
business-english.com.pl
66/2018

A
a bump in the road | ə bʌmp ɪn ðə 
rəʊd - przeszkoda (na drodze  
do czegoś, w procesie)

a first for sb | ə ˈfɜːst fə(r) ˈsʌmbədi 
- po raz pierwszy dla kogoś  
(o czymś)

a force to be reckoned with |  
ə fɔːs tə bi ˈrekənd wɪð - siła,  
z którą należy się liczyć

a great deal of sth | ə ˈɡreɪt diːl 
əv ˈsʌmθɪŋ - duża liczba czegoś, 
bardzo wiele czegoś

a hard core of sb | ə hɑːd kɔː(r) 
əv ˈsʌmbədi - garstka/grupa 
najbardziej zagorzałych wielbicieli/
przeciwników

a matter of time | ə ˈmætə(r) əv 
taɪm - kwestia czasu

a new kid on the block | ə njuː kɪd 
ɒn ðə blɒk - nowy gracz na rynku

a string of sth | ə strɪŋ əv ˈsʌmθɪŋ - 
seria czegoś

a tad | ə ˈtæd - odrobinę, nieco 
(pot.)

a take on sth | ə teɪk ɒn ˈsʌmθɪŋ 
- spojrzenie na coś, podejście do 
czegoś

a touch of sth | ǝ tʌtʃ əv ˈsʌmθɪŋ - 
odrobina czegoś

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

aboriginal | ˌæbəˈrɪdʒnəl - tubylczy

abundant | əˈbʌndənt - obfity

abuse | əˈbjuːs - maltretowanie, 
znęcanie się (nad kimś)

acclaim | əˈkleɪm - uznanie, sława

accommodation | əˌkɒməˈdeɪʃn - 
zakwaterowanie, kwatera

accomplished | əˈkʌmplɪʃt - 
znakomity

accord | əˈkɔːd - porozumienie

according to sb | əˈkɔːdɪŋ tə 
ˈsʌmbədi - według kogoś

accordingly | əˈkɔːdɪŋli - 
odpowiednio, stosownie

accountant | əˈkaʊntənt - księgowy

acquaintance | əˈkweɪntəns - 
znajomość, poznanie się (z kimś)

acquisition | ˌækwɪˈzɪʃn - nabycie, 
zakup

addiction | əˈdɪkʃn - uzależnienie

adept at sth | əˈdept ət ˈsʌmθɪŋ - 
mistrz w (robieniu) czegoś

adjacent to sth | əˈdʒeɪsnt tə 
ˈsʌmθɪŋ - przyległy do czegoś

admirer | ədˈmaɪərə(r) - wielbiciel

adorned with sth | əˈdɔːnd wɪð 
ˈsʌmθɪŋ - ozdobiony czymś

adulthood | ˈædʌlthʊd - dorosłość

advancement | ədˈvɑːnsmənt - 
postęp

adventurous | ədˈventʃərəs - 
odważny, śmiały

advocacy | ˈædvəkəsi - obrona, 
poparcie

advocate for sth | ˈædvəkət fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - orędownik za czymś, 
zwolennik czegoś

aegis | ˈiːdʒɪs - egida

aerial view | ˈeəriəl vjuː - widok  
z powietrza

affectionately | əˈfekʃənətli - czule

affinity for sth | əˈfɪnəti fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - sympatia do czegoś; 
powinowactwo z czymś; 
podobieństwo do czegoś

affluent | ˈæfluənt - zamożny

affordable | əˈfɔːdəbl - przystępny, 
dostępny cenowo

agreeable | əˈɡriːəbl - przyjemny, 
miły

air pollution | eə(r) pəˈluːʃn - 
zanieczyszczenie powietrza

aircraft | ˈeəkrɑːft - samolot, 
samoloty

airliner | ˈeəlaɪnə(r) - liniowiec, 
samolot rejsowy

alas | əˈlæs - niestety (arch.)

albeit | ˌɔːlˈbiːɪt - aczkolwiek, 
chociaż

algorithm | ˈælɡərɪð(ə)m - 
algorytm, schemat

all is not lost | ɔːl ɪz nɒt lɒst -  
nie wszystko stracone

all-day | ˌɔːlˈdeɪ - całodniowy

allegedly | əˈledʒɪdli - rzekomo

all-time | ˈɔːltaɪm - wszechczasów 
(o czymś wyjątkowym, niezwykłym)

ally | ˈælaɪ - sprzymierzeniec

alongside | əˌlɒŋˈsaɪd - obok, przy

altogether | ˌɔːltəˈɡeðə(r) - 
całkiem, zupełnie

amateur | ˈæmətə(r) - amatorski

amicable | ˈæmɪkəbl - przyjazny, 
polubowny

an odd man out | ən ɒd mæn 
aʊt - dziwny (element, człowiek), 
niepasujący do reszty

anchor | ˈæŋkə(r) - kotwica

ancient | ˈeɪnʃənt - starożytny

annual | ˈænjuəl - roczny

annually | ˈænjuəli - rocznie

anti-racism | ˌæntiˈreɪsˌɪzm - walka 
z rasizmem, antyrasistowski

anxiety | æŋˈzaɪəti - niepokój, 
obawa

apart from sth | əˈpɑːt frəm 
ˈsʌmθɪŋ - poza czymś, oprócz

apartheid | əˈpɑːtheit - apartheid

apocalyptic | əˌpɒkəˈlɪptɪk - 
apokaliptyczny

apology | əˈpɒlədʒi - przeprosiny, 
przeproszenie

apparel | əˈpærəl - odzież

apparent | əˈpærənt - widoczny, 
pozorny

appetiser | ˈæpɪtaɪzə(r) - 
przystawka

approach to sth | əˈprəʊtʃ tə 
ˈsʌmθɪŋ - podejście do czegoś

approximately | əˈprɒksɪmətli -  
w przybliżeniu

archipelago | ˌɑːkɪˈpeləɡəʊ - 
archipelag

are you kidding me? | ə(r) ju ˈkɪdɪŋ 
miː - no chyba sobie żarty stroisz?, 
kpisz? (pot.)

arguably | ˈɑːɡjuəbli - zapewne, 
możliwe
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argument | ˈɑːɡjumənt - spór

arid | ˈærɪd - suchy, pustynny

arms | ɑːmz - broń

artificial intelligence | ˌɑ:tɪˌfɪʃl 
ɪnˈtelɪdʒəns - sztuczna inteligencja

as a consequence | əz ə 
ˈkɒnsɪkwəns - w rezultacie (czegoś), 
wskutek (czegoś)

as a consequence of sth | əz ə 
ˈkɒnsɪkwəns əv ˈsʌmθɪŋ - w wyniku 
czegoś

assault weapon | əˈsɔːlt ˈwepən - 
broń szturmowa

assertion | əˈsɜːʃn - zapewnienie, 
założenie

assessment | əˈsesmənt - ocena, 
opinia

assets | ˈæsets - zasoby, majątek

assistance | əˈsɪstəns - pomoc

at a glance | ət ə ɡlɑːns - na 
pierwszy rzut oka, w dużym skrócie

at the opposite end of the 
spectrum | ət ði ˈɒpəzɪt end əv ðə 
ˈspektrəm - po przeciwnej stronie 
spektrum, na drugim krańcu 
spektrum

at the state level | ət ðə steɪt ˈlevl - 
na poziomie stanowym

at which point | ət wɪtʃ pɔɪnt -  
w którym to momencie

at-risk | ət rɪsk - zagrożony, 
znajdujący się pod groźbą (czegoś) 
(tylko przed rzeczownikiem)

atrocity | əˈtrɒsəti - okropieństwo, 
potworność

attention deficit disorder (ADD) 
| əˈtenʃn ˈdefɪsɪt dɪsˈɔːdə(r) ˌeɪ 
diː ˈdiː - zespół nadpobudliwości 
psychoruchowej z deficytem uwagi

attentive | əˈtentɪv - troskliwy

augmented reality | ɔːɡˈmentɪd 
rɪˈælɪti - rzeczywistość rozszerzona

authoritarian | ɔːˌθɒrɪˈteəriən - 
despotyczny, autokratyczny

authoritative | ɔːˈθɒrɪtətɪv - 
zdecydowany

authorities | ɔːˈθɒrətiz - władze

authority | ɔːˈθɒrəti - władza, 
zwierzchnictwo

authority on sth | ɔːˈθɒrəti ɒn 
ˈsʌmθɪŋ - autorytet w jakiejś 
dziedzinie

autonomously | ɔːˈtɒnəməsli - 
autonomicznie

avalanche | ˈævəlɑːnʃ - lawina

avant-garde | ˌævɒŋˈɡɑːd - 
awangardowy

aviator | ˈeɪvieɪtə(r) - lotnik

axiom | ˈæksiəm - aksjomat

B
backdrop | ˈbækdrɒp - tło (czegoś)

background | ˈbækɡraʊnd - 
pochodzenie (czyjeś)

background check | ˈbækɡraʊnd 
tʃek - prześwietlenie kogoś 
(pochodzenia, przeszłości itp.)

backlash | ˈbæklæʃ - gwałtowny 
sprzeciw

backlog | ˈbæklɒɡ - zaległości

backwater | ˈbækwɔːtə(r) - 
zaścianek

bankrupt | ˈbæŋkrʌpt - bankrut, 
który zbankrutował (np. firma)

barely | ˈbeəli - ledwo

bargain | ˈbɑːɡɪn - okazja (cenowa)

basement | ˈbeɪsmənt - piwnica, 
podziemia

bathhouse | ˈbɑːθhaʊs - łaźnia

bay | beɪ - zatoka

beachfront | ˈbiːtʃfrʌnt - nabrzeże 
(wzdłuż plaży)

behaviour | bɪˈheɪvjə(r) - 
zachowanie (UK)

behemoth | bɪˈhiːmɒθ - gigant, 
moloch

behind schedule | bɪˈhaɪnd ˈʃedjuːl 
- po czasie, spóźniony

beige | beɪʒ - beżowy

belief | bɪˈliːf - przekonanie, opinia

beluga | bəˈluːɡə - bieługa

beneficial | ˌbenɪˈfɪʃl - korzystny

bent | bent - dryg, skłonności  
(do czegoś)

best man | best mæn - drużba

bias | ˈbaɪəs - uprzedzenie, 
tendencyjność

bill | bɪl - projekt ustawy

bill of fare | bɪl əv feə(r) - karta dań 
(ogólnie o daniach danej kuchni)

biodiversity | ˌbaɪəʊdaɪˈvɜːsəti - 
bioróżnorodność

biofuel | ˈbaɪəʊfjuːəl - biopaliwo

birdsong | ˈbɜːdsɒŋ - śpiew ptaków

bitter | ˈbɪtə(r) - zawzięty, zażarty

blacklist | ˈblæklɪst - czarna lista

blind to sth | blaɪnd tə ˈsʌmθɪŋ - 
ślepy na coś, nieświadomy czegoś

blitz | blɪts - szeroko zakrojona 
kampania (np. reklamowa)

bloated | ˈbləʊtɪd - nadmiernie 
rozrośnięty

blockchain | ˈblɒktʃeɪn - 
technologia rejestru kryptowalut, 
blockchain

blossoming | ˈblɒsəmɪŋ - kwitnący

bob haircut | bɒb ˈheəkʌt - równo 
podcięte włosy

body image | ˈbɒdi ˈɪmɪdʒ - 
wizerunek (własnego) ciała

bold | bəʊld - odważny

booking | ˈbʊkɪŋ - rezerwacja

bookkeeping | ˈbʊkkiːpɪŋ - 
księgowość

bottom line | ˈbɒtəm laɪn - saldo, 
rezultat, wynik

boutique hotel | buːˈtiːk ˌhəʊˈtel - 
hotel butikowy

brave new world | breɪv njuː wɜːld 
- nowy wspaniały świat

breakneck pace | ˈbreɪknek peɪs - 
(pędzący) na złamanie karku

breathtaking | ˈbreθteɪkɪŋ - 
zapierający dech w piersiach

breed | briːd - rodzaj, typ (czegoś)

Brexit | ˈbreksɪt |  - opuszczenie UE 
przez Anglię, wyjście z UE Anglii

brutal | ˈbruːtl - brutalny
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bucket list | ˈbʌkɪt lɪst - lista rzeczy, 
które koniecznie trzeba w życiu 
zrobić

budget deficit | ˈbʌdʒət ˈdefɪsɪt - 
deficyt budżetowy

bulimia | buˈlɪmiə - bulimia

bulk | bʌlk - główna część, gros

bulk of sth | bʌlk əv ˈsʌmθɪŋ - gros 
czegoś

bullying | ˈbʊlɪɪŋ - znęcanie się, 
pastwienie (np. nad słabszymi)

buoyant | ˈbɔɪənt - zwyżkujący, 
rosnący

butler | ˈbʌtlə(r) - służący

by sb’s side | baɪ ˈsʌmbədɪz saɪd - 
u czyjegoś boku

C
cabaret | ˈkæbəreɪ - kabaret

cabinet minister | ˈkæbɪnət 
ˈmɪnɪstə(r) - członek gabinetu, 
minister w rządzie

cabinet post | ˈkæbɪnət pəʊst - 
ministerialny stołek

cable car | ˈkeɪbl kaː(r) - wagonik 
kolejki linowej

call for sth | kɔːl fə(r) ˈsʌmθɪŋ - 
apel o coś

calm | kɑːm - spokojny

camper | ˈkæmpə(r) - obozowicz, 
biwakowicz

canvassing | ˈkænvəsɪŋ - 
przeczesywanie (np. okolicy  
w poszukiwaniu czegoś/kogoś)

capable of doing sth | ˈkeɪpəbl  
əv ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ - zdolny  
do (z)robienia czegoś

capacity | kəˈpæsəti - moce 
przerobowe/produkcyjne

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

carbon tax | ˈkɑːbən tæks - 
podatek węglowy

cargo bay | ˈkɑːɡəʊ beɪ - ładownia

carpenter | ˈkɑːpəntə(r) - cieśla

cash injection | kæʃ ɪnˈdʒekʃn - 
zastrzyk gotówki

cash till | kæʃ tɪl - kasa sklepowa

cashier | kæˈʃɪə(r) - kasjer

cash-intensive | kæʃ ɪnˈtensɪv - 
wymagający dużych nakładów 
gotówki

casual | ˈkæʒʊəl - przygodny, 
przypadkowy

cathedral | kəˈθiːdrəl - katedra

celebrity | sɪˈlebrɪti - gwiazda, 
znakomitość

centrism | ˈsentrɪzm - poglądy 
centrystyczne, centryzm

CEO (Chief Executive Officer) |  
ˌsiː iːˈəʊ tʃiːf ɪɡˈzekjʊtɪv ˈɒfɪsə(r) - 
dyrektor naczelny

ceremonial | ˌserɪˈməʊnɪəl - 
ceremonialny

chain | tʃeɪn - sieć (restauracji, 
hoteli itp.)

chairman | ˈtʃeəmən - prezes

Chamber of Commerce 
| ˈtʃeɪmbə(r) əv ˈkɒmɜːs - Izba 
Handlowa

character | ˈkærəktə(r) - postać, 
osoba

chargeable on sth | ˈtʃɑːdʒəbl 
ɒn ˈsʌmθɪŋ - opłacany w ramach 
czegoś

charity | ˈtʃærɪti - charytatywny,  
na rzecz dobroczynności

charmed | tʃɑːmd - zafascynowany

chatbot | ˈtʃatbɒt - program 
komputerowy udający człowieka  
i zaprogramowany do prowadzenia 
rozmów online

check-up | ˈtʃekʌp - badanie, 
zbadanie się

chef | ʃef - szef kuchni, mistrz 
kucharski

chemistry | ˈkemɪstri - chemia

chequered | ˈtʃekəd - burzliwy  
(o przeszłości)

child labour | tʃaɪld ˈleɪbə(r) - praca 
dzieci (UK)

chore | tʃɔː(r) - (uciążliwy) 
obowiązek

choreography | ˌkɒrɪˈɒɡrəfi - 
choreografia

chunky | ˈtʃʌŋki - masywny

claimant | ˈkleɪmənt - ubiegający 
się (o coś), roszczący (coś)

clarity of thought | ˈklærɪti əv ˈθɔːt 
- czystość myśli, jasny umysł

clash | klæʃ - zbitka, konflikt

cleaning agent | ˈkliːnɪŋ ˈeɪdʒənt - 
środek czyszczący

clearance | ˈklɪərəns - wycinka 
(drzew)

clear-cut | klɪə(r) ˈkʌt - wyraźny, 
jednoznaczny

clergy | ˈklɜːdʒi - kler, 
duchowieństwo

closure | ˈkləʊʒə(r) - zamknięcie 
(sklepu, firmy)

clouded leopard | ˈklaʊdɪd ˈlepəd - 
pantera mglista

coastal | ˈkəʊstl - nadbrzeżny, 
nadmorski

cockpit | ˈkɒkpɪt - kokpit

co-founder | kəʊ ˈfaʊndə(r) - 
współzałożyciel

collapse | kəˈlæps - zawalenie się, 
runięcie

collar | ˈkɒlə(r) - kołnierz, 
kołnierzyk (tu w nawiązaniu  
do blue-collar worker – pracownik 
fizyczny, white-collar worker – 
pracownik umysłowy)

collision | kəˈlɪʒn - kolizja, 
zderzenie

combined with sth | kəmˈbaɪnd 
wɪð ˈsʌmθɪŋ - połączony z czymś

commercial | kəˈmɜːʃl - handlowy, 
komercyjny

committed to doing sth | kəˈmɪtɪd 
tə ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ - zaangażowany 
w robienie czegoś, poświęcony 
robieniu czegoś

commodity | kəˈmɒdɪti - towar, 
artykuł (np. spożywczy)

common sense | ˈkɒmən sens - 
zdrowy rozsądek

communicative | kəˈmjuːnɪkətɪv - 
komunikatywny
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community | kəˈmjuːnɪti - 
społeczność

compelling | kəmˈpelɪŋ - frapujący, 
fascynujący

competing | kəmˈpiːtɪŋ - 
rywalizujący, konkurencyjny

competitive | kəmˈpetətɪv - 
konkurencyjny

competitor | kəmˈpetɪtə(r) - rywal

complaint | kəmˈpleɪnt - skarga

complexity | kəmˈpleksəti - 
skomplikowanie, złożoność

computed tomography 
| kəmˈpjuːtɪd təˈmɒɡrəfi - 
tomografia komputerowa

con artist | kɒn ˈɑːtɪst - naciągacz, 
oszust

concealed | kənˈsiːld - skryty, 
ukryty

concern | kənˈsɜːn - obawa

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

concierge | ˈkɒnsieəʒ - konsierż, 
dozorca (hotelowy/ 
w apartamencie)

confined space | kənˈfaɪnd speɪs - 
ograniczona przestrzeń

Confucius | kənˈfjuːʃəs - Konfucjusz

congestion | kənˈdʒestʃən - korek 
drogowy

conglomerate | kənˈɡlɒmərət - 
konglomerat, korporacja

consciousness | ˈkɒnʃəsnəs - 
świadomość

consent | kənˈsent - zgoda, 
zezwolenie (np. na współżycie)

conservative-minded | kənˈsɜːvətɪv 
ˈmaɪndɪd - o poglądach 
konserwatywnych

consolidation of power 
| kənˌsɒlɪˈdeɪʃn əv ˈpaʊə(r) - 
konsolidacja władzy/wpływów

consumption | kənˈsʌmpʃn - 
użycie, konsumpcja

contamination | kənˌtæmɪˈneɪʃn - 
zanieczyszczenie

contemporary | kənˈtemprəri - 
współczesny

contempt | kənˈtempt - pogarda

contingent | kənˈtɪndʒənt - grupa, 
warstwa

continually | kənˈtɪnjʊəli - stale

continued use | kənˈtɪnjuːd juːs - 
dalszy użytek, stałe użytkowanie

convenient | kənˈviːniənt - 
dogodny, wygodny

conversely | kənˈvɜːsli - odwrotnie, 
przeciwnie

convertible | kənˈvɜːtəbl - kabriolet

convictions | kənˈvɪkʃnz - 
przekonania

coral reef | ˈkɒrəl riːf - rafa 
koralowa

cornerstone | ˈkɔːnəstəʊn - 
podwaliny, kamień węgielny

council | ˈkaʊnsl - rada

counterproductive 
| ˌkaʊntəprəˈdʌktɪv - przynoszący 
efekt przeciwny do zamierzonego

courteous | ˈkɜːtiəs - uprzejmy

craft | krɑːft - rzemiosło, statek

credible | ˈkredəbl - wiarygodny

crème de la crème | crème de la 
crème - śmietanka (np. towarzyska) 
(franc.)

