
business-english.com.pl
74/2019

Colorful
MEDIA

A
a cautionary tale  ə ˈkɔːʃənri teɪl 
 powiastka umoralniająca, opowieść 
ku przestrodze

a fair bit of sth  ə feə(r) bɪt əv 
ˈsʌmθɪŋ  całkiem sporo czegoś

a given  ǝ ˈɡɪvn  rzecz obowiązkowa, 
pewnik

a good take on sth  ə ɡʊd teɪk ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  ciekawe podejście do 
czegoś, ciekawy sposób patrzenia 
na coś

a goodwill gesture  ə ˌɡʊdˈwɪl 
ˈdʒestʃə(r)  gest dobrej woli

a hair above X  ə heə(r) əˈbʌv 
 odrobinę ponad X

a hard nut to crack  ə hɑːd nʌt tə 
kræk  ciężki orzech do zgryzienia

a means of sth  ə miːnz əv ˈsʌmθɪŋ 
 sposób, środek na coś

a Mecca  ə ˈmekə  mekka (czyjaś)

a spike in sth  ə spaɪk ɪn ˈsʌmθɪŋ 
 gwałtowny wzrost w czymś

a thorn in sb’s side  ə θɔːn ɪn 
ˈsʌmbədɪz saɪd  sól w czyimś oku, 
utrapienie

a wealth of X  ə welθ əv  ogrom X

a whale of an X  ə weɪl əv ən 
 ogromny X, niezwykle wielki X

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

absenteeism  ˌæbsənˈtiːɪz(ə)m  ab-
sencja (np. stała, częsta)

accessible  əkˈsesəbl  dostępny

accessible to sb  əkˈsesəbl tə 
ˈsʌmbədi  dostępny dla kogoś

accolades  ˈækəleɪdz  gratulacje, 
wyrazy uznania

accommodating  əˈkɒmədeɪtɪŋ 
 przychylnie usposobiony, uczynny

accommodation  əˌkɒməˈdeɪʃn  zak-
waterowanie, kwatera

account  əˈkaʊnt  relacja, sprawoz-
danie

Acropolis  əˈkrɒpəlɪs  Akropol

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

ad-free  ˌæd ˈfriː  bez reklam

addiction  əˈdɪkʃn  uzależnienie

adjunct professor  ˈædʒʌŋkt 
prəˈfesə(r)  wykładowca kontrak-
towy

admirer  ədˈmaɪərə(r)  wielbiciel

adult  ˈædʌlt  dorosły

adventurous  ədˈventʃərəs 
 odważny, śmiały

advertising  ˈædvətaɪzɪŋ  reklam-
owanie

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

Aegean Sea  ɪˌʤi:ən ˈsi:  Morze 
Egejskie

affability  ˌæfəˈbɪləti  ciepło, 
życzliwość

affiliate  əˈfɪliət  partnerski (np. 
oddział)

affordable  əˈfɔːdəbl  przystępny, 
dostępny cenowo

affordable housing  əˈfɔːdəbl 
ˈhaʊzɪŋ  tanie mieszkania

afloat  əˈfləʊt  utrzymujący się na 
powierzchni, dający sobie radę

aforementioned  əˌfɔːˈmenʃənd 
 wyżej wymieniony/wspomniany 
(tylko przed rzeczownikiem)

after all this time  ˈɑːftər ɔːl ðɪs 
ˈtaɪm  po całym tym czasie

agenda  əˈdʒendə  porządek dzien-
ny, program (rzeczy do zrobienia)

agglomeration  əˌɡlɒməˈreɪʃn 
 aglomeracja

agitation  ˌædʒɪˈteɪʃn  pobudzenie, 
podniecenie

ahead of the game  əˈhed əv ðə 
ɡeɪm  lepszy, niż wszyscy inni

aid agency  eɪd ˈeɪdʒənsi  agencja 
humanitarna

aid group  eɪd ɡruːp  grupa wsparcia 
(np. psychologicznego)

ailment  ˈeɪlmənt  dolegliwość

aimed at sth  eɪmd ǝt ˈsʌmθɪŋ  st-
worzony w jakimś celu, mający jakiś 
cel

aircraft  ˈeəkrɑːft  samolot, samoloty

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

all too familiar with sth  ɔːl tuː 
fəˈmɪlɪə(r) wɪð ˈsʌmθɪŋ  aż nadto 
dobrze coś znający

all too well  ɔːl tuː wel  aż za dobrze

all-round  ɔːl raʊnd  powszechny, 
ogólny (UK)

alum  ˈæləm  wychowanek, absol-
went (dowolnej płci) (pot., US)

alumnus  əˈlʌmnəs  wychowanek, 
absolwent

amphitheatre  ˈæmfiˌθɪətə(r)  am-
fiteatr

an all-time high  ən ɔːl taɪm haɪ 
 rekordowo wysoki poziom

analogue  ˈænəlɒɡ  analogowy

analyst  ˈænəlɪst  analityk

ancient  ˈeɪnʃənt  starożytny

angel investor  ˈeɪndʒəl ɪnˈvestə(r) 
 anioł biznesu

announcement  əˈnaʊnsmənt 
 ogłoszenie

annual  ˈænjuəl  roczny

annually  ˈænjuəli  rocznie

anticipated  ænˈtɪsɪpeɪtɪd  oczeki-
wany

antithesis  ænˈtɪθəsɪs  antyteza, 
kompletne przeciwieństwo

anxiety  æŋˈzaɪəti  niepokój, obawa

anything but X  ˈeniθɪŋ bət  wszyst-
ko, tylko nie X

apart from sth  əˈpɑːt frəm ˈsʌmθɪŋ 
 poza czymś, oprócz

apocalyptic  əˌpɒkəˈlɪptɪk  apokalip-
tyczny

apparent  əˈpærənt  widoczny, 
dający się dostrzec

apprenticeship  əˈprentɪʃɪp  prak-
tyka (uczniowska/mistrzowska), 
nauka zawodu

appropriately  əˈprəʊpriətli  odpow-
iednio, w odpowiedni sposób
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approximately  əˈprɒksɪmətli  w 
przybliżeniu

aptly named  ˈæptli neɪmd  odpow-
iednio nazwany, o trafnej nazwie

aquatic  əˈkwætɪk  wodny

archaeological  ˌɑːkiəˈlɒdʒɪkl  ar-
cheologiczny

archetypal  ˌɑːkiˈtaɪpl  najbardziej 
typowy, klasyczny przykład (czegoś)

arguably  ˈɑːɡjuəbli  zapewne, 
możliwe

aroma  əˈrəʊmə  aromat, zapach

artificial intelligence  ˌɑ:tɪˌfɪʃl 
ɪnˈtelɪdʒəns  sztuczna inteligencja

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

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

as far as X is concerned...  əz ˈfɑː(r) 
əz ɪz kənˈsɜːnd  jeśli chodzi o X...

