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A
a cut above the rest  | ə kʌt əˈbʌv 
ðə rest - lepszy od innych

a cut of the action  | ə kʌt 
əv ði ˈækʃn - udział w czymś 
lukratywnym, kawałek tortu  
(o dochodowym interesie)

a drop in the ocean  | ə drɒp ɪn 
ði ˈəʊʃn - kropla w morzu (np. 
potrzeb)

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

a long shot  | ǝ lɒŋ ʃɒt - coś mało 
realnego, niezbyt realistyczna opcja

a piece of the pie  | ə piːs əv ðə 
paɪ - kawałek tortu, udział (w czymś 
lukratywnym)

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

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

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

a tall order  | ə tɔːl ˈɔːdə(r) - coś 
mało realistycznego, trudnego  
do wykonania; ciężka sprawa (pot.)

about-face  | əˌbaʊt ˈfeɪs 
- całkowita zmiana taktyki/
stanowiska, zwrot o 180 stopni (UK)

above-average  | əˈbʌv ˈævərɪdʒ 
- ponadprzeciętny (tylko przed 
rzeczownikiem)

abruptly  | əˈbrʌptli - nagle, 
niespodziewanie

absence  | ˈæbsəns - nieobecność, 
brak

abundance  | əˈbʌndəns - obfitość

academic  | ˌækəˈdemɪk - 
nauczyciel akademicki 

acceptance  | əkˈseptəns - 
akceptacja, uznawanie

accessible  | əkˈsesəbl - dostępny

accolades  | ˈækəleɪdz - gratulacje, 
wyrazy uznania

accompaniment  | əˈkʌmpənimənt 
- akompaniament, dodatek

accompanying  | əˈkʌmpəniɪŋ - 
towarzyszący, połączony (z czymś)

accomplishment  | əˈkʌmplɪʃmənt - 
osiągnięcie

accounting  | əˈkaʊntɪŋ - 
księgowość; księgowy

achievement  | əˈtʃiːvmənt - 
osiągnięcie, zdobycz

across the board  | əˈkrɒs ðə bɔːd - 
ogólnie, wszędzie

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

addicted to sth  | əˈdɪktɪd tə 
ˈsʌmθɪŋ - uzależniony od czegoś

adroitly  | əˈdrɔɪtli - zwinnie, 
zręcznie

adventurer  | ədˈventʃərə(r) - 
poszukiwacz przygód

adventurous  | ədˈventʃərəs - 
odważny, śmiały

adversary  | ˈædvəsəri - wróg

advert  | ˈædvɜːt - spot reklamowy, 
reklama

advert (advertisement)  | ˈædvɜːt 
ədˈvɜːtɪsmənt - reklama, ogłoszenie

advertisement  | ədˈvɜːtɪsmənt - 
ogłoszenie

advocate  | ˈædvəkət - orędownik 
(za czymś), zwolennik (czegoś)

affectionately  | əˈfekʃənətli - czule

affluent  | ˈæfluənt - zamożny

affordable  | əˈfɔːdəbl - przystępny, 
dostępny cenowo

afterthought  | ˈɑːftəθɔːt - coś 
pośledniejszego, mniej istotnego

agriculture  | ˈæɡrɪˌkʌltʃə(r) - 
rolnictwo

aircraft  | ˈeəkrɑːft - samolot, 
samoloty

airliner  | ˈeəlaɪnə(r) - liniowiec, 
samolot rejsowy

airtight  | ˈeətaɪt - hermetyczny

appearance  | əˈpɪərəns - wygląd

atrocity  | əˈtrɒsəti - okropieństwo

average life expectancy  | ˈævərɪdʒ 
laɪf ɪkˈspektənsi - przeciętna 
długość życia

airy  | ˈeəri - przestronny, otwarty 
(np. o mieszkaniu, obszarze)

albeit  | ˌɔːlˈbiːɪt - aczkolwiek, 
chociaż

all sorts of X  | ɔːl sɔːts əv - wszelkie 
rodzaje X, najprzeróżniejsze X (pot.)

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

all-time high  | ˈɔːltaɪm haɪ - 
rekordowo wysoki poziom

alongside sth  | əˌlɒŋˈsaɪd ˈsʌmθɪŋ 
- obok czegoś, przy czymś

alteration  | ˌɔːltəˈreɪʃn - zmiana, 
przeróbka

altogether  | ˌɔːltəˈɡeðə(r) - 
całkiem, zupełnie

ambiguity  | ˌæmbɪˈɡjuːəti - 
dwuznaczność, niejasność

amendment to sth  | əˈmendmənt 
tə ˈsʌmθɪŋ - poprawka do czegoś

amid  | əˈmɪd - pośród, w obliczu 
(czegoś)

amidst sth  | əˈmɪdst ˈsʌmθɪŋ - 
pośród czegoś, w trakcie czegoś 
(form.)

an eye for sth  | ən aɪ fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
- oko do czegoś, smykałka do 
czegoś

and so on  | ənd ˈsəʊ ɒn - i tak dalej

annual  | ˈænjuəl - roczny

annual revenue  | ˈænjuəl 
ˈrevənjuː - roczne wpływy, 
przychód roczny

another one bites the dust...  | 
əˈnʌðə(r) wʌn baɪts ðə dʌst - 
kolejny gryzie piach, kolejny 
odszedł (o czymś lub kimś, kto 
umarł/zniknął)

aplenty  | əˈplenti - pod 
dostatkiem, w bród

appealing  | əˈpiːlɪŋ - pociągający, 
ciekawy

approximately  | əˈprɒksɪmətli -  
w przybliżeniu

area of expertise  | ˈeəriə əv 
ˌekspɜːˈtiːz - czyjaś specjalność, 
dziedzina, w której ktoś jest 
ekspertem
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arguably  | ˈɑːɡjuəbli - zapewne, 
możliwe

arid  | ˈærɪd - suchy, pustynny

arrangement  | əˈreɪndʒmənt - 
układ

as a whole  | əz ə həʊl - w całości, 
jako całość

as fate would have it...  | ǝz feɪt 
wʊd hǝv ɪt - los/pech chciał, że...

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

aspirational  | æspəˈreɪʃnəl - 
aspirujący, związany z dążeniem  
do lepszego życia, kariery itp.

assets  | ˈæsets - zasoby, majątek

assumption  | əˈsʌmpʃn - założenie

astounding  | əˈstaʊndɪŋ - 
zdumiewający

at a cost to sth  | ət ə kɒst tə 
ˈsʌmθɪŋ - kosztem czegoś

at best  | ət best - w najlepszym 
razie

at breakneck speed  | ət ˈbreɪknek 
spiːd - (pędzić, lecieć) na złamanie 
karku, z zawrotną prędkością

at large  | ət lɑːdʒ - ogółem,  
w całości

at the helm  | ət ðə helm - u steru

at times  | ət taɪmz - czasami

Athens  | ˈæθɪnz - Ateny

atrocity  | əˈtrɒsəti - potworność, 
okropieństwo (którego ktoś się 
dopuszcza)

attainable  | əˈteɪnəbl - osiągalny

attitude  | ˈætɪtjuːd - podejście, 
nastawienie

audience  | ˈɔːdiəns - czytelnicy, 
widownia, słuchacze

august  | ɔːˈɡʌst - czcigodny, 
dostojny

Aussie Rules (Australian Rules)  | 
ˈɒzi ruːlz ɒˈstreɪliən ruːlz - futbol 
australijski

authentication  | ɔ:ˌθentɪˈkeɪʃn 
- potwierdzenie autentyczności, 
uwierzytelnianie

authority  | ɔːˈθɒrəti - władza, 
zwierzchnictwo

automotive  | ˌɔːtəʊˈməʊtɪv - 
motoryzacyjny

average life expectancy  | ˈævərɪdʒ 
laɪf ɪkˈspektənsi - średnia długość 
życia

averse  | əˈvɜːs - przeciwny 
(czemuś)

aviation  | ˌeɪviˈeɪʃn - awiacja, 
lotnictwo

avoidance  | əˈvɔɪdəns - unikanie

aware  | əˈweə(r) - świadomy

awhile  | əˈwaɪl - przez chwilę 
(arch., form.)

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

backbone  | ˈbækbəʊn - kręgosłup, 
kościec (moralny)

bailout  | ˈbeɪlaʊt - pakiet 
zapomogi/dotacja finansowa 
(szczególnie udzielana przez 
państwo)

balance sheet  | ˈbæləns ʃiːt - 
zestawienie bilansowe, bilans

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

barbecue  | ˈbɑːbɪˌkjuː - grill

bargain  | ˈbɑːɡɪn - okazja (cenowa)

beast  | biːst - bestia, zwierz

before long  | bɪˈfɔː(r) ˈlɒŋ -  
po niedługim czasie

behaviour  | bɪˈheɪvjə(r) - 
zachowanie (UK)

belief  | bɪˈliːf - przekonanie, opinia

below the poverty line  | bɪˈləʊ 
ðə ˈpɒvəti laɪn - poniżej granicy 
ubóstwa, poniżej minimum 
socjalnego

beneficiary of sth  | ˌbenɪˈfɪʃəri 
əv ˈsʌmθɪŋ - ktoś, kto na czymś 
korzysta; beneficjent

benevolent  | bəˈnevələnt - 
dobrotliwy, łaskawy

between X and Y sb owns sth  | 
bɪˈtwiːn ənd ˈsʌmbədi əʊnz 
ˈsʌmθɪŋ - uwzględniając X i Y, ktoś 
ma (łącznie, razem) coś

bid  | bɪd - próba (zdobycia czegoś)

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

big game hunting  | bɪɡ ɡeɪm 
ˈhʌntɪŋ - polowanie na grubego 
zwierza

biometrics  | ˌbaɪəʊˈmetrɪks - 
biometria

birder  | ˈbɜːdə(r) - obserwator 
ptaków, ornitolog amator

bitter  | ˈbɪtə(r) - zawzięty, zażarty

bitter pill to swallow  | ˈbɪtə(r) pɪl 
tə ˈswɒləʊ - gorzka pigułka  
do przełknięcia

bitterly  | ˈbɪtəli - gorzko,  
w zgorzkniały sposób

bizarre  | bɪˈzɑː(r) - dziwaczny

bland  | blænd - nijaki

bleak  | bliːk - ponury, niewesoły

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

board  | bɔːd - rada (nadzorcza, 
dyrektorów)

boldly  | ˈbəʊldli - śmiało, zuchwale

bona fide  | ˌbəʊnə ˈfaɪdi - 
autentyczny, niekłamany (łac.)

bookie  | ˈbʊki - bukmacher (pot.)

bookmaker  | ˈbʊkmeɪkə(r) - 
bukmacher

boon  | buːn - dobrodziejstwo

boost  | buːst - bodziec, czynnik 
pobudzający

border  | ˈbɔːdə(r) - granica

borough  | ˈbʌrə - gmina  
(np. w Londynie)

bottom line  | ˈbɒtəm laɪn - saldo, 
rezultat, wynik

bound to do sth  | baʊnd tə du 
ˈsʌmθɪŋ - (który) z pewnością coś 
zrobi

branch office  | brɑːntʃ ˈɒfɪs - filia
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brand  | brænd - marka

breeding age  | ˈbriːdɪŋ eɪdʒ - wiek 
rozrodczy

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

Brit  | brɪt - Angol

brokerage  | ˈbrəʊkərɪdʒ - 
maklerstwo

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

budding  | ˈbʌdɪŋ - pączkujący, 
młody

buddy punching  | ˈbʌdi ˈpʌntʃɪŋ 
- odbijanie karty pracy za kolegę 
(pot.)

buffalo  | ˈbʌfələʊ - bawół

burden  | ˈbɜːdn - ciężar, obciążenie

bureaucracy  | bjʊəˈrɒkrəsi - 
biurokracja

by leaps and bounds  | baɪ liːps 
ənd baʊndz - milowymi krokami

C
callous  | ˈkæləs - bezduszny, 
bezwzględny

calls to do sth  | kɔːlz tə du ˈsʌmθɪŋ 
- nawoływania do zrobienia czegoś

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

capacity  | kəˈpæsəti - moce 
przerobowe/produkcyjne

cape griffon  | keɪp ˈɡrɪfən - sęp 
przylądkowy

carbon emissions  | ˈkɑːbən iˈmɪʃnz 
- emisje węglowe

carcass  | ˈkɑːkəs - tusza, zewłok

carnivore  | ˈkɑːnɪvɔː(r) - 
mięsożerca

cash withdrawal  | kæʃ wɪðˈdrɔːrəl 
- podjęcie gotówki (np. w 
bankomacie)

cast  | kɑːst - obsada (np. filmu)

catchy  | ˈkætʃi - chwytliwy

cautionary  | ˈkɔːʃənri - ku 
przestrodze (np. historia)

CBE (Commander of the Order 
of the British Empire)  | ˌsiː biː 
ˈiː kəˈmɑːndə(r) əv ði ˈɔːdə(r) əv 
ðə ˈbrɪtɪʃ ˈempaɪə(r) - Komandor 
Orderu Imperium Brytyjskiego

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

chairman  | ˈtʃeəmən - prezes

challenger  | ˈtʃæləndʒə(r) - 
konkurent, rywal

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

Champagne  | ʃæmˈpeɪn - szampan 
(oryginalny, z Szampanii) (franc.)

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

charity  | ˈtʃærɪti - organizacja 
charytatywna

chart  | tʃɑːt - diagram, schemat

cheetah  | ˈtʃiːtə - gepard

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

child rearing  | tʃaɪld ˈrɪərɪŋ - 
wychowywanie dziecka

childcare  | ˈtʃaɪldkeə(r) - 
wychowanie dziecka

choppy  | ˈtʃɒpi - zmienny, 
wzburzony

circuit  | ˈsɜːkɪt - trasa (wyścigów, 
seminariów, wykładów)

citizenry  | ˈsɪtɪzənri - obywatele

civil engineering  | ˈsɪvl 
ˌendʒɪˈnɪərɪŋ - inżynieria wodno-
lądowa

clandestine  | klænˈdestɪn - tajny

clash  | klæʃ - zbitka, konflikt

classy  | ˈklɑːsi - z klasą, szykowny

clean-up  | ˈkliːn ʌp - czyszczenie, 
oczyszczanie

clearance  | ˈklɪərəns - pozwolenie, 
zezwolenie

click-through  | klɪk θruː - 
oglądalność (strony, reklamy), 
klikalność

close-minded  | kləʊz ˈmaɪndɪd - 
o zamkniętym umyśle, o wąskich 
horyzontach

closing  | ˈkləʊzɪŋ - zamknięcie  
(np. sklepu)

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

cold call  | kəʊld kɔːl - 
niezapowiedziana wizyta 
sprzedawcy/reprezentanta 
handlowego, próba sprzedaży 
czegoś bez przygotowania i 
wcześniejszych ustaleń

collaborative  | kəˈlæbərətɪv - 
wspólny

collard greens  | ˈkɑːlərd ɡriːnz - 
kapusta warzywna; zielenina

colossal  | kəˈlɒsl - kolosalny

commensurate with sth  | 
kəˈmenʃərət wɪð ˈsʌmθɪŋ 
- współmierny do czegoś, 
proporcjonalny

commonly  | ˈkɒmənli - 
powszechnie, zazwyczaj

communal  | kəˈmjuːnl - wspólny, 
społeczny

community  | kəˈmjuːnɪti - 
społeczność

compared to sb  | kəmˈpeəd tə 
ˈsʌmbədi - w porównaniu do kogoś

comparison  | kəmˈpærɪsn - 
porównanie

compelling  | kəmˈpelɪŋ - frapujący, 
fascynujący

competing  | kəmˈpiːtɪŋ - 
rywalizujący, konkurencyjny

competition  | ˌkɒmpəˈtɪʃn - rywal, 
konkurencja

competitiveness  | kəmˈpetətɪvnɪs 
- rywalizacja, konkurowanie; 
konkurencyjność

competitor  | kəmˈpetɪtə(r) - rywal

complaint  | kəmˈpleɪnt - skarga

compliance  | kəmˈplaɪəns - 
zgodność (z normami/regułami), 
przestrzeganie (normy)
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concern  | kənˈsɜːn - obawa

conclusion  | kənˈkluːʒn - wniosek

confidence  | ˈkɒnfɪdəns - pewność 
siebie

confirmation  | ˌkɒnfəˈmeɪʃn - 
potwierdzenie

confusing  | kənˈfjuːzɪŋ - 
zagmatwany

congested  | kənˈdʒestɪd - 
zapchany (o ulicy)

congestion  | kənˈdʒestʃən - korek 
drogowy, zapchanie

consensual  | kənˈsenʃuəl -  
za obopólną zgodą, zgodny

consequently  | ˈkɒnsɪkwəntli -  
w rezultacie, wskutek tego

conservation  | ˌkɒnsəˈveɪʃn - 
ochrona (np. zagrożonego gatunku)

considerably  | kənˈsɪdərəbli - 
znacznie, w znacznym stopniu

consideration of sb  | 
kənˌsɪdəˈreɪʃn əv ˈsʌmbədi - wzgląd 
na kogoś

consortium  | kənˈsɔːtɪəm - 
konsorcjum

constant  | ˈkɒnstənt - stały

constant bickering  | ˈkɒnstənt 
ˈbɪkərɪŋ - ciągłe sprzeczki/kłótnie

content  | ˈkɒntent - zawartość, 
treść

content with sth  | kənˈtent wɪð 
ˈsʌmθɪŋ - zadowolony z czegoś

contentious  | kənˈtenʃəs - sporny, 
kontrowersyjny

convinced  | kənˈvɪnst - 
przekonany, pewny (czegoś)

copper  | ˈkɒpə(r) - miedź

cornmeal  | ˈkɔːnmiːl - mąka 
kukurydziana

cost-effective  | kɒst ɪˈfektɪv - 
rentowny, opłacalny

council  | ˈkaʊnsl - rada

coup  | kuː - przewrót, zamach stanu

coveted  | ˈkʌvɪtɪd - upragniony

cozy  | ˈkəʊzi - przytulny, miły  
(pot., US)

cracks in the armour  | kræks ɪn 
ði ˈɑːmə(r) - (okazywać) słabość, 
(wyglądać) na osłabionego (UK)

credibility  | ˌkredɪˈbɪlɪti - 
wiarygodność

creditor  | ˈkredɪtə(r) - wierzyciel

criminal  | ˈkrɪmɪnl - przestępca, 
przestępczy

crisp  | krɪsp - zgrabny, elegancki 
(pot.)