criminal | ˈkrɪmɪnl - przestępca

crop | krɒp - uprawa, uprawy

crossfire | ˈkrɒsfaɪə(r) - krzyżowy 
ogień

cruise ship | kruːz ʃɪp - statek 
wycieczkowy

cryptocurrency | ˈkrɪptəʊˌkʌr(ə)nsi 
|  - kryptowaluta

cuisine | kwɪˈziːn - kuchnia (styl 
gotowania)

culling | ˈkʌlɪŋ - wybijanie, odstrzał

Cultural Revolution | ˈkʌltʃərəl 
ˌrevəˈluːʃn - rewolucja kulturalna

curiosity | ˌkjʊərɪˈɒsɪti - ciekawość 
(np. świata)

currency | ˈkʌrənsi - waluta

custom | ˈkʌstəm - zwyczaj

cutie | ˈkjuːti - ślicznotka (pot.)

cut-price | kʌt praɪs - po obniżonej 
cenie, przeceniony (tylko przed 
rzeczownikiem, pot., UK)

D
Darwinian | ˌdɑːˈrwɪniən - 
darwinowski

data mining | ˈdeɪtə ˈmaɪnɪŋ - 
eksploracja danych

date | deɪt - randka; osoba,  
z którą jest się na randce

dawn of sth | dɔːn əv ˈsʌmθɪŋ - 
świt czegoś, początek

dead-end | ded end - będący ślepą 
uliczką, bez perspektyw

debate | dɪˈbeɪt - debata, dyskusja

debt | det - zadłużenie

deceleration | ˌdiːˈseləreɪʃn - 
spowolnienie

decision-making | dɪˈsɪʒn ˈmeɪkɪŋ - 
podejmowanie decyzji

Declaration of Independence 
| ˌdekləˈreɪʃn əv ˌɪndɪˈpendəns - 
Deklaracja Niepodległości

decorum | dɪˈkɔːrəm - godne 
zachowanie, opanowanie

defence | dɪˈfens - obrona (UK)

definitive | dɪˈfɪnətɪv - pełny, 
ostateczny

deforestation | ˌdi:ˌfɒrɪˈsteɪʃn - 
wylesienie

degree | dɪˈɡriː - tytuł, stopień

delinquent | dɪˈlɪŋkwənt - 
przestępca, winny popełnienia 
przestępstwa

demand | dɪˈmɑːnd - popyt, 
zapotrzebowanie

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

denigration | ˌdenɪˈɡreɪʃn - 
oczernianie, poniżanie

department store | dɪˈpɑːtmənt 
stɔː(r) - dom towarowy

desert | dɪˈzɜːt - pustynia
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designated | ˈdezɪɡneɪtɪd - 
wyznaczony

desire | dɪˈzaɪə(r) - pragnienie

despot | ˈdespɒt - despota

dessert | dɪˈzɜːt - deser

destination | ˌdestɪˈneɪʃn - cel 
podróży

destined to become sth | ˈdestɪnd 
tə bɪˈkʌm ˈsʌmθɪŋ - skazany na 
(po)zostanie czymś, któremu jest 
przeznaczone zostanie kimś/czymś

detergent | dɪˈtɜːdʒənt - detergent

detrimental | ˌdetrɪˈmentl - 
szkodliwy

devastated | ˈdevəsteɪtɪd - 
zdewastowany, zdruzgotany

developments | dɪˈveləpmənts - 
wydarzenia (np. najnowsze gdzieś)

diagnosis | ˌdaɪəɡˈnəʊsɪs - 
diagnoza

dictatorship | dɪkˈteɪtəʃɪp - 
dyktatura

diminished | dɪˈmɪnɪʃt - 
zmniejszony

directive | dəˈrektɪv - dyrektywa, 
wytyczna

director | dɪˈrektə(r) - reżyser

disaster | dɪˈzɑːstə(r) - katastrofa

discontent | ˌdɪskənˈtent - 
niezadowolenie

discretionary | dɪˈskreʃnəri 
- rozporządzalny, na wydatki 
konsumpcyjne (dochód)

discriminatory | dɪˈskrɪmɪnətəri - 
dyskryminujący, dyskryminacyjny

disease | dɪˈziːz - schorzenie

disorder | dɪsˈɔːdə(r) - choroba, 
zaburzenie

dispatch | dɪˈspætʃ - wysyłka 
(produktu, paczki)

disposable income | dɪˈspəʊzəbl 
ˈɪnkʌm - dochód zbywalny

disproportionate | ˌdɪsprəˈpɔːʃənət 
- niewspółmierny

disputed | dɪˈspjuːtɪd - sporny

disregard | dɪsrɪˈgɑːd - 
lekceważenie

disruptive | dɪsˈrʌptɪv - 
rewolucyjny, destruktywny

dissent | dɪˈsent - protest, sprzeciw

distinguished | dɪˈstɪŋɡwɪʃt - 
wytworny, dystyngowany

diverse | daɪˈvɜːs - różnorodny, 
zróżnicowany

diversion | daɪˈvɜːʃn - odwrócenie 
uwagi; rozrywka

diversity | daɪˈvɜːsɪti - 
różnorodność

division | dɪˈvɪʒn - podział, 
rozdźwięk

dome | dǝʊm - kopuła

domestic | dəˈmestɪk - domowy,  
w domu

domiciled somewhere | ˈdɒmɪsaɪld 
ˈsʌmweə(r) - z siedzibą gdzieś  
(o firmie)

doom-monger | duːm ˈmʌŋɡə(r) - 
defetysta

door to door | dɔː(r) tə dɔː(r) -  
w systemie obwoźnym (nie przed 
rzeczownikiem)

dormant | ˈdɔːmənt - uśpiony

dorsal | ˈdɔːsl - grzbietowy

dorsomedial entorhinal cortex 
| ˈdɔːsəmiːdiəl ˌentəˈrʌɪnl ˈkɔːteks 
- przyśrodkowo-grzbietowa kora 
węchowa (część mózgu)

down with sth | daʊn wɪð ˈsʌmθɪŋ 
- precz z czymś

downfall | ˈdaʊnfɔːl - spadek, 
upadek

downright | ˈdaʊnraɪt - jawny, 
wręcz

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

driverless car | ˈdraɪvərləs 
kɑː(r) - samochód autonomiczny, 
samochód bez kierowcy

due to | djuː tə - z powodu

dull | dʌl - nudny, nijaki

dune | djuːn - diuna, wydma

dynasty | ˈdɪnəsti - dynastia

E
eagerly | ˈiːɡəli - z niecierpliwością, 
gorliwie

earner | ˈɜːnə(r) - coś, co przynosi 
niezłe dochody (UK)

earth-shattering | ɜːθ ˈʃætərɪŋ - 
wstrząsający, epokowy

edible | ˈedəbl - jadalny

efficacy | ˈefɪkəsi - skuteczność

efficiency | ɪˈfɪʃnsi - wydajność

efficient | ɪˈfɪʃnt - wydajny

elaborate | ɪˈlæbərət - 
skomplikowany, wyszukany

eloquent | ˈeləkwənt - wygadany, 
elokwentny

eloquently | ˈeləkwəntli - 
elokwentnie

emancipator | ɪˌmænsɪˈpeɪtə(r) 
- wyzwoliciel, ktoś, kto zrównuje 
ludzi w prawach

emblem | ˈembləm - emblemat, 
godło

embrace of sth | ɪmˈbreɪs əv 
ˈsʌmθɪŋ - akceptacja czegoś

emergence | iˈmɜːdʒəns - wzrost, 
powstanie

empire | ˈempaɪə(r) - imperium

empirical evidence | ɪmˈpɪrɪkl 
ˈevɪdəns - dowody empiryczne

encounter | ɪnˈkaʊntə(r) - 
spotkanie, kontakt

encouragement | ɪnˈkʌrɪdʒmənt - 
zachęta, popieranie

engine | ˈendʒɪn - silnik

enquiry | ɪnˈkwaɪəri - zapytanie, 
dociekanie (UK)

enterprise | ˈentəpraɪz - 
przedsięwzięcie, przedsiębiorstwo

enthusiast | ɪnˈθjuːziæst - 
entuzjasta, amator

entirely | ɪnˈtaɪəli - zupełnie

entity | ˈentɪti - podmiot 
(jednostka organizacyjna, firma)

environmental | ɪnˌvaɪrənˈmentl 
- środowiskowy, dotyczący 
środowiska naturalnego
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eponymous | ɪˈpɒnɪməs - tytułowy 
(tylko przed rzeczownikiem)

equal opportunities | ˈiːkwəl 
ˌɒpəˈtjuːnətiz - jednakowe/równe 
szanse

equivalent | ɪˈkwɪvələnt - 
ekwiwalent, odpowiednik

erosion in sth | ɪˈrəʊʒn ɪn ˈsʌmθɪŋ 
- erozja czegoś

esteemed | ɪˈstiːmd - szanowany, 
cieszący się poważaniem

estimate | ˈestɪmət - wartość 
szacunkowa

eternal | ɪˈtɜːnl - wieczny

ethnicity | eθˈnɪsəti - narodowość, 
pochodzenie etniczne

eulogy | ˈjuːlədʒi - mowa 
pogrzebowa (na czyjąś cześć)

European Commission 
| ˌjʊərəˈpɪən kəˈmɪʃn - Komisja 
Europejska

evangelist | ɪˈvændʒəlɪst - 
kaznodzieja, głosiciel (poglądów)

eventually | ɪˈventʃʊəli - 
ostatecznie, w końcu

excess | ɪkˈses - nadmierny, zbędny

exchange rate | ɪkˈstʃeɪndʒ reɪt - 
kurs wymiany (waluty)

excursion | ɪkˈskɜːʃn - wycieczka

exodus | ˈeksədəs - masowy 
odpływ, exodus

expansion | ɪkˈspænʃn - 
rozszerzenie, rozwój

exponentially | ˌekspəˈnenʃəli - 
w tempie wykładniczym; coraz 
bardziej 

exquisite | ɪkˈskwɪzɪt - wyjątkowy

extinct | ɪkˈstɪŋt - wymarły

extra | ˈekstrə - dodatkowy

F
facility | fəˈsɪləti - zakład

factory | ˈfæktri - fabryka

failure | ˈfeɪljə(r) - porażka

fair share of X | feə(r) ʃeə(r) əv - 
dość spora liczba/ilość X

fairly | ˈfeəli - całkiem, dość

fairy tale | ˈfeəri teɪl - bajka, baśń

faith in sth | feɪθ ɪn ˈsʌmθɪŋ - 
wiara w coś

fall from grace | fɔːl frəm ɡreɪs - 
wypadnięcie (z czyichś) łask

fallacy | ˈfæləsi - błąd, błędne 
rozumowanie

Farewell to Arms | ˌfeəˈwel tu 
ɑːmz - Pożegnanie z bronią (tytuł 
powieści E. Hemingwaya)

far-fetched | fɑː(r) fetʃt - 
niemożliwy, naciągany

far-flung | fɑː(r) flʌŋ - odległy

favourable | ˈfeɪvərəbl - 
sprzyjający, korzystny (UK)

FDI (foreign direct investment) 
| ˌef diː ˈaɪ ˈfɒrən dəˈrekt 
ɪnˈvestmənt - bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne

feat | fiːt - wyczyn

fee | fiː - opłata

fellow | ˈfeləʊ - profesor 
akademicki (UK)

fellow X | ˈfeləʊ - kolega po X  
(np. po fachu, na danej pozycji)

fertile | ˈfɜːtaɪl - żyzny

fervour for sth | ˈfɜːvə(r) fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - zapał do czegoś, 
entuzjazm (UK)

feud | fjuːd - spór, waśń

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

figure | ˈfɪɡə(r) - liczba, statystyka

figurehead | ˈfɪɡəhed - 
symboliczny przywódca

firearms | ˈfaɪərɑːmz - broń palna

firing of synapses | ˈfaɪərɪŋ 
əv ˈsaɪnæpsɪz - aktywność 
synaptyczna

first among equals | ˈfɜːst əˈmʌŋ 
ˈiːkwəlz - pierwszy wśród równych

fixation | fɪkˈseɪʃn - fiksacja, 
obsesja

flawed | flɔːd - chybiony

fleet | fliːt - flota

flexible | ˈfleksəbl - elastyczny

flight | flaɪt - lot

flute | fluːt - flet

folding | ˈfəʊldɪŋ - składany

folk | fəʊk - ludzie (pot.)

following | ˈfɒləʊɪŋ - fani, 
zwolennicy (czegoś/kogoś)

following | ˈfɒləʊɪŋ - następny, 
kolejny

football pitch | ˈfʊtbɔːl pɪtʃ - boisko 
piłkarskie

footprint | ˈfʊtprɪnt - ślad (czyjś)

for | fǝ(r) - jako że, albowiem 
(arch.)

for life | fə(r) laɪf - dożywotnio

for that matter... | fə(r) ðət 
ˈmætə(r) - jak już o tym mowa..., 
jeśli już o to chodzi...

for the foreseeable future | fə(r) 
ðə fɔːˈsiːəbl ˈfjuːtʃə(r) - w najbliższej 
dającej się przewidzieć przyszłości

forefront | ˈfɔːfrʌnt - pierwsza linia 
(czegoś), pierwsze miejsca

formal request | ˈfɔːml rɪˈkwest - 
formalna prośba

former | ˈfɔːmə(r) - były

formerly | ˈfɔːməli - dawniej, 
kiedyś

formidable | ˈfɔːmɪdəbl - robiący 
wrażenie, mocny

formula | ˈfɔːmjʊlə - wzór (na coś), 
sposób

forthcoming | ˌfɔːθˈkʌmɪŋ - 
nadchodzący

fortunate | ˈfɔːtʃənət - szczęśliwy, 
mający szczęście/dostatek

fossil fuel | ˈfɒsl ˈfjuːəl - paliwo 
kopalne

founding | ˈfaʊndɪŋ - założenie  
(np. spółki)

fraction | ˈfrækʃn - ułamek

fragile | ˈfrædʒaɪl - delikatny, 
kruchy

fraud | frɔːd - oszustwo

free market economy | friː 
ˈmɑːkɪt ɪˈkɒnəmi - gospodarka 
wolnorynkowa
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freight | freɪt - fracht, przewóz 
towarów

frequency | ˈfriːkwənsi - częstość; 
częstotliwość

frosty | ˈfrɒsti - mroźny, lodowaty

fruitful | ˈfruːtfl - owocny

fuel-efficient | ˈfjuːəl ɪˈfɪʃnt - 
energooszczędny, zużywający mniej 
paliwa

full-on | fʊl ɒn - kompletny, pełny

fund management | fʌnd 
ˈmænɪdʒmənt - zarządzanie 
funduszami

fundamentals of sth 
| ˌfʌndəˈmentlz əv ˈsʌmθɪŋ - 
podstawy czegoś

furthermore | ˌfɜːðəˈmɔː(r) -  
co więcej, ponadto

fuselage | ˈfjuːzəlɑːʒ - kadłub 
(samolotu)

futures | ˈfjuːtʃəz - (kontrakty) 
terminowe

G
gargantuan | ɡɑːˈɡæntjʊən - 
gigantyczny

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

gender | ˈdʒendə(r) - rodzaj, płeć

gender equality | ˈdʒendər 
ɪˈkwɒlɪti - równość płci

general election | ˈdʒenrəl ɪˈlekʃn - 
wybory powszechne

genius | ˈdʒiːnɪəs - geniusz; 
genialny

genuine | ˈdʒenjʊɪn - autentyczny, 
faktyczny

getaway | ˈɡetəweɪ - miejsce 
wypoczynku (pot.)

given sth... | ɡɪvn ˈsʌmθɪŋ - 
zważywszy na coś...

glass ceiling | ɡlɑːs ˈsiːlɪŋ - 
dyskryminacja zawodowa kobiet

glimmer of hope | ˈɡlɪmə(r) əv 
həʊp - promyk nadziei

glory | ˈɡlɔːri - chwała, gloria

godliness | ˈɡɒdlɪnəs - schludność, 
czystość

godsend | ˈɡɒdsend - dar niebios

going forward | ˈɡəʊɪŋ ˈfɔːwəd -  
w dalszej perspektywie,  
w przyszłości

gorgeous | ˈɡɔːdʒəs - prześliczny

governor | ˈɡʌvənə(r) - gubernator; 
zarządca

graduating class | ˈɡrædʒʊeɪtɪŋ 
klɑːs - ostatnia klasa, klasa 
kończąca szkołę

grasp | ɡrɑːsp - pojęcie, rozumienie

greedily | ˈɡriːdɪli - zachłannie, 
chciwie

greenback | ˈɡriːnbæk - dolec, 
zielony (pot., US)

greenhouse gas | ˈɡriːnhaʊs ɡæs - 
gaz cieplarniany

grid | ɡrɪd - siatka, sieć  
(np. energetyczna)

groom | ɡruːm - pan młody

groundbreaking | ˈɡraʊndbreɪkɪŋ - 
przełomowy

growth rate | ɡrəʊθ reɪt - wskaźnik 
wzrostu

grudge | ɡrʌdʒ - uraza

guiding principle | ˈɡaɪdɪŋ 
ˈprɪnsəpl - zasada przewodnia

gullible | ˈɡʌləbl - łatwowierny, 
naiwny

gun control | ɡʌn kənˈtrəʊl - 
kontrola dostępności broni palnej

gun ownership rate | ɡʌn ˈəʊnəʃɪp 
reɪt - wskaźnik posiadania broni

gun violence | ɡʌn ˈvaɪələns - 
przemoc z użyciem broni

gung-ho | ˌɡʌŋ ˈhəʊ - bojowy, 
podjarany (pot.)

