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180-degree turn  | wʌn ˈhʌndrəd 
ənd ˈeɪti dɪˈɡriː tɜːn - zwrot o 180 
stopni

A
a blow to sth  | ə bləʊ tə ˈsʌmθɪŋ - 
cios (zadany) czemuś

a chance to shine  | ə tʃɑːns tə 
ʃaɪn - szansa na pokazanie się/
zaistnienie

a far cry from sth  | ə ˈfɑː(r) kraɪ 
frəm ˈsʌmθɪŋ - kompletnie różny 
od czegoś, niepodobny do czegoś

a great deal  | ə greɪt diːl - bardzo 
wiele; w wielkim stopniu

a great deal X than Y  | ə ˈɡreɪt diːl 
ðən - o wiele (bardziej) X niż Y

a host of sth  | ə həʊst əv ˈsʌmθɪŋ - 
chmara czegoś, masa

a knack for sth  | ə næk fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - smykałka/dryg do czegoś

a means to do sth  | ə miːnz tə 
du ˈsʌmθɪŋ - sposób na zrobienie 
czegoś

a rundown of sth  | ə ˈrʌndaʊn əv 
ˈsʌmθɪŋ - podsumowanie czegoś, 
przegląd

a spell somewhere  | ə spel 
ˈsʌmweə(r) - chwila/krótki okres 
spędzony gdzieś (np. na jakimś 
stanowisku)

a step in the right direction  | ə 
step ɪn ðə raɪt dɪˈrekʃn - krok we 
właściwym kierunku

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

a tidy X  | ə ˈtaɪdi - przyzwoity X, 
niezły X (o dużej sumie)

a twist in the tail  | ə twɪst ɪn ðə 
teɪl - niespodziewane zakończenie

abandoned  | əˈbændənd - 
porzucony

accessible to sb  | əkˈsesəbl tə 
ˈsʌmbədi - dostępny dla kogoś, 
przystępny

accolades  | ˈækəleɪdz - gratulacje, 
wyrazy uznania

accompanying  | əˈkʌmpəniɪŋ - 
towarzyszący, połączony (z czymś)

according to sb  | əˈkɔːdɪŋ tə 
ˈsʌmbədi - według kogoś

accounting  | əˈkaʊntɪŋ - 
księgowość; księgowy

ackee  | ˈæki - bligia pospolita; 
warzywo (owoc tej rośliny) 
gotowane często w kuchni 
afrykańskiej (które jest trujące na 
surowo)

act  | ækt - ustawa

acumen  | ˈækjʊmən - 
przenikliwość, dryg, smykałka  
(do czegoś)

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

ad campaign  | æd kæmˈpeɪn - 
kampania reklamowa

adamant  | ˈædəmənt - stanowczy, 
nieugięty

admittedly  | ədˈmɪtɪdli - 
wprawdzie

adoptive  | əˈdɒptɪv - przybrany, 
adoptowany

adultery  | əˈdʌltəri - zdrada 
małżeńska

advance payment  | ədˈvɑːns 
ˈpeɪmənt - zaliczka

adventurous  | ədˈventʃərəs - 
odważny, śmiały

advisor to X  | ædˈvaɪzə(r) tə - 
doradca (dla) X

affairs  | əˈfeəz - sprawy

affinity with sb  | əˈfɪnəti wɪð 
ˈsʌmbədi - sympatia do kogoś; 
powiązanie z kimś

affluence  | ˈæfluəns - zamożność

affluent  | ˈæfluənt - zamożny

affordably priced  | əˈfɔːdəbli 
praɪst - w przystępnej cenie

after-sales service  | ˈɑːftə(r) seɪlz 
ˈsɜːvɪs - obsługa po sprzedaży

against the odds  | əˈɡenst ðə ɒdz - 
na przekór wszystkiemu, walcząc  
z przeciwnościami

agent provocateur  | ˈeɪdʒənt 
prəˌvɒkəˈtɜː(r) - prowokator (franc.)

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

agriculture  | ˈæɡrɪˌkʌltʃə(r) - 
rolnictwo

aide  | eɪd - pomocnik

aimed at sth  | eɪmd ǝt ˈsʌmθɪŋ - 
stworzony w jakimś celu, mający 
jakiś cel

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

all but gone  | ɔːl bət ɡɒn - którego 
praktycznie zupełnie nie ma/
zniknął

all good things must come to an 
end  | ɔːl ɡʊd ˈθɪŋz məst kʌm tu ən 
end - wszystko co dobre (szybko) 
się kończy

all-encompassing  | ɔːl ɪnˈkʌmpəsɪŋ 
- wyczerpujący, obejmujący 
wszystko

alliance  | əˈlaɪəns - sojusz

all-round  | ɔːl raʊnd - powszechny, 
ogólny (UK)

allspice  | ˈɔːlspaɪs - ziele angielskie

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

all-year-round  | ɔːl ˈjiə(r) 
ˈraʊnd - całoroczny (tylko przed 
rzeczownikiem, UK)

altitude  | ˈæltɪtjuːd - wysokość 
(nad poziomem morza)

alumnus  | əˈlʌmnəs - 
wychowanek, absolwent (łac.)

an all-time high  | ən ˈɔːltaɪm haɪ - 
rekordowo wysoki poziom

anaesthesiologist  | 
ˌænəsˌθiːziˈɒlədʒɪst - anestezjolog

ancestor  | ˈænsestə(r) - przodek

animism  | ˈænɪmɪz(ə)m - animizm

ankle patch  | ˈæŋkl pætʃ - łata  
na kostce; usztywnienie kostki

anniversary  | ˌænɪˈvɜːsəri - 
rocznica

annual  | ˈænjuəl - roczny
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annual salary  | ˈænjuəl ˈsæləri - 
roczna pensja

annus horribilis  | ˌanəs 
hɒˈriːbɪlɪs  |  - annus horribilis 
(najgorszy/bardzo zły rok, łac.)

anthem  | ˈænθəm - hymn

anti-Semitic  | ˌæntisəˈmɪtɪk - 
antysemicki

anything between X and Y  | 
ˈeniθɪŋ bɪˈtwiːn ənd - dowolna 
wartość od X do Y

anything but X  | ˈeniθɪŋ bət - 
wręcz przeciwnie niż X, wcale nie/
ani trochę nie X

apart from  | əˈpɑːt frɒm - poza, 
oprócz

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

apocalyptic  | əˌpɒkəˈlɪptɪk - 
apokaliptyczny

apparel  | əˈpærəl - odzież

appealing to sb  | əˈpiːlɪŋ tə 
ˈsʌmbədi - atrakcyjny dla kogoś

appearance  | əˈpɪərəns - wygląd

appreciative of sth  | əˈpriːʃiətɪv əv 
ˈsʌmθɪŋ - doceniający coś

approximately  | əˈprɒksɪmətli - w 
przybliżeniu

aptly named  | ˈæptli neɪmd - 
odpowiednio nazwany, o trafnej 
nazwie

arguably  | ˈɑːɡjuəbli - zapewne, 
możliwe

arrival  | əˈraɪvl - przybycie, przylot

artefact  | ˈɑːtɪfækt - artefakt

artificial intelligence  | ˌɑ:tɪˌfɪʃl 
ɪnˈtelɪdʒəns - sztuczna inteligencja

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

as a result of sth  | əz ə rɪˈzʌlt əv 
ˈsʌmθɪŋ - w wyniku czegoś

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

ASAP (as soon as possible)  | ˌeɪ 
es eɪ ˈpiː əz suːn əz ˈpɒsəbl - jak 
najszybciej

asbestos  | æsˈbestəs - azbest

assembly  | əˈsembli - gromadzenie 
się, zgromadzanie się

assessment  | əˈsesmənt - ocena, 
opinia

asset management  | ˈæset 
ˈmænɪdʒmənt - zarządzanie 
aktywami

assets  | ˈæsets - zasoby, majątek

assortment  | əˈsɔːtmənt - 
asortyment, oferta

astute  | əˈstjuːt - bystry, 
przenikliwy

at any given moment  | ət ˈeni 
ɡɪvn ˈməʊmənt - w dowolnym 
momencie, w każdej chwili

at grass-roots level  | ət ˈɡrɑːsruːts 
ˈlevl - na poziomie przeciętnego 
obywatela

at sb’s request  | ǝt ˈsʌmbədiz 
rɪˈkwest - na czyjąś prośbę

at short notice  | ət ʃɔːt ˈnəʊtɪs - 
bez zapowiedzi, nagle

at some point  | ǝt sǝm pɔɪnt -  
w pewnym momencie

at the time  | ət ðə taɪm -  
w tamtych czasach

at the turn of the century  | ət ðə 
tɜːn əv ðə ˈsentʃəri - na przełomie 
stulecia

at the turn of the millennium  | 
ət ðə tɜːn əv ðə mɪˈlenɪəm - na 
przełomie tysiącleci

attire  | əˈtaɪə(r) - strój, ubiór

audience  | ˈɔːdiəns - czytelnicy, 
widownia, słuchacze

averse to sth  | əˈvɜːs tə ˈsʌmθɪŋ - 
przeciwny czemuś

avid  | ˈævɪd - zapalony

azure  | ˈæʒə(r) - lazur, lazurowy

B
bachelor’s degree  | ˈbætʃələz 
dɪˈɡriː - tytuł/stopień licencjata

back to square one  | bæk tə 
skweə(r) wʌn - z powrotem  
do punktu wyjścia

bad debt  | ˌbæd ˈdet - toksyczny 
dług, niespłacalna wierzytelność

baffled  | ˈbæfld - zdumiony, 
skonsternowany

bagless vacuum cleaner  | ˈbægləs 
ˈvækjʊəm ˈkliːnə(r) - odkurzacz 
bezworkowy

ball bearing  | bɔːl ˈbeərɪŋ - łożysko 
kulkowe

bank  | bæŋk - brzeg (rzeki)

bankable  | ˈbæŋkəbl - kasowy, 
dochodowy

barely  | ˈbeəli - ledwo

bargain  | ˈbɑːɡɪn - okazja (cenowa)

basket  | ˈbɑːskɪt - kosz

battery-powered  | ˈbætri ˈpaʊəd - 
zasilany bateryjnie, na baterie  
(o urządzeniu)

battlefield  | ˈbætlfiːld - pole bitwy

battleground  | ˈbætlɡraʊnd - pole 
bitwy

bay  | beɪ - zatoka

behavioural therapist  | 
bɪˈheɪvjərəl ˈθerəpɪst - terapeuta 
behawioralny (UK)

beloved  | bɪˈlʌvd - ukochany

bias  | ˈbaɪəs - uprzedzenie, 
tendencyjność

big bucks  | bɪg bʌks - wielka kasa, 
spory kawał grosza (pot., US)

big oil  | bɪɡ ɔɪl - lobby 
petrochemiczne, wielkie firmy  
z branży naftowej/petrochemicznej 
(pot.)

big time  | bɪg taɪm - w wielkim 
stopniu, na wielką skalę

bin  | bɪn - kosz (na śmieci)

biopic  | ˈbaɪəʊpɪk - film 
biograficzny

bitter irony  | ˈbɪtə(r) ˈaɪərəni - 
gorzka ironia

bizarre  | bɪˈzɑː(r) - dziwaczny

black-billed  | blæk bɪld - 
czarnodzioby (np. papuga)

blade  | bleɪd - skrzydło (śmigła)

blessed  | blest - błogosławiony



business-english.com.pl
69/2019

blue ribbon  | bluː ˈrɪbən - pierwsza 
nagroda

board member  | bɔːd ˈmembə(r) - 
członek zarządu

bobsleigh  | ˈbɒbsleɪ - bobslej

bold  | bəʊld - odważny

bombardment  | bɒmˈbɑːdmənt - 
bombardowanie

border  | ˈbɔːdə(r) - granica

born into money  | bɔːn ˈɪntə ˈmʌni 
- urodzony w bogatej rodzinie

borrower  | ˈbɒrəʊə(r) - 
pożyczkobiorca

both sides of the pond  | bəʊθ 
saɪdz əv ðə pɒnd - po obu stronach 
Atlantyku (pot.)

bottom  | ˈbɒtəm - dół, dno

bottomless  | ˈbɒtəmləs - bez dna

brainchild  | ˈbreɪntʃaɪld - pomysł 
(czyjś)

breakthrough  | ˈbreɪkθruː - 
przełom

breeze  | briːz - powiew (wiatru)

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

bricklaying  | ˈbrɪkleɪəɪŋ - murarka

bricks-and-mortar  | brɪks ənd 
ˈmɔːtə(r) - z siedzibą fizyczną 
(o sklepie, firmie) (tylko przed 
rzeczownikiem, UK)

bright as a button  | braɪt əz ə 
ˈbʌtn - bardzo bystry

brisk  | brɪsk - energiczny

Brit  | brɪt - Angol

bro  | ˈbrəʊ - koleś, ziom (pot., 
slang.)

brutality  | bruːˈtælɪti - brutalność, 
stosowanie przemocy fizycznej

bullish  | ˈbʊlɪʃ - bardzo 
optymistyczny (na temat 
przyszłości)

burden  | ˈbɜːdn - ciężar, obciążenie

business process outsourcing 
(BPO)  | ˈbɪznəs ˈprəʊses ˈaʊtsɔːsɪŋ 
ˌbiː piː ˈəʊ - outsourcing procesów 
biznesowych

by contrast  | baɪ ˈkɒntrɑːst - 
odwrotnie, inaczej

by no means sth  | baɪ nəʊ miːnz 
ˈsʌmθɪŋ - ani trochę nie jakiś, wcale 
nie będący czymś

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

C
capable of sth  | ˈkeɪpəbl əv 
ˈsʌmθɪŋ - zdolny do czegoś

capital holding  | ˈkæpɪtəl ˈhəʊldɪŋ 
- kapitał w posiadaniu

card skimming  | kɑːd ˈskɪmɪŋ - 
skimming (sczytywanie czyjejś karty 
zbliżeniowej w celu skradnięcia  
z konta pieniędzy)

cardiovascular  | 
ˌkɑːdiəʊˈvæskjələ(r)  |  - sercowo-
naczyniowy

cascading  | kæˈskeɪdɪŋ - 
kaskadowy, płynący kaskadami

cash box  | kæʃ bɒks - kaseta na 
pieniądze

casing  | ˈkeɪsɪŋ - osłona, otulina; 
ciasto (w które coś jest owinięte)

casual  | ˈkæʒʊəl - luźny, swobodny

catchy  | ˈkætʃi - chwytliwy

centigrade  | ˈsentɪɡreɪd - Celsjusza 
(o stopniach)

centrally planned  | ˈsentrəli 
plænd - planowy (o gospodarce), 
centralnie planowany

centrifugal force  | senˈtrɪfjʊɡl fɔːs 
- siła odśrodkowa

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

chain store  | tʃeɪn stɔː(r) - sklep 
należący do sieci

chairman  | ˈtʃeəmən - prezes

challenge  | ˈtʃæləndʒ - wyzwanie, 
problem

champion for sth  | ˈtʃæmpɪən fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - orędownik za czymś

championship  | ˈtʃæmpiənʃɪp - 
mistrzostwo

charge  | tʃɑːdʒ - ładunek, 
ładowanie (baterii)

charge  | tʃɑːdʒ - oskarżenie  
(o przestępstwo)

charging equipment  | ˈtʃɑːdʒɪŋ 
ɪˈkwɪpmənt - sprzęt ładujący

charity  | ˈtʃærɪti - organizacja 
charytatywna

chauffeur  | ˈʃəʊfə(r) - szofer

chief  | tʃiːf - główny

child labourer  | tʃaɪld ˈleɪbərə(r) - 
pracownik dziecięcy (UK)

chilled-out  | tʃɪld aʊt - 
wyluzowany

chronic  | ˈkrɒnɪk - przewlekły, 
chroniczny

chunk  | tʃʌŋk - kawałek

circumlunar  | səːkəmˈluːnə(r) - 
dokoła Księżyca (np. lot)

civil rights  | ˈsɪvl raɪts - prawa 
obywatelskie

civilian  | səˈvɪliən - cywil

claim value  | kleɪm ˈvæljuː - 
wartość odszkodowania/roszczenia

clean bill of health  | kliːn bɪl əv 
helθ - doskonałe wyniki badań 
zdrowia

clogged  | klɒɡd - zapchany

close rivals  | kləʊz ˈraɪvəlz - rywale 
(o bliskich możliwościach/osiągach)

close-up  | klǝʊz ʌp - zbliżenie, 
przyjrzenie się czemuś z bliska

cloves  | kləʊvz - goździki 
(przyprawa)

coastal plain  | ˈkəʊstl pleɪn - 
nadmorska równina

cognitive  | ˈkɒɡnətɪv - poznawczy

coincidence  | kəʊˈɪnsɪdəns - 
przypadek, zbieg okoliczności

collapse  | kəˈlæps - zawalenie się, 
runięcie

colon  | ˈkəʊlən - jelito

colonial  | kəˈləʊnɪəl - kolonialny

colouring book  | ˈkʌlərɪŋ bʊk - 
kolorowanka

combatively  | ˈkɒmbətɪvli - w 
zaczepny/zadziorny sposób

combined ticket  | kəmˈbaɪnd ˈtɪkɪt 
- bilet łączony (na różne atrakcje)
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commencement  | kəˈmensmənt - 
rozpoczęcie

commensurate  | kəˈmenʃərət - 
odpowiedni, współmierny

commercial  | kəˈmɜːʃl - handlowy, 
komercyjny

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

common ground  | ˈkɒmən ɡraʊnd 
- wspólna płaszczyzna

commonplace  | ˈkɒmənpleɪs - 
typowy, powszechny

community  | kəˈmjuːnɪti - 
społeczność

compact  | ˈkɒmpækt - 
kompaktowy, niewielki

competition  | ˌkɒmpəˈtɪʃn - rywal, 
konkurencja

completion  | kəmˈpliːʃn - 
ukończenie

complexity  | kəmˈpleksəti - 
skomplikowanie, złożoność

conceited  | kənˈsiːtɪd - 
przemądrzały, zarozumiały

concept  | ˈkɒnsept - pojęcie, idea

concern over sth  | kənˈsɜːn 
ˈəʊvə(r) ˈsʌmθɪŋ - obawa o coś

conclusion  | kənˈkluːʒn - 
zakończenie

confident  | ˈkɒnfɪdənt - 
przekonany, pewny (czegoś)

confidently  | ˈkɒnfɪdəntli - pewnie, 
bez wahania

confrontational  | ˌkɒnfrʌnˈteɪʃnl - 
konfliktowy, dążący do konfrontacji

congenial  | kənˈdʒiːnɪəl - miły, 
sympatyczny

conglomerate  | kənˈɡlɒmərət - 
konglomerat, korporacja

consequently  | ˈkɒnsɪkwəntli - w 
rezultacie, wskutek tego

conservative estimate  | 
kənˈsɜːvətɪv ˈestɪmeɪt - ostrożna 
wartość szacunkowa, realistyczne 
oszacowanie

considerable  | kənˈsɪdərəbl - 
znaczący

conspiracy theory  | kənˈspɪrəsi 
ˈθɪəri - teoria spiskowa

constant  | ˈkɒnstənt - stały

container  | kənˈteɪnə(r) - pojemnik

contemporary art  | kənˈtemprəri 
ɑːt - sztuka współczesna

contender for sth  | kənˈtendə(r) 
fə(r) ˈsʌmθɪŋ - pretendent  
do czegoś, rywalizujący o coś

content  | ˈkɒntent - zawartość, 
treść

conversely  | kənˈvɜːsli - odwrotnie, 
przeciwnie

cooling fan  | ˈkuːlɪŋ fæn - 
wentylator chłodzący

cordless  | ˈkɔːdləs - 
bezprzewodowy

Cornish pasty  | ˈkɔːnɪʃ ˈpeɪsti - 
pasztecik z nadzieniem z mięsa  
i warzyw (najcz. z ziemniakami; UK)

cornucopia  | ˌkɔːnjʊˈkəʊpɪə(r) - 
róg obfitości

corporate rate  | ˈkɔːpərət reɪt - 
stawka korporacyjna (podatku)

correlation  | ˌkɒrəˈleɪʃn - korelacja

cost benefits  | kɒst ˈbenɪfɪts - 
korzyści cenowe, korzyści w postaci 
zmniejszenia kosztów

counterpart  | ˈkaʊntəpɑːt - 
odpowiednik

county  | ˈkaʊnti - hrabstwo

coupled with sth  | ˈkʌpld wɪð 
ˈsʌmθɪŋ - w parze z czymś

course  | kɔːs - danie, posiłek

coveted  | ˈkʌvɪtɪd - upragniony

cramming  | ˈkræmɪŋ - wkuwanie

cranberry  | ˈkrænbəri - żurawina

craze  | kreɪz - szał, moda (na coś)

credibility  | ˌkredɪˈbɪlɪti - 
wiarygodność

credible  | ˈkredəbl - wiarygodny

crime rate  | kraɪm reɪt - wskaźnik 
przestępczości

critically ill  | ˈkrɪtɪkli ɪl - krytycznie 
chory

crown dependency  | kraʊn 
dɪˈpendənsi - terytorium zależne 
Korony brytyjskiej

cruise control  | kruːz kənˈtrəʊl - 
ogranicznik prędkości

CSR (corporate social 
responsibility)  | ˌsiː es ˈɑː(r) 
ˈkɔːpərət ˈsəʊʃl rɪˌspɒnsəˈbɪlɪti - 
korporacyjna odpowiedzialność 
społeczna (działania prospołeczne 
wykonywane przez wielkie 
korporacje)

cuisine  | kwɪˈziːn - kuchnia (styl 
gotowania)

cup of Joe  | kʌp ǝv dʒəʊ - kawka, 
filiżanka kawki (pot.)

