaɪə(r) ði 
ɪˌmædʒɪˈneɪʃn  pobudzić wyobraźnię

to flood sth  tə flʌd ˈsʌmθɪŋ  zalać coś 
(czymś), utopić coś (w czymś)

to flop off sth  tə flɒp ɒf ˈsʌmθɪŋ 
 rzucić się z czegoś

to fold in  tə fəʊld ɪn  zwijać (się), 
składać

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

to forego sth  tə fɔːˈɡəʊ ˈsʌmθɪŋ 
 odpuścić coś, pominąć

to fortify sth  tə ˈfɔːtɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 wzmocnić coś

to found sth  tə faʊnd ˈsʌmθɪŋ 
 założyć coś

to fuel sth  tə ˈfjuːəl ˈsʌmθɪŋ 
 napędzać coś, zasilać

to furnish sth  tə ˈfɜːnɪʃ ˈsʌmθɪŋ 
 wyposażyć coś

to get a foothold somewhere  tə ɡet 
ə ˈfʊthəʊld ˈsʌmweə(r)  zdobyć gdzieś 
przyczółek

to get change  tə ɡet tʃeɪndʒ 
 otrzymać resztę (po zapłaceniu za 
coś)

to get involved in sth  tǝ get ɪnˈvɒlvd 
ɪn ˈsʌmθɪŋ  zaangażować się w coś

to get on X  tə ɡet ɒn  X sobie ze sobą 
radzić (o relacji między dwoma oso-
bami)

to get out and about  tə ɡet ˈaʊt ənd 
əˈbaʊt  wyjść na miasto, nie siedzieć 
w jednym miejscu

to get out of hand  tə get aʊt əv 
hænd  wymknąć się spod kontroli

to get the all-clear  tə ɡet ði ˈɔːl 
klɪə(r)  otrzymać zielone światło

to get underway  tə ɡet ˌʌndəˈweɪ 
 rozpocząć się, wystartować

to go ahead with sth  tə ɡəʊ əˈhed 
wɪð ˈsʌmθɪŋ  rozpocząć coś, zacząć 
coś robić

to go back X  tə ɡəʊ bæk  sięgać 
wstecz X (lat)

to go crashing  tə ɡəʊ ˈkræʃɪŋ 
 rozpaść się

to go off on a tangent  tə ɡəʊ ɒf ɒn ə 
ˈtændʒənt  zboczyć/zejść z tematu

to go one’s own way  tə ɡəʊ wʌnz 
əʊn ˈweɪ  podążać własnym szlakiem/
ścieżką

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

to grasp sth  tə ɡrɑːsp ˈsʌmθɪŋ  pojąć 
coś, zrozumieć

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

to hark back to sb  tə hɑːk ˈbæk tə 
ˈsʌmbədi  sięgać wstecz czasów kogoś

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

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

to have a night out  tə həv ə naɪt 
ˈaʊt  wyjść na miasto wieczorem (by 
się zabawić)

to have a point in doing sth  tə 
həv ə pɔɪnt ɪn ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
 mieć słuszność, podejmując jakieś 
działanie, słusznie coś robić

to have little in common  tə həv ˈlɪtl 
ɪn ˈkɒmən  mieć niewiele (ze sobą) 
wspólnego

to head sth  tə hed ˈsʌmθɪŋ 
 przewodzić czemuś, zarządzać czymś

to hit the jackpot  tə hɪt ðə ˈdʒækpɒt 
 wygrać los na loterii, odnieść 
znaczący sukces
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to host sth  tə həʊst ˈsʌmθɪŋ 
 zorganizować coś

to house sb  tə haʊz ˈsʌmbədi 
 pomieścić kogoś

to impose sth  tu ɪmˈpəʊz ˈsʌmθɪŋ 
 narzucić coś, wymusić

to inaugurate sth  tu ɪˈnɔːɡjʊreɪt 
ˈsʌmθɪŋ  zainaugurować coś

to incorporate sth  tu ɪnˈkɔːpəreɪt 
ˈsʌmθɪŋ  włączać coś, obejmować

to influence sth  tu ˈɪnflʊəns ˈsʌmθɪŋ 
 mieć wpływ na coś, wywierać wpływ

to inherit sth  tu ɪnˈherɪt ˈsʌmθɪŋ 
 odziedziczyć coś

to insist upon sth  tu ɪnˈsɪst əˈpɒn 
ˈsʌmθɪŋ  nalegać na coś

to instruct sb to do sth  tu 
ɪnˈstrʌkt ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ 
 poinstruować kogoś, aby coś zrobił

to interact with sth  tu ˌɪntəˈrækt wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  wchodzić z czymś  
w interakcję

to intrigue sb  tu ɪnˈtriːɡ ˈsʌmbədi 
 zaintrygować kogoś

to invade  tu ɪnˈveɪd  najechać 
(kogoś)

to invent sth  tə ɪnˈvent ˈsʌmθɪŋ 
 wynaleźć coś

to involve sth  tu ɪnˈvɒlv ˈsʌmθɪŋ 
 dotyczyć czegoś, obejmować coś

to isolate sth  tu ˈaɪsəleɪt ˈsʌmθɪŋ 
 odizolować coś

to jail sb for doing sth  tə dʒeɪl 
ˈsʌmbədi fə(r) ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  trafić 
do więzienia za zrobienie czegoś  
(o kimś)

to jam sth together  tə dʒæm 
ˈsʌmθɪŋ təˈɡeðə(r)  zbić coś razem, 
połączyć siłą

to jut out  tə dʒʌt ˈaʊt  wystawać

to keel over  tə kiːl ˈəʊvə(r) 
 przewrócić się (pot.)

to keep sb from doing sth  tə kiːp 
ˈsʌmbədi frəm ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
 uniemożliwić komuś (z)robienie 
czegoś

to keep sb on track  tə kiːp ˈsʌmbədi 
ɒn træk  nie pozwalać komuś zboczyć/
stracić z oczu celu

to keep sth aside  tə kiːp ˈsʌmθɪŋ 
əˈsaɪd  odłożyć coś na bok/później

to keep sth cool  tə kiːp ˈsʌmθɪŋ 
kuːl  utrzymywać coś w chłodzie, 
utrzymywać niską temperaturę 
czegoś

to keep sth up  tə kiːp ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 nadążyć z czymś, utrzymać  
(odpowiednie tempo, robienie 
czegoś na czas itp.)