as sharp as a tack  əz ʃɑːp əz ə tæk 
 w pełni władz umysłowych

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

assassination  əˌsæsɪˈneɪʃn 
 morderstwo, zamach

asset  ˈæset  majątek, aktywa

assets under manage-
ment (AUM)  ˈæsets ˈʌndə(r) 
ˈmænɪdʒmənt ˌeɪ juː em 
 zarządzane aktywa

associated with sth  əˈsəʊʃieɪtɪd 
wɪð ˈsʌmθɪŋ  powiązany z czymś

at fault  ət fɔːlt  winny (czemuś)

at sb’s disposal  ət ˈsʌmbədiz 
dɪˈspəʊzl  do czyjejś dyspozycji

at the forefront of sth  ət ðə 
ˈfɔːfrʌnt əv ˈsʌmθɪŋ  na czele/
przedzie czegoś

attainment  əˈteɪnmənt  osiągnięcie, 
zdobycie (czegoś)

attendance record  əˈtendəns 
ˈrekɔːd  historia absencji/obecności, 
wskaźnik frekwencji

attuned to sth  əˈtjuːnd tə ˈsʌmθɪŋ 
 doskonale coś czujący/rozumiejący

authorities  ɔːˈθɒrətiz  władze

automation  ˌɔːtəˈmeɪʃn  automa-
tyzacja

award-winning  əˈwɔːd ˈwɪnɪŋ  na-
gradzany

awareness  əˈweənəs  wiedza, 
znajomość

B
bachelor’s degree  ˈbætʃələz dɪˈɡriː 
 tytuł/stopień licencjata

background  ˈbækɡraʊnd  po-
chodzenie (czyjeś)

backlash  ˈbæklæʃ  gwałtowny 
sprzeciw

baffling  ˈbæflɪŋ  zadziwiający, 
zdumiewający

bang up to date  bæŋ ʌp tə deɪt 
 absolutnie najnowocześniejszy

bankruptcy  ˈbæŋkrʌptsi  bankruc-
two

barbecued  ˈbɑːbɪkjuːd  grillowany

bare  beə(r)  odsłonięty, goły

bargain  ˈbɑːɡɪn  okazja (cenowa)

bargaining  ˈbɑːgɪnɪŋ  targowanie 
się, negocjacje

bargaining chip  ˈbɑːɡɪnɪŋ tʃɪp  karta 
przetargowa

bargaining power  ˈbɑːɡɪnɪŋ 
ˈpaʊə(r)  silniejsza pozycja przetar-
gowa

basilica  bəˈzɪlɪkə  bazylika

bazaar  bəˈzɑː(r)  bazar (w krajach 
bliskowschodnich)

BC (Before Christ)  ˌbiːˈsiː bɪˈfɔː(r) 
ˈkraɪst  przed narodzeniem Chrys-
tusa, przed Chrystusem

before long  bɪˈfɔː(r) ˈlɒŋ  po 
niedługim czasie

beforehand  bɪˈfɔːhænd  zawczasu

behaviour  bɪˈheɪvjə(r)  zachowanie 
(UK)

belief  bɪˈliːf  przekonanie, opinia

belittling  bɪˈlɪtlɪŋ  lekceważący

better off  ˈbetə(r) ɒf  (wyjść) na 
lepsze, (być) w lepszej sytuacji

bin  bɪn  kosz (na śmieci)

binding  ˈbaɪndɪŋ  wiążący

blissful  ˈblɪsfl  błogi, w błogostanie

block capitals  ˈblɒk ˈkæpɪtəlz 
 drukowane litery

blueprint  ˈbluːprɪnt  schemat, plan

blunt  blʌnt  szczery, dobitny

boardroom  ˈbɔːdruːm  dyrekcja, 
szczebel dyrektorski

body of work  ˈbɒdi əv ˈwɜːk 
 dorobek

bold  bəʊld  odważny

bombshell  ˈbɒmʃel  sensacja, 
bomba

boneheaded  ˈbəʊnhedɪd  głupi 
(pot.)

boohoo  ˈbuːhuː  chlip (odgłos 
płaczu); ironiczna lub sarkastyczna 
reakcja na kogoś, kto płacze lub 
skarży się na coś (pot.)

booming  ˈbuːmɪŋ  kwitnący, 
przeżywający boom

borrower  ˈbɒrəʊə(r) 
 pożyczkobiorca

Bosporus  ˈbɒspərəs  Bosfor 
(cieśnina)

bouncer  ˈbaʊnsə(r)  wykidajło

boundary  ˈbaʊndri  granica

boutique  buːˈtiːk  butik, sklep

brand identity  brænd aɪˈdentɪti 
 tożsamość marki

brassy  ˈbrɑːsi  arogancki, bezczelny

breaded  bredɪd  obtoczony w bułce 
(tartej)

breakaway  ˈbreɪkəweɪ  odrywający 
się, odłamujący się

breathtaking  ˈbreθteɪkɪŋ 
 zapierający dech w piersiach

brick by brick  brɪk baɪ brɪk  cegła 
po cegle, cegiełka po cegiełce

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

brood  bruːd  gromada, trzódka

brought on by sth  brɔːt ɒn baɪ 
ˈsʌmθɪŋ  wywołany przez coś
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brutally  ˈbruːtəli  brutalnie, bez 
ogródek

BSc  ˌbi: es ˈsiː  licencjat w 
dziedzinie nauk ścisłych

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

buffer zone  ˈbʌfə(r) zəʊn  strefa 
buforowa (pomiędzy armiami)

bully  ˈbʊli  silny znęcający się nad 
słabszym, zbir

bullying  ˈbʊlɪɪŋ  znęcanie się, past-
wienie (np. nad słabszymi)

burden  ˈbɜːdn  ciężar, obciążenie

burned-out  bɜːnd ˈaʊt  wypalony 
(zawodowo)

burnout  ˈbɜːnaʊt  wypalenie (za-
wodowe)

bursting at the seams  ˈbɜːstɪŋ ət 
ðə siːmz  pękający w szwach

business-to-business 
(B2B)  ˌbɪznəs tə ˌbɪznəs ˌbiː tə 
ˈbiː  odbywający się między dwoma 
firmami

business-to-customer 
(B2C)  ˌbɪznəs tə ˈkʌstəmə(r) ˌbiː tə 
ˈsiː  odbywający się między firmą a 
klientem

bustling  ˈbʌslɪŋ  pełen życia/ruchu

by far  baɪ fɑː(r)  znacznie, zdecy-
dowanie

by the hour  baɪ ðə ˈaʊə(r)  od 
godziny (o wynajmie, płatności, 
ryczałcie itp.)

