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20:20 vision  | ˈtwenti: ˈtwenti 
ˈvɪʒn - doskonały wzrok

A
a blessing in disguise  | ə ˈblesɪŋ 
ɪn dɪsˈɡaɪz - błogosławione w 
skutkach nieszczęście

a fair share of X  | ə feə(r) ʃeə(r) əv 
- pokaźna/spora ilość X

a finger in every pie  | ə ˈfɪŋɡə(r) ɪn 
ˈevri paɪ - (zajmować się) wszystkim 
po trochu

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

a hair over X  | ə heə(r) ˈəʊvə(r) - 
odrobinę ponad X

A level  | ˈeɪ levl - egzamin 
końcowy z jednego przedmiotu  
na koniec szkoły średniej w UK

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

a piece of the action  | ə piːs əv 
ðiˈækʃn - kawałek tortu, udział  
w zyskach/interesie

a problem shared is a problem 
halved  | ə ˈprɒbləm ʃeəd ɪz ə 
ˈprɒbləm hɑːvd - co dwie głowy,  
to nie jedna

a rush of energy  | ə rʌʃ əv ˈenədʒi 
- nagły przypływ energii

a shoulder to cry on  | ə ˈʃəʊldə tə 
kraɪ ɒn - ramię, na którym można 
się wypłakać (komuś)

a wealth of sth  | ə welθ əv 
ˈsʌmθɪŋ - bogactwo czegoś

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

a yoke around sb’s back  | ə jəʊk 
əˈraʊnd ˈsʌmbədɪz ˈbæk - brzemię 
na czyichś plecach, ciężar, z którym 
ktoś musi się borykać

above all  | əˈbʌv ɔːl - ponad 
wszystko

abracadabra  | ˌæbrəkəˈdæbrə - 
abrakadabra, czarna magia  
(np. o czymś niepojętym)

abruptly  | əˈbrʌptli - nagle, 
niespodziewanie

acclaimed  | əˈkleɪmd - sławny

accommodation  | əˌkɒməˈdeɪʃn - 
zakwaterowanie, kwatera

accordingly  | əˈkɔːdɪŋli - 
odpowiednio, stosownie

accountability  | əˌkaʊntəˈbɪləti - 
odpowiedzialność

adamantly  | ˈædəməntli - 
niewzruszenie, stanowczo

admission  | ədˈmɪʃn - przyjęcie  
(do szpitala)

adult  | ˈædʌlt - dorosły

advantage  | ədˈvɑːntɪdʒ - 
przewaga, korzyść

advent  | ˈædvent - nadejście

adversity  | ədˈvɜːsəti - 
przeciwność losu

advertiser  | ˈædvətaɪzə(r) - 
reklamodawca

adware  | ˈædweə(r) - 
oprogramowanie reklamowe 
(programy, które zawierają  
reklamy i działają tylko przy lub  
z jednoczesnym ich wyświetlaniem) 
(UK)

affluent  | ˈæfluənt - zamożny

aficionado  | əˌfɪʃəˈnɑːdəʊ - 
wielbiciel

age bracket  | eɪdʒ ˈbrækɪt - 
przedział wiekowy

age-old  | eɪdʒ əʊld - stary jak 
świat (tylko przed rzeczownikiem)

aggrieved  | əˈɡriːvd - 
poszkodowany, pokrzywdzony

agriculture  | ˈæɡrɪˌkʌltʃə(r) - 
rolnictwo

ahead of the pack  | əˈhed əv ðə 
pæk - przed pozostałymi, lepszy  
od innych

air strike  | eə(r) straɪk - atak 
powietrzny (bombowy), nalot

air traffic  | eə(r) ˈtræfɪk - ruch 
powietrzny

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

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

alarming  | əˈlɑːmɪŋ - alarmujący

allegedly  | əˈledʒɪdli - rzekomo

alleviation  | əˌliːviˈeɪʃn - 
złagodzenie, poprawienie  
(np. złej sytuacji)

allure  | əˈlʊə(r) - urok, magia 
(czegoś)

almanac  | ˈɔːlmənæk - almanach

along the way  | əˈlɒŋ ðə ˈweɪ -  
po drodze

alumnus  | əˈlʌmnəs - 
wychowanek, absolwent

ambitious  | æmˈbɪʃəs - ambitny

amused  | əˈmjuːzd - rozbawiony

amusement  | əˈmjuːzmənt - 
rozrywka

angst  | æŋst - niepokój 
egzystencjonalny, lęk

anomaly  | əˈnɒməli - anomalia, 
nieprawidłowość

anti-establishment  | 
antɪɪˈstablɪʃm(ə)nt - skierowany 
przeciwko establishmentowi, 
kontestatorski

Antipodean  | ˌæntɪpəˈdiːən - 
związany z antypo-dami, położony 
na antypodach (UK, Aus.)

anxiety  | æŋˈzaɪəti - niepokój, 
obawa

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

apocalyptic  | əˌpɒkəˈlɪptɪk - 
apokaliptyczny

appeal court  | əˈpiːl kɔːt - sąd 
apelacyjny

application  | ˌæplɪˈkeɪʃn - wniosek

approximately  | əˈprɒksɪmətli -  
w przybliżeniu

aptitude  | ˈæptɪtjuːd - zdolności, 
uzdolnienia

arcade  | ɑːˈkeɪd - gra wideo  
(w salonie)
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arch-X  | ɑːtʃ - arcy-X, X numer 
jeden

armed forces  | ɑːmd ˈfɔːsɪz - siły 
zbrojne

artificial  | ˌɑːtɪˈfɪʃl - sztuczny

as a result  | əz ə rɪˈzʌlt - w wyniku 
(tego), przez (to)

as crazy as it might seem...  | əz 
ˈkreɪzi əz ɪt maɪt siːm - choć może 
to wydawać się szalone/dziwne,  
to jednak...

as opposed to sth  | əz əˈpəʊzd tə 
ˈsʌmθɪŋ - w przeciwieństwie  
do czegoś

as the idiom goes...  | əz ði ˈɪdɪəm 
ɡəʊz - jak głosi powiedzenie...

ascent  | əˈsent - wzlot, wejście  
na szczyt

aspiration  | ˌæspəˈreɪʃn - ambicja, 
aspiracja

aspiring  | əˈspaɪərɪŋ - ambitny, 
obiecujący

assault  | əˈsɔːlt - atak

assertion  | əˈsɜːʃn - zapewnienie, 
założenie

assertiveness  | əˈsɜːtɪvnəs - 
asertywność

astonishment  | əˈstɒnɪʃmənt - 
oszołomienie, zaskoczenie

asylum  | əˈsaɪləm - azyl, 
schronienie

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

at every turn  | ət ˈevri tɜːn -  
na każdym kroku

at first glance  | ət fɜːst ɡlɑːns -  
na pierwszy rzut oka

at play  | ət ˈpleɪ - w grze,  
w działaniu (np. czynnik)

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

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

attributed to sb  | əˈtrɪbjʊtɪd tə 
ˈsʌmbədi - przypisywany komuś

attribution  | ˌætrɪˈbjuːʃn - 
przypisywanie (czegoś komuś)

audience  | ˈɔːdiəns - czytelnicy, 
widownia, słuchacze

auditor  | ˈɔːdɪtə(r) - audytor

auditorium  | ɔːdɪˈtɔːriəm - 
widownia (miejsce)

authorities  | ɔːˈθɒrətiz - władze

autonomy  | ɔːˈtɒnəmi - 
autonomia, niezależność

aviation  | ˌeɪviˈeɪʃn - lotniczy

awareness  | əˈweənəs - 
świadomość (czegoś)

awhile  | əˈwaɪl - przez chwilę 
(arch.)

B
B2B (business-to-business)  | 
ˈbɪznəs tə ˈbɪznəs - business  
to business, transakcje/relacje 
między spółkami

babbling brook  | ˈbæblɪŋ brʊk - 
szemrzący strumyk

backing  | ˈbækɪŋ - wsparcie, 
wspieranie

bagel  | ˈbeɪɡl - bajgiel

ban  | bæn - zakaz

bank  | bæŋk - brzeg (rzeki)

barely  | ˈbeəli - ledwo

barrel  | ˈbærəl - baryłka

barter  | ˈbɑːtə(r) - handel 
wymienny

battle  | bætl - batalia, bitwa

beast  | biːst - bestia, zwierz

bedrock  | ˈbedrɒk - podstawa, 
fundament

begrudgingly  | bɪˈɡrʌdʒɪŋli - 
niechętnie, z oporami

beholder  | bɪˈhəʊldə(r) - 
oglądający/ widzący (coś)

belief  | bɪˈliːf - przekonanie, opinia

beneficial  | ˌbenɪˈfɪʃl - korzystny

benefit  | ˈbenɪfɪt - korzyść, zaleta

bevvy  | ˈbevi - napój (pot., UK)

bidirectional  | ˌbaɪdəˈrekʃnəl - 
dwukierunkowy, dwustronny

bifocal glasses  | ˌbaɪˈfəʊkl ˈɡlɑːsɪz 
- okulary dwuogniskowe

bimonthly  | ˌbaɪˈmʌnθli - 
dwumiesięcznik

binge drinking  | bɪndʒ ˈdrɪŋkɪŋ - 
picie dużej ilości alkoholu  
w krótkim czasie

birth rate  | bɜːθ reɪt - wskaźnik 
urodzeń

bitter  | ˈbɪtə(r) - zawzięty, zażarty

bizarre  | bɪˈzɑː(r) - dziwaczny

black gold  | blæk ɡəʊld - czarne 
złoto (pot. o ropie)

blanc  | ˈblæŋk - białe (wino) 
(franc.)

blood pressure  | blʌd ˈpreʃə(r) - 
ciśnienie krwi

blood sausage  | blʌd ˈsɒsɪdʒ - 
krwawa kiszka, kaszanka

blue gold  | bluː ɡəʊld - niebieskie 
złoto (pot. o gazie)

blueprint  | ˈbluːprɪnt - schemat, 
plan

bogeyman  | ˈbəʊɡɪmæn - 
straszydło, postrach

boon  | buːn - dobrodziejstwo

boost  | buːst - bodziec, czynnik 
pobudzający

booze  | buːz - alkohol, gorzałka

boundary  | ˈbaʊndri - granica

box office  | bɒks ˈɒfɪs - wpływy 
kasowe (z kin)

brainy  | ˈbreɪni - mądry, łebski

brand ambassador  | brænd 
æmˈbæsədə(r) - ambasador marki

break from sth  | breɪk frəm 
ˈsʌmθɪŋ - oderwanie (się)  
od czegoś, zerwanie z czymś

breakthrough  | ˈbreɪkθruː - 
przełom

breathtaking  | ˈbreθteɪkɪŋ - 
zapierający dech w piersi

brewery  | ˈbruːəri - browar

bribery  | ˈbraɪbəri - łapówkarstwo

briefing  | ˈbriːfɪŋ - instruktaż, 
informacje (skrótowe 
przygotowujące do czegoś)
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broad bean  | brɔːd biːn - bób

broadcasting  | ˈbrɔːdkɑːstɪŋ - 
nadający (przez radio/TV)

bug  | bʌg - bug (komputerowy), 
błąd

building site  | ˈbɪldɪŋ saɪt - 
budowa

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

bumper  | ˈbʌmpə(r)/ - rekordowy, 
wyjątkowo duży; wypakowany  
po brzegi (np. wydanie)

burbs  | bɜːbz - przedmieścia  
(pot., US)

bureaucrat  | ˈbjʊərəkræt - 
biurokrata

buried  | ˈberɪd - pochowany, 
zakopany

burnout  | ˈbɜːnaʊt - wypalenie 
(zawodowe)

buttery  | ˈbʌtərɪ - maślany

by contrast  | baɪ ˈkɒntrɑːst - 
odwrotnie, inaczej

by exception  | baɪ ɪkˈsepʃn -  
w ramach wyjątku

by no means X  | baɪ nəʊ miːnz - 
ani trochę nie X, wcale nie X

byword  | ˈbaɪwɜːd - synonim 
(czegoś), coś, co jest tożsame  
z czymś

C
cacophony  | kæˈkɒfəni - kakofonia

cafe  | ˈkæfeɪ - kawiarnia

caffeinated  | ˈkæfɪneɪtɪd -  
z kofeiną (np. napoje)

camomile  | ˈkæməmaɪl - rumianek

campsite  | ˈkæmpsaɪt - 
obozowisko

cancelled  | ˈkænsəld - anulowany, 
odwołany

canon  | ˈkænən - kanoniczny, 
kanon

capability  | ˌkeɪpəˈbɪlɪti - zdolność 
(np. do czegoś), umiejętność

capital  | ˈkæpɪtl - stolica

carb  | kɑːb - węglowodan  
(lub jedzenie obfitujące  
w węglowodany) (pot.)

careless  | ˈkeələs - nierozsądny

carpenter  | ˈkɑːpɪntə(r) - cieśla

carrot and stick  | ˈkærət ənd stɪk - 
kija i marchewki (np. metoda)

cashless  | ˈkæʃləs - bezgotówkowy

cast  | kɑːst - obsada (np. filmu)

cast iron  | kɑːst ˈaɪən - żeliwo

castle  | ˈkɑːsl - zamek (budowla)

casually  | ˈkæʒʊəli - na luzie,  
w luźny sposób

cautious  | ˈkɔːʃəs - ostrożny

caveman  | ˈkeɪvmæn - 
jaskiniowiec

celebrity  | sɪˈlebrɪti - gwiazda, 
znakomitość

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

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

chain-smoking  | tʃeɪn ˈsməʊkɪŋ - 
palący papierosa za papierosem

chakra  | ˈtʃʌkrə - czakra

challenging  | ˈtʃæləndʒɪŋ - trudny, 
pełen wyzwań

chamber  | ˈtʃeɪmbə(r) - komora

chances are that...  | ˈtʃɑːnsɪz 
ɑː(r) ðæt - z pewnością..., 
najprawdopodobniej...

charge  | tʃɑːdʒ - oskarżenie  
(o przestępstwo)

charisma  | kəˈrɪzmə - charyzma

charming  | ˈtʃɑːmɪŋ - czarujący

chat show  | tʃæt ʃəʊ - talk show

checkout  | ˈtʃekaʊt - kasa  
(w sklepie samoobsługowym)

chief  | tʃiːf - główny

chiefly  | ˈtʃiːfli - głównie

chilling  | ˈtʃɪlɪŋ - mrożący krew  
w żyłach

chip-card  | tʃɪp kɑːd - na karty  
z czipem

chit-chat  | ˈtʃɪt tʃæt - pogaduchy, 
pogawędka

chunk  | tʃʌŋk - kawałek

cinematographer  | 
ˌsɪnəməˈtɒɡrəfə(r) - filmowiec

civil servant  | ˈsɪvəl ˈsɜːvənt - 
urzędnik państwowy

clean-shaven  | kliːn ˈʃeɪvn - gładko 
ogolony

clean-up  | ˈkliːn ʌp - czyszczenie, 
oczyszczanie

cliff  | klɪf - klif

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

coach  | kəʊtʃ - trener

coastline  | ˈkəʊstlaɪn - wybrzeże, 
linia brzegowa

cobbled  | ˈkɒbld - wybrukowany

cocktail  | ˈkɒkteɪl - mieszanka, 
kombinacja

cognitive  | ˈkɒɡnətɪv - poznawczy

coincidence  | kəʊˈɪnsɪdəns - 
przypadek, zbieg okoliczności

cold sweat  | kəʊld swet - zimny 
pot

cold-blooded  | kəʊld ˈblʌdɪd - 
zimnokrwisty

cold-calling  | kəʊld ˈkɔːlɪŋ 
- akwizycja telefoniczna do 
przypadkowo wybranych osób

colossal  | kəˈlɒsl - kolosalny

combined with sth  | kəmˈbaɪnd 
wɪð ˈsʌmθɪŋ - połączony z czymś

commissioner  | kəˈmɪʃənə(r) - 
komisarz

common sense  | ˈkɒmən sens - 
zdrowy rozsądek

commonplace  | ˈkɒmənpleɪs - 
typowy, powszechny

compact  | ˈkɒmpækt - 
kompaktowy, niewielki

compared to sth  | kəmˈpeəd tə 
ˈsʌmθɪŋ - w porównaniu do czegoś

comparison  | kəmˈpærɪsn - 
porównanie

competition  | ˌkɒmpəˈtɪʃn - rywal, 
konkurencja



business-english.com.pl
67/2018

competitor  | kəmˈpetɪtə(r) - rywal

completion  | kəmˈpliːʃn - 
ukończenie

comprehensive  | ˌkɒmprɪˈhensɪv - 
wszechstronny, obszerny

compressor  | kəmˈpresə(r) - 
sprężarka, kompresor

concerns  | kənˈsɜːnz - obawy, 
niepokoje

concerted  | kənˈsɜːtɪd - 
zjednoczony, wspólny

concoction  | kənˈkɒkʃn - 
wynalazek; mieszanka, mieszanina

concrete jungle  | ˈkɒŋkriːt ˈdʒʌŋɡl 
- betonowa dżungla

condiment  | ˈkɒndɪmənt - sos  
(np. majonez, keczup) (US), 
przyprawa

confidence  | ˈkɒnfɪdəns - pewność 
siebie

congestion  | kənˈdʒestʃən - korek 
drogowy, zapchanie

conjuring  | ˈkʌndʒərɪŋ - 
sztukmistrzostwo

conscious  | ˈkɒnʃəs - świadomy

consciously  | ˈkɒnʃəsli - świadomie

consciousness  | ˈkɒnʃəsnəs - 
świadomość

considerable  | kənˈsɪdərəbl - 
znaczący

conspicuous  | kənˈspɪkjuəs - 
rzucający się w oczy, widoczny

consultancy  | kənˈsʌltənsi - 
agencja doradztwa

content  | ˈkɒntent - zawartość, 
treść

contractor  | kənˈtræktə(r) 
- wykonawca (zlecenia), 
przedsiębiorca (wykonujący 
zlecenie dla organizacji/osoby 
prywatnej)

contribution to sth  | ˌkɒntrɪˈbjuːʃn 
tə ˈsʌmθɪŋ - przyczynek do czegoś, 
wkład w coś

convenience  | kənˈviːniəns - 
wygoda

conventionally  | kənˈvenʃənəli - 
tradycyjnie, konwencjonalnie

conversion  | kənˈvɜːʃn - konwersja, 
zmiana

convict  | ˈkɒnvɪkt - skazaniec

convinced  | kənˈvɪnst - 
przekonany, pewny (czegoś)

cool about sth  | kuːl əˈbaʊt 
ˈsʌmθɪŋ - dobrze/spokojnie się  
do czegoś odnoszący

copper  | ˈkɒpə(r) - miedź

correlation  | ˌkɒrəˈleɪʃn - korelacja

cortisol  | ˈkɔːtɪsɒl - kortyzol

cosiness  | ˈkəʊzɪnəs - przytulność

council  | ˈkaʊnsl - rada  
(np. miejska)

counselling  | ˈkaʊnsəlɪŋ - 
poradnictwo, pomoc psychologa

counsellor  | ˈkaʊnsələ(r) - radca 
(UK)

count  | kaʊnt - hrabia

counterproductive  | 
ˌkaʊntəprəˈdʌktɪv - przynoszący 
efekt przeciwny do zamierzonego

court of justice  | kɔːt əv ˈdʒʌstɪs - 
trybunał sprawiedliwości

co-worker  | kəʊ ˈwɜːkə(r) - 
współpracownik

craft  | krɑːft - rzemiosło, fach

crammed  | kræmd - zapchany, 
wypchany

craze  | kreɪz - szał, moda (na coś)

crippling  | ˈkrɪplɪŋ - rujnujący, 
przygniatający

cross purposes  | ˈkrɒs ˈpɜːpəsɪz 
- rozbieżność zdań, różne cele 
(prowadzące do konfliktu)

cross section  | krɒs sekʃn - przekrój 
(czegoś), grupa reprezentacyjna

crowning  | ˈkraʊnɪŋ - szczytowy, 
największy

crude oil  | kruːd ɔɪl - ropa naftowa 
(w postaci surowej)

crusade  | kruːˈseɪd - krucjata

crux  | krʌks - istota (sprawy), 
sedno

cryptocurrency  | ˈkrɪptəʊˌkʌr(ə)nsi 
- kryptowaluta

cubic metre  | ˈkjuːbɪk ˈmiːtə(r) - 
metr sześcienny (UK)

curriculum  | kəˈrɪkjələm - program 
nauczania

cyberattack  | ˈsaɪbərəˈtæk - atak 
cybernetyczny

D
daily routine  | ˈdeɪli ruːˈtiːn - 
porządek dnia, codzienne czynności

darn  | dɑːn - cholerny (pot., slang.)