cross-cultural  | ˈkrɒs ˈkʌltʃərəl - 
międzykulturowy

crunchy  | ˈkrʌntʃi - chrupiący

cryptocurrency  | ˈkrɪptəʊˌkʌr(ə)
nsi  |   - kryptowaluta

cuisine  | kwɪˈziːn - kuchnia  
(styl gotowania)

culprit  | ˈkʌlprɪt - winowajca

culture shock  | ˈkʌltʃə(r) ʃɒk - szok 
kulturowy

customer engagement  | 
ˈkʌstəmə(r) ɪnˈɡeɪdʒmənt 
- zaangażowanie klienta, 
przyciągnięcie klienta

customs union  | ˈkʌstəmz ˈjuːnɪən 
- unia celna

cut  | kʌt - udział, dola  
(np. w zyskach)

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

D
de facto  | ˌdeɪ ˈfæktəʊ - 
faktycznie, de facto

debate  | dɪˈbeɪt - debata, dyskusja

debt  | det - zadłużenie

decision-maker  | dəˈsɪʒn ˈmeɪkə(r) 
- decydent

decline  | dɪˈklaɪn - upadek, spadek

decreasing  | dɪˈkriːsɪŋ - 
zmniejszający się

dedicated to sth  | ˈdedɪkeɪtɪd tə 
ˈsʌmθɪŋ - poświęcony czemuś

deference  | ˈdefərəns - szacunek, 
poważanie

deferment  | dɪˈfɜːmənt - odłożenie 
(w czasie)

deftly  | ˈdeftli - kunsztownie, 
zręcznie

delay  | dɪˈleɪ - opóźnienie

demand  | dɪˈmɑːnd - popyt

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

demise  | dɪˈmaɪz - zgon, śmierć

demo  | ˈdeməʊ - demonstracja, 
prezentacja (np. sprzedażowa)

desired  | dɪˈzaɪəd - wymagany, 
pożądany

diehard  | ˈdaɪhɑːd - zagorzały, 
oddany (o fanach)

digital footprint  | ˈdɪdʒɪtl ˈfʊtprɪnt 
- obecność w sieci, ślad cyfrowy 
(czyjejś działalności online, stron itp.)

dilemma  | dɪˈlemə - dylemat

dimension  | dɪˈmenʃn - wymiar

dire  | ˈdaɪə(r) - skrajny, tragiczny

disabled  | dɪsˈeɪbld - 
niepełnosprawny

disaffection  | ˌdɪsəˈfekʃn - 
niezadowolenie

disappointed  | ˌdɪsəˈpoɪntɪd - 
rozczarowany

discount  | ˈdɪskaʊnt - zniżka

disguise  | dɪsˈɡaɪz - przebranie

disillusioned  | ˌdɪsɪˈluːʒnd - 
rozczarowany, pozbawiony złudzeń

disingenuous  | ˌdɪsɪnˈdʒenjʊəs - 
nieszczery

disposable income  | dɪˈspəʊzəbl 
ˈɪnkʌm - dochód zbywalny

disruption  | dɪsˈrʌpʃn - zamęt, 
wstrząs

distaste for sth  | dɪsˈteɪst fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - zniesmaczenie czymś; 
wstręt do czegoś

district  | ˈdɪstrɪkt - dzielnica

diversity  | daɪˈvɜːsɪti - 
różnorodność

dividend  | ˈdɪvɪdend - dywidenda

domain  | dəˈmeɪn - domena, 
dziedzina
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domestic  | dəˈmestɪk - krajowy

doomed  | duːmd - skazany na 
niepowodzenie

down payment  | daʊn ˈpeɪmənt - 
zaliczka, przedpłata

downside  | ˈdaʊnsaɪd - negatyw, 
minus

dozen  | ˈdʌzn - tuzin

drastic  | ˈdræstɪk - drastyczny

drop-off  | drɒp ɒf - podrzucenie 
(np. na lotnisko), podwiezienie  
(do hotelu, lotniska)

due to  | djuː tə - z powodu

during the course of sb’s lifetime  | 
ˈdjʊərɪŋ ðə kɔːs əv ˈsʌmbədɪz 
ˈlaɪftaɪm - w trakcie (całego) 
czyjegoś życia

duty  | ˈdjuːti - cło

E
ease of doing business  | iːz əv 
ˈduːɪŋ ˈbɪznəs - łatwość w robieniu 
interesów

elated  | ɪˈleɪtɪd - uszczęśliwiony, 
uradowany

eligibility  | ˌelɪdʒəˈbɪlɪti - 
uprawnienie (do czegoś), prawo  
(do czegoś)

elsewhere  | ˌelsˈweə(r) - gdzie 
indziej

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

empowerment  | ɪmˈpaʊəmǝnt - 
zwiększenie pozycji/znaczenia

empty-handed  | ˌemptɪ ˈhændɪd - 
z pustymi rękoma

endangered  | ɪnˈdeɪndʒəd - 
zagrożony

endemic to sth  | enˈdemɪk tə 
ˈsʌmθɪŋ - endemiczny wobec 
czegoś, typowy/charakterystyczny 
dla czegoś

endurance  | ɪnˈdjʊərəns - 
wytrzymałość

engaged  | ɪnˈɡeɪdʒd - zajęty  
(np. pracą), zaangażowany (w coś)

engine  | ˈendʒɪn - silnik

enjoyment  | ɪnˈdʒɔɪmənt - radość, 
frajda

enterprise  | ˈentəpraɪz - 
przedsięwzięcie, przedsiębiorstwo

enticing  | ɪnˈtaɪsɪŋ - kuszący, 
nęcący

entitled  | ɪnˈtaɪtld - zatytułowany

entitled to do sth  | ɪnˈtaɪtld tə 
du ˈsʌmθɪŋ - mający prawo do 
zrobienia czegoś

entrepreneur  | ˌɒntrəprəˈnɜː(r) - 
przedsiębiorca

entrepreneurial  | ˌɒntrəprəˈnɜːrɪəl 
- przedsiębiorczy

environs  | ɪnˈvaɪərənz - okolice

equally  | ˈiːkwəli - jednakowo

equivalent of sth  | ɪˈkwɪvələnt əv 
ˈsʌmθɪŋ - odpowiednik czegoś

erosion  | ɪˈrəʊʒn - ograniczenie, 
spadek (np. wydajności, zaufania)

estimate  | ˈestɪmət - wartość 
szacunkowa

eureka moment  | jʊəˈriːkə 
ˈməʊmənt - moment olśnienia

European Central Bank (ECB)  | 
ˌjʊərəˈpɪən ˈsentrəl bæŋk ˌiː siː ˈbiː 
- Europejski Bank Centralny

eventually  | ɪˈventʃʊəli - 
ostatecznie, w końcu

every bit as X as Y  | ˈevri bɪt əz əz 
- w każdym calu X, podobnie jak Y

every cloud has a silver lining  | 
ˈevri klaʊd həz ə ˈsɪlvə(r) ˈlaɪnɪŋ - 
nie ma tego złego, co by na dobre 
nie wyszło

evidence  | ˈevɪdəns - dowód, 
dowody

evident  | ˈevɪdənt - widoczny, 
jawny

evidently  | ˈevɪdəntli - wyraźnie, 
widocznie

excessive  | ɪkˈsesɪv - nadmierny

exec  | ɪɡˈzek  |  - członek ścisłego 
kierownictwa firmy, menadżer 
wyższego szczebla (pot.)

executive  | ɪɡˈzekjʊtɪv - menedżer 
wyższego szczebla, członek ścisłego 
kierownictwa firmy

exodus  | ˈeksədəs - masowy 
odpływ, exodus

expansion  | ɪkˈspænʃn - 
rozszerzenie, rozwój

expedition  | ˌekspɪˈdɪʃn - 
wyprawa, wycieczka

expense  | ɪkˈspens - koszt

extension  | ɪkˈstenʃn - wydłużenie 
(terminu), przedłużenie

extensively  | ɪkˈstensɪvli - wiele, 
dużo

extinction  | ɪkˈstɪŋkʃn - wymarcie

extraction  | ɪkˈstrækʃn - wydobycie 
(np. minerałów)

eye-catching  | ˈaɪ kætʃɪŋ - 
przyciągający wzrok

F
facial recognition  | ˈfeɪʃl 
ˌrekəɡˈnɪʃn - rozpoznawanie twarzy

facilities  | fəˈsɪlɪtɪz - infrastruktura, 
udogodnienia

faction  | ˈfækʃn - frakcja

factory hand  | ˈfæktəri hænd - 
robotnik fabryczny

failure  | ˈfeɪljə(r) - porażka

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

fairly  | ˈfeəli - całkiem, dość

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

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

falsification  | ˌfɔːlsɪfɪˈkeɪʃn - 
podrabianie, fałszowanie

fast and loose  | fɑːst ənd luːs - 
zwodzenie (kogoś), pogrywanie 
(sobie z czymś/kimś)

fast-paced  | fɑːst peɪst - szybki, 
bardzo aktywny

faultless  | ˈfɔːltləs - nienaganny; 
bezbłędny

favourably  | ˈfeɪvərəbli - 
przychylnie, pozytywnie (UK)
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fee  | fiː - opłata

feminine  | ˈfemənɪn - kobiecy

ferry  | ˈferi - prom

fertility rate  | fəˈtɪlɪti reɪt - 
współczynnik dzietności

fierce  | fɪəs - zaciekły

figure  | ˈfɪɡə(r) - liczba, statystyka

fingerprint  | ˈfɪŋɡəprɪnt - odcisk 
palca

First World problem  | ˈfɜːst wɜːld 
ˈprɒbləm - błahy problem uważany 
za coś poważnego przez ludzi z 
krajów zamożnych/rozwiniętych

first-class degree  | fɜːst ˈklɑːs dɪˈɡriː 
- dyplom z wyróżnieniem (UK)

first-hand  | fɜːst ˈhænd -  
z pierwszej ręki

first-time  | ˈfɜːst ˈtaɪm - taki, który 
robi coś po raz pierwszy (np. kupuje 
coś) (tylko przed rzeczownikiem)

fixated on sth  | fɪkˈseɪtɪd ɒn 
ˈsʌmθɪŋ - mający obsesję na 
punkcie czegoś, skupiony (tylko)  
na czymś

flashbulb  | ˈflæʃbʌlb - flesz 
(reportera, aparatu)

flexibility  | ˌfleksəˈbɪləti - 
elastyczność

flight  | flaɪt - lot

folks  | fǝʊlks - ludzie (US)

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

following sth  | ˈfɒləʊɪŋ ˈsʌmθɪŋ - 
po czymś

FOMO (fear of missing out)  | 
ˈfəʊməʊ fɪə(r) əv ˈmɪsɪŋ aʊt - 
obawa o to, że się coś przegapi,  
że wybierając jedną rzecz, traci  
się coś innego

foolproof  | ˈfuːlpruːf - niezawodny

footwear  | ˈfʊtweə(r) - obuwie

for a time  | fə(r) ə taɪm - przez 
pewien czas

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

for starters  | fǝ(r) ˈstɑːtəz -  
na początek

for the better part of X  | fə(r) ðə 
ˈbetə(r) pɑːt əv - przez większość X

forecast  | ˈfɔːkɑːst - prognoza

foremost  | ˈfɔːməʊst - przede 
wszystkim, co najważniejsze

formerly  | ˈfɔːməli - dawniej, kiedyś

formidable  | ˈfɔːmɪdəbl - robiący 
wrażenie, mocny

fracture  | ˈfræktʃə(r) - rozłam, 
podział

frame of reference  | freɪm əv 
ˈrefrəns - punkt odniesienia, układ 
odniesienia

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

fraud  | frɔːd - oszustwo

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

freelance  | ˈfriːlɑːns - wolny 
strzelec, praca w charakterze 
wolnego strzelca

frenzy  | ˈfrenzi - szał

from the comfort of one’s own 
home  | frəm ðə ˈkʌmfət əv wʌnz 
əʊn həʊm - z domowego zacisza

front office  | frʌnt ˈɒfɪs - dyrekcja, 
szczebel dyrekcji

frosty  | ˈfrɒsti - mroźny, lodowaty

full-length  | fʊl leŋθ - 
pełnowymiarowy (tylko przed 
rzeczownikiem)

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

furthermore  | ˌfɜːðəˈmɔː(r) -  
co więcej, ponadto

fury  | ˈfjʊəri - furia, wściekłość

G
gamble  | ˈɡæmbl - ryzykowne 
posunięcie, ryzykowne 
przedsięwzięcie

game changer  | ɡeɪm ˈtʃeɪndʒə(r) - 
coś rewolucyjnego, przełomowego

game management  | ɡeɪm 
ˈmænɪdʒmənt - kontrola 
liczebności zwierzyny

gap  | ɡæp - luka, nisza

gathering  | ˈɡæðərɪŋ - spotkanie

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

gear  | ɡɪə(r) - wyposażenie, sprzęt

generally speaking,...  | ˈdʒenrəli 
ˈspiːkɪŋ - ogólnie rzecz biorąc...

gentrification  | ˌdʒentrɪfɪˈkeɪʃn  |  
- podniesienie statusu (dzielnicy, 
części miasta, szczególnie mające 
negatywny wpływ na ceny i rozwój)

genuine  | ˈdʒenjʊɪn - autentyczny, 
faktyczny

gig economy  | ɡɪɡ ɪˈkɒnəmi 
- gospodarka zleceń/robót 
dorywczych (w której spece 
zatrudniani są tylko na umowę 
zlecenie/o dzieło)

giraffe  | dʒɪˈrɑːf - żyrafa

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

glimpse  | ɡlɪmps - rzut okiem, 
mignięcie (przed oczami)

glossy  | ˈɡlɒsi - błyszczący

gold rush  | ɡəʊld rʌʃ - gorączka 
złota

gradual  | ˈɡrædʒuəl - stopniowy

greed  | ɡriːd - pazerność, chciwość

green credentials  | ˈɡriːn 
krɪˈdenʃlz - bardzo ekologiczne/
zielone parametry (np. samolotu, 
silnika itp.)

greying  | ɡreɪɪŋ - siwy

grid  | ɡrɪd - siatka, sieć

grim  | ɡrɪm - ponury, czarny

groundbreaking  | ˈɡraʊndbreɪkɪŋ - 
przełomowy

guerrilla  | ɡəˈrɪlə - partyzancki

gung-ho about sth  | ˌɡʌŋ ˈhəʊ 
əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ - napalony na coś, 
zbyt entuzjastycznie nastawiony  
do czegoś (pot.)
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H
haemorrhaging  | ˈhemərɪdʒɪŋ - 
krwawienie

half-time  | hɑːf ˈtaɪm - przerwa  
(w meczu)

handicraft  | ˈhændikrɑːft - 
rękodzieło

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

hard-earned  | ˈhɑːdˈɜːnd - ciężko 
zarobiony

hardly  | ˈhɑːdli - prawie wcale, 
prawie nic

harsh  | hɑːʃ - surowy, ostry

haul  | hɔːl - utarg, łup

headache  | ˈhedeɪk - ból głowy, 
utrapienie

headquarters  | hedˈkwɔːtəz - 
siedziba główna

heated  | ˈhiːtɪd - gorący, zajadły

hefty  | ˈhefti - duży, pokaźny

hell hath no fury like a woman 
scorned  | hel hæθ nəʊ ˈfjʊəri ˈlaɪk 
ə ˈwʊmən skɔːnd - wzgardzona 
kobieta gorsza jest od diabła (dosł.: 
„Piekło nie zna furii takiej, jak 
kobieta wzgardzona” – cyt. ze sztuki 
W. Congreve’a The Mourning Bride)

hemisphere  | ˈhemɪsfɪə(r) - półkula

herd  | hɜːd - stado

hesitation  | ˌhezɪˈteɪʃn - wahanie

high praise  | haɪ preɪz - najwyższa 
pochwała, wyrazy uznania

high returns  | haɪ rɪˈtɜːnz - 
wysokie zyski (z inwestycji)

highlight  | ˈhaɪlaɪt - główna 
atrakcja

high-minded  | haɪ ˈmaɪndɪd - 
wspaniałomyślny 

high-profile  | haɪ ˈprəʊfaɪl - 
bardzo słynny

high-street  | haɪ striːt - znajdujący 
się przy głównej ulicy  
(z najdroższymi sklepami), z wyższej 
półki/wyższej klasy (np. sklep)

historical low  | hɪˈstɒrɪkl ləʊ - 
rekordowo niski poziom

homogeneous  | ˌhɒməˈdʒiːniəs - 
jednorodny

honorary  | ˈɒnərəri - honorowy

horn  | hɔːn - róg (np. zwierzęcia)

hostility to sth  | hɒˈstɪlɪti tə 
ˈsʌmθɪŋ - wrogość wobec czegoś

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

hot-button issue  | hɒt ˈbʌtn ˈɪʃuː - 
drażliwy temat, temat, o którym się 
mówi (pot., US)

House of Commons  | ˈhaʊs əv 
ˈkɒmənz - Izba Gmin (UK)