Byzantium  bɪˈzantɪəm  Bizancjum

C
cable car  ˈkeɪbl kaː(r)  wagonik 
kolejki linowej

cannabis  ˈkænəbɪs  kanabis, mari-
huana

capable  ˈkeɪpəbl  zdolny

capacity  kəˈpæsəti  moce prz-
erobowe/produkcyjne

Cappadocia  ˌkapəˈdəʊʃə  Kapa-
docja

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

carbon-neutral  ˈkɑːbən ˈnjuːtrəl 
 zostawiający zerowy ślad węglowy, 
nieemitujący gazów cieplarnianych

carcass  ˈkɑːkəs  tusza, cielsko

carelessness  ˈkeələsnəs  nied-
balstwo

cast in stone  kɑːst ɪn stəʊn  wyryty 
w kamieniu, ustalony definitywnie

casual  ˈkæʒʊəl  przygodny, przy-
padkowy

catwalk  ˈkætwɔːk  wybieg (dla 
modelek)

caught up in sth  ˈkɔːt ʌp ɪn 
ˈsʌmθɪŋ  uwikłany w coś

caustic  ˈkɔːstɪk  zjadliwy, kostyczny

celebrity  sɪˈlebrɪti  gwiazda, 
znakomitość

centrally  ˈsentrəli  centralnie, w 
centrum

centuries-old  ˈsentʃərɪz əʊld 
 wielowiekowy

chancellor  ˈtʃɑːnsələ(r)  kanclerz

Chancellor of the Exche-
quer  ˈtʃɑːnsələ(r) əv ði ɪkˈstʃekə(r) 
 Minister Skarbu (UK)

chapel  ˈtʃæpl  kaplica

chapter  ˈtʃæptə(r)  rozdział

charity  ˈtʃærɪti  organizacja chary-
tatywna

chief executive  tʃiːf ɪɡˈzekjʊtɪv 
 dyrektor naczelny

chronic  ˈkrɒnɪk  przewlekły, chron-
iczny

Church of England  tʃɜːtʃ əv ˈɪŋɡlənd 
 Kościół anglikański

cistern  ˈsɪstən  rezerwuar, zbiornik 
na wodę

citadel  ˈsɪtədəl  cytadela

city break  ˈsɪti breɪk  wyjazd na 
zwiedzanie do jakiegoś miasta

city slicker  ˈsɪti ˈslɪkə(r)  mieszc-
zuch, miastowy

civil war  ˈsɪvl wɔː(r)  wojna 
domowa

civilian  səˈvɪliən  cywil

clarifying  ˈklærɪfaɪɪŋ  objaśniający, 
wyjaśniający

clichéd  ˈkliːʃeɪd  wyświechtany, ba-
nalny

clunky  ˈklʌŋki  niewygodny, szty-
wny i nieporęczny (pot.)

co-educational  ˌkəʊɪdjəˈkeɪʃənəl 
 koedukacyjny

co-founder  kəʊ ˈfaʊndə(r) 
 współzałożyciel

coastline  ˈkəʊstlaɪn  wybrzeże, linia 
brzegowa

coercion  kəʊˈɜːʃən  przymus

collaborative  kəˈlæbərətɪv  wspól-
ny

collectable  kəˈlektəbl  kolekcjonow-
alny, do zbierania

combative  ˈkɒmbətɪv  konfliktowy, 
zadziorny

combined with sth  kəmˈbaɪnd wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  połączony z czymś

commencement  kəˈmensmənt 
 rozpoczęcie

common ground  ˈkɒmən ɡraʊnd 
 wspólna płaszczyzna

common-sense  ˌkɒmən ˈsens   
 zdroworozsądkowy

commotion  kəˈməʊʃn  zamieszanie, 
tumult

community  kəˈmjuːnɪti 
 społeczność

competitor  kəmˈpetɪtə(r)  rywal

complete with sth  kəmˈpliːt wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  w komplecie z czymś, 
wyposażony w coś

complexity  kəmˈpleksəti  skom-
plikowanie, złożoność

component  kəmˈpəʊnənt  element, 
część

computer science  kəmˈpjuːtə(r) 
ˈsaɪəns  informatyka

conceivable  kənˈsiːvəbl 
 wyobrażalny, możliwy

concern  kənˈsɜːn  obawa

concerns  kənˈsɜːnz  obawy, niepo-
koje

concession  kənˈseʃn  koncesja

conclusion  kənˈkluːʒn  wniosek
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condition  kənˈdɪʃn  schorzenie

conditional  kənˈdɪʃnəl  warunkowy

confectionary  kənˈfekʃənəri 
 słodycze (US)

confidence  ˈkɒnfɪdəns  pewność 
siebie

confrontational  ˌkɒnfrʌnˈteɪʃnl  kon-
fliktowy, dążący do konfrontacji

conscientious  ˌkɒnʃiˈenʃəs  sumi-
enny

consensus  kənˈsensəs  konsensus, 
zgoda

considerate  kənˈsɪdərət  uprzejmy

consistently  kənˈsɪstəntli  stale, 
ciągle; konsekwentnie

Constantinople  ˌkɒnstantɪˈnəʊp(ə)l 
 Konstantynopol

consumer base  kənˈsjuːmə(r) beɪs 
 baza klientów

consumerism  kənˈsjuːmərɪz(ə)m 
 konsumpcjonizm

contender for X  kənˈtendə(r) 
fə(r)  kandydat do miana/tytułu X; 
ubiegający się o X

contents  kənˈtents  zawartość, 
treść

contour  ˈkɒntʊə(r)  zarys, sylwetka

contradictory  ˌkɒntrəˈdɪktəri 
 sprzeczny

contrast to sth  ˈkɒntrɑːst tə 
ˈsʌmθɪŋ  kontrast z czymś, coś od-
miennego

contribution  ˌkɒntrɪˈbjuːʃn  przyc-
zynek (czyjś do czegoś), wkład

conundrum  kəˈnʌndrəm  zagadka

convenient  kənˈviːniənt  dogodny, 
wygodny

COO (Chief Operating Officer)  ˌsiː 
əʊ ˈəʊ tʃiːf ˈɒpəreɪtɪŋ ˈɒfɪsə(r) 
 dyrektor ds. operacyjnych

copiable  ˈkɒpɪəb(ə)l  dający się 
kopiować

corner office  ˈkɔːnə(r) ˈɒfɪs  biuro 
na rogu (mające przeszklone dwie 
ściany)

corruption  kəˈrʌpʃn  uszkodzenie 
(np. pliku)

counter-offer  ˈkaʊntə(r) ˈɒfə(r) 
 oferta wsteczna, kontrpropozycja

counterpart  ˈkaʊntəpɑːt  odpow-
iednik

counterparty  ˈkaʊntərˌpɑːti  przeci-
wna strona (w sporze, kontrakcie)

countless  ˈkaʊntləs  nieprzeliczony

county  ˈkaʊnti  hrabstwo

coup  kuː  zamach stanu

course of action  kɔːs əv ˈækʃn 
 sposób działania

cover page  ˈkʌvə(r) peɪdʒ  okładka

crop  krɒp  uprawa, uprawy

crowdsourcing  ˈkraʊdsɔːsɪŋ  rodzaj 
współpracy przy tworzeniu produk-
tu lub usługi, w której bierze udział 
duża grupa niezwiązanych ze sobą 
osób (a nie profesjonaliści z jednej 
firmy)

cryptocurrency  ˈkrɪptəʊˌkʌr(ə)nsi 
 kryptowaluta

crystal clear  ˈkrɪstl klɪə(r) 
 kryształowo czysty

cuisine  kwɪˈziːn  kuchnia (styl 
gotowania)