curator  | kjʊəˈreɪtə - kurator, 
opiekun

curious  | ˈkjʊərɪəs - ciekawy, 
ciekawski

curriculum  | kəˈrɪkjələm - program 
nauczania

custom-built  | ˈkʌstəm bɪlt - 
specjalnie zbudowany, stworzony 
na zamówienie

cut-off date  | ˈkəˌtɒf deɪt - termin 
ostateczny (na zrobienie, zmianę 
czegoś)

cutting-edge  | ˈkʌtɪŋ edʒ - 
najnowocześniejszy, najbardziej 
zaawansowany

cyclone  | ˈsaɪkləʊn - cyklon

cyclonic separation  | saɪˈklɒnɪk 
ˌsepəˈreɪʃn - filtracja cyklonowa

D
daft  | dɑːft - głupi (pot., UK)

dairy  | ˈdeəri - mleczarski,  
z mleczarni

damning evidence  | ˈdæmɪŋ 
ˈevɪdəns - obciążające dowody

darling of X  | ˈdɑːlɪŋ əv - 
ulubieniec X

data theft  | ˈdeɪtə θeft - kradzież 
danych

daunting  | ˈdɔːntɪŋ - zniechęcający, 
beznadziejny

debate  | dɪˈbeɪt - debata, dyskusja
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debt-to-GDP ratio  | det tuː ˌdʒiː 
diː ˈpiː ˈreɪʃɪəʊ - wskaźnik długu 
publicznego do PKB

debut  | ˈdeɪbjuː - debiutancki, 
pierwszy

decision-making  | dɪˈsɪʒn ˈmeɪkɪŋ 
- podejmowanie decyzji

decisively  | dɪˈsaɪsɪvli - 
zdecydowanie

decline  | dɪˈklaɪn - upadek, spadek

decluttering  | diːˈklʌtərɪŋ 
- uporządkowanie (poprzez 
wyrzucenie śmieci, klamotów itp.)

deluxe  | dəˈləks - luksusowy

demanding  | dɪˈmɑːndɪŋ - 
wymagający

dementia  | dɪˈmenʃə - otępienie 
umysłowe

deportation  | ˌdiːpɔːˈteɪʃn - 
deportacja

depositor  | dɪˈpɒzɪtə(r) - deponent

deputy prime minister  | ˈdepjʊti 
praɪm ˈmɪnɪstə(r) - wicepremier

descendant  | dɪˈsendənt - 
potomek

designated  | ˈdezɪɡneɪtɪd - 
wyznaczony

desired  | dɪˈzaɪəd - wymagany, 
pożądany

destination  | ˌdestɪˈneɪʃn - cel 
podróży

detailed  | ˈdiːteɪld - szczegółowy

detention camp  | dɪˈtenʃn kæmp - 
obóz więzienny

development  | dɪˈveləpmənt - 
rozwój (np. czegoś)

device  | dɪˈvaɪs - urządzenie

dexterity  | ˌdekˈsterɪti - zręczność

diabetes  | ˌdaɪəˈbiːtiːz - cukrzyca

dilemma  | dɪˈlemə - dylemat

director  | dɪˈrektə(r) - reżyser

discount  | ˈdɪskaʊnt - zniżka

discourse  | ˈdɪskɔːs - rozmowa, 
dyskurs

disdain for sth  | dɪsˈdeɪn fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - pogarda wobec czegoś

dislike  | dɪsˈlaɪk - niechęć, awersja

disposable income  | dɪˈspəʊzəbl 
ˈɪnkʌm - dochód zbywalny

distillery  | dɪˈstɪləri - destylarnia, 
gorzelnia

distinctive  | dɪˈstɪŋktɪv - wyraźny, 
charakterystyczny

district  | ˈdɪstrɪkt - dzielnica

diverse  | daɪˈvɜːs - różnorodny, 
zróżnicowany

diversity  | daɪˈvɜːsɪti - 
różnorodność

division  | dɪˈvɪʒn - podział, 
rozdźwięk

divorce  | dɪˈvɔːs - rozwód

dockless  | ˈdɒkləs  |  - bez stacji 
dokującej

don’t take „no” for an answer  | 
dəʊnt teɪk nəʊ fə(r) ən ˈɑːnsə(r) 
- nie przyjmować odpowiedzi 
odmownej

dose  | dəʊs - dawka

down but not out  | daʊn bət nɒt 
aʊt - obalony, lecz niepokonany, 
ciągle walczący pomimo 
przeciwności

downsizing  | ˈdaʊnsaɪzɪŋ - 
redukcja etatów, zwolnienia 
masowe

downtown  | ˈdaʊntaʊn - 
śródmieście, śródmiejski (US)

dowry  | ˈdaʊəri - wiano, posag

dress code  | dres kəʊd - sposób 
ubierania się; strój przepisowy/
służbowy

drummer  | ˈdrʌmə(r) - perkusista

dubious  | ˈdjuːbɪəs - podejrzany, 
wątpliwy

due to  | djuː tə - z powodu

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

dumbed down  | dʌmd daʊn - 
uproszczony

dumplings  | ˈdʌmplɪŋz - pierogi, 
pierożki

dutiful  | ˈdjuːtɪfəl - oddany, dobry

E
earned  | ɜːnd - zyskany, zarobiony

econometric  | ɪˌkɒnəˈmetrɪk  |  - 
ekonometryczny

educable  | ˈedʒʊkəbl  |  - dający 
się wykształcić

egg yolk  | eɡ jəʊk - żółtko (jaja)

elderly  | ˈeldəli - starszy

electoral campaign  | ɪˈlektərəl 
kæmˈpeɪn - kampania wyborcza

elevation  | ˌelɪˈveɪʃn - wzniesienie, 
wysokość (nad poziomem morza)

emancipation  | ɪˌmænsɪˈpeɪʃn - 
wyzwolenie, emancypacja

emergence  | iˈmɜːdʒəns - wzrost, 
powstanie

emerging  | ɪˈmɜːdʒɪŋ - rozwijający 
się

empire  | ˈempaɪə(r) - imperium

empress  | ˈemprɪs - cesarzowa

endemic  | enˈdemɪk - powszechny 
(gdzieś/w jakimś miejscu)

endorphin  | enˈdɔːfɪn - endorfina

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

engagement  | ɪnˈɡeɪdʒmənt - 
zaangażowanie

engine  | ˈendʒɪn - silnik

enhanced interrogation 
techniques  | ɪnˈhɑːnst 
ɪnˌterəˈɡeɪʃn tekˈniːks - zaostrzone 
techniki/środki przesłuchania

enigmatic  | ˌenɪɡˈmætɪk - 
tajemniczy

enormous  | ɪˈnɔːməs - ogromny

enterprise  | ˈentəpraɪz - 
przedsięwzięcie, przedsiębiorstwo

entertaining  | ˌentəˈteɪnɪŋ - 
zajmujący, przyjemny

entitled  | ɪnˈtaɪtld - zatytułowany

entrance fee  | ˈentrəns fiː - opłata 
za wstęp

entrepreneur  | ˌɒntrəprəˈnɜː(r) - 
przedsiębiorca



business-english.com.pl
69/2019

entrepreneurial spirit  | 
ˌɒntrəprəˈnɜːrɪəl ˈspɪrɪt - duch 
przedsiębiorczości

essential  | ɪˈsenʃl - niezbędny, 
podstawowy

essentially  | ɪˈsenʃəli - praktycznie, 
w gruncie rzeczy

establishment  | ɪˈstæblɪʃmənt 
- układ sił politycznych, 
establishment (rządowy)

estate  | ɪˈsteɪt - posiadłość, 
majątek

ethos  | ˈiːθɒs - etos, normy 
etyczne

euphemistic  | ˌjuːfəˈmɪstɪk - 
eufemistyczny

Eurosceptic  | ˌjʊərəʊˈskeptɪk - 
eurosceptyk; eurosceptyczny

eventually  | ɪˈventʃʊəli - 
ostatecznie, w końcu

ever-strengthening  | ˈevə(r) 
ˈstreŋθnɪŋ - ciągle umacniający się, 
nasilający się

evidence  | ˈevɪdəns - dowód, 
dowody

excess  | ɪkˈses - nadmierny, 
nadmiarowy

executive chairman  | ɪɡˈzekjʊtɪv 
ˈtʃeəmən - prezes wykonawczy

exertion  | ɡˈzɜːʃn - wysiłek

existence  | ɪɡˈzɪstəns - istnienie

existing  | ɪɡˈzɪstɪŋ - istniejący

expansion  | ɪkˈspænʃn - 
rozszerzenie, rozwój

expat  | eksˈpat - ekspatriant (pot., 
UK)

expense  | ɪkˈspens - koszt, 
wydatek

expertise  | ˌekspɜːˈtiːz - wiedza 
specjalistyczna

exposure  | ɪkˈspəʊʒə(r) - 
nagłośnienie (medialne); 
wystawienie (np. na ryzyko)

extension  | ɪkˈstenʃn - 
przedłużenie (czegoś), nieodłączny 
element czegoś

external  | ɪkˈstɜːnl - zewnętrzny

extreme  | ɪkˈstriːm - ekstremalny, 
skrajny

F
faculty  | ˈfæklti - fakultet, wydział 
(na uniwersytecie)

fad  | fæd - chwilowa moda

failing  | ˈfeɪlɪŋ - wada

failure to do sth  | ˈfeɪljə(r) tə du 
ˈsʌmθɪŋ - nie zrobienie czegoś

fair share of sth  | feə(r) ʃeə(r) əv 
ˈsʌmθɪŋ - spora dola/dawka/ilość 
czegoś

fairness  | ˈfeənɪs - uczciwość, 
sprawiedliwość

fallacy  | ˈfæləsi - błąd, błędne 
rozumowanie

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

family-friendly  | ˈfæmɪli ˈfrendli - 
prorodzinny

far off the mark  | ˈfɑː(r) ɒf ðə 
mɑːk - kompletnie nietrafiony; 
zupełnie inny (niż się mówi)

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

fast becoming  | fɑːst bɪˈkʌmɪŋ 
- stający się w szybkim tempie 
(jakimś, czymś)

fault  | fɔːlt - wina

favourable  | ˈfeɪvərəbl - 
sprzyjający, korzystny (UK)

fee  | fiː - opłata

feel-good  | fiːl ɡʊd - wywołujący 
dobre samopoczucie, pozytywny

fertile  | ˈfɜːtaɪl - żyzny

fertile soil  | ˈfɜːtaɪl sɔɪl - żyzna 
gleba

fibreglass  | ˈfaɪbəɡlɑːs - włókno 
szklane (UK)

figure  | ˈfɪɡə(r) - liczba, statystyka

filling  | ˈfɪlɪŋ - sycący

film-maker  | fɪlm meɪkə(r) - 
filmowiec

financial brokerage  | faɪˈnænʃl 
ˈbrəʊkərɪdʒ - pośrednictwo 
finansowe

fine  | faɪn - grzywna, mandat

firmly  | ˈfɜːmli - mocno

first-ever  | fɜːst ˈevə(r) - 
pierwszy na świecie (tylko przed 
rzeczownikiem)

first-line  | ˈfɜːst laɪn - pracujący 
na pierwszym/najniższym szczeblu 
kierowniczym (np. brygadzista); 
pierwszej linii (pracownik)

fit as (a) fiddle  | fɪt əz ə ˈfɪdl - 
zdrów jak ryba

fittingly  | ˈfɪtɪŋli - w odpowiedni 
sposób, należycie

fixed date  | fɪkst deɪt - ustalona 
data

flash card  | flæʃ kɑːd - fiszka

flashpoint  | ˈflæʃpɔɪnt - punkt 
zapalny

flattering  | ˈflætərɪŋ - pochlebny

flaw  | flɔː - wada

flesh and blood  | fleʃ ənd blʌd 
- krew i kość, ciało (o fizycznej 
obecności, o kimś w sensie 
fizycznym)

flow control  | fləʊ kənˈtrəʊl - 
kontrola przepływu

fluke  | fluːk - przypadek, fuks

foldable  | ˈfɒldəbl  |  - składany

folk  | fəʊk - ludzie (pot.)

following sth  | ˈfɒləʊɪŋ ˈsʌmθɪŋ - 
po czymś

following X  | ˈfɒləʊɪŋ - po X

food shortages  | fuːd ˈʃɔːtɪdʒɪz - 
niedobory jedzenia

foot traffic  | fʊt ˈtræfɪk - 
popularność (o sklepie detalicznym, 
w postaci częstych klientów 
wchodzących z ulicy)

footprint  | ˈfʊtprɪnt - ślad (czyjś)

footwear  | ˈfʊtweə(r) - obuwie

for all X,...  | fə(r) ɔːl - pomimo 
(całego/wszelkiego) X,...

for domestic use  | fə(r) dəˈmestɪk 
ˈjuːs - do użytku domowego
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for that matter  | fə(r) ðæt 
ˈmætə(r) - nie mówiąc już o..., nie 
wspominając nawet o...

for that matter  | fə(r) ðæt 
ˈmætə(r) - również, tak samo; nie 
mówiąc już o

for X reason  | fə(r) ˈriːzən - z X 
powodu

forecast  | ˈfɔːkɑːst - prognoza

forefather  | ˈfɔːfɑːðə(r) - przodek, 
praszczur

foresight  | ˈfɔːsaɪt - 
dalekowzroczność, przewidywanie

formerly  | ˈfɔːməli - dawniej, 
kiedyś

forthright  | ˈfɔːθraɪt - bezpośredni, 
prostolinijny

founder  | ˈfaʊndə(r) - założyciel

founding member  | ˈfaʊndɪŋ 
ˈmembə(r) - członek założyciel

franchise  | ˈfræntʃaɪz - marka 
(i wszystkie powiązane z nią 
produkty/usługi, licencja na 
sprzedaż produktów i usług itp.)

fraternity  | frəˈtɜːnəti - bractwo, 
braterstwo

free of charge  | friː əv tʃɑːdʒ - 
darmowy, za darmo

free passage  | friː ˈpæsɪdʒ - 
swobodny ruch (dla danej grupy 
ludzi itp. przez granicę państwa)

fringe  | frɪndʒ - skraj, obrzeże

from ground zero  | frəm ɡraʊnd 
ˈzɪərəʊ - od samego początku

from X onwards  | frəm ˈɒnwədz - 
od X i później, zaczynając od X (UK)

fruitless  | ˈfruːtləs - bezowocny

full-time  | fʊl taɪm - na pełny etat, 
w pełnym wymiarze godzin

funkily  | ˈfʌnkɪli  |  - luzacko, 
odlotowo (pot., slang.)

furthermore  | ˌfɜːðəˈmɔː(r) - co 
więcej, ponadto

G
gamble  | ˈɡæmbl - ryzykowne 
posunięcie/przedsięwzięcie

garment  | ˈɡɑːmənt - stroj, część 
garderoby

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

Gen Z  | dʒen zed - pokolenie „Z” 
(pokolenie internetowe, pokolenie 
osób urodzonych ok. 2000 roku)

gender  | ˈdʒendə(r) - rodzaj, płeć

general practitioner (GP)  | 
ˈdʒenrəl prækˈtɪʃənə(r) ˌdʒiː ˈpiː - 
lekarz pierwszego kontaktu

gentle  | ˈdʒentl - delikatny, 
łagodny

genuinely  | ˈdʒenjʊɪnli - 
autentycznie, faktycznie

get this!  | ɡet ðɪs - co powiesz  
na to!, to dopiero!

ghetto  | ˈɡetəʊ - getto, dzielnica 
biedoty/slumsy

gig worker  | ɡɪɡ ˈwɜːkə(r) - 
pracownik tymczasowy

glorious  | ˈɡlɔːrɪəs - wspaniały

goddess  | ˈɡɒdɪs - bogini

gofer  | ˈɡəʊfə(r) - przynieś-podaj-
pozamiataj, chłopiec na posyłki 
(pot.)

go-karting  | ˈɡəʊkɑːtɪŋ  |  - 
gokarty, jazda gokartami

golden boy  | ˈɡəʊldən ˌbɔɪ - złoty 
chopak (np. danej branży)

gong  | ɡɒŋ - medal, nagroda (pot., 
UK)

good fit  | ɡʊd fɪt - dobre 
dopasowanie, odpowiedni/
nadający się do czegoś element

governor  | ˈɡʌvənə(r) - gubernator

graduate  | ˈɡrædʒʊət - absolwent

grand  | ɡrænd - ogromny, wielki

gratuitous  | ɡrəˈtjuːɪtəs - 
nieuzasadniony, niepotrzebny

grey matter  | ɡreɪ ˈmætə(r) - szare 
komórki, substancja szara

ground beef  | ɡraʊnd biːf - 
mielona wołowina

grown-up  | ˈɡrəʊn ʌp - dorosły

growth rate  | ɡrəʊθ reɪt - 
wskaźnik wzrostu

guided tour  | ˈɡaɪdɪd tʊə(r) - 
wycieczka z przewodnikiem

gun violence  | ɡʌn ˈvaɪələns - 
przemoc z użyciem broni

guttering  | ˈɡʌtərɪŋ - orynnowanie

gym  | dʒɪm - siłownia

H
habit  | ˈhæbɪt - zwyczaj

halfway  | ˌhɑːfˈweɪ - w pół drogi

hallmark  | ˈhɔːlmɑːk - znamię 
(czyjeś), cecha charakterystyczna

hand dryer  | hænd ˈdraɪə(r) - 
suszarka do rąk

handheld  | ˈhændˈheld - 
podręczny, przenośny

hands down  | hændz daʊn -  
z łatwością, z pewnością (pot.,  
nie przed rzeczownikiem)

hands-on  | hændz ɒn - 
bezpośredni, praktyczny

happy coincidence  | ˈhæpi 
kəʊˈɪnsɪdəns - szczęśliwy zbieg 
okoliczności

hardball  | ˈhɑːdbɔːl - idący 
po trupach, zajmujący 
bezkompromisowe stanowisko 
(pot., US)

hard-line  | hɑːd laɪn - zajmujący 
twarde stanowisko (np. o polityku)

hardly  | ˈhɑːdli - prawie wcale, 
prawie nic

hard-seller  | hɑːd ˈselə(r) - 
agresywny/aktywny sprzedawca 
(pot.)