to lack sth  tə læk ˈsʌmθɪŋ  nie mieć 
czegoś

to lampoon sth  tə læmˈpuːn ˈsʌmθɪŋ 
 nabijać się z czegoś, wyśmiewać

to landscape sth  tə ˈlændskeɪp 
ˈsʌmθɪŋ  zajmować się architekturą 
krajobrazu

to lap  tə læp  pluskać (o falach, 
wodzie)

to launch sth  tə lɔːntʃ ˈsʌmθɪŋ 
 wypuścić coś, wprowadzić na rynek

to lay the foundations for sth  tə leɪ 
ðə faʊnˈdeɪʃnz fə(r) ˈsʌmθɪŋ  położyć 
podwaliny pod coś, stworzyć pod-
stawy (dla) czegoś

to leave sth to chance  tə liːv ˈsʌmθɪŋ 
tə tʃɑːns  pozostawić coś przypadkowi

to leave sth to sb  tə liːv ˈsʌmθɪŋ tə 
ˈsʌmbədi  pozostawić coś komuś, coś 
w czyjejś gestii

to lecture sb about sth  tə ˈlektʃə(r) 
ˈsʌmbədi əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ  prawić 
komuś kazania na jakiś temat, 
pouczać kogoś

to level sth  tə ˈlevl ˈsʌmθɪŋ  zrównać 
coś z ziemią

to liaise with sb  tə lɪˈeɪz wɪð 
ˈsʌmbədi  współpracować z kimś, 
działać w porozumieniu z kimś

to lie ahead  tə laɪ əˈhed  czekać  
(na kogoś) w przyszłości

to liken sth to sth  tə ˈlaɪkən ˈsʌmθɪŋ 
tə ˈsʌmθɪŋ  przyrównać coś do czegoś

to live the good life  tə lɪv ðə ɡʊd laɪf 
 opływać w dostatki/luksusy

to look down on sth  tə lʊk daʊn ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  traktować coś protekcjonal-
nie, patrzeć na coś z góry

to lug sth  tə lʌɡ ˈsʌmθɪŋ   
przy/taszczyć  coś

to maintain sth  tə meɪnˈteɪn 
ˈsʌmθɪŋ  utrzymać coś, zachować

to make a comeback  tə meɪk ə 
ˈkʌmbæk  powrócić

to make a fortune  tə meɪk ə ˈfɔːtʃuːn 
 zbić fortunę

to make a killing  tə meɪk ə ˈkɪlɪŋ 
 zarobić krocie

to make a rod for one’s back  tə 
ˈmeɪk ə rɒd fə(r) wʌnz ˈbæk  kręcić  
na siebie bat

to make sacrifices  tə meɪk 
ˈsækrɪfaɪsɪz  poświęcać się

to make saving on sth  tə ˈmeɪk 
ˈseɪvɪŋ ɒn ˈsʌmθɪŋ  zaoszczędzić  
na czymś

to make sense  tə ˈmeɪk sens  mieć 
sens

to make sth available to sb  tə 
ˈmeɪk ˈsʌmθɪŋ əˈveɪləbl tə ˈsʌmbədi 
 udostępnić coś komuś

to make sth into sth  tə ˈmeɪk 
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ  uczynić coś  
z czegoś, przekształcić

to make sth possible  tə ˈmeɪk 
ˈsʌmθɪŋ ˈpɒsəbl  uczynić coś 
możliwym, umożliwić coś

to make sth up of sth  tə meɪk 
ˈsʌmθɪŋ ʌp əv ˈsʌmθɪŋ  stworzyć coś 
z czegoś

to make the headlines  tə meɪk ðə 
ˈhedlaɪnz  trafić na nagłówki/pier-
wsze strony

to make way for sth  tə meɪk weɪ 
fə(r) ˈsʌmθɪŋ  zrobić miejsce dla 
czegoś

to make X distinction  tə ˈmeɪk 
dɪˈstɪŋkʃn  czynić X rozróżnienie

to manage sth  tə ˈmænɪdʒ ˈsʌmθɪŋ 
 dokonać czegoś

to mandate sth  tə ˈmændeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  uczynić coś obowiązkowym, 
wprowadzić coś (np. obowiązek 
czegoś)

to manoeuvre sth  tə məˈnuːvə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  manewrować czymś

to marshal sth  tə ˈmɑːʃl ˈsʌmθɪŋ 
 manewrować czymś, prowadzić 
(pośrednio, np. za pomocą sygnałów, 
poleceń)
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to marvel at sth  tə ˈmɑːvl  
ət ˈsʌmθɪŋ  podziwiać coś

to materialise  tə məˈtɪərɪəlaɪz 
 urzeczywistnić się, zostać  
zrealizowanym

to maximise sth  tə ˈmæksɪmaɪz 
ˈsʌmθɪŋ  zmaksymalizować coś

to mechanise sth  tə ˈmekənaɪz 
ˈsʌmθɪŋ  zmechanizować coś

to meet a target  tǝ miːt ǝ ˈtɑːɡɪt 
 sprostać wymogowi, wykonać coś 
zgodnie z wytyczną/normą

to meet X need  tə miːt niːd  sprostać 
X wymogom, spełnić X potrzebę

to mimic sth  tə ˈmɪmɪk ˈsʌmθɪŋ 
 naśladować coś

to minimise sth  tə ˈmɪnɪmaɪz 
ˈsʌmθɪŋ  zminimalizować coś

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

to modify sth  tə ˈmɒdɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 zmodyfikować coś

to mount sth  tə maʊnt ˈsʌmθɪŋ 
 zamocować coś

to move in  tə muːv ɪn  wprowadzić 
się

to move indoors  tə muːv ˌɪnˈdɔːz 
 przeprowadzić się do pomieszczenia

to move into sth  tə muːv ˈɪntə 
ˈsʌmθɪŋ  przeprowadzić się dokądś

to move on to sth  tə muːv ɒn tə 
ˈsʌmθɪŋ  przejść do czegoś (po czymś)

to move sth up the agenda  tə 
muːv ˈsʌmθɪŋ ʌp ði əˈdʒendə  nadać 
czemuś większy priorytet

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

to nickname sb sth  tə ˈnɪkneɪm 
ˈsʌmbədi ˈsʌmθɪŋ  ochrzcić kogoś 
jakimś mianem, nadać komuś jakiś 
przydomek

to nickname sth X  tə ˈnɪkneɪm 
ˈsʌmθɪŋ  nadać czemuś przydomek X

to note  tə nəʊt  zauważyć, nadmienić

to notice sth  tə ˈnəʊtɪs ˈsʌmθɪŋ 
 zauważyć coś

to offend  tu əˈfend  obrazić, urazić

to offset sth  tu ˈɒfset ˈsʌmθɪŋ 
 wyrównać coś, zrównoważyć

to orchestrate sth  tu ˈɔːkɪstreɪt 
ˈsʌmθɪŋ  ukartować coś, 
zorganizować

to outflank sth  tu ˌaʊtˈflæŋk 
ˈsʌmθɪŋ  oskrzydlać, otaczać coś

to overhang  tu ˌəʊvəˈhæŋ  zwisać 
(nad czymś)

to overload sth  tu ˌəʊvəˈləʊd 
ˈsʌmθɪŋ  przeciążyć coś

to overshadow sth  tu ˌəʊvəˈʃædəʊ 
ˈsʌmθɪŋ  przyćmić coś, górować nad 
czymś

to overtake sb  tu ˌəʊvəˈteɪk 
ˈsʌmbədi  przebić kogoś, wyprzedzić

to owe a debt to sb  tu əʊ ə det tə 
ˈsʌmbədi  być komuś dłużnym/win-
nym, być czyimś dłużnikiem