culprit  ˈkʌlprɪt  winowajca

customs union  ˈkʌstəmz ˈjuːnɪən 
 unia celna

cyclone  ˈsaɪkləʊn  cyklon

D
dame  deɪm  dama (tytuł szlachecki 
w UK)

daunting  ˈdɔːntɪŋ  zniechęcający, 
beznadziejny

day trip  deɪ trɪp  jednodniowa 
wycieczka

deadlock  ˈdedlɒk  impas

deaf  def  głuchy

debt  det  zadłużenie

decay  dɪˈkeɪ  upadek, niszczenie

decision-making  dɪˈsɪʒn ˈmeɪkɪŋ 
 podejmowanie decyzji

decisive  dɪˈsaɪsɪv  stanowczy, 
zdecydowany

declining  dɪˈklaɪnɪŋ  malejący

dedicated  ˈdedɪkeɪtɪd  oddany, lo-
jalny

defiantly  dɪˈfaɪənt  wyzywająco, 
niepokornie

deft  deft  sprytny

degradation  ˌdeɡrəˈdeɪʃn  degra-
dacja

déjà vu  déjà vu  deja vu (franc.)

deleterious  ˌdelɪˈtɪərɪəs  szkodliwy 
(np. wpływ)

deletion  dɪˈliːʃn  usunięcie

demand  dɪˈmɑːnd  popyt

demise  dɪˈmaɪz  zgon, śmierć

demographics  ˌdeməˈɡræfɪks 
 grupy wiekowe/demograficzne

department store  dɪˈpɑːtmənt 
stɔː(r)  dom towarowy

dependent on sth  dɪˈpendənt ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  zależny od czegoś

depletion  dɪˈpliːʃn  wyczerpanie, 
uszczuplenie

descendant  dɪˈsendənt  potomek

designated  ˈdezɪɡneɪtɪd  wyznac-
zony

detractor  dɪˈtræktə(r)  przeciwnik

detrimental  ˌdetrɪˈmentl  szkodliwy

digitisation  ˌdɪdʒɪtaɪˈzeɪʃn  cyfry-
zacja

dimension  dɪˈmenʃn  wymiar

diminishing  dɪˈmɪnɪʃ ɪŋ  malejący

dire  ˈdaɪə(r)  skrajny, tragiczny

disagreement  ˌdɪsəˈɡriːmənt  niez-
goda

discord  ˈdɪskɔːd  niezgoda, waśń

discount  ˈdɪskaʊnt  zniżka

discoverer  dɪˈskʌvərə(r)  odkrywca

disease  dɪˈziːz  schorzenie

disengaged  ˌdɪsɪnˈɡeɪdʒd  wolny 
od emocji, obojętny

disgruntled  dɪsˈɡrʌntld  niezado-
wolony, zdegustowany

dishonest  dɪsˈɒnɪst  nieszczery, 
kłamliwy
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dispersed  dɪˈspɜːst  rozproszony, 
rozłożony

disproportionate  ˌdɪsprəˈpɔːʃənət 
 niewspółmierny (np. 
niewspółmiernie duży)

dispute  dɪˈspjuːt  spór

distributed  dɪˈstrɪbjuːtɪd  rozprow-
adzony, rozproszony

diva  ˈdiːvə  diwa

diverse  daɪˈvɜːs  różnorodny, 
zróżnicowany

diversity  daɪˈvɜːsɪti  różnorodność

divisive  dɪˈvaɪsɪv  powodujący 
podziały

DIY (do-it-yourself)  ˌdi: aɪ ˈwaɪ ˈdu 
ːɪt jɔːˈself  majsterkowanie, zrób to 
sam

dog walking  dɒɡ ˈwɔːkɪŋ  wyprow-
adzanie psa

dome  dǝʊm  kopuła

domestic  dəˈmestɪk  krajowy

don’t go (on) thinking that...  dəʊnt 
ɡəʊ ɒn ˈθɪŋkɪŋ ðæt  nie myśl(cie) 
tylko sobie, że...

doomed from the start  duːmd 
frəm ðə stɑːt  skazany na niepow-
odzenie od samego początku

dormant  ˈdɔːmənt  uśpiony, chwilo-
wo zapomniany

dormitory  ˈdɔːmɪtri  sala sypialna 
(w internacie)

down the line  daʊn ðə laɪn  w 
przyszłości, za jakiś czas

drawback  ˈdrɔːbæk  wada, minus

dress code  des kəd  przepisowy 
strój, obowiązujący w pracy strój

drop-off  ˈdrɒp ɒf  miejsce oddania/
odbioru czegoś

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

dumping ground  ˈdʌmpɪŋ ɡraʊnd 
 zwałowisko, wysypisko

dwelling  ˈdwelɪŋ  domostwo, 
mieszkanie

E
earthquake  ˈɜːθkweɪk  trzęsienie 
ziemi

ebb and flow  eb ənd fləʊ  wzloty i 
upadki, odpływy i przypływy

ecstatic  ekˈstætɪk  zachwycony

Ed.M.  ˌed ˈem  magister pedagogi-
ki/edukacji

eerie  ˈɪəri  dziwny, upiorny

efficacious  ˌefɪˈkeɪʃəs  skuteczny, 
efektywny

efficacy  ˈefɪkəsi  skuteczność

effort  ˈefət  wysiłek

elevated  ˈelɪveɪtɪd  uniesiony, 
podwyższony

elevation  ˌelɪˈveɪʃn  wzniesienie, 
wysokość (nad poziomem morza)

eleventh-hour  ɪˈlevnθ ˈaʊə(r)  w 
ostatniej chwili, za pięć dwunasta

elsewhere  ˌelsˈweə(r)  gdzie indziej

emphysema  ˌemfɪˈsiːmə  rozedma 
płuc

empire  ˈempaɪə(r)  imperium

endangered  ɪnˈdeɪndʒəd 
 zagrożony

endurance  ɪnˈdjʊərəns 
 wytrzymałość

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

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

engine  ˈendʒɪn  silnik

engineer  ˌendʒɪˈnɪə(r)  inżynier

enormous  ɪˈnɔːməs  ogromny

enter X...  ˈentə(r)  i oto wchodzi X...