House of Representatives  | 
haʊs əv ˌreprɪˈzentətɪvz - Izba 
Reprezentantów (US)

housing  | ˈhaʊzɪŋ - mieszkaniowy

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

hue  | hjuː - odcień, barwa

humble  | ˈhʌmbl - skromny

hurling  | ˈhɜːlɪŋ - hurling (irlandzki 
hokej na trawie)

hyena  | haɪˈiːnə - hiena

I
I’m sold!  | aɪm səʊld - kupuję to!, 
jestem „za”!

icon  | ˈaɪkɒn - obiekt kultu, 
kultowa rzecz

identity  | aɪˈdentɪti - tożsamość

if sb so desires  | ɪf ˈsʌmbədi ˈsəʊ 
dɪˈzaɪəz - jeśli takie jest czyjeś 
pragnienie

ill-equipped  | ɪl ɪˈkwɪpt - 
nieprzygotowany, niegotowy  
(na coś)

implausibly  | ɪmˈplɔːzɪbli - 
niewiarygodnie, w mało realny/
prawdopodobny sposób

impression  | ɪmˈpreʃn - wrażenie

impressive  | ɪmˈpresɪv - 
imponujący, robiący wrażenie

improvement  | ɪmˈpruːvmənt - 
polepszenie, poprawa

improvement on sth  | 
ɪmˈpruːvmənt ɒn ˈsʌmθɪŋ - 
ulepszenie/poprawa w stosunku/
porównaniu do czegoś

in abundance  | ɪn əˈbʌndəns - 
obficie, w bród

in awe  | ɪn ɔː - z zachwytem

in comparison  | ɪn kəmˈpærɪsn -  
w porównaniu

in comparison to sth  | ɪn 
kəmˈpærɪsn tǝ ˈsʌmθɪŋ -  
w porównaniu do czegoś

in doing so  | ɪn ˈduːɪŋ səʊ - 
poprzez zrobienie tego

in exchange  | ɪn ɪkˈstʃeɪndʒ -  
w zamian

in honour of sb  | ɪn ˈɒnə(r) əv 
ˈsʌmbədi - na czyjąś cześć (UK)

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

in short  | ɪn ʃɔːt - krótko mówiąc

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

in the cross hairs  | ɪn ðə ˈkrɒs 
heəz - na celowniku (pot., UK)

in the eyes of sb  | ɪn ði aɪz əv 
ˈsʌmbədi - w czyichś oczach

in the main  | ɪn ðə meɪn - 
zasadniczo rzecz biorąc, na ogół

in X measure  | ɪn ˈmeʒə(r) - w X 
stopniu

inability  | ˌɪnəˈbɪlɪti - niezdolność

inadequate  | ɪnˈædɪkwət - 
niewystarczający

inaugural  | ɪˈnɔːɡjʊrəl - 
inauguracyjny, pierwszy

incarnation  | ˌɪnkɑːˈneɪʃn - 
wcielenie, odsłona

inception  | ɪnˈsepʃn - założenie, 
powstanie

income inequality  | ˈɪŋkʌm 
ˌɪnɪˈkwɒlɪti - nierówność 
dochodów, różnica w dochodach

increasingly  | ɪnˈkriːsɪŋli - coraz 
bardziej
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inevitable  | ɪnˈevɪtəbl - 
nieuchronny

infancy  | ˈɪnfənsi - okres 
raczkowania, początki (czegoś)

infant mortality rate  | ˈɪnfənt 
mɔːˈtælɪti reɪt - wskaźnik 
umieralności noworodków

infected with X  | ɪnˈfektɪd wɪð - 
zakażony X

influential  | ˌɪnflʊˈenʃl - wpływowy

influx  | ˈɪnflʌks - napływ

ingenuity  | ˌɪndʒɪˈnjuːɪti - 
pomysłowość

ingredient  | ɪnˈɡriːdiənt - składnik

inherently  | ɪnˈhɪərəntli - 
właściwie, z natury

initial  | ɪˈnɪʃl - pierwotny, 
początkowy

in-play betting  | ɪn ˈpleɪ ˈbetɪŋ - 
zakłady podczas meczów

ins and outs of sth  | ɪnz ənd ˈaʊts 
əv ˈsʌmθɪŋ - arkana, tajniki czegoś

insecure  | ˌɪnsɪˈkjʊə(r) - niepewny

insider  | ɪnˈsaɪdə(r) - ekspert, 
osoba dobrze poinformowana

insignificant  | ɪnsɪɡˈnɪfɪkənt - 
nieznaczący, nieznaczny

insolvent  | ɪnˈsɒlvənt - 
niewypłacalny

insurer  | ɪnˈʃʊərə(r) - 
ubezpieczyciel

intense  | ɪnˈtens - intensywny, ostry

intent  | ɪnˈtent - zamiar

intention  | ɪnˈtenʃn - zamiar

intermediary  | ˌɪntəˈmiːdiəri - 
pośredniczący, pośrednik

internal  | ɪnˈtɜːnl - wewnętrzny

internship  | ˈɪntɜːnʃɪp - staż (US)

intrepid  | ɪnˈtrepɪd - odważny

invaluable  | ɪnˈvæljuəbl - bezcenny

inventor  | ɪnˈventə(r) - wynalazca

inventory system  | ˈɪnvəntri 
ˈsɪstəm - system magazynowy, 
system ewidencji produktów

iris  | ˈaɪərɪs - siatkówka (oka)

irrespective of sth  | ˌɪrɪˈspektɪv əv 
ˈsʌmθɪŋ - niezależnie od czegoś

irresponsible  | ˌɪrɪˈspɒnsəbl - 
nieodpowiedzialny

it is no surprise that...  | ɪt ɪz nəʊ 
səˈpraɪz ðæt - nic dziwnego, że...

it just so happens to be...  | ɪt 
dʒəst ˈsəʊ ˈhæpənz tə bi -  
to zupełnie przypadkiem jest...

it stands to reason that...  | ɪt 
stændz tə ˈriːzn ðæt - jest (całkiem) 
zrozumiałe/oczywiste, że...

it’s no coincidence that...  | ɪts 
nəʊ kəʊˈɪnsɪdəns ðæt - to nie 
przypadek, że...

it’s safe to say that...  | ɪts seɪf tə 
seɪ ðæt - można śmiało powiedzieć, 
że...

J
jet lag  | dʒet læg - niewyspanie  
ze względu na zmianę stref czasu 
po długiej podróży samolotem

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

jilted  | ˈdʒɪltɪd - porzucony, 
odrzucony

job losses  | dʒɒb lɒsɪz - zwolnienia, 
redukcja stanowisk pracy

judgement  | ˈdʒʌdʒmənt - osąd, 
ocena

junk food  | dʒʌŋk fuːd - jedzenie 
śmieciowe

just yet  | dʒəst jet - jak na razie, 
jak do tej pory

K
kaleidoscopic  | kəˌlaɪdəˈskɒpɪk - 
kalejdoskopowy,  
jak w kalejdoskopie

keen  | kiːn - chętny, skory

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

kiosk  | ˈkiːɒsk - kiosk, budka

kite  | kaɪt - kania (ptak)

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

landlocked  | ˈlændlɒkt - 
pozbawiony dostępu do morza

landscape  | ˈlændskeɪp - 
krajobraz, pejzaż

larynx  | ˈlærɪŋks - krtań

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

lavatory  | ˈlævətri - ubikacja

lawmaker  | ˈlɔːmeɪkə(r) - 
ustawodawca

layout  | ˈleɪaʊt - układ 
przestrzenny

legitimate  | lɪˈdʒɪtɪmət - legalny

leisure  | ˈleʒə(r) - wypoczynek

leisurely  | ˈleʒəli - nieśpieszny, 
spokojny

lender  | ˈlendə(r) - pożyczkodawca

lengthy  | ˈleŋθi - długi

lens  | lenz - soczewka, pryzmat 
(przez który się na coś patrzy)

leveraged buyout  | ˈliːvərɪdʒd 
ˈbaɪaʊt - zakup lewarowany

liabilities  | ˌlaɪəˈbɪlətiz - 
zobowiązania, długi

license  | ˈlaɪsns - licencja (UK)

life-size  | ˈlaɪf saɪz - rzeczywistych 
rozmiarów (tylko przed 
rzeczownikiem)

lightning bolt  | ˈlaɪtnɪŋ bəʊlt - 
błyskawica, piorun

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

liquidation  | ˌlɪkwɪˈdeɪʃn - stan 
likwidacji (sklepu, zakładu)

liquidity  | lɪˈkwɪdəti - płynność 
(finansowa)

little indication of sth  | ˈlɪtl 
ˌɪndɪˈkeɪʃn əv ˈsʌmθɪŋ - mało/brak 
oznak czegoś, bez zapowiedzi  
(o czymś/czegoś)

long-haul  | lɒŋ hɔːl - na długie 
dystanse, długodystansowy (lot)
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long-term  | lɒŋ tɜːm - na dłuższą 
metę, długofalowy (tylko przed 
rzeczownikiem)

lowly  | ˈləʊli - niski, słaby

lucrative  | ˈluːkrətɪv - lukratywny

M
mahogany  | məˈhɒɡəni - mahoń

maiden voyage  | ˈmeɪdn ˈvɔɪɪdʒ - 
dziewicza podróż

majestic  | məˈdʒestɪk - 
majestatyczny

majority  | məˈdʒɒrɪti - większość

majority rule  | məˈdʒɒrɪti ruːl - 
rządy większościowe

make-up  | ˈmeɪk ʌp - skład (czegoś)

malevolent  | məˈlevələnt - 
złowrogi, zły

mall  | mɔːl - centrum handlowe

mammal  | ˈmæml - ssak

manageable  | ˈmænɪdʒəbl - 
wykonalny, realny

mane  | meɪn - grzywa (np. lwia)

manufacturer  | 
ˌmænjʊˈfæktʃərə(r) - producent

martial eagle  | ˈmɑːʃl ˈiːɡl - 
wojownik zbrojny (ptak)

marvel  | ˈmɑːvl - cudeńko, cud

masculine  | ˈmæskjʊlɪn - męski

mash  | mæʃ - purée, papka

maven  | ˈmeɪvn - spec (US)

mayor  | meə(r) - burmistrz

meaningful  | ˈmiːnɪŋfəl - istotny, 
sensowny

measurement  | ˈmeʒəmənt - 
pomiar, wymiar

mechanical engineering  | 
mɪˈkænɪkl ˌendʒɪˈnɪərɪŋ - budowa 
maszyn

Mediterranean  | ˌmedɪtəˈreɪniən - 
śródziemnomorski

megacity  | ˈmeɡəsɪti  |  - 
megapolis (miasto powyżej 10 mln 
mieszkańców)

membership  | ˈmembəʃɪp - 
członkostwo

merchandise  | ˈmɜːtʃəndaɪs - 
produkty, produkcja

metamorphosis  | ˌmetəˈmɔːfəsɪs - 
metamorfoza

methodology  | ˌmeθəˈdɒlədʒi - 
metodologia

metrics  | ˈmetrɪks - metryki, 
mierniki, wskaźniki (czegoś)

metropolis  | məˈtrɒpəlɪs - 
metropolia

mighty  | ˈmaɪti - potężny

Millennial  | mɪˈlenɪəl - osoba 
urodzona w latach 80., która stała 
się dorosła w okolicach 2000 roku

mining  | ˈmaɪnɪŋ - wydobycie, 
górnictwo

mining concession  | ˈmaɪnɪŋ 
kənˈseʃn - koncesja górnicza

minority  | maɪˈnɒrɪti - mniejszość

minutiae of sth  | maɪˈnjuːʃiiː əv 
ˈsʌmθɪŋ - drobne szczególiki czegoś 
(np. takie, w które nie ma sensu się 
zagłębiać)

mismanagement  | 
ˌmɪsˈmænɪdʒmənt - nieprawidłowe 
zarządzanie (czymś)

misrule  | ˌmɪsˈruːl - złe rządy, 
zamęt

mission accomplished!  | ˈmɪʃn 
əˈkʌmplɪʃt - zadanie wykonane!, 
udało ci się!

missionary  | ˈmɪʃənri - misjonarz

monopoly  | məˈnɒpəli - monopol

more bang for one’s buck  | 
mɔː(r) bæŋ fə(r) wʌnz bʌk - więcej 
korzyści za tę samą cenę, bardziej 
korzystny zakup (US)

more X than you can shake your 
stick at  | mɔː(r) ðən ju kən ʃeɪk jə 
stɪk æt - więcej X, niż można sobie 
wyobrazić

mortgage  | ˈmɔːɡɪdʒ - hipoteka

mosquito  | məˈskiːtəʊ - komar

most commonly  | məʊst ˈkɒmənli 
- najczęściej

mountainous  | ˈmaʊntənəs - 
górzysty

MP (Member of Parliament)  | 
ˌem ˈpiː ˈmembə(r) əv ˈpɑːləmənt - 
poseł (UK)

MSc  | ˌem es ˈsiː - magister (nauk 
ścisłych lub przyrodniczych)

multinational corporation  | 
ˌmʌltiˈnæʃnəl ˌkɔːpəˈreɪʃn - 
korporacja międzynarodowa

murderer  | ˈmɜːdərə(r) - morderca

N
namely  | ˈneɪmli - (a) mianowicie

naysayer  | ˈneɪˌseɪə(r) - 
czarnowidz, przeciwnik (czegoś)

necessary evil  | ˈnesəsəri ˈiːvl -  
zło konieczne

necessity is the mother of 
invention  | nɪˈsesɪti ɪz ðə ˈmʌðə(r) 
əv ɪnˈvenʃn - potrzeba matką 
wynalazku

negative press  | ˈneɡətɪv pres 
- negatywna opinia w mediach, 
negatywny rozgłos

never-before-seen  | ˈnevə(r) 
bɪˈfɔː(r) siːn - nigdy wcześniej 
nie widziany (tylko przed 
rzeczownikiem)

nevertheless  | ˌnevəðəˈles - 
niemniej jednak, a jednak

niche  | nɪtʃ - nisza, niszowy

no big deal  | nəʊ bɪɡ diːl - nic 
strasznego, nic wielkiego (pot.)

Nobel Peace Prize  | nəʊˈbel piːs 
praɪz - Pokojowa Nagroda Nobla

no-bid  | nəʊ bɪd - niewymagający 
udziału w aukcji (bez kupowania  
w trybie aukcyjnym)

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

non-governmental organization 
(NGO)  | nɒnɡʌvnˈmentl 
ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn ˌen dʒiː ˈəʊ - 
organizacja pozarządowa

nosedive  | ˈnəʊzdaɪv - lot nurkowy

no-strings-attached  | nəʊ strɪŋz 
əˈtætʃt - bez ukrytych kosztów/
warunków, bez zobowiązań (tylko 
przed rzeczownikiem)
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not that I’m aware of...  | nɒt ðət 
aɪm əˈweə(r) ɒv - o ile wiem, nie...

not to cut it  | nɒt tə kʌt ɪt - nie 
spełnić pokładanych nadziei, nie 
być wystarczająco dobrym (pot.)

not to mince words  | nɒt tə mɪns 
ˈwɜːdz - nie owijać w bawełnę,  
nie przebierać w słowach

not without sth  | nɒt wɪðˈaʊt 
ˈsʌmθɪŋ - nie bez czegoś, 
niepozbawiony czegoś

not worth a fig  | nɒt wɜːθ ə fɪɡ - 
niewart złamanego grosza  
(pot., UK)

notable  | ˈnəʊtəbl - godny uwagi

noteworthy  | ˈnəʊtwɜːði - godny 
uwagi

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

noticeable  | ˈnəʊtɪsəbl - wyraźny, 
widoczny

novel  | ˈnɒvl - nowatorski, nowy

now-defunct  | naʊ dɪˈfʌŋkt - 
obecnie niedziałający (tylko  
przed rzeczownikiem)

numerous  | ˈnjuːmərəs - liczny

nutritious  | njuːˈtrɪʃəs - odżywczy

O
obligation  | ˌɒblɪˈɡeɪʃn - 
obowiązek; zobowiązanie

odd  | ɒd - dziwny

offerings  | ˈɒfərɪŋz - oferta, 
propozycje

off-limits  | ɒf ˈlɪmɪts - zabroniony, 
zakazany

offspring  | ˈɒfsprɪŋ - potomstwo

old school  | əʊld skuːl - klasyczny, 
oldskulowy

old-fashioned  | əʊld ˈfæʃnd - 
tradycyjny 

ominous  | ˈɒmɪnəs - złowieszczy

omnipresent  | ˌɒmnɪˈpreznt - 
wszechobecny

on a part-time basis  | ɒn ǝ paːt 
taɪm ˈbeɪsɪs - na pół etatu, w 
niepełnym wymiarze godzin

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

on the flip side  | ɒn ðə flɪp saɪd -  
z drugiej strony

one person’s loss is another’s 
gain  | wʌn ˈpɜːsənz lɒs ɪz əˈnʌðəz 
ɡeɪn - gdzie jeden traci, drugi się 
bogaci

one wonders if...  | wʌn ˈwʌndəz 
ɪf - można się zastanowić, czy...; 
należy zadać sobie pytanie, czy...