harm  | hɑːm - krzywda, szkoda

headlight  | ˈhedlaɪt - reflektor 
(auta)

headquarters  | hedˈkwɔːtəz - 
siedziba główna

heavy-handed  | ˈhevi hændɪd - 
niezręczny, mało subtelny

heck no!  | hek nəʊ - nie,  
do diaska! (arch., pot.)
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hedonism  | ˈhiːdənɪz(ə)m - 
hedonizm

hemisphere  | ˈhemɪsfɪə(r) - 
półkula

herbal tea  | ˈhɜːbl tiː - herbatka 
ziołowa

hibiscus  | hɪˈbɪskəs - hibiskus

hideout  | ˈhaɪdaʊt - kryjówka

high-flying  | haɪ ˈflaɪɪŋ - niezwykle 
udany, który odniósł ogromny 
sukces

high-income  | haɪ ˈɪŋkʌm -  
o wysokim poziomie dochodów 
(np. o grupie społecznej)

high-interest  | haɪ ˈɪntrəst - 
wysoko oprocentowany

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

high-stakes  | haɪ steɪks - o wysokie 
stawki (gra, zagrywka) (tylko przed 
rzeczownikiem)

high-topped  | haɪ tɒpt - sięgający 
wysoko za kostkę, wysoki (but)

hitherto  | ˌhɪðəˈtuː - dotychczas, 
jak dotąd

HMT (His/Her Majesty’s 
Transport)  | ˌeɪtʃ em ˈtiː hɪz hə(r) 
ˈmædʒəstiz ˈtrænspɔːt - statek 
transportowy Jej/Jego Królewskiej 
Mości (UK)

holidaymaker  | ˈhɒlədeɪmeɪkə(r) - 
wczasowicz (UK)

home-made  | həʊm meɪd - 
domowej roboty

homicide rate  | ˈhɒmɪsaɪd reɪt - 
wskaźnik zabójstw

homophobic  | ˌhəʊməʊˈfəʊbiə - 
homofobiczny

honeymoon  | ˈhʌnɪmuːn - miesiąc 
miodowy

honours  | ˈɒnəz - zaszczyty, 
wyróżnienia (UK)

hopelessly  | ˈhəʊpləsli - 
beznadziejnie

hot-ticket  | hɒt ˈtɪkɪt - popularny 
i poszukiwany (np. produkt) (pot., 
tylko przed rzeczownikiem)

household  | ˈhaʊshəʊld - 
gospodarstwo domowe, dom

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

how cool is that?!  | ˈhaʊ kuːl ɪz 
ðæt - ależ to odlot/odjazd, nie? 
(slang.)

how-to  | haʊ tuː - samopomocy 
(poradnik, książka) (tylko przed 
rzeczownikiem)

hub  | hʌb - centrum  
(np. aktywności, biznesu)

humble beginnings  | ˈhʌmbl 
bɪˈɡɪnɪŋz - skromne początki

humidifying  | hjuːˈmɪdɪfaɪɪŋ - 
nawilżający

hurricane  | ˈhʌrɪkən - huragan

hyperactivity  | ˌhaɪpərˈæktɪv - 
nadmierna aktywność

hypertension  | ˌhaɪpəˈtenʃ n - 
nadciśnienie

I
iconic  | aɪˈkɒnɪk - kultowy

if truth be told...  | ɪf truːθ bi təʊld 
- prawdę powiedziawszy,..., prawdę 
mówiąc...

ifs and buts  | ɪfs ənd bəts - 
wątpliwości i zastrzeżenia (pot.)

illustrious  | ɪˈlʌstrɪəs - znamienity, 
znakomity

immodest  | ɪˈmɒdɪst - nieskromny

impact  | ˈɪmpækt - wpływ (na coś)

impeccable  | ɪmˈpekəbl - 
nieskazitelny, doskonały

impoverished  | ɪmˈpɒvərɪʃt - 
zubożały

impressive  | ɪmˈpresɪv - 
imponujący, robiący wrażenie

in any way, shape or form  | ɪn ˈeni 
ˈweɪ ʃeɪp ɔː(r) ˈfɔːm - w dowolnej 
postaci, w jakiejkolwiek postaci lub 
formie

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

in cooperation with sb  | ɪn 
kəʊˌɒpəˈreɪʃn wɪð ˈsʌmbədi - we 
współpracy z kimś

in dire straits  | ɪn ˈdaɪə(r) streɪtz - 
w opałach

in effect  | ɪn ɪˈfekt - w praktyce,  
w rzeczywistości

in high demand  | ɪn haɪ dɪˈmɑːnd - 
potrzebny, bardzo poszukiwany

in no time  | ɪn nəʊ ˈtaɪm - raz, 
dwa, praktycznie od razu (pot.)

in protest  | ɪn ˈprəʊtest -  
w ramach protestu

in recent memory  | ɪn ˈriːsnt 
ˈmeməri - ostatnimi czasy

in simple terms  | ɪn ˈsɪmpl tɜːmz - 
mówiąc prosto

in tandem with sth  | ɪn ˈtændəm 
wɪð ˈsʌmθɪŋ - w parze z czymś, 
jednocześnie z czymś

in the first person  | ɪn ðə ˈfɜːst 
ˈpɜːsn - z pierwszej osoby  
(np. punktu widzenia)

in the line of fire  | ɪn ðə laɪn əv 
ˈfaɪə(r) - na linii ognia

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

in this day and age  | ɪn ðɪs deɪ ǝnd 
eɪdʒ - w obecnych czasach

in X terms  | ɪn tɜːmz - pod 
względem 

inactivity  | ˌɪnækˈtɪvɪti - 
bezczynność

inadvertently  | ˌɪnədˈvɜːtəntli - 
niechcący

inappropriateness  | 
ˌɪnəˈprəʊprɪətnɪs - 
nieodpowiedniość, nienadawanie 
się

inception  | ɪnˈsepʃn - założenie, 
powstanie

incidence  | ˈɪnsɪdəns - wystąpienie 
(czegoś)

incident  | ˈɪnsɪdənt - zdarzenie, 
wydarzenie

inclined to do sth  | ɪnˈklaɪnd tə du 
ˈsʌmθɪŋ - skłonny do (z)robienia 
czegoś

income  | ˈɪŋkʌm - dochód, 
przychód
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incoming  | ˈɪnkʌmɪŋ - 
przychodzący, nadchodzący

in-country  | ɪn ˈkʌntri - znajdujący 
się w danym kraju/na miejscu

increasingly  | ɪnˈkriːsɪŋli - coraz 
bardziej

in-depth  | ɪn depθ - dogłębny, 
szczegółowy

indigenous  | ɪnˈdɪdʒɪnəs - rdzenny, 
tubylczy

indulgent  | ɪnˈdʌldʒənt - 
pobłażliwy

inefficient  | ˌɪnɪˈfɪʃnt - niewydajny, 
nieskuteczny, nieudolny

inevitably  | ɪnˈevɪtəbli - 
nieuchronnie

infancy  | ˈɪnfənsi - okres 
raczkowania, początki (czegoś)

influential in sth  | ˌɪnflʊˈenʃl ɪn 
ˈsʌmθɪŋ - mający wpływ w jakiejś 
kwestii/sprawie

ingenious  | ɪnˈdʒiːniəs - 
pomysłowy

initial  | ɪˈnɪʃl - pierwotny, 
początkowy

initial public offering (IPO)  | ɪˈnɪʃl 
ˈpʌblɪk ˈɒfərɪŋ ˌaɪ piː ˈəʊ - pierwsza 
oferta publiczna, debiut giełdowy 
spółki

initially  | ɪˈnɪʃəli - pierwotnie, 
początkowo

injury  | ˈɪndʒəri - uraz, obrażenie

inland  | ˈɪnlænd - leżący w głębi 
lądu

inquirer  | ɪnˈkwaɪərə(r) - ktoś, kto 
o coś pyta; dociekliwy

insight  | ˈɪnsaɪt - wgląd

insight on sth  | ˈɪnsaɪt ɒn ˈsʌmθɪŋ 
- wgląd w coś, ważne/cenne 
informacje o czymś

instalment  | ɪnˈstɔːlmənt - rata 
(UK)

instance  | ˈɪnstəns - przypadek

institutional  | ˌɪnstɪˈtjuːʃnəl - 
instytucjonalny

insufficient  | ˌɪnsəˈfɪʃnt - 
niewystarczający

insulting  | ɪnˈsʌltɪŋ - obraźliwy, 
obrażający

insurance  | ɪnˈʃʊərəns - 
ubezpieczenie, ubezpieczenia

intact  | ɪnˈtækt - nietknięty, 
nienaruszony

integrity  | ɪnˈteɡrəti - uczciwość, 
prawość

interference  | ˌɪntəˈfɪərəns - 
przeszkadzanie (komuś)

interior design  | ɪnˈtɪəriə(r) dɪˈzaɪn 
- projektowanie wnętrz

interplanetary  | ˌɪntəˈplænɪtri - 
międzyplanetarny

intro  | ˈɪntrəʊ - wprowadzenie

inventory  | ˈɪnvəntri - inwentarz, 
produkty dostępne w sprzedaży/
sklepie

inverse  | ɪnˈvɜːs - odwrotny  
(np. o korelacji)

IQ (intelligence quotient)  | 
ˌaɪ ˈkjuː ɪnˈtelɪdʒəns ˈkwəʊʃnt - 
współczynnik inteligencji

irreconcilable differences  | 
ɪˌrekənˈsaɪləbl ˈdɪfrənsɪz - różnice 
nie do pogodzenia

irresistibly  | ˌɪrɪˈzɪstəbli  |  - 
przemożnie

island  | ˈaɪlənd - wyspa

it is fair to say that...  | ɪt ɪz feə(r) 
tə ˈseɪ ðæt - trzeba przyznać, że...

item of clothing  | ˈaɪtəm əv 
ˈkləʊðɪŋ - element odzieży/ubrania

J
jalapeño  | ˌhæləˈpeɪnjəʊ - 
papryczka jalapeno

jaw-droppingly  | ˈdʒɔː drɒpɪŋli  |  
- w oszałamiający sposób, 
oszałamiająco (np. wysoka cena)

jerk chicken  | dʒɜːk ˈtʃɪkɪn - 
wędzony/marynowany kurczak 
(danie jamajskie)

job listing  | dʒɒb ˈlɪstɪŋ - 
ogłoszenie o pracę

job title  | dʒɒb ˈtaɪtl - stanowisko, 
tytuł służbowy

joyous  | ˈdʒɔɪəs - radosny

just shy of X  | dʒəst ʃaɪ əv - niemal 
X, prawie że X

K
karst  | karst - kras

kayaking  | ˈkaɪækɪŋ - spływ 
kajakami

keen  | kiːn - chętny, skory

kick scooter  | ˈkɪk ˈskuːtə(r) - 
hulajnoga

know-how  | nəʊ haʊ - know-how, 
wiedza specjalistyczna

L
lab  | læb - laboratorium

labor  | ˈleɪbə(r) - praca (US)

Labour  | ˈleɪbə(r) - lejburzyści, 
Partia Pracy (UK)

labour  | ˈleɪbə(r) - siła robocza 
(UK)

labour shortages  | ˈleɪbə(r) 
ˈʃɔːtɪdʒɪz - niedobory pracowników, 
brak rąk do pracy (UK)

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

lancet  | ˈlɑːnsɪt - lancet

landfill  | ˈlændfɪl - wysypisko 
odpadów, składowisko

landing craft  | ˈlændɪŋ krɑːft - 
okręt desantowy

landscape  | ˈlændskeɪp - 
krajobraz, pejzaż

landscaped  | ˈlændskeɪpt - 
ukształtowany (np. o terenie)

languid  | ˈlæŋɡwɪd - powolny, 
ospały

last resort  | lɑːst rɪˈzɔːt - 
ostateczność

leafy greens  | ˈliːfi ɡriːnz - zielone 
warzywa liściaste

leaning  | ˈliːnɪŋ - skłonność, 
inklinacja

lecture  | ˈlektʃə(r) - wykład
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left-wing  | left ˈwɪŋ - lewicowy

legislature  | ˈledʒɪsleɪtʃə(r) - 
zgromadzenie ustawodawcze

leisure  | ˈleʒə(r) - wypoczynek

lethargic  | lɪˈθɑːdʒɪk - letargiczny, 
ospały

liabilities  | ˌlaɪəˈbɪlətiz - 
zadłużenia, zobowiązania

licensed  | ˈlaɪsnst - licencjonowany

life-or-death  | laɪf ɔː(r) deθ - życia 
lub śmierci

like there’s no tomorrow  | ˈlaɪk 
ðeəz nəʊ təˈmɒrəʊ - jakby jutro 
miało nie nadejść

likelihood  | ˈlaɪklɪhʊd - szanse, 
prawdopodobieństwo

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

limestone  | ˈlaɪmstəʊn - wapień

line of business  | laɪn əv ˈbɪznəs 
- branża, interesy (w danej 
dziedzinie)

literally  | ˈlɪtərəli - dosłownie

little beauty  | ˈlɪtl ˈbjuːti - niezłe 
cacko (pot.)

live on air  | laɪv ɒn eə(r) - na żywo, 
na antenie

living hell  | ˈlɪvɪŋ hel - piekło na 
ziemi, istne piekło (np. o sytuacji)

load-distributing  | ləʊd 
dɪˈstrɪbjuːtɪŋ - rozkładający 
(równomiernie) ciężar/obciążenie

lobbying  | ˈlɒbɪɪŋ - lobbing 
(polityczny)

local authorities  | ˈləʊkl ɔːˈθɒrətiz 
- władze lokalne

locum  | ˈləʊkəm - zastępca, 
tymczasowo pełniący obowiązki 
(UK)

lodge  | lɒdʒ - hotel

lofty  | ˈlɒfti - wzniosły, wysoki  
(np. cel)

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

long-time  | lɒŋ taɪm - wieloletni, 
stary (tylko przed rzeczownikiem)

loosely based  | ˈluːsli beɪst - luźno 
oparty (na czymś)

loosely based on sth  | ˈluːsli beɪst 
ɒn ˈsʌmθɪŋ - luźno oparty na czymś

loss  | lɒs - utrata, strata

lounger  | ˈlaʊndʒə(r) - fotel 
ogrodowy/plażowy

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

lunar  | ˈluːnə(r) - księżycowy

luxury  | ˈlʌkʃəri - luksusowy

M
mackerel  | ˈmækrəl - makrela

magenta  | məˈdʒentə - kolor fuksji

mail order  | meɪl ˈɔːdə(r) - 
zamówienie drogą wysyłkową

mainstay  | ˈmeɪnsteɪ - filar 
(czegoś), podstawa

maintenance  | ˈmeɪntənəns - 
utrzymanie, konserwacja

major shareholder  | ˈmeɪdʒə(r) 
ˈʃeəhəʊldə(r) - większy/główny 
udziałowiec

majority  | məˈdʒɒrɪti - większość 

managing director  | ˈmænɪdʒɪŋ 
dəˈrektə(r) - dyrektor naczelny

mankind  | ˌmænˈkaɪnd - ludzkość

manual  | ˈmænjʊəl - poradnik, 
samouczek

manufacture  | ˌmænjʊˈfæktʃə(r) - 
produkcja

manufacturing  | ˌmænjʊˈfæktʃərɪŋ 
- produkcja

marine  | məˈriːn - morski

mark of respect  | mɑːk əv rɪˈspekt 
- hołd (komuś), oznaka szacunku

markedly  | ˈmɑːkɪdli - wyraźnie, 
znacznie

market economy  | ˈmɑːkɪt 
ɪˈkɒnəmi - gospodarka rynkowa

Maroon  | məˈruːn - Maroni, 
maroński (mieszani etnicznie 
karaibscy niewolnicy, którzy 

wyzwolili się i stworzyli własną 
społeczność w XVIII wieku)

martial arts  | ˈmɑːʃl ɑːts - sztuki 
walki

massive  | ˈmæsɪv - ogromny

master’s degree  | ˈmɑːstəz dɪˈɡriː 
- tytuł/stopień magistra

masterpiece  | ˈmɑːstəpiːs - 
majstersztyk, arcydzieło

MBA (Master of Business 
Administration)  | ˌem biː ˈeɪ 
ˈmɑːstər əv ˈbɪznəs ədˌmɪnɪˈstreɪʃn 
- magister zarządzania

meaty  | ˈmiːti - mocny, wypasiony 
(pot.)

Mediterranean  | ˌmedɪtəˈreɪniən - 
śródziemnomorski

mélange  | ˈmeɪlɑːnʒ - mieszanka 
(franc.)

membership  | ˈmembəʃɪp - 
członkostwo

memorabilia  | ˌmemərəˈbɪliə - 
pamiątki

memorable  | ˈmemərəbl - 
pamiętny

mentally retarded  | ˈmentəli 
rɪˈtɑːdɪd - opóźniony w rozwoju 
umysłowym

MEP (Member of the European 
Parliament)  | ˌem iː ˈpiː ˈmembə(r) 
əv ði ˌjʊərəˈpiːən ˈpɑːləmənt - 
eurodeputowany

merchandise  | ˈmɜːtʃəndaɪs - 
produkty, produkcja

merely  | ˈmɪəli - ledwie, wyłącznie

message received, loud and 
clear  | ˈmesɪdʒ rɪˈsiːvd laʊd ənd 
klɪə(r) - zrozumiano, wszystko jest 
całkowicie jasne

Messrs  | ˈmesəz - panowie 
(oficjalnie)

metamorphic  | ˌmetəˈmɔːfɪk - 
metamorficzny

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

meter charge  | ˈmiːtə(r) tʃɑːdʒ - 
opłata licznikowa

mic  | ˈmɪk - mikrofon (pot.)
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Midas touch  | ˈmaɪdəs tʌtʃ - złoty 
dotyk

migrant  | ˈmaɪɡrənt - migrant

mild  | maɪld - łagodny, lekki

military  | ˈmɪlətri - wojskowy, 
wojsko

millennials  | mɪˈleniəlz - milenialsi

minority  | maɪˈnɒrɪti - mniejszość

misinterpreting  | ˌmɪsɪnˈtɜːprɪtɪŋ - 
niewłaściwa interpretacja

misogynist  | mɪˈsɒdʒɪnɪst - 
mizogin

misspelling  | ˌmɪsˈspelɪŋ - 
niepoprawne zapisanie (słowa)

mixed reviews  | mɪkst rɪˈvjuːz 
- mieszane recenzje (zarówno 
pochlebne jak i negatywne)

mobility  | məʊˈbɪləti - zdolność 
poruszania się

moderate  | ˈmɒdərət - 
umiarkowany

modest  | ˈmɒdɪst - skromny

money talks  | ˈmʌni tɔːks - 
pieniądze mogą wiele zdziałać, 
pieniądz rządzi światem

mortgage loan  | ˈmɔːɡɪdʒ ləʊn - 
kredyt hipoteczny

motor  | ˈməʊtə(r) - silnik, 
samochód (arch.)

motorised  | ˈməʊtəraɪzd  |  - 
zmotoryzowany; zasilany silnikiem

mountainous  | ˈmaʊntənəs - 
górzysty

mug  | mʌɡ - kubek

mugging  | ˈmʌɡɪŋ - napad 
(bandycki na ulicy)

multifaceted  | ˌmʌltiˈfæsɪtɪd - 
złożony, o wielu aspektach

multimodal  | ˈmʌltɪməʊdl - 
wielomodalny (np. o zadaniu 
wykorzystującym wiele 
modalności/zmysłów)

multiplier  | ˈmʌltɪplaɪə(r) - 
mnożnik

murderer  | ˈmɜːdərə(r) - morderca

musician  | mjuːˈzɪʃn - muzyk

must-read  | mʌst riːd - lektura 
obowiązkowa, coś, co należy 
przeczytać

myriad  | ˈmɪriəd - miriady, ogrom

myth  | mɪθ - mit

N
naively  | naɪˈiːvli - naiwnie

narrative  | ˈnærətɪv - relacja, opis 
sytuacji

narrator  | nəˈreɪtə(r) - narrator

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

national security  | ˈnæʃnəl 
sɪˈkjʊərəti - bezpieczeństwo 
narodowe

National Security Council  | 
ˈnæʃnəl sɪˈkjʊərɪti ˈkaʊnsl - Rada 
ds. Bezpieczeństwa Narodowego

nationwide  | ˈneɪʃnwaɪd - w całym 
kraju

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

natter  | ˈnætə(r) - pogawędka 
(pot., UK)

navy  | ˈneɪvi - marynarka 
(wojenna)

nearest and dearest  | ˈnɪərɪst ənd 
ˈdɪərɪst - najbliżsi

neighbourhood  | ˈneɪbəhʊd - 
pobliże, okolica (UK)

net wealth  | net welθ - wartość 
majątku netto

net worth  | net wɜːθ - majątek 
netto

news break that...  | njuːz 
breɪk ðæt - pojawia się (nagła, 
niespodziewana) informacja/
wiadomość, że...

nickname  | ˈnɪkneɪm - przezwisko

no easy task  | nəʊ ˈiːzi tɑːsk - 
niełatwe zadanie

no excuse  | nəʊ ɪkˈskjuːz - bez 
wymówek

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

no wonder (that)...  | nəʊ 
ˈwʌndə(r) ðæt - nic dziwnego, że...

no wonder then, that...  | ɪts nəʊ 
ˈwʌndə(r) ðen ðæt - nic zatem 
dziwnego, że...

noble  | ˈnəʊbl - szlachetny

no-nonsense  | nəʊ ˈnɒnsns - 
rozsądny, sensowny (tylko przed 
rzeczownikiem)

not least  | nɒt liːst - zwłaszcza

not least...  | nɒt liːst - nie tylko  
z powodu tego, że...