H
habit | ˈhæbɪt - zwyczaj

habitat | ˈhæbɪtæt - siedlisko

hairdo | ˈheəduː - fryzura

halcyon days | ˈhælsiən deɪz - dni 
chwały, dni dawnej świetności

handful | ˈhændfʊl - garść, kilka

handgun | ˈhændɡʌn - broń ręczna

hands-on | hændz ɒn - 
bezpośredni, praktyczny

harassment | ˈhærəsmənt - 
nękanie, ataki

hard-nosed | hɑːd nəʊzd - 
bezwzględny, praktyczny

hardship | ˈhɑːdʃɪp - ubóstwo, 
bieda

harsh | hɑːʃ - surowy, ostry

hate crime | heɪt kraɪm - 
przestępstwo na tle uprzedzenia/
nienawiści (np. rasowej)

hazardous | ˈhæzədəs - 
niebezpieczny dla zdrowia

head | hed - główny, pierwszy

head honcho | hed ˈhɒntʃəʊ - 
gruba ryba, ważniak

headache | ˈhedeɪk - ból głowy, 
utrapienie

headline | ˈhedlaɪn - nagłówek

head-on | hed ɒn - bezpośrednio, 
twarzą w twarz

headquarters | hedˈkwɔːtəz - 
siedziba główna

health and safety regulations 
| helθ ənd ˈseɪfti ˌreɡjʊˈleɪʃnz - 
przepisy bezpieczeństwa i higieny 
pracy

heated | ˈhiːtɪd - gorący, zajadły

heavy industry | ˈhevi ˈɪndəstri - 
przemysł ciężki

hence | hens - stąd

heritage | ˈherɪtɪdʒ - dziedzictwo

hexagonal | heksˈæɡənl - 
sześciokątny

hierarchy | ˈhaɪərɑːki - hierarchia

high end | haɪ end - z wyższej 
półki, lepszej jakości (nie przed 
rzeczownikiem)

high profile | ˌhaɪ ˈprəʊfaɪl - 
znany, renomowany (nie przed 
rzeczownikiem)

high street | haɪ striːt - główna 
ulica (z najdroższymi sklepami)
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high-end | haɪ end - z wyższej półki

high-profile | haɪ ˈprəʊfaɪl - bardzo 
słynny, szeroko znany

high-ranking | haɪ ˈrænkɪŋ - 
wysoko postawiony, wyższej rangi

highway | ˈhaɪweɪ - autostrada (US)

hippocampus | ˌhɪpəˈkæmpəs - 
hipokamp (część mózgu)

holistic | həʊˈlɪstɪk - holistyczny

hols | hɒlz - wakacje (pot.,  
arch., UK)

homebuilding | ˈhəʊmbɪldɪŋ - 
budowanie domów

homeland | ˈhəʊmlænd - kraj 
ojczysty

homely | ˈhəʊmli - przytulny  
(o domie) (UK)

homeowner | ˈhəʊməʊnə(r) - 
właściciel domu/mieszkania

homicide | ˈhɒmɪsaɪd - 
morderstwo, zabójstwo (US)

homophobia | ˌhəʊməʊˈfəʊbiə - 
homofobia

host | həʊst - gospodarz

hostile | ˈhɒstaɪl - wrogi

hot on the heels of sth | hɒt ɒn 
ðə hiːlz əv ˈsʌmθɪŋ - tuż po czymś, 
niemal natychmiast po czymś

hot-button issue | hɒt ˈbʌtn  
ˈɪʃuː - gorący temat

household | ˈhaʊshəʊld - 
gospodarstwo domowe, dom

household name | ˈhaʊshəʊld 
neɪm - doskonale znana marka/
nazwa/nazwisko

hub-and-spoke | hʌb ənd spəʊk 
- gwiaździsty (model lub struktura 
czegoś)

hue | hjuː - odcień, barwa

human | ˈhjuːmən - człowiek, 
istota ludzka

human being | ˈhjuːmən ˈbiːɪŋ - 
istota ludzka

human rights record | ˈhjuːmən 
raɪts ˈrekɔːd - historia działań  
w zakresie (łamania) praw 
człowieka

humble | ˈhʌmbl - skromny

hunky | ˈhəŋki - przystojniacha, 
niezły kawał chłopa (pot.)

hurdle | ˈhɜːdl - przeszkoda

hurtful | ˈhɜːtfl - bolesny

I
iconic | aɪˈkɒnɪk - kultowy

identity | aɪˈdentɪti - tożsamość

idyllic | ɪˈdɪlɪk - idylliczny, 
sielankowy

ill | ɪl - zło, krzywda

illegal | ɪˈliːɡl - nielegalny

illuminating | ɪˈluːmɪneɪtɪŋ - 
pouczający, przełomowy

immediate | ɪˈmiːdɪət - 
natychmiastowy

impact | ˈɪmpækt - wpływ (na coś)

impressively | ɪmˈpresɪvli - 
imponująco

improper | ɪmˈprɒpə(r) - 
niewłaściwy

in a crunch | ɪn ə krʌntʃ -  
gdy przyjdzie co do czego

in a nutshell | ɪn ə ˈnʌtʃel -  
w skrócie, jednym słowem

in advance | ɪn ədˈvɑːns - zawczasu

in comparison to sb | ɪn 
kəmˈpærɪsn tə ˈsʌmbədi -  
w porównaniu do kogoś

in contrast | ɪn ˈkɒntrɑːst - 
odwrotnie, przeciwnie

in effect | ɪn ɪˈfekt - w praktyce,  
w rzeczywistości

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

in hopes of sth | ɪn həʊps əv 
ˈsʌmθɪŋ - w nadziei na coś

in keeping with sth | ɪn ˈkiːpɪŋ wɪð 
ˈsʌmθɪŋ - zgodnie z czymś

in light of sth | ɪn laɪt əv ˈsʌmθɪŋ - 
w świetle czegoś (US)

in one fell swoop | ɪn wʌn fel 
swuːp - za jednym (wielkim) 
zamachem, na raz

in one’s own right | ɪn wʌnz əʊn 
raɪt - sam z siebie, sam w sobie

in peril | ɪn ˈperəl -  
w niebezpieczeństwie

in rude health | ɪn ruːd helθ -  
w doskonałym zdrowiu (pot.)

in sb’s honour | ɪn ˈsʌmbədiz 
ˈɒnə(r) - na czyjąś cześć (UK)

in sb’s lap | ɪn ˈsʌmbədiz læp -  
w czyichś rękach, do czyichś rąk 
(trafić)

in sight | ɪn saɪt - w zasięgu 
wzroku, na horyzoncie

in terms of sth | ɪn tɜːmz əv 
ˈsʌmθɪŋ - pod względem czegoś, 
jeśli chodzi o coś

in the light of sth | ɪn ðə laɪt əv 
ˈsʌmθɪŋ - w świetle czegoś (UK)

in the not so distant future |  
ɪn ðə nɒt səʊ ˈdɪstənt ˈfjuːtʃə(r) -  
w niedalekiej przyszłości

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

in the respect that... | ɪn ðə 
rɪˈspekt ðæt - z punktu widzenia..., 
patrząc na to od strony...

in the wake of sth | ɪn ðə weɪk əv 
ˈsʌmθɪŋ - w następstwie czegoś,  
po czymś

in turn | ɪn tɜːn - z kolei

inaccessible | ˌɪnækˈsesəbl - 
niedostępny

inaugural | ɪˈnɔːɡjʊrəl - 
inauguracyjny

incarnation | ˌɪnkɑːˈneɪʃn - 
wcielenie, odsłona

inception | ɪnˈsepʃn - założenie, 
powstanie

incident | ˈɪnsɪdənt - wypadek

inclined | ɪnˈklaɪnd - 
zainteresowany

inclusion | ɪnˈkluːʒn - dołączenie, 
przyłączenie

inconclusive | ˌɪnkənˈkluːsɪv - 
niejednoznaczny

inconvenience | ˌɪnkənˈviːniəns - 
niedogodność

inconvenient time | ˌɪnkənˈviːnɪənt 
ˈtaɪm - niedogodny moment
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increasingly | ɪnˈkriːsɪŋli - coraz 
bardziej

indicator | ˈɪndɪkeɪtə(r) - wskaźnik, 
oznaka

indigenous | ɪnˈdɪdʒɪnəs - rdzenny, 
tubylczy

individual | ˌɪndɪˈvɪdʒʊəl - osoba, 
jednostka

industrious | ɪnˈdʌstrɪəs - 
pracowity, pilny

inefficient | ˌɪnɪˈfɪʃnt - niewydajny

inevitable | ɪnˈevɪtəbl - 
nieuchronny

inexplicable | ˌɪnɪkˈsplɪkəbl - 
niewytłumaczalny

infant | ˈɪnfənt - niemowlę

inflated | ɪnˈfleɪtɪd - zawyżony, 
sztucznie rozdmuchany

influx | ˈɪnflʌks - napływ

inhabitant | ɪnˈhæbɪtənt - 
mieszkaniec

initial | ɪˈnɪʃl - początkowy

initially | ɪˈnɪʃəli - pierwotnie, 
początkowo

innocuous | ɪˈnɒkjuəs - niewinny, 
niegroźny

inquiry into sth | ɪnˈkwaɪəri ˈɪntə 
ˈsʌmθɪŋ - dochodzenie w jakiejś 
sprawie

insatiable | ɪnˈseɪʃəbl - nienasycony

insensitive | ɪnˈsensətɪv - 
niedelikatny, nietaktowny

insomnia | ɪnˈsɒmnɪə - bezsenność

instant hit | ˈɪnstənt hɪt - 
natychmiastowy hit

instrumental in sth | ˌɪnstrʊˈmentl 
ɪn ˈsʌmθɪŋ - odgrywający kluczową 
rolę w czymś

insufficient | ˌɪnsəˈfɪʃnt - 
niewystarczający

intact | ɪnˈtækt - nietknięty

intangible | ɪnˈtændʒəbl - 
nieuchwytny, niematerialny

intention | ɪnˈtenʃn - zamiar

interior | ɪnˈtɪərɪə(r) - wnętrza, 
wewnętrzny

interpreter | ɪnˈtɜːprɪtə(r) - 
tłumacz

inventory | ˈɪnvəntri - produkty 
dostępne w sklepie

involved in sth | ɪnˈvɒlvd ɪn 
ˈsʌmθɪŋ - zaangażowany w coś, 
związany z czymś

inwards | ˈɪnwədz - do środka,  
do wewnątrz

ire | ˈaɪə(r) - gniew

irrelevant | ɪˈreləvənt - 
niezwiązany, bez związku

irreparably | ɪˈrepərəbli - 
w nieodwracalny sposób, 
nieodwracalnie

irresistible force | ˌɪrɪˈzɪstəbl fɔːs 
- niepohamowana siła, przemożna 
siła

irreversibly | ˌɪrɪˈvɜːsəbli - 
nieodwracalnie

islet | ˈaɪlɪt - wysepka

IT (information technology) 
| ˌaɪ ˈtiː ˌɪnfəˈmeɪʃn tekˈnɒlədʒi - 
informatyka

it’s high time to do sth | ɪts haɪ 
taɪm tə du ˈsʌmθɪŋ - najwyższy czas 
coś zrobić

it’s no surprise that... | ɪtz nǝʊ 
səˈpraɪz ðǝt - nic dziwnego, że..., 
nie jest niczym dziwnym, że...

J
jam-packed | dʒæm pækt - 
wyładowany czymś, wypchany

jaw-dropping | dʒɔː ˈdrɒpɪŋ - 
wprawiający w osłupienie (pot.)

jet-setting | dʒet ˈsetɪŋ - często 
podróżujący po świecie (o osobie 
bogatej/znanej)

job creation | dʒɒb kriːˈeɪʃn - 
tworzenie stanowisk pracy

joint | dʒɔɪnt - wspólny, robiony 
wraz z kimś

jumbo jet | ˈdʒʌmbəʊ ˈdʒet - 
jumbo jet, wielki odrzutowiec

justification for sth | ˌdʒʌstɪfɪˈkeɪʃn 
fə(r) ˈsʌmθɪŋ - uzasadnienie czegoś, 
usprawiedliwienie

K
keen eye for sth | kiːn aɪ fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - dobre oko do czegoś

killing spree | ˈkɪlɪŋ spriː - seria 
zabójstw

know-how | nəʊ ˈhaʊ - wiedza 
praktyczna, know-how

L
lab | læb - laboratorium

laid-back | leɪd bæk - zrelaksowany 
i spokojny, wyluzowany

landmark | ˈlændmɑːk - punkt 
orientacyjny, charakterystyczne 
miejsce (w mieście)

landscape | ˈlændskeɪp - krajobraz, 
pejzaż

larger than life | ˈlɑːdʒə(r) ðən laɪf 
- jaskrawy, barwny (o osobie)

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

latecomer | ˈleɪtkʌmə(r) - 
spóźnialski, ktoś, kto przychodzi 
późno (lub późno wchodzi  
na rynek)

lawmaker | ˈlɔːmeɪkə(r) - 
ustawodawca

lawsuit | ˈlɔːsuːt - proces sądowy

leap | liːp - skok, postęp

leftover | ˈleftəʊvə(r) - resztka, 
resztki (jedzenia)

legal proceedings | ˈliːɡl prəˈsiːdɪŋz 
- postępowanie prawne/sądowe

legislature | ˈledʒɪsleɪtʃə(r) - 
zgromadzenie ustawodawcze, 
kadencja zgromadzenia 
ustawodawczego

leisure | ˈleʒə(r) - wypoczynek

lenient | ˈliːniənt - łagodny, 
pobłażliwy

lesion | ˈliːʒn - rana

leverage | ˈliːvərɪdʒ - wpływy, 
zdolność do wywierania nacisku

license | ˈlaɪsns - licencja (UK)
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lifelong | ˈlaɪflɒŋ - życiowy, całego 
życia (tylko przed rzeczownikiem)

likeable | ˈlaɪkəbl - sympatyczny, 
miły

like-minded | laɪk ˈmaɪndɪd - 
myślący podobnie, o podobnych 
zapatrywaniach

litter | ˈlɪtə(r) - śmieci, śmiecenie

little helper | ˈlɪtl ˈhelpə(r) - mały 
pomocnik

lively | ˈlaɪvli - żywy

living wage | ˈlɪvɪŋ weɪdʒ - pensja 
wystarczająca na utrzymanie

loan officer | ləʊn ˈɒfɪsə(r) - 
specjalista ds. pożyczek

lobbying | ˈlɒbɪɪŋ - lobbing 
(polityczny)

locale | ləʊˈkɑːl - obszar, terytorium

lodge | lɒdʒ - domek letniskowy, 
hotel

lodging | ˈlɒdʒɪŋ - zamieszkanie, 
zakwaterowanie (UK)

lone voice | ləʊn vɔɪs - samotny głos 
(np. rozsądku)

longevity | lɒnˈdʒevəti - 
długowieczność

long-haul flight | lɒŋ hɔːl flaɪt -  
lot dalekodystansowy

long-held | lɒŋ held - wieloletni, od 
lat wyznawany (pogląd, przekonanie)

long-range | ˌlɒŋˈreɪndʒ - długiego 
zasięgu (tylko przed rzeczownikiem)

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

lounge | laʊndʒ - poczekalnia, salon

love affair | lʌv əˈfeə(r) - romans

low-key | ləʊ kiː - dyskretny, 
skromny

low-rise | ləʊ raɪz - niski  
(o zabudowie)

lucrative | ˈluːkrətɪv - lukratywny

luddite | ˈlʌdaɪt - luddysta, 
przeciwnik postępu technicznego

luminary | ˈluːmɪnəri - luminarz

lunar | ˈluːnə(r) - księżycowy

luxurious | lʌɡˈʒʊərɪəs - luksusowy

M
machine learning | məˈʃiːn ˈlɜːnɪŋ - 
uczenie maszynowe

machinery | məˈʃiːnəri - maszyneria, 
maszyny

mag | mæɡ - magazyn (pot.)

magnificent | mæɡˈnɪfɪsnt - 
wspaniały

main | meɪn - danie główne

mainland | ˈmeɪnlænd - kontynent, 
kontynentalny

majority | məˈdʒɒrɪti - większość

mall | mɔːl - centrum handlowe

managerial | ˌmænəˈdʒɪəriəl - 
kierowniczy

mankind | ˌmænˈkaɪnd - ludzkość

manufacturer | ˌmænjʊˈfæktʃərə(r) - 
producent

marksmanship | ˈmɑːksmənʃɪp - 
strzelectwo

marvellous | ˈmɑːvləs - cudowny, 
wspaniały (UK)

mass shooting | mæs ˈʃuːtɪŋ - 
masowa strzelanina

masterpiece | ˈmɑːstəpiːs - 
majstersztyk, arcydzieło

material wealth | məˈtɪərɪəl welθ - 
bogactwo materialne

maths | mæθs - matematyka (UK)

maturity | məˈtjʊərɪti - dojrzałość

maverick | ˈmævərɪk - niepokorny, 
nieszablonowy

mayor | meə(r) - burmistrz

maze | meɪz - labirynt

MD (Doctor of Medicine) | ˌem 
ˈdiː ˈdɒktə(r) əv ˈmedsn - doktor 
medycyny

measure | ˈmeʒə(r) - krok, działanie

Mediterranean | ˌmedɪtəˈreɪniən - 
śródziemnomorski

meds (medicines) | medz ˈmedsnz - 
leki, medykamenty (pot.)

mental health | ˈmentl helθ - 
zdrowie umysłowe

mere | mɪə(r) - zwyczajny, prosty

merger | ˈmɜːdʒə(r) - fuzja, 
połączenie (przedsiębiorstw)

meticulous | məˈtɪkjələs - 
drobiazgowy, skrupulatny

mid-sized | mɪd ˈsaɪzd - średnich 
rozmiarów

might | maɪt - potęga

mild | maɪld - łagodny, lekki

militant | ˈmɪlɪtənt - bojownik

military | ˈmɪlətri - wojskowy, wojsko

mind-blowing | ˈmaɪnd bləʊɪŋ - 
fantastyczny (pot.)

mining | ˈmaɪnɪŋ - wydobycie, 
górnictwo

ministerial | ˌmɪnɪˈstɪərɪəl - 
ministerialny

missile | ˈmɪsaɪl - pocisk rakietowy

mixed grades | mɪkst ɡreɪdz - różne 
stopnie, średnie stopnie (w szkole)

mobile home | ˈməʊbaɪl həʊm - 
przyczepa kempingowa

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

modest | ˈmɒdɪst - skromny

momentum | məˈmentəm - rozpęd, 
pęd

money talks | ˈmʌni tɔːks - pieniądze 
otwierają wszystkie drzwi

money-back guarantee | ˈmʌni 
bæk ˌɡærənˈtiː - gwarancja zwrotu 
pieniędzy

moniker | ˈmɒnɪkə(r) - przezwisko, 
przydomek

monoculture | ˈmɒnəkʌltʃə(r) - 
monokultura

morally bankrupt | ˈmɒrəli 
ˈbæŋkrʌpt - pozbawiony wszelkich 
zasad

mountainous | ˈmaʊntənəs - 
górzysty

mounting | ˈmaʊntɪŋ - rosnący, 
narastający

much-needed | mʌtʃ ˈniːdɪd 
- pożądany, poszukiwany; 
bardzo potrzebny (tylko przed 
rzeczownikiem)
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mucking | ˈmʌkɪŋ - taplanie się, 
babranie (np. w błocie)

multichannel | ˈmʌltitʃænl - 
wielokanałowy

multitude | ˈmʌltɪtjuːd - multum, 
mnóstwo

murder | ˈmɜːdə(r) - morderstwo

Muscovite | ˈmʌskəvʌɪt - 
moskwianin

mutual respect | ˈmjuːtʃʊəl rɪˈspekt - 
wzajemny szacunek

mutually exclusive | ˈmjuːtʃʊəli 
ɪkˈskluːsɪv - wzajemnie wykluczający 
się

N
narcissism | ˈnɑːsɪsɪz(ə)m - narcyzm

National Rifle Association (NRA) 
| ˈnæʃnəl ˈraɪfəl əˌsəʊʃiˈeɪʃn ˌen ɑː(r) 
ˈeɪ - Krajowy Związek Myślistwa 
Sportowego (US)

natural resources | ˈnætʃrəl rɪˈsɔːsɪz 
- surowce naturalne

necessary evil | ˈnesəsəri ˈiːvl - zło 
konieczne

nestled somewhere | ˈnesld 
ˈsʌmweə(r) - umiejscowiony gdzieś, 
mieszczący się w

neural network | ˈnjʊərəl ˈnetwɜːk - 
sieć neuronowa

neuroscience | ˈnjʊərəʊsaɪəns - 
neuronauka

newcomer | ˈnjuːkʌmə(r) - nowo 
przybyły, debiutant

niche | nɪtʃ - nisza, niszowy

nifty | ˈnɪfti - elegancki, świetny 
(pot.)

nightlife | ˈnaɪtlaɪf - życie nocne

nonetheless | ˌnʌnðəˈles - mimo 
wszystko

nonprofit | ˌnɒnˈprɒfɪt - organizacja 
typu non-profit; nienastawiony  
na zysk

north of X | nɔːθ əv - powyżej X

not ever | nɒt ˈevə(r) - nigdy, 
przenigdy (pot.)