to pass sth  tə paːs ˈsʌmθɪŋ  minąć 
coś, przejść obok czegoś

to pass the crown  tə pɑːs ðə kraʊn 
 przekazać koronę/tron

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

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

to perish  tə ˈperɪʃ  zginąć, ulec 
zagładzie

to permeate sth  tə ˈpɜːmɪeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  przenikać coś na wskroś, 
przesiąknąć czymś

to peruse  tə pəˈruːz  przeglądać, 
studiować

to pick sth up  tə pɪk ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 nauczyć się czegoś, zdobyć (wiedzę/
umiejętność)

to pick up the prizes  tə pɪk ʌp ðə 
ˈpraɪzɪz  zdobyć nagrody

to pierce sth  tə pɪəs ˈsʌmθɪŋ  przebić 
coś

to pin sth together  tə pɪn ˈsʌmθɪŋ 
təˈɡeðə(r)  spinać coś razem, łączyć

to place stress on sth  tə ˈpleɪs stres 
ɒn ˈsʌmθɪŋ  obciążyć coś

to plonk sth  tə plɒŋk ˈsʌmθɪŋ 
 umieścić coś (np. bez ładu i składu, 
szybko i niedbale), rzucić

to ply the roads  tə plaɪ ðə rəʊdz 
 jeździć drogami

to pop out  tə pɒp ˈaʊt  wyskoczyć, 
wypaść

to pop up  tǝ pɒp ʌp  wyskakiwać, 
nagle się pojawiać

to post sth  tə pəʊst ˈsʌmθɪŋ 
 opublikować coś, umieścić online

to precede sb/sth  tə prɪˈsiːd 
ˈsʌmbədi/ˈsʌmθɪŋ  poprzedzać  
kogoś/coś

to precipitate sth  tə prɪˈsɪpɪteɪt 
ˈsʌmθɪŋ  wywoływać coś, 
przyśpieszać coś 

to predict  tə prɪˈdɪkt  przewidywać

to prefer sth  tə prɪˈfɜː(r) ˈsʌmθɪŋ 
 preferować coś

to preside over sth  tə prɪˈzaɪd 
ˈəʊvə(r) ˈsʌmθɪŋ  przewodniczyć 
czemuś (np. zebraniu), przewodzić

to prevail  tə prɪˈveɪl  brać górę

to prevent sth from doing sth  tə 
prɪˈvent ˈsʌmθɪŋ frəm ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
 uniemożliwić czemuś zrobienie 
czegoś

to prick sth  tə prɪk ˈsʌmθɪŋ  ukłuć 
coś, nakłuć

to prosecute sb  tə ˈprɒsɪkjuːt 
ˈsʌmbədi  wnosić przeciwko komuś 
oskarżenie, ścigać sądownie

to protect sth against sth  tə prəˈtekt 
ˈsʌmθɪŋ əˈɡenst ˈsʌmθɪŋ  ochronić 
coś przed czymś

to protrude  tə prəˈtruːd  wystawać

to provide sth for sb  tə prəˈvaɪd 
ˈsʌmθɪŋ fə(r) ˈsʌmbədi  zapewnić coś 
komuś, dać

to pull sth down  tə pʊl ˈsʌmθɪŋ 
daʊn  zdemolować, zniszczyć

to pull sth through sth  tə pʊl 
ˈsʌmθɪŋ θruː ˈsʌmθɪŋ  przeciągnąć 
coś przez coś

to purchase sth  tə ˈpɜːtʃəs ˈsʌmθɪŋ 
 nabyć coś

to pursue sth  tə pəˈsjuː ˈsʌmθɪŋ 
 zajmować się czymś, robić coś

to push for sth  tə pʊʃ fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 zabiegać o coś, dążyć do czegoś
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to push sth up  tə pʊʃ ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 podbijać coś, podnosić

to push the boat out  tə pʊʃ ðə bǝʊt 
aʊt  zaszaleć (pot., UK)

to push the boundaries  tə pʊʃ ðə 
ˈbaʊndrɪz  naginać granice, wykraczać 
poza granice

to put form before function  tə 
pʊt ˈfɔːm bɪˈfɔː ˈfʌŋkʃn  dawać 
pierwszeństwo formie, a nie 
funkcjonalności

to put sb off sth  tə pʊt ˈsʌmbədi ɒf 
ˈsʌmθɪŋ  zniechęcić kogoś do czegoś; 
odstręczać kogoś od czegoś

to put sb on to sth  tə pʊt ˈsʌmbədi 
ɒn tə ˈsʌmθɪŋ  sprowokować kogoś 
do czegoś, podpuścić

to put sth down  tə pʊt ˈsʌmθɪŋ 
daʊn  wpłacić coś

to put sth on the map  tə pʊt 
ˈsʌmθɪŋ ɒn ðə mæp  wsławić coś, 
uczynić (nazwę/imię kogoś) sławnym

to put sth out of sight  tə pʊt 
ˈsʌmθɪŋ ˈaʊt əv saɪt  schować coś, 
usunąć z pola widzenia

to put sth up  tə pʊt ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 wyłożyć coś (pieniądze, fundusze  
na coś)

to put sth X way  tə pʊt ˈsʌmθɪŋ ˈweɪ 
 ująć coś w X sposób

to put strain on sth  tə pʊt streɪn ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  obciążyć coś, wywrzeć  
nacisk

to put up a tent  tə pʊt ʌp ə tent 
 rozbić namiot

to put) sth in place  tə pʊt ˈsʌmθɪŋ ɪn 
ˈpleɪs  umieścić coś (gdzieś)

to quote  tə kwəʊt  cytować, 
przytaczać

to raise sb’s eyebrows  tə reɪz 
ˈsʌmbədiz ˈaɪbraʊz  wywołać u kogoś 
konsternację, zadziwić kogoś

to raise sb’s hackles  tə reɪz 
ˈsʌmbədɪz ˈhæklz  sprowokować 
kogoś, wkurzyć

to raze sth to the ground  tə reɪz 
ˈsʌmθɪŋ tə ðə ɡraʊnd  zrównać coś  
z ziemią

to reach an X point  tə riːtʃ ən pɔɪnt 
 sięgnąć punktu X, osiągnąć stan X

to realise sth  tə ˈrɪəlaɪz ˈsʌmθɪŋ 
 zdać sobie z czegoś sprawę

to rebel against sth  tə rɪˈbel əˈɡenst 
ˈsʌmθɪŋ  zbuntować się przeciwko 
czemuś

to rebuild sth  tə ˌriːˈbɪld ˈsʌmθɪŋ 
 odbudować coś

to reclaim sth from sth  tə rɪˈkleɪm 
ˈsʌmθɪŋ frəm ˈsʌmθɪŋ  odzyskać coś 
z czegoś