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

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

notion  | ˈnəʊʃn - pojęcie, idea

nudist  | ˈnjuːdɪst - nudysta, 
nudystów

numerous  | ˈnjuːmərəs - liczny

nutritious  | njuːˈtrɪʃəs - odżywczy

O
OBE (Order of the British 
Empire)  | ˌəʊ biː ˈiː ˈɔːdə(r) əv ðə 
ˈbrɪtɪʃ ˈempaɪə(r) - Order Imperium 
Brytyjskiego (odznaczenie i tytuł  
w UK)

objective  | əbˈdʒektɪv - cel

obliged to do sth  | əˈblaɪdʒd tə du 
ˈsʌmθɪŋ - zobligowany do zrobienia 
czegoś, zmuszony

obstacle  | ˈɒbstəkl - przeszkoda

odd job  | ɒd dʒɒb - fucha, 
dorywcza praca

of paramount importance  | əv 
ˈpærəmaʊnt ɪmˈpɔːtns - najwyższej 
wagi

of X descent  | əv dɪˈsent - 
pochodzenia X, narodowości X

off to an X start  | ɒf tu ən stɑːt - X 
początek (czegoś, np. dobry)

off-roading  | ˌɒf ˈrəʊdɪŋ  |  - jazda 
terenowa
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oil drum  | ɔɪl drʌm - beczka  
na ropę

old-fashioned  | əʊld ˈfæʃnd - 
tradycyjny, staroświecki

omen  | ˈəʊmen - omen

ominously  | ˈɒmɪnəsli - 
niebezpiecznie, niepokojąco

omnipresent  | ˌɒmnɪˈpreznt - 
wszechobecny

on a daily basis  | ɒn ə ˈdeɪli ˈbeɪsɪs 
- na co dzień

on a related note  | ɒn ə rɪˈleɪtɪd 
nəʊt - a propos, skoro już o tym 
mowa...

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

on average  | ɒn ˈævərɪdʒ - 
przeciętnie, średnio

on board  | ɒn bɔːd - na pokładzie

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

on hand  | ɒn hænd - pod ręką, 
dostępny

on Shanks’s pony  | ɒn ʃæŋksɪz 
ˈpəʊni - na piechotę (pot., UK)

on the contrary  | ɒn ðə ˈkɒntrəri - 
przeciwnie, wprost przeciwnie

on the grounds of X  | ɒn ðə 
ɡraʊndz əv - z powodu X,  
na podstawie X

on the horizon  | ɒn ðə həˈraɪzn - 
na horyzoncie, niedługo

on the right track  | ɒn ðə raɪt træk 
- na właściwej drodze

one way or another  | wʌn weɪ 
ɔː(r) əˈnʌðə(r) - tak czy inaczej,  
w ten czy inny sposób

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

onerous  | ˈəʊnərəs - uciążliwy

ongoing  | ˈɒnɡəʊɪŋ - trwający, 
istniejący

onslaught of sth  | ˈɒnslɔːt 
əv ˈsʌmθɪŋ - napływ czegoś 
(niepohamowany), szturm/najazd

openly critical of sth  | ˈəʊpənli 
ˈkrɪtɪkl əv ˈsʌmθɪŋ - otwarcie 
krytykujący coś

orator  | ˈɒrətə(r) - orator

orbital flight  | ˈɔːbɪtl flaɪt - lot 
orbitalny

ordinary  | ˈɔːdɪnri - zwyczajny

origins  | ˈɒrɪdʒɪnz - korzenie

out of hand  | aʊt əv hænd - prosto 
z mostu, od ręki

out of shape  | aʊt əv ʃeɪp - bez 
formy (o niewydolności fizycznej)

out of the blue  | aʊt əv ðə bluː - ni 
z tego, ni z owego

outlet  | ˈaʊtlet - placówka

outlook  | ˈaʊtlʊk - perspektywy, 
widoki (na przyszłość)

output  | ˈaʊtpʊt - produkcja

overall  | ˌəʊvəˈrɔːl - ogólny

overexposed to sth  | 
ˌəʊvərɪkˈspəʊzd tə ˈsʌmθɪŋ - 
nadmiernie wystawiony (na ryzyko) 
czegoś

overt  | əʊˈvɜːt - jawny, widoczny

oxygenation  | ˈɒksɪdʒəneɪʃn - 
natlenienie

P
PAC (Political Action Committee)  | 
pæk pəˈlɪtɪkl ˈækʃn kəˈmɪti - 
komitet wyborczy (US)

pace  | peɪs - prędkość, tempo

package holiday  | ˈpækɪdʒ 
ˈhɒlədeɪ - zorganizowana wycieczka 
turystyczna

paediatrician  | ˌpiːdiəˈtrɪʃn - 
pediatra

pallet  | ˈpælɪt - paleta

paltry  | ˈpɔːltri - marny, błahy

paradigm shift  | ˈpærədaɪm ʃɪft 
- zmiana paradygmatu/sposobu 
myślenia

paragraph  | ˈpærəɡrɑːf - akapit

parallel universe  | ˈpærəlel 
ˈjuːnɪvɜːs - wszechświat równoległy

parlance  | ˈpɑːləns - żargon, język 
(np. danej branży)

parliament  | ˈpɑːləmənt - 
parlament

parody  | ˈpærədi - parodia

participant  | pɑːˈtɪsɪpənt - 
uczestnik

participative  | ˌpɑːˈtɪsəpətɪv - 
uczestniczący, wspomagający  
(np. o roli doradcy)

particle collector  | ˈpɑːtɪkl 
kəˈlektə(r) - zbieracz/
wychwytywacz cząstek, odpylacz

pastry  | ˈpeɪstri - ciastko

patty  | ˈpæti - pasztecik

pavement  | ˈpeɪvmənt - chodnik 
(UK)

peak  | piːk - szczyt

pension  | ˈpenʃn - emerytura

per annum  | pər ˈænəm - rocznie 
(łac.)

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

perennial  | pəˈreniəl - odwieczny

performance  | pəˈfɔːməns - 
wyniki, osiągi

permissive  | pəˈmɪsɪv - pobłażliwy

permit  | ˈpɜːmɪt - zezwolenie

persistence  | pəˈsɪstəns - 
wytrwałość

petroleum  | pɪˈtrəʊlɪəm - ropa 
naftowa

PhD (Doctor of Philosophy)  | ˌpi: 
eɪtʃ ˈdiː ˈdɒktər əv fɪˈlɒsəfi - doktor 
nauk, doktorat (UK)

philanthropist  | fɪˈlænθrəpɪst - 
filantrop

phone mount  | fəʊn maʊnt - 
uchwyt na telefon

physician  | fɪˈzɪʃn - lekarz (US)

pick-up  | pɪk ʌp - podniesienie, 
wzięcie

pilgrimage  | ˈpɪlɡrɪmɪdʒ - 
pielgrzymka

pit fire  | pɪt ˈfaɪə(r) - piec ziemny

plague  | pleɪɡ - plaga

plank  | plæŋk - deska
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plank  | plæŋk - deska (np. z której 
spychano piratów za burtę)

plantain  | ˈplæntɪn - banan rajski 
(do gotowania)

plastering  | ˈplɑːstərɪŋ - 
tynkowanie

playful  | ˈpleɪfl - żartobliwy

playtime  | ˈpleɪtaɪm - czas zabaw

plot  | plɒt - fabuła

plot of land  | plɒt əv lænd - 
działka (nieruchomość)

plush  | plʌʃ - luksusowy (pot.)

podiatrist  | pəˈdaɪəˌtrɪst - 
podiatra, podolog

pollution  | pəˈluːʃn - 
zanieczyszczenie (środowiska)

poolside  | ˈpuːlsaɪd - przy basenie, 
basenowy

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

populism  | ˈpɒpjʊlɪz(ə)m - 
populizm

populous  | ˈpɒpjʊləs - ludny

portable  | ˈpɔːtəbl - przenośny

portfolio  | pɔːtˈfəʊliəʊ - portfel 
inwestycyjny; portfolio  
(np. artystyczne)

post-communist  | pəʊst 
ˈkɒmjʊnɪst - postkomunistyczny

poverty  | ˈpɒvəti - ubóstwo

power struggle  | ˈpaʊə(r) ˈstrʌɡl - 
walka o wpływy

powerhouse  | ˈpaʊəhaʊs - potęga 
(np. gospodarcza)

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

practitioner  | prækˈtɪʃənə(r) - 
praktykujący (coś, np. medycynę 
lekarz)

praise  | preɪz - pochwała

predictably  | prɪˌdɪktəbli -  
w przewidywalny sposób

predicted  | prɪˈdɪktɪd - 
prognozowany

prefecture  | ˈpriːfektʃə(r) - 
prefektura

presence  | ˈprezns - obecność

presidential election  | ˌprezɪˈdenʃl 
ɪˈlekʃn - wybory prezydenckie

prestigious  | preˈstɪdʒəs - 
prestiżowy

prevalence  | ˈprevələns - 
występowanie (np. choroby)

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

price-fixing  | praɪs ˈfɪksɪŋ - zmowa 
cenowa

primarily  | ˈpraɪmərəli - 
przeważnie, głównie

primary  | ˈpraɪməri - główny, 
podstawowy

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

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

pro sports  | prəʊ spɔːts - sporty 
profesjonalne

proficient  | prəˈfɪʃnt - biegły, 
wprawny

profitable  | ˈprɒfɪtəbl - rentowny, 
dochodowy

profound  | prəˈfaʊnd - głęboki

projected  | prəˈdʒektɪd - 
przewidywany

prolific  | prəˈlɪfɪk - płodny

prominent  | ˈprɒmɪnənt - ważny, 
wyeksponowany (np. stanowisko)

property  | ˈprɒpəti - własność, 
mienie

prophetic  | prəˈfetɪk - proroczy

prosocial  | prəʊˈsəʊʃl  |  - 
prospołeczny

prospect  | ˈprɒspekt - wizja, 
perspektywa

prospects  | ˈprɒspekts - szanse, 
perspektywy (na coś)

protesting  | prəˈtestɪŋ - 
protestujący; protestować

provided that...  | prəˈvaɪdɪd ðæt - 
pod warunkiem, że...

provider  | prəˈvaɪdə(r) - dostawca

provost  | ˈprɒvəst - rektor (UK), 
administrator uczelni (US)

public broadcasting  | ˈpʌblɪk 
ˈbrɔːdkɑːstɪŋ - nadawanie/
transmisja publiczna

public speaking  | ˈpʌblɪk ˈspiːkɪŋ - 
przemawianie publiczne, publiczne 
wystąpienie

purchase  | ˈpɜːtʃəs - nabytek, 
zakup

purified  | ˈpjʊərɪfaɪd - oczyszczony

Q
quandary  | ˈkwɒndəri - rozterka, 
dylemat

quantitative  | ˈkwɒntɪtətɪv - 
ilościowy

quarterback  | ˈkwɔːtəbæk 
- rozgrywający (w futbolu 
amerykańskim)

quirky  | kwɜːki - dziwaczny, dziwny

R
racially insensitive  | ˈreɪʃəli 
ɪnˈsensətɪv - nieszanujący kwestii 
rasowych/innych ras

racy  | ˈreɪsi - seksowny, 
ekscytujący

radiographer  | ˌreɪdɪˈɒɡrəfə(r) - 
laborant pracowni radiologicznej

radius  | ˈreɪdiəs - promień 
(okręgu)

raft  | rɑːft - tratwa

rainforest  | ˈreɪnfɒrɪst - las 
deszczowy

rally  | ˈræli - wiec (np. wyborczy)

rampant  | ˈræmpənt - bujny, 
powszechny

range  | reɪndʒ - oferta, przedział

rapid  | ˈræpɪd - szybki

rapidly  | ˈræpɪdli - szybko

ready cash  | ˈredi kæʃ - gotówka, 
gotowizna

realm  | relm - kraina, obszar

reassertion  | ˌriːəˈsɜːʃn  |  - 
ponowne umocnienie (statusu, 
pozycji, władzy)
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rebranding  | ˌriːˈbrændɪŋ - 
odnowienie marki

recapitalisation  | 
ˌriːˌkapɪtəlaɪˈzeɪʃn  |  - 
dokapitalizowanie (spółki), 
rekapitalizacja

reckless  | ˈrekləs - brawurowy, 
lekkomyślny

recognisable  | ˈrekəɡnaɪzəbl - 
rozpoznawalny

record shop  | ˈrekɔːd ʃɒp - sklep  
z nagraniami/płytami

record-breaking  | ˈrekɔːd 
breɪkɪŋ - rekordowy (tylko przed 
rzeczownikiem)

reference to sth  | ˈrefrəns tə 
ˈsʌmθɪŋ - odniesienie do czegoś, 
odwołanie

registered  | ˈredʒɪstəd - 
zarejestrowany

registered nurse  | ˈredʒɪstəd nɜːs - 
dyplomowana pielęgniarka

rejection  | rɪˈdʒekʃn - odmowa, 
odrzucenie

relatively  | ˈrelətɪvli - stosunkowo, 
względnie

relieved  | rɪˈliːvd - któremu ulżyło, 
uspokojony

remarkable  | rɪˈmɑːkəbl - 
niezwykły

reminiscent of sb/sth  | ˌremɪˈnɪsnt 
əv ˈsʌmbədi - przypominający 
kogoś/coś

remuneration  | rɪˌmjuːnəˈreɪʃn - 
wynagrodzenie

renewable energy  | rɪˈnjuːəbl 
ˈenədʒi - energia odnawialna

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

repayment  | rɪˈpeɪmənt - spłata 
(zadłużenia)

repercussion  | ˌriːpəˈkʌʃn - 
reperkusja

replaceable  | rɪˈpleɪsəbl - zmienny, 
wymienny

reported  | rɪˈpɔːtɪd - podany, 
rzekomy

rerun  | ˈriːrʌn - powtórka  
(np. serialu w TV)

resale  | ˈriːseɪl - odsprzedaż

Research and Development  | 
rɪˈsɜːtʃ ənd dɪˈveləpmənt - badania 
i rozwój (sektor, dział firmy itp.)

residency  | ˈrezɪdənsi - mieszkanie 
(fakt zamieszkania)

resistance  | rɪˈzɪstəns - opór, ruch 
oporu

resort  | rɪˈzɔːt - kurort 
wypoczynkowy

resounding  | rɪˈzaʊndɪŋ - 
spektakularny, zdecydowany

responsibility  | rɪˌspɒnsəˈbɪlɪti - 
obowiązek

responsibility  | rɪˌspɒnsəˈbɪlɪti - 
odpowiedzialność

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

restless  | ˈrestləs - niespokojny

retail  | ˈriːteɪl - detal (handel)

retirement  | rɪˈtaɪəmənt - 
emerytura

revenue  | ˈrevənjuː - przychody, 
wpływy

right-wing  | raɪt wɪŋ - prawicowy

rigour  | ˈrɪɡə(r) - rygor, surowość 
(UK)

rise to fame  | raɪz tə feɪm - droga 
do sławy, wsławienie się

robbery  | ˈrɒbəri - kradzież, 
rabunki

roll-out  | rəʊl aʊt - wypuszczenie 
(produktu) (UK)

roof tile  | ruːf taɪl - dachówka

roofing  | ˈruːfɪŋ - pokrycie 
dachowe

ropey  | rəʊpi - marny, kiepski

roster  | ˈrɒstə(r) - skład (np. 
drużyny, osobowy itp.)

roughly  | ˈrʌfli - z grubsza

rousing  | ˈraʊzɪŋ - pobudzający

rung  | rʌŋ - szczebel (drabiny, 
kariery itp.)

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

rural  | ˈrʊərəl - wiejski

ruthless  | ˈruːθləs - bezlitosny

S
sales figures  | seɪlz ˈfɪɡəz - dane 
sprzedaży

sales pitch  | seɪlz pɪtʃ - gadka 
sprzedażowa, zachęta do kupna

salvage  | ˈsælvɪdʒ - odzyskanie, 
uratowanie (mienia, zatopionych 
skarbów itp.)

sanitation  | sænɪˈteɪʃn - wodno-
kanalizacyjny

sawmill  | ˈsɔːmɪl - tartak

sb in tow  | ˈsʌmbədi ɪn təʊ -  
z kimś pod ręką, razem z kimś  
(np. dzieckiem)

sb is not the sort to do sth  | 
ˈsʌmbədi ɪz nɒt ðə sɔːt tə du 
ˈsʌmθɪŋ - ktoś nie należy do ludzi, 
którzy coś (takiego) robią

sb is on the same page  | ˈsʌmbədi 
ɪz ɒn ðə seɪm peɪdʒ - ktoś myśli tak 
samo/jest tego samego zdania

sb ought to do sth  | ˈsʌmbədi ˈɔːt 
tə du ˈsʌmθɪŋ - ktoś powinien coś 
zrobić

sb would be wise to do sth  | 
ˈsʌmbədi wʊd bi waɪz tə du 
ˈsʌmθɪŋ - najrozsądniej by było, 
gdyby ktoś coś zrobił

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

sb’s heart lies in sth  | ˈsʌmbədiɪz 
hɑːt laɪz ɪn ˈsʌmθɪŋ - ktoś ma do 
czegoś serce

scant  | skænt - niewielki, skąpy

scenario  | sɪˈnɑːrɪəʊ - scenariusz

scheme  | skiːm - program, plan

schooling  | ˈskuːlɪŋ - kształcenie

scientist  | ˈsaɪəntɪst - naukowiec

scores of sth  | skɔːz əv ˈsʌmθɪŋ - 
mnóstwo czegoś

scorned  | skɔːnd - pogardzany
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Scotch bonnet  | skɒtʃ ˈbɒnɪt - 
odmiana papryki habanero (jednej 
z najostrzejszych papryk)

Scoville heat units  | ˈskoˌvɪl 
hiːt ˈjuːnɪts - jednostki ostrości 
Scoville’a (skala ostrości potraw)

scrap  | skræp - skrawek, 
kawałeczek

seamlessly  | ˈsiːmləsli - w 
doskonały sposób, gładko

search engine  | sɜːtʃ ˈendʒɪn - 
wyszukiwarka

seasoned  | ˈsiːznd - przyprawiony

seasoning  | ˈsiːznɪŋ - przyprawa

second-hand  | ˈsekənd hænd - 
używany, z drugiej ręki

sedate  | sɪˈdeɪt - spokojny

sedentary  | ˈsedntri - siedzący 
(tryb życia)

seeds of X  | siːdz əv - zalążki 
czegoś

seeing that...  | ˈsiːɪŋ ðæt - jako 
że..., zważywszy na...