enterprise  ˈentəpraɪz 
 przedsięwzięcie, przedsiębiorstwo

entrepreneur  ˌɒntrəprəˈnɜː(r) 
 przedsiębiorca

entry  ˈentri  wejście, wstęp

Ephesus  ˈefɪsəs  Efez

equality  iˈkwɒləti  równość

equivalent  ɪˈkwɪvələnt  ekwiwalent, 
odpowiednik

Escheresque  ˈeʃəresk  w stylu M. C. 
Eschera

essential  ɪˈsenʃl  niezbędny, podsta-
wowy

estimated  ˈestɪmeɪtɪd  szacowany, 
podawany w przybliżeniu

ethical sourcing  ˈeθɪkl sɔːsɪŋ  etyc-
zne pozyskiwanie surowców

etiquette  ˈetɪket  etykieta

eventually  ɪˈventʃʊəli  ostatecznie, 
w końcu

ever increasing  ˈevər ɪnˈkriːsɪŋ 
 coraz większy

everyday  ˈevrideɪ  codzienny (tylko 
przed rzeczownikiem)

evidence  ˈevɪdəns  dowód, 
dowody

excessive  ɪkˈsesɪv  nadmierny

exclusively  ɪkˈskluːsɪvli  wyłącznie

excruciating  ɪkˈskruːʃɪeɪtɪŋ 
 rozdzierający, przeszywający (ból)

excursion  ɪkˈskɜːʃn  wycieczka

executive  ɪɡˈzekjʊtɪv  (ktoś) 
wyższego szczebla, (należący do) 
ścisłego kierownictwa

executive chairman  ɪɡˈzekjʊtɪv 
ˈtʃeəmən  prezes wykonawczy

exercise bike  ˈeksəsaɪz baɪk  row-
erek treningowy

exhaustion  ɪɡˈzɔːstʃən  wyczer-
panie

exhilarating  ɪɡˈzɪləreɪtɪŋ 
 ekscytujący, porywający

existence  ɪɡˈzɪstəns  istnienie

exorbitant  ɪɡˈzɔːbɪtənt  niebotyc-
zny, kolosalny

expanding  ɪkˈspændɪŋ  rosnący, 
rozwijający się

expansion  ɪkˈspænʃn  rozszerzenie, 
rozwój

exponential  ˌekspəˈnenʃl 
 wykładniczy, w tempie 
wykładniczym

external  ɪkˈstɜːnl  zewnętrzny

extra  ˈekstrə  dodatkowy
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extra-curricular  ˌekstrəkəˈrɪkjʊlə(r) 
 dodatkowy, nadprogramowy (o 
zajęciach)

eyesore  ˈaɪsɔː(r)  brzydactwo, 
ohyda

F
facelift  ˈfeɪslɪft  lifting, odnowa/
zmiana wizerunku

failed  feɪld  nieudany

failure  ˈfeɪljə(r) 
 porażka,niepowodzenie

fair-trade  feə(r) treɪd  sprzedawany 
lub stworzony na zasadach uczci-
wego handlu

fairy  ˈfeəri  duszek, wróżka

fallback  ˈfɒlˌbæk  awaryjny, rezer-
wowy

familiar to  fəˈmɪlɪə tuː  znajomy/
znany (komuś)

fan base  fæn beɪs  rzesza fanów, 
ogół wielbicieli

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

faux pas  ˌfəʊ ˈpɑː  nietakt, faux pas

fed up with sth  fed ʌp wɪð ˈsʌmθɪŋ 
 który ma dość czegoś, przejadło się 
coś

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

feminine  ˈfemənɪn  kobiecy

ferry  ˈferi  prom

fertilizer  ˈfɜːtəlaɪzə(r)  nawóz

fervent  ˈfɜːvənt  żarliwy, płomienny

file  faɪl  plik (komputerowy)

filled with sth  fɪld wɪð ˈsʌmθɪŋ 
 wypełniony czymś, pełen czegoś

finding  ˈfaɪndɪŋ  wynik (badania), 
konkluzja (testu, badania)

first and foremost  fɜːst ənd 
ˈfɔːməʊst  przede wszystkim

fishery  ˈfɪʃəri  łowisko

fisticuffs  ˈfɪstɪkʌfs  bijatyka, walka 
na pięści (arch.)

fixation with sth  fɪkˈseɪʃn wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  fiksacja na tle czegoś

flag-waver  flæɡ ˈweɪvə(r)  ktoś, kto 
jest (zbyt) patriotyczny

flavour  ˈfleɪvə(r)  smak (UK)

fleet-footed  ˈfliːt ˈfʊtɪd  zwinny, 
szybko działający (pot.)

flexible  ˈfleksəbl  elastyczny

flight of stairs  flaɪt əv steəz  bieg 
schodów (jedno piętro)

flow of traffic  fləʊ əv ˈtræfɪk 
 przepływ ruchu (np. ulicznego)

fluffy  ˈflʌfi  puszysty, mechaty

foamy  ˈfəʊmi  pienisty

folks  fǝʊlks  ludzie (US)

follower  ˈfɒləʊə(r)  obserwujący, 
subksrybent (w sieci 
społecznościowej)

following  ˈfɒləʊɪŋ  fani, zwolennicy 
(czegoś/kogoś)

following sth  ˈfɒləʊɪŋ ˈsʌmθɪŋ  po 
czymś

foolhardy  ˈfuːlhɑːdi  ryzykancki

footwear  ˈfʊtweə(r)  obuwie

for  fǝ(r)  jako że, albowiem (arch.)

for good reason  fə(r) ɡʊd ˈriːzən  z 
dobrego powodu

for now  fə(r) naʊ  jak na razie

for weeks on end  fə(r) wiːks ɒn 
end  całymi tygodniami

foreigner  ˈfɒrənə(r)  obcokrajowiec

forgiveness  fəˈɡɪvnəs  wybaczenie

former  ˈfɔːmə(r)  były 

forthright in doing sth  ˈfɔːθraɪt ɪn 
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  bezpośredni/prosto-
linijny w robieniu czegoś

fossil fuel  ˈfɒsl ˈfjuːəl  paliwo ko-
palne

fragile  ˈfrædʒaɪl  delikatny, kruchy

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

frank  fræŋk  nieskrywany, szczery

free of charge  friː əv tʃɑːdʒ  dar-
mowy, za darmo

free trade  friː treɪd  wolny handel

freebie  ˈfriːbi  darmówka, darmowa 
próbka produktu

freemium  ˈfriːmiəm  produkt typu 
„freemium” (który jest dostępny 
za darmo, lecz którego dodatkowe 
funkcje są dostępne wyłącznie za 
dopłatą)

frequently  ˈfriːkwəntli  często

fresco  ˈfreskəʊ  fresk

from out-of-state  frəm ˈaʊt əv steɪt 
 spoza stanu (US)

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

fruitful  ˈfruːtfl  owocny

FTSE 100 Index  ðə ˈfʊtsi wʌn 
ˈhʌndrəd ɪndeks  indeks cen 100 
wiodących firm notowanych na 
giełdzie londyńskiej

full steam ahead  fʊl stiːm əˈhed 
 cała naprzód

fund management  fʌnd 
ˈmænɪdʒmənt  zarządzanie fundus-
zem

fundamental to sth  ˌfʌndəˈmentl 
tə ˈsʌmθɪŋ  mający fundamentalne 
znaczenie dla czegoś

further X  ˈfɜːðə(r)  dalszy/dalsze X

furthermore  ˌfɜːðəˈmɔː(r)  co 
więcej, ponadto

G
gal  ɡæl  dziewczyna (arch., US)