onwards  | ˈɒnwədz - dalszy, dalej

open letter  | ˈəʊpən ˈletə(r) - list 
otwarty

operating costs  | ˈɒpəreɪtɪŋ kɒsts - 
koszty operacyjne

operating profit  | ˈɒpəreɪtɪŋ 
ˈprɒfɪt - zysk operacyjny

opposed to sth  | əˈpəʊzd tə 
ˈsʌmθɪŋ - przeciwny czemuś

opposition  | ˌɒpəˈzɪʃn - sprzeciw, 
opór

opulence  | ˈɒpjələns - dostatek, 
wielkie bogactwo

Organisation for Economic 
Cooperation and Development 
(OECD)  | ˌɔːɡənəˈzeɪʃən fə(r) 
ˌiːkəˈnɒmɪk kəʊˌɒpəˈreɪʃn 
ənd dɪˈveləpmənt ˌəʊ i: siːˈdiː 
- Organizacja Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju

origin  | ˈɒrɪdʒɪn - pochodzenie

orphanage  | ˈɔːfənɪdʒ - sierociniec

otherwise  | ˈʌðəwaɪz - inaczej, 
inny (niż wspomniany/opisany)

out of harm’s way  | aʊt əv ˈhɑːmz 
ˈweɪ - z dala od niebezpieczeństwa/
zagrożenia

out of production  | aʊt əv 
prəˈdʌkʃn - poza produkcją, 
nieprodukowany

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

out of the frying pan, into the 
fire  | aʊt əv ðə ˈfraɪɪŋ pæn ˈɪntə 
ðə ˈfaɪə(r) - z deszczu pod rynnę

outbreak  | ˈaʊtbreɪk - wybuch  
(np. epidemii)

outcome  | ˈaʊtkʌm - rezultat, 
sytuacja końcowa

outdated  | ˌaʊtˈdeɪtɪd - 
przestarzały

outlet  | ˈaʊtlet - placówka, oddział

outlook  | ˈaʊtlʊk - perspektywy, 
widoki (na przyszłość)

output  | ˈaʊtpʊt - produkcja

outrage  | ˈaʊtreɪdʒ - oburzenie

outset  | ˈaʊtset - początek

outstanding  | aʊtˈstændɪŋ - 
pozostały, pozostający  
(np. do rozwiązania problem)

overwhelming  | əʊvəˈwelmɪŋ - 
przytłaczający

ownership  | ˈəʊnəʃɪp - posiadanie

P
palm  | pɑːm - dłoń

paltry  | ˈpɔːltri - marny, błahy

panacea  | ˌpænəˈsɪə - panaceum, 
lek na wszystko

panic button  | ˈpænɪk ˈbʌtn - 
przycisk awaryjny, bicie na alarm

paperwork  | ˈpeɪpəwɜːk - 
papierkowa robota

parallel  | ˈpærəlel - równoległy

participant  | pɑːˈtɪsɪpənt - 
uczestnik

pastime  | ˈpɑːstaɪm - rozrywka

pay  | peɪ - wypłata

pay cheque  | peɪ tʃek - wypłata, 
pensja (UK)

payout  | ˈpeɪaʊt - wypłata 
(wysoka, np. wygrana na loterii)

payroll  | ˈpeɪrəʊl - lista płac; dział 
zatrudnienia/płac

peckish  | ˈpekɪʃ - głodnawy, trochę 
głodny (pot., UK)

pedigree  | ˈpedɪɡriː - dobre 
pochodzenie, rodowód

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

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

perilous  | ˈperələs - niebezpieczny

permanent  | ˈpɜːmənənt - stały
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perpetual  | pəˈpetʃʊəl - wieczny, 
odwieczny

pesky  | ˈpeski - naprzykrzający się

pickup  | ˈpɪkʌp - odebranie 
(produktu, kogoś)

pièce de résistance  | ˌpjes də 
reˈzɪstɒ̃s - popisowy numer, gwóźdź 
programu (franc.)

pillar  | ˈpɪlə(r) - filar, podstawa

ping  | pɪŋ - brzęk, stuknięcie; 
szybki/chwilowy kontakt

pioneering  | ˌpaɪəˈnɪərɪŋ - 
pionierski

pitch  | pɪtʃ - wysokość (dźwięku, 
głosu)

pivotal  | ˈpɪvətl - decydujący

plain and simple  | pleɪn ənd 
ˈsɪmpl - najzwyczajniej w świecie

plainly  | ˈpleɪnli - wyraźnie, jasno

plastic waste  | ˈplæstɪk weɪst - 
odpady plastikowe

plateau  | ˈplætəʊ - płaskowyż

platinum  | ˈplætɪnəm - platyna

plaza  | ˈplɑːzə - plac, rynek

plunge  | plʌndʒ - nur, zanurzenie 
się

poaching  | ˈpəʊtʃɪŋ - 
kłusownictwo

Pole  | pəʊl - Polak

political suicide  | pəˈlɪtɪkl 
ˈsjuːɪsaɪd - polityczne samobójstwo

politician  | ˌpɒləˈtɪʃn - polityk

poll  | pəʊl - sondaż, ankieta

Portakabin  | ˈpɔːtəkæbɪn - 
przenośny barak, kontener 
(mieszkaniowy)

pottery  | ˈpɒtəri - garncarstwo

power distance  | ˈpaʊə(r) ˈdɪstəns 
- dystans władzy

power lies with sb  | ˈpaʊə(r) laɪz 
wɪð ˈsʌmbədi - władza leży  
po czyjejś stronie

precarious  | prɪˈkeərɪəs - 
niebezpieczny, grożący zawaleniem 
się/upadkiem

precariously  | prɪˈkeərɪəsli - 
niebezpiecznie, niepewnie

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

predicament  | prɪˈdɪkəmənt 
- trudne położenie, kłopotliwa 
sytuacja

prejudice  | ˈpredʒudɪs - 
uprzedzenie

Premier League  | ˈpremiə(r) liːɡ - 
Pierwsza Liga

premises  | ˈpremɪsɪz - lokal, zakład

pressure  | ˈpreʃə(r) - nacisk, dotyk 
(np. na ekran)

prestigious  | preˈstɪdʒəs - 
prestiżowy

prevarication  | prɪˌværɪˈkeɪʃn - 
wykręcanie się, wykręty

pricey  | ˈpraɪsi  |  - kosztowny, 
drogi (pot.)

prickly  | ˈprɪkli - gryzący, drażliwy 
(np. kwestia, problem)

primarily  | ˈpraɪmərəli - 
przeważnie, głównie

primary auction  | ˈpraɪməri ˈɔːkʃn 
- aukcja na rynku pierwotnym

Prime Minister  | praɪm ˈmɪnɪstə(r) 
- premier

principally  | ˈprɪnsəpli - głównie, 
przeważnie

prior  | ˈpraɪə(r) - wcześniejszy, 
poprzedni

private equity  | ˈpraɪvət ˈekwəti 
- prywatny fundusz kapitałowy, 
fundusze typu private equity

proactive  | ˌprəʊˈæktɪv - 
proaktywny

proceedings  | prəˈsiːdɪŋz - 
postępowanie, procedura

prohibitive  | prəˈhɪbətɪv - 
zaporowy (o cenie)

prominence  | ˈprɒmɪnəns - waga, 
znaczenie (czegoś); sława, wysoka 
pozycja

promising  | ˈprɒmɪsɪŋ - rokujący 
nadzieje

prone to sth  | prəʊn tə ˈsʌmθɪŋ - 
podatny na coś

proof  | pruːf - dowód

property  | ˈprɒpəti - własność, 
mienie

prophetic  | prəˈfetɪk - proroczy

proponent  | prəˈpəʊnənt - 
rzecznik, orędownik

proportionately  | prəˈpɔːʃənətli - 
proporcjonalnie

proposal  | prəˈpəʊzl - propozycja

proprietor  | prəˈpraɪətə(r) - 
właściciel (sklepu, małego zakładu)

prospect  | ˈprɒspekt - wizja, 
perspektywa

prospective  | prəˈspektɪv - 
potencjalny

public company  | ˈpʌblɪk ˈkʌmpəni 
- spółka publiczna

pull-out  | ˈpʊl aʊt - wycofanie (się)

purchase  | ˈpɜːtʃəs - nabytek, 
zakup

pursuit  | pəˈsjuːt - czynność, 
zajęcie się (np. czymś)

Q
quagmire  | ˈkwæɡmaɪə(r) - bagno, 
trzęsawisko 

questionable  | ˈkwestʃənəbl - 
wątpliwy

quirky  | kwɜːki - dziwaczny, dziwny

R
R&D (research and 
development)  | ˌɑː(r) ən ˈdiː 
ˈrɪsɜːtʃ ənd dɪˈveləpmənt - dział 
badań i rozwoju

rags-to-riches story  | ræɡz təˈrɪtʃɪz 
ˈstɔːri - historia sukcesu, historia 
kogoś, kto zaczął od zera i dorobił 
się fortuny

rate  | reɪt - wskaźnik, współczynnik

rate of return  | reɪt əv rɪˈtɜːn - 
stopa zwrotu (z inwestycji), zwrot

raw  | rɔː - surowy

readily available  | ˈredɪli əˈveɪləbl 
- łatwo dostępny
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real estate  | rɪəl ɪˈsteɪt - 
nieruchomość, nieruchomości

real-time  | rɪəl taɪm - w czasie 
rzeczywistym (np. aktualizowany) 
(tylko przed rzeczownikiem)

reasoning  | ˈriːzənɪŋ - 
rozumowanie, tor myślowy

reception  | rɪˈsepʃn - odbiór 
(czegoś), powitanie (kogoś gdzieś)

recession  | rɪˈseʃn - recesja, kryzys

recognition  | ˌrekəɡˈnɪʃn - 
rozpoznanie

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

redesign  | ˌriːdɪˈzaɪn - 
przeprojektowanie

refusal  | rɪˈfjuːzl - odmowa

regarding sth  | rɪˈɡɑːdɪŋ ˈsʌmθɪŋ - 
odnośnie (do) czegoś

regime  | reɪˈʒiːm - reżim

rejection  | rɪˈdʒekʃn - odmowa, 
odrzucenie

relationship  | rɪˈleɪʃnʃɪp - relacja, 
związek

relatively  | ˈrelətɪvli - stosunkowo, 
względnie

relevant  | ˈreləvənt - odpowiedni, 
właściwy

relief  | rɪˈliːf - ulga

relieved  | rɪˈliːvd - który odczuł/
odczuwa ulgę, któremu ulżyło

remainder  | rɪˈmeɪndə(r) - reszta, 
pozostała część

remuneration  | rɪˌmjuːnəˈreɪʃn - 
wynagrodzenie

reputable  | ˈrepjətəbl - o (dobrej) 
reputacji/renomie

research  | rɪˈsɜːtʃ - badanie, 
badania

researcher  | rɪˈsɜːtʃə(r) - badacz

resentment  | rɪˈzentmənt - uraza

reserve  | rɪˈzɜːv - rezerwat

resident  | ˈrezɪdənt - mieszkaniec

resilient  | rɪˈzɪlɪənt - odporny

resolve  | rɪˈzɒlv - determinacja

resort  | rɪˈzɔːt - kurort 
wypoczynkowy

resounding hit  | rɪˈzaʊndɪŋ hɪt - 
ogromny sukces (przedsięwzięcia, 
filmu itp.)

respectable  | rɪˈspektəbk - 
pokaźny, przyzwoity

respectively  | rɪˈspektɪvli - 
odpowiednio

respondent  | rɪˈspɒndənt - 
ankietowany, badany

restrained  | rɪˈstreɪnd - 
powściągliwy, spokojny

retailer  | ˈriːteɪlə(r) - sprzedawca 
detaliczny, detalista

retired  | rɪˈtaɪəd - emerytowany

retiree  | rɪˌtaɪəˈriː - emeryt

retirement  | rɪˈtaɪəmənt - 
emerytura

returns  | rɪˈtɜːnz - zyski  
(z inwestycji)

revenge  | rɪˈvendʒ - zemsta

revenues  | ˈrevənjuːz - przychody, 
wpływy

reversal  | rɪˈvɜːsl - odwrócenie

revolutionary  | ˌrevəˈluːʃənri - 
rewolucyjny

rewarding  | rɪˈwɔːdɪŋ - dający 
satysfakcję

ridiculous  | rɪˈdɪkjʊləs - 
niedorzeczny, śmieszny

right around the corner  | raɪt 
əˈraʊnd ðə ˈkɔːnə(r) - tuż za 
rogiem, już za chwilę

right-wing  | raɪt wɪŋ - prawicowy

ripple effect  | ˈrɪpl ɪˈfekt - efekt 
domina

rock formation  | rɒk fɔːˈmeɪʃn - 
formacja skalna

rock-bottom  | rɒk ˈbɒtəm - 
najniższy możliwy (o cenie)

roughly  | ˈrʌfli - z grubsza

route  | ruːt - droga, trasa

routinely  | ruːˈtiːnli - zwyczajowo, 
stale

royal charter  | ˈrɔɪəl ˈtʃɑːtə(r) - 
edykt królewski

rule of thumb  | ruːl əv ˈθʌm - 
praktyczna zasada

ruler  | ˈruːlə(r) - władca

run-of-the-mill  | rʌn əv ðə mɪl - 
typowy, zwyczajny

rushed  | rʌʃt - pospieszany, 
ponaglony

S
sales rep  | seɪlz rep - reprezentant 
handlowy (pot.)

salesperson  | ˈseɪlzpɜːsn - 
sprzedawca

sample  | ˈsɑːmpl - próbka

savannah  | səˈvænə - sawanna

savvy  | ˈsævi - zmysł praktyczny, 
pomyślunek

sb is not all they are cracked up to 
be  | ˈsʌmbədi ɪz nɒt ɔːl ˈðeɪ ə(r) 
krækt ʌp tə bi - ktoś nie jest tak 
dobry, jak o nim mówią; opinia  
o kimś jest mocno przesadzona 
(pot.)

sb’s brainchild  | ˈsʌmbədiz 
ˈbreɪntʃaɪld - czyjeś dziecko, czyjś 
pomysł

sb’s domain  | ˈsʌmbədɪz dəʊˈmeɪn 
- czyjś konik, czyjeś królestwo

sb’s safest bet is to do sth  | 
ˈsʌmbədiɪz ˈseɪfɪst ˈbet ɪz tə du 
ˈsʌmθɪŋ - najlepiej by było, gdyby 
ktoś zrobił coś

scalable  | skeɪləbl - 
rozbudowywalny, skalowalny

scandalous  | ˈskændələs - 
skandaliczny

scapegoat  | ˈskeɪpɡəʊt - kozioł 
ofiarny

scenario  | sɪˈnɑːrɪəʊ - scenariusz

scheme  | skiːm - program, plan

sculpture  | ˈskʌlptʃə(r) - rzeźba

seasoned  | ˈsiːznd - doświadczony, 
wytrawny

secondary  | ˈsekəndri - 
drugorzędny

secondary market  | ˈsekəndri 
ˈmɑːkɪt - rynek wtórny
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security clearance  | sɪˈkjʊərɪti 
ˈklɪərəns - uprawnienia (do 
korzystania z danych poufnych, 
uzyskiwania dostępu itp.)

seemingly  | ˈsiːmɪŋli - na pozór

self-gratification  | self 
ˌɡrætɪfɪˈkeɪʃn - samozadowolenie

selfless  | selfləs - bezinteresowny

self-service  | ˌselfˈsɜːvɪs - 
samoobsługowy

sensible  | ˈsensəbl - rozsądny, 
sensowny

sensitive  | ˈsensətɪv - wrażliwy, 
uwrażliwiony

sentiment  | ˈsentɪmənt - pogląd, 
odczucie

setting  | ˈsetɪŋ - sceneria, sytuacja

sheer  | ʃɪə(r) - zwykły, czysty

sheer drop  | ʃɪə(r) drɒp - 
stromizna, spadek (np. z urwiska)

shipment  | ˈʃɪpmənt - dostawa 
(produktów)

short of X  | ʃɔːt əv - oprócz X,  
poza X

shortage  | ˈʃɔːtɪdʒ - brak, niedobór

shrinking  | ʃrɪŋkɪŋ - kurczący się, 
malejący

Silicon Valley  | ˈsɪlɪkən ˈvæli - 
Dolina Krzemowa

silver lining  | ˈsɪlvə(r) ˈlaɪnɪŋ - 
plus, dobra strona (czegoś złego)

simplicity  | sɪmˈplɪsɪti - prostota

sinister  | ˈsɪnɪstə(r) - złowieszczy, 
złowrogi

sizeable  | ˈsaɪzəbl - spory, pokaźny

sketch  | sketʃ - szkic, rysunek

slanging match  | ˈslæŋɪŋ mætʃ - 
pyskówka (pot., UK)

slight  | slaɪt - drobny, niewielki

slowdown  | ˈsləʊdaʊn - 
spowolnienie

slug  | slʌɡ - (pokaźny) kawałek, 
(spory) kawał (czegoś)

smoothly  | ˈsmuːðli - gładko, 
bezproblemowo

so long!  | ˈsəʊ ˈlɒŋ - na razie!,  
do zobaczenia! (pot.)

soaked  | səʊkt - przemoczony

social campaigner  | ˈsəʊʃl 
kæmˈpeɪnə(r) - społecznik, działacz 
społeczny

social security  | ˈsəʊʃl sɪˈkjʊərəti - 
ubezpieczenia społeczne

society  | səˈsaɪəti - społeczeństwo

socio-economic  | ˈsosiəʊ 
ˌiːkəˈnɒmɪk - socjoekonomiczny

software engineer  | ˈsɒftweər 
ˌendʒɪˈnɪə(r) - programista

sole  | səʊl - podeszwa, wkładka 
(do buta)

solely  | ˈsəʊli - wyłącznie

something’s got to give!  | 
ˈsʌmθɪŋz ɡɒt tə ɡɪv - coś musi się 
zmienić! tak dalej być nie może! 
(pot.)

sophisticated  | səˈfɪstɪkeɪtɪd - 
wyrafinowany

sore loser  | sɔː(r) ˈluːzə(r) - mściwy 
przegrany, ktoś, kto nie umie 
przegrywać (pot.)