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

sense  | sens - zmysł (np. smaku)

sensory  | ˈsensəri - czuciowy 
(związany ze zmysłami)

sentiment  | ˈsentɪmənt - pogląd, 
odczucie

sepal  | ˈsepl - działka kielicha 
(kwiatu)

sequencing  | ˈsiːkwənsɪŋ - 
kolejkowanie, kolejność

setback  | ˈsetbæk - komplikacja, 
problem

settler  | ˈsetlə(r) - osadnik

sexual assault  | ˈsekʃʊəl əˈsɔːlt 
- napaść na tle seksualnym, 
molestowanie seksualne

sexual harassment  | ˈsekʃʊəl 
ˈhærəsmənt - molestowanie 
seksualne

share price  | ʃeə(r) praɪs - cena 
akcji

shared services  | ʃeəd ˈsɜːvɪsɪz - 
usługi wspólne

sharing economy  | ˈʃeərɪŋ 
ɪˈkɒnəmi - wspólna konsumpcja

sharp as a tack  | ʃɑːp ǝz ǝ tæk 
- bardzo zmyślny, niezwykle 
przenikliwy (US)

shed  | ʃed - szopa

shining example  | ˈʃaɪnɪŋ 
ɪɡˈzɑːmpl - doskonały przykład, 
wzór czegoś

shock therapy  | ʃɒk ˈθerəpi - 
terapia szokowa

shopping arcade  | ˈʃɒpɪŋ ɑːˈkeɪd - 
pasaż handlowy (UK)

short-lived  | ʃɔːt ˈlɪvd - 
krótkotrwały, nietrwały

short-term  | ˈʃɔːt tɜːm - 
krótkoterminowy

shrouded in secrecy  | ˈʃraʊdɪd ɪn 
ˈsiːkrəsi - owiany tajemnicą, okryty 
tajemnicą

shrub  | ʃrʌb - krzew

shuffle  | ˈʃʌfl - przetasowanie

siblings  | ˈsɪblɪŋz - rodzeństwo

sick and tired of sth  | sɪk ənd 
ˈtaɪəd əv ˈsʌmθɪŋ - mający czegoś 
po dziurki w nosie

sidewalk  | ˈsaɪdwɔːk - chodnik 
(US)

sidings  | ˈsaɪdɪŋz - deskowanie 
zewnętrzne, siding (US)

sight  | saɪt - widok

sign of gratitude  | saɪn əv 
ˈɡrætɪtjuːd - oznaka wdzięczności

signage  | ˈsaɪnɪdʒ - szyldy 
reklamowe; tablice informacyjne

significant  | sɪɡˈnɪfɪkənt - znaczny, 
znaczący

significantly  | sɪɡˈnɪfɪkəntli - 
znacząco

silvery  | ˈsɪlvəri - srebrzysty

simultaneously  | ˌsɪmlˈteɪnɪəsli - 
jednocześnie

sincere  | sɪnˈsɪə(r) - szczery

singer-songwriter  | ˈsɪŋə 
ˈsɒŋraɪtə(r) - piosenkarz-
kompozytor

situated somewhere  | ˈsɪtʃʊeɪtɪd 
ˈsʌmweə(r) - umiejscowiony gdzieś

six-figure  | sɪks ˈfɪɡə(r) - 
sześciocyfrowy

sizeable  | ˈsaɪzəbl - spory, pokaźny

sizing  | ˈsaɪzɪŋ - rozmiarówka, 
mierzenie (odzieży)

sizzling  | ˈsɪzlɪŋ - upalny, skwarny

sky-high  | skaɪ ˈhaɪ - niebotyczny, 
zbyt wygórowany

skyscraper  | ˈskaɪskreɪpə(r) - 
drapacz chmur

slap bang in the middle of sth  | 
slæp bæŋ ɪn ðə ˈmɪdl əv ˈsʌmθɪŋ 
- usadowiony dokładnie pośrodku 
czegoś, w samym środeczku czegoś

slated for sth  | ˈsleɪtɪd fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - planowany na coś

slick-tongued  | slɪk tʌŋd - 
wygadany

slightly  | ˈslaɪtli - odrobinę

slippery  | ˈslɪpəri - śliski

sloth  | sləʊθ - lenistwo

slowdown  | ˈsləʊdaʊn - 
spowolnienie

sluggish  | ˈslʌɡɪʃ - powolny

slum  | slʌm - slumsowy, znajdujący 
się w dzielnicy nędzy

slump  | slʌmp - kryzys, gwałtowny 
spadek

slur  | slɜː(r) - oszczerstwo, afront

SME (small and medium-sized 
enterprise)  | ˌes em ˈiː smɔːl tə 
ˈmiːdɪəm saɪzd ˈentəpraɪs - małe 
lub średnie przedsiębiorstwo

smoked herring  | sməʊkt ˈherɪŋ - 
wędzony śledź

soaked  | səʊkt - przemoczony

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

social justice  | ˈsəʊʃl ˈdʒʌstɪs - 
sprawiedliwość społeczna

sole ownership  | səʊl ˈəʊnəʃɪp - 
wyłączna własność

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

solid  | ˈsɒlɪd - solidny, mocny

somewhat  | ˈsʌmwɒt - nieco, 
cokolwiek
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somewhere in the region of X  | 
ˈsʌmweə(r) ɪn ðə ˈriːdʒən əv - w 
okolicy X, w przybliżeniu X

sonographer  | səˈnɒɡrəfə(r) - 
technik ultrasonografii, laborant 
pracowni USG

sore  | sɔː(r) - obolały

sorrel  | ˈsɒrəl - szczaw

sought after  | ˈsɔːt ˈɑːftə(r) - 
poszukiwany, rozchwytywany (nie 
przed rzeczownikiem)

Spaniard  | ˈspænɪəd - Hiszpan

spanner in the works  | ˈspænə(r) 
ɪn ðə ˈwɜːks - coś, co psuje 
wszystko, coś, co rujnuje plany

spat  | spæt - sprzeczka, kłótnia

species  | ˈspiːʃiːz - gatunek

speech  | spiːtʃ - przemówienie

speeding ticket  | ˈspiːdɪŋ ˈtɪkɪt - 
mandat za przekroczenie prędkości

speedometer  | spiːˈdɒmɪtə(r) - 
prędkościomierz

speedy  | ˈspiːdi - szybki

spelunking  | spɪˈlʌŋkɪŋ - 
eksploracja jaskiń (US)

spicy  | ˈspaɪsi - pikantny

spokesperson  | ˈspəʊkspɜːsn - 
rzecznik

spread over sth  | spred ˈəʊvə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - porozrzucany gdzieś

spread over X  | spred ˈəʊvə(r) - 
porozrzucany po X, rozrzucony po X

stable  | ˈsteɪbl - stabilny

staffing  | ˈstɑːfɪŋ - obsadzenie 
stanowisk, obsada etatów

staggering  | ˈstæɡərɪŋ - olbrzymi, 
oszałamiający

stance on sth  | stæns ɒn ˈsʌmθɪŋ - 
pogląd w jakiejś kwestii, opinia  
o czymś

staple  | ˈsteɪpl - typowy element, 
podstawowy produkt/towar

starring X  | stɑːrɪŋ - z X w roli 
głównej

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

state line  | steɪt laɪn - granica 
stanowa (US)

state-funded  | steɪt fʌndɪd 
- fundowany przez państwo, 
budżetowy

statement  | ˈsteɪtmənt - 
oświadczenie, pokazanie (czegoś)

state-run  | steɪt rʌn - państwowy 
(o zakładzie)

stats (statistics)  | stəts stəˈtɪstɪks - 
dane, statystyki

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

staunch  | stɔːntʃ - wierny, 
zagorzały

steakhouse  | ˈsteɪkhaʊs  |  - 
restauracja oferująca steki

STEM (science, technology, 
engineering, maths)  | stem 
ˈsaɪəns tekˈnɒlədʒi ˌendʒɪˈnɪərɪŋ 
mæθs - nauki/przedmioty ścisłe

sth can get you far  | ˈsʌmθɪŋ kən 
ˈɡet ju ˈfɑː(r) - dzięki czemuś można 
daleko zajść

sth is a buzz  | ˈsʌmθɪŋ ɪz ə 
bʌz - coś jest niesamowitym 
dreszczykiem emocji, coś jest niezłą 
jazdą (pot.)

sth is a must  | ˈsʌmθɪŋ ɪz ə mʌst 
- coś jest koniecznością, coś należy 
koniecznie zrobić/mieć

sth is in order  | ˈsʌmθɪŋ ɪz ɪn 
ˈɔːdə(r) - coś jest potrzebne, coś 
jest konieczne

sth is not the case  | ˈsʌmθɪŋ ɪz 
nɒt ðə keɪs - coś nie jest prawdą/
nie jest takie (jak się wydaje, jak się 
sądzi itp.)

sth is what it takes  | ˈsʌmθɪŋ ɪz 
ˈwɒt ɪt teɪks - coś jest tym, co jest 
potrzebne/wymagane

sth may be in order  | ˈsʌmθɪŋ meɪ 
bi ɪn ˈɔːdə(r) - coś może mieć sens, 
możliwe, że coś trzeba zrobić

stock exchange  | stɒk ɪksˈtʃeɪndʒ - 
giełda papierów wartościowych

storey  | ˈstɔːri - piętro, poziom 
(UK)

straightforward  | ˌstreɪtˈfɔːwəd - 
prosty, jasny

strewn across sth  | struːn əˈkrɒs 
ˈsʌmθɪŋ - porozsiewany po czymś

strewn with sth  | struːn wɪð 
ˈsʌmθɪŋ - usiany czymś, upstrzony

submarine  | ˈsʌbməriːn - łódź 
podwodna

subplot  | ˈsʌbplɒt - wątek 
dodatkowy/oboczny (w książce, 
filmie)

sub-prime  | ˈsʌbprʌɪm  |  - 
wysokiego ryzyka (o kredycie, 
pożyczce)

subsequent  | ˈsʌbsɪkwənt - 
następujący (po czymś), późniejszy

subsequently  | ˈsʌbsɪkwəntli - 
następnie, później

subsistence  | səbˈsɪstəns - 
utrzymywanie się przy życiu

substandard  | ˌsʌbˈstændəd - 
niskiej jakości

substantially  | səbˈstænʃəli - 
znacząco, w znacznym stopniu

sufficient  | səˈfɪʃnt - wystarczający

suitor  | ˈsuːtə(r) - zalotnik

supervisory  | ˌsuːpəˈvaɪzəri - 
nadzorczy

supervisory authority  | 
ˌsuːpəˈvaɪzəri ɔːˈθɒrəti - ciało/
organ nadzorujący

supporting cast  | səˈpɔːtɪŋ kɑːst - 
aktorzy drugoplanowi (w filmie)

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

surfer dude  | ˈsɜːfə djuːd - 
wyluzowany wielbiciel surfingu 
(slang.)

surgery  | ˈsɜːdʒəri - zabieg 
chirurgiczny

surreal  | səˈriːəl - surrealistyczny, 
nierealny

survey  | ˈsɜːveɪ - badanie, sondaż

sustainable  | səˈsteɪnəbl - 
zrównoważony ekologicznie

swagger  | ˈswæɡə(r) - dumny 
krok, pewność siebie

swanky  | ˈswæŋki - elegancki, 
modny
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sweeping  | ˈswiːpɪŋ - szeroko 
zakrojony, gruntowny

swiftly  | ˈswɪftli - prędko, szybko

swoosh  | swuːʃ - falka, zawijas

syllable  | ˈsɪləbl - sylaba

syrupy  | ˈsɪrəpi - lepki

T
takeover  | ˈteɪkəʊvə(r) - przejęcie 
(spółki)

tax haven  | tæks ˈheɪvn - raj 
podatkowy

taxed  | tækst - wyczerpany

technique  | tekˈniːk - technika, 
sposób robienia czegoś

teething problems  | ˈtiːðɪŋ 
ˈprɒbləmz - początkowe problemy

temporarily  | ˈtemprərəli - 
tymczasowo

temptation  | tempˈteɪʃn - pokusa

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

term  | tɜːm - kadencja

term  | tɜːm - pojęcie, słowo  
(na coś)

textiles  | ˈtekstaɪlz - tekstylia

that said...  | ðət sed - chociaż..., 
mimo to...

the Caribbean  | ðə ˌkærɪˈbiːən - 
Karaiby

the chickens have come home 
to roost  | ðə ˈtʃɪkɪnz həv kʌm 
həʊm tə ruːst - przyszła kryska na 
Matyska; pora wypić piwo, które się 
uwarzyło

the elderly  | ðə ˈeldəli - ludzie 
starsi

the latter  | ðə ˈlætə(r) - ten drugi/
ostatni (z wymienionych)

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

the lion’s share of sth  | ðə ˈlaɪənz 
ʃeə(r) əv ˈsʌmθɪŋ - lwia dola/część 
czegoś

the North Pole  | ðə nɔːθ pəʊl - 
biegun północny

the pride of X  | ðə praɪd əv - 
najlepszy (z, syn/córka) X  
(o wybitnym człowieku 
pochodzącym skądś)

the Republicans  | ðə rɪˈpʌblɪkənz 
- Republikanie (prawicowa 
partia polityczna, jedna z dwóch 
dominujących partii USA)

the sky is the limit  | ðə skaɪ ɪz ðə 
ˈlɪmɪt - nie ma rzeczy niemożliwych

the world over  | ðə wɜːld ˈəʊvə(r) 
- na całym świecie

the world was sb’s oyster  | ðə 
wɜːld wəz ˈsʌmbədɪz ˈɔɪstə(r) - 
świat stoi przed kimś otworem

theme  | θiːm - temat, motyw 
(przewodni)

there is no hiding from sth  | ðə z 
nəʊ ˈhaɪdɪŋ frəm ˈsʌmθɪŋ - nie da 
się ukryć faktu, że...

this) just goes to show that...  | 
ðɪs dʒəst ɡəʊz tə ʃəʊ ðæt - to tylko 
pokazuje/podkreśla, że...

thorny  | ˈθɔːni - ciernisty, drażliwy

thrift store  | θrɪft stɔː(r) - sklep 
z rzeczami używanymi (z którego 
dochody są przekazywane na cele 
dobroczynne)

thriving  | ˈθraɪvɪŋ - kwitnący, 
dobrze prosperujący

tin can  | ˌtɪn kæn - puszka

tiring  | ˈtaɪərɪŋ - męczący

to abolish sth  | tu əˈbɒlɪʃ ˈsʌmθɪŋ 
- obalić coś

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

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

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

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

to act as X  | tu ækt əz - działać 
jako X; pełnić rolę X

to add fuel to the fire  | tu æd 
ˈfjuːəl tə ðə ˈfaɪə(r) - dolewać oliwy 
do ognia

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

to administer sth  | tu 
ədˈmɪnɪstə(r) ˈsʌmθɪŋ - podać coś 
(lek)

to adorn sth  | tu əˈdɔːn ˈsʌmθɪŋ - 
przyozdabiać coś, zdobić

to advocate sth  | tu ˈædvəkeɪt 
ˈsʌmθɪŋ - orędować za czymś, 
promować coś

to affect sth  | tu əˈfekt ˈsʌmθɪŋ - 
wpłynąć na coś, wywrzeć wpływ

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

to align sth with sth  | tu 
əˈlaɪn ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ 
- wyrównywać coś z czymś; 
ujednolicać coś z czymś

to allege  | tu əˈledʒ - 
domniemywać, utrzymywać

to allow sb in  | tu əˈlaʊ ˈsʌmbədi 
ɪn - wpuścić kogoś do środka

to anchor sth to sth  | tu ˈæŋkə(r) 
ˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmθɪŋ - zakotwiczyć 
coś w czymś, przypiąć coś  
do czegoś

to anticipate  | tu ænˈtɪsɪpeɪt - 
przewidywać

to appear somewhere  | tu əˈpɪə(r) 
ˈsʌmweə(r) - pojawić się gdzieś

to appoint sb as X  | tu əˈpɔɪnt 
ˈsʌmbədi əz - wyznaczyć kogoś  
na pozycję/stanowisko X

to appoint sb X  | tu əˈpɔɪnt 
ˈsʌmbədi  |  - wyznaczyć/mianować 
kogoś (na) X

to approve of sth  | tu əˈpruːv 
əv ˈsʌmθɪŋ - pochwalać coś, 
akceptować

to arouse sb  | tu əˈraʊz ˈsʌmbədi - 
pobudzić kogoś

to assure sb  | tu əˈʃɔː(r) ˈsʌmbədi - 
zapewnić kogoś, uspokoić

to attempt sth  | tu əˈtempt 
ˈsʌmθɪŋ - spróbować czegoś
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to attend sth  | tu əˈtend ˈsʌmθɪŋ - 
uczęszczać gdzieś (do szkoły)

to attend X  | tu əˈtend - uczęszczać 
do X (szkoły)

to award sth  | tu əˈwɔːd ˈsʌmθɪŋ - 
przyznać coś (komuś)

to award sth sth  | tu əˈwɔːd 
ˈsʌmθɪŋ ˈsʌmθɪŋ - nagrodzić coś 
czymś (nagrodą/tytułem)

to balance the books  | tə ˈbæləns 
ðə bʊks - zbilansować księgi 
(rachunkowe)

to be all that bad  | tə bi ɔːl ðət 
bæd - być kompletnie do niczego

to be around  | tə bi ǝˈraʊnd - 
istnieć, być (dostępnym, na rynku 
itp.)

to be better off  | tə bi ˈbetə(r) ɒf - 
być w lepszej sytuacji, wyjść  
na czymś lepiej

to be content with sth  | tə 
bi kənˈtent wɪð ˈsʌmθɪŋ - być 
zadowolonym z czegoś

to be credited with doing sth  | 
tə bi ˈkredɪtɪd wɪð ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
- przypisywać komuś zrobienie 
czegoś

to be down to sb  | tə bi daʊn tə 
ˈsʌmbədi - zależeć od kogoś

to be drawn to do sth  | tə bi drɔːn 
tə du ˈsʌmθɪŋ - ciągnąć do czegoś, 
czuć pociąg do robienia czegoś

to be going places  | tə bi ˈɡəʊɪŋ 
ˈpleɪsɪz - mieć przed sobą świetlaną 
przyszłość, mieć przed sobą 
prawdziwą karierę

to be home to sb  | tə bi həʊm 
tə ˈsʌmbədi - być czyimś domem, 
być miejscem, w którym ktoś 
zamieszkuje

to be in keeping with sth  | tə bi ɪn 
ˈkiːpɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ - być zgodnym 
z czymś, być typowym dla czegoś

to be in the hot seat  | tə bi ɪn ðə 
hɒt siːt - być w ciężkim położeniu

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

to be music to sb’s ears  | tə bi 
ˈmjuːzɪk tə ˈsʌmbədɪz ɪəz - stanowić 
muzykę dla czyichś uszu

to be no exception  | tə bi nəʊ 
ɪkˈsepʃn - nie być wyjątkiem

to be not without options  | tə bi 
nɒt wɪðˈaʊt ˈɒpʃnz - mieć jakieś 
opcje/możliwości

to be of the same mind  | tə bi 
əv ðə seɪm maɪnd - mieć ten sam 
pomysł, myśleć jednakowo

to be on sale  | tə bi ɒn seɪl - być 
na wyprzedaży

to be on to sth  | tə bi ɒn tə 
ˈsʌmθɪŋ - mieć dobry pomysł, iść 
dobrym tropem/torem

to be rife  | tə bi raɪf - szerzyć się, 
często się pojawiać

to be sb’s forte  | tə bi ˈsʌmbədiɪz 
ˈfɔːteɪ - być czyjąś mocną stroną

to be spot on  | tə bi spɒt ɒn - być 
dokładnie tym, czego się szuka

to be the bearer of bad news  | 
tə bi ðə ˈbeərə(r) əv ˌbæd ˈnju:z - 
przynosić złe wieści

to be up to par  | tə bi ʌp tə 
pɑː(r) - być wystarczająco dobrym, 
nadawać się

to be willing to do sth  | tə bi 
ˈwɪlɪŋ tə du ˈsʌmθɪŋ - być chętnym/
skorym do (z)robienia czegoś

to beg a question  | tə beɡ ə 
ˈkwestʃən - aż się prosić o pytanie

to behold sth  | tə bɪˈhəʊld 
ˈsʌmθɪŋ - oglądać coś, widzieć

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

to bestow sth  | tə bɪˈstəʊ ˈsʌmθɪŋ 
- obdarzyć (kogoś) czymś, przekazać 
(komuś) coś

to bestow sth  | tə bɪˈstəʊ ˈsʌmθɪŋ 
- przyznać coś, dać (komuś)

to bet one’s bottom dollar  | tə bet 
wʌnz ˈbɒtəm ˈdɒlə(r) - założyć się  
o ostatnie pieniądze

to blind sb to sth  | tə blaɪnd 
ˈsʌmbədi tə ˈsʌmθɪŋ - zaślepić 
kogoś w jakiejś kwestii

to blow sb away  | tə bləʊ 
ˈsʌmbədi əˈweɪ - kompletnie kogoś 
zaskoczyć (pozytywnie)

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

to bomb  | tə bɒm - zrobić klapę 
(pot.)