day tripper  | deɪ ˈtrɪpə(r) - 
ktoś, kto jeździ na wycieczki 
jednodniowe

D-Box seats  | diː bɒks siːts - krzesła 
wspomagane/ruchome (w celu 
wywołania efektu w kinie) D-Box

deadline  | ˈdedlaɪn - termin 
ostateczny

debacle  | deɪˈbɑːkl - klapa, fiasko

debate  | dɪˈbeɪt - debata, dyskusja

debris  | ˈdebriː - śmieci, szczątki

debt  | det - zadłużenie

debut  | ˈdeɪbjuː - debiutancki

decidedly  | dɪˈsaɪdɪdli - 
zdecydowanie, wyraźnie

decryption  | diːˈkrɪpʃn - 
rozszyfrowanie

dedication  | ˌdedɪˈkeɪʃn - oddanie, 
poświęcenie

defensive  | dɪˈfensɪv - obronny, 
defensywny

dehydration  | diːˈhaɪdreɪʃn - 
odwodnienie

delay  | dɪˈleɪ - opóźnienie

delightful  | dɪˈlaɪtfl - rozkoszny

demand  | dɪˈmɑːnd - popyt

demands  | dɪˈmɑːndz - wymogi 
(czegoś), obciążenia

demise  | dɪˈmaɪz - zgon, śmierć

demographic  | ˌdeməˈɡræfɪk - 
warstwa demograficzna

dense  | dens - gęsty

densely  | ˈdensli - gęsto

density  | ˈdensɪti - gęstość
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dependent on sth  | dɪˈpendənt ɒn 
ˈsʌmθɪŋ - zależny od czegoś

deposits  | dɪˈpɒzɪts - złoża

depravity  | dɪˈprævɪti - 
deprawacja, zdeprawowanie

derived income  | dɪˈraɪvd ˈɪŋkʌm - 
uzyskany przychód

designer  | dɪˈzaɪnə(r) - od 
projektanta (mody), najmodniejszy

despite  | dɪˈspaɪt - pomimo

destined to do sth  | ˈdestɪnd  
tə du ˈsʌmθɪŋ - przeznaczony  
do (z)robienia czegoś, mający 
pisane (z)robienie czegoś

dialect  | ˈdaɪəlekt - dialekt

digestion  | dɪˈdʒestʃən - trawienie

digger  | ˈdɪɡə(r) - koparka

dilemma  | dɪˈlemə - dylemat

diminutive  | dɪˈmɪnjətɪv - maleńki, 
drobny

dining  | ˈdaɪnɪŋ - stołowanie się, 
jedzenie (np. w restauracji)

disadvantage  | ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ - 
niekorzyść, ujemna strona

disappearance  | ˌdɪsəˈpɪərəns - 
zniknięcie

disappointed  | ˌdɪsəˈpoɪntɪd - 
rozczarowany

discarded  | dɪˈskɑːdɪd - odrzucony, 
wyrzucony

discordant  | dɪsˈkɔːdənt - fałszywy 
(dźwięk, nuta)

disdain  | dɪsˈdeɪn - pogarda, 
lekceważenie

disheartening  | dɪsˈhɑːtnɪŋ - 
zniechęcający

dismissive  | dɪsˈmɪsɪv - 
lekceważący

disorder  | dɪsˈɔːdə(r) - choroba, 
zaburzenie

disorderly  | dɪsˈɔːdəli - 
nieuporządkowany

dispersal  | dɪˈspɜːsl - rozproszenie, 
rozprzestrzenianie (się)

display  | dɪˈspleɪ - pokaz, 
obnoszenie się (z czymś)

disputed  | dɪˈspjuːtɪd - sporny

disruption  | dɪsˈrʌpʃn - zamęt, 
wstrząs

dissatisfaction with sth  | 
ˌdɪsˌsætɪsˈfækʃn wɪð ˈsʌmθɪŋ - 
niezadowolenie z czegoś

dissenting voice  | dɪˈsentɪŋ vɔɪs - 
głos sprzeciwu

distinctive  | dɪˈstɪŋktɪv - wyraźny, 
charakterystyczny

distinctly  | dɪˈstɪŋktli - wyraźnie, 
widocznie

disturbing  | dɪˈstɜːbɪŋ - 
niepokojący

disturbingly  | dɪˈstɜːbɪŋli - 
niepokojąco

diverse  | daɪˈvɜːs - różnorodny, 
zróżnicowany

diversification  | daɪˌvɜːsɪfɪˈkeɪʃn - 
dywersyfikacja

division  | dɪˈvɪʒn - oddział, dział

divisive  | dɪˈvaɪsɪv - powodujący 
podziały

dockless  | ˈdɒkles - bez 
dokowania, bez stacji dokującej

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

domestic  | dəˈmestɪk - krajowy

Down Under  | daʊn ˈʌndə(r) - 
antypody, pot. o Australii

downfall  | ˈdaʊnfɔːl - spadek, 
upadek

drama  | ˈdrɑːmə - dramat

drama queen  | ˈdrɑːmə kwiːn - 
histeryk

dropout  | ˈdrɒpaʊt - osoba, która 
nie skończyła studiów/porzuciła 
naukę

drug use  | ˈdrʌɡ ˈjuːs - zażywanie 
narkotyków

ducal  | ˈdjuːkl - książęcy

duchy  | ˈdʌtʃi - księstwo

due to  | djuː tə - z powodu

due to sth  | djuː tə ˈsʌmθɪŋ -  
z powodu czegoś, przez coś

dwindling  | ˈdwɪndlɪŋ - malejący

E
early bird  | ˈɜːli bɜːd - skowronek 
(o osobie, wstającej wcześnie)

earnings  | ˈɜːnɪŋz - zarobki

elderly  | ˈeldəli - starszy

elsewhere  | ˌelsˈweə(r) - gdzie 
indziej

embroiled in sth  | ɪmˈbrɔɪld ɪn 
ˈsʌmθɪŋ - uwikłany w coś, wplątany

emergency patch  | ɪˈmɜːdʒənsi 
pætʃ - awaryjna łatka/aktualizacja

Emperor  | ˈempərə(r) - cesarz

en route  | ˌɒ̃ ˈruːt - po drodze

enchanted  | ɪnˈtʃɑːntɪd - 
zaczarowany

enclave  | ˈenkleɪv - enklawa, 
(czyjaś) domena/siedziba

enclosed  | ɪnˈkləʊzd - zamknięty, 
odgraniczony (od czegoś)

encouragement  | ɪnˈkʌrɪdʒmənt - 
zachęta, popieranie

end of  | end ɒv - koniec, kropka 
(pot., slang.)

enduring  | ɪnˈdjʊərɪŋ - trwały

enlargement  | ɪnˈlɑːdʒmənt - 
powiększenie

enormous  | ɪˈnɔːməs - ogromny

enormously  | ɪˈnɔːməsli - 
ogromnie

enough is enough  | ɪˈnʌf ɪz ɪˈnʌf - 
dość tego, koniec z tym

enquiry  | ɪnˈkwaɪəri - zapytanie 
(UK)

entirely  | ɪnˈtaɪəli - zupełnie, 
całkowicie

eponymous  | ɪˈpɒnɪməs - tytułowy 
(tylko przed rzeczownikiem)

equidistant from sth  | 
ˌiːkwɪˈdɪstənt frəm ˈsʌmθɪŋ - 
jednakowo oddalony od czegoś

equipment  | ɪˈkwɪpmənt - 
wyposażenie, sprzęt

essential for sth  | ɪˈsenʃl fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - podstawowy dla czegoś, 
niezbędny
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essentially  | ɪˈsenʃəli - praktycznie, 
w gruncie rzeczy

esteemed  | ɪˈstiːmd - szanowany, 
cieszący się poważaniem

European Commission  | 
ˌjʊərəˈpɪən kəˈmɪʃn - Komisja 
Europejska

eventually  | ɪˈventʃʊəli - 
ostatecznie, w końcu

every now and then  | ˈevri naʊ 
ənd ðen - raz po raz

evidence  | ˈevɪdəns - dowód, 
dowody

excellence  | ˈeksələns - 
doskonałość, perfekcja

exceptionally  | ɪkˈsepʃənəli - 
niezwykle, wyjątkowo

excessive  | ɪkˈsesɪv - nadmierny

exciting  | ɪkˈsaɪtɪŋ - ekscytujący

exile  | ˈeksaɪl - wyrzutek, 
wygnaniec

existing  | ɪɡˈzɪstɪŋ - istniejący

expansive  | ɪkˈspænsɪv - ogromny, 
rozległy

expenses  | ɪkˈspensɪz - wydatki

expletive  | ɪkˈspliːtɪv - 
przekleństwo

exponential  | ˌekspəˈnenʃl - 
geometryczny, rosnący w tempie 
geometrycznym

extensive  | ɪkˈstensɪv - rozległy

external storage device  | ɪkˈstɜːnl 
ˈstɔːrɪdʒ dɪˈvaɪs - zewnętrzne 
urządzenie do przechowywania 
danych

extravagant  | kˈstrævəɡənt - 
ekstrawagancki

eyesore  | ˈaɪsɔː(r) - brzydactwo, 
szpetna rzecz/obiekt

F
facility  | fəˈsɪləti - zakład

fad  | fæd - chwilowa moda

fairy-tale  | ˈfeərɪteɪl - bajkowy, 
baśniowy

fare  | feə(r) - strawa, jedzenie  
(pot. o kuchni)

fatigue  | fəˈtiːɡ - zmęczenie

faulty  | ˈfɔːlti - wadliwy

favourable  | ˈfeɪvərəbl - 
sprzyjający, korzystny (UK)

feasibility study  | ˌfiːzəˈbɪlɪti ˈstʌdi 
- studium wykonalności

feasible  | ˈfiːzəbl - realny, 
wykonalny

feast day  | fiːst deɪ - święto  
(np. religijne)

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

fiasco  | fiˈæskəʊ - fiasko

fictitious  | fɪkˈtɪʃəs - fikcyjny

filling  | ˈfɪlɪŋ - sycący

film-going  | fɪlm ˈɡəʊɪŋ - filmowy, 
kinowy (o widzach, wielbicielach 
kina itp.)

filmic  | ˈfɪlmɪk - filmowy (arch., UK)

film-maker  | fɪlm meɪkə(r) - 
filmowiec

final reckoning  | ˈfaɪnl ˈrekənɪŋ 
- ostateczny rozrachunek, 
wyrównanie rachunków

fine  | faɪn - grzywna, mandat

fireable offence  | ˈfʌɪərəbl əˈfens 
- przewinienie dyscyplinarne 
(grożące zwolnieniem z pracy)

fistful  | ˈfɪstfʊl - garść (czegoś)

fit for sth  | fɪt fə(r) ˈsʌmθɪŋ - 
nadający się do czegoś

fixed abode  | fɪkst əˈbəʊd - stałe 
miejsce zamieszkania

flagship  | ˈflæɡʃɪp - flagowy, 
sztandarowy (np. produkt)

flatulence  | ˈflætjʊləns - gazy, 
wzdęcie/a

flea market  | fliː ˈmɑːkɪt - pchli 
targ

flick  | flɪk - film (arch., pot.)

flight  | flaɪt - lot

fluency  | ˈfluːənsi - płynność, 
biegłość

foil  | fɔɪl - folia

following  | ˈfɒləʊɪŋ -  
w następstwie, po (czymś)

footpath  | ˈfʊtpɑːθ - ścieżka

for sb’s own good  | fə(r) 
ˈsʌmbədɪz əʊn ɡʊd - dla czyjegoś 
(własnego) dobra

foreign direct investment  | ˈfɒrən 
dɪˈrekt ɪnˈvestmənt - bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne

formation  | fɔːˈmeɪʃn - utworzenie

former  | ˈfɔːmə(r) - były, dawny

fortification  | ˌfɔːtɪfɪˈkeɪʃn - 
umocnienie

fortified  | ˈfɔːtɪfaɪd - umocniony

foul  | faʊl - rynsztokowy, plugawy 
(słowa, język)

foundational  | faʊnˈdeɪʃənəl - 
fundamentalny

founder  | ˈfaʊndə(r) - założyciel

fragmented  | fræɡˈmentɪd - 
podzielony, rozbity na części

fraud  | frɔːd - oszustwo

frequency  | ˈfriːkwənsi - częstość; 
częstotliwość

frequented  | frɪˈkwentɪd - 
uczęszczany (przez kogoś)

fruitful  | ˈfruːtfl - owocny

fund  | fʌnd - fundusz

furthermore  | ˌfɜːðəˈmɔː(r) -  
co więcej, ponadto

fuss  | fʌs - szum (wokół  
czegoś/o coś), zamieszanie

G
Galilee  | ˈɡælɪliː - Galilea

gambling  | ˈɡæmblɪŋ - hazard

gargantuan  | ɡɑːˈɡæntjʊən - 
gigantyczny

gas field  | ɡæs fiːld - pole 
gazonośne

gateway  | ˈɡeɪtweɪ - brama, 
wejście

GDP (gross domestic product)  | 
ˌdʒiː diː ˈpiː ɡrəʊs dəˈmestɪk 
ˈprɒdʌkt - PKB (produkt krajowy 
brutto)
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genuinely  | ˈdʒenjʊɪnli - 
autentycznie, faktycznie

getaway  | ˈɡetəweɪ - miejsce 
wypoczynku (pot.)

gimmicks  | ˈɡɪmɪks - tanie  
chwyty/sztuczki

give me a break!  | ɡɪv miː ə breɪk 
- no żesz! (pot., wykrz.), daj spokój! 
(pot.)

glamour  | ˈɡlæmə(r) - blichtr, szyk

global conspiracy  | ˈɡləʊbl 
kənˈspɪrəsi - światowy spisek

goal setting  | ɡəʊl ˈsetɪŋ - 
wyznaczanie celów

God Almighty  | ɡɒd ɔːlˈmaɪti - Bóg 
Wszechmogący

going rate for sth  | ˈɡəʊɪŋ reɪt 
fə(r) ˈsʌmθɪŋ - typowa stawka/cena 
za coś

gold mine  | ɡəʊld maɪn - kopalnia 
(żyła) złota

good looks  | ɡʊd lʊks - ładny 
wygląd

goodies  | ˈɡʊdɪz - cudeńka, 
prezenciki

government-sanctioned  | 
ˈɡʌvənmənt ˈsæŋkʃnd - 
usankcjonowany przez państwo

governor  | ˈɡʌvənə(r) - gubernator

gradually  | ˈɡrædʒʊəli - stopniowo

graft  | ɡrɑːft - harówa, ciężka 
praca

Grand Prix  | ˌɡrɒ̃ ˈpriː - grand prix

grasp of sth  | ɡrɑːsp əv ˈsʌmθɪŋ - 
władanie czymś, znajomość czegoś/
zrozumienie czegoś

graveyard  | ˈɡreɪvjɑːd - 
cmentarzysko, cmentarz

greed  | ɡriːd - pazerność, chciwość

grim  | ɡrɪm - ponury, czarny

gross  | grəʊs - obrzydliwy (pot.)