sorghum  | ˈsɔːɡəm - sorgo, syrop 
sorgo

spacecraft  | ˈspeɪskrɑːft - statek/
pojazd kosmiczny, statki/pojazdy 
kosmiczne

spacious  | ˈspeɪʃəs - przestronny

specialty  | ˈspeʃəlti - 
specjalistyczny

species  | ˈspiːʃiːz - gatunek

speculator  | ˈspekjuleɪtə(r) - 
spekulant

spell  | spel - (krótki) okres 
spędzony gdzieś/na czymś

spices  | ˈspaɪsɪz - przyprawy 
korzenne

spoiler  | ˈspɔɪlə(r) - spoiler 
(zdradzenie szczegółów fabuły 
książki, filmu itp. komuś, kto nie 
czytał/nie oglądał)

spokesperson  | ˈspəʊkspɜːsn - 
rzecznik

sporadic  | spəˈrædɪk - sporadyczny

squarely  | ˈskweəli - w samym 
(środku), bezpośrednio (w centrum 
wydarzeń itp.)

squeezed  | skwiːzd - naciskany, 
pod presją

staff  | stɑːf - pracownicy, personel, 
zatrudnieni

staggering  | ˈstæɡərɪŋ - olbrzymi, 
oszałamiający

stake  | steɪk - udział, dola

stalwart  | ˈstɔːlwət - stały 
zawodnik, stały gracz na rynku

staple food  | ˈsteɪpl fuːd - 
podstawowe pożywienie

start-up capital  | stɑːt ʌp ˈkæpɪtəl 
- kapitał startowy/początkowy

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

stats  | stæts - statystyki, dane  
(np. techniczne)

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

staying power  | ˈsteɪɪŋ ˈpaʊə(r) - 
wytrzymałość, zdolność utrzymania 
się (na rynku)

stew  | stjuː - potrawka

stewardship  | ˈstjuːədʃɪp - 
kierownictwo, przywództwo

sth alone won’t do sth  | ˈsʌmθɪŋ 
əˈləʊn wəʊnt də ˈsʌmθɪŋ - coś 
samo w sobie jako takie nie 
wystarczy

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

sth is all talk  | ˈsʌmθɪŋ z ɔːl ˈtɔːk - 
coś jest tylko teorią, coś jest tylko 
na papierze/w słowach

sth is at the heart of sth  | ˈsʌmθɪŋ 
ɪz ət ðə hɑːt əv ˈsʌmθɪŋ - coś leży  
u podstaw czegoś

sth is easier said than done  | 
ˈsʌmθɪŋ ɪz ˈiːzɪə(r) ˈsed ðən dʌn - 
łatwiej coś powiedzieć, niż zrobić

sth is hard to come by  | ˈsʌmθɪŋ ɪz 
haːd tə kʌm baɪ - trudno jest o coś, 
coś jest trudno dostępne

sth is old hat  | ˈsʌmθɪŋ ɪz əʊld 
hæt - coś jest przeżytkiem, coś jest 
niemodne
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sth is the end of it  | ˈsʌmθɪŋ ɪz ði 
end əv ɪt - na czymś coś się kończy

sth is the tip of the iceberg  | 
ˈsʌmθɪŋ ɪz ðə tɪp əv ði ˈaɪsbɜːɡ - 
coś jest czubkiem góry lodowej

sth isn’t all fun and games  | 
ˈsʌmθɪŋ ˈɪznt ɔːl fʌn ənd ɡeɪmz - 
coś nie jest tylko zabawą

sth isn’t rocket science  | ˈsʌmθɪŋ 
ˈɪznt ˈrɒkɪt ˈsaɪəns - coś nie jest 
czarną magią, coś nie jest niepojęte 
(pot.)

sth was all for nothing  | ˈsʌmθɪŋ 
wəz ɔːl fə(r) ˈnʌθɪŋ - coś było po 
nic, coś nic nie dało

still going strong  | stɪl ˈɡəʊɪŋ strɒŋ 
- nadal doskonale sobie radzić, 
nadal mieć energię/siłę

stock market  | stɒk ˈmɑːkɪt 
- rynek akcji/rynek papierów 
wartościowych

stock price  | stɒk praɪs - cena akcji

stocks  | stɒks - akcje, obligacje

stress-free  | stres friː - 
bezstresowy

stunned  | stʌnd - ogłuszony, 
zszokowany

stunning  | ˈstʌnɪŋ - oszałamiający

subdued  | səbˈdjuːd - stonowany

subsequent  | ˈsʌbsɪkwənt - 
następujący (po czymś), późniejszy

subsequently  | ˈsʌbsɪkwəntli - 
następnie, później

subsidiary  | səbˈsɪdɪəri - filia, 
spółka zależna

substantial  | səbˈstænʃl - pokaźny, 
znaczny

suburbs  | ˈsʌbɜːbz - przedmieścia

suffering  | ˈsʌfərɪŋ - cierpienie

sufficient  | səˈfɪʃnt - wystarczający

sugar cane  | ˈʃʊɡə(r) keɪn - trzcina 
cukrowa

super-jumbo jet  | ˈsuːpə(r) 
ˈdʒʌmbəʊ ˈdʒet - największy 
odrzutowiec pasażerski

supervisory authority  | 
ˌsuːpəˈvaɪzəri ɔːˈθɒrəti - organ 
nadzorujący/nadzorczy

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

supply chain  | səˈplaɪ tʃeɪn - 
łańcuch dostaw

sure thing!  | ʃʊə(r) ˈθɪŋ - pewnie! 
(pot.)

survey  | ˈsɜːveɪ - badanie, sondaż

suspense  | səˈspens - napięcie, 
suspens

sustainable  | səˈsteɪnəbl - 
zrównoważony, dający się utrzymać

sustenance  | ˈsʌstənəns - 
pożywienie

SUV (sport utility vehicle)  | ˌes juː 
ˈviː spɔːt juːˈtɪləti ˈviːəkl - pojazd 
osobowo-terenowy

sweeping  | ˈswiːpɪŋ - szeroko 
zakrojony, gruntowny

T
talent pool  | ˈtælənt puːl - baza 
talentów

tangible  | ˈtændʒəbl - konkretny, 
namacalny

tax break  | tæks breɪk - ulga 
podatkowa

tax subsidies  | tæks ˈsʌbsədɪz - 
dopłaty/subsydia podatkowe

taxpayer  | ˈtækspeɪə(r) - podatnik

teak  | tiːk - drewno tekowe

tech-savvy  | tek ˈsævi - obeznany  
z technologią, za pan brat  
z technologiami (pot.)

template  | ˈtemplɪt - wzorzec, 
schemat

tendency  | ˈtendənsi - tendencja

tense  | tens - spięty

term  | tɜːm - pojęcie, słowo  
(na coś)

terrace  | ˈterəs - taras

tetchiness  | ˈtetʃɪnəs - irytacja

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

the Big Apple  | ðə bɪɡ æpl - Nowy 
Jork (pot.)

the cards are stacked against sb  | 
ðə kɑːdz ə stækt əˈɡenst ˈsʌmbədi - 
ktoś jest bez szans

the Caribbean  | ðə ˌkærɪˈbiːən - 
Karaiby

the Channel  | ðə ˈtʃænl - kanał  
La Manche (pot.)

the elderly  | ðə ˈeldəli - ludzie 
starsi

the exact opposite  | ði ɪɡˈzækt 
ˈɒpəzɪt - dokładne/całkowite 
przeciwieństwo

the exchequer  | ði ɪkˈstʃekə(r) - 
Ministerstwo Skarbu, fiskus

the extent of sth  | ði ɪkˈstent əv 
ˈsʌmθɪŋ - skala czegoś, rozmiary

the final nail in the coffin  | ðə 
ˈfaɪnl neɪl ɪn ðə ˈkɒfɪn - ostatni 
gwóźdź do trumny

the Foreign Office  | ðə ˈfɒrən ˈɒfɪs 
- Ministerstwo Spraw Zagranicznych

the Gulf  | ðə ɡʌlf - rejon Zatoki 
Perskiej

the Hague  | ðə ˈheɪɡ - Haga

the here and now  | ðə hɪər ənd 
naʊ - tu i teraz, stan obecny

the IMF (International 
Monetary Fund)  | ði ˌaɪ em 
ˈef ˌɪntəˈnæʃnəl ˈmʌnɪtri fʌnd - 
MFW, Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy

the Middle East  | ðə ˈmɪdl iːst - 
Bliski Wschód

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

the nub of the problem  | ðə nʌb 
əv ðə ˈprɒbləm - sedno problemu

the numbers speak for 
themselves  | ðə ˈnʌmbəz spiːk 
fə ðəmˈselvz - liczby/dane mówią 
same za siebie

the public  | ðə ˈpʌblɪk - 
społeczność, ogół społeczeństwa

the results are in  | ðə rɪˈzʌlts ə(r) 
ɪn - oto wyniki (np. losowania)

the stock exchange  | ðə stɒk 
ɪkˈstʃeɪndʒ - giełda papierów 
wartościowych

the then X  | ðə ðen - ówczesny X
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the trick is doing sth  | ðə trɪk ɪz 
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ - chodzi o to, aby 
coś zrobić (pot.)

the writing is on the wall for 
sth  | ðə ˈraɪtɪŋ ɪz ɒn ðə wɔːl 
fə(r) ˈsʌmθɪŋ - od dawna na coś 
się zanosi, nieszczęście wisi w 
powietrzu

theft  | θeft - kradzież

there’s a catch  | ðeəz ə kætʃ - jest 
pewien haczyk

this past X  | ðɪs pɑːst  |  - w 
ubiegłym X (miesiącu, roku itp.)

thorny  | ˈθɔːni - ciernisty, drażliwy

those in the know  | ðəʊz ɪn ðə 
nəʊ - ludzie, którzy się na czymś 
znają/znają się na rzeczy

thought leader  | ˈθɔːt ˈliːdə(r) - 
przywódca ideowy

threat  | θret - zagrożenie, groźba

thrills and spills  | θrɪlz ənd spɪlz - 
emocje towarzyszące czemuś

thriving  | ˈθraɪvɪŋ - kwitnący, 
dobrze prosperujący

thronging  | ˈθrɒŋɪŋ - zatłoczony

thus far  | ðʌs fɑː(r) - jak dotąd

tin  | tɪn - puszka (UK)

to abridge sth  | tu əˈbrɪdʒ ˈsʌmθɪŋ 
- ograniczyć coś, wziąć w karby

to accomplish sth  | tu əˈkʌmplɪʃ 
ˈsʌmθɪŋ - osiągnąć coś

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

to acquire  | tu əˈkwaɪə(r) - nabyć

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

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

to admit  | tu ədˈmɪt - przyznać

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

to alienate sb  | tu ˈeɪliəneɪt 
ˈsʌmbədi - wyalienować kogoś

to alter sth  | tu ˈɔːltə(r) ˈsʌmθɪŋ - 
zmieniać coś

to amass sth  | tu əˈmæs ˈsʌmθɪŋ - 
zgromadzić coś, zebrać  
(o bogactwie, majątku)

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

to amplify sth  | tu ˈæmplɪfaɪ 
ˈsʌmθɪŋ - wzmocnić coś, umocnić

to annex sth  | tu əˈneks ˈsʌmθɪŋ - 
przyłączyć coś

to appeal to sb  | tu əˈpiːl 
tə ˈsʌmbədi - być dla kogoś 
atrakcyjnym

to appreciate sth  | tu əˈpriːʃieɪt 
ˈsʌmθɪŋ - docenić coś

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

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

to argue the toss  | tu ˈɑːɡjuː ðə 
tɒs - toczyć jałowe spory (o czymś 
błahym lub o czymś, czego już nie 
można zmienić) (pot., UK)

to arouse sth  | tu əˈraʊz ˈsʌmθɪŋ - 
wzbudzić coś (w kimś)

to assert that...  | tu əˈsɜːt ðæt - 
zaznaczyć, że..., podkreślić, że...

to assess sth  | tu əˈses ˈsʌmθɪŋ - 
ocenić coś

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

to back out on sth  | tə bæk aʊt 
ɒn ˈsʌmθɪŋ - wycofać się z czegoś 
(układu, umowy)

to bar sth from doing sth  | tə 
bɑː(r) ˈsʌmθɪŋ frəm ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
- zapobiec zrobieniu czegoś przez 
coś

to be behind the pack  | tə bi 
bɪˈhaɪnd ðə pæk - pozostawać  
w tyle za innymi

to be contingent on sth  | tə bi 
kənˈtɪndʒənt ɒn ˈsʌmθɪŋ - zależeć 
od czegoś, być uwarunkowanym 
czymś

to be entitled to sth  | tə 
bi ɪnˈtaɪtld tə ˈsʌmθɪŋ - być 
uprawnionym do czegoś

to be in dire need of sth  | tə bi 
ɪn ˈdaɪə(r) niːd əv ˈsʌmθɪŋ - pilnie 
czegoś potrzebować

to be in for sth  | tə bi ɪn fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - szykować się na coś, mieć 
coś przed sobą

to be in operation  | tə bi ɪn 
ˌɒpəˈreɪʃn - działać, funkcjonować

to be itching to do sth  | tə bi ˈɪtʃɪŋ 
tə du ˈsʌmθɪŋ - aż się palić do (z)
robienia czegoś

to be looking to do sth  | tə bi 
ˈlʊkɪŋ tə du ˈsʌmθɪŋ - planować coś 
zrobić, mieć zamiar coś zrobić

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

to be right at home somewhere  | 
tə bi raɪt ət həʊm ˈsʌmweə(r) - czuć 
się gdzieś jak w domu

to be sitting on sth  | tə bi ˈsɪtɪŋ 
ɒn ˈsʌmθɪŋ - mieć czegoś pełno, 
siedzieć na czymś

to beat sb  | tə biːt ˈsʌmbədi - 
pokonać kogoś

to become apparent  | tə bɪˈkʌm 
əˈpærənt - stać się oczywistym

to bill sth as sth  | tə bɪl ˈsʌmθɪŋ əz 
ˈsʌmθɪŋ - reklamować coś/ogłaszać 
jako coś/jakieś

to blame sth on sth  | tə bleɪm 
ˈsʌmθɪŋ ɒn ˈsʌmθɪŋ - obwinić coś 
o coś

to bleed sth dry  | tə bliːd ˈsʌmθɪŋ 
draɪ - doprowadzić coś do ruiny, 
wycisnąć z czegoś ostatni grosz

to blink  | tə blɪŋk - mrugnąć, 
mignąć

to bloom  | tə bluːm - kwitnąć, 
rozkwitać

to blow sb out of the water  | tə 
bləʊ ˈsʌmbədi aʊt əv ðə ˈwɔːtə(r) - 
kompletnie kogoś przebić

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

to bode well for sth  | tə bəʊd 
wel fə(r) ˈsʌmθɪŋ - dobrze czemuś 
wróżyć

to boil down to sth  | tə bɔɪl daʊn 
tə ˈsʌmθɪŋ - sprowadzać się  
do czegoś
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to bolster sth  | tə ˈbəʊlstər(r) 
ˈsʌmθɪŋ - wzmocnić coś, poprawić 
(stan czegoś)

to bombard sb  | tə bɒmˈbɑːd 
ˈsʌmbədi - bombardować kogoś 
(czymś)

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

to border sth  | tə ˈbɔːdə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - graniczyć z czymś

to breed  | tə briːd - rozmnażać (się)

to bring in X  | tə brɪŋ ɪn - 
sprowadzić X; przynieść X 
(dochodu)

to bring sb to task  | tə brɪŋ 
ˈsʌmbədi tə tɑːsk - obsztorcować 
kogoś, zganić

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

to bring sth to its knees  | tə 
brɪŋ ˈsʌmθɪŋ tə ɪts niːz - rozłożyć/
położyć coś na łopatki

to bring sth to the brink of sth  | 
tə brɪŋ ˈsʌmθɪŋ tə ðə brɪŋk əv 
ˈsʌmθɪŋ - sprawić, że coś się 
znajdzie na granicy czegoś, o włos 
od czegoś

to bring sth up  | tə brɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
ʌp - wspominać o czymś  
(w rozmowie)

to bring up the rear  | tə brɪŋ ʌp  
ðə rɪə(r) - zamykać stawkę, być  
na (szarym) końcu

to broadcast sth  | tə ˈbrɔːdkɑːst 
ˈsʌmθɪŋ - nadawać coś

to broker a deal  | tə ˈbrəʊkə(r) 
ə diːl - wynegocjować kontrakt/
interes

to burst the bubble  | tə bɜːst 
ðə ˈbʌbl - pęknąć (o bańce 
inwestycyjnej)

to bypass sth  | tə ˈbaɪpɑːs ˈsʌmθɪŋ 
- ominąć coś 

to camp out  | tə kæmp aʊt - 
rozbijać obóz, obozować

to cancel sth  | tə ˈkænsl ˈsʌmθɪŋ - 
anulować coś

to capitalize on sth  | tə 
ˈkæpɪtəlaɪz ɒn ˈsʌmθɪŋ - zarabiać 
na czymś, zbijać kapitał

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

to catch a glimpse of sth  | tə kætʃ 
ə ɡlɪmps əv ˈsʌmθɪŋ - dostrzec coś

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

to catch sb off guard  | tə kætʃ 
ˈsʌmbədi ɒf ɡɑːd - zaskoczyć kogoś

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

to catch wind of sth  | tə kætʃ wɪnd 
əv ˈsʌmθɪŋ - usłyszeć o czymś  
(np. przelotnie, pogłoskę)

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

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

to change tack  | tə tʃeɪndʒ tæk 
- całkowicie zmienić kierunek/tor 
czegoś

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

to chop sth off  | tə tʃɒp ˈsʌmθɪŋ ɒf 
- oderżnąć coś

to circumvent sth  | tə 
ˌsɜːkəmˈvent ˈsʌmθɪŋ - ominąć coś

to cite sth  | tə saɪt ˈsʌmθɪŋ - 
przytaczać coś

to clock in  | tə ˈklɒk ɪn - odbić 
kartę (w pracy), zacząć dzień 
roboczy

to collapse  | tə kəˈlæps - upadać, 
przeżywać upadek

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

to come across as X  | tə kʌm 
əˈkrɒs əz - sprawiać wrażenie X, 
wydawać się (być) 