to recognise sth  tə ˈrekəɡnaɪz 
ˈsʌmθɪŋ  rozpoznać coś, uznać

to reconfigure sth  tə ˌriːkənˈfɪɡə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  zrekonfigurować coś

to rectify sth  tə ˈrektɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 poprawić coś

to redesign sth  tə ˌriːdɪˈzaɪn ˈsʌmθɪŋ 
 przeprojektować coś, odmienić coś

to redraw sth  tə ˌriːˈdrɔː ˈsʌmθɪŋ 
 ponownie coś narysować, 
przerysować coś

to refer to sth  tə rɪˈfɜː(r) tə ˈsʌmθɪŋ 
 wspominać coś, mówić o czymś

to reference sth  tə ˈrefrəns 
ˈsʌmθɪŋ  odwoływać się do czegoś, 
nawiązywać do czegoś

to refurbish sth  tə ˌriːˈfɜːbɪʃ ˈsʌmθɪŋ 
 odnowić coś

to refuse sth  tə rɪˈfjuːz ˈsʌmθɪŋ 
 odmówić czegoś

to refuse to do sth  tə rɪˈfjuːz tə du 
ˈsʌmθɪŋ  odmówić zrobienia czegoś

to rehouse sb  tə ˌriːˈhaʊz ˈsʌmbədi 
 przesiedlić kogoś, dać komuś  
mieszkanie zastępcze

to reign supreme  tə reɪn suːˈpriːm 
 rządzić niepodzielnie

to reimagine sth  tə riːɪˈmadʒɪn 
ˈsʌmθɪŋ  ponownie coś stworzyć, 
przebudować od zera

to relate to sth  tə rɪˈleɪt tə ˈsʌmθɪŋ 
 odnosić się do czegoś, być z czymś 
powiązanym

to release sth  tə rɪˈliːs ˈsʌmθɪŋ 
 wypuścić coś, uwolnić

to relish sth  tə ˈrelɪʃ ˈsʌmθɪŋ 
 radować się czymś, cieszyć

to relocate  tə ˌriːləʊˈkeɪt 
 przeprowadzić się

to remain  tə rɪˈmeɪn  pozostawać

to remove sb from sth  tə rɪˈmuːv 
ˈsʌmbədi frəm ˈsʌmθɪŋ  usunąć kogoś 
z czegoś

to rent sth out  tə rent ˈsʌmθɪŋ aʊt 
 wynająć coś (komuś)

to rent  tə rent  wynająć

to replace sth with sth  tə rɪˈpleɪs 
ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ  zastąpić coś 
czymś

to replace sth  tə rɪˈpleɪs ˈsʌmθɪŋ 
 wymieniać coś

to replace sth  tə rɪˈpleɪs ˈsʌmθɪŋ 
 zastąpić coś

to reply to sth  tə rɪˈplaɪ tə ˈsʌmθɪŋ 
 odpowiedzieć na coś

to repurpose sth  tə ˌriːˈpɜːpəs 
ˈsʌmθɪŋ  przerobić coś pod nowy cel 
(np. stary budynek)

to resell  tə ˌriːˈsel  odsprzedać

to resemble sth  tə rɪˈzembl ˈsʌmθɪŋ 
 przypominać coś

to result in sth  tə rɪˈzʌlt ɪn ˈsʌmθɪŋ 
 poskutkować czymś

to retain sth  tə rɪˈteɪn ˈsʌmθɪŋ 
 zachować coś, utrzymać

to rethink sth  tə ˌriːˈθɪŋk ˈsʌmθɪŋ 
 przemyśleć coś, ponownie coś 
przeanalizować

to retire  tə rɪˈtaɪə(r)  przejść  
na emeryturę

to revive sth  tə rɪˈvaɪv ˈsʌmθɪŋ 
 ożywić coś, przywrócić do życia

to rhyme  tə raɪm  rymować się

to rise from the ashes  tə raɪz frəm ði 
ˈæʃɪz  odrodzić się z popiołów

to roast sth  tə rəʊst ˈsʌmθɪŋ  opiekać 
coś, piec

to rob a bank  tə rɒb ə bæŋk 
 obrabować bank

to roll one’s sleeves up  tə rəʊl wʌnz 
sliːvz ʌp  zakasać rękawy

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

to rummage through sth  tə ˈrʌmɪdʒ 
θruː ˈsʌmθɪŋ  poszperać w czymś, 
przerzucić coś (w poszukiwaniu 
czegoś)
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to run a credit check  tə rʌn ə ˈkredɪt 
tʃek  zbadać czyjąś historię kredytową

to run into sth  tə rʌn ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ 
 natrafić na coś, napotkać coś

to run to sth  tə rʌn tə ˈsʌmθɪŋ  sięgać 
czegoś (np. jakiejś wielkości)

to sabotage sth  tə ˈsæbətɑːʒ 
ˈsʌmθɪŋ  sabotować coś

to sample sth  tə ˈsɑːmpl ˈsʌmθɪŋ 
 spróbować czegoś, skosztować

to save the day  tə seɪv ðə deɪ 
 uratować sytuację

to scare the living daylights out of 
sb  tə skeə(r) ðə ˈlɪvɪŋ ˈdeɪlaɪts ˈaʊt 
əv ˈsʌmbədi  wystraszyć kogoś  
na śmierć

to scroll through sth  tə skrəʊl θruː 
ˈsʌmθɪŋ  przewinąć coś  
(np. o stronie)

to scurry around  tə ˈskʌri əˈraʊnd 
 pomykać dokoła (gdzieś/czegoś)

to seek sb’s advice  tə siːk ˈsʌmbədɪz 
ədˈvaɪs  zasięgać czyjejś porady

to sell sth off  tə sel ˈsʌmθɪŋ ɒf 
 wyprzedawać coś, wyzbywać się 
czegoś

to serve as sth  tə sɜːv əz ˈsʌmθɪŋ 
 posłużyć jako coś, wypełnić jakąś rolę

to serve sb well  tə sɜːv ˈsʌmbədi wel 
 dobrze się komuś przysłużyć

to serve sb  tə sɜːv ˈsʌmbədi  służyć 
komuś, obsługiwać

to serve X purpose  tə sɜːv ˈpɜːpəs 
 służyć X celowi

to set out to do sth  tə set aʊt tə du 
ˈsʌmθɪŋ  wyruszyć, by coś zrobić, 
zacząć coś robić