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

grumpy  | ˈɡrʌmpi - gburowaty

guardian  | ˈɡɑːdɪən - opiekun

guidance  | ˈɡaɪdns - wskazówki, 
pomoc

guinea pig  | ˈɡɪni pɪg - świnka 
morska, królik doświadczalny

H
habit  | ˈhæbɪt - zwyczaj

habitat  | ˈhæbɪtæt - siedlisko

hairy arsed  | ˈheəri ɑːst -  
o włochatym tyłku (pot., slang., 
wulg., UK)

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

harbour  | ˈhɑːbə(r) - przystań (UK)

hard copy  | hɑːd ˈkɒpi - twarda/
papierowa wersja czegoś

hard pressed to do sth  | hɑːd 
prest tə du ˈsʌmθɪŋ - mający 
trudność ze zrobieniem czegoś

hardly  | ˈhɑːdli - prawie wcale, 
prawie nic

hard-working  | hɑːd ˈwɜːkɪŋ - 
pracowity

harmonious  | hɑːˈməʊnɪəs - 
harmonijny

haven  | ˈheɪvn - przystań, 
schronienie

he who pays the piper calls the 
tune  | hi huː peɪz ðə paɪpə(r) kɔːlz 
ðə tjuːn - kto płaci, ten wymaga

head of state  | hed əv steɪt - 
głowa państwa

Health and Safety Executive  | helθ 
ənd ˈseɪfti ɪɡˈzekjʊtɪv - inspektorat 
BHP (UK)

health hazard  | helθ ˈhæzəd - 
zagrożenie zdrowotne

heightened  | ˈhaɪtnd - 
podwyższony, większy

hemisphere  | ˈhemɪsfɪə(r) - 
półkula

Herculean  | ˌhɜːkjʊˈliːən - 
herkulesowy

herein lies sth  | ˌhɪəˈrɪn laɪz 
ˈsʌmθɪŋ - w tym coś (właśnie) tkwi, 
na tym coś właśnie polega

heritage  | ˈherɪtɪdʒ - dziedzictwo

hibiscus  | hɪˈbɪskəs - hibiskus, 
ketmia

high life  | ˈhaɪ laɪf - światowe życie

high-density  | haɪ ˈdensɪti - 
wysokiej gęstości

high-end  | haɪ end - z wyższej 
półki

highlight  | ˈhaɪlaɪt - główna 
atrakcja

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

high-profile  | ˌhaɪ ˈprəʊfaɪl 
- znany, głośny (tylko przed 
rzeczownikiem)

hipster  | ˈhɪpstə(r) - hipster

holidaymaker  | ˈhɒlədeɪmeɪkə(r) - 
wczasowicz (UK)

Home Secretary  | həʊm ˈsekrətəri 
- minister spraw wewnętrznych 
(UK)

home to sth  | həʊm tə ˈsʌmθɪŋ - 
miejsce czegoś

homemaker  | ˈhəʊmmeɪkə(r) - 
gospodyni domowa

honesty  | ˈɒnɪsti - uczciwość, 
szczerość

hop on, hop off  | hɒp ɒn hɒp 
ɒf - na który można wsiąść/z 
którego można wysiąść w 
dowolnym momencie (o autobusie 
wycieczkowym)

hopelessly  | ˈhəʊpləsli - 
beznadziejnie

hops  | hɒps - chmiel (szyszki 
chmielu)

hot spot  | hɒt spɒt - gorący punkt/
obszar (pot.)

hot-air balloon  | hɒt eə(r) bəˈluːn - 
balon na ciepłe powietrze

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

how best to do sth  | ˈhaʊ best tə 
du ˈsʌmθɪŋ - w jaki sposób najlepiej 
można coś zrobić

human  | ˈhjuːmən - ludzki

humanity  | hjuːˈmænɪti - ludzkość

humility  | hjuːˈmɪləti - pokora

humorist  | ˈhjuːmərɪst - 
humorysta, komik
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hurt feelings  | hɜːt ˈfiːlɪŋz - 
zranione uczucia

hype  | haɪp - rozreklamowanie, 
szum medialny (wokół czegoś,  
co ma wyjść)

hyped up  | ˈhaɪpt ʌp - nagłośniony, 
rozreklamowany

I
identifier  | aɪˈdentɪfaɪə(r) - 
identyfikator

identity theft  | aɪˈdentɪti θeft 
- kradzież danych osobowych/
tożsamości; podszywanie się pod 
kogoś

idyll  | ˈɪdɪl - idylla, raj

illegally  | ɪˈliːɡəli - nielegalnie

imaging software  | ˈɪmɪdʒɪŋ 
ˈsɒftweə(r) - oprogramowanie 
graficzne

immature  | ˌɪməˈtjʊə(r) - 
niedojrzały

immense  | ɪˈmens - ogromny, 
wielki

impending  | ɪmˈpendɪŋ - 
nieuchronnie zbliżający się, 
nadchodzący

imposter  | ɪmˈpɒstə(r) - 
naśladowca, oszust podający się  
za kogoś

impotence  | ˈɪmpətəns - 
impotencja

impression  | ɪmˈpreʃn - wrażenie

impressive  | ɪmˈpresɪv - 
imponujący, robiący wrażenie

in a league of its own  | ɪn ə liːɡ əv 
ɪts əʊn - nie mający sobie równych

in abundance  | ɪn əˈbʌndəns - 
obficie, w bród

in actual fact  | ɪn ˈæktʃuəl fækt 
- tak naprawdę, faktycznie rzecz 
biorąc

in addition to sth  | ɪn əˈdɪʃn tə 
ˈsʌmθɪŋ - poza czymś, oprócz 
czegoś

in advance  | ɪn ədˈvɑːns - 
zawczasu

in an orderly fashion  | ɪn ən ˈɔːdəli 
ˈfæʃn - w zorganizowany sposób

in charge of sth  | ɪn tʃɑːdʒ əv 
ˈsʌmθɪŋ - na czele czegoś, kierując 
czymś

in comparison  | ɪn kəmˈpærɪsn -  
w porównaniu

in control of sth  | ɪn kənˈtrəʊl əv 
ˈsʌmθɪŋ - kontrolujący coś, mający 
coś pod kontrolą

in just a matter of X  | ɪn dʒəst ə 
ˈmætə(r) - w ciągu zaledwie X  
(o czasie)

in no way  | ɪn nəʊ weɪ - w żadnym 
razie

in preference to sth  | ɪn ˈprefrəns 
tə ˈsʌmθɪŋ - preferując coś, 
wybierając

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

in sb’s defence  | ɪn ˈsʌmbədiɪz 
dɪˈfens - na czyjąś obronę (UK)

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

in the face of sth  | ɪn ðǝ feɪs ǝv 
ˈsʌmθɪŋ - w obliczu czegoś

in the long run  | ɪn ðə ˈlɒŋ rʌn -  
na dłuższą metę

in the mid-X  | ɪn ðə mɪd -  
w połowie X (roku, wieku)

in the not so distant future  |  
ɪn ðə nɒt ˈsəʊ ˈdɪstənt ˈfjuːtʃə(r) -  
w niezbyt odległej przyszłości

in turn  | ɪn tɜːn - z kolei

in X alone  | ɪn əˈləʊn - tylko w X, 
w samym X

inadequate  | ɪnˈædɪkwət - 
niewystarczający

inadvertently  | ˌɪnədˈvɜːtəntli - 
niechcący

incidence  | ˈɪnsɪdəns - wystąpienie 
(czegoś)

incident  | ˈɪnsɪdənt - wypadek

income  | ˈɪŋkʌm - dochód, 
przychód

income tax  | ˈɪnkʌm tæks - 
podatek dochodowy

incomparably  | ɪnˈkɒmprəbli - 
nieporównanie, niezrównanie

incompatible with sth  | 
ˌɪnkəmˈpætəbl wɪð ˈsʌmθɪŋ 
- niekompatybilny z czymś, 
niepasujący do czegoś

increasingly  | ɪnˈkriːsɪŋli - coraz 
bardziej

indelible  | ɪnˈdeləbl - niezatarty

indexed  | ˈɪndekst - indeksowany, 
opatrzony odnośnikami

indication of sth  | ˌɪndɪˈkeɪʃn əv 
ˈsʌmθɪŋ - oznaka czegoś, sygnał

indigenous  | ɪnˈdɪdʒɪnəs - rdzenny, 
tubylczy

individual  | ˌɪndɪˈvɪdʒʊəl - osoba, 
jednostka

inebriated  | ɪˈniːbrieɪtɪd - zapity, 
nietrzeźwy

ineffective  | ˌɪnɪˈfektɪv - 
niewydajny, nieudolny

inexplicably  | ˌɪnɪkˈsplɪkəbli -  
w niewytłumaczalny sposób

inextricably  | ˌɪnɪkˈstrɪkəbli - 
nierozerwalnie

influential  | ˌɪnflʊˈenʃl - wpływowy

influx  | ˈɪnflʌks - napływ

information and communications 
technology (ICT)  | ˌɪnfəˈmeɪʃn ənd 
kəˌmjuːnɪˈkeɪʃnz tekˈnɒlədʒi ˌaɪ siː 
ˈtiː - teleinformatyka

inhabitant  | ɪnˈhæbɪtənt - 
mieszkaniec

inherently  | ɪnˈhɪərəntli - 
właściwie, z natury

inner  | ˈɪnə(r) - wewnętrzny

in-seat services  | ɪn siːt ˈsɜːvɪsɪz 
- obsługa na widowni (kina, bez 
wstawania z krzesła)

instant camera  | ˈɪnstənt ˈkæmərə 
- aparat typu polaroid

in-store  | ɪn stɔː(r) - wewnątrz 
sklepu (w fizycznej lokalizacji)

insufficient  | ˌɪnsəˈfɪʃnt - 
niewystarczający

intake  | ˈɪnteɪk - spożycie

integrity  | ɪnˈteɡrəti - uczciwość, 
prawość
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intellectual property  | 
ˌɪntəˈlektʃuəl ˈprɒpəti - własność 
intelektualna

interracial  | ˌɪntəˈreɪʃl - mieszany 
rasowo

intimacy  | ˈɪntɪməsi - intymność

intimidation  | ɪnˌtɪmɪˈdeɪʃn - 
zastraszanie

into the bargain  | ˈɪntə ðə ˈbɑːɡən 
- dodatkowo, do tego

intrinsically  | ɪnˈtrɪnsɪkli -  
z założenia, sam w sobie

inviting  | ɪnˈvaɪtɪŋ - zapraszający, 
otwarty

ionosphere  | aɪˈɒnəsfɪə(r) - 
jonosfera

irritant  | ˈɪrɪtənt - czynnik 
drażniący, coś, co drażni

it’s a wonder (that)...  | ɪts ə 
ˈwʌndə ðæt - to cud (że)...

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

it’s up to sb to do sth  | ɪts ʌp tə 
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ - zrobienie 
czegoś należy do kogoś

J
jet  | dʒet - odrzutowiec,  
do odrzutowców

jet fuel  | ˈdʒet ˈfjuːəl - paliwo 
samolotowe

jewellery  | ˈdʒuːəlri - biżuteria 
(UK)

job insecurity  | dʒɒb ˌɪnsɪˈkjʊərɪti 
- niepewność zatrudnienia

junk food  | dʒʌŋk fuːd - jedzenie 
śmieciowe

justified  | ˈdʒʌstɪfaɪd - zasadny, 
uzasadniony

K
keynote speech  | ˈkiːnəʊt spiːtʃ 
- przemówienie tematyczne/
programowe

killjoy  | ˈkɪldʒoɪ - psujący zabawę 
(komuś)

kiss of death  | kɪs əv deθ - 
śmiertelny cios

knee-jerk reaction  | niː dʒɜːk 
riˈækʃn - odruchowa reakcja 
(negatywna)

L
lair  | leə(r) - jaskinia, legowisko

landlocked  | ˈlændlɒkt - 
pozbawiony dostępu do morza

landmark  | ˈlændmɑːk - punkt 
orientacyjny, charakterystyczny

landmass  | ˈlændˌmæs - 
kontynent, ląd

landscape  | ˈlændskeɪp - 
krajobraz, pejzaż

lasting  | ˈlɑːstɪŋ - trwały

laudable  | ˈlɔːdəbl - godny 
pochwały

lavish  | ˈlævɪʃ - wystawny, pełen 
przepychu

law enforcement body  | lɔː 
ɪnˈfɔːsmənt ˈbɒdi - organ ochrony 
porządku publicznego

lead role  | liːd rəʊl - główna rola

leak  | liːk - przeciek

leg of the journey  | leɡ əv ðə 
ˈdʒɜːni - przystanek w trakcie 
podróży, etap podróży

legitimate  | lɪˈdʒɪtɪmət - legalny, 
autentyczny

legwork  | ˈleɡwɜːk - ciężka/brudna 
robota

leisurely  | ˈleʒəli - nieśpieszny, 
spokojny

less-than-zero  | les ðən ˈzɪərəʊ 
- kompletnie zerowy, żaden (tylko 
przed rzeczownikiem)

lexicon  | ˈleksɪkən - leksykon, 
słownictwo

licence  | ˈlaɪsns - licencja, 
zezwolenie (UK)

lifestyle  | ˈlaɪfstaɪl - styl życia

light-hearted  | laɪt ˈhɑːtɪd - 
żartobliwy

lightly  | ˈlaɪtli - lekko, bez 
namysłu/zastanowienia

lightning  | ˈlaɪtnɪŋ - błyskawiczny

lightning conductor  | ˈlaɪtnɪŋ 
kənˈdʌktə(r) -  piorunochron (UK)

lignite  | ˈlɪɡnaɪt - węgiel brunatny

liquor  | ˈlɪkə(r) - alkohol 
wysokoprocentowy

literally  | ˈlɪtərəli - dosłownie

littered with sth  | ˈlɪtəd wɪð 
ˈsʌmθɪŋ - upstrzony/usiany czymś

little lot  | ˈlɪtl lɒt - mała grupa/
kupka (o grupie czegoś/kogoś)

LNG (Liquefied Natural Gas)  |  ˌel 
en ˈdʒiː ˈlɪkwɪfaɪd ˈnætʃrəl ɡæs - 
gaz ziemny w postaci ciekłej

log  | lɒɡ - dziennik

lolly  | ˈlɒli - forsa (arch., UK)

long wave  | ˈlɒŋ weɪv - na długich 
falach (radiowych)

long-haul flight  | lɒŋ hɔːl flaɪt - lot 
dalekodystansowy

long-hours  | ˈlɒŋ ˈaʊəz - trwający 
długie godziny

long-lasting  | lɒŋ ˈlɑːstɪŋ - 
długotrwały, trwały

low-cost  | ləʊ kɒst - tani,  
o tanich kosztach (tylko przed 
rzeczownikiem)

lowly  | ˈləʊli - niski, słaby

LPG (liquid petroleum gas)  | ˌel piː 
ˈdʒiː ˈlɪkwɪd pɪˈtrəʊlɪəm ɡæs - gaz 
płynny

Luxembourgish  | ˈlʌksəmbɜːɡɪʃ - 
język luksemburski

luxury  | ˈlʌkʃəri - luksusowy

M
macho  | ˈmætʃəʊ - maczo, 
(nadmiernie) męski

madding  | ˈmædɪŋ - rozszalały  
(o tłumie, grupie ludzi)

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

magician  | məˈdʒɪʃn - magik, mag
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magnetic  | mæɡˈnetɪk - 
magnetyczny, charyzmatyczny

main meal  | meɪn miːl - główny 
posiłek

mainstream  | ˈmeɪnstriːm - główny 
nurt

maintenance  | ˈmeɪntənəns - 
utrzymanie, konserwacja

majestic  | məˈdʒestɪk - 
majestatyczny

majority  | məˈdʒɒrɪti - większość

malicious  | məˈlɪʃəs - zły, złośliwy 
(np. oprogramowanie)

malt  | mɔːlt - słód

malware  | ˈmælweə(r) - złośliwe 
oprogramowanie

mammoth  | ˈmæməθ - mamut

management speak  | ˈmænɪdʒmənt 
spiːk - żargon menedżerów

manufacturer  | ˌmænjʊˈfæktʃərə(r) 
- producent

many an X  | ˈmeni ən - wielu/wiele X

marine wildlife  | məˈriːn ˈwaɪldlaɪf - 
fauna morska

maritime  | ˈmærɪtaɪm - morski

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

masterfully  | ˈmɑːstəfli - 
mistrzowsko

MBA (Master of Business 
Administration)  | ˌem biː ˈeɪ 
ˈmɑːstə(r) əv ˈbɪznəs ədˌmɪnɪˈstreɪʃn 
- tytuł magistra zarządzania

mean  | miːn - złośliwy, zły

medieval  | ˌmedɪˈiːvl - 
średniowieczny

Mediterranean  | ˌmedɪtəˈreɪniən - 
śródziemnomorski

menace  | ˈmenəs - zagrożenie, groźba

mere  | mɪə(r) - tylko, ledwie

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

merit  | ˈmerɪt - wartość, zaleta

meteoric rise  | ˌmiːtɪˈɒrɪk raɪz - 
błyskawiczny wzrost/wzniesienie 
(się)

methane  | ˈmiːθeɪn - metan

metropolitan  | ˌmetrəˈpɒlɪtən - 
wielkomiejski, miejski

midlife  | mɪdˈlaɪf - wieku średniego

Midwest  | mɪdˈwest - Środkowy 
Zachód (USA)

military  | ˈmɪlətri - wojskowy, 
wojsko

mindset  | ˈmaɪndset - nastawienie, 
sposób myślenia

mine  | maɪn - kopalnia

mining  | ˈmaɪnɪŋ - wydobycie, 
górnictwo

ministerial  | ˌmɪnɪˈstɪərɪəl - 
ministerialny

minor  | ˈmaɪnə(r) - mniejszy, 
niewielki

miraculously  | mɪˈrækjʊləsli -  
w cudowny sposób

moderate  | ˈmɒdərət - 
umiarkowany

modern-day  | ˈmɒdn deɪ - 
współczesny

modestly  | ˈmɒdɪstli - skromnie

modus operandi  | ˌməʊdəs 
ˌɒpəˈrændiː - sposób postępowania

mogul  | ˈməʊɡl - potentat, magnat

molybdenum  | məˈlɪbdənəm - 
molibden

money laundering scheme  | ˈmʌni 
ˈlɔːndərɪŋ skiːm - układ służący  
do prania brudnych pieniędzy

money-spinner  | ˈmʌnɪ spɪnə(r) 
- maszynka do robienia pieniędzy 
(pot., UK)

monopoly  | məˈnɒpəli - monopol 
(np. państwowy)

moratorium  | ˌmɒrəˈtɔːrɪəm - 
moratorium

more X than you can shake a stick 
at  | mɔː(r) ðən ju kən ʃeɪk ə stɪk æt 
- więcej X, niż jesteś sobie w stanie 
wyobrazić

moreover  | mɔːˈrəʊvə(r) - co więcej

mountainside  | ˈmaʊntənsaɪd - 
zbocze górskie

movie screening  | ˈmuːvi ˈskriːnɪŋ - 
projekcja filmu, pokaz

moviegoer  | ˈmuːviɡoə(r) - amator 
kina (US)

mud hut  | mʌd hʌt - chatka z gliny/
błota

multinationals  | ˌmʌltiˈnæʃnəlz - 
spółki międzynarodowe

multitalented  | ˌmʌltɪˈtaləntɪd -  
o wielu talentach

mumbo jumbo  | ˈməmbəʊ 
ˈdʒʌmbəʊ - abrakadabra, dyrdymały 
(pot., slang.)

Muslim  | ˈmʊzlɪm - muzułmański, 
muzułmanin

myth  | mɪθ - mit

N
naïve  | naɪˈiːv - naiwny

namely  | ˈneɪmli - (a) mianowicie

National Health Service (NHS)  | 
ˈnæʃnəl helθ ˈsɜːvɪs ˌen eɪtʃ ˈes - 
państwowa służba zdrowia UK

National Security Agency (NSA)  | 
ˈnæʃnəl sɪˈkjʊərɪti ˈeɪdʒənsi ˌen 
es ˈeɪ - Agencja Bezpieczeństwa 
Narodowego USA

native  | ˈneɪtɪv - mieszkaniec 
(jakiegoś miejsca/regionu), urodzony 
(gdzieś)

nativity  | nəˈtɪvɪti - narodzenie 
(Chrystusa, Maryi itp.)

navy  | ˈneɪvi - marynarka (wojenna)

neat  | niːt - zorganizowany, 
uporządkowany

necessity  | nəˈsesəti - konieczność

neck of pork  | nek əv pɔːk - 
karkówka (wieprzowa)

neighbour  | ˈneɪbə(r) - sąsiad (UK)

neighbourhood  | ˈneɪbəhʊd - 
pobliże, okolica (UK)

nervous breakdown  | ˈnɜːvəs 
ˈbreɪkdaʊn - załamanie nerwowe

net worth  | net wɜːθ - majątek 
netto

nevertheless  | ˌnevəðəˈles - 
niemniej jednak, a jednak

nifty  | ˈnɪfti - elegancki, świetny 
(pot.)
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night owl  | naɪt aʊl - sowa  
(o osobie, która wstaje i kładzie  
się późno)

no dispute  | nəʊ dɪˈspjuːt - bez 
dyskusji (pot.)

no fewer than X  | nəʊ ˈfjuːə(r) ðən 
- aż X

Nobel Peace Prize  | nəʊˈbel piːs 
praɪz - Pokojowa Nagroda Nobla

nocturnal  | nɒkˈtɜːnl - nocny

Nollywood  | ˈnɒliwʊd - wielkie 
wytwórnie filmowe i przemysł 
filmowy w Nigerii (w mieście Lagos)

none other than X  | nʌn ˈʌðə(r) ðən 
- nikt inny, jak X

nonetheless  | ˌnʌnðəˈles - mimo 
wszystko

norepinephrine  | ˌnɔːrepɪˈnefrɪn - 
noradrenalina

north of the border  | nɔːθ əv ðə 
ˈbɔːdə(r) - po północnej stronie 
granicy

not necessarily  | nɒt ˌnesəˈserəli - 
niekoniecznie

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

not to cut ice  | nɒt tə kʌt aɪs - nie 
trafić do przekonania (komuś); nie 
zrobić wrażenia (na kimś) (pot.)

nota bene  | ˌnəʊtə ˈbɛneɪ - nota 
bene, zwróć uwagę (form.)