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

to boycott sb for sth  | tə 
ˈbɔɪkɒt ˈsʌmbədi fə(r) ˈsʌmθɪŋ - 
bojkotować kogoś za coś/z powodu 
czegoś

to branch out into sth  | tə brɑːntʃ 
aʊt ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ - rozszerzać 
działalność do czegoś

to bring home the bacon  | tə brɪŋ 
həʊm ðə ˈbeɪkən - zarabiać  
na utrzymanie rodziny, przynosić 
do domu wypłatę (pot.)

to bring people together  | tə brɪŋ 
ˈpiːpl təˈɡeðə(r) - jednoczyć ludzi

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

to brush up on sth  | tə brʌʃ ʌp 
ɒn ˈsʌmθɪŋ - podszlifować coś, 
podszkolić się w czymś

to buck the trend  | tə bʌk ði: 
trend - opierać się trendom, działać 
inaczej, niż inni

to bump sth up  | tə bʌmp ˈsʌmθɪŋ 
ʌp - podbić coś, podwyższyć

to buoy sb up  | tə bɔɪ ˈsʌmbədi 
ʌp - podnieść kogoś na duchu, 
poprawić czyjś nastrój

to burst  | tə bɜːst - pęknąć

to buy in bulk  | tə baɪ ɪn bʌlk - 
kupować w ilościach hurtowych/
hurtem

to buzz around  | tə bʌz əˈraʊnd 
- latać wszędzie, aż huczeć (od 
aktywności, ilości ludzi dokoła itp.)

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

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

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

to cash in on sth  | tə kæʃ ɪn ɒn 
ˈsʌmθɪŋ - zbić na czymś majątek, 
zarobić na czymś
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to cast a glance  | tə kɑːst ə ɡlɑːns - 
rzucić okiem (na coś), spojrzeć

to catch a ride  | tə kætʃ ə raɪd - 
złapać okazję, podjechać (gdzieś/
na czymś)

to catch sth between a rock and 
a hard place  | tə kætʃ ˈsʌmθɪŋ 
bɪˈtwiːn ə rɒk ənd ə hɑːd ˈpleɪs - 
znaleźć się między młotem  
a kowadłem (o czymś)

to catch sth on sth  | tə kætʃ 
ˈsʌmθɪŋ ɒn ˈsʌmθɪŋ - zaczepić 
czymś o coś

to cement sth  | tə sɪˈment 
ˈsʌmθɪŋ - scementować coś, 
przypieczętować

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

to charge sth  | tə tʃɑːdʒ ˈsʌmθɪŋ - 
zażądać opłaty, liczyć sobie opłatę 
w jakiejś wysokości

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

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

to chill  | tə tʃɪl - relaksować się 
(pot.)

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

to cite sth  | tə saɪt ˈsʌmθɪŋ - 
przytaczać coś

to collude  | tə kəˈluːd - być  
w zmowie

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

to come a long way  | tə kʌm ə ˈlɒŋ 
ˈweɪ - bardzo się zmienić, daleko 
zajść

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

to come as no surprise that...  | tə 
kʌm əz nəʊ səˈpraɪz ðæt - nie być 
niespodzianką, że...

to come into effect  | tə kʌm ˈɪntu 
ɪˈfekt - wejść w życie

to come to a total  | tə kʌm tu ə 
ˈtəʊtl - wynosić razem/łącznie

to come to an X fate  | tə kʌm tu 
ən feɪt - spotkać X los, zaznać X losu

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

to come to know sth by X name  | 
tə kʌm tə nəʊ ˈsʌmθɪŋ baɪ ˈneɪm - 
poznać coś jako X

to come to one’s senses  | tə kʌm 
tə wʌnz ˈsensɪz - zacząć trzeźwo 
myśleć

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

to commemorate sth  | tə 
kəˈmeməreɪt ˈsʌmθɪŋ - uczcić coś

to commit a crime  | tə kəˈmɪt ə 
kraɪm - popełnić przestępstwo

to compare sth to sth  | tə 
kəmˈpeə(r) ˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmθɪŋ - 
porównać coś z czymś

to compensate sb  | tə 
ˈkɒmpənseɪt ˈsʌmbədi - zapłacić 
komuś (za zadanie), wynagrodzić 
komuś (coś)

to compete  | tə kəmˈpiːt - 
rywalizować

to complain of sth  | tə kəmˈpleɪn 
əv ˈsʌmθɪŋ - narzekać na coś

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

to conclude  | tə kənˈkluːd - 
stwierdzić, dojść do wniosku

to condemn sth  | tə kənˈdem 
ˈsʌmθɪŋ - potępiać coś

to conduct research  | tə kənˈdʌkt 
rɪˈsɜːtʃ - przeprowadzić badanie

to conduct sth  | tə kənˈdʌkt 
ˈsʌmθɪŋ - przeprowadzić coś, 
wykonać

to confiscate sth  | tə ˈkɒnfɪskeɪt 
ˈsʌmθɪŋ - skonfiskować coś

to confound sth  | tə kənˈfaʊnd 
ˈsʌmθɪŋ - skomplikować coś, 
utrudnić

to confront sth  | tǝ kənˈfrʌnt 
ˈsʌmθɪŋ - zmierzyć się z czymś, 
stanąć twarzą w twarz z czymś

to consider sb sth  | tə kənˈsɪdə(r) 
ˈsʌmbədi ˈsʌmθɪŋ - uznawać kogoś 
za coś/jakiegoś

to consider sb to be X  | tə 
kənˈsɪdə(r) ˈsʌmbədi tə bi - 
uznawać kogoś za X

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

to contain sth  | tə kənˈteɪn 
ˈsʌmθɪŋ - zawierać coś

to contrive sth  | tə kənˈtraɪv 
ˈsʌmθɪŋ - zaaranżować coś, 
sfabrykować

to convert to sth  | tə kənˈvɜːt tə 
ˈsʌmθɪŋ - przejść na coś

to cool off  | tə kuːl ɒf - ochłonąć

to correlate with sth  | tə ˈkɒrəleɪt 
wɪð ˈsʌmθɪŋ - korelować z czymś

to counter sth  | tə ˈkaʊntə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - przeciwdziałać czemuś, 
walczyć z czymś

to court sb  | tǝ kɔːt ˈsʌmbədi - 
ubiegać (się) o kogoś, zabiegać  
o czyjeś względy

to cover (for sb)  | tə ˈkʌvə fə(r) 
ˈsʌmbədi - zastępować (kogoś, 
podczas nieobecności tej osoby  
w pracy)

to culminate in sth  | tə ˈkʌlmɪneɪt 
ɪn ˈsʌmθɪŋ - zakończyć się czymś, 
zostać czymś uwieńczonym

to cut a dash  | tə kʌt ə ˈdæʃ - 
wyglądać bardzo elegancko (UK)

to date  | tə deɪt - na chwilę 
obecną, dotychczas

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

to dazzle sb  | tə ˈdæzl ˈsʌmbədi - 
oszołomić kogoś, zadziwić

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

to decline  | tə dɪˈklaɪn - 
opaść,zmniejszyć się

to depart  | tə dɪˈpɑːt - odjechać

to determine sth  | tə dɪˈtɜːmɪn 
ˈsʌmθɪŋ - wyznaczać coś, określać
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to devise sth  | tə dɪˈvaɪz ˈsʌmθɪŋ - 
obmyślić coś, zaprojektować

to diminish  | tə dɪˈmɪnɪʃ - 
zmniejszyć się

to dip  | tə dɪp - obniżać (się), 
spadać

to disappoint  | tə ˌdɪsəˈpɔɪnt - 
rozczarować

to discard sth  | tə dɪˈskɑːd 
ˈsʌmθɪŋ - wyrzucić coś

to dish sth out  | tə dɪʃ ˈsʌmθɪŋ aʊt 
- rozdawać coś

to dispose sth  | tə dɪˈspəʊz 
ˈsʌmθɪŋ - wyrzucić coś

to disrespect sth  | tə ˌdɪsrɪˈspekt 
ˈsʌmθɪŋ - okazać czemuś brak 
szacunku, nie szanować czegoś

to dive deep  | tə daɪv diːp - 
głęboko zanurkować, dać nura

to diversify  | tə daɪˈvɜːsɪfaɪ - 
zdywersyfikować

to divert sth  | tə daɪˈvɜːt ˈsʌmθɪŋ - 
przekierować coś

to divide  | tə dɪˈvaɪd - dzielić

to divorce sb  | tə dɪˈvɔːs ˈsʌmbədi 
- rozwieść się z kimś

to do battle  | tə du ˈbætl - 
walczyć, toczyć bój (arch.)

to do one’s homework  | tə du 
wʌnz ˈhəʊmwɜːk - odrobić pracę 
domową, dobrze przygotować się 
do czegoś (o kimś)

to doll sth up  | tə dɒl ˈsʌmθɪŋ ʌp - 
upiększyć coś, odpicować

to don sth  | tə dɒn ˈsʌmθɪŋ - 
wdziać coś, przywdziać

to donate  | tǝ dəʊˈneɪt - dawać/
ofiarować datek

to donate to charity  | tə dəʊˈneɪt 
tə ˈtʃærɪti - dać datek/złożyć datek 
na cele dobroczynne/charytatywne

to donate X  | tə dəʊˈneɪt - 
podarować X, dać X na cele 
dobroczynne

to doubt  | tə daʊt - wątpić

to downscale  | tə ˌdaʊnˈskeɪl - 
zmniejszać skalę/rozmiary czegoś 
(np. spółki) (US)

to draw attention to sth  | tə drɔː 
əˈtenʃn tə ˈsʌmθɪŋ - zwrócić na coś 
uwagę

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

to draw sth up  | tə drɔː ˈsʌmθɪŋ ʌp 
- sporządzić coś (dokument, mapę)

to drop out of college  | tə drɒp 
ˈaʊt əv ˈkɒlɪdʒ - rzucić naukę  
na studiach (licencjackich)

to drop sth off  | tə drɒp ˈsʌmθɪŋ 
ɒf - wyrzucić coś, wywalić  
(np. po drodze gdzieś)

to drop sth off somewhere  | 
tə drɒp ˈsʌmθɪŋ ɒf ˈsʌmweə(r) - 
podrzucić coś gdzieś

to dry-rub sth  | tə draɪ rʌb 
ˈsʌmθɪŋ - natrzeć coś przyprawami

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

to embark on sth  | tu ɪmˈbɑːk ɒn 
ˈsʌmθɪŋ - wyruszyć w coś (podróż), 
rozpocząć (karierę)

to emerge  | tu ɪˈmɜːdʒ - pojawiać 
się

to enable sth  | tu ɪˈneɪbl ˈsʌmθɪŋ - 
umożliwić coś

to encounter sb  | tu ɪnˈkaʊntə(r) 
ˈsʌmbədi - napotkać kogoś

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

to encroach on sth  | tǝ ɪnˈkrəʊtʃ 
ɒn ˈsʌmθɪŋ - zagrozić czemuś, 
wtargnąć w coś/gdzieś

to endorse sth  | tu ɪnˈdɔːs ˈsʌmθɪŋ 
- poprzeć coś, polecić

to energise sth  | tə ˈenərˌdʒaɪz 
ˈsʌmθɪŋ - dodać czemuś energii

to enforce sth  | tu ɪnˈfɔːs ˈsʌmθɪŋ 
- wyegzekwować coś, wymusić coś

to engage in sth  | tu ɪnˈɡeɪdʒ ɪn 
ˈsʌmθɪŋ - zaangażować się w coś, 
zacząć coś robić

to enhance sth  | tu ɪnˈhɑːns 
ˈsʌmθɪŋ - ulepszyć coś, poprawić

to establish sth  | tu ɪˈstæblɪʃ 
ˈsʌmθɪŋ - założyć coś, utworzyć

to exacerbate sth  | tu ɪɡˈzæsəbeɪt 
ˈsʌmθɪŋ - pogorszyć coś

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

to exchange sb for sb  | tu 
ɪkˈstʃeɪndʒ ˈsʌmbədi fə(r) ˈsʌmbədi 
- zastąpić kogoś kimś

to expand  | tu ɪkˈspænd - 
rozszerzać się, rozwijać

to expand into sth  | tu ɪkˈspænd 
ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ - rozwijać się o coś/
do czegoś; poszerzać działalność  
o coś/do czegoś

to express sth  | tu ɪkˈspres 
ˈsʌmθɪŋ - wyrazić coś

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

to extend to sth  | tu ɪkˈstend tə 
ˈsʌmθɪŋ - rozszerzyć do czegoś, 
objąć też coś

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

to factor sth into sth  | tə ˈfæktə(r) 
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ - uwzględnić 
coś w czymś

to fall behind sb  | tə fɔːl bɪˈhaɪnd 
ˈsʌmbədi - pozostawać za kimś  
w tyle

to fall over  | tə fɔːl ˈəʊvə(r) - 
upaść, przewrócić się

to fast-forward to sth  | tə fɑːst 
ˈfɔːwəd tə ˈsʌmθɪŋ - przeskoczyć  
w czasie do przodu do czegoś

to fathom sth  | tə ˈfæðəm  
ˈsʌmθɪŋ - pojąć coś, zrozumieć  
(coś niepojętego/ciężkiego  
do zrozumienia)

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

to feature sb  | tə ˈfiːtʃə(r) 
ˈsʌmbədi - ukazywać kogoś, 
przedstawiać

to feel compelled to do sth  | tə fiːl 
kəmˈpeld tə du ˈsʌmθɪŋ - czuć się 
zobowiązanym do zrobienia czegoś

to field sb  | tə fiːld ˈsʌmbədi - 
wystawić kogoś (np. do walki,  
w zawodach)

to fit sth in  | tə fɪt ˈsʌmθɪŋ ɪn - 
zmieścić coś (np. w terminarzu)
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to flavour sth  | tə ˈfleɪvə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - doprawić coś do smaku 
(UK)

to flee sth  | tə fliː ˈsʌmθɪŋ - 
uciekać przed czymś

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

to flourish  | tə ˈflʌrɪʃ - kwitnąć, 
dobrze się rozwijać

to flout sth  | tə flaʊt ˈsʌmθɪŋ - 
zlekceważyć coś

to follow in footsteps of sth  | tə 
ˈfɒləʊ ɪn ˈfʊtsteps əv ˈsʌmθɪŋ - 
pójść za przykładem czegoś

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

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

to fork out X  | tə fɔːk aʊt - wybulić 
X

to free sth up  | tə friː ˈsʌmθɪŋ ʌp - 
uwolnić coś, zwolnić coś; upłynnić 
(środki)

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

to fumble  | tə ˈfʌmbl - wypuścić 
piłkę (w sporcie, gdy jest to błąd)

to fume  | tǝ fjuːm - gotować się  
ze złości

to fund sb’s way through sth  | 
tə fʌnd ˈsʌmbədiɪz ˈweɪ θruː 
ˈsʌmθɪŋ - sfinansować czyjś pobyt/
uczęszczanie gdzieś (np. do szkoły)

to gain an advantage over sb  | 
tə ɡeɪn ən ədˈvɑːntɪdʒ ˈəʊvə(r) 
ˈsʌmbədi - zyskać nad kimś 
przewagę

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

to gatecrash  | tə ˈɡeɪtkræʃ - 
wprosić się (na imprezę, przyjęcie, 
tam, gdzie jest się niechcianym 
gościem)

to gather sth  | tə ˈɡæðə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - zbierać coś

to get about sth  | tə ˈɡet əˈbaʊt 
ˈsʌmθɪŋ - rozpocząć coś, zacząć coś 
robić

to get around  | tə get əˈraʊnd - 
poruszać się (gdzieś)

to get bogged down in sth  | tə ɡet 
bɒɡd daʊn ɪn ˈsʌmθɪŋ - pogrążyć 
się w czymś, uwikłać

to get hold of sb  | tə ɡet həʊld əv 
ˈsʌmbədi - złapać kogoś, znaleźć 
kogoś (np. kogoś, z kim ma się 
sprawę do załatwienia)

to get one’s foot in the door  | tə 
ɡet wʌnz fʊt ɪn ðə dɔː(r) - zaczepić 
się gdzieś, zdobyć przyczółek  
(np. na rynku)

to get sth going  | tə ɡet ˈsʌmθɪŋ 
ˈɡəʊɪŋ - pobudzić coś, uruchomić

to get sth in order  | tə ɡet ˈsʌmθɪŋ 
ɪn ˈɔːdə(r) - uporządkować coś, 
zaprowadzić w czymś porządek

to get straight down to business  | 
tə ɡet streɪt daʊn tə ˈbɪznəs - 
przejść od razu do rzeczy

to get synapses firing  | tə ˈɡet 
ˈsaɪnæpsɪz ˈfaɪərɪŋ - rozruszać szare 
komórki

to get the better of sb  | tə ˈɡet 
ðə ˈbetə(r) əv ˈsʌmbədi - pokonać 
kogoś, przemóc

to get up and running  | tə ˈɡet 
ʌp ənd ˈrʌnɪŋ - zacząć działać, 
uruchomić (coś, się)

to give a warning  | tə ɡɪv ə 
ˈwɔːnɪŋ - wystosować ostrzeżenie

to give up easily  | tə ɡɪv ʌp ˈiːzəli - 
poddać się łatwo

to go according to plan  | tə ɡəʊ 
əˈkɔːdɪŋ tə plæn - pójść zgodnie  
z planem

to go for it  | tə ɡəʊ fə(r) ɪt - 
spróbować coś zrobić (pot.)

to go from strength to strength  | 
tə ɡəʊ frəm streŋθ tə streŋθ - 
odnosić coraz większe sukcesy, 
doskonale sobie radzić

to go gaga for sth  | tə ɡəʊ ˈɡɑːɡɑː 
fə(r) ˈsʌmθɪŋ - zbzikować  
na punkcie czegoś

to go it alone  | tə ɡəʊ ɪt əˈləʊn - 
zrobić coś w pojedynkę, samemu

to go long  | tə ɡəʊ ˈlɒŋ - 
wykonać daleki rzut (w futbolu 
amerykańskim)

to go on foot  | tə ɡəʊ ɒn fʊt - iść 
piechotą

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

to go under  | tə ɡəʊ ˈʌndə(r) - 
splajtować (pot.)