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

to set sth out  tǝ set ˈsʌmθɪŋ aʊt 
 wyznaczyć coś, określić

to set sth up  tə set ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 założyć coś, ułożyć, zorganizować

to settle down  tə setl daʊn  osiąść

to shatter sth  tə ˈʃætə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 rozbić coś, strzaskać

to show no signs of doing sth  tǝ 
ʃəʊ nǝʊ saɪnz ǝv ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  ani 
myśleć przestać coś robić, nie zanosić 

się na to, aby się miało przestać coś 
robić

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

to sign up for sth  tə saɪn ʌp 
fə(r) ˈsʌmθɪŋ  zapisać się na coś, 
zasubskrybować coś

to slate sth  tə sleɪt ˈsʌmθɪŋ  ostro 
coś zjechać (skrytykować)

to snap sth in half  tə snæp ˈsʌmθɪŋ 
ɪn hɑːf  złamać coś na pół

to snap  tə snæp  złamać się

to solve mysteries  tə sɒlv ˈmɪstərɪz 
 rozwiązać zagadki

to some extent  tə səm ɪkˈstent  do 
pewnego stopnia, w pewnym stopniu

to spare sb blushes  tə speə(r) 
ˈsʌmbədi ˈblʌʃɪz  oszczędzić komuś 
wstydu, nie zawstydzać kogoś (UK)

to splash the cash  tə splæʃ ðə kæʃ 
 szastać kasą

to spring up  tə sprɪŋ ʌp  pojawiać 
się (nagle), wyrastać (jak grzyby po 
deszczu)

to stack sth upon sth  tə stæk 
ˈsʌmθɪŋ əˈpɒn ˈsʌmθɪŋ  stawiać coś 
na czymś

to stall  tə stɔːl  utknąć w martwym 
punkcie

to stand a chance  tə stænd ə 
tʃɑːns  mieć szansę (na wygraną, nie 
przegrać)

to stand at X  tə stænd ət  wynosić X, 
stanowić

to stand guard  tə stænd ɡɑːd  stanąć 
na straży; bronić

to stand on the shoulders of gi-
ants  tə stænd ɒn ðə ˈʃəʊldəz əv 
ˈdʒaɪənts  być karłem wporównaniu 
do gigantów przeszłości (np. o nau-
kowcach, artystach dawnych epok  
w porównaniu do obecnych czasów)

to stand the test of time  tə stænd 
ðə test əv taɪm  wytrzymać próbę 
czasu

to stand up to sth  tə stænd ʌp tə 
ˈsʌmθɪŋ  oprzeć się czemuś

to start off  tə stɑːt ɒf  rozpocząć, 
zacząć

to step in  tə step ɪn 
 zainterweniować, okazać wsparcie

to stick out  tə stɪk aʊt  wystawać

to stick sth somewhere  tə stɪk 
ˈsʌmθɪŋ ˈsʌmweə(r)  wstawić coś 
gdzieś, zostawić

to strengthen  tə ˈstreŋθn  wzmocnić, 
umocnić

to stretch oneself to the limit  tə 
stretʃ wʌnˈself tə ðə ˈlɪmɪt  nagiąć się 
do granic możliwości, działać  
na krawędzi załamania

to strive for sth  tǝ straɪv fǝ(r) 
ˈsʌmθɪŋ  dążyć za czymś/do czegoś

to struggle to do sth  tə ˈstrʌɡl tə du 
ˈsʌmθɪŋ  mieć problem ze zrobieniem 
czegoś

to supervise sth  tə ˈsuːpəvaɪz 
ˈsʌmθɪŋ  nadzorować coś

to support sth  tə səˈpɔːt ˈsʌmθɪŋ 
 wspierać coś, umożliwiać

to surpass sth  tə səˈpɑːs ˈsʌmθɪŋ 
 przekroczyć coś, przewyższyć coś

to suspend sth  tə səˈspend ˈsʌmθɪŋ 
 podwiesić coś

to switch sth on  tə swɪtʃ ˈsʌmθɪŋ ɒn 
 włączyć coś

to switch sth  tə swɪtʃ ˈsʌmθɪŋ 
 zmienić coś

to tail off  tə teɪl ɒf  zmniejszyć się, 
zmaleć (UK)

to take a day off work  tə teɪk ə deɪ 
ɒf ˈwɜːk  wziąć dzień wolnego  
od pracy

to take a hand in sth  tə teɪk ə hænd 
ɪn ˈsʌmθɪŋ  mieć w czymś swój udział

to take a hold  tə teɪk ə həʊld  wdać 
się, zadomowić

to take a seat  tə teɪk ə siːt  usiąść

to take care of sth  tə teɪk keə(r) əv 
ˈsʌmθɪŋ  załatwić coś

to take centre stage  tə teɪk ˈsentə(r) 
steɪdʒ  znaleźć się w centrum uwagi 
(UK)

to take hold  tə teɪk həʊld  zakorzenić 
się, utrwalić się

to take place  tə teɪk pleɪs  mieć 
miejsce
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to take sb through sth  tə teɪk 
ˈsʌmbədi θruː ˈsʌmθɪŋ  opisać coś 
komuś krok po kroku, wyjaśnić

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

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

to take sth to a new level  tə teɪk 
ˈsʌmθɪŋ tu ə njuː ˈlevl  wynieść coś na 
nowy poziom

to take the plunge  tə teɪk ðə 
plʌndʒ  dać nura, zdecydować się na 
poważny krok

to talk sb through sth  tə ˈtɔːk 
ˈsʌmbədi θruː ˈsʌmθɪŋ  opisać komuś 
coś, krok po kroku

to talk sth through with sb  tə ˈtɔːk 
ˈsʌmθɪŋ θruː wɪð ˈsʌmbədi  przegadać 
coś z kimś, przedyskutować

to term sth sth  tə tɜːm ˈsʌmθɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ  określać coś jakimś mianem

to test sth out  tə test ˈsʌmθɪŋ aʊt 
 przetestować coś

to the contrary  tə ðə kənˈtreəri 
 wprost przeciwnie

to the point of X  tə ðə pɔɪnt əv   
do takiego stopnia..., do skrajności  
w postaci X

to the uninitiated...  tə ði 
ˌʌnɪˈnɪʃɪeɪtɪd  dla  
niewtajemniczonych...

to think ahead  tə ˈθɪŋk əˈhed 
 myśleć przyszłościowo

to think outside the box  tə θɪŋk 
ˌaʊtˈsaɪd ðə bɒks  myśleć nieszablo-
nowo

to this day  tə ðɪs deɪ  po dziś dzień

to tick sth off  tə tɪk ˈsʌmθɪŋ ɒf 
 odhaczyć coś, odznaczyć (w formu-
larzu)

to tire of sth  tə ˈtaɪə(r) əv ˈsʌmθɪŋ 
 męczyć się czymś, być czymś 
znużonym

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

to top sth  tə tɒp ˈsʌmθɪŋ  przebić coś

to toss sth out  tə tɒs ˈsʌmθɪŋ aʊt 
 wywalić coś

to tout sth as sth  tə taʊt ˈsʌmθɪŋ  
əz ˈsʌmθɪŋ  okrzyczeć coś jakimś  
mianem, uznać coś za coś

to track  tə træk  śledzić, notować

to trigger sth  tə ˈtrɪɡə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 wywołać coś