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

to come out of sth  | tə kʌm aʊt əv 
ˈsʌmθɪŋ - wywodzić się z czegoś, 
brać się skądś/z czegoś

to come to an end  | tə kʌm tu ən 
end - skończyć się

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

to commission sth  | tə kəˈmɪʃn 
ˈsʌmθɪŋ - zamówić coś

to commit to sth  | tə kəˈmɪt tə 
ˈsʌmθɪŋ - zobowiązać się do czegoś, 
zaangażować się w coś

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

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

to comply with sth  | tə kəmˈplaɪ 
wɪð ˈsʌmθɪŋ - spełniać coś (np. 
normy, wymogi), odpowiadać 
czemuś (zasadom, normom)

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

to concoct sth  | tə kənˈkɒkt 
ˈsʌmθɪŋ - przygotować coś, 
upichcić

to concur  | tə kənˈkɜː(r) - zgodzić 
się, podzielić (pogląd)

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

to confirm sth  | tə kənˈfɜːm 
ˈsʌmθɪŋ - potwierdzić coś

to consider sth  | tə kənˈsɪdə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - uwzględniać coś, brać 
pod uwagę

to constitute X  | tə ˈkɒnstɪtjuːt - 
stanowić X 

to contribute to doing sth  | tə 
kənˈtrɪbjuːt tə ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ - 
przyczynić się do (z)robienia czegoś

to contribute to sth  | tə 
kənˈtrɪbjuːt tə ˈsʌmθɪŋ - 
przyczyniać się do czegoś

to contribute X to sth  | tə 
kənˈtrɪbjuːt tə ˈsʌmθɪŋ - przynieść X 
do czegoś, mieć X wkład do czegoś

to convey sth  | tə kənˈveɪ ˈsʌmθɪŋ 
- przekazać coś, opisać

to cool off  | tə kuːl ɒf - ochłonąć

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

to covet sb  | tə ˈkʌvɪt ˈsʌmbədi - 
pożądać kogoś, pragnąć
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to credit sth for sth  | tə ˈkredɪt 
ˈsʌmθɪŋ fə(r) ˈsʌmθɪŋ - przypisać 
coś czemuś, uznać coś za zasługę 
czegoś

to creep down  | tə kriːp daʊn - 
powoli spełzać/schodzić w dół

to crush sth  | tə krʌʃ ˈsʌmθɪŋ - 
zgnieść coś

to crystallise  | tə ˈkrɪstəlaɪz 
sprecyzować  

to curtail sth  | tə kɜːˈteɪl ˈsʌmθɪŋ - 
ograniczyć coś, pohamować

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

to cut sth in half  | tə kʌt ˈsʌmθɪŋ 
ɪn hɑːf - zmniejszyć coś o połowę

to cut the ribbon  | tə kʌt ðə ˈrɪbən 
- przeciąć wstążkę (o uroczystym 
otwarciu czegoś)

to damage sth  | tə ˈdæmɪdʒ 
ˈsʌmθɪŋ - zaszkodzić czemuś, 
przynieść szkodę

to date  | tə deɪt - na chwilę 
obecną, dotychczas

to declare sth  | tə dɪˈkleə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - zadeklarować coś, 
oświadczyć

to decline  | tə dɪˈklaɪn - opaść, 
zmniejszyć się

to declutter  | tə diːˈklʌtə(r) - 
oczyścić coś, usunąć śmieci

to decrease  | tə dɪˈkriːs - 
zmniejszyć

to defeat sth  | tə dɪˈfiːt ˈsʌmθɪŋ - 
pokonać coś

to defer to sb  | tə dɪˈfɜː(r) tə 
ˈsʌmbədi - zdać się na kogoś

to defy the odds  | tə dɪˈfaɪ ði ɒdz - 
pokonać przeciwności, (zrobić coś) 
pomimo przeciwności

to delay sth  | tə dɪˈleɪ ˈsʌmθɪŋ - 
opóźnić coś

to demand  | tǝ dɪˈmɑːnd - 
domagać się, żądać

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

to depose sb  | tə dɪˈpəʊz ˈsʌmbədi 
- zdetronizować kogoś, pozbawić 
władzy 

to desert sth  | tə dɪˈzɜːt ˈsʌmθɪŋ - 
opuścić coś

to deter sth  | tə dɪˈtɜː(r) 
ˈsʌmθɪŋ - zniechęcać do czegoś, 
powstrzymywać

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

to detract from sth  | tǝ dɪˈtrækt 
frǝm ˈsʌmθɪŋ - szkodzić czemuś

to devise sth  | tə dɪˈvaɪz ˈsʌmθɪŋ - 
obmyślić coś, zaprojektować

to dictate sth  | tə dɪkˈteɪt ˈsʌmθɪŋ 
- dyktować coś, narzucić

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

to dig deep  | tə dɪɡ diːp - 
wyskrobać (pieniądze na coś), 
postarać się zebrać coś (np. środki, 
siły na coś)

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

to disarm sb  | tə dɪsˈɑːm ˈsʌmbədi 
- rozbroić kogoś

to dismiss sth as sth  | tə dɪsˈmɪs 
ˈsʌmθɪŋ əz ˈsʌmθɪŋ - zlekceważyć/
odrzucić coś jako coś/jakieś

to disregard sth  | tə ˌdɪsrɪˈɡɑːd 
ˈsʌmθɪŋ - zlekceważyć coś

to distinguish sth  | tə dɪˈstɪŋɡwɪʃ 
ˈsʌmθɪŋ - wyróżnić coś, odróżnić

to do groundwork  | tə du 
ˈɡraʊndwɜːk - wykonać prace 
przygotowawcze

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

to do sth for all the wrong 
reasons  | tə du ˈsʌmθɪŋ fə(r) 
ɔːl ðə rɒŋ ˈriːzənz - zrobić coś z 
najgorszych możliwych powodów

to do sth for sport  | tə du ˈsʌmθɪŋ 
fə(r) spɔːt - zrobić coś dla sportu

to donate sth  | tə dəʊˈneɪt 
ˈsʌmθɪŋ - podarować coś

to drape sth in sth  | tə dreɪp 
ˈsʌmθɪŋ ɪn ˈsʌmθɪŋ - pokryć coś 
czymś, spowić w coś

to draw a wage  | tə drɔː ə weɪdʒ - 
pobierać pensję/płacę

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

to draw the heat  | tə drɔː ðə hiːt 
- narazić się na krytykę, ściągnąć 
(czyjąś) złość

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

to elude sb  | tu ɪˈluːd ˈsʌmbədi - 
wymykać się komuś, być dla kogoś 
niepojętym

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

to embolden sb  | tu ɪmˈbəʊldən 
ˈsʌmbədi - ośmielić kogoś

to embrace sth  | tu ɪmˈbreɪs 
ˈsʌmθɪŋ - przyjąć coś, 
zaakceptować

to emerge  | tu ɪˈmɜːdʒ - pojawić 
się, powstać

to emphasize sth  | tu ˈemfəsaɪz 
ˈsʌmθɪŋ - położyć na coś nacisk, 
uwypuklić coś

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

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 
- promować coś

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

to enhance sth  | tu ɪnˈhɑːns 
ˈsʌmθɪŋ - ulepszyć coś

to enslave sb  | tu ɪnˈsleɪv 
ˈsʌmbədi - uczynić kogoś 
niewolnikiem, zniewolić kogoś

to ensue  | tu ɪnˈsjuː - wywiązać  
się (w wyniku czegoś), nastąpić  
(po czymś)

to enter service  | tu ˈentə(r) 
ˈsɜːvɪs - wejść do użytku

to equate sb to sb  | tu ɪˈkweɪt 
ˈsʌmbədi tə ˈsʌmbədi - przyrównać 
kogoś do kogoś
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to err on the side of caution  | tu 
ɜː(r) ɒn ðə saɪd əv ˈkɔːʃn - grzeszyć 
nadmiarem ostrożności

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

to estimate sth  | tu ˈestɪmeɪt 
ˈsʌmθɪŋ - oszacować coś, podać  
w przybliżeniu

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

to excel  | tu ɪkˈsel - celować, 
wyróżniać się (w czymś)

to exclude sb from sth  | tu 
ɪkˈskluːd ˈsʌmbədi frəm ˈsʌmθɪŋ - 
wyłączyć kogoś z czegoś, usunąć

to exercise caution  | tu ˈeksəsaɪz 
ˈkɔːʃn - postępować z wielką 
ostrożnością/zachowawczo

to express sth  | tu ɪkˈspres 
ˈsʌmθɪŋ - wyrazić coś

to extend sth  | tu ɪkˈstend ˈsʌmθɪŋ 
- przedłużyć coś

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

to fabricate sth  | tə ˈfæbrɪkeɪt 
ˈsʌmθɪŋ - wytworzyć coś

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

to factor sth into the equation  | tə 
ˈfæktə(r) ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə ði ɪˈkweɪʒn 
- uwzględnić coś w rozważaniach/
analizie sytuacji

to fall head over heels in love with 
sb  | tə fɔːl hed ˈəʊvə(r) hiːlz ɪn ˈlʌv 
wɪð ˈsʌmbədi - zakochać się w kimś 
na zabój

to fall through  | tə fɔːl θruː - nie 
udać się, nie dojść do skutku

to familiarise oneself with sth  | tə 
fəˈmɪlɪəraɪz wʌnˈself wɪð ˈsʌmθɪŋ - 
zapoznać się z czymś

to fan sth  | tə fæn ˈsʌmθɪŋ - 
pobudzić coś, wzbudzić  
(np. zainteresowanie)

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

to fashion sth  | tə ˈfæʃn ˈsʌmθɪŋ - 
zrobić (coś), wytworzyć

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

to feed sb  | tə fiːd ˈsʌmbədi - 
karmić kogoś 

to fiddle while Rome burns  | tə 
ˈfɪdl waɪl rəʊm bɜːnz - zajmować 
się błahostkami, kiedy wszystko 
dokoła się wali

to file for X  | tə faɪl fə(r) - wystąpić 
o X

to fill a form  | tə fɪl ə ˈfɔːm - 
wypełnić formularz

to find the right fit  | tə faɪnd ðə 
raɪt fɪt - znaleźć coś, co doskonale 
się nadaje/pasuje

to fingerprint sb  | tə ˈfɪŋɡəprɪnt 
ˈsʌmbədi - sprawdzić czyjeś odciski 
palców

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

to flee sth  | tə fliː ˈsʌmθɪŋ - 
uciekać przed czymś

to flip sth  | tə flɪp ˈsʌmθɪŋ - opylić, 
opchnąć coś

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

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

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

to forecast sth  | tə ˈfɔːkɑːst 
ˈsʌmθɪŋ - prognozować coś

to foresee sth  | tə fɔːˈsiː ˈsʌmθɪŋ - 
przewidzieć coś

to forfeit sth  | tə ˈfɔːfɪtˈsʌmθɪŋ - 
utracić prawo do czegoś/coś

to forge sth  | tə fɔːdʒ ˈsʌmθɪŋ - 
podrobić coś

to fork over X  | tə fɔːk ˈəʊvə(r) - 
wybulić X

to form a bond  | tə ˈfɔːm ə bɒnd - 
stworzyć więź (z kimś)

to future-proof sth  | tə ˈfjuːtʃə(r) 
pruːf ˈsʌmθɪŋ - zabezpieczyć coś 
na wypadek kryzysu, spadku 

koniunktury itp. (o firmie, 
produkcji, zajmowanej branży itp.)

to gain employment  | tə ɡeɪn 
ɪmˈploɪmənt - zdobyć zatrudnienie

to gain steam  | tə ɡeɪn stiːm - 
nabierać pary/rozpędu

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

to get a taste for sth  | tə get ǝ 
teɪst fə(r) ˈsʌmθɪŋ - nabrać na coś 
smaku, upodobać sobie coś

to get behind the wheel  | tə ɡet 
bɪˈhaɪnd ðə wiːl - wsiąść za kółko

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

to get in on sth  | tə ɡet ɪn ɒn 
ˈsʌmθɪŋ - załapać się na coś, 
dołączyć (do czegoś popularnego, 
do trendu itp.)

to get in on the act  | tə get ɪn 
ɒn ði ækt - przyłączyć się do 
lukratywnego interesu, zarobić  
na czymś

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

to get sb up to speed  | tə ˈɡet 
ˈsʌmbədi ʌp tə spiːd - przekazać 
komuś najważniejsze informacje  
o czymś

to get the ball rolling  | tə ɡet ðə 
bɔːl ˈrəʊlɪŋ - rozpocząć coś, zacząć 
(np. dobrym przykładem)

to get the hang of sth  | tə ɡet ðə 
hæŋ əv ˈsʌmθɪŋ - połapać się  
w czymś, zrozumieć coś (pot.)

to get through to sb  | tə ɡet θruː 
tə ˈsʌmbədi - przekonać kogoś, 
przemówić komuś do rozumu/
rozsądku

to give sb a leg-up on sb  | tə ɡɪv 
ˈsʌmbədi ə leɡ ʌp ɒn ˈsʌmbədi - 
pomóc komuś z czymś, wesprzeć 
kogoś (pot.)

to give sb the rundown  | tə ɡɪv 
ˈsʌmbədi ðə ˈrʌndaʊn - przekazać 
komuś najważniejsze informacje  
o czymś (w skrócie)

to give sth a wide berth  | tə gɪv 
ˈsʌmθɪŋ ə waɪd bɜːθ - omijać coś  
z daleka
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to give sth away  | tə ɡɪv ˈsʌmθɪŋ 
əˈweɪ - rozdawać coś

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

to give sth up  | tə ɡɪv ˈsʌmθɪŋ ʌp - 
oddać coś

to go all in  | tə ɡəʊ ɔːl ɪn - zagrać 
o wszystko, postawić wszystko na 
jedną kartę

to go bankrupt  | tə ɡəʊ ˈbæŋkrʌpt 
- zbankrutować

to go down  | tə ɡəʊ daʊn - odbyć 
się, wydarzyć

to go forward with sth  | tə ɡəʊ 
ˈfɔːwəd wɪð ˈsʌmθɪŋ - ruszyć z 
czymś, wystartować

to go hand in hand  | tə gəʊ hænd 
ɪn hænd - iść ręka w rękę

to go haywire  | tə ɡəʊ ˈheɪwaɪə(r) 
- zacząć źle działać (o urządzeniu)

to go into Chapter 11  | tə ɡəʊ 
ˈɪntə ˈtʃæptər ɪˈlevn - ogłosić 
upadłość przedsiębiorstwa (gdy 
dłużnik zachowuje nad nim 
kontrolę) (US)

to go out of business  | tə ɡəʊ aʊt 
əv ˈbɪznəs - splajtować

to go through sth  | tə ɡəʊ θruː 
ˈsʌmθɪŋ - przejść przez coś

to grace sth  | tə ɡreɪs ˈsʌmθɪŋ 
- upiększyć coś (sobą, swoją 
obecnością), zaszczycić coś (sobą)

to graduate with X  | tə ˈɡrædʒʊeɪt 
wɪð - ukończyć szkołę/studia z X 
(np. tytułem, wyróżnieniem itp.)

to grind sth out  | tə ɡraɪnd 
ˈsʌmθɪŋ aʊt - masowo coś 
produkować, produkować coś 
sztampowo

to hail sth  | tə heɪl ˈsʌmθɪŋ - 
pochwalić coś

to halt  | tə hɔːlt - zatrzymać, 
wstrzymać

to hamper sth  | tə ˈhæmpə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - przeszkodzić czemuś, 
zahamować coś

to hand sth out  | tə hænd ˈsʌmθɪŋ 
aʊt - rozdać coś

to handle sth  | tə ˈhændl ˈsʌmθɪŋ 
- zająć się czymś, załatwić coś

to hang around  | tə hæŋ əˈraʊnd - 
pozostawać (gdzieś, z kimś)

to hang on sb’s every word  | tə 
hæŋ ɒn ˈsʌmbədiz ˈevri wɜːd - 
chłonąć każde słowo kogoś

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

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

to have a hand in doing sth  | tə 
həv ə hænd ɪn ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ - 
maczać w czymś palce; przyczynić 
się do zrobienia czegoś

to have a punt  | tə həv ə pʌnt - 
założyć się, obstawić zakład (pot., UK)

to have none of sth  | tə həv nʌn 
əv ˈsʌmθɪŋ - nie chcieć o czymś 
słyszeć

to have one’s cake and eat it, 
too  | tə həv wʌnz keɪk ənd iːt 
ɪt tuː - mieć zarówno rybki, jak 
i akwarium; mieć ciastko i zjeść 
ciastko (pot.)

to have one’s work cut out (for 
them)  | tə həv wʌnz wɜːk kʌt aʊt 
fə(r) ðəm - mieć przed sobą nie 
lada zadanie

to have sth on one’s hands  | tə 
həv ˈsʌmθɪŋ ɒn wʌnz hændz - mieć 
coś (ciekawego, do roboty itp.)

to have sth one one’s books  | tə 
həv ˈsʌmθɪŋ wʌn wʌnz bʊks - mieć 
coś w rejestrze (o kimś, o firmie 
itp.)