to grab sb by the throat  | tə ɡræb 
ˈsʌmbədi baɪ ðə θrəʊt - chwycić 
kogoś za gardło

to graduate from X  | tə 
ˈɡrædʒueɪt frəm - ukończyć szkołę 
X/studia X

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

to gross X  | tə ɡrəʊs - zarobić 
brutto X

to hail from X  | tə heɪl frəm - 
pochodzić z X

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

to hand sth  | tǝ hænd ˈsʌmθɪŋ - 
wręczyć coś

to hassle sb  | tə ˈhæsl ˈsʌmbədi - 
nękać kogoś

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

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

to have a lot going for oneself  | 
tə həv ə lɒt ˈɡəʊɪŋ fə(r) wʌnˈself - 
mieć sporo zalet (o kimś)

to have a monopoly on sth  | tə 
həv ə məˈnɒpəli ɒn ˈsʌmθɪŋ - mieć 
monopol na coś

to have a responsibility to do 
sth  | tə həv ə rɪˌspɒnsəˈbɪlɪti tə 
du ˈsʌmθɪŋ - mieć jakiś obowiązek, 
być odpowiedzialnym za zrobienie 
czegoś

to have deep pockets  | tə həv diːp 
ˈpɒkɪts - być zamożnym

to have it doing sth  | tə həv ɪt 
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ - mieć po dziurki  
w nosie robienia czegoś

to have neither the time nor 
the inclination to do sth  | tə 
həv ˈnaɪðə(r) ðə ˈtaɪm nɔː(r) ði 
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ˌɪnklɪˈneɪʃn tə du ˈsʌmθɪŋ - nie mieć 
ani czasu, ani chęci na zajmowanie 
się czymś

to have one’s roots in sth  | tə həv 
wʌnz ruːts ɪn ˈsʌmθɪŋ - wywodzić 
się z czegoś

to have X ring to it  | tə həv rɪŋ tu 
ɪt - brzmieć jak X, mieć X brzmienie

to have) ants in one’s pants  | tə 
həv ænts ɪn wʌnz pænts - nie móc 
usiedzieć w jednym miejscu

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

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

to hijack sth  | tə ˈhaɪdʒæk 
ˈsʌmθɪŋ - porwać coś, skraść

to hit the mark  | tə hɪt ðə mɑːk 
- trafić w sedno; być tym, czego 
trzeba/czego ludzie chcą

to hold a position  | tə həʊld 
ə pəˈzɪʃn - piastować jakieś 
stanowisko

to hold sb back  | tə həʊld 
ˈsʌmbədi bæk - powstrzymać 
kogoś, pohamować

to honour sb  | tə ˈɒnə(r) ˈsʌmbədi 
- uhonorować kogoś (UK)

to hop onto sth  | tə hɒp ˈɒntə 
ˈsʌmθɪŋ - wskoczyć na coś

to hurl sth at sb  | tə hɜːl ˈsʌmθɪŋ 
ət ˈsʌmbədi - obrzucać kogoś czymś 
(np. wyzwiskami)

to identify sb  | tu aɪˈdentɪfaɪ 
ˈsʌmbədi - zidentyfikować kogoś

to impound sth  | tu ɪmˈpaʊnd 
ˈsʌmθɪŋ - odholować coś (auto itp.)

to inaugurate sth  | tu ɪˈnɔːɡjʊreɪt 
ˈsʌmθɪŋ - zainaugurować coś

to incentivise sb to do sth  | 
tə ɪnˈsentɪvaɪz ˈsʌmbədi tə du 
ˈsʌmθɪŋ - zachęcić kogoś do 
zrobienia czegoś

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

to investigate sth  | tu ɪnˈvestɪɡeɪt 
ˈsʌmθɪŋ - zbadać coś

to iron sth out  | tu ˈaɪən ˈsʌmθɪŋ 
aʊt - pokonać coś, uporać się z 
czymś

to issue sth  | tu ˈɪʃuː ˈsʌmθɪŋ - 
wydać coś, wyemitować

to jet off somewhere  | tə ˈdʒet 
ɒf ˈsʌmweə - wyruszyć gdzieś, 
polecieć (np. do ciepłych krajów)

to jump ship  | tə dʒʌmp ʃɪp - 
opuścić statek, uciec skądś

to keep costs down  | tə kiːp kɒsts 
daʊn - ograniczać koszty

to keep one’s wits about them  | 
tə kiːp wʌnz wɪts əˈbaʊt ðəm - 
zachować zimną krew/trzeźwość 
umysłu

to keep up  | tə kiːp ʌp - nadążać 
za, robić (coś) na bieżąco

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

to kick sth into gear  | tə ˈkɪk 
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə ɡɪə(r) - wejść z czymś 
na wysokie obroty, przyspieszyć z 
czymś

to kick sth off  | tə kɪk ˈsʌmθɪŋ ɒf - 
rozpocząć coś, wystartować

to knight sb  | tə naɪt ˈsʌmbədi - 
pasować na rycerza (nadać tytuł 
szlachecki w UK)

to lampoon sb  | tə læmˈpuːn 
ˈsʌmbədi - pariodować kogóś

to land a job  | tə lænd ə dʒɒb - 
zdobyć pracę

to land sb sth  | tə lænd ˈsʌmbədi 
ˈsʌmθɪŋ - przynieść coś komuś, 
przysporzyć komuś czegoś

to lark about  | tə lɑːk əˈbaʊt - 
wyprawiać hece (UK)

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

to leave sb scratching their head  | 
tə liːv ˈsʌmbədi ˈskrætʃɪŋ ðeə(r) hed 
- wprawić kogoś w konsternację

to let sb go  | tə let ˈsʌmbədi ɡəʊ - 
zwolnić kogoś

to level off  | tə ˈlevl ɒf - wyrównać 
się, osiągnąć stały poziom

to leverage sth  | tə ˈliːvərɪdʒ 
ˈsʌmθɪŋ - wykorzystać coś w jakimś 

celu, użyć czegoś w celu wywarcia 
nacisku/wymuszenia czegoś

to live it up  | tə lɪv ɪt ʌp - cieszyć 
się życiem, używać życia

to loom  | tə luːm - nadchodzić, 
zbliżać się

to lounge  | tə laʊndʒ - wylegiwać 
się

to maintain (that...)  | tə meɪnˈteɪn 
ðæt - twierdzić (że...)

to make a difference  | tə meɪk ə 
ˈdɪfrəns - sprawiać/czynić różnicę

to make a killing  | tə meɪk ə ˈkɪlɪŋ 
- zarobić krocie

to make an effort  | tə meɪk ən 
ˈefət - wysilić się, postarać się

to make bank  | tə ˈmeɪk bæŋk - 
zarobić krocie

to make ends meet  | tə meɪk endz 
miːt - wiązać koniec z końcem

to make inroads into sth  | tə meɪk 
ˈɪnrəʊdz ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ - poczynić w 
czymś postępy

to make no secret of sth  | tə 
ˈmeɪk nəʊ ˈsiːkrɪt əv ˈsʌmθɪŋ - nie 
czynić z czegoś tajemnicy

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

to make progress  | tə meɪk 
ˈprəʊɡres - poczynić postępy, iść do 
przodu

to manufacture sth  | tə 
ˌmænjʊˈfæktʃə(r) ˈsʌmθɪŋ - 
wyprodukować coś

to meet a target  | tǝ miːt ǝ ˈtɑːɡɪt 
- wykonać coś zgodnie z wytyczną/
normą, osiągnąć odpowiedni 
poziom sprzedaży/obrotów

to merge sth into sth  | tə mɜːdʒ 
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ - połączyć 
coś z czymś

to mimic sb  | tə ˈmɪmɪk ˈsʌmbədi - 
naśladować kogoś

to move forward  | tə muːv ˈfɔːwəd 
- zacząć działać w jakimś kierunku

to move in for the close  | tə muːv 
ɪn fə(r) ðə kləʊz - zacząć finalizować 
sprzedaż/transakcję
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to move into sth  | tə muːv ˈɪntə 
ˈsʌmθɪŋ - wejść do czegoś/na jakiś 
rynek

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

to muster sth  | tə ˈmʌstə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - zebrać coś (np. odwagę, 
siłę)

to mutter sth  | tə ˈmʌtə(r) ˈsʌmθɪŋ 
- wymamrotać coś

to nick sth  | tə nɪk ˈsʌmθɪŋ - 
podwędzić coś, skraść

to number X  | tə ˈnʌmbə(r) - 
wynosić X, liczyć sobie X

to obviate sth  | tu ˈɒbvieɪt 
ˈsʌmθɪŋ - zażegnać coś, uczynić 
zbędnym

to offset sth  | tu ˈɒfset ˈsʌmθɪŋ - 
wyrównać coś, zrównoważyć

to originate from X  | tu 
əˈrɪdʒəneɪt frəm - pochodzić z X

to oust sb  | tu aʊst ˈsʌmbədi - 
wypchnąć kogoś (ze stanowiska), 
zmusić kogoś do dymisji

to outearn sb  | tə ˈaʊtɜːn 
ˈsʌmbədi - zarabiać więcej od kogoś

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

to overlook sth  | tu ˌəʊvəˈlʊk 
ˈsʌmθɪŋ - wychodzić na coś (o 
oknach z jakimś widokiem)

to pack a punch  | tə pæk ə pʌn(t)ʃ  
- mieć niezłego kopa, dawać ostro 
w kość

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

to partner up  | tə ˈpɑːtnə(r) ʌp - 
połączyć siły (z kimś)

to pass on the baton  | tə pɑːs ɒn 
ðə ˈbætɒn - przekazać pałeczkę

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

to pass sth down to sb  | tə 
pɑːs ˈsʌmθɪŋ daʊn tə ˈsʌmbədi - 
przekazać coś komuś (np. dzieciom 
w spadku)

to pay a premium for sth  | tə peɪ 
ə ˈpriːmɪəm fə(r) ˈsʌmθɪŋ - zapłacić 
za coś więcej/dużo

to pay dividends  | tə peɪ 
ˈdɪvɪdendz - opłacić się, zwrócić 
się z nawiązką (o inwestycji, 
ryzykownym przedsięwzięciu)

to pay homage to sb  | tə peɪ 
ˈhɒmɪdʒ tə ˈsʌmbədi - złożyć komuś 
hołd

to pay off  | tə peɪ ɒf - opłacić się

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

to perform  | tə pəˈfɔːm - grać, 
występować

to permit sth  | tə pəˈmɪt ˈsʌmθɪŋ - 
zezwolić na coś

to pertain to sth  | tə pəˈteɪn tə 
ˈsʌmθɪŋ - dotyczyć czegoś

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

to pester sb  | tə ˈpestə(r) ˈsʌmbədi 
- dokuczać komuś

to pick up a degree  | tə pɪk ʌp ə 
dɪˈɡriː - zdobyć tytuł (np. naukowy)

to pile sth on  | tə paɪl ˈsʌmθɪŋ ɒn - 
nagromadzać coś

to pin sb to the wall  | tə pɪn 
ˈsʌmbədi tu ðə wɔːl - przyszpilić 
kogoś do ściany

to pine for sth  | tə paɪn fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - tęsknić za czymś, 
wzdychać do czegoś

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

to play host to sb  | tə ˈpleɪ həʊst 
tə ˈsʌmbədi - mieścić w sobie 
kogoś, gościć

to pledge to do sth  | tǝ pledʒ tǝ 
du ˈsʌmθɪŋ - przyrzec, że się coś 
zrobi, zobowiązać się do zrobienia 
czegoś

to point sb to sth  | tə pɔɪnt 
ˈsʌmbədi tə ˈsʌmθɪŋ - wskazać coś 
komuś

to polish sth off  | tə ˈpɒlɪʃ ˈsʌmθɪŋ 
ɒf - zakończyć szybko coś (np. 
czymś)

to ponder sth  | tə ˈpɒndə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - rozważać coś, 
zastanawiać się nad czymś

to pop up  | tǝ pɒp ʌp - wyskakiwać

to pose a question  | tə pəʊz ə 
ˈkwestʃən - zadać pytanie

to predict sth  | tə prɪˈdɪkt ˈsʌmθɪŋ 
- przewidzieć coś

to project sth  | tə prəˈdʒekt 
ˈsʌmθɪŋ - przewidywać, 
prognozować coś; starać się zrobić 
jakieś wrażenie

to promulgate sth  | tə ˈprɒməlɡeɪt 
ˈsʌmθɪŋ - rozpropagować coś, 
rozpowszechnić

to propel  | tə prəˈpel - napędzić, 
poruszyć

to provide sb with sth  | tə 
prəˈvaɪd ˈsʌmbədi wɪð ˈsʌmθɪŋ - 
zapewniać coś komuś, dawać

to punctuate sth  | tə ˈpʌŋktʃʊeɪt 
ˈsʌmθɪŋ - przerwać coś, wydarzyć 
się (podczas czegoś, np. o 
katastrofie)

to purchase sth  | tə ˈpɜːtʃəs 
ˈsʌmθɪŋ - nabyć coś

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

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

to put pen to paper  | tə pʊt pen 
tə ˈpeɪpə(r) - zabrać się do pisania, 
napisać coś (książkę)

to put sb straight  | tə pʊt 
ˈsʌmbədi streɪt - poprawić kogoś, 
sprowadzić na właściwą drogę

to put sb to work  | tə pʊt 
ˈsʌmbədi tə ˈwɜːk - wdrożyć kogoś 
do pracy, zaprząc do działania

to put sb up for adoption  | tə pʊt 
ˈsʌmbədi ʌp fə(r) əˈdɒpʃn - oddać 
kogoś do adopcji

to put sth on hold  | tə pʊt 
ˈsʌmθɪŋ ɒn həʊld - wstrzymać coś, 
odłożyć coś na jakiś czas

to put sth to one side  | tə ˈpʊt 
ˈsʌmθɪŋ tə wʌn saɪd - odłożyć coś 
na bok
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to put sth to use  | tə pʊt ˈsʌmθɪŋ 
tə juːs - spożytkować coś, użyć

to put sth together  | tə pʊt 
ˈsʌmθɪŋ təˈɡeðə(r) - ułożyć coś, 
stworzyć

to puzzle over sth  | tə ˈpʌzl 
ˈəʊvə(r) ˈsʌmθɪŋ - główkować nad 
czymś

to question sb  | tə ˈkwestʃən 
ˈsʌmbədi - przepytywać kogoś

to rake in X  | tə reɪk ɪn - zgarnąć X 
(o bardzo dużym zarobku)

to read up on sth  | tə riːd ʌp ɒn 
ˈsʌmθɪŋ - poczytać o czymś

to reap the benefits  | tə riːp ðə 
ˈbenɪfɪts - zebrać/odebrać korzyści, 
zbierać owoce wysiłków

to recharge  | tə ˌriːˈtʃɑːdʒ - 
naładować (baterię) z powrotem, 
odzyskać energię

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

to recover from sth  | tə rɪˈkʌvə(r) 
frəm ˈsʌmθɪŋ - odzyskać zdrowie/
siły/poprzedni stan po czymś

to refer to sth as X  | tə rɪˈfɜː 
tə ˈsʌmθɪŋ əz - odwoływać się 
do czegoś jako X, określać coś X 
mianem

to refund  | tə ˈriːfʌnd - zwrócić 
(koszty), zrefundować

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

to regard sb as sth  | tə rɪˈɡɑːd 
ˈsʌmbədi əz ˈsʌmθɪŋ - uznawać 
kogoś za coś/jakiegoś

to register sth  | tə ˈredʒɪstə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - odnotować coś

to regroup  | tə ˌriːˈɡruːp - zebrać 
siły, przegrupować się

to reign supreme  | tə reɪn 
suːˈpriːm - rządzić niepodzielnie

to reinforce sth  | tə ˌriːɪnˈfɔːs 
ˈsʌmθɪŋ - umocnić coś, wzmocnić

to release sth  | tə rɪˈliːs ˈsʌmθɪŋ - 
wypuścić coś (na rynek), wydać

to rely on sth  | tə rɪˈlaɪ ɒn ˈsʌmθɪŋ 
- polegać na czymś

to remain  | tə rɪˈmeɪn - 
pozostawać

to remain as X  | tə rɪˈmeɪn əz - 
pozostać X, nadal być X

to replicate sth  | tə ˈreplɪkeɪt 
ˈsʌmθɪŋ - powtórzyć coś, skopiować

to resonate with sb  | tə ˈrezəneɪt 
wɪð ˈsʌmbədi - znajdować 
zrozumienie wśród kogoś, być 
dobrze rozumianym przez kogoś

to restrict sb to doing sth  | tə 
rɪˈstrɪkt ˈsʌmbədi tə ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
- ograniczyć czyjeś działania do 
czegoś

to restrict sth  | tə rɪˈstrɪkt ˈsʌmθɪŋ 
- ograniczyć coś

to retain sth  | tə rɪˈteɪn ˈsʌmθɪŋ - 
zachować coś, utrzymać

to retort  | tə rɪˈtɔːt - zaripostować

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

to reward sb with sth  | tə rɪˈwɔːd 
ˈsʌmbədi wɪð ˈsʌmθɪŋ - nagrodzić 
kogoś czymś

to ride sth out  | tə raɪd ˈsʌmθɪŋ 
aʊt - przeczekać coś (np. nie 
wychylając się)

to ring heavily in sb’s ears  | tə rɪŋ 
ˈhevɪli ɪn ˈsʌmbədɪz ɪəz - mieć dla 
kogoś mocny/zły wydźwięk, ciężko/
źle dźwięczeć w czyichś uszach

to ring true  | tə rɪŋ truː - brzmieć 
prawdziwie/wiarygodnie

to rip sb off  | tə rɪp ˈsʌmbədi ɒf - 
naciągnąć kogoś (na coś)

to rise to prominence  | tə raɪz tǝ 
ˈprɒmɪnəns - osiągnąć znaczącą 
pozycję

to rise up to the challenge  | tə 
raɪz ʌp tə ðə ˈtʃæləndʒ - sprostać 
wyzwaniu

to round sth out  | tǝ raʊnd 
ˈsʌmθɪŋ aʊt - zamknąć coś (listę, 
spis), być na ostatnim miejscu

to run errands  | tə rʌn ˈerəndz - 
załatwiać sprawunki

to run for office  | tǝ rʌn fǝ(r) ˈɒfɪs 
- ubiegać się o urząd

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

to run up expenses  | tə rʌn ʌp 
ɪkˈspensɪz - mieć dużo wydatków, 
zgromadzić dużo wydatków

to rustle sth  | tə ˈrʌsl ˈsʌmθɪŋ - 
zaszeleścić czymś

to sack sb  | tə sæk ˈsʌmbədi - 
wylać kogoś

to sacrifice sth  | tə ˈsækrɪfaɪs 
ˈsʌmθɪŋ - poświęcić coś

to sample sth  | tə ˈsɑːmpl ˈsʌmθɪŋ 
- spróbować czegoś, skosztować

to save sb for last  | tə seɪv 
ˈsʌmbədi fə(r) lɑːst - zostawić 
(rozmowę z kimś) na sam koniec

to scale sth up  | tə skeɪl ˈsʌmθɪŋ 
ʌp - rozwinąć coś, powiększyć

to scramble over sth  | tə ˈskræmbl 
ˈəʊvə(r) ˈsʌmθɪŋ - potykać się o 
coś, brnąć przez coś, upadając

to secure sth  | tə sɪˈkjʊə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - zapewnić coś, 
zabezpieczyć

to seek advice  | tə siːk ədˈvaɪs - 
poszukiwać porady

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

to send shock waves  | tə send ʃɒk 
weɪvz - odbić się szerokim echem

to separate sth from sth  | tə 
ˈsepəreɪt ˈsʌmθɪŋ frəm ˈsʌmθɪŋ - 
oddzielić coś od czegoś