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

notion  | ˈnəʊʃn - pojęcie, idea

notorious  | nəʊˈtɔːrɪəs - niesławny

novel  | ˈnɒvl - powieść

numerous  | ˈnjuːmərəs - liczny

O
oasis  | əʊˈeɪsɪs - oaza

obese  | əʊˈbiːs - otyły

obscenity  | əbˈsenɪti - sprośność, 
nieprzyzwoitość (również wyraz)

obstacle  | ˈɒbstəkl - przeszkoda

odour  | ˈəʊdə(r) - odór, woń (UK)

oil refinery  | ɔɪl rɪˈfaɪnəri - rafineria

old-school  | əʊld skuːl - tradycyjny, 
klasyczny

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

on an X scale  | ɒn ən skeɪl - na skalę X

on average  | ɒn ˈævərɪdʒ - 
przeciętnie, średnio

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

on the grounds of sth  | ɒn ðə 
ɡraʊndz əv ˈsʌm-θɪŋ - z powodu 
czegoś, na podstawie czegoś

on the plus side  | ɒn ðə plʌs saɪd - 
na korzyść, z drugiej, lepszej strony

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

one might argue that...  | wʌn maɪt 
ˈɑːɡjuː ðæt - można twierdzić, że..., 
istnieje możliwość, że...

one-on-one  | wʌn ɒn wʌn - 
osobiście, twarzą w twarz

ongoing  | ˈɒnɡəʊɪŋ - trwający, 
istniejący

onshore  | ˈɒnʃɔː(r) - znajdujący się 
w obrębie kontynentu/na suchym 
lądzie

opponent  | əˈpəʊnənt - przeciwnik

orderliness  | ˈɔːdəlɪnəs - porządek, 
organizacja

ore  | ɔː(r) - ruda

ounce  | aʊns - uncja

out of anger  | aʊt əv ˈæŋɡə(r) -  
ze złości

out of order  | aʊt ɒv ˈɔːdə - 
niedziałający, popsuty (UK)

outcome  | ˈaʊtkʌm - wynik

outlook  | ˈaʊtlʊk - perspektywy, 
widoki (na przyszłość)

outrageously  | aʊtˈreɪdʒəsli - 
oburzająco, szokująco

overall  | ˌəʊvəˈrɔːl - ogólny

oversupply  | ˈəʊvəsəˈplaɪ - 
nadmierna podaż, przesycenie rynku 
produktem

overweight  | ˌəʊvəˈweɪt - mający 
nadwagę

P
pace  | peɪs - prędkość, tempo

pad  | pæd - mieszkanie, chałupa 
(pot., arch.)

page-turning  | peɪdʒ ˈtɜːnɪŋ - 
frapujący (o lekturze)

paid-in capital  | peɪd ɪn ˈkæpɪtəl - 
wpłacony kapitał

pan-X  | pæn - wszech-X

parallel  | ˈpærəlel - równoległy

parliamentarian  | 
ˌpɑːləmənˈteərɪən - 
parlamentarzysta

pastel  | ˈpæstl - pastelowy

patch of land  | pætʃ əv lænd - 
skrawek ziemi

patient  | ˈpeɪʃnt - pacjent

pavement  | ˈpeɪvmənt - chodnik (UK)

payload  | ˈpeɪləʊd - ładunek 
użyteczny

peace agreement  | piːs əˈɡriːmənt - 
porozumienie o pokoju

peanut  | ˈpiːnʌt - orzeszek ziemny

pedestrian  | pɪˈdestrɪən - pieszy

pedestrianised  | pəˈdestriənaɪzd - 
otwarty wyłącznie dla ruchu pieszego

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

peloton  | ˈpelətɒn - peleton (fr.)

penchant for sth  | ˈpɒ̃ʃɒ̃ fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - zamiłowanie do czegoś

peninsula  | pəˈnɪnsjʊlə - półwysep

penthouse  | ˈpenthaʊs - 
apartament na ostatnim piętrze 
wysokościowca

peppered with sth  | ˈpepəd wɪð 
ˈsʌmθɪŋ - upstrzony czymś

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

perceived  | pəˈsiːv - postrzegany

permanence  | ˈpɜːmənəns - stałość, 
trwałość

permanently  | ˈpɜːmənəntli -  
na stale

pernicious  | pəˈnɪʃəs - zgubny
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Persian Gulf  | ˈpɜːʃn ɡʌlf - Zatoka 
Perska

persistent  | pəˈsɪstənt - stały, ciągły

perspective  | pəˈspektɪv - punkt 
widzenia

pervasiveness  | pəˈveɪsɪvnəs - 
wszechobecność (czegoś)

pestering  | ˈpestərɪŋ - zadręczający, 
dokuczający

petite  | pəˈtiːt - drobny, mały 
(franc.)

petrol  | ˈpetrəl - benzyna (UK)

petrolhead  | ˈpetr(ə)lhed - fanatyk 
aut, automaniak (pot., UK)

pharmaceuticals  | ˌfɑːməˈsuːtɪklz - 
farmaceutyki

picturesque  | ˌpɪktʃəˈresk - 
malowniczy

Pilsner  | ˈpɪlznə(r) - pilzner (rodzaj 
piwa)

pipe dream  | paɪp driːm - mrzonka

pipeline  | ˈpaɪplaɪn - rurociąg

pit  | pɪt - szyb, wyrobisko

plain  | pleɪn - nieozdobiony, zwykły

plateau  | ˈplætəʊ - płaskowyż

platinum  | ˈplætɪnəm - platyna

pleasant  | ˈpleznt - przyjemny

plenipotentiary  | ˌplenɪpəˈtenʃəri - 
pełnomocnik

plethora  | ˈpleθərə - ogrom, 
multum

plot  | plɒt - fabuła

point-of-sale  | pɔɪnt əv seɪl 
- w punkcie sprzedaży, za 
pośrednictwem/z użyciem terminalu

poised to do sth  | pɔɪzd tə du 
ˈsʌmθɪŋ - gotów na zrobienie czegoś, 
szykujący się do zrobienia czegoś

poor performance  | pɔː(r) 
pəˈfɔːməns - słabe wyniki

pop  | pɒp - oranżada, słodki napój 
gazowany

porous  | ˈpɔːrəs - porowaty

portion  | ˈpɔːʃn - odsetek, część

potassium  | pəˈtæsɪəm - potas

poverty  | ˈpɒvəti - ubóstwo

prayer  | preə(r) - modlitwa

precaution  | prɪˈkɔːʃn - środek 
zapobiegawczy, zabezpieczenie 
(przed czymś)

prejudice  | ˈpredʒudɪs - uprzedzenie

premium  | ˈpriːmɪəm - składka, opłata 
(np. za licencję, ubezpieczenie itp.)

pressing  | ˈpresɪŋ - pilny, naglący

prestigious  | preˈstɪdʒəs - 
prestiżowy

prevalence  | ˈprevələns - 
występowanie (np. choroby)

prevalent  | ˈprevələnt - powszechny

price convergence  | praɪs 
kənˈvɜːdʒəns - konwergencja cen/
cenowa

price hike  | praɪs haɪk - podwyżka 
ceny, podniesienie ceny

price tag  | praɪs tæɡ - metka z ceną; 
cena (ogólnie czegoś)

pricing  | ˈpraɪsɪŋ - wycena

primary  | ˈpraɪməri - główny, 
podstawowy

prime  | praɪm - najlepszy, 
najkorzystniejszy

Prime Minister  | praɪm ˈmɪnɪstə(r) 
- premier

primer  | ˈpraɪmə(r) - elementarz

principal  | ˈprɪnsəpl - najważniejszy, 
największy (tylko przed 
rzeczownikiem)

principality  | ˌprɪnsɪˈpælɪti - 
księstwo

pristine  | ˈprɪstiːn - nieskazitelny, 
nietknięty (ludzką ręką)

privilege  | ˈprɪvəlɪdʒ - przywilej

profit margin  | ˈprɒfɪt ˈmɑːdʒɪn - 
marża zysku

profitability  | ˈprɒfɪtəbl - 
rentowność

profitable  | ˈprɒfɪtəbl - rentowny, 
dochodowy

prohibitive  | prəˈhɪbətɪv - zaporowy 
(o cenie)

prolific  | prəˈlɪfɪk - płodny

promotion  | prəˈməʊʃn - awans

proof  | pruːf - dowód

property  | ˈprɒpəti - własność, 
mienie

prophet  | ˈprɒfɪt - prorok

proponent  | prəˈpəʊnənt - rzecznik, 
orędownik

proportion  | prəˈpɔːʃn - odsetek, 
procent

prospect  | ˈprɒspekt - wizja, 
perspektywa

prospect of sth  | ˈprɒspekt əv 
ˈsʌmθɪŋ - perspektywa czegoś

provisional agreement  | prəˈvɪʒənl 
əˈɡriːmənt - porozumienie 
tymczasowe

publicly  | ˈpʌblɪkli - publicznie

purchasing power parity (PPP)  | 
ˈpɜːtʃəsɪŋ ˈpaʊə(r) ˈpærɪti ˌpiː piː ˈpiː 
- parytet siły nabywczej

purpose-built  | ˈpɜːpəs bɪlt - 
specjalnie zaprojektowany  
(w jakimś celu)

Q
quagmire  | ˈkwæɡmaɪə(r) - 
tarapaty, opały

qualitative  | ˈkwɒlɪtətɪv - jakościowy

quantity  | ˈkwɒntɪti - ilość

quarter  | ˈkwɔːtə(r) - kwartał, 
dzielnica

quasi  | ˈkweɪzaɪ - quasi, niby, 
pseudo

quest  | kwest - poszukiwania

question mark  | ˈkwestʃən mɑːk - 
pytajnik, znak zapytania

questionable  | ˈkwestʃənəbl - 
wątpliwy

quotation  | kwəʊˈteɪʃn - cytat

R
racing thoughts  | ˈreɪsɪŋ ˈθɔːts - 
gonitwa myśli

raid  | reɪd - napad

rancid  | ˈrænsɪd - zjełczały

random  | ˈrændəm - przypadkowy
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ransomware  | ˈrænsəmweə(r) 
- oprogramowanie typu 
„ransomware” (blokujące komputer 
i żądające okupu w celu jego 
odblokowania)

rare earth  | reə(r) ɜːθ - ziemie 
rzadkie (rodzina/grupa metali)

rationale  | ˌræʃəˈnɑːl - powody, 
wytłumaczenie (na coś/czegoś)

reading list  | ˈriːdɪŋ lɪst - lista lektur

real estate  | rɪəl ɪˈsteɪt - 
nieruchomość, nieruchomości

reasoning  | ˈriːzənɪŋ - 
rozumowanie, tor myślowy

rec room  | ˈrek ruːm - pokój 
rekreacyjny (pot., US)

reception class  | rɪˈsepʃn klɑːs - 
zerówka (UK)

recipient  | rɪˈsɪpiənt - odbiorca

reckless  | ˈrekləs - brawurowy, 
lekkomyślny

reclamation  | ˌrekləˈmeɪʃn - 
odzyskanie

reclining  | rɪˈklaɪnɪŋ - odchylany

record  | ˈrekɔːd - historia, 
poprzednie dokonania

recovery  | rɪˈkʌvəri - uzdrowienie

redemption  | rɪˈdempʃn - spłata, 
wykup

redundancy  | rɪˈdʌndənsi - 
zwolnienie (z pracy przez cięcie 
etatów), zredukowanie (pracownika)

reef  | riːf - rafa

reference book  | ˈrefrəns bʊk - 
publikacja encyklopedyczna

referendum  | ˌrefəˈrendəm - 
referendum

refined oil  | rɪˈfaɪnd ɔɪl - rafinowana 
ropa naftowa

refinery  | rɪˈfaɪnəri - rafineria

reflective  | rɪˈflektɪv - refleksyjny, 
zamyślony

refugee  | ˌrefjʊˈdʒiː - uchodźca

regarded as sth  | rɪˈɡɑːdɪd əz 
ˈsʌmθɪŋ - uznawany za coś/jakiegoś

regardless of sth  | rɪˈɡɑːdləs 
əv ˈsʌmθɪŋ - pomimo czegoś, 
niezależnie od czegoś

regime  | reɪˈʒiːm - reżim

relatively  | ˈrelətɪvli - stosunkowo, 
względnie

relevant  | ˈreləvənt - odpowiedni, 
właściwy

reliant on sth  | rɪˈlaɪənt ɒn ˈsʌmθɪŋ 
- zależny od czegoś, potrzebujący 
czegoś, aby przetrwać

remarkable  | rɪˈmɑːkəbl - niezwykły

remedy  | ˈremədi - lek, remedium

remembrance  | rɪˈmembrəns - 
wspomnienie

removal  | rɪˈmuːvl - usunięcie, 
usuwanie

Renaissance  | rɪˈneɪsns - 
Odrodzenie

renowned  | rɪˈnaʊnd - słynny, 
znany

rent  | rent - czynsz

rental  | ˈrentl - wynajem

repertoire  | ˈrepətwɑː(r) - repertuar

repetitive  | rɪˈpetətɪv - 
powtarzający się, pełen powtórzeń

request  | rɪˈkwest - prośba

research  | rɪˈsɜːtʃ - badanie, badania

research and development  | rɪˈsɜːtʃ 
ənd dɪˈveləpmənt - badania i rozwój 
(dział w firmie)

reserve  | rɪˈzɜːv - rezerwa, zapas

resigned to sth  | rɪˈzaɪnd tə ˈsʌmθɪŋ 
- godzący się na coś (szczególnie na 
coś złego, z czym nie ma siły/woli by 
walczyć)

resilient  | rɪˈzɪlɪənt - odporny

response to sth  | rɪˈspɒns tə 
ˈsʌmθɪŋ - odpowiedź na coś, reakcja

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

revenue source  | ˈrevənjuː sɔːs - 
źródło dochodu

reverse  | rɪˈvɜːs - przeciwieństwo, 
odwrotność

rewarding  | rɪˈwɔːdɪŋ - dający 
satysfakcję

rhetorical  | rɪˈtɒrɪkl - retoryczny

rip-off  | rɪp ɒf - naciąganie, 
zdzierstwo

risk management  | rɪsk 
ˈmænɪdʒmənt - zarządzanie 
ryzykiem

ritzy  | ˈrɪtsi - szykowny (pot.)

rival  | ˈraɪvl - konkurencyjny

riveting  | ˈrɪvɪtɪŋ - porywający

road to Damascus  | rəʊd tə 
dəˈmæskəs - nagłe nawrócenie, 
punkt zwrotny (w czyimś życiu)

roadblock  | ˈrəʊdblɒk - przeszkoda, 
utrudnienie

role model  | rəʊl ˈmɒdl - osoba 
godna naśladowania, wzór

roller coaster  | ˈrəʊlə kəʊstə(r) - 
kolejka górska

rolling hill  | ˈrəʊlɪŋ hɪl - falujące 
wzgórze

Roman  | ˈrəʊmən - rzymski

rookie  | ˈrʊki - nowy, 
niedoświadczony (pot.)

roughly  | ˈrʌfli - z grubsza

route  | ruːt - droga, trasa

row  | rəʊ - rząd

rumours are flying around  | 
ˈruːməz ə(r) ˈflaɪɪŋ əˈraʊnd - chodzą 
plotki/pogłoski (UK)

rundown  | ˈrʌndaʊn - 
podsumowanie, przegląd

rural  | ˈrʊərəl - rolny, wiejski

ruthlessness  | ˈruːθləsnəs - 
bezwzględność

S
safe haven  | seɪf ˈheɪvn - 
bezpieczna przystań

sandstone  | ˈsændstəʊn - 
piaskowiec

sb can’t stand sth  | ˈsʌmbədi kɑːnt 
stænd ˈsʌmθɪŋ - ktoś nie może 
czegoś znieść

scandalous  | ˈskændələs - 
skandaliczny

scathing  | ˈskeɪðɪŋ - zjadliwy

scenery  | ˈsiːnəri - sceneria
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scheduled  | ˈʃedjuːld - zaplanowany

scheduled for sth  | ˈʃedjuːld fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - zaplanowany na coś

scheme  | skiːm - program, plan

scientist  | ˈsaɪəntɪst - naukowiec

seaside resort  | ˈsiːsaɪd rɪˈzɔːt - 
kurort nadmorski

seating  | ˈsiːtɪŋ - wybrane miejsca 
siedzące

seeds of sth  | siːdz əv ˈsʌmθɪŋ - 
zalążki czegoś, początki czegoś

selenium  | sɪˈliːnɪəm - selen

self-blame  | self bleɪm - obwinianie 
się (o coś)

self-esteem  | self ɪˈstiːm - poczucie 
własnej wartości, samoocena

selfie stick  | ˈselfiː stɪk - kijek  
do robienia sobie selfie

self-study  | self ˈstʌdi - samodzielna 
nauka

self-sufficient  | self səˈfɪʃnt - 
samowystarczalny

sensationally  | sɪnˈseɪʃənəli -  
w sensacyjny sposób, niesamowicie

serenity  | səˈrenəti - spokój

set aside  | set əˈsaɪd - odłożony  
(na później/na bok)

setback  | ˈsetbæk - komplikacja, 
problem

severe  | sɪˈvɪə(r) - ostry, dotkliwy

shale gas  | ʃeɪl ɡæs - gaz łupkowy

shelf  | ʃelf - półka

shipment  | ˈʃɪpmənt - dostawa 
(produktów)

shipping  | ˈʃɪpɪŋ - spedycja

shop assistant  | ʃɒp əˈsɪstənt - 
pomocnik w sklepie

shopping basket  | ˈʃɒpɪŋ ˈbɑːskɪt - 
koszyk z zakupami

shortage  | ˈʃɔːtɪdʒ - brak, niedobór

short-lived  | ʃɔːt ˈlɪvd - krótkotrwały, 
nietrwały

shout  | ʃaʊt - krzyk

side effect  | saɪd ɪˈfekt - efekt 
uboczny

significant  | sɪɡˈnɪfɪkənt - znaczny, 
znaczący

Silesia  | sʌɪˈliːzɪə - Śląsk

situated somewhere  | ˈsɪtʃʊeɪtɪd 
ˈsʌmweə(r) - umiejscowiony gdzieś

sketchy  | ˈsketʃi - podejrzany, 
niepewny (pot.)