not to give sb the time of day |  
nɒt tə ɡɪv ˈsʌmbədi ðə ˈtaɪm əv deɪ -  
nie podać komuś nawet ręki

notably | ˈnəʊtəbli - zwłaszcza, 
szczególnie

noted for sth | ˈnəʊtɪd fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
- znany z czegoś

noteworthy | ˈnəʊtwɜːði - godny 
uwagi

nothing but blue skies | ˈnʌθɪŋ 
bət bluː skaɪz - same pozytywy, 
przyszłość rysuje się w różowych 
barwach

nothing short of X | ˈnʌθɪŋ ʃɔːt əv - 
po prostu X, tylko X

notorious | nəʊˈtɔːrɪəs - niesławny

notoriously | nəʊˈtɔːrɪəsli - 
nagminnie

notwithstanding sth 
| ˌnɒtwɪθˈstændɪŋ ˈsʌmθɪŋ - 
pomimo czegoś

nowhere is X more evident than in 
Y | ˈnəʊweə(r) ɪz mɔː(r) ˈevɪdənt ðən 
ɪn - X jest najlepiej widoczny w Y

numerous | ˈnjuːmərəs - liczny

nutrition | njuːˈtrɪʃn - odżywianie

O
oblivion | əˈblɪvɪən - zapomnienie

ocean bed | ˈəʊʃn bed - dno oceanu

ocean floor | ˈəʊʃn flɔː(r) - dno 
oceanu

of sorts | ǝv sɔːts - pewnego typu

of X origin | əv ˈɒrɪdʒɪn -  
z pochodzenia X, pochodzący z X

off-limits | ɒf ˈlɪmɪts - zabroniony, 
zakazany

omnipresent | ˌɒmnɪˈpreznt - 
wszechobecny

on a case-by-case basis | ɒn ə keɪs 
baɪ keɪs ˈbeɪsɪs - w zależności  
od przypadku

on a grand scale | ɒn ə ɡrænd skeɪl - 
na ogromną skalę

on any given day | ɒn ˈeni ɡɪvn deɪ - 
dowolnego dnia

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

on good terms | ɒn ɡʊd tɜːmz -  
na dobrej stopie, w dobrych 
stosunkach

on the brink of sth | ɒn ðə brɪŋk  
əv ˈsʌmθɪŋ - na skraju czegoś,  
o włos od czegoś

on the side | ɒn ðə saɪd - doraźny, 
tymczasowy

on the whole | ɒn ðə həʊl - ogółem, 
jako całość

one-child policy | wʌn tʃaɪld ˈpɒləsi - 
polityka jednego dziecka (w Chinach)

one-dimensional | wʌn daɪˈmenʃənl 
- jednowymiarowy, powierzchowny

one-of-a-kind | wʌn əv ə kaɪnd - 
jedyny w swoim rodzaju (tylko przed 
rzeczownikiem)

one-two punch | wʌn tuː pʌntʃ - 
celny cios, udane zagranie (złożone  
z dwóch elementów)

one-upmanship | wʌnˈʌpmənʃɪp 
- dążenie do udowodnienia swojej 
wyższości

onset | ˈɒnset - początek, pierwsze 
stadium (choroby)

open-minded | əʊpən ˈmaɪndɪd - 
wolny od uprzedzeń, otwarty

openness | ˈəʊpənnəs - otwartość

operating costs | ˈɒpəreɪtɪŋ kɒsts - 
koszty operacyjne

opulence | ˈɒpjələns - dostatek, 
wielkie bogactwo

order | ˈɔːdə(r) - zamówienie

origin | ˈɒrɪdʒɪn - pochodzenie

originality | əˌrɪdʒəˈnæləti - 
oryginalność

origins | ˈɒrɪdʒɪnz - korzenie

ornately | ɔːˈneɪtli - bogato 
ozdobiony

out of a job | aʊt əv ə dʒɒb -  
bez pracy, zwolniony

outcome | ˈaʊtkʌm - rezultat, 
sytuacja końcowa

outcry | ˈaʊtkraɪ - oburzenie
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out-of-this-world | aʊt əv ðɪs 
wɜːd - nieziemski (tylko przed 
rzeczownikiem)

outpost | ˈaʊtpəʊst - placówka

output | ˈaʊtpʊt - produkcja, 
twórczość

outright | ˈaʊtraɪt - zupełnie, 
całkowicie

outsized | ˈaʊtˌsaɪzd - ogromny, 
wielki

outskirts | ˈaʊtskɜːts - obrzeża 
(miasta)

overall | ˌəʊvəˈrɔːl - ogólny

overcrowding | ˌəʊvəˈkraʊdɪŋ - 
przeludnienie

overeating | ˌəʊvəˈriːtɪŋ - 
przejadanie się

over-representation | ˈəʊvə(r) 
ˌreprɪzenˈteɪʃn - nadmierna ilość/
proporcja (danej grupy społecznej  
w danym środowisku)

overrun by sth | ˌəʊvəˈrʌn baɪ 
ˈsʌmθɪŋ - w którym jest pełno czegoś

oversized | ˈəʊvəsaɪzd - zbyt wielki/
wysoki

overwhelming | əʊvəˈwelmɪŋ - 
przytłaczający

own-brand | əʊn brænd - własnej 
marki (produkt) (tylko przed 
rzeczownikiem)

P
pace | peɪs - prędkość, tempo

pallet | ˈpælɪt - paleta

panacea | ˌpænəˈsɪə - panaceum, 
lek na wszystko

parade of sth | pəˈreɪd ǝv ˈsʌmθɪŋ - 
niezliczone zastępy/rzesze czegoś

paramount | ˈpærəmaʊnt - 
najważniejszy, pierwszorzędnej wagi

parental | pəˈrentl - rodzicielski

parliament | ˈpɑːləmənt - parlament

participant | pɑːˈtɪsɪpənt - uczestnik

partly | ˈpɑːtli - częściowo

passenger | ˈpæsɪndʒə(r) - pasażer

pastry | ˈpeɪstri - ciastko

patient | ˈpeɪʃnt - pacjent

payload | ˈpeɪləʊd - ładunek 
użyteczny/handlowy

peace of mind | piːs əv maɪnd - 
spokój ducha

peak | piːk - szczyt

peer | pɪə(r) - rówieśnik, równy  
(ktoś komuś)

peer-to-peer (P2P) | ˌpɪə(r) tə ˈpɪə(r) 
ˌpiː tuː ˈpiː - p2p, połączenie w sieci 
równorzędnej

penny-pinching | ˈpeni ˈpɪntʃɪŋ - 
skąpy

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

perception | pəˈsepʃn - postrzeganie, 
percepcja

perennial | pəˈreniəl - odwieczny

performance | pəˈfɔːməns - wyniki, 
osiągi

perilous | ˈperələs - niebezpieczny

periphery | pəˈrɪfəri - peryferie, skraj

permanent | ˈpɜːmənənt - stały

permitted | pəˈmɪtɪd - dozwolony

pernicious | pəˈnɪʃəs - zgubny

personality | ˌpɜːsəˈnælɪti - 
osobowość

perspective | pəˈspektɪv - punkt 
widzenia

persuasion | pəˈsweɪʒn - 
przekonanie, przekonywanie

persuasive | pəˈsweɪsɪv - 
przekonujący, wymowny

petroleum | pɪˈtrəʊlɪəm - ropa 
naftowa

phenomenon | fɪˈnɒmɪnən - 
fenomen

phobic | ˈfəʊbɪk - panicznie bojący 
się czegoś

physiology | ˌfɪzɪˈɒlədʒi - fizjologia

picker | ˈpɪkə(r) - zbieracz  
(np. owoców)

pioneering | ˌpaɪəˈnɪərɪŋ - 
pionierski, wytyczający nowe szlaki

pipeline | ˈpaɪplaɪn - rurociąg

plain and simple | pleɪn ənd ˈsɪmpl - 
najzwyczajniej w świecie

plateau | ˈplætəʊ - płaskowyż

pledge | pledʒ - przyrzeczenie, 
zobowiązanie

pluck | plʌk - odwaga, hart ducha

plumbing | ˈplʌmɪŋ - hydraulika, 
instalatorstwo wodno-sanitarne

PM (Prime Minister) | ˌpiː ˈem praɪm 
ˈmɪnɪstə(r) - premier

poacher | ˈpəʊtʃə(r) - kłusownik

poised for sth | pɔɪzd fə(r) ˈsʌmθɪŋ - 
przygotowany na coś/do czegoś

politburo | ˈpɒlɪtbjʊərəʊ - 
politbiuro, biuro polityczne

politician | ˌpɒləˈtɪʃn - polityk

pollution | pəˈluːʃn - 
zanieczyszczenie (środowiska)

polyglot | ˈpɒlɪɡlɒt - poliglota

pope | pəʊp - papież

poppycock! | ˈpɒpɪkɒk - bzdury! 
(pot., arch., UK)

popular with sb | ˈpɒpjʊlə(r) wɪð 
ˈsʌmbədi - cieszący się wśród kogoś 
popularnością

portable | ˈpɔːtəbl - przenośny

portion | ˈpɔːʃn - odsetek, część

portrayal | pɔːˈtreɪəl - 
odwzorowanie, ukazanie

position of authority | pəˈzɪʃn  
əv ɔːˈθɒrəti - wpływowa pozycja

postdoctoral | ˌpəʊstˈdɒktərəl - 
podoktorancki

poster child for sth | ˈpəʊstə(r) tʃaɪld 
fə(r) ˈsʌmθɪŋ - doskonały przykład  
na coś/czegoś (o kimś)

postnatal | ˌpəʊstˈneɪtl - 
poporodowy

potentate | ˈpəʊtnteɪt - potentat, 
magnat

potion | ˈpəʊʃn - eliksir, mikstura

power grab | ˈpaʊə(r) ɡræb - próba 
przejęcia władzy

power play | ˈpaʊə(r) ˈpleɪ - 
rozwiązanie siłowe

powerless | ˈpaʊəlɪs - bezsilny

precious metals | ˈpreʃəs ˈmetlz - 
metale szlachetne
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predecessor | ˈpriːdɪsesə(r) - 
poprzednik

pre-eminent | priːˈemɪnənt - 
wybitny

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

preschool | ˈpriːskuːl - przedszkole

press | pres - prasa

pressing | ˈpresɪŋ - pilny, 
niecierpiący zwłoki

prestigious | preˈstɪdʒəs - 
prestiżowy

price-conscious | praɪs ˈkɒnʃəs - 
świadomy cen, wybierający dobre 
ceny

pride comes before a fall | praɪd 
kʌmz bɪˈfɔː(r) ə fɔːl - pycha prowadzi 
do zguby

primarily | ˈpraɪmərəli - przeważnie, 
głównie

prime-time | praɪm taɪm - w okresie 
największej oglądalności (TV) (tylko 
przed rzeczownikiem)

princeling | ˈprɪnslɪŋ - książątko

prior to sth | ˈpraɪə(r) tə ˈsʌmθɪŋ - 
przed czymś

proboscis monkey | prəˈbɒsɪs 
ˈmʌŋki - nosacz

proceedings | prəˈsiːdɪŋz - 
postępowanie, procedura

procurement | prəˈkjʊəmənt - 
nabytek, zakup

profile | ˈprəʊfaɪl - status, renoma

profound | prəˈfaʊnd - głęboki

progressively | prəˈɡresɪvli - coraz 
bardziej

prohibition | ˌprəʊɪˈbɪʃn - zakaz

prolific | prəˈlɪfɪk - płodny

prolonged | prəˈlɒŋd - długi, 
długotrwały

prominent | ˈprɒmɪnənt - widoczny, 
wyraźny

property | ˈprɒpəti - własność, 
mienie

proponent of sth | prəˈpəʊnənt  
əv ˈsʌmθɪŋ - orędownik za czymś

prosperity | prɒˈsperɪti - dobrobyt, 
prosperity

pseudonym | ˈsjuːdənɪm - 
pseudonim

public appearance | ˈpʌblɪk 
əˈpɪərəns - publiczne wystąpienie

public cries for sth | ˈpʌblɪk 
kraɪz fə(r) ˈsʌmθɪŋ - publiczne 
nawoływanie o coś/do czegoś

publicly | ˈpʌblɪkli - publicznie

pundit | ˈpʌndɪt - ekspert, spec

purchase | ˈpɜːtʃəs - nabytek, zakup

pure form | pjʊə(r) ˈfɔːm - czysta 
postać

pygmy elephant | ˈpɪɡmi ˈelɪfənt - 
słoń karłowaty

Q
Qatar | kʌˈtɑː(r) - Katar

quack | kwæk - szarlatan  
(pot., arch.)

quarter | ˈkwɔːtə(r) - kwartał

quote | kwəʊt - cytat

R
rabbit stew | ˈræbɪt stjuː - potrawka 
z królika

racial | ˈreɪʃl - rasowy

rainfall | ˈreɪnfɔːl - poziom opadów; 
opady (ogólnie)

rainforest | ˈreɪnfɒrɪst - las 
deszczowy

raison d’être | ˌreɪzɒ̃ ˈdetrə - powód 
do istnienia, raison d’être

rapeseed | ˈreɪpsiːd - rzepak

rapid | ˈræpɪd - szybki

rapidly | ˈræpɪdli - szybko

rash of sth | ræʃ əv ˈsʌmθɪŋ - zalew 
czegoś

rate | reɪt - wskaźnik, prędkość

real estate | rɪəl ɪˈsteɪt - 
nieruchomość, nieruchomości

recharge | ˌriːˈtʃɑːdʒ - podładowanie

reckless | ˈrekləs - brawurowy, 
lekkomyślny

recognisable | ˈrekəɡnaɪzəbl - 
rozpoznawalny

recognised as sb | ˈrekəɡnaɪzd əz 
ˈsʌmbədi - uznawany za kogoś

recognition | ˌrekəɡˈnɪʃn - 
rozpoznanie

reconciliation | ˌrekənsɪliˈeɪʃn - 
pojednanie

record high | ˈrekɔːd haɪ - 
rekordowo wysoki poziom

recording | rɪˈkɔːdɪŋ - nagrywanie

refugee | ˌrefjʊˈdʒiː - uchodźca

regardless of sth | rɪˈɡɑːdləs  
əv ˈsʌmθɪŋ - pomimo czegoś

registered with sth | ˈredʒɪstəd wɪð 
ˈsʌmθɪŋ - zarejestrowany gdzieś

relationship | rɪˈleɪʃnʃɪp - relacja, 
związek

reluctant | rɪˈlʌktənt - niechętny

remote | rɪˈməʊt - zdalny,  
na odległość

removal | rɪˈmuːvl - usunięcie, 
usuwanie

renewable energy | rɪˈnjuːəbl 
ˈenədʒi - energia odnawialna

renowned for sth | rɪˈnaʊnd fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - znany z czegoś

rental | ˈrentl - wynajem

repetitive | rɪˈpetətɪv - powtarzający 
się

repetitive strain injury | rɪˈpetətɪv 
streɪn ˈɪndʒəri - zespół RSI (urazów 
na skutek chronicznego przeciążenia 
mięśni i ścięgien)

replacement | rɪˈpleɪsmənt - 
zastępstwo

replete with sth | rɪˈpliːt wɪð 
ˈsʌmθɪŋ - w komplecie z czymś

research | rɪˈsɜːtʃ - badanie, badania

research fellowship | rɪˈsɜːtʃ 
ˈfeləʊʃɪp - stypendium badawcze

researcher | rɪˈsɜːtʃə(r) - badacz

reserve | rɪˈzɜːv - rezerwat

residential school | rezɪˈdenʃəl  
skuːl - szkoła państwowa dla dzieci  
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z rodzin inuickich i tubylczych  
(w Kanadzie)

resort | rɪˈzɔːt - kurort 
wypoczynkowy

respect for sth | rɪˈspekt fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - szacunek wobec czegoś

respective | rɪˈspektɪv - odpowiedni

respectively | rɪˈspektɪvli - 
odpowiednio

responsible | rɪˈspɒnsəbl - 
odpowiedzialny

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

retail | ˈriːteɪl - detal (handel)

retail outlet | ˈriːteɪl ˈaʊtlet - sklep 
detaliczny

retail therapy | ˈriːteɪl ˈθerəpi 
- terapia zakupowa, relaks przy 
zakupach

retailer | ˈriːteɪlə(r) - sprzedawca 
detaliczny, detalista

reunification | ri:ˌjuːnɪfɪˈkeɪʃn - 
ponowne zjednoczenie

revamp | ˈriːvæmp - przeróbka, 
gruntowne odnowienie

revelation | ˌrevəˈleɪʃn - objawienie, 
olśnienie

revenue | ˈrevənjuː - przychody, 
wpływy

revered | rɪˈvɪəd - szanowany, 
wielbiony

reviled | rɪˈvaɪld - pogardzany, 
napiętnowany

revival | rɪˈvaɪvl - odrodzenie

rhinoceros | raɪˈnɒsərəs - nosorożec

ridge | rɪdʒ - łańcuch (górski)

rifle | ˈraɪfl - karabin

rightful | ˈraɪtfl - prawny, legalny

rigorous | ˈrɪɡərəs - rygorystyczny, 
drobiazgowy

rigorously | ˈrɪɡərəsli - surowo, 
drobiazgowo

roadster | ˈrəʊdstə(r) - roadster, 
pojazd szosowy

roadway | ˈrəʊdweɪ - jezdnia

roaring | ˈrɔːrɪŋ - oszałamiający, 
ogromny (sukces)

Roman | ˈrəʊmən - rzymski

Roman Empire | ˈrəʊmən 
ˈempaɪə(r) - cesarstwo rzymskie

Romanesque | ˌrəʊməˈnesk - 
romański

room for sth | ruːm fə(r) ˈsʌmθɪŋ - 
miejsce na coś/do czegoś

roughly | ˈrʌfli - z grubsza

route | ruːt - droga, trasa

routinely | ruːˈtiːnli - zwyczajowo, 
stale

row | raʊ - kłótnia (pot., UK)

ruler for life | ˈruːlə(r) fə(r) laɪf - 
dożywotni władca

runner-up | ˈrʌnə(r) ʌp - zajmujący 
drugie miejsce, zdobywca drugiego 
miejsca

rural | ˈrʊərəl - wiejski

S
salmon | ˈsæmən - łosoś

sample | ˈsɑːmpl - próbka

sanguine | ˈsæŋɡwɪn - pogodny, 
pełen optymizmu

saturated | ˈsætʃəreɪtɪd - wysycony

savvy | ˈsævi - łebski, sprawny

sb came calling | ˈsʌmbədi keɪm 
ˈkɔːlɪŋ - ktoś zapukał do drzwi

sb could be forgiven for thinking 
| ˈsʌmbədi kəd bi fəˈɡɪvn fə(r) 
ˈθɪŋkɪŋ - komuś mogłoby się 
wydawać, że...