Gen Z  dʒen zed  pokolenie Z (ludzie 
urodzeni w epoce internetowej)

gender  ˈdʒendə(r)  rodzaj, płeć

generous  ˈdʒenərəs  hojny, szc-
zodry

genocide  ˈdʒenəsaɪd  ludobójstwo

gentleness  ˈdʒentlnəs  delikatność

geopolitics  ˌdʒɪəʊˈpɒlətɪks  geo-
polityka

gesture  ˈʤɛsʧə(r)  gest

give and take  gɪv ǝnd teɪk  wza-
jemne ustępstwa, dawanie i branie

glance at sth  ɡlɑːns ət ˈsʌmθɪŋ 
 spojrzenie na coś
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glass ceiling  ɡlɑːs ˈsiːlɪŋ  dyskrymi-
nacja zawodowa kobiet

glittering  ˈɡlɪtərɪŋ  świetlany

go for it!  ɡəʊ fə(r) ɪt  dalej!, zrób to!

golden opportunity  ˈɡəʊldən 
ˌɒpəˈtjuːnɪti/   złota szansa, 
doskonała szansa

golf course  ɡɒlf kɔːs  pole golfowe

gone for good  ɡɒn fə(r) ɡʊd  który 
odszedł/zniknął na dobre

gorge  ɡɔːdʒ  parów, wąwóz

governance  ˈɡʌvənəns  rządy 
(czyjeś/ogólnie)

governing body  ˈɡʌvənɪŋ ˈbɒdi 
 ciało zarządzające

graciously  ˈɡreɪʃəsli  w pełen gracji 
sposób; wielkodusznie

graduate  ˈɡrædʒʊət  absolwent

grand  ɡrænd  ogromny, wielki

grand opening  ɡrænd ˈəʊpənɪŋ 
 wielkie otwarcie

grave  ɡreɪv  poważny

Greek Orthodox  ˈɡriːk ˈɔːθədɒks 
 grekokatolicki

grief  ˈɡriːf  żal, smutek

groundbreaking  ˈɡraʊndbreɪkɪŋ 
 przełomowy

groundwork  ˈɡraʊndwɜːk  przy-
gotowanie gruntu, prace przy-
gotowawcze

growth rate  ɡrəʊθ reɪt  wskaźnik 
wzrostu

guidance  ˈɡaɪdns  wskazówki, po-
moc

guideline  ˈɡaɪdlaɪn  wytyczna, ws-
kazówka

gulf  ɡʌlf  zatoka

H
habit  ˈhæbɪt  zwyczaj

hammam  həˈmɑm  łaźnia arabska, 
hammam

handbag  ˈhændbæɡ  torebka 
(damska)

handful  ˈhændfʊl  garść, kilka

handshake  ˈhændʃeɪk  uścisk dłoni

handsome  ˈhænsəm  pokaźny, szc-
zodry

harassment  ˈhærəsmənt  nękanie, 
ataki

harbour  ˈhɑːbə(r)  przystań (UK)

hard graft  hɑːd ɡrɑːft  ciężka harów-
ka

hardly  ˈhɑːdli  prawie wcale, prawie 
nic

harem  ˈhɑːriːm  harem

harmful  ˈhɑːmfl  szkodliwy

harmless  ˈhɑːmləs  nieszkodliwy

harpooning  hɑːˈpuːnɪŋ  polowanie 
z harpunem

harsh  hɑːʃ  surowy, ostry

hastily  ˈheɪstɪli  pospiesznie, w 
pośpiechu

hazardous  ˈhæzədəs  niebezpiec-
zny dla zdrowia

head of sth  hed əv ˈsʌmθɪŋ  głowa 
czegoś, przewodniczący

head-on  hed ɒn  bezpośrednio, 
twarzą w twarz

headache  ˈhedeɪk  ból głowy, utra-
pienie

headquartered in X  ˌhedˈkwɔːtəd 
ɪn  mający swą siedzibę (główną) w 
X (mieście, kraju itp.), ulokowany 
w X

headscarf  ˈhedskɑːf  chustka na 
głowę

heady  ˈhedi  podniecający, 
ekscytujący

hefty  ˈhefti  duży, pokaźny

heightened  ˈhaɪtnd  podwyższony, 
większy

heroic  hɪˈrəʊɪk  heroiczny

hiatus  haɪˈeɪtəs  przerwa (w 
nadawaniu, wypuszczaniu czegoś), 
okres przestoju

high-end  haɪ end  z wyższej półki

high-profile  haɪ ˈprəʊfaɪl  bardzo 
słynny, szeroko znany

highlights  ˈhaɪlaɪts  główne atrak-
cje

highly regarded  ˈhaɪli rɪˈɡɑːdɪd 
 wysoce ceniony

hilltop  ˈhɪltɒp  wzgórze

homeless  ˈhəʊmləs  bezdomny

hometown  ˈhəʊmtaʊn  miasto 
rodzinne

honours  ˈɒnəz  zaszczyty, 
wyróżnienia (UK)

hoodie  ˈhʊdɪ  bluza z kapturem 
(pot.)

hopeful  ˈhəʊpfl  pełen nadziei, op-
tymistyczny

horrendous  hɒˈrendəs  okropny

hot-air balloonist  hɒt ˈeə(r) 
bəˈluːnɪst  baloniarz, pilot balonowy

housing  ˈhaʊzɪŋ  mieszkaniowy

how on earth...?  haʊ ɒn ɜːθ  jak do 
licha...? (ze zdziwieniem)

how-to  haʊ tuː  instruktażowy

hubby  ˈhʌbi  mężuś, małżonek 
(pot., iron.)

human rights  ˈhjuːmən raɪts  prawa 
człowieka

humanitarian  hju:ˌmænɪˈteərɪən 
 humanitarny

hurdle  ˈhɜːdl  przeszkoda

hurricane  ˈhʌrɪkən  huragan

hypocrite  ˈhɪpəkrɪt  hipokryta

I
iconic  aɪˈkɒnɪk  kultowy

identity  aɪˈdentɪti  tożsamość

if need be,...  ɪf niːd bi  jeśli (będzie) 
trzeba...

ills  ɪlz  niedole, boleści; problemy, 
utrapienia

immediately  ɪˈmiːdɪətli  natychmi-
ast, od razu

immense  ɪˈmens  ogromny, wielki

impasse  ˈɪmpæs  impas

impetus  ˈɪmpɪtəs  bodziec, impuls

implication  ˌɪmplɪˈkeɪʃn  konse-
kwencja, implikacja
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impressive  ɪmˈpresɪv  imponujący, 
robiący wrażenie

in a nutshell  ɪn ə ˈnʌt ʃel  w skrócie, 
jednym słowem

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

in existence  ɪn ɪɡˈzɪstəns 
 istniejący

in keeping with sth  ɪn ˈkiːpɪŋ wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  zgodnie z czymś

in no time  ɪn nəʊ ˈtaɪm  od razu, 
prawie natychmiast

in one go  ɪn wʌn ɡəʊ  za jednym 
zamachem

in reach  ɪn riːtʃ  w zasięgu

in real time  ɪn rɪəl taɪm  w czasie 
rzeczywistym

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

in stark contrast to sth  ɪn stɑːk 
ˈkɒntrɑːst tə ˈsʌmθɪŋ  rażąco/
całkowicie odmienny od czegoś

in the aftermath of sth  ɪn 
ði ˈɑːftəmæθ əv ˈsʌmθɪŋ  w 
następstwie czegoś

in the first place  ɪn ðǝ fɜːst pleɪs 
 po pierwsze, od samego początku

in the mould of sb  ɪn ðə məʊld əv 
ˈsʌmbədi  na czyjś wzór, podobnie 
jak ktoś

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

in the works  ɪn ðǝ wɜːks  w plan-
ach, w projekcie

in tune with sth  ɪn tjuːn wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  zgodnie z czymś, w harmo-
nii z czymś

in what is now X  ɪn ˈwɒt ɪz naʊ  na 
terenie obecnej/obecnego X (kraju)