skilled  | skɪld - wykwalifikowany

sleepy  | ˈsliːpi - senny, śpiący

sleight of hand  | slaɪt əv hænd - 
sztuczka

smoke and mirrors  | sməʊk ənd 
ˈmɪrəz - pozory, zawoalowane 
działania

snapshot  | ˈsnæpʃɒt - obraz stanu 
na daną chwilę, kopia (danych, 
systemu itp.) z danego okresu

so named due to sth  | ˈsəʊ ˈneɪmd 
djuː tə ˈsʌmθɪŋ - zwany tak przez 
coś/z powodu czegoś

soaked in sth  | səʊkt ɪn ˈsʌmθɪŋ - 
wymoczony w czymś

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

society  | səˈsaɪəti - społeczeństwo

soft drink  | sɒft drɪnk - napój 
bezalkoholowy

sophisticated  | səˈfɪstɪkeɪtɪd - 
wyrafinowany

sort of  | sɔːt ǝv - tak jakby, trochę 
(pot.)

sparkling  | ˈspɑːklɪŋ - lśniący, 
skrzący się

spectacle  | ˈspektəkl - spektakl, 
widowisko

speed merchant  | spiːd ˈmɜːtʃənt - 
wielbiciel prędkości

speedy  | ˈspiːdi - szybki

spokesperson  | ˈspəʊkspɜːsn - 
rzecznik

spotlight  | ˈspɒtlaɪt - centrum 
uwagi, centrum zainteresowania

sprawling  | ˈsprɔːlɪŋ - bardzo 
rozległy, o dużej powierzchni

spyware  | ˈspaɪweə(r) - 
oprogramowanie szpiegujące/
śledzące

stable  | ˈsteɪbl - stabilny

staff  | stɑːf - pracownicy, personel, 
zatrudnieni

stark reality  | stɑːk rɪˈælɪti - 
brutalna rzeczywistość

state  | steɪt - państwowy

state of affairs  | steɪt əv əˈfeəz - 
stan rzeczy

state-of-the-art  | steɪt əv ðə 
ɑːt - najbardziej zaawansowany, 
najnowocześniejszy (tylko przed 
rzeczownikiem)

stationery  | ˈsteɪʃənri - materiały 
biurowe

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

stealth  | stelθ - podstęp

step counter  | step ˈkaʊntə(r) - 
licznik kroków

stepping stone  | ˈstepɪŋ stəʊn - 
szczebel (np. w karierze)

sth hasn’t stopped sb from doing 
sth  | ˈsʌmθɪŋ ˈhæznt stɒpt  
ˈsʌmbədi frəm ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ -  
coś nie powstrzymało kogoś przed 
zrobieniem czegoś

sth is a given  | ˈsʌmθɪŋ ɪz ə ɡɪvn - 
coś rozumie się samo przez się

sth is a walk in the park  | ˈsʌmθɪŋ 
ɪz ə wɔːk ɪn ðə pɑːk - coś jest 
łatwizną

sth is all well and good...  | ˈsʌmθɪŋ 
ɪz ɔːl wel ənd ɡʊd - wszystko to 
ładnie, pięknie, ale...

sth is just the ticket  | ˈsʌmθɪŋ ɪz 
dʒəst ðə ˈtɪkɪt - coś jest właśnie tym, 
czego trzeba

sth is not all bad news  | ˈsʌmθɪŋ ɪz 
nɒt ɔːl ˌbæd ˈnju:z - coś nie jest tak 
do końca złe

stimulus  | ˈstɪmjʊləs - bodziec

stock price  | stɒk praɪs - cena akcji

storey  | ˈstɔːri - piętro, poziom (UK)

stranglehold on sth  | ˈstræŋɡlhəʊld 
ɒn ˈsʌmθɪŋ - całkowita dominacja 
nad czymś, posiadanie czegoś pod 
zupełną kontrolą

stressor  | stresə(r) - stresor, czynnik 
stresujący

strict  | strɪkt - surowy, restrykcyjny

strobes  | strəʊbz - stroboskopy, 
migające światła
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structural steel  | ˈstrʌktʃərəl stiːl - 
stal konstrukcyjna

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

stuff  | stʌf - rzeczy

sub (subsidy)  | sʌb ˈsʌbsədi - 
subsydium, dotacja

sub-Saharan  | sʌb səˈherən - 
subsaharyjski

subscriber  | səbˈskraɪbə(r) - 
abonent, subskrybent

subsequently  | ˈsʌbsɪkwəntli - 
następnie, później

substandard  | ˌsʌbˈstændəd - 
niskiej jakości

substantial  | səbˈstænʃl - pokaźny, 
znaczny

successive  | səkˈsesɪv - kolejny, 
następujący po sobie

sufficiency  | səˈfɪʃənsi - 
wystarczająca ilość, dostateczne 
poznanie (czegoś)

sulphate  | ˈsʌlfeɪt - siarczan (UK)

sunk costs  | sʌŋk kɒsts - poniesione 
koszty, zainwestowane koszty (czas, 
wysiłek itp.)

superalloy  | ˌsuːpə(r)ˈalɔɪ - nadstop

superior  | suːˈpɪərɪə(r) - przełożony

supporter  | səˈpɔːtə(r) - zwolennik

sure-fire  | ʃʊə(r) ˈfaɪə(r) - 
niezawodny, pewny (pot., tylko przed 
rzeczownikiem)

surplus  | ˈsɜːpləs - nadmiar, 
nadwyżka

surreptitiously  | ˌsʌrəpˈtɪʃəsli - 
chyłkiem

survival  | səˈvaɪvl - przetrwanie

suspicion  | səˈspɪʃn - podejrzenie

swarm  | swɔːm - chmara, mnóstwo 
(kogoś, czegoś)

sweat  | swet - pot

synchronised  | ˈsɪŋkrənaɪzd - 
zsynchronizowany

T
tacitly  | ˈtæsɪtli - po cichu,  
nie wprost

tag line  | tæɡ laɪn - puenta

takeaway  | ˈteɪkəweɪ - jedzenie  
na wynos

takeover  | ˈteɪkəʊvə(r) - przejęcie 
(spółki)

tall order  | tɔːl ˈɔːdə(r) - 
problematyczna sprawa,  
coś trudnego do zrobienia

tanker  | ˈtæŋkə(r) - tankowiec

tax bill  | tæks bɪl - kwota podatku

tax break  | tæks breɪk - ulga 
podatkowa

tax burden  | tæks ˈbɜːdn - 
obciążenie podatkowe

tax evasion  | tæks ɪˈveɪʒn - 
uchylanie się od płacenia  
podatków

tax haven  | tæks ˈheɪvn - raj 
podatkowy

tax regime  | tæks reɪˈʒiːm - system 
podatkowy

tax transparency  | tæks 
trænsˈpærənsi - przejrzystość 
podatkowa

tax-deductible  | tæks dɪˈdʌktəbl 
- który można odpisać od podatku 
(np. o wydatku)

taxing  | ˈtæksɪŋ - ciężki, trudny

taxpayer  | ˈtækspeɪə(r) - podatnik

technophile  | ˈteknəʊfaɪl - 
technofil, wielbiciel technologii

technophobe  | ˈteknəʊfəʊb - 
technofob, nielubiący technologii

tedious  | ˈtiːdiəs - nużący

teenager  | ˈtiːneɪdʒə(r) - nastolatek

teeny-weeny bit  | ˈtiːnɪ ˈwiːnɪ bɪt - 
odrobinkę, ociupinkę (pot.)

tension  | ˈtenʃn - spięcie, napięta 
sytuacja

term  | tɜːm - pojęcie, słowo  
(na coś)

terminal  | ˈtɜːmɪnl - terminal

territorial dispute  | ˌterɪˈtɔːrɪəl 
dɪˈspjuːt - konflikt terytorialny

territorial waters  | ˌterɪˈtɔːrɪəl 
ˈwɔːtəz - wody terytorialne

testimony to sth  | ˈtestɪməni tə 
ˈsʌmθɪŋ - świadectwo czegoś

thankfully  | ˈθæŋkfəli - szczęśliwie

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

the average Joe  | ði ˈævərɪdʒ dʒǝʊ 
- przeciętny Kowalski

the Balkans  | ðə ˈbɒlkənz -  
Bałkany

the bottom falls out (of sth)  | ðə 
ˈbɒtəm fɔːlz ˈaʊt əv ˈsʌmθɪŋ - rynek 
(danego produktu, branży) się 
załamał

the evils of sth  | ði ˈiːvlz əv ˈsʌmθɪŋ 
- ciemna strona czegoś, szkodliwość 
czegoś (pot.)

the fundamentals  | ðə 
ˌfʌndəˈmentlz - podstawy

the Great Depression  | ðə ˈɡreɪt 
dɪˈpreʃn - Wielki Kryzys

the jewel in the crown of sth  | ðə 
ˈdʒuːəl ɪn ðə kraʊn əv ˈsʌmθɪŋ - 
ozdoba czegoś

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

the Middle East  | ðə ˈmɪdl iːst - 
Bliski Wschód

the streets are paved with gold  | ðə 
striːts ə peɪvd wɪð ɡəʊld - pieniądze 
leżą na ulicy/ulicach

the trick is to do sth  | ðə trɪk s tə də 
ˈsʌmθɪŋ - coś jest sposobem na coś

the turn of the century  | ðə tɜːn əv 
ðə ˈsentʃəri - przełom wieku/wieków

the United Arab Emirates (UAE)  | 
ðə juˈnaɪtɪd ˈærəb ˈemərəts ˌjuː eɪ ˈi: 
- Zjednoczone Emiraty Arabskie

theft  | θeft - kradzież

theorist  | ˈθɪərɪst - teoretyk

there is no hiding from sth  | ðeə(r) 
ɪz nəʊ ˈhaɪdɪŋ frəm ˈsʌmθɪŋ - nie da 
się na coś przymknąć oczu, nie da się 
czegoś uniknąć
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there is no shortage of sth  | ðeə(r) 
ɪz nəʊ ˈʃɔːtɪdʒ əv ˈsʌmθɪŋ - nie 
brakuje czegoś, pełno/dużo czegoś

there’s much more to sth than X  | 
ðeəz ˈmʌtʃ mɔː tə ˈsʌmθɪŋ ðən - coś 
to coś więcej, niż (tylko) X

there’s no escaping the fact that...  | 
ðeəz nəʊ ɪˈskeɪpɪŋ ðə fækt ðæt - nie 
da się zaprzeczyć, że...

there’s nothing more to it...  | ðeəz 
ˈnʌθɪŋ mɔː(r) tu ɪt - to nic trudnego...

things are falling into place  | ˈθɪŋz 
ə(r) ˈfɔːlɪŋ ˈɪntə ˈpleɪs - wszystko się 
układa jak należy

thirst  | θɜːst - pragnienie

threat  | θret - zagrożenie, groźba

three-dimensional  | θriː 
daɪˈmenʃənl - trójwymiarowy

thrift  | θrɪft - gospodarność

throngs  | θrɒŋz - tłumy (ludzi)

tight deadline  | taɪt ˈdedlaɪn - 
napięty termin

timeline  | ˈtaɪmlaɪn - linia/oś czasu, 
historia wydarzeń

time-sensitive  | taɪm ˈsensətɪv - 
ograniczony czasowo (tylko przed 
rzeczownikiem)

tiring  | ˈtaɪərɪŋ - męczący

titanium  | tɪˈteɪniəm - tytan

to abolish sth  | tu əˈbɒlɪʃ ˈsʌmθɪŋ - 
znieść coś, obalić

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

to accomplish sth  | tu əˈkʌmplɪʃ 
ˈsʌmθɪŋ - osiągnąć coś

to account for sth  | tu əˈkaʊnt fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - stanowić coś (procent, 
odsetek czegoś większego)

to account for sth  | tu əˈkaʊnt fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - tłumaczyć coś, wyjaśniać

to accumulate sth  | tu əˈkjuːmjəleɪt 
ˈsʌmθɪŋ - zgromadzić coś, zebrać  
(w sobie)

to accuse sb of doing sth  |  
tu əˈkjuːz ˈsʌmbədi əv ˈduːɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ - obwiniać kogoś  
o zrobienie czegoś, oskarżyć kogoś

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

to affect  | tu əˈfekt - wpływać  
(na coś), wywrzeć wpływ

to affect sb/sth  | tu əˈfekt ˈsʌmbədi 
- wpływać na kogoś/coś, wywrzeć 
wpływ

to afford sth  | tu əˈfɔːd ˈsʌmθɪŋ - 
móc sobie na coś pozwolić

to alleviate sth  | tu əˈliːvieɪt 
ˈsʌmθɪŋ - załagodzić coś

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

to apply to sth  | tu əˈplaɪ tə 
ˈsʌmθɪŋ - mieć zastosowanie  
do czegoś

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

to ascertain sth  | tu ˌæsəˈteɪn 
ˈsʌmθɪŋ - upewnić się co do czegoś, 
ustalić

to assess sth  | tu əˈses ˈsʌmθɪŋ - 
ocenić coś

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

to assume  | tu əˈsjuːm - założyć, 
przyjąć

to attribute sth to sth  | tu əˈtrɪbju:t 
ˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmθɪŋ - przypisywać 
coś czemuś

to average X  | tu ˈævərɪdʒ - wynosić 
średnio X

to awaken  | tu əˈweɪkən - budzić

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

to be all ears  | tə bi ɔːl ɪəz - 
zamienić się (cały) w słuch

to be down to sth  | tə bi daʊn tə 
ˈsʌmθɪŋ - sprowadzać się do czegoś, 
być spowodowanym czymś

to be in the making  | tə bi ɪn ðə 
ˈmeɪkɪŋ - być przygotowywanym, 
szykować się

to be in the pipeline  | tə bi ɪn  
ðə ˈpaɪplaɪn - szykować się, być  
w drodze

to be no shrinking violet  | tə bi nəʊ 
ˈʃrɪŋkɪŋ ˈvaɪələt - nie dawać sobie  
w kaszę dmuchać

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

to be nothing short of X  | tə bi 
ˈnʌθɪŋ ʃɔːt əv - być niczym innym  
jak X, być bez mała X

to be on call  | tə bi ɒn kɔːl - być  
na dyżurze (np. o lekarzu)

to be on the verge of sth  | tə bi ɒn 
ðə vɜːdʒ əv ˈsʌmθɪŋ - być na skraju 
czegoś

to be rather on the small side  |  
tə bi ˈrɑːðə(r) ɒn ðə smɔːl saɪd -  
być dość małym/niewielkim

to be slated for sth  | tə bi ˈsleɪtɪd 
fə(r) ˈsʌmθɪŋ - być zaplanowanym  
na coś (datę)

to be straight with sb  | tə bi streɪt 
wɪð ˈsʌmbədi - powiedzieć coś 
komuś wprost

to be synonymous with sth  | tə 
bi sɪˈnɒnɪməs wɪð ˈsʌmθɪŋ - być 
tożsamym z czymś, być synonimem 
czegoś

to be up in arms  | tə bi ʌp ɪn ɑːmz - 
gniewać się, wściekać

to be victim to sth  | tə bi ˈvɪktɪm tə 
ˈsʌmθɪŋ - paść ofiarą czegoś

to be well on the way to doing 
sth  | tə bi wel ɒn ðə ˈweɪ tə ˈduːɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ - na najlepszej drodze do 
dokonania czegoś

to beggar belief  | tə ˈbeɡə(r) bɪˈliːf - 
przechodzić ludzkie pojęcie

to blame sb  | tə bleɪm ˈsʌmbədi - 
obwiniać kogoś

to board sth up  | tə bɔːd ˈsʌmθɪŋ 
ʌp - zabić deskami (okna), 
zabarykadować (okna, drzwi)

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

to boil down to sth  | tə bɔɪl daʊn tə 
ˈsʌmθɪŋ - sprowadzać się do czegoś

to boost sth  | tə buːst ˈsʌmθɪŋ - 
wzmocnić coś, powiększyć

to bottle sth up  | tə ˈbɒtl ˈsʌmθɪŋ 
ʌp - dusić coś w sobie
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to bounce sth off sth  | tə baʊns 
ˈsʌmθɪŋ ɒf ˈsʌmθɪŋ - odbijać coś  
od czegoś

to break sth up  | tə breɪk ˈsʌmθɪŋ 
ʌp - przerwać coś

to bring out the best in sb  | tə brɪŋ 
aʊt ðə best ɪn ˈsʌmbədi - ujawnić 
najlepsze cechy kogoś

to bring sth down to X  | tə brɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ daʊn tə - sprowadzać się  
do X (o ilości czegoś)

to bring sth off  | tə brɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
ɒf - dokonać czegoś (pomyślnie), 
osiągnąć w czymś sukces (pot., UK)

to broadcast  | tə ˈbrɔːdkɑːst - 
nadawać (publicznie)

to broaden sth  | tə ˈbrɔːdn ˈsʌmθɪŋ 
- poszerzyć coś

to build sth into sth  | tə bɪld 
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ - wbudować 
coś w coś

to burgle sb  | tə ˈbɜːɡl ˈsʌmbədi - 
włamać się do kogoś

to burst at the seams  | tə bɜːst ət 
ðə siːmz - pękać w szwach

to calm down  | tə kɑːm daʊn - 
uspokoić się

to capture headlines  | tə ˈkæptʃə(r) 
ˈhedlaɪnz - trafić na pierwsze strony 
gazet, pojawić się w nagłówkach

to carry on  | tə ˈkæri ɒn - 
kontynuować, działać dalej

to carry sth around  | tə ˈkæri 
ˈsʌmθɪŋ əˈraʊnd - nosić coś, chodzić 
z czymś

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

to cart sth off  | tə kɑːt ˈsʌmθɪŋ ɒf - 
wywozić coś na furach/wozami

to carve sth into sth  | tə kɑːv 
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ - wyciąć coś  
w czymś, wydrążyć

to cast a jaundiced eye over sth  | tə 
kɑːst ə ˈdʒɔːndɪst aɪ ˈəʊvə(r) ˈsʌmθɪŋ 
- patrzeć na coś złym okiem

to catch on  | tə kætʃ ɒn - przyjąć 
się, zyskać popularność

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

to cease sth  | tə siːs ˈsʌmθɪŋ - 
zaprzestać czegoś, przestać coś 
(robić)

to challenge oneself  | tə ˈtʃæləndʒ 
wʌnˈself - stawiać sobie wyzwania, 
wybierać trudne zadania

to challenge sth  | tə ˈtʃæləndʒ 
ˈsʌmθɪŋ - podać coś w wątpliwość, 
rzucić czemuś wyzwanie

to channel sth  | tə ˈtʃænl ˈsʌmθɪŋ - 
przepuszczać coś (przez coś/gdzieś), 
przekazywać coś (np. fundusze)

to chill out  | tə tʃɪl aʊt - zrelaksować 
się, wyluzować

to chronicle sth  | tə ˈkrɒnɪkl 
ˈsʌmθɪŋ - opisać coś (zdarzenia, 
historie), zarejestrować (wydarzenia)

to circulate  | tə ˈsɜːkjʊleɪt - krążyć

to circumvent sth  | tə ˌsɜːkəmˈvent 
ˈsʌmθɪŋ - ominąć coś

to claim sth  | tə kleɪm ˈsʌmθɪŋ - 
twierdzić coś, utrzymywać

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

to clean up one’s act  | tə kliːn 
ʌp wʌnz ækt - zacząć dobrze się 
prowadzić, zacząć działać zgodnie  
z zasadami

to co-author sth  | tə ˌkəʊˈɔːθə(r)
ˈsʌmθɪŋ - napisać coś wspólnie  
z kimś

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

to come first  | tə kʌm ˈfɜːst - być 
priorytetem

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

to come into being  | tə kʌm ˈɪntə 
ˈbiːɪŋ - zaistnieć, powstać

to come into force  | tə kʌm ˈɪntə 
fɔːs - wejść w życie, nabrać mocy 
prawnej

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

to commission sth  | tə kəˈmɪʃn 
ˈsʌmθɪŋ - zamówić coś

to commit sth  | tə kəˈmɪt ˈsʌmθɪŋ - 
popełnić coś

to compete with sb  | tə kəmˈpiːt 
wɪð ˈsʌmbədi - rywalizować z kimś

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

to confront sb  | tə kənˈfrʌnt 
ˈsʌmbədi - stanąć z kimś twarzą  
w twarz, porozmawiać bezpośrednio

to consider sth  | tə kənˈsɪdə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - rozważyć coś, pomyśleć  
o czymś