to heighten sth  | tə ˈhaɪtn ˈsʌmθɪŋ 
- podwyższyć coś

to helm sth  | tə helm ˈsʌmθɪŋ - 
stać na czele czegoś

to herald sb as sth  | tǝ ˈherəld 
ˈsʌmbədi ǝz ˈsʌmθɪŋ - okrzyczeć 
kogoś jakimś mianem, uznać kogoś 
za coś/jakiegoś

to hint at sth  | tə hɪnt ət ˈsʌmθɪŋ - 
wskazywać na coś

to hit sb hard  | tə hɪt ˈsʌmbədi 
hɑːd - boleśnie kogoś dotknąć

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

to hold appeal  | tə həʊld əˈpiːl 
- być atrakcyjnym, cieszyć się 
zainteresowaniem

to hold firm on sth  | tə həʊld fɜːm 
ɒn ˈsʌmθɪŋ - trzymać się mocno 
czegoś (np. zasad)

to hold on to sth  | tə həʊld ɒn 
tə ˈsʌmθɪŋ - trzymać się czegoś, 
zachować coś

to hold sb accountable for sth  | 
tə həʊld ˈsʌmbədi əˈkaʊntəbl fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ - pociągnąć kogoś do 
odpowiedzialności za coś

to hold the X mantle  | tə həʊld ði 
ˈmæntl - nosić X tytuł, szczycić się 
X (tytułem, miejscem, znaczeniem 
itp.)

to honour sth  | tu ˈɒnə(r) ˈsʌmθɪŋ 
- dotrzymać czegoś, spełnić 
(obietnicę) (UK)

to huff and puff  | tə hʌf ənd pʌf 
- sapać i dyszeć; żołądkować się, 
rzucać się (pot.)

to hunt sb down  | tə hʌnt 
ˈsʌmbədi daʊn - wyśledzić kogoś, 
wytropić

to impose sanctions on sb  | tu 
ɪmˈpəʊz ˈsæŋkʃnz ɒn ˈsʌmbədi - 
nałożyć na kogoś sankcje

to impose sth  | tu ɪmˈpəʊz 
ˈsʌmθɪŋ - narzucić coś 

to improve one’s lot  | tu ɪmˈpruːv 
wʌnz lɒt - poprawić swój los, 
odmienić swoje życie

to incur sth  | tu ɪnˈkɜː(r) ˈsʌmθɪŋ - 
ponieść coś (koszty)

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

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

to intend to do sth  | tu ɪnˈtend tə 
du ˈsʌmθɪŋ - zamierzać coś zrobić

to jeopardize sth  | tə ˈdʒepədaɪz 
ˈsʌmθɪŋ - zagrozić czemuś, narazić 
coś

to jot sth down  | tə dʒɒt ˈsʌmθɪŋ 
daʊn - zapisać coś, zanotować

to keep tabs on sb  | tə kiːp tæbz 
ɒn ˈsʌmbədi - pilnować kogoś, mieć 
kogoś na oku
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to kick-start sth  | tə kɪk stɑːt 
ˈsʌmθɪŋ - rozruszać coś, pobudzić 
do działania

to label sth  | tə ˈleɪbl ˈsʌmθɪŋ - 
opatrzyć coś mianem/etykietką

to lack sth  | tə læk ˈsʌmθɪŋ - nie 
mieć czegoś

to lament sth  | tə ləˈment ˈsʌmθɪŋ 
- ubolewać nad czymś, biadać

to lash out at sb  | tə læʃ aʊt ət 
ˈsʌmbədi - ostro zaatakować kogoś

to last  | tə lɑːst - potrwać, trwać

to laud sth  | tə lɔːd ˈsʌmθɪŋ - 
zachwalać coś, okrzyczeć coś  
(np. jako coś/jakieś)

to leave sth for dead  | tə liːv 
ˈsʌmθɪŋ fə(r) ded - zostawić kogoś 
na (pewną) śmierć

to lecture  | tə ˈlektʃə(r) - wykładać

to lengthen sth  | tə ˈleŋθən 
ˈsʌmθɪŋ - wydłużyć coś

to liberate  | tə ˈlɪbəreɪt - uwolnić, 
oswobodzić

to line up to do sth  | tə laɪn ʌp tə 
du ˈsʌmθɪŋ - ustawić się w kolejkę, 
aby coś zrobić

to live however one pleases  | tə 
lɪv haʊˈevə(r) wʌn ˈpliːzɪz - żyć tak, 
jak się komuś (żywnie) podoba

to look dimly on sth  | tə lʊk 
ˈdɪmli ɒn ˈsʌmθɪŋ - patrzeć na 
coś krzywym/złym okiem, nie 
aprobować czegoś (pot.)

to look over  | tə lʊk ˈəʊvə(r) - 
wyglądać na coś, wychodzić na coś 
(np. o oknach, widoku)

to make a contribution  | tə meɪk ə 
ˌkɒntrɪˈbjuːʃn - mieć wkład (w coś), 
przyczynić się (do czegoś)

to make an observation  | tə ˈmeɪk 
ən ˌɒbzəˈveɪʃn - skomentować 
(coś), poczynić spostrzeżenie

to make for X  | tə ˈmeɪk fə(r) - 
zmierzać w kierunku X, podążyć

to make headlines  | tə meɪk 
ˈhedlaɪnz - trafić na nagłówki

to make inroads in sth  | tə meɪk 
ˈɪnrəʊdz ɪn ˈsʌmθɪŋ - poczynić w 
czymś postępy, dokonać postępów 
w czymś

to make it clear that...  | tə ˈmeɪk 
ɪt klɪə(r) ðæt - jasno powiedzieć/
pokazać, że...

to make sth clear  | tə meɪk 
ˈsʌmθɪŋ klɪə(r) - jasno coś 
powiedzieć/dać do zrozumienia

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

to make up X  | tə meɪk ʌp - 
składać się na X, tworzyć X

to make use of sth  | tə meɪk juːs 
əv ˈsʌmθɪŋ - użyć czegoś, zrobić  
z czegoś (dobry) użytek

to march on  | tə mɑːtʃ ɒn - przeć 
dalej, kontynuować wzrost/
działanie

to merit sth  | tə ˈmerɪt ˈsʌmθɪŋ - 
zasługiwać na coś

to mimic sth  | tə ˈmɪmɪk ˈsʌmθɪŋ - 
naśladować coś

to miss the mark  | tə mɪs ðə mɑːk 
- nie trafić, chybić

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

to move on to do sth  | tə muːv ɒn 
tə du ˈsʌmθɪŋ - przejść do robienia 
czegoś, zacząć robić coś innego

to neglect sth  | tə nɪˈɡlekt ˈsʌmθɪŋ 
- zaniedbać coś

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

to obstruct sth  | tu əbˈstrʌkt 
ˈsʌmθɪŋ - zahamować coś, 
przeszkodzić

to off sth  | tu ɒf ˈsʌmθɪŋ - zabić 
coś (pot.)

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

to oil the wheels  | tu ɔɪl ðə 
ˈwiːlz - pomóc usunąć przeszkody, 
usprawnić coś

to oppose sth  | tu əˈpəʊz ˈsʌmθɪŋ 
- sprzeciwiać się czemuś

to outlive sb  | tu ˌaʊtˈlɪv ˈsʌmbədi 
- przeżyć kogoś (żyć dłużej niż ktoś)

to outsell sth  | tu ˌaʊtˈsel ˈsʌmθɪŋ 
- sprzedawać się lepiej niż coś

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

to pale into insignificance  | tə peɪl 
ˈɪntu ˌɪnsɪɡˈnɪfɪkəns - blednąć 

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

to partake in sth  | tə pɑːˈteɪk ɪn 
ˈsʌmθɪŋ - brać w czymś udział, 
zajmować się czymś

to pass a law  | tə pɑːs ə lɔː - 
przyjąć ustawę

to pay off  | tə peɪ ɒf - opłacić się

to peak at X  | tə piːk ət - osiągnąć 
wartość szczytową X, wejść na 
pułap X

to perceive sth  | tə pəˈsiːv ˈsʌmθɪŋ 
- postrzegać coś

to permit sb to do sth  | tə pəˈmɪt 
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ - zezwolić 
komuś na (z)robienie czegoś

to phase sth in  | tə feɪz ˈsʌmθɪŋ ɪn 
- stopniowo coś wprowadzić

to pick up a gong  | tə pɪk ʌp ə ɡɒŋ 
- zdobyć medal/nagrodę (pot., UK)

to place one’s order  | tə ˈpleɪs 
wʌnz ˈɔːdə(r) - złożyć zamówienie 
(o kimś)

to play second fiddle to X  | tə 
ˈpleɪ ˈsekənd ˈfɪdl te - grać drugie 
skrzypce wobec/przy X, pozostawać 
w cieniu X

to play sth down  | tə ˈpleɪ 
ˈsʌmθɪŋ daʊn - bagatelizować coś, 
umniejszać rolę/znaczenie czegoś

to plummet  | tə ˈplʌmɪt - runąć, 
spadać

to plunge down  | tə plʌndʒ daʊn - 
dawać nura, spadać głęboko/daleko 
do dołu

to pool resources  | tə puːl rɪˈzɔːsɪz 
- połączyć zasoby/środki, zrzucić się 
(na coś)

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

to portray sb as X  | tə pɔːˈtreɪ 
ˈsʌmbədi əz - ukazać kogoś jako X

to prevent sth  | tə prɪˈvent 
ˈsʌmθɪŋ - zapobiec czemuś

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

to proceed with sth  | tə prəˈsiːd 
wɪð ˈsʌmθɪŋ - ruszyć z czymś  
(np. planem)

to profit from sth  | tə ˈprɒfɪt 
frəm ˈsʌmθɪŋ - korzystać na czymś, 
zarabiać

to progress into sth  | tə prəˈɡres 
ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ - poczynić postępy  
do czegoś/jakiegoś stanu

to prohibit sb from doing sth  | 
tə prəˈhɪbɪt ˈsʌmbədi frəm ˈduːɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ - zakazać komuś (z)
robienia czegoś

to prompt sb to do sth  | tə 
prɒmpt ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ - 
sprawić, że ktoś coś (z)robi, skłonić 
kogoś do (z)robienia czegoś

to prosper  | tǝ ˈprɒspə(r) - dobrze 
prosperować

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

to pull oneself up by one’s 
bootstraps  | tə pʊl wʌnˈself ʌp baɪ 
wʌnz ˈbuːtstræpz - samemu odbić 
się od dna, bez pomocy innych 
wyjść na prostą (US)

to pull out of sth  | tə pʊl aʊt əv 
ˈsʌmθɪŋ - wycofać się z czegoś

to pull the plug  | tə pʊl ðə plʌɡ - 
zakończyć coś, skończyć (projekt, 
plan, finansowanie czegoś itp.)

to purchase sth  | tə ˈpɜːtʃəs 
ˈsʌmθɪŋ - nabyć coś

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

to put in a good word for sb  | tə 
pʊt ɪn ə ɡʊd ˈwɜːd fə(r) ˈsʌmbədi - 
wstawić się za kimś, ująć się za kimś

to put one’s own interest above 
sth  | tə ˈpʊt wʌnz əʊn ˈɪntrəst 
əˈbʌv ˈsʌmθɪŋ - przedkładać swój 
interes nad coś

to put sb off  | tə pʊt ˈsʌmbədi ɒf - 
zrazić kogoś, zniechęcić

to put sth on display  | tə pʊt 
ˈsʌmθɪŋ ɒn dɪˈspleɪ - wystawić coś 
na pokaz, umieścić na wystawie  |  
w witrynie

to put sth politely  | tə pʊt ̍ sʌmθɪŋ 
pə l̍aɪtli - ująć coś delikatnie/uprzejmie

to put up money  | tə pʊt ʌp ˈmʌni 
- włożyć (w coś) pieniądze

to quantify sth  | tə ˈkwɒntɪfaɪ 
ˈsʌmθɪŋ - zmierzyć coś, określić 
ilościowo

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

to reconsider  | tə ˌriːkənˈsɪdə(r) - 
ponownie coś rozważyć

to recover  | tə rɪˈkʌvə(r) - 
odzyskać (zdrowie, siły itp.)

to re-evaluate sth  | tə 
ˌriːɪˈvæljueɪt ˈsʌmθɪŋ - ponownie 
coś ocenić

to refer to sb as X  | tə rɪˈfɜː(r) 
tə ˈsʌmbədi əz - określać kogoś 
mianem X

to reflect sth  | tə rɪˈflekt ˈsʌmθɪŋ - 
odzwierciedlać coś

to refuse sth  | tə rɪˈfjuːz ˈsʌmθɪŋ - 
odmówić czegoś

to regain sth  | tə rɪˈɡeɪn ˈsʌmθɪŋ - 
odzyskać coś, odrobić

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

to relocate sth  | tə ˌriːləʊˈkeɪt 
ˈsʌmθɪŋ - przenieść coś

to remain sb  | tə rɪˈmeɪn ˈsʌmbədi 
- pozostać kimś

to remark  | tə rɪˈmɑːk - czynić 
uwagi

to render sth obsolete  | tə 
ˈrendə(r) ˈsʌmθɪŋ ˈɒbsəliːt - uczynić 
coś zbędnym/niepotrzebnym, 
odesłać coś do lamusa

to renege on sth  | tə rɪˈneɪɡ ɒn 
ˈsʌmθɪŋ - nie dotrzymać czegoś 
(np. obietnicy, umowy)

to replace sth  | tə rɪˈpleɪs ˈsʌmθɪŋ 
- zastąpić coś

to replenish oneself  | tə rɪˈplenɪʃ 
wʌnˈself - odtworzyć się, ponownie 
wypełnić

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

to report back to sb  | tə rɪˈpɔːt 
ˈbæk tə ˈsʌmbədi - zgłosić się do 
kogoś z powrotem

to reserve sth for sth  | tə 
rɪˈzɜːv ˈsʌmθɪŋ fə(r) ˈsʌmθɪŋ - 
zarezerwować coś na coś/do czegoś

to resign  | tə rɪˈzaɪn - ustąpić ze 
stanowiska

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

to retire sth  | tə rɪˈtaɪə(r) ˈsʌmθɪŋ 
- odstawić coś na bok, wycofać (z 
użycia, produkcji)

to revamp sth  | tə ˌriːˈvæmp 
ˈsʌmθɪŋ - przerobić coś, całkowicie 
odnowić

to reveal sth  | tə rɪˈviːl ˈsʌmθɪŋ - 
ujawnić coś, ukazać

to reverse sth  | tə rɪˈvɜːs ˈsʌmθɪŋ - 
odwrócić coś

to rid sth of sth  | tǝ rɪd ˈsʌmθɪŋ 
ǝv ˈsʌmθɪŋ - pozbawić coś czegoś, 
oczyścić coś z czegoś (złego/
niepotrzebnego)

to roll the red carpet for sb  | tə 
rəʊl ðə red ˈkɑːpɪt fə ˈsʌmbədi 
- powitać kogoś chlebem i solą, 
przyjąć kogoś ze wszelkimi 
honorami

to round sth off  | tə ˈraʊnd 
ˈsʌmθɪŋ ɒf - zakończyć coś czymś, 
zrobić coś na sam koniec (np. 
wycieczki)

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

to rule sth out  | tǝ ruːl ˈsʌmθɪŋ 
aʊt - wykluczyć coś

to run against sb  | tə rʌn əˈɡenst 
ˈsʌmbədi - ubiegać się o ten sam 
urząd, co ktoś; startować przeciwko 
komuś w wyborach

to scratch beneath the surface  | 
tə skrætʃ bɪˈniːθ ðə ˈsɜːfɪs - kopać 
głębiej, sięgać pod powierzchnię

to see fit (to do sth)  | tə ˈsiː fɪt tə 
du ˈsʌmθɪŋ - uważać za słuszne/
odpowiednie (zrobienie czegoś)

to see what sticks  | tə ˈsiː ˈwɒt 
stɪks - zobaczyć, co zadziała,  
a co nie (pot.)
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to sell sth off  | tə sel ˈsʌmθɪŋ ɒf 
- wyprzedawać coś, wyzbywać się 
czegoś

to send sb reeling  | tə send 
ˈsʌmbədi ˈriːlɪŋ - boleśnie kogoś 
dotknąć, uderzyć w kogoś (pot.)

to send sth into disarray  | tə send 
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə ˌdɪsəˈreɪ - zasiać w 
czymś chaos

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

to serve sth with sth  | tə sɜːv 
ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ - podać coś  
z czymś

to service sth  | tǝ ˈsɜːvɪs ˈsʌmθɪŋ - 
obsługiwać coś

to set off alarm bells  | tə set ɒf 
əˈlɑːm belz - sprawić, że (komuś) 
zapalą się światełka ostrzegawcze

to set one’s eyes on sth  | tə set 
wʌnz aɪz ɒn ˈsʌmθɪŋ - dojrzeć coś, 
ujrzeć

to settle a bet  | tə ˈsetl ə ˈbet 
- rozstrzygnąć zakład; wypłacić 
wygraną (z zakładu)

to settle up  | tə ˈsetl ʌp - zapłacić 
(rachunek, należność); spłacić 
(dług) (pot.)

to shift sth  | tə ʃɪft ˈsʌmθɪŋ - 
przesuwać, zmieniać

to ship sth  | tə ʃɪp ˈsʌmθɪŋ - 
przewozić coś, dostarczać (produkt)

to shoulder X burden  | tə 
ˈʃəʊldə(r) ˈbɜːdn - znieść ciężar X, 
musieć poradzić sobie z X

to show few signs of doing sth  | 
tə ʃəʊ fjuː saɪnz əv ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
- nie zanosić się na to, by coś się 
stało/było zrobione

to shun sth  | tə ʃʌn ˈsʌmθɪŋ - 
unikać czegoś

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

to shutter sth  | tə ˈʃʌtə(r) ˈsʌmθɪŋ 
- zamknąć coś, zwinąć (interes)

to shuttle sb  | tə ˈʃʌtl ˈsʌmbədi - 
przewozić kogoś (na jednej trasie)