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

in X terms  ɪn tɜːmz  pod względem 
X

in-depth  ɪn depθ  dogłębny, 
szczegółowy

in-house  ɪn haʊs  wewnętrzny, w 
firmie

incalculable  ɪnˈkælkjʊləbl  niezlic-
zony

Incan  ˈɪŋkən  inkaski

incentive  ɪnˈsentɪv  zachęta, moty-
wacja

incompatible  ˌɪnkəmˈpætəbl 
 niepasujący do siebie

increasingly  ɪnˈkriːsɪŋli  coraz 
bardziej

indicative of sth  ɪnˈdɪkətɪv əv 
ˈsʌmθɪŋ  znamienny dla czegoś, 
charakterystyczny, oznaczający coś

indigenous  ɪnˈdɪdʒɪnəs  rdzenny, 
tubylczy

individually  ˌɪndɪˈvɪdʒuəli  poje-
dynczo

industrial waste  ɪnˈdʌstrɪəl weɪst 
 odpady przemysłowe

ineffective  ˌɪnɪˈfektɪv  niewydajny, 
nieudolny

inexpensive  ˌɪnɪkˈspensɪv  niedrogi

inflexible  ɪnˈfleksəbl  nieelastyczny

influential  ˌɪnflʊˈenʃl  wpływowy

influx  ˈɪnflʌks  napływ

information and communication 
technology (ICT)  ˌɪnfəˈmeɪʃn ənd 
kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn tekˈnɒlədʒi ˌaɪ siː 
ˈtiː  technologie komunikacyjne i 
informatyczne

inhabitant  ɪnˈhæbɪtənt  miesz-
kaniec

initially  ɪˈnɪʃəli  pierwotnie, 
początkowo

injurious  ɪnˈdʒʊərɪəs  szkodliwy

inland  ˈɪnlænd  leżący w głębi lądu

inland revenue  ɪnˈlænd ˈrevənjuː 
 urząd skarbowy (UK)

insightful  ˈɪnsaɪtfʊl  wnikliwy, 
mający ciekawe spostrzeżenia

institution for higher learn-
ing  ˌɪnstɪˈtjuːʃn fə(r) ˈhaɪə(r) ˈlɜːnɪŋ 
 instytucja szkolnictwa wyższego

insufficient  ˌɪnsəˈfɪʃnt 
 niewystarczający

intermediary  ˌɪntəˈmiːdiəri 
 pośredniczący, pośrednik

intertwined with sth  ˌɪntəˈtwaɪnd 
wɪð ˈsʌmθɪŋ  zmieszany z czymś, 
powiązany

intimidated  ɪnˈtɪmɪdeɪtɪd  zastras-
zony, onieśmielony

irreconcilable  ɪˌrekənˈsaɪləbl  nie 
do pogodzenia (np. różnice)

irreparable  ɪˈrepərəbl  nieodwra-
calny (o szkodzie, zniszczeniach), 
nie do naprawienia

it could be argued that...  ɪt kəd bi 
ˈɑːɡjuːd ðæt  możliwe, że..., można 
utrzymywać, że...

it’s high time...  ɪts ˌhaɪ ˈtaɪm 
 najwyższy czas...

J
jarring  ˈdʒɑːrɪŋ  rażący, ostro 
kontrastujący

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

joint venture  dʒɔɪnt ˈventʃə(r) 
 wspólne przedsięwzięcie, spółka 
typu joint venture

just so everyone knows...  dʒəst 
ˈsəʊ ˈevrɪwʌn nəʊz  tylko żeby była 
jasność...

justifiably  ˌdʒʌstɪˈfaɪəbli  w uzasad-
niony/zasadny sposób

justified  ˈdʒʌstɪfaɪd  zasadny, uza-
sadniony

K
keen observer  kiːn əbˈzɜːvə(r) 
 uważny obserwator

keen understanding of sth  kiːn 
ˌʌndəˈstændɪŋ əv ˈsʌmθɪŋ 
 doskonałe rozumienie czegoś

kingdom  ˈkɪŋdəm  królestwo

knighthood  ˈnaɪthʊd  tytuł szla-
checki

L
labour  ˈleɪbə(r)  siła robocza; praca 
(UK)
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labyrinth  ˈlæbərɪnθ  labirynt

lagoon  ləˈɡuːn  laguna

landowner  ˈlændəʊnə(r)  posiadacz 
ziemski, właściciel

latest developments  ˈleɪtɪst 
dɪˈveləpmənts  najnowsze wydar-
zenia

layout  ˈleɪaʊt  układ przestrzenny

leaflet  ˈliːflɪt  ulotka

learning curve  ˈlɜːnɪŋ kɜːv  krzywa 
uczenia się; stopień trudności (nau-
ki jakiejś umiejętności, przyswoje-
nia jakiejś wiedzy itp.)

ledger  ˈledʒə(r)  księga główna

legacy  ˈleɡəsi  spuścizna

legend has it that...  ˈledʒənd həz 
ɪt ðæt  według legendy..., legenda 
głosi, że...

leisurely  ˈleʒəli  nieśpieszny, spo-
kojny

let’s get cracking!  lets ɡet ˈkrækɪŋ 
 zaczynamy!, do dzieła! (pot., slang.)

life cycle  laɪf ˈsaɪkl  cykl życia

life sciences  laɪf ˈsaɪənsɪz  nauki 
przyrodnicze

lifelong  ˈlaɪflɒŋ  życiowy, całego 
życia (tylko przed rzeczownikiem)

light bulb  laɪt bʌlb  żarówka

light-hearted  laɪt ˈhɑːtɪd  żartobliwy

lightly  ˈlaɪtli  lekko

like the best of them...  ˈlaɪk ðə 
best əv ðəm  ...jak najbardziej utal-
entowani spośród (takich ludzi)...

likelihood  ˈlaɪklɪhʊd  szanse, 
prawdopodobieństwo

likewise  ˈlaɪkwaɪz  podobnie, w 
podobny sposób

limestone  ˈlaɪmstəʊn  wapień

lingerie  ˈlænʒəri  bielizna damska

lingering  ˈlɪŋɡərɪŋ  uporczywy, 
utrzymujący się

lit  lɪt  oświetlony

loan  ləʊn  pożyczka, kredyt

local  ˈləʊkl  tutejszy, tubylec

lock-in  lɒk ɪn  umowa o 
wyłączności, „lojalka”