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

to constitute  | tə ˈkɒnstɪtjuːt - 
stanowić

to constitute X  | tə ˈkɒnstɪtjuːt - 
stanowić X, wynosić X

to contend  | tə kənˈtend - twierdzić, 
utrzymywać

to contend that...  | tə kənˈtend ðæt 
- przyznać, że...

to convince sb  | tə kənˈvɪns 
ˈsʌmbədi - przekonać kogoś

to convince sb  | tə kənˈvɪns 
ˈsʌmbədi - przekonać kogoś

to cope with sth  | tə kəʊp wɪð 
ˈsʌmθɪŋ - poradzić (sobie) z czymś

to cough sth up  | tə kɒf ˈsʌmθɪŋ ʌp 
- wybulić coś, sięgnąć do portfela (by 
coś zapłacić)

to curb sth  | tə kɜːb ˈsʌmθɪŋ - 
pohamować coś, powstrzymać

to curse  | tə kɜːs - przeklinać

to cut a long story short  | tə kʌt ə 
lɒŋ ˈstɔːri ʃɔːt - mówiąc krótko

to cut one’s losses  | tə kʌt wʌnz 
ˈlɒsɪz - ograniczyć poniesione straty 
(i przestać coś robić)

to cut sth  | tə kʌt ˈsʌmθɪŋ - 
ograniczyć coś, obciąć (np. koszty)

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

to damage  | tə ˈdæmɪdʒ - 
uszkodzić, popsuć

to dampen sth  | tə ˈdæmpən 
ˈsʌmθɪŋ - osłabić coś, zmniejszyć

to date back to X  | tə deɪt bæk tu - 
sięgać wstecz czasów X
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to deafen sb  | tə ˈdefn ˈsʌmbədi - 
ogłuszyć kogoś, zagłuszyć

to deal with sth  | tə diːl wɪð 
ˈsʌmθɪŋ - poradzić sobie z czymś, 
zająć się czymś

to declare bankruptcy  | tə dɪˈkleə(r) 
ˈbæŋkrʌptsi - ogłosić bankructwo

to deem sb to do sth  | tə diːm 
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ - uznawać, 
że ktoś coś robi/zrobił

to default to doing sth  | tə dɪˈfɔːlt 
tə ˈduɪŋ ˈsʌmθɪŋ - domyślnie obierać 
jakąś drogę działania, działać 
zazwyczaj w jakiś sposób

to delve deeper into sth  | tə delv 
ˈdiːpə(r) ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ - zagłębić się 
w coś

to demand sth  | tə dɪˈmɑːnd 
ˈsʌmθɪŋ - żądać czegoś

to depend on sth  | tə dɪˈpend ɒn 
ˈsʌmθɪŋ - zależeć od czegoś

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

to derive sth  | tə dɪˈraɪv ˈsʌmθɪŋ - 
otrzymywać coś (skądś), czerpać coś

to deserve sth  | tə dɪˈzɜːv ˈsʌmθɪŋ - 
zasługiwać na coś

to design sth out of sth  | tə 
dɪˈzaɪn ˈsʌmθɪŋ aʊt əv ˈsʌmθɪŋ - 
zaprojektować coś w taki sposób, 
aby czegoś w nim nie było; usunąć 
coś z czegoś kompletnie

to desire sth  | tə dɪˈzaɪə(r) ˈsʌmθɪŋ 
- pożądać czegoś, pragnąć

to detect sth  | tə dɪˈtekt ˈsʌmθɪŋ - 
wykrywać coś

to determine one’s fate  | tə 
dɪˈtɜːmɪn wʌnz feɪt - zadecydować  
o czyimś losie

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

to direct  | tə dɪˈrekt - 
wyreżyserować

to disapprove of sth  | tə ˌdɪsəˈpruːv 
əv ˈsʌmθɪŋ - nie aprobować czegoś

to discern sth  | tə dɪˈsɜːn ˈsʌmθɪŋ - 
rozróżnić coś

to disconnect  | tə ˌdɪskəˈnekt - 
rozłączyć się, odłączyć

to dish sth  | tə dɪʃ ˈsʌmθɪŋ - podać 
coś, przekazać (wieści, informacje, 
plotki itp.)

to dispel sth  | tə dɪˈspel ˈsʌmθɪŋ 
- rozwiać (stereotyp, błędne 
przekonanie)

to disprove sth  | tə ˌdɪsˈpruːv 
ˈsʌmθɪŋ - obalić coś (teorię)

to disrupt sth  | tə dɪsˈrʌpt ˈsʌmθɪŋ - 
zaburzyć coś, przerwać

to divert sth  | tə daɪˈvɜːt ˈsʌmθɪŋ - 
przekierować coś

to do sth for ages  | tə du ˈsʌmθɪŋ 
fə(r) ˈeɪdʒɪz - robić coś przez (całe) 
wieki

to do the trick  | tə du ðə trɪk - 
zrobić to, co trzeba/należy

to dock  | tə ˈdɒk - przybić (o statku), 
wejść do portu

to dodge sth  | tə dɒdʒ ˈsʌmθɪŋ - 
ominąć coś, uchylić się przed czymś

to donate sth  | tə dəʊˈneɪt ˈsʌmθɪŋ 
- dać coś w darze

to double-bag sth  | tə ˈdʌbl bæɡ 
ˈsʌmθɪŋ - zapakować coś w dwie 
torby (w sklepie, o zakupach) (US)

to download sth  | tə ˌdaʊnˈləʊd 
ˈsʌmθɪŋ - ściągnąć coś, pobrać

to drag sb round sth  | tə dræɡ 
ˈsʌmbədi raʊnd ˈsʌmθɪŋ - ciągać 
kogoś po czymś, zmuszać do łażenia/
chodzenia (pot., UK)

to drain sth  | tə dreɪn ˈsʌmθɪŋ - 
wyczerpać, opróżnić coś

to dread sth  | tə dred ˈsʌmθɪŋ - bać 
się czegoś, lękać się

to drop sth off  | tə drɒp ˈsʌmθɪŋ ɒf 
- wyrzucić coś, odrzucić

to dub sb sth  | tə dʌb ˈsʌmbədi 
ˈsʌmθɪŋ - ochrzcić kogoś mianem

to dump sth  | tə dʌmp ˈsʌmθɪŋ - 
porzucić coś, zrzucić

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

to dwindle  | tǝ ˈdwɪndl - skurczyć 
się, zmaleć

to ease sth  | tu iːz ˈsʌmθɪŋ - 
łagodzić coś

to eat into sth  | tu iːt ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ 
- uszczknąć coś, uszczuplić

to emulate sb  | tu ˈemjʊleɪt 
ˈsʌmbədi - naśladować kogoś

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

to enable sth  | tu ɪˈneɪbl ˈsʌmθɪŋ - 
umożliwić coś

to encourage sb to do sth  | tu 
ɪnˈkʌrɪdʒ ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ - 
zachęcić kogoś do zrobienia czegoś

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

to engage in sth  | tu ɪnˈɡeɪdʒ ɪn 
ˈsʌmθɪŋ - zajmować się czymś, robić 
coś

to ensure sth  | tu ɪnˈʃʊə(r) ˈsʌmθɪŋ 
- zapewnić coś

to enter the fray  | tu ˈentə(r) ðə freɪ 
- wejść do gry, zacząć brać udział  
w bitwie/walce

to eradicate sth  | tu ɪˈrædɪkeɪt 
ˈsʌmθɪŋ - wykorzenić coś

to evaluate sth  | tu ɪˈvæljʊeɪt 
ˈsʌmθɪŋ - ocenić coś, oszacować

to exceed X  | tu ɪkˈsiːd - 
przewyższyć X, przekroczyć X

to execute sth  | tu ˈeksɪkjuːt 
ˈsʌmθɪŋ - wykonywać coś, 
dokonywać, wprowadzać w życie

to execute sth  | tu ˈeksɪkjuːt 
ˈsʌmθɪŋ - wykonywać coś, 
przeprowadzić

to expand  | tu ɪkˈspænd - rozszerzać 
się, rozwijać

to expand sth  | tu ɪkˈspænd 
ˈsʌmθɪŋ - rozwijać coś, rozszerzać

to exploit sth  | tu ɪkˈsplɔɪt ˈsʌmθɪŋ - 
wykorzystać coś

to express sth  | tu ɪkˈspres ˈsʌmθɪŋ 
- wyrazić coś

to extend  | tu ɪkˈstend - obejmować 
(również coś), rozszerzać się (na coś)

to extract sth  | tu ɪkˈstrækt ˈsʌmθɪŋ 
- wydobywać coś, pozyskiwać  
(np. z czegoś)

to factor sth in  | tə ˈfæktə(r) 
ˈsʌmθɪŋ ɪn - uwzględnić coś

to fade away  | tə feɪd əˈweɪ - 
zgasnąć, odejść
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to fail to do sth  | tə feɪl tə du 
ˈsʌmθɪŋ - nie zrobić czegoś

to fall for sth  | tə fɔːl fə(r) ˈsʌmθɪŋ - 
dać się na coś nabrać

to fall prey to sb  | tə fɔːl preɪ tə 
ˈsʌmbədi - paść czyjąś ofiarą

to fancy doing sth  | tə ˈfænsi ˈduːɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ - mieć chęć na zrobienie 
czegoś (pot., UK)

to fancy oneself as X  | tə ˈfænsi 
wʌnˈself əz - uważać się za X

to fare X  | tə feə(r) - radzić sobie X 
(dobrze/źle)

to feature sth  | tə ˈfiːtʃə(r) ˈsʌmθɪŋ - 
mieć jakąś funkcję/cechę

to feed sth  | tə fiːd ˈsʌmθɪŋ - karmić 
coś, zasilać

to feel like death warmed up  | tə 
fiːl ˈlaɪk deθ wɔːmd ʌp - wyglądać jak 
trzy ćwierci do śmierci

to feel sth coming on  | tə fiːl 
ˈsʌmθɪŋ ˈkʌmɪŋ ɒn - czuć, że na coś 
się komuś zanosi

to fight back  | tə faɪt bæk - odpierać 
atak, kontratakować

to file for sth  | tə faɪl fə(r) ˈsʌmθɪŋ - 
złożyć wniosek o coś

to fish sth out of sth  | tə fɪʃ ˈsʌmθɪŋ 
aʊt əv ˈsʌmθɪŋ - wyłowić coś z 
czegoś

to flourish  | tə ˈflʌrɪʃ - kwitnąć, 
dobrze się rozwijać

to follow in sb’s footsteps  | tə 
ˈfɒləʊ ɪn ˈsʌmbədiz ˈfʊtsteps - pójść 
w czyjeś ślady

to follow sth up with sth  | tə ˈfɒləʊ 
ˈsʌmθɪŋ ʌp wɪð ˈsʌmθɪŋ - dołożyć  
do czegoś coś, uzupełnić coś czymś

to foment sth  | tə fəʊˈment 
ˈsʌmθɪŋ - wzniecać coś, podburzać 
do czegoś

to force sb to do sth  | tə fɔːs 
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ - zmusić 
kogoś do zrobienia czegoś

to forecast  | tə ˈfɔːkɑːst - 
prognozować

to forge sth  | tə fɔːdʒ ˈsʌmθɪŋ - 
podrobić coś, sfałszować

to form the basis for sth  | tə ˈfɔːm 
ðə ˈbeɪsɪs fə(r) ˈsʌmθɪŋ - stworzyć 
podstawy do czegoś

to foster sth  | tə ˈfɒstə(r) ˈsʌmθɪŋ - 
krzewić coś, rozwijać

to free sth up  | tə friː ˈsʌmθɪŋ ʌp - 
uwolnić coś, zwolnić coś (miejsce  
na coś)

to fulfil  | tə fʊlˈfɪl - wypełnić, 
spełnić (UK)

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

to fulfil sth  | tə fʊlˈfɪl ˈsʌmθɪŋ - 
wykonać coś, wypełnić (UK)

to gain an advantage  | tə ɡeɪn ən 
ədˈvɑːntɪdʒ - zdobyć przewagę

to gain traction  | tə ɡeɪn ˈtrækʃn - 
zyskać popularność

to get a shot in the arm  | tə ɡet 
ə ʃɒt ɪn ði ɑːm - otrzymać zastrzyk 
energii, nowy przypływ sił

to get a taste of sth  | tə ɡet ə teɪst 
əv ˈsʌmθɪŋ - posmakować czegoś

to get ahead somewhere  | tə ˈɡet 
əˈhed ˈsʌmweə(r) - osiągnąć w 
czymś sukces

to get away from sth  | tə ɡet əˈweɪ 
frəm ˈsʌmθɪŋ - uciec od czegoś

to get caught short  | tə ɡet ˈkɔːt ʃɔːt 
- być postawionym w niezręcznej/
złej sytuacji (pot., UK)

to get into the habit of doing sth  | 
tə ɡet ˈɪntu ðə ˈhæbɪt əv ˈduːɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ - nabrać zwyczaju robienia 
czegoś

to get on top of things  | tə ɡet ɒn 
tɒp əv ˈθɪŋz - poradzić sobie z czymś, 
dać sobie z czymś radę

to get sth off one’s chest  | tə ˈɡet 
ˈsʌmθɪŋ ɒf wʌnz tʃest - zwierzyć się 
(komuś) z czegoś

to get the boot  | tə ɡet ðə buːt - 
zostać wylanym/wykopanym  
(pot., UK)

to get the job done  | tə ɡet ðə dʒɒb 
dʌn - wypełnić zadanie, zrobić to,  
co należy

to get the job done  | tə ɡet ðə dʒɒb 
dʌn - wypełnić zadanie, zrobić to,  
co należy

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

to get tough on sb  | tə ɡet tʌf ɒn 
ˈsʌmbədi - ostro się za kogoś wziąć

to get worked up about sth  | tə 
ɡet ˈwɜːkt ʌp əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ - 
denerwować się czymś

to give sb a pep talk  | tə ɡɪv 
ˈsʌmbədi ə pep ˈtɔːk - wygłosić 
do kogoś zagrzewającą mowę, 
przemowę, która ma pobudzić  
do walki

to give sb the impression that...  | 
tə ɡɪv ˈsʌmbədi ði ɪmˈpreʃn ðæt - 
wywrzeć na kimś wrażenie, że...; 
sprawiać wrażenie, że... (o kimś)

to give sb the low-down on sth  | 
tə gɪv ˈsʌmbədi ðə ˈləʊ daʊn 
ɒn ˈsʌmθɪŋ - przekazać komuś 
najważniejsze informacje o czymś, 
powiedzieć całą prawdę o czymś

to give up on doing sth  | tə ɡɪv 
ʌp ɒn ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ - przestać 
próbować coś robić, nie robić już 
czegoś (poddać się)

to go a long way in doing sth  | tə 
ɡəʊ ə lɒŋ weɪ ɪn ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ - 
wiele pomóc w robieniu czegoś, 
bardzo się do czegoś przyczynić

to go as far as doing sth  | tə ɡəʊ əz 
ˈfɑː(r) əz ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ - posunąć 
się do (z)robienia czegoś

to go down X route  | tə ɡəʊ daʊn 
eks ruːt - pójść X ścieżką, obrać X 
drogę

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

to go places  | tə ɡəʊ ˈpleɪsɪz - mieć 
przed sobą świetlaną przyszłość, 
wiele osiągać (np. w przyszłości)

to go through the roof  | tə gəʊ θruː 
ðə ruːf - gwałtownie podskoczyć, 
wzrosnąć (pot.)

to go through the roof  | tə ɡəʊ 
θruː ðə ruːf - osiągnąć niebotyczną 
wysokość

to go unanswered  | tə ɡəʊ 
ˌʌnˈɑːnsəd - przejść bez echa,  
nie uzyskać odpowiedzi

to grow tiresome  | tə ɡrəʊ 
ˈtaɪəsəm - znużyć (się), znudzić
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to halt sth  | tə hɔːlt ˈsʌmθɪŋ - 
wstrzymać coś

to hand sth to sb on a plate  | tə 
hænd ˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmbədi ɒn ə pleɪt 
- podać coś komuś na talerzu

to hassle sb  | tə ˈhæsl ˈsʌmbədi - 
dokuczać komuś

to haul sth out somewhere  | tə hɔːl 
ˈsʌmθɪŋ aʊt ˈsʌmweə(r) - wynieść 
coś skądś, wytaszczyć

to have impact on sth  | tə həv 
ˈɪmpækt ɒn ˈsʌmθɪŋ - mieć na coś 
wpływ, wpłynąć na coś

to have traction  | tə həv ˈtrækʃn - 
mieć wzięcie, przyjąć się

to head back to sth  | tə hed ˈbæk tə 
ˈsʌmθɪŋ - wrócić gdzieś, wyruszyć  
z powrotem gdzieś

to head something  | tə hed 
ˈsʌmθɪŋ - przewodzić czemuś, stać 
na czele czegoś

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

to hide sth away from sb  | tə haɪd 
ˈsʌmθɪŋ əˈweɪ frəm ˈsʌmbədi - 
skrywać coś przed kimś

to hit rock bottom  | tə hɪt rɒk 
ˈbɒtəm - trafić na samo dno (pot.)

to hit sth  | tə hɪt ˈsʌmθɪŋ - uderzyć 
coś, dotknąć

to hit the big time  | tə hɪt ðə bɪɡ 
ˈtaɪm - odnieść wielki sukces

to hit the booze  | tə hɪt ðə buːz - 
zacząć pić (pot.)

to hit the sack  | tə hɪt ðə sæk - iść 
do łóżka (pot.)

to hold a candle to sth  | tə həʊld ə 
ˈkændl tə ˈsʌmθɪŋ - być tak dobrym, 
jak coś (pot.)