sb in the know | ˈsʌmbədi ɪn ðə nəʊ 
- ktoś, kto zna się na rzeczy, osoba 
dobrze poinformowana

sb needs to look no further than X 
| ˈsʌmbədi niːdz tə lʊk nəʊ ˈfɜːðə(r) 
ðən - nie trzeba szukać dalej niż X

sb’s fortunes turned | ˈsʌmbədiz 
ˈfɔːtʃuːnz tɜːnd - czyjeś losy się 
odwróciły

scam | skæm - oszustwo, 
naciągactwo

scenery | ˈsiːnəri - sceneria

scheduled | ˈʃedjuːld - zaplanowany

scientist | ˈsaɪəntɪst - naukowiec

scores of sth | skɔːz əv ˈsʌmθɪŋ - 
mnóstwo czegoś

scourge | skɜːdʒ - plaga, dopust boży

seamlessly | ˈsiːmləsli - w doskonały 
sposób, gładko

Second Amendment | ˈsekənd 
əˈmendmənt - Druga Poprawka  
(do Konstytucji Stanów 
Zjednoczonych)

seemingly | ˈsiːmɪŋli - na pozór

self-healing | ˈselfˈhiːlɪŋ - 
samoleczenie (się)

selfie stick | ˈselfiː stɪk - patyk  
do robienia sobie selfie

semi-automatic | ˌsemi ɔːtəˈmætɪk - 
półautomatyczny

seminar | ˈsemɪnɑː(r) - seminarium

seniority | ˌsiːnɪˈɒrɪti - starszeństwo

sensation | senˈseɪʃn - odczucie, 
doznanie

sense of wonderment | sens əv 
ˈwʌndəmənt - uczucie zachwytu/
zadziwienia (czymś)

sensitivity to sth | ˌsensəˈtɪvɪti  
tə ˈsʌmθɪŋ - wrażliwość na coś

sentiment | ˈsentɪmənt - pogląd, 
odczucie

setting | ˈsetɪŋ - sceneria, sytuacja

severe | sɪˈvɪə(r) - ostry, dotkliwy

shake-up | ʃeɪk ʌp - przetasowania 
(w organizacji), reorganizacja

shared | ʃeəd - współdzielony

sheer | ʃɪə(r) - zwykły, czysty

shell | ʃel - skorupka

Sherpa | ˈʃɜːpə - Szerpa (przewodnik 
w Himalajach wywodzący się  
z narodu o tej nazwie)

shipping port | ˈʃɪpɪŋ pɔːt - port 
towarowy, port kontenerowy

shopaholic | ˌʃɒpəˈhɒlɪk |  - 
zakupoholik

shopkeeper | ˈʃɒpkiːpə(r) - 
sklepikarz

short-term | ˈʃɔːt tɜːm - 
krótkoterminowy, tymczasowy  
(tylko przed rzeczownikiem)
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shotgun | ˈʃɒtɡʌn - strzelba

showdown | ˈʃəʊdaʊn - zażarta/
zacięta dyskusja

shrewd | ʃruːd - mądry, sprytny

siblings | ˈsɪblɪŋz - rodzeństwo

sightseeing | ˈsaɪtsiːɪŋ - zwiedzanie

signatory | ˈsɪɡnətri - sygnatariusz, 
podpisujący umowę

significant | sɪɡˈnɪfɪkənt - znaczny, 
znaczący

Silicon Valley | ˈsɪlɪkən ˈvæli - Dolina 
Krzemowa

simultaneously | ˌsɪmlˈteɪnɪəsli - 
jednocześnie

single-photon | ˈsɪŋɡl ˈfəʊtɒn - 
jednofotonowy

sinner | ˈsɪnə(r) - grzesznik

sitting president | ˈsɪtɪŋ ˈprezɪdənt - 
urzędujący prezydent

sizeable | ˈsaɪzəbl - spory, pokaźny

slack | slæk - luźny, niedbały, 
osłabiony

slice | slaɪs - wycinek, przekrój

slope | slǝʊp - stok

slow-moving | sləʊ ˈmuːvɪŋ - 
powolny, niespieszny

small-l | smɔːl el - przez małe „l”

smooth transition | smuːð trænˈzɪʃn 
- przejście bez zakłóceń

snobby | ˈsnɑːbi - snobistyczny

sociable | ˈsəʊʃəbl - towarzyski

society | səˈsaɪəti - społeczeństwo

software engineer | ˈsɒftweər 
ˌendʒɪˈnɪə(r) - programista

soil | sɔɪl - ziemia

sole trader | səʊl ˈtreɪdə(r) - 
przedsiębiorca indywidualny, własna 
działalność gospodarcza

someone’s loss is another person’s 
gain | ˈsəˌmwənz lɒs ɪz əˈnʌðə(r) 
ˈpɜːsənz ɡeɪn - jeden traci, drugi się 
bogaci

soulless | ˈsəʊlləs - bezduszny

sparsely | ˈspɑːsli - rzadko, słabo 
(np. zaludniony)

spat | spæt - sprzeczka, kłótnia

spatial | ˈspeɪʃl - przestrzenny

specialist | ˈspeʃəlɪst - 
specjalistyczny

species | ˈspiːʃiːz - gatunek

spectacle | ˈspektəkl - spektakl, 
widowisko

spice | spaɪs - przyprawa (korzenna)

spoilt for choice | spɔɪlt fə(r) tʃɔɪs - 
mający aż za duży wybór

spokesperson | ˈspəʊkspɜːsn - 
rzecznik

spouse | spaʊz - małżonek

spread of disease | spred  
əv dɪˈziːz - szerzenie się chorób

spring | sprɪŋ - źródło (np. wody)

squabble | ˈskwɒbl - sprzeczka

squad | skwɒd - drużyna

stability | stəˈbɪlɪti - stabilność

staff | stɑːf - pracownicy, personel

stage | steɪdʒ - etap

stained glass | steɪnd ˈɡlɑːs - witraż

standing committee | ˈstændɪŋ 
kəˈmɪti - stały komitet

staple | ˈsteɪpl - typowy element, 
stały element czegoś

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

state-owned | steɪt ǝʊnd - 
państwowy (o firmie, zakładzie)

stateside | ˈsteɪtˈsaɪd - w USA  
(pot., US)

stay tuned! | steɪ tjuːnd - nie 
odchodźcie! zostańcie z nami!

stern | stɜːn - surowy

sth goes without saying | ˈsʌmθɪŋ 
ɡəʊz wɪðˈaʊt ˈseɪɪŋ - coś rozumie się 
samo przez się

sth is backed up by sth | ˈsʌmθɪŋ 
ɪz bækt ʌp baɪ ˈsʌmθɪŋ - coś jest 
popierane czymś (dowodami)

sth is bad news for sb | ˈsʌmθɪŋ 
ɪz ˌbæd ˈnju:z fə(r) ˈsʌmbədi - coś 
oznacza złe wieści dla czegoś

sth is made up of sth | ˈsʌmθɪŋ ɪz 
ˈmeɪd ʌp əv ˈsʌmθɪŋ - coś składa się 
z czegoś

sth is too much to handle | ˈsʌmθɪŋ 
ɪz tuː ˈmʌtʃ tə ˈhændl - coś jest 
ciężkie do wytrzymania, nie da się 
znieść

sth speaks for itself | ˈsʌmθɪŋ spiːks 
fə(r) ɪtˈself - coś mówi samo za siebie

stifling | ˈstaɪflɪŋ - duszący, 
krępujący

stower | ˈstoə(r) - układacz 
(produktu)

straightforward | ˌstreɪtˈfɔːwəd - 
prosty, jasny

strain | streɪn - obciążenie, nacisk

strict | strɪkt - surowy, restrykcyjny

striking | ˈstraɪkɪŋ - uderzający

stuck in a rut | stʌk ɪn ə rʌt - 
popadły w rutynę

stuff | stʌf - rzeczy (pot.)

stunning | ˈstʌnɪŋ - oszałamiający

subscription fee | səbˈskrɪpʃn fiː - 
abonament

subsequent | ˈsʌbsɪkwənt - 
następujący (po czymś), późniejszy

successor | səkˈsesə(r) - następca

suicide | ˈsuːɪsaɪd - samobójstwo

summit | ˈsʌmɪt - szczyt (również 
spotkanie na szczycie)

sun bear | sʌn beə(r) - niedźwiedź 
malajski

sunny skies | ˈsʌni skaɪz - słoneczne 
niebo; same różowe perspektywy

superlative | suˈpɜːlətɪv - 
superlatyw, pozytyw

supersized | ˈsuːpəsaɪzd - 
ogromnych rozmiarów, wielki

supplier | səˈplaɪə(r) - dostawca, 
dostarczający zaopatrzenie/usługi

supply | səˈplaɪ - zapas, zapasy 
(czegoś)

supporting argument | səˈpɔːtɪŋ 
ˈɑːɡjumənt - argument na rzecz 
czegoś

surge in sth | sɜːdʒ ɪn ˈsʌmθɪŋ - 
gwałtowny wzrost czegoś

surgery | ˈsɜːdʒəri - zabieg 
chirurgiczny

surging | ˈsɜːdʒɪŋ - gwałtownie 
rosnący
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survey | ˈsɜːveɪ - badanie, sondaż

survival of the fittest | səˈvaɪvl  
ɒv ðə fɪtəst - dobór naturalny

susceptible to sth | səˈseptəbl  
tə ˈsʌmθɪŋ - podatny na coś

sustainable | səˈsteɪnəbl - 
zrównoważony ekologicznie

swarming | ˈswɔːmɪŋ - rojący się, 
kotłujący się

sweaty | ˈsweti - spocony

sweeping | ˈswiːpɪŋ - szeroko 
zakrojony, gruntowny

swiftly | ˈswɪftli - prędko, szybko

systemic discrimination | sɪˈstemɪk 
dɪˌskrɪmɪˈneɪʃn - systematyczna 
dyskryminacja

T
tailor | ˈteɪlə(r) - krawiec

talisman | ˈtælɪzmən - talizman, 
maskotka

tan | tæn - opalenizna

tangy | ˈtæŋi - cierpki, kwaskowy

tap | tæp - kurek, kran

tattooed | təˈtuːd - wytatuowany

tax break | tæks breɪk - ulga 
podatkowa

tax haven | tæks ˈheɪvn - raj 
podatkowy

tax incentive | tæks ɪnˈsentɪv - ulga 
podatkowa, zachęta podatkowa

tax-free | ˈtæks friː - 
nieopodatkowany, wolny od podatku

teenager | ˈtiːneɪdʒə(r) - nastolatek

temporary | ˈtemprəri - tymczasowy

tenant | ˈtenənt - najemca

tenet | ˈtenɪt - reguła, założenie

tense | tens - spięty

tension | ˈtenʃn - spięcie, napięta 
sytuacja

tenuous | ˈtenjʊəs - wątły, słaby

tenure | ˈtenjʊə(r) - kadencja, 
urzędowanie

term | tɜːm - kadencja

term | tɜːm - pojęcie, słowo (na coś)

textiles | ˈtekstaɪlz - tekstylia

that being said,... | ðət ˈbiːɪŋ ˈsed - 
a jednak,..., mimo to,...

that’s not to say that... | ðæts nɒt  
tə ˈseɪ ðæt - co/to (wcale) nie 
znaczy, że...

the Canary Islands | ðə kəˈneəri 
ˈaɪləndz - Wyspy Kanaryjskie

the darling of X | ðə ˈdɑːlɪŋ əv - 
ulubieniec X

the Great Wall | ðə ˈɡreɪt wɔːl - 
Wielki Mur (Chiński)

the latter | ðə ˈlætə(r) - ten drugi, 
ten ostatni

the letter of the law | ðə ˈletər əv 
ðə lɔː - litera prawa

the likes of X | ðə ˈlaɪks əv - ludzie/
rzeczy typu X, ludzie/rzeczy takie, 
jak X

the lion’s share | ðə ˈlaɪənz ʃeə(r) - 
lwia dola

the Med | ðə med - pot. o morzu 
Śródziemnym

the new normal | ðə njuː ˈnɔːml - 
nowy standard, nowa normalność  
(o pewnych sytuacjach i stanie 
rzeczy, który wydaje się być czasem 
dziwny, lecz jest obecnie normalny)

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

the pot calling the kettle black |  
ðə pɒt ˈkɔːlɪŋ ðə ˈketl blæk - 
przyganiał kocioł garnkowi

the public | ðə ˈpʌblɪk - społeczność, 
ogół społeczeństwa

the real McCoy | ðə rɪəl məˌkɔɪ - 
autentyk, ktoś/coś z prawdziwego 
zdarzenia

the Suez Crisis | ðə ˌsuːˈez ˈkraɪsɪs - 
kryzys sueski

the UAE (United Arab Emirates) |  
ðə ˌjuː e ˈiː juˈnaɪtɪd ˈærəb ˈemərəts 
- ZEA (Zjednoczone Emiraty 
Arabskie)

themed | θiːmd - tematyczny (UK)

there is little in the way of X | ðeə(r) 
ɪz ˈlɪtl ɪn ðə ˈweɪ əv - mało jest X, nie 
ma za wiele X

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

there’s every reason to do sth 
| ðeəz ˈevri ˈriːzən tə du ˈsʌmθɪŋ 
- jest mnóstwo powodów, by coś 
zrobić

thesis | ˈθiːsɪs - teza

thorough | ˈθʌrə - dokładny

thrilling | ˈθrɪlɪŋ - ekscytujący

thus far | ðʌs fɑː(r) - jak dotąd

tier | tɪə(r) - szczebel, warstwa

tiff | tɪf - sprzeczka

tight | taɪt - ciasny, ograniczony  
(np. o funduszach)

tip of the iceberg | tɪp əv ði ˈaɪsbɜːɡ 
- czubek góry lodowej

tipping point | ˈtɪpɪŋ pɔɪnt - punkt 
zwrotny

tireless | ˈtaɪələs - niezmordowany

titan | ˈtaɪtn - tytan, olbrzym

to abandon sth | tu əˈbændən 
ˈsʌmθɪŋ - porzucić coś

to abolish sth | tu əˈbɒlɪʃ ˈsʌmθɪŋ - 
obalić coś

to absorb | tu əbˈsɔːb - wchłonąć

to abuse sb | tu əˈbjuːz ˈsʌmbədi 
- wykorzystywać kogoś seksualnie; 
znęcać się nad kimś, maltretować

to accelerate | tu əkˈseləreɪt - 
przyspieszyć

to accompany sb somewhere |  
tu əˈkʌmpəni ˈsʌmbədi ˈsʌmweə(r) 
- towarzyszyć komuś w drodze/
podróży dokądś

to account for sth | tu əˈkaʊnt fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - stanowić coś (np. procent 
czegoś)

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

to admit sth | tu ədˈmɪt ˈsʌmθɪŋ - 
przyznać coś

to afflict sth | tu əˈflɪkt ˈsʌmθɪŋ - 
dotykać czegoś, mieć wpływ na coś

to agree to disagree (with sb) |  
tu əˈɡriː tə ˌdɪsəˈɡriː wɪð ˈsʌmbədi - 
pozostać przy swoim zdaniu  
(w dyskusji z kimś)
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to air sth | tu eə(r) ˈsʌmθɪŋ - nadać 
coś (przez radio, TV)

to amend sth | tu əˈmend ˈsʌmθɪŋ - 
poprawić coś

to apologise for sth | tu əˈpɒlədʒaɪz 
fə(r) ˈsʌmθɪŋ - przeprosić za coś

to appoint sb | tu əˈpɔɪnt ˈsʌmbədi - 
mianować kogoś

to argue for sth | tu ˈɑːɡjuː fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - przekonywać do czegoś, 
argumentować za czymś

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

to arrive at sth | tu əˈraɪv ət ˈsʌmθɪŋ 
- dojść do czegoś, ustalić

to ask sb out to dinner | tu ɑːsk 
ˈsʌmbədi aʊt tə ˈdɪnə(r) - umówić się 
z kimś na kolację/obiad (na randkę/
romantyczne spotkanie)

to assemble sth | tu əˈsembl 
ˈsʌmθɪŋ - składać coś, montować

to assist in doing sth | tu əˈsɪst ɪn 
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ - pomagać w robieniu 
czegoś

to assume control of sth | tu əˈsjuːm 
kənˈtrəʊl əv ˈsʌmθɪŋ - przejąć nad 
czymś kontrolę

to assume sth | tu əˈsjuːm ˈsʌmθɪŋ - 
założyć coś, przyjąć założenie

to attain X | tu əˈteɪn - zyskać X

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

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

to axe sth | tu æks ˈsʌmθɪŋ - 
zamknąć coś, zlikwidować (UK)

to balloon | tə bəˈluːn - gwałtownie 
się zwiększyć, spuchnąć

to ban sth | tə bæn ˈsʌmθɪŋ - 
zakazać czegoś, zabronić

to bar sb from doing sth | tə bɑː(r) 
ˈsʌmbədi frəm ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ - 
zabronić komuś robienia czegoś  
(w prawnie karalny sposób)

to be a thorn in sb’s side | tə bi  
ə θɔːn ɪn ˈsʌmbədɪz saɪd - być  
komuś solą w oku

to be at each other’s throats |  
tə bi ət iːtʃ ˈʌðəz θrəʊts - skakać 
sobie do gardeł

to be at fault | tə bi ət fɔːlt - być 
winnym (czegoś), zawinić

to be at odds with sb | tə bi  
ət ɒdz wɪð ˈsʌmbədi - mieć z kimś  
na pieńku

to be down to sth | tə bi daʊn  
tə ˈsʌmθɪŋ - zależeć od czegoś,  
być związanym z czymś

to be good to sb | tə bi ɡʊd  
tə ˈsʌmbədi - dobrze się komuś 
przysłużyć

to be home to sth | tə bi həʊm  
tə ˈsʌmθɪŋ - mieścić w sobie coś

to be in deep trouble | tə bi ɪn diːp 
ˈtrʌbl - być w poważnych tarapatach

to be in hot water | tə bi ɪn hɒt 
ˈwɔːtə(r) - znaleźć się w opałach

to be in the doldrums | tə bi  
ɪn ðə ˈdɒldrəmz - być w dołku

to be in the works | tə bi ɪn ðə 
ˈwɜːks - znajdować się w planach, 
być w toku

to be no stranger to sth | tə bi nəʊ 
ˈstreɪndʒə(r) tə ˈsʌmθɪŋ - dobrze 
się na czymś znać, doskonale coś 
pamiętać/znać

to be off-limits | tə bi ˌɒf ˈlɪmɪts - 
być objętym zakazem wstępu

to be on the rise | tə bi ɒn ðə raɪz - 
wzrastać, zwyżkować

to be shy about doing sth | tə bi ʃaɪ 
əˈbaʊt ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ - nie kwapić 
się/nie być mocno zainteresowanym 
(z)robieniem czegoś

to be sold on sth | tə bi səʊld 
ɒn ˈsʌmθɪŋ - zostać do czegoś 
przekonanym, przekonać się  
do czegoś

to be thick as thieves | tə bi θɪk  
əz θiːvz - znać się jak łyse konie

to be up for grabs | tə bi ʌp fə(r) 
ɡræbz - być do wzięcia (pot.)

to be up in arms | tə bi ʌp ɪn ɑːmz - 
być oburzonym

to be up to snuff | tə bi ʌp tə snʌf - 
spełniać wymogi/oczekiwania, być 
odpowiednim (pot., US)

to be well on one’s way somewhere 
| tə bi wel ɒn wʌnz ˈweɪ ˈsʌmweə(r) 
- być na najlepszej drodze do czegoś 
(o kimś)

to bear sth | tə beə(r) ˈsʌmθɪŋ - 
nosić coś (np. przydomek)