to trudge off somewhere  tə trʌdʒ ɒf 
ˈsʌmweə(r)  poczłapać gdzieś

to trump sth  tǝ trʌmp ˈsʌmθɪŋ 
 przebijać coś

to try sth out  tə traɪ ˈsʌmθɪŋ aʊt 
 wypróbować coś

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

to turn a profit  tə tɜːn ə ˈprɒfɪt 
 wypracować zysk

to turn back  tə tɜːn ˈbæk  cofnąć się, 
zawrócić

to turn into sth  tə tɜːn ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ 
 zmienić się w coś

to turn nasty  tə tɜːn ˈnɑːsti  zrobić się 
agresywnym, strasznym

to turn out to be X  tə tɜːn aʊt tə bi 
 okazać się być X

to turn out  tə tɜːn aʊt  okazać się

to turn sth on its head  tə tɜːn 
ˈsʌmθɪŋ ɒn ɪts hed  przewrócić coś 
do góry nogami, kompletnie coś 
odmienić

to turn sth on  tə tɜːn ˈsʌmθɪŋ ɒn 
 włączyć coś

to turn sth up  tə tɜːn ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 znaleźć coś, wyszukać

to twist sth  tə twɪst ˈsʌmθɪŋ 
 przekręcić coś, przeinaczyć

to underpin sth  tu ˌʌndəˈpɪn 
ˈsʌmθɪŋ  stanowić fundament czegoś

to undertake sth  tu ˌʌndəˈteɪk 
ˈsʌmθɪŋ  podjąć się czegoś

to unearth sth  tu ʌnˈɜːθ ˈsʌmθɪŋ 
 wydobyć coś na światło dzienne, 
wygrzebać coś

to unfold  tu ʌnˈfəʊld  rozwijać się, 
rozgrywać (np. wydarzenia)

to usurp sth  tə juːˈzɜːp ˈsʌmθɪŋ 
 zajmować coś (dla siebie), uzurpować

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

to view sth  tə vjuː ˈsʌmθɪŋ 
 obserwować coś, oglądać; postrzegać 
coś (jako coś/jakieś)

to visualise sb  tə ˈvɪʒuəlaɪz 
ˈsʌmbədi  zwizualizować kogoś; 
pokazać na obrazie

to wait in for sb  tə weɪt ɪn fə(r) 
ˈsʌmbədi  zaczekać na kogoś w domu

to wander around sth  tə ˈwɒndə(r) 
əˈraʊnd ˈsʌmθɪŋ  chadzać gdzieś (np. 
bez celu)

to wander in  tə ˈwɒndər ɪn  przypad-
kiem gdzieś wejść

to warn sb  tə wɔːn ˈsʌmbədi  ostrzec 
kogoś

to watch over sth  tə wɒtʃ ˈəʊvə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  nadzorować coś, pilnować

to wax lyrical  tə wæks ˈlɪrɪkl  wpaść 
w liryczny nastrój

to wire sth  tə ˈwaɪə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 okablować coś, puścić przewody

to witness sth  tə ˈwɪtnəs ˈsʌmθɪŋ 
 doświadczyć czegoś, być świadkiem 
czegoś

to wobble  tə ˈwɒbl  wahać się, być 
niestabilnym

to wonder  tə ˈwʌndə(r)  zastanawiać 
się

to woo sb  tə wuː ˈsʌmbədi  zabiegać 
o czyjeś względy

to work sth  tə ˈwɜːk ˈsʌmθɪŋ 
 obsługiwać coś (np. sprzęt)

to worsen  tə ˈwɜːsən  pogorszyć (się)

to wow sb  tə waʊ ˈsʌmbədi 
 zadziwiać kogoś

tobacco  təˈbækəʊ  tytoń

toilet pan  ˈtɔɪlɪt pæn  sedes

toolbox  ˈtuːlbɒks  skrzynka  
z narzędziami, zestaw niezbędnych 
narzędzi

toolmaking  ˈtuːlmeɪkɪŋ  wytwarzanie 
narzędzi

tools of the trade  tuːlz əv ðə treɪd 
 narzędzia do pracy (w danym fachu)

top dollar  tɒp ˈdɒlə(r)  kupa kasy, 
gruba forsa (pot., US)
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torrential rain  təˈrenʃl reɪn  ulewny 
deszcz

total annual gross income  ˈtəʊtl 
ˈænjuəl ɡrəʊs ˈɪŋkʌm  całkowity 
dochód roczny brutto

touchscreen  ˈtʌtʃskriːn  ekran 
dotykowy

tough nut  tʌf nʌt  twardy orzech  
do zgryzienia(o osobie upartej  
lub trudnej)

tower block  ˈtaʊə(r) ˈblɒk  wieżowiec

townhouse  taʊn ˈhaʊs  kamienica

tracker mortgage  ˈtrækə(r) ˈmɔːɡɪdʒ 
 indeksowany kredyt hipoteczny

trade association  treɪd əˌsəʊʃiˈeɪʃn 
 stowarzyszenie handlowe, związek 
zawodowy

trade route  treɪd ruːt  szlak handlowy

tradesman  ˈtreɪdzmən  rzemieślnik

trading centre  ˈtreɪdɪŋ ˈsentə(r) 
 centrum handlowe; węzeł handlowy 
(UK)

traffic  ˈtræfɪk  ruch uliczny, wodny

trailblazer  ˈtreɪlbleɪzə(r)  pionier (np. 
w jakiejś dziedzinie)

trait  treɪt  cecha, przymiot

trajectory  trəˈdʒektəri  trajektoria, 
tor

tranquil  ˈtræŋkwɪl  spokojny, cichy

trans-Saharan  transˌsəˈhɑːrən  trans-
saharyjski

trap door  træp dɔː(r)  właz, zapadnia

trash picker  træʃ ˈpɪkə(r)  zbieracz 
śmieci

travelogue  ˈtrævəlɒɡ  dziennik 
podróży, film podróżniczy

tree-lined  triː laɪnd  wysadzany drze-
wami

trench  trentʃ  rów, okop

trial  ˈtraɪəl  proces (sądowy)

trials and tribulations  ˈtraɪəlz ənd 
ˌtrɪbjʊˈleɪʃnz  zgryzoty i niedole

triangular  traɪˈæŋɡjʊlə(r)  trójkątny

tried and tested  traɪd ənd ˈtestɪd 
 wypróbowany, pewny (UK)

trowel  ˈtraʊəl  szpachla, kielnia

truss  trʌs  kratownica

tube  tjuːb  rura

tundra  ˈtʌndrə  tundra

turmoil  ˈtɜːmɔɪl  wrzenie

turnkey  ˈtɜːnkiː  „pod klucz”  
(o budowie, o budynku)

turret  ˈtʌrɪt  wieżyczka

Tuscan  ˈtʌsk(ə)n  toskański

TV series  ˌtiː ˈviː ˈsɪəriːz  serial TV 
(US), sezon serialu telewizyjnego 
(UK)

tweak  twiːk  usprawnienie,  
ulepszenie (szczególnie nieduże)

twig  twɪɡ  gałązka

twist  twɪst  nagły zwrot akcji,  
niespodziewane wydarzenie

tycoon  taɪˈkuːn  potentat, magnat

typewriter  ˈtaɪpraɪtə(r)  maszyna  
do pisania

typo  ˈtaɪpəʊ  literówka (pot.)