to hold a conversation  | tə həʊld ə 
ˌkɒnvəˈseɪʃn - prowadzić rozmowę

to hold sth captive  | tə həʊld 
ˈsʌmθɪŋ ˈkæptɪv - uwięzić coś

to host sth  | tə həʊst ˈsʌmθɪŋ - być 
gospodarzem czegoś

to identify sth  | tu aɪˈdentɪfaɪ 
ˈsʌmθɪŋ - określać coś, 
identyfikować

to immobilise  | tə ɪˈməʊbəlaɪz - 
unieruchomić 

to impede sth  | tu ɪmˈpiːd ˈsʌmθɪŋ 
- zakłócić coś, przeszkadzać w czymś, 
hamować coś, opóźniać

to imply sth  | tu ɪmˈplaɪ ˈsʌmθɪŋ - 
wskazywać na coś

to impose sth  | tu ɪmˈpəʊz ˈsʌmθɪŋ 
- narzucić coś, wymusić

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

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

to inhabit sth  | tu ɪnˈhæbɪt ˈsʌmθɪŋ 
- zamieszkiwać coś

to inhibit  | tu ɪnˈhɪbɪt - ograniczać, 
hamować (coś)

to initiate sth  | tu ɪˈnɪʃɪeɪt ˈsʌmθɪŋ - 
rozpocząć coś

to innovate  | tu ˈɪnəveɪt - dokony-
wać innowacji, być nowatorskim

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

to integrate sth  | tu ˈɪntɪɡreɪt 
ˈsʌmθɪŋ - zintegrować coś

to interpolate sth  | tu ɪnˈtɜːpəleɪt 
ˈsʌmθɪŋ - przerywać coś (czymś), 
wtrącać w coś (coś)

to interpret sth  | tu ɪnˈtɜːprɪt 
ˈsʌmθɪŋ - zrozumieć coś (w jakiś 
sposób)

to investigate sth  | tu ɪnˈvestɪɡeɪt 
ˈsʌmθɪŋ - zbadać coś

to jam sth  | tə dʒæm ˈsʌmθɪŋ - 
zapchać coś, zablokować

to jump on the bandwagon  | 
tə dʒʌmp ɒn ðə ˈbændwæɡən - 
dołączyć do popularnego trendu

to jut out of sth  | tə dʒʌt aʊt 
əv ˈsʌmθɪŋ - wystawać z czegoś, 
wypierać

to keep in touch with sth  | tə kiːp 
ɪn tʌtʃ wɪð ˈsʌmθɪŋ - utrzymy-wać 
z czymś kontakt, być z czymś w 
kontakcie

to keep on top of sth  | tə kiːp ɒn 
tɒp əv ˈsʌmθɪŋ - pilnować czegoś  
na bieżąco

to keep one’s money in one’s 
pocket  | tə kiːp wʌnz ˈmʌni ɪn wʌnz 
ˈpɒkɪt - nie wydać forsy, zaoszczędzić

to keep sb engaged  | tə kiːp 
ˈsʌmbədi ɪnˈɡeɪdʒd - sprawić,  
że ktoś (nadal) będzie 
zaangażowany/zainteresowany

to keep sb in the dark  | tə kiːp 
ˈsʌmbədi ɪn ðə dɑːk - trzymać kogoś 
w niewiedzy

to keep sb on an even keel  | tə kiːp 
ˈsʌmbədi ɒn ən ˈiːvn kiːl - przywrócić 
komuś równowagę, sprawić, że 
wyjdzie na prostą

to keep sth on track  | tə kiːp 
ˈsʌmθɪŋ ɒn træk - utrzymać coś na 
właściwej drodze

to kidnap sth  | tə ˈkɪdnæp ˈsʌmθɪŋ 
- porwać coś

to kill two birds with one stone  |  
tə kɪl tuː bɜːdz wɪð wʌn stəʊn - upiec 
dwie pieczenie na jednym ogniu

to knock sth out  | tə nɒk ˈsʌmθɪŋ 
aʊt - masowo coś wytwarzać, 
dostarczać

to know the difference  | tə nəʊ ðə 
ˈdɪfrəns - znać różnicę (między czymś 
a czymś)

to label sb X  | tə ˈleɪbl ˈsʌmbədi 
- określić kogoś X mianem, 
zaszufladkować kogoś jako X

to land sth  | tǝ lænd ˈsʌmθɪŋ - 
zdobyć coś, złapać

to let off steam  | tə let ɒf stiːm - 
wypuścić parę

to let sb down  | tə let ˈsʌmbədi 
daʊn - zawieść kogoś

to let sth get to sb  | tə let ˈsʌmθɪŋ 
ɡet tə ˈsʌmbədi - pozwolić, by kogoś 
coś ubodło/dotknęło

to line up with sth  | tə laɪn ʌp wɪð 
ˈsʌmθɪŋ - być z czymś zgodnym

to lock sb into sth  | tə lɒk ˈsʌmbədi 
ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ - wmanewrować kogoś 
w coś, zmusić do zajęcia (się) czymś

to lure sb back somewhere  | tə 
lʊə(r) ˈsʌmbədi bæk ˈsʌmweə(r) - 
zwabić kogoś gdzieś z powrotem

to lure sb in  | tə lʊə(r) ˈsʌmbədi ɪn - 
przyciągnąć kogoś
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to maintain  | tə meɪnˈteɪn - 
utrzymać, pozostać

to make a go of sth  | tə ˈmeɪk ə ɡəʊ 
əv ˈsʌmθɪŋ - spróbować w czymś sił, 
postarać się coś zrobić

to make a rod for one’s own back  | 
tə meɪk ə rɒd fə(r) wʌnz əʊn bæk - 
ukręcić bicz na siebie

to make commitments to sth  | tə 
ˈmeɪk kəˈmɪtmənts tə ˈsʌmθɪŋ - 
zobowiązać się do (zrobienia) czegoś, 
zaangażować w (robienie) czegoś

to make one’s way somewhere  | tə 
meɪk wʌnz weɪ ˈsʌmweə(r) - dotrzeć 
gdzieś

to make reservations for sth  | tə 
meɪk ˌrezəˈveɪʃnz fə(r) ˈsʌmθɪŋ - 
zarezerwować coś

to make sure  | tə meɪk ʃʊə(r) - 
upewnić się

to make the grade  | tə meɪk ðə 
ɡreɪd - stanąć na wysokości zadania

to make up for sth  | tə meɪk ʌp 
fə(r) ˈsʌmθɪŋ - nadrabiać coś, 
zrekompensować

to marginalise sb  | tə ˈmɑːdʒɪnəlaɪz 
ˈsʌmbədi - zmarginalizować kogoś, 
odsunąć na margines

to master sth  | tə ˈmɑːstə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - opanować coś

to mastermind sth  | tə 
ˈmɑːstəmaɪnd ˈsʌmθɪŋ - ukartować 
coś, zaplanować w najdrobniejszych 
szczegółach (o misternym planie)

to match sth  | tə mætʃ ˈsʌmθɪŋ - 
dorównywać czemuś

to measure sth  | tə ˈmeʒə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - zmierzyć coś

to meet X fate  | tə miːt feɪt - 
spotkać X los (o kimś)

to memorialise sth  | tə 
məˈmɔːriəlaɪz ˈsʌmθɪŋ - uwiecznić 
coś

to mimic sth  | tə ˈmɪmɪk ˈsʌmθɪŋ - 
naśladować coś

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

to mistreat sb  | tə ˌmɪsˈtriːt 
ˈsʌmbədi - źle kogoś potraktować

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

to mob sth  | tə mɒb ˈsʌmθɪŋ - 
tłumnie gdzieś przebywać, tłoczyć 
się gdzieś

to mollify sb  | tə ˈmɒlɪfaɪ ˈsʌmbədi 
- udobruchać kogoś

to monopolise sth  | tə məˈnɒpəlaɪz 
ˈsʌmθɪŋ - zmonopolizować coś

to morph into sth  | tə mɔːf ˈɪntə 
ˈsʌmθɪŋ - przekształcić się w coś

to move heaven and earth  | tə 
muːv ˈhevn ənd ɜːθ - poruszyć niebo 
i ziemię

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

to name and shame sb  | tə ˈneɪm 
ənd ʃeɪm ˈsʌmbədi - publicznie kogoś 
zawstydzić

to name but a few  | tə ˈneɪm bət ə 
fjuː - by wymienić tylko kilka

to open the floodgates for sth  | tu 
ˈəʊpən ðə ˈflʌdɡeɪts fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
- otworzyć przed czymś podwoje, 
otworzyć się na coś (potencjalnie 
szkodliwego, na napływ czegoś itp.)

to oppose sth  | tu əˈpəʊz ˈsʌmθɪŋ - 
sprzeciwiać się czemuś

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

to outperform sb  | tu ˌaʊtpəˈfɔːm 
ˈsʌmbədi - być lepszym od kogoś, 
osiągnąć lepsze wyniki niż ktoś

to overcome sth  | tu ˌəʊvəˈkʌm 
ˈsʌmθɪŋ - pokonać coś, 
przezwyciężyć

to overflow  | tu ˌəʊvəˈfləʊ - 
przelewać się

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

to paint an X picture  | tə peɪnt ə 
ˈpɪktʃə(r) - odmalować X obraz

to pass sth on to sb  | tə pɑːs 
ˈsʌmθɪŋ ɒn tə ˈsʌmbədi - przekazać 
coś komuś, oddać coś w czyjeś ręce

to pay heed  | tə peɪ hiːd - uważać, 
zacząć pilnie czegoś słuchać

to pay off  | tə peɪ ɒf - opłacić się

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

to permit  | tǝ pəˈmɪt - pozwolić

to personify sth  | tə pəˈsɒnɪfaɪ 
ˈsʌmθɪŋ - uosabiać coś

to persuade sb  | tə pəˈsweɪd 
ˈsʌmbədi - przekonać kogoś

to peruse sth  | tə pəˈruːz ˈsʌmθɪŋ - 
przestudiować coś, przejrzeć

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

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

to pioneer sth  | tə ˌpaɪəˈnɪə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - zapoczątkować coś

to pitch for sth  | tə pɪtʃ fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - zachęcać do (kupienia, 
zaakceptowania) czegoś

to pitch to sb  | tə pɪtʃ tə ˈsʌmbədi 
- zareklamować coś komuś, 
przedstawić swoją propozycję  
(np. na biznes)

to place the blame on sb  | tə ˈpleɪs 
ðə bleɪm ɒn ˈsʌmbədi - obarczyć 
kogoś winą

to plummet  | tə ˈplʌmɪt - runąć, 
opaść w dół

to ponder on sth  | tə ˈpɒndə(r) ɒn 
ˈsʌmθɪŋ - zastanowić się nad czymś

to pony up  | tə ˈpəʊni ʌp - 
wyskoczyć (z kasy), wybulić (komuś 
kasę) (pot.)

to pop up somewhere  | tə pɒp 
ʌp ˈsʌmweə(r) - pojawić się gdzieś 
(nagle, jak grzyby po deszczu itp.)

to pose sth  | tə pəʊz ˈsʌmθɪŋ - 
zadawać coś (pytanie), stanowić coś 
(problem do rozwiązania)

to possess sth  | tə pəˈzes ˈsʌmθɪŋ - 
posiadać coś

to premiere  | tə ˈpremieə(r) - mieć 
swoją premierę

to press for sth  | tə pres fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - zabiegać o coś, naciskać  
na (z)robienie czegoś

to prevail  | tə prɪˈveɪl - zwyciężyć, 
wziąć górę
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to prevent sb from doing sth  | 
tə prɪˈvent ˈsʌmbədi frəm ˈduːɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ - uniemożliwić komuś 
zrobienie czegoś

to pride oneself on sth  | tə praɪd 
wʌnˈself ɒn ˈsʌmθɪŋ - szczycić się 
czymś, chlubić (o kimś)

to prioritise sth  | tə praɪˈɒrətaɪz 
ˈsʌmθɪŋ - uczynić coś priorytetem

to process sth  | tə ˈprəʊses ˈsʌmθɪŋ 
- przetworzyć coś

to proliferate  | tə prəˈlɪfəreɪt - 
rozprzestrzeniać się, szerzyć

to protrude  | tə prəˈtruːd - 
wystawać, sterczeć

to pull sth off  | tə pʊl ˈsʌmθɪŋ ɒf - 
dać radę coś zrobić (szczególnie  
o czymś bardzo trudnym)

to purchase sth  | tə ˈpɜːtʃəs 
ˈsʌmθɪŋ - nabyć coś

to push at an open door  | tə pʊʃ ət 
ən ˈəʊpən dɔː(r) - wyważać otwarte 
drzwi

to push sb over the edge  | tə pʊʃ 
ˈsʌmbədi ˈəʊvə(r) ði edʒ - popchnąć 
kogoś do ostateczności

to push up sth  | tə pʊʃ ʌp ˈsʌmθɪŋ - 
podbijać coś, podnosić

to put one’s efforts into sth  | tə pʊt 
wʌnz ˈefəts ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ - włożyć  
w coś wysiłek (o kimś)

to put sth in the spotlight  | tə pʊt 
ˈsʌmθɪŋ ɪn ðə ˈspɒtlaɪt - umieścić 
coś w środku/centrum uwagi

to put sth into perspective  | tə 
pʊt ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə pəˈspektɪv - dla 
porównania, aby pokazać skalę 
czegoś

to put the boot in on sb  | tə pʊt 
ðə buːt ɪn ɒn ˈsʌmbədi - ostro kogoś 
zaatakować (pot., UK)

to put up with sth  | tə pʊt ʌp wɪð 
ˈsʌmθɪŋ - znosić coś

to queue up  | tə kjuː ʌp - ustawiać 
się w kolejce/kolejkę

to raise the bar  | tə reɪz ðə bɑː(r) - 
podnieść poprzeczkę

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

to rank X  | tə ræŋk - plasować się 
na X miejscu

to ration sth  | tə ˈræʃn ˈsʌmθɪŋ - 
porcjować coś, wydzielać porcjami

to reach out  | tə riːtʃ aʊt - wyjść 
gdzieś (z czymś)

to realign sth  | tə ˌriːəˈlaɪn 
ˈsʌmθɪŋ - poprawić zgranie czegoś, 
zharmonizować

to reboot sth  | tə ˌriːˈbuːt ˈsʌmθɪŋ 
- odżywić coś, przywrócić do 
funkcjonowania

to recognise sth  | tə ˈrekəɡnaɪz 
ˈsʌmθɪŋ - rozpoznać coś, uznać

to redefine sth  | tǝ ˌriːdɪˈfaɪn 
ˈsʌmθɪŋ - zredefiniować coś

to reflect sth  | tə rɪˈflekt ˈsʌmθɪŋ - 
odzwierciedlać coś

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

to refute sth  | tə rɪˈfjuːt ˈsʌmθɪŋ - 
obalić (zarzut, twierdzenie)

to release  | tə rɪˈliːs - wypuścić 
(coś), uwolnić

to release sth to the public  | tə 
rɪˈliːs ˈsʌmθɪŋ tu ðə ˈpʌblɪk - ujawnić 
coś, podać do wiadomości publicznej

to relieve sb of sth  | tə rɪˈliːv 
ˈsʌmbədi əv ˈsʌmθɪŋ - zwolnić kogoś 
z jakiegoś stanowiska/obowiązków

to relocate sth  | tə ˌriːləʊˈkeɪt 
ˈsʌmθɪŋ - przenieść coś

to remain  | tə rɪˈmeɪn - pozostawać

to reorient oneself  | tə riːˈɔːrɪənt 
wʌnˈself - zmienić kierunek/
nastawienie, zacząć działać w innym 
kierunku

to repress sth  | tə rɪˈpres ˈsʌmθɪŋ - 
tłumić coś (emocje)

to reprimand sb  | tə ˈreprɪmɑːnd 
ˈsʌmbədi - udzielać komuś nagany

to resell sth  | tǝ ˌriːˈsel ˈsʌmθɪŋ - 
odsprzedać coś

to reset sth  | tə ˌriːˈset ˈsʌmθɪŋ - 
zresetować coś, przeładować

to resettle  | tə ˌriːˈsetl - przenieść 
się, przesiedlić (do innego państwa)

to reshape sth  | tə riːˈʃeɪp ˈsʌmθɪŋ - 
zmienić kształt czegoś

to resign  | tə rɪˈzaɪn - ustąpić  
(ze stanowiska)

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

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

to reveal  | tə rɪˈviːl - ujawnić, 
pokazać

to review sth  | tə rɪˈvjuː ˈsʌmθɪŋ - 
przeanalizować coś

to revolve around doing sth  | tə 
rɪˈvɒlv əˈraʊnd ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ - 
dotyczyć czegoś, obracać się wokół 
czegoś

to ring-fence sth  | tə rɪŋ fens 
ˈsʌmθɪŋ - uczynić nienaruszalnym, 
odizolować (np. odkładając  
na później) (UK)

to rock sth  | tə rɒk ˈsʌmθɪŋ - 
wstrząsnąć czymś

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

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

to ruin sb’s day  | tə ˈruːɪn 
ˈsʌmbədiɪz deɪ - popsuć komuś dzień

to run for the hills  | tə rʌn fə(r) ðə 
hɪlz - uciekać, gdzie pieprz rośnie

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

to run into X  | tə rʌn ˈɪntə - siegać 
(wielkości) X

to run out  | tə rʌn aʊt - wyczerpać 
się,  skończyć

to run out of sth  | tə rʌn aʊt əv 
ˈsʌmθɪŋ - skończyć się (o czymś), 
wyczerpać

to sb’s doorstep  | tə ˈsʌmbədiz 
ˈdɔːstep - na czyimś progu, pod 
czyimiś drzwiami

to schedule sth  | tə ˈʃedjuːl ˈsʌmθɪŋ 
- zaplanować coś

to scotch sth  | tə skɒtʃ ˈsʌmθɪŋ - 
uciąć coś, udaremnić (pot.)

to seal sth off  | tə siːl ˈsʌmθɪŋ 
ɒf - zapieczętować coś, szczelnie 
zamknąć
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to sense sth  | tə sens ˈsʌmθɪŋ - 
poczuć coś, wyczuć

to serve  | tə sɜːv - służyć  
(np. w wojsku)

to serve as a blueprint for sth  | tə 
sɜːv əz ə ˈbluːprɪnt fə(r) ˈsʌmθɪŋ - 
stać się wzorem/wzorcem  
na coś

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

to set sth apart  | tə set ˈsʌmθɪŋ 
əˈpɑːt - wyróżniać coś

to set sth aside  | tǝ set ˈsʌmθɪŋ 
ǝˈsaɪd - odłożyć coś (na później)

to set sth aside for sb  | tə set 
ˈsʌmθɪŋ əˈsaɪd fə(r) ˈsʌmbədi - 
odłożyć coś dla kogoś, wyznaczyć