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

to bear sth out | tə beə(r) ˈsʌmθɪŋ 
aʊt - potwierdzić coś, udowodnić 
(np. w praktyce, czynami)

to bear the brunt of sth | tə beə(r) 
ðə brʌnt əv ˈsʌmθɪŋ - być najbardziej 
czymś obciążonym, ponieść 
największy (koszt, obciążenie) czegoś

to become friends with sb |  
tə bɪˈkʌm frendz wɪð ˈsʌmbədi - 
zaprzyjaźnić się z kimś

to bend over backwards to do sth 
| tə bend ˈəʊvə(r) ˈbækwədz tə du 
ˈsʌmθɪŋ - stawać na głowie, byle 
tylko coś zrobić

to bend the rules | tə bend ðə ruːlz - 
naginać reguły

to bicker | tə ˈbɪkə(r) - użerać się, 
kłócić

to bid for X title | tə bɪd fə(r) ˈtaɪtl - 
ubiegać się o X tytuł

to bite back | tə baɪt ˈbæk - 
odpłacić, odbić (się) (negatywnie)

to boast sth | tə bəʊst ˈsʌmθɪŋ - 
chwalić się czymś, szczycić

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

to boost sth | tə buːst ˈsʌmθɪŋ - 
pobudzić coś, umocnić

to bounce around sth | tə baʊns 
əˈraʊnd ˈsʌmθɪŋ - przewijać się 
gdzieś, nie móc zagrzać gdzieś 
miejsca

to bounce back and forth between 
sb | tə baʊns ˈbæk ənd fɔːθ bɪˈtwiːn 
ˈsʌmbədi - być przerzucanym  
od jednej do drugiej osoby

to brief sb on sth | tə briːf ˈsʌmbədi 
ɒn ˈsʌmθɪŋ - poinformować kogoś  
o czymś

to bring sth about | tə brɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
əˈbaʊt - spowodować coś, przynieść
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to bring sth down | tə brɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
daʊn - obniżyć coś, zredukować

to bring sth face to face with sth 
| tə brɪŋ ˈsʌmθɪŋ feɪs tə feɪs wɪð 
ˈsʌmθɪŋ - postawić coś twarzą  
w twarz z czymś

to buckle under the pressure |  
tə ˈbʌkl ˈʌndə(r) ðə ˈpreʃə(r) -  
ugiąć się pod presją/naciskiem

to budge | tə bʌdʒ - posunąć się, 
ulec (w jakiejś kwestii)

to bump into sb | tə bʌmp ˈɪntə 
ˈsʌmbədi - wpaść na kogoś, spotkać 
przypadkiem

to buoy sth up | tə bɔɪ ˈsʌmθɪŋ ʌp - 
wzmocnić coś, podnieść

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

to bustle with sth | tə ˈbʌsl wɪð 
ˈsʌmθɪŋ - kipieć od czegoś, mieć 
pełno czegoś

to buttress sth | tə ˈbʌtrəs ˈsʌmθɪŋ 
- wspierać coś, stanowić dodatkowe 
poparcie/umocnienie czegoś

to bypass sth | tə ˈbaɪpɑːs ˈsʌmθɪŋ - 
ominąć coś

to calm sth down | tə kɑːm ˈsʌmθɪŋ 
daʊn - uspokoić coś

to cancel sth | tə ˈkænsl ˈsʌmθɪŋ - 
anulować coś

to cap sth | tə kæp ˈsʌmθɪŋ - 
ograniczyć coś

to carry sth out | tə ˈkæri ˈsʌmθɪŋ 
aʊt - przeprowadzić coś

to carry weight | tə ˈkæri weɪt - 
mieć doniosłe znaczenie, mieć wagę

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

to catapult sth | tə ˈkætəpʌlt 
ˈsʌmθɪŋ - wywindować coś, wznieść

to catch sb napping | tə kætʃ 
ˈsʌmbədi ˈnæpɪŋ - zaskoczyć kogoś

to cater to sb | tə ˈkeɪtə(r) tə 
ˈsʌmbədi - zajmować się kimś

to censor sth | tə ˈsensə(r) ˈsʌmθɪŋ - 
ocenzurować coś

to charge forward | tə tʃɑːdʒ ˈfɔːwəd 
- ruszyć z impetem do przodu

to chat | tə tʃæt - pogadać, 
pogawędzić

to check sth out | tə tʃek ˈsʌmθɪŋ 
aʊt - sprawdzić coś, obadać

to cherish sth | tə ˈtʃerɪʃ ˈsʌmθɪŋ - 
pielęgnować coś, wysoko sobie cenić

to chip in | tə tʃɪp ɪn - dorzucić coś 
od siebie (pot.)

to cite sth | tə saɪt ˈsʌmθɪŋ - 
przytaczać coś

to claim | tə kleɪm - twierdzić, 
utrzymywać

to claim ownership | tə kleɪm 
ˈəʊnəʃɪp - rościć prawo do własności, 
uznawać coś za swoją własność

to clarify | tə ˈklærəfaɪ - wyjaśnić, 
objaśnić

to clash head-on | tə klæʃ ˈhed ɒn 
- zetrzeć się, wejść w bezpośredni 
konflikt

to clean sth up | tə kliːn ˈsʌmθɪŋ  
ʌp - wyczyścić coś, oczyścić

to clear sth out | tə klɪə(r) ˈsʌmθɪŋ 
aʊt - wyczyścić coś, oczyścić

to clock up X | tə klɒk ʌp - 
przepracować X (godzin), dorobić  
się X (np. recenzji)

to cocoon oneself | tə kəˈkuːn 
wʌnˈself - chować głowę w piasek, 
odgradzać się od problemów

to coin sth | tə kɔɪn ˈsʌmθɪŋ - ukuć 
coś (słówko, powiedzonko)

to combat sth | tə ˈkɒmbæt ˈsʌmθɪŋ 
- zwalczać coś, walczyć z czymś

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

to come at a price | tə kʌm ət ə 
praɪs - dużo (kogoś) kosztować, 
wymagać poświęcenia/wyrzeczeń

to come forward as sb | tə kʌm 
ˈfɔːwəd əz ˈsʌmbədi - pokazać się 
jako ktoś

to come in handy | tə kʌm ɪn ˈhændi 
- przydać się

to come out on top | tə kʌm aʊt  
ɒn tɒp - zdobyć zwycięstwo, wygrać

to come out smelling of roses | tə 
kʌm aʊt ˈsmelɪŋ əv ˈrəʊzɪz - wyjść  
z czegoś czystym jak łza

to commit sth | tə kəˈmɪt ˈsʌmθɪŋ - 
popełnić coś

to compete with sth | tə kəmˈpiːt 
wɪð ˈsʌmθɪŋ - konkurować z czymś

to complain about sth | tə 
kəmˈpleɪn əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ - narzekać 
na coś

to complement sth | tə 
ˈkɒmplɪmənt ˈsʌmθɪŋ - uzupełniać 
coś, dopełniać

to complicate sth | tə ˈkɒmplɪkeɪt 
ˈsʌmθɪŋ - skomplikować coś

to comprehend sth | tə 
ˌkɒmprɪˈhend ˈsʌmθɪŋ - pojąć coś

to comprise X | tə kəmˈpraɪz - 
składać się z X (ludzi, rzeczy itp.)

to concern sb | tə kənˈsɜːn ˈsʌmbədi 
- dotyczyć kogoś

to confirm sth | tə kənˈfɜːm ˈsʌmθɪŋ 
- potwierdzić coś

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

to consist of sth | tə kənˈsɪst əv 
ˈsʌmθɪŋ - składać się z czegoś

to constitute sth | tə ˈkɒnstɪtjuːt 
ˈsʌmθɪŋ - stanowić coś

to construe sth as sth | tə kənˈstruː 
ˈsʌmθɪŋ əz ˈsʌmθɪŋ - uznać coś za 
jakieś, odebrać coś jako coś/jakieś

to construe sth to mean X | tə 
kənˈstruː ˈsʌmθɪŋ tə miːn - odebrać 
coś jako X

to convince sb | tə kənˈvɪns 
ˈsʌmbədi - przekonać kogoś

to convince sb of sth | tə kənˈvɪns 
ˈsʌmbədi əv ˈsʌmθɪŋ - przekonać 
kogoś do czegoś

to corrupt sth | tə kəˈrʌpt ˈsʌmθɪŋ - 
zepsuć coś

to count for something | tə kaʊnt 
fə(r) ˈsʌmθɪŋ - coś oznaczać, mieć 
jakąś wartość

to cozy up to sb | tə ˈkəʊzi ʌp tə 
ˈsʌmbədi - przymilać się do kogoś

to crave sth | tə kreɪv ˈsʌmθɪŋ - 
pożądać czegoś, pragnąć

to crow about sth | tə krəʊ əˈbaʊt 
ˈsʌmθɪŋ - piać z zachwytu nad 
czymś, chełpić się czymś
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to curb sth | tə kɜːb ˈsʌmθɪŋ - 
pohamować coś, powstrzymać

to custom-design sth | tə ˈkʌstəm 
dɪˈzaɪn ˈsʌmθɪŋ - zaprojektować coś 
na zamówienie

to dare to do sth | tə deə(r) tə du 
ˈsʌmθɪŋ - odważyć się na zrobienie 
czegoś

to date | tə deɪt - na chwilę obecną, 
dotychczas

to deal a blow | tə diːl ə bləʊ - 
uderzyć, dotknąć boleśnie

to deepen sth | tə ˈdiːpən ˈsʌmθɪŋ - 
pogłębić coś

to defile sth | tə dɪˈfaɪl ˈsʌmθɪŋ - 
zbezcześcić coś

to delay the inevitable | tə dɪˈleɪ ði 
ɪnˈevɪtəbl - odwlec nieuniknione

to demand sth | tə dɪˈmɑːnd 
ˈsʌmθɪŋ - żądać czegoś

to demand sth of sb | tə dɪˈmɑːnd 
ˈsʌmθɪŋ əv ˈsʌmbədi - wymagać 
czegoś od kogoś

to depart | tə dɪˈpɑːt - odjechać

to depict sth | tə dɪˈpɪkt ˈsʌmθɪŋ - 
ukazywać coś, przedstawiać

to derive sth from sth | tə dɪˈraɪv 
ˈsʌmθɪŋ frəm ˈsʌmθɪŋ - brać coś  
(z czegoś), znajdować coś (w czymś)

to designate sth as sth | tə 
ˈdezɪɡneɪt ˈsʌmθɪŋ əz ˈsʌmθɪŋ - 
uznać coś za jakieś, określić coś 
(mianem) czegoś

to deskill sth | tə diːˈskɪl 
ˈsʌmθɪŋ - uczynić coś 
łatwiejszym, wymagającym mniej 
wykwalifikowanych pracowników

to deteriorate | tə dɪˈtɪərɪəreɪt - 
pogorszyć się

to determine sth | tə dɪˈtɜːmɪn 
ˈsʌmθɪŋ - wyznaczać coś, określać

to devastate sth | tə ˈdevəsteɪt 
ˈsʌmθɪŋ - zrujnować coś

to develop sth | tə dɪˈveləp ˈsʌmθɪŋ 
- rozwinąć coś

to dictate | tə dɪkˈteɪt - dyktować, 
narzucać

to die down | tə daɪ daʊn - uschnąć, 
wygasnąć, ucichnąć

to dismiss sth | tə dɪsˈmɪs ˈsʌmθɪŋ - 
zapomnieć o czymś, odrzucić

to disrespect | tə ˌdɪsrɪˈspekt - 
okazać brak szacunku

to do away with sth | tə du əˈweɪ 
wɪð ˈsʌmθɪŋ - pozbyć się czegoś, 
zlikwidować coś

to draft sth | tə drɑːft ˈsʌmθɪŋ - 
sporządzić coś, przygotować projekt

to dread sth | tə dred ˈsʌmθɪŋ - bać 
się czegoś

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

to dump sth | tə dʌmp ˈsʌmθɪŋ - 
wyrzucić coś, wywalić (szczególnie  
w niedozwolonym miejscu)

to dupe sb | tə djuːp ˈsʌmbədi - 
nabrać kogoś (pot.)

to dwarf sth | tə dwɔːf ˈsʌmθɪŋ - 
przyćmić coś

to dwindle | tǝ ˈdwɪndl - skurczyć 
się, zmaleć

to ease into sth | tu iːz ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ 
- ostrożnie do czegoś wejść, powoli 
zacząć się do czegoś wdrażać

to emerge as sb | tu ɪˈmɜːdʒ əz 
ˈsʌmbədi - ukazać się jako ktoś, 
okazać/stać się kimś

to emphasise sth | tə ˈemfəsaɪz 
ˈsʌmθɪŋ - wzmocnić coś, uwypuklić

to emulate sth | tu ˈemjʊleɪt 
ˈsʌmθɪŋ - kopiować coś, naśladować

to enable sb to do sth | tu ɪˈneɪbl 
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ - umożliwić 
komuś zrobienie czegoś

to encompass sth | tu ɪnˈkʌmpəs 
ˈsʌmθɪŋ - obejmować coś, zawierać

to encourage sth | tu ɪnˈkʌrɪdʒ 
ˈsʌmθɪŋ - zachęcać do czegoś, 
motywować

to endorse sb | tu ɪnˈdɔːs ˈsʌmbədi 
- popierać kogoś, wyrazić swoje 
(publiczne) poparcie

to endure | tu ɪnˈdjʊə(r) - znieść, 
wytrzymać

to enshrine sth | tu ɪnˈʃraɪn ˈsʌmθɪŋ 
- chronić coś, bronić czegoś (np. 
praw zagwarantowanych przez 
Konstytucję)

to enter office | tu ˈentə(r) ˈɒfɪs - 
objąć stanowisko/urząd

to envy sth | tu ˈenvi ˈsʌmθɪŋ - 
zazdrościć czegoś

to eschew sth | tu ɪˈstʃuː ˈsʌmθɪŋ - 
wystrzegać się czegoś

to evoke sth | tu ɪˈvəʊk ˈsʌmθɪŋ - 
wywoływać coś (np. jakieś uczucie), 
przywoływać coś (np. na myśl)

to examine sth | tu ɪɡˈzæmɪn 
ˈsʌmθɪŋ - (z)badać coś

to expire | tu ɪkˈspaɪə(r) - wygasnąć, 
zakończyć się

to expose sb to sth | tu ɪkˈspəʊz 
ˈsʌmbədi tə ˈsʌmθɪŋ - wystawić 
kogoś na coś

to extend sth | tu ɪkˈstend ˈsʌmθɪŋ - 
przedłużyć coś, wydłużyć

to exude sth | tu ɪɡˈzjuːd ˈsʌmθɪŋ - 
promienieć czymś, emanować

to facilitate sth | tə fəˈsɪlɪteɪt 
ˈsʌmθɪŋ - ułatwić coś, pomóc 
czemuś

to fade away | tə feɪd əˈweɪ - 
zgasnąć, odejść

to fall short of sth | tə fɔːl ʃɔːt əv 
ˈsʌmθɪŋ - prawie zdobyć/otrzymać 
coś

to fall victim to sth | tə fɔːl ˈvɪktɪm 
tə ˈsʌmθɪŋ - paść ofiarą czegoś

to favour sth | tə ˈfeɪvə(r) ˈsʌmθɪŋ - 
preferować coś (UK)

to fear sth | tə fɪə(r) ˈsʌmθɪŋ - bać 
się czegoś

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

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

to fend for sth | tə fend fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - pomóc czemuś, wesprzeć 
coś

to fester | tə ˈfestə(r) - zaognić się, 
wzmóc się

to feud with sb | tə fjuːd wɪð 
ˈsʌmbədi - toczyć z kimś spór

to fill one’s coffers | tə fɪl wʌnz 
ˈkɒfəz - wypełnić swoje kieszenie, 
wypełnić portfel (o kimś)
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to find one’s way about | tə faɪnd 
wʌnz ˈweɪ əˈbaʊt - zorientować się 
(w terenie, o kimś), połapać (w tym, 
gdzie ktoś jest) (pot.)

to flag sth | tə flæɡ ˈsʌmθɪŋ - 
oznaczyć coś

to flaunt sth | tə flɔːnt ˈsʌmθɪŋ - 
obnosić się z czymś, afiszować

to flex one’s muscles | tə fleks wʌnz 
ˈmʌslz - napiąć mięśnie, prężyć 
muskuły

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

to follow sb’s lead | tə ˈfɒləʊ 
ˈsʌmbədiz liːd - pójść za czyimś 
przykładem/przewodem

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

to follow the trail | tə ˈfɒləʊ ðə treɪl 
- podążać śladem

to follow through on sth | tə ˈfɒləʊ 
θruː ɒn ˈsʌmθɪŋ - spełnić coś, 
wypełnić (obietnicę)

to forbid sb from doing sth | tə 
fəˈbɪd ˈsʌmbədi frəm ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
- zakazać komuś robienia czegoś

to foresee sth | tə fɔːˈsiː ˈsʌmθɪŋ - 
przewidzieć coś

to frighten sb | tə ˈfraɪtn ˈsʌmbədi - 
przerazić kogoś

to fuel sth | tə ˈfjuːəl ˈsʌmθɪŋ - 
napędzać coś, zasilać

to fulfil sth | tə fʊlˈfɪl ˈsʌmθɪŋ - 
spełniać coś (UK)

to gain traction | tə ɡeɪn ˈtrækʃn - 
zyskać przychylność/popularność

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

to generate buzz | tə ˈdʒenəreɪt bʌz 
- tworzyć szum medialny

to get a bad press | tə ɡet ə bæd 
pres - cieszyć się złą opinią (wśród 
ludzi)

to get away from it all | tə ɡet əˈweɪ 
frəm ɪt ɔːl - zostawić (ten cały zgiełk/
to wszystko) z dala/za sobą

to get in on the action | tə ɡet 
ɪn ɒn ði ˈækʃn - zarobić na czymś 
lukratywnym

to get off sth | tə ɡet ɒf ˈsʌmθɪŋ - 
wyjść z czegoś, opuścić (np. pokład)

to get one’s hands on sth | tə get 
wʌnz hændz ɒn ˈsʌmθɪŋ - dorwać 
coś w swoje ręce

to give birth to sb | tə ɡɪv bɜːθ tə 
ˈsʌmbədi - urodzić kogoś (dziecko)

to give green light to sth | tə ɡɪv 
ˈɡriːn laɪt tə ˈsʌmθɪŋ - dać czemuś 
zielone światło

to give in | tə ɡɪv ɪn - poddać się, 
ulec

to give sth a go | tə gɪv ˈsʌmθɪŋ  
ə gəʊ - wypróbować coś, 
przetestować

to give sth a new lease of life |  
tə ɡɪv ˈsʌmθɪŋ ə njuː liːs əv laɪf - 
tchnąć w coś nowe życie (UK)

to go green | tə ɡəʊ ˈɡriːn - przejść 
na ekologiczny tryb życia

to go hand in hand with sth | tə gəʊ 
hænd ɪn hænd wɪð ˈsʌmθɪŋ - iść  
z czymś ręka w rękę

to go into service | tə ɡəʊ ˈɪntə 
ˈsɜːvɪs - wejść do użytku

to go mainstream | tə ɡəʊ 
ˈmeɪnstriːm - wejść do głównego 
nurtu, stać się popularnym

to go on to do sth | tə ɡəʊ ɒn  
tə du ˈsʌmθɪŋ - zrobić coś później/ 
po (czymś)

to go on to say that... | tə ɡəʊ  
ɒn tə ˈseɪ ðæt - powiedzieć coś  
(po czymś)...

to go upmarket | tə ɡəʊ ˌʌpˈmɑːkɪt - 
wejść na wyższy segment rynkowy

to go window shopping | tə ɡəʊ 
ˈwɪndəʊ ˈʃɒpɪŋ - pójść oglądać 
wystawy sklepowe

to go without sth | tə ɡəʊ wɪðˈaʊt 
ˈsʌmθɪŋ - obyć się bez czegoś

to grab headlines | tə ɡræb 
ˈhedlaɪnz - trafić na pierwsze strony 
gazet

to grant sb sth | tə ɡrɑːnt ˈsʌmbədi 
ˈsʌmθɪŋ - przyznać coś komuś

to greet sb with open arms | tə ɡriːt 
ˈsʌmbədi wɪð ˈəʊpən ɑːmz - powitać 
kogoś z otwartymi ramionami

to gripe about sth | tə ɡraɪp əˈbaʊt 
ˈsʌmθɪŋ - biadolić na coś

to hail sth as sth | tə heɪl ˈsʌmθɪŋ 
əz ˈsʌmθɪŋ - okrzyczeć coś mianem 
czegoś, uznawać coś za jakieś

to handle sth | tə ˈhændl ˈsʌmθɪŋ - 
zająć się czymś

to hanker for sth | tə ˈhæŋkə(r) fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - tęsknić za czymś (pot.)