U
unapologetic  ˌʌnəˌpɒləˈdʒetɪk 
 nieproszący o wybaczenie, robiący 
coś bez skrupułów

unattainable  ˌʌnəˈtaɪnəbl 
 niedostępny, nieosiągalny

unauthorised  ʌnˈɔːθəraɪzd   
nieuprawniony, niedozwolony

unbelievable  ˌʌnbɪˈliːvəbl  nie  
do wiary, niewiarygodny

uncompromising  ʌnˈkɒmprəmaɪzɪŋ 
 nieustępliwy, bezkompromisowy

under canvas  ˈʌndə(r) ˈkænvəs   
w namiocie

underestimation  ˌʌndəˌrestɪˈmeɪʃn 
 niedocenianie

underfloor  ˌʌndəˈflɔː(r)  podłogowy, 
pod podłogą

underground  ˈʌndəɡraʊnd  podziem-
ny, sekretny

undertaking  ˌʌndəˈteɪkɪŋ 
 przedsięwzięcie

underwater  ˈʌndəwɔːtə(r)  podwodny

undesirable  ˌʌndɪˈzaɪərəbl 
 niepożądany

undisputed  ˌʌndɪˈspjuːtɪd  niekwes-
tionowany

undoubtedly  ʌnˈdaʊtɪdli  bez 
wątpienia

uneconomic  ˌʌniːkəˈnɒmɪk  nieren-
towny

unfortunate  ʌnˈfɔːtʃʊnət  niefortunny, 
godny pożałowania

unifying  ˈjuːnɪfaɪɪŋ  jednoczący

unimaginable  ˌʌnɪˈmædʒɪnəbl 
 niewyobrażalny

unintentionally  ˌʌnɪnˈtenʃnəli 
 niechcący, przypadkowo

unlucky  ʌnˈlʌki  nieszczęsny

unprecedented  ʌnˈpresɪdentɪd  bez-
precedensowy

unreinforced  ʌnˌriːɪnˈfɔːst  nieuzbro-
jony (beton)

unsanitary  ʌnˈsænətri  niehigieniczny

unscrupulous  ʌnˈskruːpjələs   
nieuczciwy, pozbawiony skrupułów

unsecured  ʌnsɪˈkjʊəd   
niezabezpieczony

unsentimental  ˌʌnˌsentɪˈmentl   
pozbawiony sentymentów,  
pragmatycznie myślący

unsightly  ʌnˈsaɪtli  brzydki, szpetny

unwelcome  ʌnˈwelkəm  niemile  
widziany, niechciany

up and running  ʌp ənd ˈrʌnɪŋ 
 działający, uruchomiony

up sb’s street  ʌp ˈsʌmbədɪz striːt   
w kręgu czyichś zainteresowań

up to date  ʌp tə deɪt  aktualny,  
na czasie (nie przed rzeczownikiem)

update  ˈʌpdeɪt  aktualizacja, 
unowocześnienie

urban  ˈɜːbən  miejski

user experience  ˈjuːzə(r) 
ɪkˈspɪərɪəns  ergonomia użytkowania

utilities  juːˈtɪlɪtɪz  media (np. gaz, 
prąd itp.)

utility bill  juːˈtɪlɪti bɪl  rachunek za 
media (prąd, gaz itp.)

utility  juːˈtɪlɪti  usługi komunalne, 
media

utopian  juːˈtəʊpɪən  utopijny,  
nierealny
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V
valley  ˈvæli  dolina

valuation  ˌvæljuˈeɪʃn  wycena,  
oszacowanie

vandalism  ˈvændəlɪz(ə)m   
wandalizm

variable  ˈveərɪəbl  zmienny, różny

variable-rate  ˈveərɪəbl reɪt   
o oprocentowaniu zmiennym  
(o kredycie)

variety  vəˈraɪəti  różnorodność

variously  ˈveərɪəsli  rozmaicie,  
w różny sposób

varying  ˈveəri  w różnym stopniu, 
różnie

vast array of sth  vɑːst əˈreɪ əv 
ˈsʌmθɪŋ  szeroki wachlarz czegoś, 
duży asortyment, duża różnorodność

vast  vɑːst  szeroki, rozległy

vault  vɔːlt  skarbiec

vaulted  ˈvɔːltɪd  sklepiony (np. sufit)

vehicle  ˈviːəkl  pojazd

Venetian  vəˈniːʃn  wenecki,  
Wenecjanin

venison  ˈvenɪsn  dziczyzna

venture  ˈventʃə(r)  przedsięwzięcie, 
operacja

via  ˈvaɪə  przez, za pośrednictwem

viable  ˈvaɪəbl  realny, wykonalny

viaduct  ˈvaɪədʌkt  wiadukt

victim  ˈvɪktɪm  ofiara

Victoriana  vɪkˌtɔːrɪˈɑːnə  rzeczy,  
zabytki epoki wiktoriańskiej

Viennese  vɪəˈniːz  wiedeński

vigorously  ˈvɪɡərəsli  żywo, z werwą

village  ˈvɪlɪdʒ  wieś

violence  ˈvaɪələns  przemoc

virtual reality (VR)  ˈvɜːtʃʊəl rɪˈælɪti 
ˌviː ˈɑː(r)  rzeczywistość wirtualna

virtual tour  ˈvɜːtʃʊəl tʊə(r)  wirtualna 
wycieczka

virtually  ˈvɜːtʃʊəli  praktycznie

visible  ˈvɪzəbl  widoczny

vital  ˈvaɪtl  niezbędny, mający  
podstawowe znaczenie (dla czegoś)

vociferous  vəˈsɪfərəs  hałaśliwy, 
krzykliwy

voice-activated  vɔɪs ˈæktɪveɪtɪd   
aktywowany głosowo

volcanic dust  vɒlˈkænɪk dʌst  pył 
wulkaniczny

W
walkway  ˈwɔːkweɪ  pomost

wall partition  wɔːl pɑːˈtɪʃn  ściana 
działowa

walled  wɔːld  otoczony ścianą/
murem

wantonly  ˈwɒntənli  bezmyślnie; 
złośliwie

warehouse  ˈweəhaʊs  magazyn, 
skład

warp  wɔːp  wypaczenie

wary of doing sth  ˈweəri əv ˈduːɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ  mający się na baczności, 
pilnujący się przed zrobieniem czegoś

waste disposal  weɪst dɪˈspəʊzl 
 kanalizacja, usuwanie odpadów

waste  weɪst  ściek(i), odpad(y)

water content  ˈwɔːtə(r)ˈkɒntent 
 zawartość wody

water pipe  ˈwɔːtə(r) paɪp  rura 
wodna

waterfront  ˈwɔːtəfrʌnt  promenada 
(nad brzegiem), nadbrzeże

waterproof  ˈwɔːtəpruːf   
wodoodporny, nieprzemakalny

wattle and daub  ˈwɒtl ənd dɔːb 
 szachulec (typ struktury ścian  
i technologia budowlana)

way  ˈweɪ  znacznie, znacząco (pot.)