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

to shape up  | tə ʃeɪp ʌp - poprawić 
się, ogarnąć się

to ship out  | tə ʃɪp aʊt - wyruszyć 
gdzieś

to shrink sth  | tə ʃrɪŋk ˈsʌmθɪŋ - 
zmniejszyć coś, skurczyć

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

to simplify sth  | tə ˈsɪmplɪfaɪ 
ˈsʌmθɪŋ - uprościć coś

to sit down with sb  | tə sɪt daʊn 
wɪð ˈsʌmbədi - usiąść z kimś,  
by z nim porozmawiać

to sit tight  | tə sɪt taɪt - przygotować 
się na coś, poczekać (cierpliwie)

to sit up and listen  | tə sɪt  
ʌp ənd ˈlɪsn - skupić się i zacząć 
słuchać uważnie

to slash sth  | tə slæʃ ˈsʌmθɪŋ - 
obniżyć, zredukować (drastycznie) 
coś

to slim down  | tə slɪm daʊn - 
odchudzić (się)

to slump  | tə slʌmp - przeżywać 
zapaść, znajdować się  
w zastoju

to soar  | tə sɔː(r) - gwałtownie 
wzrosnąć

to speculate  | tə ˈspekjʊleɪt - 
przypuszczać, domniemywać

to spread like wildfire  | tə  
spred laɪk ˈwaɪldfaɪə(r) - szerzyć  
się w zastraszającym  
tempie

to spring to mind  | tə sprɪŋ tə 
maɪnd - przychodzić na myśl/ 
do głowy

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

to stand a chance of doing sth  | tə 
stænd ə tʃɑːns əv ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ - 
mieć szansę na (z)robienie czegoś

to stand a good chance of doing 
sth  | tə stænd ə ɡʊd tʃɑːns əv ˈduːɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ - mieć sporą szansę na 
zrobienie czegoś

to start off with sth  | tə staːt ɒf wɪð 
ˈsʌmθɪŋ - zacząć się od czegoś

to stay in touch with sth  | tə steɪ ɪn 
tʌtʃ wɪð ˈsʌmθɪŋ - pozostać z czymś 
w kontakcie

to stay vigilant  | tə steɪ ˈvɪdʒɪlənt - 
mieć się na baczności

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

to step up  | tə step ʌp - stanąć 
na wysokości zadania, sprostać 
wyzwaniu

to strengthen sth  | tə ˈstreŋθn 
ˈsʌmθɪŋ - umocnić coś

to stretch somewhere  | tə stretʃ 
ˈsʌmweə(r) - rozciągać się gdzieś, 
ciągnąć

to strike out on one’s own  | tə 
straɪk aʊt ɒn wʌnz əʊn - zacząć 
działać na własną rękę, zacząć żyć  
na własny rachunek

to strike sb  | tə straɪk ˈsʌmbədi - 
uderzyć kogoś (również zaskoczyć, 
zwrócić uwagę itp.)

to strike sb off  | tə straɪk ˈsʌmbədi 
ɒf - odhaczyć kogoś (np. z listy)

to struggle  | tə ˈstrʌɡl - borykać się, 
przeżywać trudności

to submit sth  | tə səbˈmɪt ˈsʌmθɪŋ - 
nadesłać coś, przedstawić; złożyć coś 
(np. wniosek, podanie)

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

to suppress sth  | tə səˈpres ˈsʌmθɪŋ 
- pohamować coś, ograniczyć

to surf sth  | tə sɜːf ˈsʌmθɪŋ - 
surfować po czymś (w Internecie)

to suspend sth  | tə səˈspend 
ˈsʌmθɪŋ - wstrzymać coś

to swap sth for sth  | tə swɒp 
ˈsʌmθɪŋ fə(r) ˈsʌmθɪŋ - zastąpić coś 
czymś

to swear  | tə sweə(r) - przeklinać

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

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

to switch sth off  | tə swɪtʃ ˈsʌmθɪŋ 
ɒf - wyłączyć coś

to syndicate sth  | tə ˈsɪndɪkeɪt 
ˈsʌmθɪŋ - sprzedawać coś do innych 
stacji (TV)

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

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

to take out insurance  | tə teɪk 
aʊt ɪnˈʃʊərəns - wyku-pić polisę 
ubezpieczeniową, ubezpieczyć się

to take over from sb as X  | tə teɪk 
ˈəʊvə(r) frəm ˈsʌmbədi æz - przejąć 
po kimś obowiązki X

to take sb’s mind off sth  | tə teɪk 
ˈsʌmbədiɪz maɪnd ɒf ˈsʌmθɪŋ - 
sprawić, że ktoś przestanie czymś  
się zamartwiać

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

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

to take sth out on sb  | tə teɪk 
ˈsʌmθɪŋ aʊt ɒn ˈsʌmbədi - wyżyć się 
na kimś (o coś, przez coś)

to take sth with a pinch of salt  | 
tə teɪk ˈsʌmθɪŋ wɪð ə pɪntʃ əv sɔːlt - 
odbierać coś z przymrużeniem oka, 
odnosić się do czegoś z rezerwą
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to take time out  | tə teɪk taɪm aʊt - 
brać urlop

to tap sth  | tə tæp ˈsʌmθɪŋ - 
dotknąć czegoś, nacisnąć

to tear sth away from sb  | tə teə(r) 
ˈsʌmθɪŋ əˈweɪ frəm ˈsʌmbədi - 
odciągnąć kogoś siłą od czegoś

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

to tether sth  | tə ˈteðə(r) ˈsʌmθɪŋ - 
przyczepić coś, uwiązać

to the tune of X  | tə ðə tjuːn əv -  
w wysokości około X

to threaten  | tə ˈθretn - zagrozić 
czemuś

to thrive  | tə θraɪv - kwitnąć, 
dobrze prosperować

to throw sth in  | tə θrəʊ ˈsʌmθɪŋ 
ɪn - dorzucić coś, dodać (jako 
dodatkowy element, zachętę itp.)

to thumb through sth  | tə ˈθʌm 
θruː ˈsʌmθɪŋ - przekartkować coś, 
przewertować (np. magazyn)

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

to tighten sth  | tə ˈtaɪtn ˈsʌmθɪŋ - 
zacieśnić coś

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

to top sth  | tə tɒp ˈsʌmθɪŋ - 
zajmować pierwsze miejsce

to trace sth  | tə treɪs ˈsʌmθɪŋ - 
prześledzić coś, wytropić

to transcend sth  | tə trænˈsend 
ˈsʌmθɪŋ - przechodzić coś, wykraczać 
poza coś

to translate into sth  | tə trænsˈleɪt 
ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ - przekładać się na coś

to trek somewhere  | tə trek 
ˈsʌmweə(r) - pójść na pieszą 
wędrówkę gdzieś/dokądś

to trick sb into doing sth  | tǝ trɪk 
ˈsʌmbədi 

to tumble  | tə ˈtʌmbl - spaść, upaść

to tune sth out  | tə tjuːn ˈsʌmθɪŋ 
aʊt - ignorować coś, nie zauważać 
czegoś (celowo)

to turn in at X  | tə tɜːn ɪn ət - kłaść 
się o X godzinie (pot.)

to turn out to be sth  | tə tɜːn aʊt tə 
bi ˈsʌmθɪŋ - okazać się być czymś/
jakimś

to turn sb away  | tə tɜːn ˈsʌmbədi 
əˈweɪ - odmówić komuś pomocy

to turn sth around  | tə tɜːn ˈsʌmθɪŋ 
əˈraʊnd - odmienić coś, kompletnie 
zmienić losy/sytuację czegoś

to turn sth off  | tǝ tɜːn ˈsʌmθɪŋ ɒf - 
wyłączyć coś

to turn up  | tə tɜːn ʌp - zjawiać się

to undercut sb  | tu ˌʌndəˈkʌt 
ˈsʌmbədi - sprzedawać (produkty)  
po niższej cenie niż ktoś

to underscore sth  | tu ˌʌndəˈskɔː(r) 
ˈsʌmθɪŋ - podkreślić coś

to undertake sth  | tu ˌʌndəˈteɪk 
ˈsʌmθɪŋ - podjąć się czegoś

to uphold sth  | tu ʌpˈhəʊld ˈsʌmθɪŋ 
- podtrzymać coś

to utilise sth  | tə ˈjuːtəlaɪz ˈsʌmθɪŋ - 
użyć coś, zastosować

to view sth in X light  | tə vjuː 
ˈsʌmθɪŋ ɪn laɪt - postrzegać coś  
w X świetle

to wager  | tə ˈweɪdʒə(r) - założyć 
się

to warn sb  | tə wɔːn ˈsʌmbədi - 
ostrzec kogoś

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

to whip sth out  | tə wɪp ˈsʌmθɪŋ 
aʊt - wyciągnąć coś

to win sb back  | tə wɪn ˈsʌmbədi 
ˈbæk - zdobyć ponownie czyjeś 
względy

to wind down  | tǝ waɪnd daʊn - 
osłabnąć, zelżeć

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

to work all hours  | tə ˈwɜːk ɔːl ˈaʊəz 
- pracować godzinami, pracować 
przez cały czas

to work like a dream  | tə wɜːk laɪk ə 
driːm - pójść jak z płatka

to work on X assumption...  | tə 
ˈwɜːk ɒn əˈsʌmpʃn - działać  
w oparciu o X założenie...

to work out at X  | tə wɜːk aʊt ət - 
sumować się do X, wynosić łącznie X

to work towards sth  | tə ˈwɜːk 
təˈwɔːdz ˈsʌmθɪŋ - pracować  
w jakimś kierunku/na coś

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

toilet mouth  | ˈtɔɪlɪt maʊθ - ktoś, 
kto przeklina, lubi brzydko mówić 
(pot.)

token  | ˈtəʊkən - żeton

too little, too late  | tuː ˈlɪtl tuː leɪt - 
za późno 

top-shelf  | tɒp ʃelf - z najwyższej 
półki (US)

touchy-feely  | ˈtʌtʃi fiːli - (neg.) zbyt 
czuły, zbyt emocjonalny (pot.)

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

townhouse  | ˈtaʊnˌhaʊs - dom 
jednorodzinny (US)

tracking  | ˈtrækɪŋ - śledzenie, 
monitorowanie (czegoś)

traffic  | ˈtræfɪk - ruch (np. 
samolotów)

traffic jam  | ˈtræfɪk dʒæm - korek 
drogowy

trailblazing  | ˈtreɪlbleɪzɪŋ 
- przecierający nowe szlaki, 
wytyczający nowe szlaki

training ground  | ˈtreɪnɪŋ ɡraʊnd - 
poligon (dla czegoś)

transit  | ˈtrænsɪt - tranzytowy,  
w tranzycie

transit fee  | ˈtrænsɪt fiː - opłata 
tranzytowa

traumatic  | trɔːˈmætɪk - 
traumatyczny

treat  | triːt - smakołyk, przysmak

tree-lined  | triː laɪnd - wysadzany 
drzewami

tribe  | traɪb - plemię

trick  | trɪk - sztuczka

Trojan horse  | ˈtrəʊdʒən hɔːs - koń 
trojański (także ukryty program 
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komputerowy dający do niego 
dostęp)

tune  | tjuːn - piosenka (pot.)

tungsten  | ˈtʌŋstən - wolfram

turntable  | ˈtɜːnteɪbl - gramofon

tussle  | ˈtʌsl - bójka, spór

tutorial  | tjuːˈtɔːrɪəl - poradnik, 
samouczek

twist  | twɪst - nagły zwrot akcji, 
niespodziewane wydarzenie

twists and turns  | twɪsts ənd tɜːnz - 
zakręty, zawiłości

U
ultimately  | ˈʌltɪmətli - ostatecznie, 
w końcu

ultimatum  | ˌʌltɪˈmeɪtəm - 
ultimatum

unavoidable  | ˌʌnəˈvɔɪdəbl - 
nieuchronny, nieunikniony

uncertainty  | ʌnˈsɜːtnti - 
niepewność

uncooperative  | ˌʌnkəʊˈɒpərətɪv 
- niechcący współpracować, 
niewspółpracujący

uncouth  | ʌnˈkuːθ - nieokrzesany 
(form.)

underdeveloped  | ˌʌndədɪˈveləpt - 
słabo rozwinięty

underestimated  | ˌʌndəˈrestɪmeɪtɪd 
- niedoceniony, zbyt nisko 
oszacowany

underperformance  | 
əndərpərˈfɔːməns - osiąganie zbyt 
niskich/słabych wyników

underpinning  | ˌʌndəˈpɪnɪŋ - 
podstawowy, leżący u podłoża

understanding  | ˌʌndəˈstændɪŋ - 
wyrozumiały

undertaking  | ˌʌndəˈteɪkɪŋ - 
przedsięwzięcie

undeterred  | ˌʌndɪˈtɜːd - niezłomny, 
niezrażony

undoubtedly  | ʌnˈdaʊtɪdli - bez 
wątpienia

unemployment  | ˌʌnɪmˈploɪmənt - 
bezrobocie

unequivocally  | ˌʌnɪˈkwɪvəkli - 
jednoznacznie

unfavourable  | ʌnˈfeɪvərəbl - 
niepochlebny, niekorzystny (UK)

unfazed  | ʌnˈfeɪzd - niezwruszony

unfortunately  | ʌnˈfɔːtʃənətli - 
niestety

unicorn  | ˈjuːnɪkɔːn - spółka, która 
w błyskawicznym tempie zarobiła  
1 miliard dolarów

unitary  | ˈjuːnɪtri - jednolity

unmanageable  | ʌnˈmænɪdʒəbl 
- nie do rozwiązania, niedający się 
skontrolować

unnecessarily  | ˌʌnˈnesəsərəli - 
niepotrzebnie

unprecedented  | ʌnˈpresɪdentɪd - 
bezprecedensowy

unpredictable  | ˌʌnprɪˈdɪktəbl - 
nieprzewidywalny

unreasonable  | ʌnˈriːznəbl - 
nierozsądny

unsurprisingly  | ˌʌnsəˈpraɪzɪŋli -  
w przewidywalny sposób

untapped  | ʌnˈtæpt - nietknięty, 
niewykorzystany

untouched  | ʌnˈtʌtʃt - nietknięty

unwelcome guest  | ʌnˈwelkəm ɡest 
- nieproszony gość

uphill battle  | ˌʌpˈhɪl ˈbætl - ciężka 
sprawa, coś, co nie będzie łatwe

uprising  | ˈʌpraɪzɪŋ - powstanie

ups and downs  | ʌps en ˈdaʊnz - 
wzloty i upadki

uptick in sth  | ˈʌptɪk ɪn ˈsʌmθɪŋ - 
wzrost czegoś (nagły i niewielki) (US)

urban  | ˈɜːbən - miejski

utilisation  | ˌjuːtəlaɪˈzeɪʃn - użycie, 
utylizacja

utter  | ˈʌtə(r) - kompletny, całkowity

V
valley  | ˈvæli - dolina

variant  | ˈveərɪənt - odmiana, 
wariant

variation  | ˌveərɪˈeɪʃn - odmiana, 
różnorodność

varied  | ˈveərɪd - różnorodny, 
zróżnicowany

variety  | vəˈraɪəti - odmiana, rodzaj

venerated  | ˈvenəreɪtɪd - czczony

venture capital  | ˈventʃə(r) ˈkæpɪtəl 
- kapitał inwestycyjny wysokiego 
ryzyka

venue  | ˈvenjuː - miejsce 
wydarzenia (kulturalnego/
rozrywkowego)

vessel  | ˈvesəl - statek

vested interest in sth  | ˈvestɪd 
ˈɪntrəst ɪn ˈsʌmθɪŋ - własny/osobisty 
interes w czymś (kogoś)

via  | ˈvaɪə - przez,  
za pośrednictwem

viable  | ˈvaɪəbl - realny, wykonalny

victim  | ˈvɪktɪm - ofiara

village  | ˈvɪlɪdʒ - wieś

vineyard  | ˈvɪnjəd - winnica

violin  | ˌvaɪəˈlɪn - skrzypce

virtual reality  | ˈvɜːtʃuəl riˈæləti - 
rzeczywistość wirtualna

volatile  | ˈvɒlətaɪl - niestabilny

volume  | ˈvɒljuːm - objętość, ilość, 
tom (książki), książka (wydanie)

vulgar  | ˈvʌlɡə(r) - wulgarny

vulnerability  | ˌvʌlnərəˈbɪlɪti - luka, 
słaby punkt (w systemie, programie)

vulnerable  | ˈvʌlnərəbl - bezbronny

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

W
wacky  | ˈwæki - odjechany, 
zwariowany

wad  | wɒd - plik (banknotów)

wartime  | ˈwɔːtaɪm - wojenny, 
czasów wojennych

waste of time  | weɪst əv ˈtaɪm - 
marnowanie czasu

watchable  | ˈwɒtʃəbl -  
do obejrzenia, wart obejrzenia
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wealth  | welθ - majątek, bogactwo

wealthy  | ˈwelθi - zamożny

well heeled  | wel hiːld - zamożny, 
zamożni

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

well-deserved  | wel dɪˈzɜːvd - 
zasłużony, na który ktoś ciężko 
zapracował

what’s more...  | ˈwɒts mɔː(r) -  
co więcej...

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

when push comes to shove  |  
wen pʊʃ kʌmz tə ʃʌv - gdy przyjdzie 
co do czego

wholly  | ˈhəʊlli - całkowicie, 
kompletnie

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

wide variety of sth  | waɪd vəˈraɪəti 
əv ˈsʌmθɪŋ - duża rozmaitość czegoś, 
wiele (rodzajów/typów) czegoś

widespread  | ˈwaɪdspred - 
powszechny, rozpowszechniony

winding  | ˈwɪndɪŋ - wijący się, kręty

window display  | ˈwɪndəʊ dɪˈspleɪ - 
witryna sklepowa

windy  | ˈwindi - górnolotny, nadęty

winning formula  | ˈwɪnɪŋ ˈfɔːmjʊlə - 
recepta na sukces/wygraną

wisdom  | ˈwɪzdəm - mądrość, 
rozsądek

with ease  | wɪð iːz - z łatwością

withdrawal  | wɪðˈdrɔːəl - wycofanie

within  | wɪðˈɪn - wewnątrz,  
w środku

without a care in the world  | 
wɪðˈaʊt ə keə(r) ɪn ðə wɜːld - 
beztrosko

witty  | ˈwɪti - dowcipny, o celnym 
dowcipie

wooden  | ˈwʊdn - sztywny, 
wymuszony (o grze aktorskiej)

workforce  | ˈwɜːkfɔːs - siła robocza, 
pracownicy

work-life balance  | wɜːk laɪf 
ˈbæləns - równowaga pomiędzy 
życiem zawodowym, a osobistym

workshop  | ˈwɜːkʃɒp - warsztat

world-renowned  | wɜːld rɪˈnaʊnd 
- światowej sławy (tylko przed 
rzeczownikiem)

worm  | wɜːm - robak (także rodzaj 
złośliwego oprogramowania)

would-be  | wʊd bi - potencjalny, 
niedoszły (tylko przed 
rzeczownikiem)

X
X factor  | ˈfæktə(r) - czynnik „X”,  
to nieuchwytne „coś”

X in a nutshell  |  ɪn ə ˈnʌtʃel -  
X w skrócie

X savvy  | ˈsævi - znający się na X, 
mający wiedzę o X

X to boot  | tə buːt - X na dodatek/
oprócz tego (pot.)

X-busting  | ˈbʌstɪŋ - rozprawiający 
się z X, zwalczający X

X-high  | haɪ - bogaty w X

X-rich  | rɪtʃ - bogaty w X

Y
year-by-year  | ˈjiə(r) baɪ ˈjiə(r) -  
z roku na rok, w porównaniu  
do roku poprzedniego