to harm sth | tə haːm ˈsʌmθɪŋ - 
zaszkodzić czemuś

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

to haul in X | tə hɔːl ɪn - przynieść X 
dochodu (o dużej kwocie)

to have a reputation for sth | tə həv 
ə ˌrepjʊˈteɪʃn fə(r) ˈsʌmθɪŋ - zasłynąć 
z czegoś, mieć jakąś reputację

to have all one’s bases covered | tə 
həv ɔːl wʌnz ˈbeɪsiːz ˈkʌvəd - zadbać 
o wszystko (o kimś)

to have an attitude problem | tə 
həv ən ˈætɪtjuːd ˈprɒbləm - mieć 
problem w kontaktach z ludźmi

to have nothing to do with sth | tə 
həv ˈnʌθɪŋ tə du wɪð ˈsʌmθɪŋ - nie 
mieć z czymś nic wspólnego

to have sb looking over their 
shoulder | tə həv ˈsʌmbədi ˈlʊkɪŋ 
ˈəʊvə(r) ðeə(r) ˈʃəʊldə(r) - sprawić, 
że ktoś będzie się za siebie oglądać

to have sth to spare | tə həv 
ˈsʌmθɪŋ tə speə(r) - mieć czegoś 
trochę, mieć czegoś dużo/na zbyciu

to head somewhere | tə hæd 
ˈsʌmweə(r) - zmierzać dokądś

to highlight sth | tə ˈhaɪlaɪt ˈsʌmθɪŋ 
- uwydatnić coś, zaakcentować

to hike | tə haɪk - odbywać pieszą 
wędrówkę

to hit one’s stride | tə hɪt wʌnz 
straɪd - wzmocnić się, nabrać 
rozpędu (o kimś)

to hold a post | tə həʊld ə pəʊst - 
zajmować jakieś stanowisko

to host sth | tə həʊst ˈsʌmθɪŋ -  
z/organizować coś
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to identify sth | tu aɪˈdentɪfaɪ 
ˈsʌmθɪŋ - określać coś, 
identyfikować

to imprison sb | tu ɪmˈprɪzn 
ˈsʌmbədi - uwięzić kogoś

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

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

to infringe on sth | tu ɪnˈfrɪndʒ 
ɒn ˈsʌmθɪŋ - naruszyć coś (prawa, 
własność)

to initiate sth | tu ɪˈnɪʃɪeɪt ˈsʌmθɪŋ - 
rozpocząć coś

to injure | tu ˈɪndʒə(r) - uszkodzić, 
zranić

to ink sth | tu ɪŋk ˈsʌmθɪŋ - napisać 
coś, sporządzić (np. dokument)

to insist that... | tu ɪnˈsɪst ðæt - 
utrzymywać, że...

to install oneself as X | tu ɪnˈstɔːl 
wʌnˈself æz - wprowadzić się na 
urząd X, samemu się mianować  
X/koronować jako X

to install sth | tu ɪnˈstɔːl ˈsʌmθɪŋ - 
zainstalować coś

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

to intimidate sb | tu ɪnˈtɪmɪdeɪt 
ˈsʌmbədi - zastraszyć kogoś, 
zdeprymować

to jet around | tə ˈdʒet əˈraʊnd - 
latać gdzieś (po świecie, samolotem)

to keep sth that way | tə kiːp 
ˈsʌmθɪŋ ðət ˈweɪ - zostawić coś tak 
jak jest

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

to kick back | tə kɪk bæk - odprężyć 
się

to knock sth off its perch | tə nɒk 
ˈsʌmθɪŋ ɒf ɪts pɜːtʃ - zdetronizować 
coś, zepchnąć (z wysokiej pozycji)

to knock sth up | tə nɒk ˈsʌmθɪŋ  
ʌp - sklecić coś

to lack the confidence to do sth |  
tə læk ðə ˈkɒnfɪdəns tə du ˈsʌmθɪŋ - 
nie mieć odwagi czegoś zrobić

to laud sth as sth | tə lɔːd ˈsʌmθɪŋ 
əz ˈsʌmθɪŋ - okrzyczeć coś czymś/
jakimś mianem

to lay sth out | tǝ leɪ ˈsʌmθɪŋ aʊt - 
zaprojektować

to lead sb astray | tə liːd ˈsʌmbədi 
əˈstreɪ - sprowadzić kogoś na 
manowce

to lead the pack | tə liːd ðə pæk - 
stać na czele stawki, być pierwszym

to learn one’s lesson | tə lɜːn wʌnz 
ˈlesn - dostać nauczkę, otrzymać 
lekcję (np. pokory)

to lock horns | tə lɒk hɔːnz - zetrzeć 
się (z kimś)

to loom | tə luːm - nadchodzić, 
zbliżać się

to lounge | tə laʊndʒ - wylegiwać się

to lug sth | tə lʌɡ ˈsʌmθɪŋ - 
przytaszczyć coś

to maintain that... | tə meɪnˈteɪn 
ðæt - utrzymywać, że..., twierdzić

to make a blip | tə ˈmeɪk ə blɪp - 
odbić się echem

to make a direct link between X and 
Y | tə ˈmeɪk ə dɪˈrekt lɪŋk bɪˈtwiːn 
ənd - stwierdzić/opisać bezpośredni 
związek między X a Y

to make a name for oneself | tə 
meɪk ə ˈneɪm fə(r) wʌnˈself - wyrobić 
sobie opinię/renomę

to make a point about sth | tə ˈmeɪk 
ə pɔɪnt əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ - wyrazić się 
o czymś, wyrazić opinię o czymś

to make a splash | tə meɪk ə splæʃ - 
zrobić furorę

to make big bucks | tə meɪk bɪɡ 
bʌks - zarobić wielką kasę

to make dough | tə ˈmeɪk dəʊ - 
zarabiać szmal

to make good on a promise | tə 
ˈmeɪk ɡʊd ɒn ə ˈprɒmɪs - spełnić 
obietnicę

to make great strides in doing sth 
| tə meɪk ˈɡreɪt straɪdz ɪn ˈduːɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ - poczynić wielkie postępy 
w robieniu czegoś

to make progress on sth | tə ˈmeɪk 
ˈprəʊɡres ɒn ˈsʌmθɪŋ - poczynić  
w czymś postępy

to make sb redundant | tə meɪk 
ˈsʌmbədi rɪˈdʌndənt - zredukować 
kogoś, zwolnić

to make sense | tə meɪk sens -  
mieć sens

to make the rounds somewhere |  
tə ˈmeɪk ðə ˈraʊndz ˈsʌmweə(r) 
- krążyć gdzieś (o jakimś temacie 
wśród kogoś)

to make the transition | tə meɪk ðə 
trænˈzɪʃn - przejść (z czegoś na coś)

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

to make X claims | tə ˈmeɪk kleɪmz - 
wysuwać X twierdzenia, twierdzić  
(że coś jest) X

to mature | tə məˈtjʊə(r) - dojrzeć, 
dojrzewać

to mind sth | tə maɪnd ˈsʌmθɪŋ - 
mieć coś na względzie, pamiętać  
o czymś

to mingle with sth | tə ˈmɪŋɡl wɪð 
ˈsʌmθɪŋ - obracać się w czyimś 
towarzystwie/wśród czegoś

to misuse sth | tə ˌmɪsˈjuːz ˈsʌmθɪŋ 
- niewłaściwie czegoś użyć

to move on | tə muːv ɒn - przejść 
dalej, przestać się interesować/
zajmować (czymś)

to muscle into sth | tə ˈmʌsl ˈɪntə 
ˈsʌmθɪŋ - siłą się gdzieś wedrzeć, 
wbić się gdzieś

to nap | tə næp - drzemać

to necessitate sth | tǝ nəˈsesɪteɪt 
ˈsʌmθɪŋ - wymagać czegoś

to notify sth | tə ˈnəʊtɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ - 
powiadomić coś

to nurture sth | tə ˈnɜːtʃə(r) ˈsʌmθɪŋ 
- krzewić coś

to oppose sth | tu əˈpəʊz ˈsʌmθɪŋ - 
sprzeciwiać się czemuś

to opt to do sth | tu ɒpt tə du 
ˈsʌmθɪŋ - wybierać robienie czegoś, 
optować za (z)robieniem czegoś

to orchestrate sth | tu ˈɔːkɪstreɪt 
ˈsʌmθɪŋ - ukartować coś, 
zorganizować

to orientate | tu ˈɔːrɪənteɪt - 
zorientować się (gdzieś)



business-english.com.pl
66/2018

to originate in sth | tu əˈrɪdʒəneɪt 
ɪn ˈsʌmθɪŋ - pochodzić z czegoś, 
wywodzić się

to originate somewhere | tu 
əˈrɪdʒəneɪt ˈsʌmweə(r) - powstać 
gdzieś, wywodzić się skądś

to outearn sb | tə ˌaʊdˈərn ˈsʌmbədi 
- zarabiać więcej niż ktoś (US)

to outlaw sth | tu ˈaʊtlɔː ˈsʌmθɪŋ - 
zdelegalizować coś

to outnumber sb | tu ˌaʊtˈnʌmbə(r) 
ˈsʌmbədi - przewyższać kogoś 
liczebnie, być liczniejszym

to overhang sth | tu ˌəʊvəˈhæŋ 
ˈsʌmθɪŋ - zwisać z czegoś, wisieć  
nad czymś

to overhaul sth | tu ˌəʊvəˈhɔːl 
ˈsʌmθɪŋ - gruntownie coś odnowić, 
całkowicie przerobić

to overlook sth | tu ˌəʊvəˈlʊk 
ˈsʌmθɪŋ - ominąć coś, zlekceważyć

to oversee sth | tu ˌəʊvəˈsiː ˈsʌmθɪŋ 
- nadzorować coś, pilnować czegoś

to pack one’s bags | tə pæk wʌnz 
bæɡz - spakować manatki

to pan out | tə pæn aʊt - potoczyć 
się (dobrze/źle)

to pare production | tə peə(r) 
prəˈdʌkʃn - zredukować/zmniejszyć 
produkcję

to pass sb over | tə pɑːs ˈsʌmbədi 
ˈəʊvə(r) - pominąć kogoś, przeoczyć

to pass sth | tə paːs ˈsʌmθɪŋ - 
przegłosować coś, uchwalić

to patrol | tə pəˈtrəʊl - patrolować

to pave the way for sth | tə peɪv 
ðə ˈweɪ fə(r) ˈsʌmθɪŋ - utorować 
czemuś drogę

to pay a premium | tə peɪ ə 
ˈpriːmɪəm - zapłacić więcej

to perform sth | tə əˈfɔːm ˈsʌmθɪŋ - 
wykonać coś

to permit sth | tə pəˈmɪt ˈsʌmθɪŋ - 
zezwolić na coś

to persist in doing sth | tə pəˈsɪst ɪn 
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ - wytrwać w robieniu 
czegoś

to peruse sth | tə pəˈruːz ˈsʌmθɪŋ - 
przeglądać coś, wertować

to pick up a degree in X | tə  
pɪk ʌp ə dɪˈɡriː ɪn - zdobyć tytuł  
(np. magistra) w X (dziedzinie)

to pinpoint sth | tə ˈpɪnpɔɪnt 
ˈsʌmθɪŋ - określić coś (dokładnie)

to pique sb’s interest | tə piːk 
ˈsʌmbədiz ˈɪntrəst - zaintrygować 
kogoś, zaciekawić

to pitch tent | tə pɪtʃ tent - rozstawić 
namiot

to place an order for sth | tə ˈpleɪs 
ən ˈɔːdə(r) fə(r) ˈsʌmθɪŋ - złożyć 
zamówienie na coś

to plague sth | tə pleɪɡ ˈsʌmθɪŋ - 
dręczyć coś, nękać

to plant sth | tə plɑːnt ˈsʌmθɪŋ - 
posadzić coś

to play catch-up | tə pleɪ kætʃ 
ʌp - próbować nadgonić/nadrobić 
zaległości

to point sth out | tə pɔɪnt ˈsʌmθɪŋ 
aʊt - wskazać, zwrócić na coś uwagę

to point to sth | tə pɔɪnt tə ˈsʌmθɪŋ 
- wskazywać na coś, powoływać się 
na coś

to ponder | tə ˈpɒndə(r) - rozważać, 
zastanawiać się

to pose a threat | tə pəʊz ə θret - 
stanowić zagrożenie

to pour oil on troubled waters |  
tə pɔːr ɔɪl ɒn ˈtrʌbld ˈwɔːtəz -  
zażegnać/załagodzić konflikt

to predict sb to do sth | tə 
prɪˈdɪkt ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ - 
przewidywać, że ktoś coś zrobi

to predict sth | tə prɪˈdɪkt ˈsʌmθɪŋ - 
przewidzieć coś

to prevail | tə prɪˈveɪl - brać górę

to prevent sth | tə prɪˈvent ˈsʌmθɪŋ 
- zapobiec czemuś

to proceed | tə prəˈsiːd - 
kontynuować, iść dalej

to process sth | tə ˈprəʊses ˈsʌmθɪŋ 
- przetworzyć coś

to prohibit sth | tə prəˈhɪbɪt 
ˈsʌmθɪŋ - zabronić czegoś, zakazać

to prosper | tǝ ˈprɒspə(r) - dobrze 
prosperować

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

to pull all the strings | tə pʊl ɔːl ðə 
strɪŋz - pociągać za wszystkie sznurki

to pull in X | tə pʊl ɪn - przynieść  
X dochodu, zarobić X

to purge sb | tə pɜːdʒ ˈsʌmbədi - 
urządzić czystki (wśród kogoś)

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

to put a stamp on sth | tə pʊt  
ə stæmp ɒn ˈsʌmθɪŋ - postawić  
na czymś znak (jakości)

to put one’s money where one’s 
mouth is | tə pʊt wʌnz ˈmʌni weə(r) 
wʌnz maʊθ ɪz - zrobić coś, a nie tylko 
mówić; poprzeć słowa czynami  
(o kimś)

to put pressure on sb | tə pʊt 
ˈpreʃə(r) ɒn ˈsʌmbədi - wywrzeć  
na kogoś nacisk

to put sb at odds with sb | tə pʊt 
ˈsʌmbədi ət ɒdz wɪð ˈsʌmbədi - 
wywołać konflikt między kimś i kimś

to put sb on notice | tə pʊt 
ˈsʌmbədi ɒn ˈnəʊtɪs - formalnie 
kogoś ostrzec, wydać komuś 
ostrzeżenie

to put sth forth | tə pʊt ˈsʌmθɪŋ  
fɔːθ - wyznaczyć coś, przedłożyć

to put sth in context | tə pʊt 
ˈsʌmθɪŋ ɪn ˈkɒntekst - umieścić coś 
w (szerszym) kontekście

to put sth into use | tə pʊt ˈsʌmθɪŋ 
ˈɪntə ˈjuːs - zrobić z czegoś użytek, 
wprowadzić coś do użytku

to put sth to shame | tə pʊt ˈsʌmθɪŋ 
tə ʃeɪm - zrobić czemuś wstyd, być  
o wiele lepszym od czegoś

to put sth to the test | tǝ pʊt 
ˈsʌmθɪŋ tǝ ðǝ test - poddać coś 
próbie

to qualify as X | tə ˈkwɒlɪfaɪ əz - 
zakwalifikować się jako X

to qualify for sth | tə ˈkwɒlɪfaɪ  
fə(r) ˈsʌmθɪŋ - zakwalifikować się  
do czegoś

to quip | tə kwɪp - zażartować

to rank X | tə ræŋk - plasować  
się na X miejscu
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to ratify sth | tə ˈrætɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ - 
ratyfikować coś, uchwalić

to reach out to sb | tə riːtʃ aʊt tə 
ˈsʌmbədi - skontaktować się z kimś, 
dotrzeć do kogoś

to realise sth | tə ˈrɪəlaɪz ˈsʌmθɪŋ - 
zdać sobie z czegoś sprawę

to reappoint sb | tə ˌriːəˈpɔɪnt 
ˈsʌmbədi - ponownie kogoś 
wyznaczyć/mianować

to rebuff sth | tə rɪˈbʌf ˈsʌmθɪŋ - 
odrzucić coś (np. czyjeś względy)

to reckon sth | tə ˈrekən ˈsʌmθɪŋ - 
sądzić coś, uważać

to recognise sb as X | tə ˈrekəɡnaɪz 
ˈsʌmbədi əz - uznać kogoś jako X

to reconfigure | tə ˌriːkənˈfɪɡə(r) - 
rekonfigurować

to regard sb as sb | tə rɪˈɡɑːd 
ˈsʌmbədi əz ˈsʌmbədi - uznawać 
kogoś za kogoś

to regard sth as sth | tə rɪˈɡɑːd 
ˈsʌmθɪŋ əz ˈsʌmθɪŋ - uznawać coś  
za coś/jakieś

to regret sth | tə rɪˈɡret ˈsʌmθɪŋ - 
żałować czegoś

to relocate | tə ˌriːləʊˈkeɪt - 
przeprowadzić się

to remain | tə rɪˈmeɪn - pozostawać

to replace sb with sb | tə rɪˈpleɪs 
ˈsʌmbədi wɪð ˈsʌmbədi - zastąpić 
kogoś kimś

to replace sth | tə rɪˈpleɪs ˈsʌmθɪŋ - 
zastąpić coś

to resemble sth | tə rɪˈzembl 
ˈsʌmθɪŋ - przypominać coś

to resettle sb | tə ˌriːˈsetl ˈsʌmbədi - 
przesiedlić kogoś, pomóc  
w osiedleniu się

to resonate | tə ˈrezəneɪt - brzmieć, 
rozbrzmiewać

to resort to sth | tə rɪˈzɔːt tə 
ˈsʌmθɪŋ - uciekać się do czegoś

to respond | tə rɪˈspɒnd - 
zareagować

to result in sth | tə rɪˈzʌlt ɪn ˈsʌmθɪŋ 
- poskutkować czymś

to retail at X | tə ˈriːteɪl ət - być 
sprzedawanym po X

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

to retire sth | tə rɪˈtaɪə(r) ˈsʌmθɪŋ - 
wycofać coś (z produkcji)

to reveal | tə rɪˈviːl - ujawnić, 
pokazać

to reverse sth | tə rɪˈvɜːs ˈsʌmθɪŋ - 
odwrócić coś

to review sth | tə rɪˈvjuː ˈsʌmθɪŋ - 
przeanalizować coś

to revitalise sth | tə ˌriːˈvaɪtəlaɪz 
ˈsʌmθɪŋ - zrewitalizować coś

to revolve around sth | tə rɪˈvɒlv 
əˈraʊnd ˈsʌmθɪŋ - obracać się wokół 
czegoś

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

to right wrongs | tə raɪt rɒŋz - 
naprawić krzywdy

to rise through the ranks | tə 
raɪz θruː ðə ræŋks - piąć się po 
szczeblach

to rub shoulders with sb | tə rʌb 
ˈʃəʊldəz wɪð ˈsʌmbədi - obracać się 
w czyimś towarzystwie, stykać się  
z kimś

to ruffle some feathers | tə ˈrʌfl səm 
ˈfeðəz - działać komuś na nerwy

to sanitise sth | tə ˈsænɪtaɪz 
ˈsʌmθɪŋ - zdezynfekować coś

to school sb | tə skuːl ˈsʌmbədi - 
wyedukować kogoś

to scrap sth | tə skræp ˈsʌmθɪŋ - 
anulować coś, zlikwidować

to see the big picture | tə ˈsiː 
ðə bɪɡ ˈpɪktʃə(r) - mieć szerszą 
perspektywę, widzieć szerszy obraz 
sytuacji

to sell snake oil | tə sel sneɪk ɔɪl 
- wciskać ludziom cudowne leki/
panacea, sprzedawać leki  
na wszystko (które nie działają)

to serve as sb | tə sɜːv əz ˈsʌmbədi - 
pełnić rolę kogoś

to set off for sth | tə set ɒf fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - wyruszyć dokądś

to set one’s sights | tə set wʌnz saɪts 
- obrać cel (o kimś)

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

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

to set the alarm bells ringing | tə 
set ði əˈlɑːm belz ˈrɪŋɪŋ - sprawić,  
że zapalą się światełka ostrzegawcze

to shake things up | tə ʃeɪk ˈθɪŋz  
ʌp - wprowadzić zamieszanie

to show sb the ropes | tə ʃəʊ 
ˈsʌmbədi ðə rəʊps - pokazać komuś, 
co i jak (nowej osobie) (pot.)