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

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

to sink sth  | tə sɪŋk ˈsʌmθɪŋ - 
utopić coś (np. pieniądze)

to snap sth up  | tə snæp ˈsʌmθɪŋ 
ʌp - zgarnąć coś, rozchwytywać

to soar  | tə sɔː(r) - gwałtownie 
wzrosnąć

to socialize with sb  | tə ˈsəʊʃəlaɪz 
wɪð ˈsʌmbədi - socjalizować się  
z kimś

to spare sb  | tə speə(r) ˈsʌmbədi - 
oszczędzić kogoś

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

to spell sth for sb  | tə spel ˈsʌmθɪŋ 
fə(r) ˈsʌmbədi - zwiastować coś 
komuś, oznaczać coś dla kogoś

to spitball sth  | tə ˈspɪtˌbɒl ˈsʌmθɪŋ 
- zacząć się nad czymś zastanawiać, 
rozkminiać coś (pot., US)

to split sth  | tə splɪt ˈsʌmθɪŋ - 
dzielić coś

to spur sth  | tə spɜː(r) ˈsʌmθɪŋ - 
pobudzać coś, zmobilizować

to spurn sb  | tə spɜːn ˈsʌmbədi - 
gardzić kimś, odtrącać

to stall  | tə stɔːl - utknąć  
w martwym punkcie

to stand at X  | tə stænd ət - 
wynosić X, stanowić

to start off as X  | tə stɑːt ɒf əz - 
zacząć się od X, zacząć jako X

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

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

to step down  | tə step daʊn 
- ustąpić (ze stanowiska), 
zrezygnować

to stipulate that...  | tə ˈstɪpjʊleɪt 
ðæt - zastrzec, że...

to stratify sth  | tə ˈstrætɪfaɪ 
ˈsʌmθɪŋ - rozdzielić coś na poziomy, 
rozwarstwić

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

to strike gold  | tə straɪk ɡəʊld - 
trafić na żyłę złota

to strip sb of sth  | tə strɪp 
ˈsʌmbədi əv ˈsʌmθɪŋ - pozbawić 
kogoś czegoś

to strive to do sth  | tə straɪv tə 
du ˈsʌmθɪŋ - starać się o zrobienie 
czegoś, dążyć do zrobienia czegoś

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

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

to substitute  | tə ˈsʌbstɪtjuːt - 
zastąpić

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

to surge  | tə sɜːdʒ - gwałtownie 
wzrastać

to surpass X  | tə səˈpɑːs - 
przewyższyć/przekroczyć X

to survey sb  | tə səˈveɪ ˈsʌmbədi - 
przeprowadzić sondaż wśród kogoś, 
ankietować kogoś

to sustain sb  | tə səˈsteɪn 
ˈsʌmbədi - utrzymać kogoś przy 
życiu, wyżywić kogoś

to sweep the boards  | tə swiːp  
ðə bɔːdz - zdobyć wszystko  
(np. wszystkie nagrody), zgarnąć

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

to syphon sth off  | tə ˈsaɪfən 
ˈsʌmθɪŋ ɒf - wyprowadzać coś  
(np. środki, fundusze)

to tailspin  | tə ˈteɪlspɪn -  
pogrążyć się w chaosie, spadać  
w niekontrolowany sposób

to take a decision  | tə teɪk ə 
dɪˈsɪʒn - podjąć decyzję

to take a keen interest in sth  | 
tə teɪk ǝ kiːn ˈɪntrəst ɪn ˈsʌmθɪŋ 
- bardzo/żywotnie się czymś 
zainteresować

to take account of sb  | tə teɪk 
əˈkaʊnt əv ˈsʌmbədi - pamiętać  
o kimś, mieć kogoś na względzie



business-english.com.pl
71/2019

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

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

to take it away  | tə teɪk ɪt əˈweɪ - 
przejąć coś, przejąć pałeczkę  
(po kimś)

to take its toll  | tə teɪk ɪts təʊl 
- dać się we znaki, zebrać swoje 
żniwo

to take out a mortgage  | tə teɪk 
aʊt ə ˈmɔːɡɪdʒ - zaciągnąć kredyt 
hipoteczny

to take out mortgage  | tə teɪk 
aʊt ˈmɔːɡɪdʒ - zaciągnąć kredyt 
hipoteczny

to take steps to do sth  | tə teɪk 
steps tə du ˈsʌmθɪŋ - podjąć kroki 
w celu zrobienia czegoś

to take sth in  | tə teɪk ˈsʌmθɪŋ ɪn 
- chłonąć coś, cieszyć się widokiem 
czegoś

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

to take sth on  | tə teɪk ˈsʌmθɪŋ ɒn 
- podjąć coś, zacząć

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

to take the lead on sth  | tə teɪk ðə 
liːd ɒn ˈsʌmθɪŋ - zacząć kierować 
czymś, pokierować czymś

to take to the streets  | tə teɪk tə 
ðə striːts - wyjść na ulice (np. aby 
protestować)

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

to the contrary  | tə ðə kənˈtreəri - 
wprost przeciwnie

to thrive  | tə θraɪv - kwitnąć, 
rozwijać się

to throw sth away  | tə ˈθrəʊ 
ˈsʌmθɪŋ əˈweɪ - wyrzucić coś

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

to topple  | tə ˈtɒpl - obalić, upaść

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

to trace one’s roots back to X  | 
tə treɪs wʌnz ruːts bæk tə - sięgać 
wstecz X (o czyichś korzeniach)

to trial sth  | tə ˈtraɪəl ˈsʌmθɪŋ - 
sprawdzić coś w okresie próbnym

to trick sb  | tə trɪk ˈsʌmbədi - 
oszukać kogoś, nabrać

to triple  | tə ˈtrɪpl - potroić się

to tumble  | tə ˈtʌmbl - spaść, upaść

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

to turn sb down  | tə tɜːn ˈsʌmbədi 
daʊn - odmówić komuś, odrzucić 
kogoś

to turn the corner  | tə tɜːn ðə 
ˈkɔːnə(r) - wyjść na prostą (pot.)

to turn X over  | tə tɜːn ˈəʊvə(r) - 
obracać X (kwotą, sumą)

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

to underlie sth  | tu ˌʌndəˈlaɪ 
ˈsʌmθɪŋ - leżeć u podłoża czegoś, 
być podstawą czegoś

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

to up sticks  | tu ʌp stɪks - 
spakować manatki (i odjechać/
wyjechać)

to upgrade sth from X to Y  | 
tu ˌʌpˈɡreɪd ˈsʌmθɪŋ frəm tə - 
podnieść coś z rangi/klasy X do Y

to urge sb to do sth  | tu ɜːdʒ 
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ - ponaglić 
kogoś do (z)robienia czegoś

to vary  | tə ˈveəri - różnić się, 
wahać

to vaunt sth  | tə vɔːnt ˈsʌmθɪŋ - 
szczycić się czymś

to veer far from sth  | tə vɪə(r) 
ˈfɑː(r) frəm ˈsʌmθɪŋ - odejść daleko 
od czegoś, zboczyć z toru/drogi

to vote with one’s feet  | tə vəʊt 
wɪð wʌnz fiːt - zagłosować stopami 
(pokazać, że się czegoś nie lubi, 
odchodząc lub idąc gdzieś indziej)

to walk sb through sth  | tə wɔːk 
ˈsʌmbədi θruː ˈsʌmθɪŋ - opisać coś 
komuś krok po kroku

to warn  | tə wɔːn - ostrzegać

to wean oneself off sth  | tə wiːn 
wʌnˈself ɒf ˈsʌmθɪŋ - odstawić coś 
(np. alkohol, papierosy itp.)

to whisk sb (off) somewhere  | 
tə wɪsk ˈsʌmbədi ɒf ˈsʌmweə(r) - 
porwać kogoś gdzieś

to wind sth down  | tə ˈwaɪnd 
ˈsʌmθɪŋ daʊn - stopniowo coś 
zwolnić, zahamować  
(np. produkcję)

to work out the details  | tə ˈwɜːk 
aʊt ðə ˈdiːteɪlz - ustalić szczegóły 
(pot.)

to wrap sth up  | tə ræp ˈsʌmθɪŋ 
ʌp - sfinalizować (np. umowę), 
dograć (szczegóły czegoś)

to X extent  | tu ɪkˈstent -  
do X stopnia

to yield X  | tə jiːld - przynieść X 
(zysku, zarobku)

tobacco  | təˈbækəʊ - tytoń

token  | ˈtəʊkən - żeton

tool shed  | tuːl ʃed - szopa  
na narzędzia (US)

top brass  | tɒp brɑːs - grube ryby, 
wierchuszka

top picks  | tɒp pɪks - najlepsze 
opcje, najbardziej poszukiwane/
popularne (rzeczy, ludzie, lokacje 
itp.)

top-up  | tɒp ʌp - dolewka, 
dokładka (pot., np. do czegoś,  
o jedzeniu itp.) 

tracking device  | ˈtrækɪŋ dɪˈvaɪs - 
urządzenie monitorujące/śledzące

trade surplus  | treɪd ˈsɜːpləs - 
nadwyżka w handlu

trait  | treɪt - cecha, przymiot

transparency  | trænsˈpærənsi - 
przejrzystość

tree-lined  | triː laɪnd - wysadzany 
drzewami

trek  | trek - wyprawa

tremendous  | trɪˈmendəs - 
ogromny, niesamowity
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trial  | ˈtraɪəl - okres próbny

trial run  | ˈtraɪəl rʌn - próba 
(czegoś), program pilotażowy

trifling  | ˈtraɪflɪŋ - znikomy

triumphant  | traɪˈʌmfənt - 
triumfalny, zwycięski

trivia quiz  | ˈtrɪvɪə kwɪz - quiz  
z wiedzy powszechnej/ogólnej

trophy  | ˈtrəʊfi - trofeum, zdobycz

troubled  | ˈtrʌbld - burzliwy, 
niespokojny

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

turbulence  | ˈtɜːbjʊləns - 
wzburzenie, niepokoje

turbulent  | ˈtɜːbjʊlənt - 
wzburzony, niespokojny

turn of the millennium  | tɜːn əv 
ðə mɪˈlenɪəm - przełom milenium/
mileniów

turning tide  | ˈtɜːnɪŋ taɪd - 
zmieniająca się sytuacja, zmiana 
wiatru (pot.)

twin-jet  | twɪn dʒet - 
dwusilnikowy (odrzutowiec)

tycoon  | taɪˈkuːn - potentat, magnat

typhoid fever  | ˈtaɪfɔɪd ˈfiːvə(r) - 
dur brzuszny

U
ubiquitous  | juːˈbɪkwɪtəs - 
wszechobecny

ultimately  | ˈʌltɪmətli - 
ostatecznie, w końcu

uncertainty  | ʌnˈsɜːtnti - 
niepewność

unconditionally  | ˌʌnkənˈdɪʃənəli - 
bezwarunkowo

undeveloped  | ˌʌndɪˈveləpt - 
nierozwinięty

undoubtedly  | ʌnˈdaʊtɪdli -  
bez wątpienia

unemployment rate  | 
ˌʌnɪmˈploɪmənt reɪt - wskaźnik 
bezrobocia

unfair  | ˌʌnˈfeə(r) - nieuczciwy

unfazed by sth  | ənˈfeɪzd baɪ 
ˈsʌmθɪŋ - niezrażony czymś, 
niewzruszony

unfeasible  | ʌnˈfiːzəbl - nierealny, 
niewykonalny

unhappy with sth  | ʌnˈhæpi wɪð 
ˈsʌmθɪŋ - niezadowolony z czegoś

unilateral  | ˌjuːnɪˈlætrəl - 
jednostronny

uninitiated  | ˌʌnɪˈnɪʃieɪtɪd - 
niewtajemniczony

unionisation  | ˌjuːniənaɪˈzeɪʃn  |  - 
zakładanie związków zawodowych

unit cost  | ˈjuːnɪt kɒst - koszt 
jednostkowy

unloving  | ʌnˈlʌvɪŋ  |  - 
niekochający

unmatched  | ʌnˈmætʃt - 
niezrównany

unprecedented  | ʌnˈpresɪdentɪd - 
bezprecedensowy

unrest  | ʌnˈrest - rozruchy, 
zamieszki

unrivalled  | ʌnˈraɪvəld - 
niezrównany (UK)

unwavering  | ʌnˈweɪvərɪŋ - 
niewzruszony, niezachwiany

unwittingly  | ʌnˈwɪtɪŋli - 
nieświadomie, mimowolnie

up X  | ʌp - więcej o X, wzrost o X

upended  | ʌpˈendɪd - odwrócony 
do góry nogami, 

upheaval  | ʌpˈhiːvl - rewolta, 
wstrząs

uproar  | ˈʌprɔː(r) - oburzenie, 
wrzawa

uptick  | ˈəpˌtɪk - niewielki wzrost, 
chwilowy wzrost (US)

V
vaccination  | ˌvæksɪˈneɪʃn - 
szczepienie

validity  | vəˈlɪdɪti - ważność; 
zasadność

variable  | ˈveərɪəbl - zmienna

variety  | vəˈraɪəti - odmiana, rodzaj

vein  | veɪn - żyła

Velcro  | ˈvelkrəʊ - rzep (materiał)

venture  | ˈventʃə(r) - 
przedsięwzięcie, operacja

veritable  | ˈverɪtəbl - istny, 
prawdziwy

vessel  | ˈvesəl - statek

via  | ˈvaɪə - przez,  
za pośrednictwem

victim  | ˈvɪktɪm - ofiara

victorious  | vɪkˈtɔːrɪəs - zwycięski

villager  | ˈvɪlɪdʒə(r) - wieśniak

violent  | ˈvaɪələnt - pełen 
przemocy

virtually  | ˈvɜːtʃʊəli - praktycznie

vocal cords  | ˈvəʊkl kɔːdz - struny 
głosowe

voiceprint  | ˈvɔɪsprɪnt - 
spektrogram; zapis (wzorca  
mowy/głosu)

volume  | ˈvɒljuːm - objętość  
(np. sprzedaży)

voyage  | ˈvɔɪɪdʒ - podróż (morska), 
rejs

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

W
wad of cash  | wɒd əv kæʃ - plik 
banknotów, sporo forsy (pot.)

Washington, DC (District of 
Columbia)  | ˈwɒʃɪŋtən ˌdiː 
ˈsiː ˈdɪstrɪkt əv kəˈlʌmbɪə - 
Waszyngton, Dystrykt Kolumbii

wealth  | welθ - majątek, bogactwo

wealth management  | welθ 
ˈmænɪdʒmənt - zarządzanie 
majątkiem/kapitałem

weapons’ trafficking  | ˈwepənz 
ˈtræfɪkɪŋ - przemyt broni

welcoming  | ˈwelkəmɪŋ - witający 
z otwartymi ramionami, serdeczny

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

well-paying  | wel ˈpeɪɪŋ - dobrze 
płatny (o pracy)
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whatsoever  | ˌwɒtsəʊˈevə(r) 
- jakikolwiek, obojętnie jaki; 
absolutnie żaden, nic

when it comes down to sth  | 
wen ɪt kʌmz daʊn tǝ ˈsʌmθɪŋ - gdy 
mowa o czymś, jeśli chodzi o coś...

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

when push comes to shove  | wen 
pʊʃ kʌmz tə ʃʌv - gdy przychodzi  
co do czego (pot.)

whereas  | weərˈæz - podczas gdy

whereby  | weəˈbaɪ - w którym,  
w myśl którego

who can blame sb?  | huː kən 
bleɪm ˈsʌmbədi - czyż można kogoś 
winić (o coś)?

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

wide array of sth  | waɪd əˈreɪ əv 
ˈsʌmθɪŋ - szeroki wachlarz czegoś, 
szeroka gama czegoś

widespread  | ˈwaɪdspred - 
powszechny, rozpowszechniony

wildlife  | ˈwaɪldlaɪf - fauna i flora

wily  | ˈwaɪli - chytry

wind-down  | waɪnd daʊn - 
spowolnienie, przyhamowanie  
(np. procesu, produkcji)

winning bet  | ˈwɪnɪŋ ˈbet - 
pewniak (o zakładzie, ryzykownym 
przedsięwzięciu itp.), wygrany 
zakład

winning streak  | ˈwɪnɪŋ striːk - 
pasmo zwycięstw

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

withdrawal  | wɪðˈdrɔːəl - 
wycofanie (się)

without a doubt  | wɪðˈaʊt ə daʊt - 
bez wątpienia

without fear of doing sth  | 
wɪðˈaʊt fɪə(r) əv ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ - 
bez obaw(y), że się coś zrobi

without question  | wɪðˈaʊt 
ˈkwestʃən - bez wątpienia

working week  | ˈwɜːkɪŋ wiːk - 
tydzień roboczy (UK)

working-age  | ˈwɜːkɪŋ eɪdʒ -  
w wieku produkcyjnym, zdolny  
do pracy

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

workload  | ˈwɜːkləʊd - obciążenie 
pracą

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

worms  | wɜːmz - robaki

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

X
X and Y combined  | ənd 
kəmˈbaɪnd - X i Y razem wzięte

X dubbed Y  | dʌbd - X ochrzczone 
mianem Y

X low  | ləʊ - rekordowo niski 
poziom X

X mark  | mɑːk - rzędu X  
(poziom/wysokość/kwota)

X of yore  | əv jɔː(r) - X dawnych 
czasów/dziejów, dawny X

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

X-backed  | bækt - wspierany przez 
X, finansowany przez X (tylko przed 
rzeczownikiem)

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

X-busting  | ˈbʌstɪŋ - rujnujący X, 
niszczący X

X-themed  | θiːmd - o tematyce  
X (tylko przed rzeczownikiem)

X-turned-Y  | tɜːnd - X, który 
zmienił się w Y

X-wise  | waɪz - jeśli chodzi o X,  
w kwestii X (pot.)

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

young crowd  | jʌŋ kraʊd - młodzi 
ludzie (pot.)

youths  | juːðz - młodzież, młodzi 
ludzie

Z
zeal  | ziːl - zapał, gorliwość