weak point  wiːk pɔɪnt  słaby punkt

wealth management  welθ 
ˈmænɪdʒmənt  zarządzanie 
majątkiem

wealth  welθ  majątek, bogactwo

wealthy  ˈwelθi  zamożny; osoba/
osoby zamożne

weatherproof  ˈweðəpruːf   
odporny na działanie czynników  
atmosferycznych

weight distribution  weɪt 
ˌdɪstrɪˈbjuːʃn  rozkład obciążenia, 
rozkład ciężaru

welcome  ˈwelkəm  wyczekiwany, 
upragniony

welfare  ˈwelfeə(r)  dobrobyt, dobro

well into X  wel ˈɪntə  daleko w X; 
mający sporo ponad X (np. lat)

well known for sth  wel nəʊn fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  doskonale znany dzięki 
czemuś, który się wsławił czymś

well-being  wel ˈbiːɪŋ  dobre samo-
poczucie (psychiczne/fizyczne)

well-known  wel nəʊn  doskonale/
powszechnie znany (tylko przed rzec-
zownikiem)

what goes up must come down  wɒt 
ɡəʊz ʌp məst kʌm daʊn  każdy wzlot 
grozi upadkiem

what is it all about?  ˈwɒt s ɪt ɔːl 
əˈbaʊt  o co w tym wszystkim chodzi?

what some saw as X...  ˈwɒt səm ˈsɔː 
əz  co inni uznawali za X...

wheelbarrow  ˈwiːlbærəʊ  taczka

when it comes to sth  wen ɪt kʌmz 
tə ˈsʌmθɪŋ  gdy/jeśli chodzi o coś, 
mówiąc o czymś

whereas  weərˈæz  podczas gdy

which brings us to...  wɪtʃ brɪŋz ʌs tuː 
 i w ten oto sposób dotarliśmy  
do kwestii...

whistle-stop tour  ˈwɪsl stɒp tʊə(r) 
 wycieczka objazdowa (w której  
w bardzo krótkim czasie odwiedza  
się wiele miejsc)

white goods  waɪt ɡʊdz  sprzęt  
(elektryczny) AGD

whopping  ˈwɒpɪŋ  gigantyczny  
(tylko przed rzeczownikiem) (pot.)

widespread  ˈwaɪdspred   
powszechny, rozpowszechniony

wiring  ˈwaɪərɪŋ  okablowanie

with a view  wɪð ə vjuː  z widokiem

with the proviso that...  wɪð ðə 
prəˈvaɪzəʊ ðæt  z zastrzeżeniem, że...
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with the stipulation that...  wɪð ðə 
ˌstɪpjʊˈleɪʃn ðæt  z zastrzeżeniem, że...

within budget  wɪðˈɪn ˈbʌdʒət   
w ramach budżetu, nie przekraczając 
(zakładanego) budżetu

within reach  wɪðˈɪn riːtʃ  w zasięgu

within seconds  wɪðˈɪn sɪˈkɒndz   
w ciągu kilku sekund

within walking distance  wɪðˈɪn 
ˈwɔːkɪŋ ˈdɪstəns  w niewielkiej 
odległości (możliwej do pokonania 
na piechotę)

without further ado,...  wɪðˈaʊt 
ˈfɜːðə(r) əˈduː  bez zbędnych ceregieli, 
bez dalszych wstępów (arch.)

witticism  ˈwɪtɪsɪzm  zabawna aneg-
dotka, żarcik

work of genius  ˈwɜːk əv ˈdʒiːnɪəs 
 dzieło geniusza, genialne dokonanie

workforce  ˈwɜːkfɔːs  siła robocza, 
pracownicy

working from home  ˈwɜːkɪŋ frəm 
həʊm  praca zdalna/z domu

working-class  ˈwɜːkɪŋ klɑːs  należący 
do klasy pracującej (tylko przed  
rzeczownikiem)

workman  ˈwɜːkmən  pracownik

workmanship  ˈwɜːkmənʃɪp  jakość 
wykonania

workshop  ˈwɜːkʃɒp  warsztat

World Fair  wɜːld feə(r)  Światowa 
Wystawa

World Heritage Site  wɜːld ˈherɪtɪdʒ 
saɪt  miejsce wpisane na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO

world-famous  wɜːld ˈfeɪməs 
 światowej sławy

worship  ˈwɜːʃɪp  oddawanie czci, 
wielbienie (w kontekście religijnym); 
kult

would-be  wʊd bi  potencjalny, 
niedoszły (tylko przed rzeczowni-
kiem)

woven  ˈwəʊvən  pleciony

wrought-iron  ˈrɔːt ˈaɪən  z kutego 
żelaza

X
X and Y alike  ənd əˈlaɪk  X i Y jed-
nakowo/tak samo/w tym samym 
stopniu

X as it may be...  əz ɪt meɪ bi   
pomimo X, jednak..., choć to może 
być X, jednak...

X as sth may seem...  əz ˈsʌmθɪŋ 
meɪ siːm  choć sytuacja może 
wydawać się być X, to...

X aside  əˈsaɪd  pomijając X

X at a premium  ət ə ˈpriːmɪəm   
X na wagę złota

X at the time  ət ðə ˈtaɪm  ówczesny X

X is here to stay  ɪz hɪə(r) tə steɪ  X 
się już tu zadomowił/zostaje na stałe

X or so  ɔː(r) ˈsəʊ  około X

X sounds too good to be 
true  ˈsaʊndz tuː ɡʊd tə bi truː   
X brzmi zbyt dobrze, by było  
prawdziwe

X to sb’s name  tə ˈsʌmbədɪz ˈneɪm 
 X na czyimś koncie, X wśród czyichś 
dokonań

X years on  jɪəz ɒn  po X latach, X lat 
później

X-clad  klæd  odziany w X (tylko przed 
rzeczownikiem)

X-conscious  ˈkɒnʃəs  świadomy X, 
rozumiejący problemy i zagrożenia 
związane z X

X-cum-Y  ˈkəm  X, który stał się, 
zmienił się w Y (łac.)

X-mounted  ˈmaʊntɪd  montowany 
na X

X-seater  ˈsiːtə(r)  mogący pomieścić 
X osób (o stadionie, teatrze itp.)

Y
yard  jɑːd  podwórko, dziedziniec

Z
zenith  ˈzenɪθ  zenit, szczyt

zero carbon emissions  ˈzɪərəʊ 
ˈkɑːbən ɪˈmɪʃnz  zerowe emisje wę-
glowe

zero waste  ˈzɪərəʊ weɪst  o zerowej 
ilości odpadów, niegenerujący śmieci
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