to show sth off | tə ʃəʊ ˈsʌmθɪŋ ɒf - 
popisywać się czymś

to shrink | tə ʃrɪŋk - kurczyć (się/coś)

to shut sth down | tə ʃʌt ˈsʌmθɪŋ 
daʊn - zamknąć coś, wyłączyć

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

to side-step sth | tə ˈsaɪdstep 
ˈsʌmθɪŋ - ominąć coś (np. prawo)

to single sb out | tə ˈsɪŋɡl ˈsʌmbədi 
aʊt - wskazać na kogoś palcem, 
pokazać na kogoś (np. winowajcę)

to sit on sth | tə sɪt ɒn ˈsʌmθɪŋ - 
mieć coś w zanadrzu, mieć czegoś 
pod dostatkiem

to skyrocket | tə ˈskaɪrɒkɪt - 
gwałtownie wzrosnąć

to slap a fine on sth | tə slæp ə faɪn 
ɒn ˈsʌmθɪŋ - ukarać coś grzywną/
mandatem (pot.)

to smash sth up | tə smæʃ ˈsʌmθɪŋ 
ʌp - porozbijać coś, rozwalić  
(na kawałki)

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

to spearhead sth | tə ˈspɪəhed 
ˈsʌmθɪŋ - zainicjować coś, 
zapoczątkować

to spell sth | tə spel ˈsʌmθɪŋ - 
zwiastować coś, oznaczać

to splurge | tə splɜːdʒ - wydać  
(na coś kasę) (pot.)

to sport sth | tə spɔːt ˈsʌmθɪŋ - 
nosić coś, obnosić się z czymś

to spread the word | tə spred ðə 
ˈwɜːd - roznosić informację/wieść
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to spring up | tə sprɪŋ ʌp - pojawiać 
się (nagle), wyrastać (jak grzyby  
po deszczu)

to stand up for sth | tə stænd ʌp 
fə(r) ˈsʌmθɪŋ - stanąć w obronie 
czegoś, bronić czegoś

to stand up to sth | tə stænd ʌp tə 
ˈsʌmθɪŋ - sprzeciwiać się czemuś, 
stawić czemuś czoła

to stay afloat | tə steɪ əˈfləʊt - 
utrzymać się na powierzchni

to stay out of sth | tə steɪ aʊt əv 
ˈsʌmθɪŋ - trzymać się z dala  
od czegoś

to steer clear of sth | tə stɪə(r) 
klɪə(r) əv ˈsʌmθɪŋ - trzymać się z dala 
od czegoś

to steer sth | tə stɪə(r) ˈsʌmθɪŋ - 
pokierować czymś

to stem from sth | tə stem frəm 
ˈsʌmθɪŋ - wywodzić się z czegoś,  
być skutkiem czegoś

to stick up for sb | tə stɪk ʌp fə(r) 
ˈsʌmbədi - wstawić się za kimś

to stock sth with sth | tə stɒk 
ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ - zaopatrzyć 
coś w coś, napełnić coś czymś

to streamline sth | tə ˈstriːmlaɪn 
ˈsʌmθɪŋ - usprawnić coś, 
zoptymalizować

to stress | tə stres - kłaść nacisk  
(na coś), podkreślać (coś)

to stretch sth beyond capacity | tə 
stretʃ ˈsʌmθɪŋ bɪˈjɒnd kəˈpæsɪti - 
naciągać coś do granic możliwości

to stumble upon sth | tə ˈstʌmbl 
əˈpɒn ˈsʌmθɪŋ - wpaść na coś 
(przypadkiem), natrafić

to succeed | tə səkˈsiːd - osiągnąć 
sukces

to succeed sb as X | tə səkˈsiːd 
ˈsʌmbədi əz - być czyimś następcą  
na stanowisku X

to succumb to sth | tə səˈkʌm tə 
ˈsʌmθɪŋ - ulec czemuś, ustąpić

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

to suit sb | tə suːt ˈsʌmbədi - 
pasować komuś, odpowiadać

to sum sth up | tə sʌm ˈsʌmθɪŋ ʌp - 
podsumować coś, skwitować

to supersede sth | tə ˌsuːpəˈsiːd 
ˈsʌmθɪŋ - mieć pierwszeństwo/
wyższość nad czymś

to surge | tə sɜːdʒ - gwałtownie 
wzrastać

to surpass X | tə səˈpɑːs - 
przewyższyć/przekroczyć X

to sway sth | tə sweɪ ˈsʌmθɪŋ - 
poruszyć coś, wpłynąć na coś (czyjąś 
opinię)

to swear by sth | tə sweə(r) baɪ 
ˈsʌmθɪŋ - polecać coś, gorąco 
rekomendować (pot.)

to swear sb in as X | tə sweə(r) 
ˈsʌmbədi ɪn əz - zaprzysiąc kogoś  
na urząd X

to swell | tə swel - zwiększyć (się), 
wzrosnąć

to take a back seat | tə teɪk ə bæk 
si:t - stracić na znaczeniu, stać się 
mniej ważnym

to take a look around sth | tə teɪk 
ə lʊk əˈraʊnd ˈsʌmθɪŋ - rozejrzeć się 
po czymś/w czymś

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

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

to take an X view | tə teɪk ən vjuː - 
utrzymywać/mieć X pogląd

to take flight | tə teɪk flaɪt - 
wzlecieć, unieść się w powietrze

to take off | tə teɪk ɒf - wystartować, 
stać się popularnym

to take sth into consideration |  
tə teɪk ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə kənˌsɪdəˈreɪʃn 
- brać coś pod uwagę, uwzględniać 
coś

to take sth lying down | tə teɪk 
ˈsʌmθɪŋ ˈlaɪɪŋ daʊn - przyjąć coś  
ze stoickim spokojem, nie 
zareagować (na obelgę, cios)

to take sth out of the equation 
| tə teɪk ˈsʌmθɪŋ aʊt əv ði ɪˈkweɪʒn 
- sprawić, że coś nie jest ważne/
istotne

to take sth over | tə teɪk ˈsʌmθɪŋ 
ˈəʊvə(r) - przejąć coś

to take sth with a grain of salt | tə 
teɪk ˈsʌmθɪŋ wɪð ə greɪn əv sɔːlt - 
odbierać coś ze szczyptą rezerwy

to tend to do sth | tə tend tə du 
ˈsʌmθɪŋ - zazwyczaj coś robić

to threaten sb | tə ˈθretn ˈsʌmbədi - 
zagrozić komuś

to thrive | tə θraɪv - kwitnąć, 
rozwijać się

to throng | tə θrɒŋ - tłoczyć się 
(gdzieś, o tłumach ludzi)

to tick all the boxes | tə tɪk ɔːl ðə 
bɒksɪz - spełniać wszystkie warunki

to tinker with sth | tə ˈtɪŋkə(r) 
wɪð ˈsʌmθɪŋ - bawić się czymś, 
majstrować przy czymś

to top sth off | tə tɒp ˈsʌmθɪŋ ɒf - 
na domiar złego, co gorsza

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

to transition | tə trænˈzɪʃn - przejść 
(z czegoś do czegoś)

to trudge around sth | tə trʌdʒ 
əˈraʊnd ˈsʌmθɪŋ - mozolnie się wlec 
wokół czegoś

to trumpet sth | tə ˈtrʌmpɪt ˈsʌmθɪŋ 
- wychwalać coś, trąbić o czymś

to tuck in | tə tʌk ɪn - kłaść się spać

to undergo sth | tu ˌʌndəˈɡəʊ 
ˈsʌmθɪŋ - poddać się czemuś, przejść 
przez coś

to unite sb | tə juˈnaɪt ˈsʌmbədi - 
zjednoczyć kogoś

to unleash sth | tu ʌnˈliːʃ ˈsʌmθɪŋ - 
rozpętać coś, uwolnić

to update sth | tu ˌʌpˈdeɪt ˈsʌmθɪŋ 
- zaktualizować coś, unowocześnić, 
odnowić

to usher sth in | tu ˈʌʃə(r) ˈsʌmθɪŋ 
ɪn - zapoczątkować coś, wprowadzić 
(np. erę, epokę)

to venture into X | tə ˈventʃə(r) ˈɪntə 
- wejść do X

to view sth as sth | tə vjuː ˈsʌmθɪŋ 
əz ˈsʌmθɪŋ - postrzegać coś jako  
coś/jakieś
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to voice sth | tǝ vɔɪs ˈsʌmθɪŋ - dać 
czemuś wyraz

to warm to sb | tə wɔːm tə ˈsʌmbədi 
- przekonać się do kogoś

to wash sth down | tə wɒʃ ˈsʌmθɪŋ 
daʊn - spłukać coś

to wax X about sth | tə wæks əˈbaʊt 
ˈsʌmθɪŋ - nawijać X o czymś,  
piać X o czymś (arch.)

to westernise sth | tə ˈwestənaɪz 
ˈsʌmθɪŋ - narzucić czemuś kulturę 
Zachodu

to whisk sb away | tə wɪsk ˈsʌmbədi 
əˈweɪ - porwać kogoś gdzieś

to whisk sth away | tə wɪsk ˈsʌmθɪŋ 
əˈweɪ - porwać coś, błyskawicznie 
coś wywieźć

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

to work up an appetite | tə wɜːk ʌp 
ən ˈæpɪtaɪt - nabrać apetytu (robiąc 
coś, np. ciężko pracując)

to yield | tə jiːld - obrodzić, 
przynieść (urodzaj czegoś)

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

top dog | tɒp dɒɡ - wielka ryba, 
gruba szycha

tough love | tʌf lʌv - uczenie 
samodzielności, wypychanie 
pisklęcia z gniazda

tough times | tʌf ˈtaɪmz - ciężkie 
czasy

tour | tʊə(r) - objazd (po czymś), 
wycieczka

town hall meeting | taʊn hɔːl ˈmiːtɪŋ 
- walne spotkanie/zgromadzenie 
nieformalne (US)

trademark | ˈtreɪdmɑːk - znak 
firmowy/towarowy

trail | treɪl - szlak

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

transparency | trænsˈpærənsi - 
przejrzystość

transparent | trænsˈpærənt - 
przejrzysty

transphobia | tranzˈfəʊbɪə - 
nienawiść/uprzedzenie względem 
osób transseksualnych

trappings of sth | ˈtræpɪŋz əv 
ˈsʌmθɪŋ - oznaki czegoś (widome, 
np. bogactwa)

trash heap | træʃ hiːp - wysypisko 
śmieci

trauma | ˈtrɔːmə - trauma, uraz

tray | treɪ - taca

treatment | ˈtriːtmənt - leczenie

tribulations | ˌtrɪbjʊˈleɪʃnz - niedole, 
zgryzoty

trickster | ˈtrɪkstə - oszust, naciągacz

tuneful | ˈtjuːnfl - melodyjny

tutor | ˈtjuːtə(r) - korepetytor/ka

twin-engine | twɪn ˈendʒɪn - 
dwusilnikowy (o samolocie)

twofold | ˈtuːfəʊld - dwojaki

U
ubiquitous | juːˈbɪkwɪtəs - 
wszechobecny

ultimately | ˈʌltɪmətli - ostatecznie, 
w końcu

umpteen | ˈʌmptiːn - enty,  
po raz enty

unacceptable | ˌʌnəkˈseptəbl -  
nie do przyjęcia

unashamedly | ˌʌnəˈʃeɪmɪdli - 
bezwstydnie, bez cienia wstydu

unaware of sth | ˌʌnəˈweə(r) əv 
ˈsʌmθɪŋ - nieświadomy czegoś

unbearable | ʌnˈbeərəbl - nie  
do zniesienia

uncompromising 
| ʌnˈkɒmprəmaɪzɪŋ - nieustępliwy, 
bezkompromisowy

unconscious | ʌnˈkɒnʃəs - 
nieprzytomny

unconstitutional | ˌʌnkɒnstɪˈtjuːʃnəl 
- niekonstytucyjny

under sb’s watch | ˈʌndə(r) 
ˈsʌmbədiz wɒtʃ - pod czyimś 
przewodem/kierownictwem

underlying | ʌndəˈlaɪɪŋ - 
podstawowy, leżący u podłoża

underwater | ˈʌndəwɔːtə(r) - 
podwodny

unemployment | ˌʌnɪmˈploɪmənt - 
bezrobocie

unequivocally | ˌʌnɪˈkwɪvəkli - 
jednoznacznie

unfairly | ˌʌnˈfeəli - nieuczciwie, 
stronniczo

uninhabited | ˌʌnɪnˈhæbɪtɪd - 
niezamieszkały, bezludny

unlikely | ʌnˈlaɪkli - 
nieprawdopodobny, mało 
prawdopodobny

unmoved | ʌnˈmuːvd - nieporuszony

unprecedented | ʌnˈpresɪdentɪd - 
bezprecedensowy

unprepared for sth | ˌʌnprɪˈpeəd 
fə(r) ˈsʌmθɪŋ - niegotowy na coś

unreasonable | ʌnˈriːznəbl - 
nierozsądny

unskilled | ˌʌnˈskɪld - 
niewykwalifikowany

unsustainable | ˌʌnsəˈsteɪnəbl - 
nierentowny, nietrwały

untapped | ʌnˈtæpt - nietknięty, 
niewykorzystany

untenable | ʌnˈtenəbl - nierealny, 
niedający się utrzymać (stan, 
sytuacja itp.)

unwelcome | ʌnˈwelkəm - niemile 
widziany

unwilling | ʌnˈwɪlɪŋ - niechętny

upcoming | ˈʌpkʌmɪŋ - nadchodzący

ups and downs of sth | ʌps ənd 
daʊnz əv ˈsʌmθɪŋ - wzloty i upadki 
czegoś

upward trend | ˈʌpwəd trend - trend 
zwyżkujący

upwards of X | ˈʌpwədz əv -  
powyżej X

urban | ˈɜːbən - miejski

utilities | juːˈtɪlɪtɪz - media  
(np. gaz, prąd itp.)
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V
vacationer | veˈkeɪʃənə(r) - 
wczasowicz

validity | vəˈlɪdɪti - ważność, 
sensowność

valley | ˈvæli - dolina

valuable | ˈvæljʊəbl - wartościowy

value | ˈvæljuː - wartość, znaczenie

vast | vɑːst - szeroki, rozległy

veg | vedʒ - warzywko (pot., UK)

vegetated | ˈvedʒɪteɪtɪd - zarosły, 
zazieleniony

vehicle | ˈviːɪkl - pojazd

ventral | ˈventrəl - komorowy

venture | ˈventʃə(r) - 
przedsięwzięcie, operacja

verdant | ˈvɜːdnt - pokryty bujną 
zielenią

verdict | ˈvɜːdɪkt - wyrok

veterinarian | ˌvetərɪˈneəriən - 
weterynarz (US)

vetting | ˈvetɪŋ - prześwietlanie 
(kogoś)

viable | ˈvaɪəbl - realny, wykonalny

vibrant | ˈvaɪbrənt - pełen życia

victim of sth | ˈvɪktɪm əv ˈsʌmθɪŋ - 
ofiara czegoś

viewing point | ˈvjuːɪŋ pɔɪnt - punkt 
widokowy

village | ˈvɪlɪdʒ - wieś

villain | ˈvɪlən - złoczyńca

vinegar | ˈvɪnɪɡə(r) - ocet

violation | ˌvaɪəˈleɪʃn - pogwałcenie, 
naruszenie (prawa)

violence | ˈvaɪələns - przemoc

virtually | ˈvɜːtʃʊəli - praktycznie

vocabulary | vəˈkæbjʊləri - słownik

volatility | ˌvɒləˈtɪləti - niestabilność

voluntary | ˈvɒləntri - dobrowolny, 
nieobowiązkowy

voyeuristic | ˌvwɑːjəˈrɪstɪk - 
podglądacza, dotyczący podglądania

VP for X (vice-president) | ˌviː ˈpiː 
fə(r) vaɪs ˈprezədənt - wicedyrektor 
ds. X

vulgarity | vʌlˈɡærɪti - wulgarność

vulnerable to sth | ˈvʌlnərəbl tə 
ˈsʌmθɪŋ - podatny na coś, wrażliwy

W
wanderer | ˈwɒndərə(r) - wędrowiec

warehouse | ˈweəhaʊs - magazyn, 
skład

waste | weɪst - odpad(y)

wealth | welθ - majątek, bogactwo

weaving | ˈwiːvɪŋ - tkactwo

weighty | ˈweɪti - ogromny, ciężki

welcoming home | ˈwelkəmɪŋ həʊm 
- przyjazny dom, powitanie w domu

well-suited | wel ˈsuːtɪd - dobrze 
pasujący, dobrze nadający się  
(do czegoś)

well-to-do | wel tə du - zamożny, 
dobrze sytuowany

whale-like | weɪl ˈlaɪk - wielorybi 
(takich rozmiarów lub kształtów)

what gives? | ˈwɒt ɡɪvz - co jest? 
(pot.)

whatsoever | ˌwɒtsəʊˈevə(r) - 
absolutnie żaden, nic

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

while sb looks on | waɪl ˈsʌmbədi 
lʊks ɒn - gdy ktoś patrzy

whistled | ˈwɪsld - gwizdany, 
świstany

wholeheartedly | ˌhəʊlˈhɑːtɪdli -  
z całego serca

wholly | ˈhəʊlli - całkowicie, 
kompletnie

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

wide-body | waɪd ˈbɒdi - o szerokim 
kadłubie, szerokokadłubowy 
(samolot) (US)

wide-eyed | waɪd aɪd - (wiecznie) 
zdziwiony, niedoświadczony i naiwny

wildlife | ˈwaɪldlaɪf - fauna i flora

windy | ˈwindi - wietrzny

wing tip | wɪŋ ˈtɪp - czubek skrzydła

win-win | wɪn wɪn - sytuacja,  
w której wszyscy wygrywają/ 
na której każdy korzysta

wire | ˈwaɪə(r) - przewód

with good reason | wɪð gʊd ˈriːzn -  
z dobrego powodu, mając  
(ku czemuś) dobry powód

wondrous | ˈwʌndrəs - niezwykły, 
cudowny

word is... | ˈwɜːd ɪz - mówi się, że...

workable | ˈwɜːkəbl - wykonalny, 
realny

world-class | wɜːld klɑːs - światowej 
klasy

worldwide | ˈwɜːldwaɪd - na całym 
świecie

worsening | ˈwɜːsənɪŋ - pogorszenie 
(się)

worth the hassle | wɜːθ ðə ˈhæsl - 
wart zachodu

WWF (World Wide Fund for Nature) 
| ˌdʌbljuː dʌbljuː ˈef wɜːld waɪd fʌnd 
fə(r) ˈneɪtʃə(r) - Światowy fundusz na 
rzecz przyrody

X
X a hit | ə hɪt - po X za sztukę (pot.)

X a pop | ə pɒp - po X za sztukę 
(pot.)

X km off mainland | ˈkɪləmiːtəz ɒf 
ˈmeɪnlænd - X km od stałego lądu

X worth of Y | wɜːθ əv waɪ -  
X o wartości Y, pewna ilość X warta Y

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

X-based | beɪst - znajdujący się 
w X, z siedzibą w X (tylko przed 
rzeczownikiem)

X-born | bɔːn - urodzony w X  
(tylko przed rzeczownikiem)

X-branded | ˈbrændɪd - o marce X, 
związany z marką X

X-led | led - pod przewodem X



business-english.com.pl
66/2018

X-related | rɪˈleɪtɪd - związany 
z X, dotyczący X (tylko przed 
rzeczownikiem)

X-run | rʌn - kierowany/zarządzany 
przez X, kontrolowany przez X

X-to-be | tuː bi - przyszły X, 
niedoszły X

Y
year in, year out | jiə(r) ɪn jiə(r) aʊt - 
co roku, z roku na rok

year-on-year | ˈjiə(r) ɒn ˈjiə(r) -  
w porównaniu do roku ubiegłego 
(tylko przed rzeczownikiem)

year-round | ˌjɪǝ(r) ˈraʊnd - 
całoroczny (pot., UK)

you’d be hard-pressed to do sth 
| jud bi ˈhɑːdˌprest tə du ˈsʌmθɪŋ - 
raczej trudno (Ci) będzie coś zrobić, 
coś jest niełatwą sztuką

youth | juːθ - młodzież, młodzi 
ludzie

yurt | jɜːt - jurta

Z
Zionism | ˈzaɪənɪzm - syjonizm