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

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

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

to settle  | tə ˈsetl - opadać, 
osiadać (np. o kurzu)

to settle somewhere  | tə ˈsetl 
ˈsʌmweə(r) - osiąść gdzieś

to shed light on sth  | tə ʃed laɪt ɒn 
ˈsʌmθɪŋ - rzucić na coś światło

to shoot to fame  | tə ʃuːt tə feɪm - 
zdobyć sławę (nagle, szybko)

to shop around  | tə ʃɒp əˈraʊnd 
- rozglądać się po sklepach (za 
czymś)
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to show sb around  | tə ʃəʊ 
ˈsʌmbədi əˈraʊnd - pokazać coś 
komuś, oprowadzić kogoś

to showcase sth  | tə ˈʃəʊkeɪs 
ˈsʌmθɪŋ - przedstawiać coś, 
ukazywać

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

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

to sign off on sth  | tə saɪn 
ɒf ɒn ˈsʌmθɪŋ - podpisać coś, 
zaaprobować

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

to sip sth  | tə sɪp ˈsʌmθɪŋ - sączyć 
coś, popijać

to sit sth out  | tə sɪt ˈsʌmθɪŋ aʊt - 
przeczekać coś, pozostać na ławce 
rezerwowych

to sit up and take notice  | tə sɪt 
ʌp ənd teɪk ˈnəʊtɪs - zwrócić na coś 
baczną uwagę

to skew sth  | tə skjuː ˈsʌmθɪŋ - 
wypaczyć coś, zniekształcić

to slide  | tə slaɪd - wślizgiwać (się)

to slide down sth  | tə slaɪd daʊn 
ˈsʌmθɪŋ - ślizgać się po czymś, 
ześlizgiwać

to slip  | tə slɪp - spaść, opaść

to soar to X  | tə sɔː(r) tə - 
gwałtownie wzrosnąć do X

to sort the wheat from the chaff  | 
tə sɔːt ðə ˈwiːt frəm ðə tʃɑːf - 
oddzielić ziarna od plew(y)

to spoil sth  | tə spɔɪl ˈsʌmθɪŋ - 
zepsuć coś

to sport sth  | tə spɔːt ˈsʌmθɪŋ - 
nosić coś, mieć coś na sobie

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

to stage sth  | tə steɪdʒ ˈsʌmθɪŋ - 
zaplanować coś, zorganizować

to start afresh  | tə stɑːt əˈfreʃ - 
zacząć od zera, rozpocząć od nowa

to start off as sth  | tə stɑːt ɒf əz 
ˈsʌmθɪŋ - zacząć się od czegoś, 
zacząć jako coś

to stay ahead of the curve  | tə 
steɪ əˈhed əv ðə kɜːv - wyprzedzać 
innych

to stay silent  | tə steɪ ˈsaɪlənt - nic 
nie powiedzieć, nie wyrazić opinii/
sprzeciwu

to step in  | tə step ɪn - 
zainterweniować

to stick somewhere  | tə stɪk 
ˈsʌmweə(r) - pozostać gdzieś, 
utrzymać się

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

to stray  | tə streɪ - zejść z drogi, 
zagubić się

to strengthen sth  | tə ˈstreŋθn 
ˈsʌmθɪŋ - umocnić coś

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

to strive towards sth  | tə straɪv 
təˈwɔːdz ˈsʌmθɪŋ - dążyć do czegoś

to struggle with sth  | tə ˈstrʌɡl 
wɪð ˈsʌmθɪŋ - borykać się z czymś

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

to subjugate sb into slavery  | 
tə ˈsʌbdʒʊɡeɪt ˈsʌmbədi ˈɪntə 
ˈsleɪvəri - zniewolić kogoś, uczynić 
niewolnikiem

to substantiate sth  | tə 
səbˈstænʃɪeɪt ˈsʌmθɪŋ - udowodnić 
coś, poprzeć (badaniami, 
dowodami)

to succeed in doing sth  | tə 
səkˈsiːd ɪn ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ - z 
powodzeniem czegoś dokonać

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

to sue sb  | tə sjuː ˈsʌmbədi - 
pozwać kogoś (do sądu)

to suffer sth  | tə ˈsʌfə(r) ˈsʌmθɪŋ - 
cierpieć na coś, doświadczać czegoś

to surface  | tə ˈsɜːfɪs - ujawniać 
się, wynurzać się

to swirl sth  | tə swɜːl ˈsʌmθɪŋ - 
wirować czymś, zakręcić

to switch gears  | tə swɪtʃ ɡɪəz - 
wrzucić wyższy bieg

to synchronise sth  | tə ˈsɪŋkrənaɪz 
ˈsʌmθɪŋ - zsynchronizować coś

to take a break from doing sth  | 
tə teɪk ə breɪk frəm ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
- zrobić sobie przerwę w robieniu 
czegoś

to take a dip  | tə teɪk ə dɪp - 
wskoczyć do wody, dać nura

to take a dive  | tə teɪk ə daɪv - 
zaliczyć spadek, upaść (gwałtownie, 
runąć)

to take a sip  | tə teɪk ə sɪp - 
pociągnąć łyk

to take a stand  | tə teɪk ə stænd - 
przyjąć stanowisko

to take hold  | tə teɪk həʊld - 
zadomowić się, zakorzenić

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

to take out money  | tə teɪk aʊt 
ˈmʌni - wziąć pożyczkę

to take sb in  | tə teɪk ˈsʌmbədi ɪn - 
przygarnąć kogoś

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

to take sth out of sth  | tə teɪk 
ˈsʌmθɪŋ aʊt əv ˈsʌmθɪŋ - pozbawić 
coś czegoś, usunąć coś z czegoś

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

to take sth to X lengths  | tə teɪk 
ˈsʌmθɪŋ tə leŋθs - posunąć się do X 
(by coś zrobić)

to take the biscuit  | tə teɪk ðə 
ˈbɪskɪt - wprawiać w osłupienie, 
zdumiewać (sobą/czymś) (pot., UK)

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

to take time out  | tə teɪk taɪm aʊt 
- brać/iść na urlop

to team up with sb  | tə tiːm ʌp 
wɪð ˈsʌmbədi - połączyć z kimś siły

to tempt sb  | tə tempt ˈsʌmbədi - 
kusić kogoś, przyciągać

to this day  | tə ðɪs deɪ - po dziś 
dzień
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to throw a party  | tə ˈθrəʊ ə ˈpɑːti 
- urządzić imprezę

to tinge sth  | tə tɪndʒ ˈsʌmθɪŋ - 
zabarwić coś

to touch on sth  | tə tʌtʃ ɒn 
ˈsʌmθɪŋ - dotykać czegoś, poruszać 
(kwestię)

to track sth  | tə træk ˈsʌmθɪŋ - 
śledzić coś, prześledzić

to traverse sth  | tǝ trəˈvɜːs 
ˈsʌmθɪŋ - przekroczyć coś, 
podróżować przez coś

to trip over sth  | tə trɪp ˈəʊvə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - potknąć się o coś

to turn heads  | tə tɜːn hedz 
- zwracać na siebie uwagę, 
zaciekawiać

to turn one’s back on sth  | tə tɜːn 
wʌnz bæk ɒn ˈsʌmθɪŋ - odwrócić 
się do czegoś plecami

to turn one’s hand to sth  | tə tɜːn 
wʌnz hænd tə ˈsʌmθɪŋ - spróbować 
sił w czymś

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

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

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

to turn to sb  | tə tɜːn tə ˈsʌmbədi - 
zwrócić się do kogoś

to turn to sb for sth  | tə tɜːn tə 
ˈsʌmbədi fə(r) ˈsʌmθɪŋ - zwrócić się 
do kogoś o coś

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

to underpin sth  | tu ˌʌndəˈpɪn 
ˈsʌmθɪŋ - stanowić fundament 
czegoś

to undertake sth  | tu ˌʌndəˈteɪk 
ˈsʌmθɪŋ - podjąć się czegoś

to underwrite sth  | tu ˌʌndəˈraɪt 
ˈsʌmθɪŋ - ubezpieczyć coś, 
gwarantować wartość czegoś

to undulate  | tu ˈʌndjʊleɪt - 
falować

to unload sth  | tu ʌnˈləʊd ˈsʌmθɪŋ 
- wyprzedać coś (szybko, po 
najniższej cenie); pozbyć się czegoś 
(masowo)

to usurp sb  | tə juːˈzɜːp ˈsʌmbədi - 
uzurpować (sobie) kogoś

to value sth at X  | tə ˈvæljuː 
ˈsʌmθɪŋ ət - wyceniać coś na X

to vandalise sth  | tə ˈvændəlaɪz 
ˈsʌmθɪŋ - zdewastować coś

to vary  | tə ˈveəri - różnić się, 
wahać

to wander somewhere  | tə 
ˈwɒndə(r) ˈsʌmweə(r) - zabłądzić 
gdzieś

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

to weight in at X  | tə weɪt ɪn ət - 
wynosić, mieć X

to whiz past sb  | tə wɪz pɑːst 
ˈsʌmbədi - śmignąć obok kogoś

to wind up somewhere  | tə waɪnd 
ʌp ˈsʌmweə(r) - skończyć gdzieś, 
wylądować gdzieś (np. po czymś,  
w wyniku czegoś itp.)

to withdraw  | tə wɪðˈdrɔː - 
wycofać się

to wonder  | tə ˈwʌndə(r) - 
zastanawiać się

to work in sb’s favour  | tə wɜːk ɪn 
ˈsʌmbədiz ˈfeɪvə(r) - zadziałać na 
czyjąś korzyść (UK)

to work one’s tail off  | tə ˈwɜːk 
wʌnz teɪl ɒf - pracować do 
upadłego (pot., slang.)

to work out  | tə ˈwɜːk aʊt - 
cwiczyć fizycznie

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

to work sth off  | tə ˈwɜːk ˈsʌmθɪŋ 
ɒf - odpracować coś, spalić (to, co 
się zjadło, ćwicząc)

to yield  | tə jiːld - ustąpić, ulec

toe cap  | təʊ kæp - wzmocnienie 
czubka buta

too big to fail  | tuː bɪɡ tə feɪl 
- zbyt wielki, by splajtować (o 
największych bankach świata)

top of the class  | tɒp əv ðə klɑːs - 
najlepszy w klasie

top pick for sb  | tɒp pɪk fə(r) 
ˈsʌmbədi - główny/najlepszy wybór 
na kogoś/jakąś rolę

top prize  | tɒp praɪz - nagroda 
główna

touchdown  | ˈtʌtʃdaʊn - 
przyłożenie (w sporcie)

touristy  | ˈtʊərɪsti - zbyt 
turystyczny, nastawiony na 
(wyciskanie forsy z) turystów (pot.)

tout  | taʊt - naganiacz

tracking device  | ˈtrækɪŋ dɪˈvaɪs - 
urządzenie śledzące/monitorujące

tractor-trailer  | ˈtræktə(r) ˈtreɪlə(r) 
- ciągnik siodłowy z naczepą

trail  | treɪl - szlak

transitional  | trænˈsɪʃnəl - 
przejściowy

transparency  | trænsˈpærənsi - 
przejrzystość

treatment  | ˈtriːtmənt - leczenie

tremendous  | trɪˈmendəs - 
ogromny, niesamowity

trendsetter  | ˈtrendsetə(r) - 
prekursor mody, ktoś, kto wyznacza 
nowe trendy

tribe  | traɪb - plemię

tricky  | ˈtrɪki - trudny, złożony

trouble-free  | ˈtrʌblfriː - 
bezproblemowy

troublesome  | ˈtrʌblsəm - 
problematyczny

trying  | ˈtraɪɪŋ - męczący, ciężki

turbulence  | ˈtɜːbjʊləns - 
wzburzenie, niepokoje

turmeric  | ˈtɜːmərɪk - kurkuma

turnover  | ˈtɜːnəʊvə(r) - obrót

tycoon  | taɪˈkuːn - potentat, 
magnat

tyre  | ˈtaɪə(r) - opona (UK)

U
ultimately  | ˈʌltɪmətli - 
ostatecznie, w końcu
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ultrasonic  | ˌʌltrəˈsɒnɪk - 
naddźwiękowy

ultrasound  | ˈʌltrəsaʊnd - badanie 
USG, ultrasonografia

unabashed  | ˌʌnəˈbæʃt - 
niespeszony, niezrażony

unabashedly  | ˌʌnəˈbæʃɪdli  |  - 
bezwstydnie, bez skrępowania

unarmed  | ˌʌnˈɑːmd - 
nieuzbrojony

unaware  | ˌʌnəˈweə(r) - 
nieświadomy

uncharted territory  | ˌʌnˈtʃɑːtɪd 
ˈterətri - białe plamy (na mapie), 
niezbadane obszary

unconditional  | ˌʌnkənˈdɪʃnəl - 
bezwarunkowy

underprivileged  | ˌʌndəˈprɪvəlɪdʒd 
- pokrzywdzony przez los, 
zmarginalizowany

undeterred  | ˌʌndɪˈtɜːd - 
niezłomny, niezrażony

undoubtedly  | ʌnˈdaʊtɪdli - bez 
wątpienia

unexercised  | əˈneksərˌsaɪzd - 
niećwiczony

unholy  | ʌnˈhəʊli - nieświęty

unicorn  | ˈjuːnɪkɔːn - spółka,  
która spółka, której wycena  
w błyskawicznym tempie 
przekroczyła 1 miliard dolarów

unimaginatively  | 
ˌʌnɪˈmædʒɪnətɪvli - niezbyt 
oryginalnie

uninvited  | ˌʌnɪnˈvaɪtɪd - 
niezaproszony, nieproszony

universal appeal  | ˌjuːnɪˈvɜːsl əˈpiːl 
- powszechnie lubiany, uznawany 
za powszechnie atrakcyjnego/
atrakcyjne

unlikely  | ʌnˈlaɪkli - 
nieprawdopodobny, mało 
prawdopodobny

unloving  | ʌnˈlʌvɪŋ - niekochający

unrecognised  | ʌnˈrekəgˌnaɪzd - 
nieuznany, nierozpoznany

unregulated  | ˌʌnˈreɡjuleɪtɪd - 
nieregulowany, bez nadzoru

unthinkable  | ʌnˈθɪŋkəbl - nie do 
pomyślenia

unveiling  | ˌʌnˈveɪlɪŋ - odsłona, 
uroczyste odsłonięcie

unwelcome  | ʌnˈwelkəm - niemile 
widziany, niechciany

up to the task  | ʌp tə ðə tɑːsk - 
wystarczająco dobry

upcoming  | ˈʌpkʌmɪŋ - 
nadchodzący

upmarket  | ˌʌpˈmɑːkɪt - drogi, 
ekskluzywny (UK)

upon doing sth  | əˈpɒn ˈduːɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ - po zrobieniu czegoś

urban  | ˈɜːbən - miejski

utter  | ˈʌtə(r) - kompletny, 
całkowity

V
valley  | ˈvæli - dolina

valuation  | ˌvæljuˈeɪʃn - wycena, 
oszacowanie

variable  | ˈveərɪəbl - zmienna

vast  | vɑːst - szeroki, rozległy

vast majority  | vɑːst məˈdʒɒrɪti - 
ogromna większość

vehicle  | ˈviːəkl - pojazd

vehicular  | vɪˈɪkjʊlə(r) - 
samochodowy

venture  | ˈventʃə(r) - 
przedsięwzięcie, operacja

vertically integrated  | ˈvɜːtɪkli 
ˈɪntɪɡreɪtɪd - zintegrowany 
pionowo

veterinary  | ˈvetnri - 
weterynaryjny

via  | ˈvaɪə - przez, dzięki (czemuś)

viable  | ˈvaɪəbl - realny, wykonalny

vicious circle  | ˈvɪʃəs ˈsɜːkl - błędne 
koło

vigorous  | ˈvɪɡərəs - ożywiony, 
energiczny

village  | ˈvɪlɪdʒ - wieś

villain  | ˈvɪlən - złoczyńca

violent  | ˈvaɪələnt - pełen 
przemocy

virtual  | ˈvɜːtʃʊəl - praktyczny, 
dosłowny

virtually  | ˈvɜːtʃʊəli - praktycznie

vital  | ˈvaɪtl - niezbędny, mający 
podstawowe znaczenie (dla czegoś)

vocal  | ˈvəʊkl - otwarcie/głośno 
wyrażający swoją opinię

volume  | ˈvɒljuːm - objętość, ilość

voyage  | ˈvɔɪɪdʒ - podróż (morska, 
kosmiczna), rejs

W
wary of sth  | ˈweəri əv ˈsʌmθɪŋ 
- mający się na baczności przed 
czymś

waste  | weɪst - ściek(i), odpad(y)

waste disposal  | weɪst dɪˈspəʊzl - 
kanalizacja, usuwanie odpadów

waterfall  | ˈwɔːtəfɔːl - wodospad

wayward  | ˈweɪwəd - krnąbrny

wealth  | welθ - majątek, bogactwo

wearable  | ˈweərəbl - noszony, 
ubierany

well in advance  | wel ɪn ədˈvɑːns 
- o wiele wcześniej, sporo przed 
czasem

well-developed  | wel dɪˈveləpt - 
dobrze rozwinięty

well-known  | wel nəʊn - 
doskonale/powszechnie znany 
(tylko przed rzeczownikiem)

well-off  | wel ɒf - zamożny (pot.)

well-paying  | wel ˈpeɪɪŋ - dobrze 
płatny

well-respected  | wel rɪˈspektɪd - 
powszechnie szanowany

westerly  | ˈwestəli - zachodni

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

wheelbarrow  | ˈwiːlbærəʊ - taczka

wheelchair access  | ˈwiːltʃeə(r) 
ˈækses - dostęp dla wózków 
inwalidzkich
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when it comes to sth  | wen ɪt 
kʌmz tə ˈsʌmθɪŋ - gdy/jeśli chodzi o 
coś, mówiąc o czymś

whizz-kid  | ˈwɪz kɪd - wunderkind, 
cudowne dziecko (UK)

whodunnit  | ˌhuːˈdʌnɪt - kryminał 
(pot.)

wholesale  | ˈhəʊlseɪl - hurtowy

wholesome  | ˈhəʊlsəm - uczciwy, 
moralny

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

Windrush  | ˈwɪndrʌʃ  |  - statek 
Windrush, którym z Karaibów do 
UK przypłynęli imigranci pod koniec 
lat 40. XX wieku

wisdom  | ˈwɪzdəm - mądrość, 
rozsądek

with sth in mind...  | wɪð ˈsʌmθɪŋ 
ɪn maɪnd... - mając coś na 
względzie,...

withdrawal  | wɪðˈdrɔːəl - 
wycofanie (depozytu); podjęcie 
(środków)

work conditions  | ˈwɜːk kənˈdɪʃnz - 
warunki pracy

working memory  | ˈwɜːkɪŋ 
ˈmeməri - pamięć robocza

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

workout  | ˈwɜːkaʊt - sesja 
treningowa, trening (fizyczny)

World Health Organization 
(WHO)  | wɜːld helθ ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn 
ˌdʌbljuː eɪtʃ ˈəʊ - Światowa 
Organizacja Zdrowia

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

world-famous  | wɜːld ˈfeɪməs - 
światowej sławy

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

worship  | ˈwɜːʃɪp - kult (np. 
przodków)

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

wrath  | rɒθ - gniew

write-down  | ˈraɪtˌdaʊn - odpis 
aktualizujący (wartość)

write-off  | ˈraɪtɒf - odpis wartości; 
strata lub spisanie na straty

X
X administration  | ədˌmɪnɪˈstreɪʃn 
- rząd(y) X (o rządzie utworzonym 
przez lub podczas kadencji X)

X buff  | bʌf - wielbiciel X, amator X

X by trade  | baɪ treɪd - X z zawodu

X climes  | klaɪmz - X strony/
rejony/kraje

X in revenues  | ɪn ˈrevənjuːz - X 
w postaci przychodów, przychody/
wpływy w wysokości X

X lies at the heart of the matter  | 
laɪz ət ðə hɑːt əv ðə ˈmætə(r) - X 
leży u podstaw czegoś, X jest w 
samym sercu czegoś

X of a lifetime  | əv ə ˈlaɪftaɪm - X 
całego życia

X of the time  | əv ðə ˈtaɪm - X 
tamtych czasów/ówczesny X

X to die for  | tə daɪ fɔː(r) - X za 
który można oddać duszę

X% proof  | pəˈsent pruːf - o mocy 
X (moc napoju alkoholowego - 
podwójna procentowa zawartość 
czystego alkoholu w napoju)

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

X-conscious  | ˈkɒnʃəs  |  - 
świadomyX, dbający o X

xenophobic  | ˌzenəˈfəʊbɪk - 
ksenofobiczny

X-minded  | ˈmaɪndɪd - o X 
przekonaniach, myślący o X

X-strong  | strɒŋ - liczący sobie 
X (ludzi, pracowników itp.) (tylko 
przed rzeczownikiem)

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

Y
yam  | jæm - batat, słodki ziemniak

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

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

youngster  | ˈjʌŋstə(r) - młodzian, 
młoda osoba

youth  | juːθ - młodzież, młodzi 
ludzie