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

look no further than X  lʊk nəʊ 
ˈfɜːðə ðən  nie trzeba daleko szukać, 
X jest dobrym przykładem

loose  luːs  luźny

loose-fitting  luːs ˈfɪtɪŋ  luźny (o 
stroju)

loud and clear  laʊd ənd klɪə(r) 
 jasno i wyraźnie

love X or loathe X  ˈlʌv ɔː(r) ləʊð 
 czy X się podoba, czy nie...

low-flying  ˈləʊ ˈflaɪɪŋ  niskolatający

lower-case  ˈləʊə(r) keɪs  małymi 
literami

luxuriantly  lʌɡˈʒʊərɪəntli  w bujny/
pyszny sposób

M
mackerel  ˈmækrəl  makrela

majestically  məˈdʒestɪkli  majes-
tatycznie

major move  ˈmeɪdʒə(r) muːv 
 poważny ruch, ważne posunięcie

majority  məˈdʒɒrɪti  większość

makeover  ˈmeɪkəʊvə(r)  przeróbka, 
gruntowne ulepszenie/przerobienie

malady  ˈmælədi  schorzenie, 
dolegliwość

male preserve  meɪl prɪˈzɜːv  dom-
ena mężczyzn

management board  ˈmænɪdʒmənt 
bɔːd  zarząd

maneuvering  məˈnuːvərɪŋ  mane-
wrowanie, lawirowanie (US)

manufacture  ˌmænjʊˈfæktʃə(r) 
 produkcja

Marcus Aurelius  ˈmɑːkəs ɔːˈriːlɪəs 
 Marek Aureliusz

marina  məˈriːnə  przystań

marinated in sth  ˈmærɪneɪtɪd ɪn 
ˈsʌmθɪŋ  marynowany w czymś

mascot  ˈmæskət  maskotka

mass customisation  mæs 
kʌstəmʌɪˈzeɪʃ(ə)n  masowa person-
alizacja (produktów)

mass-produced  ˌmæs prəˈdjuːst 
 produkowany masowo

Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT)  ˌmæsəˈtʃuːsɪts 
ˈɪnstɪtjuːt əv tekˈnɒlədʒi ˌem aɪ ˈtiː 
 Instytut Technologiczny w Massa-
chusetts

maternal  məˈtɜːnl  matczyny, po 
stronie matki

mayor  meə(r)  burmistrz

meaningful  ˈmiːnɪŋfəl  istotny, 
mający znaczenie

measures  ˈmeʒəz  środki, działania 
(podejmowane w jakimś celu)

medical device  ˈmedɪkl dɪˈvaɪs 
 urządzenie medyczne

medical records  ˈmedɪkl ˈrekɔːdz 
 dane medyczne

menace  ˈmenəs  zagrożenie (dla 
czegoś), zmora

mental illness  ˈmentl ˈɪlnəs  choro-
ba umysłowa

merely  ˈmɪəli  ledwie, wyłącznie

merger  ˈmɜːdʒə(r)  fuzja, 
połączenie (przedsiębiorstw)

metaphor  ˈmetəfə(r)  metafora

metric  ˈmetrɪk  metryka, skala

midday  ˌmɪdˈdeɪ  południe

miles away from sth  maɪlz əˈweɪ 
frəm ˈsʌmθɪŋ  kompletnie różny od 
czegoś, różniący się od czegoś jak 
nieboi ziemia

minaret  ˌmɪnəˈret  minaret

misunderstand-
ing  ˌmɪsʌndəˈstændɪŋ  nieporo-
zumienie

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

modernity  məˈdɜːnɪti 
 współczesność, czasy współczesne

modest  ˈmɒdɪst  skromny

monastery  ˈmɒnəstri  klasztor

moneymaking  ˈmʌnimeɪkɪŋ 
 dochodowy, lukratywny
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moratorium on sth  ˌmɒrəˈtɔːrɪəm 
ɒn ˈsʌmθɪŋ  moratorium na coś

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

mosque  mɒsk  meczet

mounting  ˈmaʊntɪŋ  rosnący, 
narastający

multi-layered  ˌmʌltiˈleɪərd  o wielu 
warstwach, wielowarstwowy

multitude  ˈmʌltɪtjuːd  multum, 
mnóstwo

murder  ˈmɜːdə(r)  morderstwo

murky  ˈmɜːki  mroczny

mussels  ˈmʌslz  małże, omułki

must-see  mʌst siː  pozycja 
obowiązkowa, coś, co koniecznie 
trzeba zobaczyć

N
naive  naɪˈiːv  naiwny

nationwide  ˈneɪʃnwaɪd  w całym 
kraju

negligence  ˈneɡlɪdʒəns  zanied-
banie

neighbouring  ˈneɪbərɪŋ  pobliski 
(UK)

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

networked  ˈnetwɜːkt  połączony w 
sieć

never to be seen again  ˈnevə(r) tə 
bi ˈsiːn əˈɡen  którego już nigdy nie 
widziano

nevertheless  ˌnevəðəˈles  mimo to

new lease of life  njuː liːs əv laɪf 
 odżycie, zyskanie drugiej szansy

niche  nɪtʃ  nisza, niszowy

nightclub  ˈnaɪtklʌb  klub nocny

nimble  ˈnɪmbl  zwinny

no big deal  nəʊ bɪɡ diːl  nic wielk-
iego, drobiazg

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

no shortage of sth  nəʊ ˈʃɔːtɪdʒ əv 
ˈsʌmθɪŋ  dostatek czegoś, obfitość

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

no-fly zone  nəʊ flaɪ zəʊn  strefa 
zakazana dla ruchu lotniczego

Nobel Peace Prize  nəʊˈbel piːs 
praɪz  Pokojowa Nagroda Nobla

non-negotiable  nɒn nɪˈɡəʊʃɪəbl  nie 
do negocjacji, ostateczny

not to mention…  nɒt tə ˈmenʃn  by 
nie wspomnieć o...

nothing could be further from the 
truth  ˈnʌθɪŋ kəd bi ˈfɜːðə(r) frəm 
ðə truːθ  nic dalszego od prawdy, nic 
bardziej mylnego

notion  ˈnəʊʃn  pojęcie, idea

novice  ˈnɒvɪs  debiutant, 
początkujący

numerous  ˈnjuːmərəs  liczny

O
obsolete  ɒbsəliːt  zbędny

obstruction  əbˈstrʌkʃn  przeszkoda, 
zablokowanie (ruchu)

of sb’s choice  əv ˈsʌmbədɪz tʃɔɪs 
 wybrany przez kogoś

off guard  ɒf gɑːd  z zaskoczenia, 
(zbijając) z tropu

off the beaten path  ɒf ðə ˈbiːtn 
pɑːθ  z daleka od wytartych ścieżek, 
w nietypowy sposób

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

office management system  ˈɒfɪs 
ˈmænɪdʒmənt ˈsɪstəm  system 
zarządzania biurem, opro-
gramowanie biurowe

offshore  ˌɒfˈʃɔː(r)  zagraniczny

old-fashioned  əʊld ˈfæʃnd  trady-
cyjny, staroświecki

on account of X  ɒn əˈkaʊnt əv  z 
powodu X

on one’s own  ɒn wʌnz ǝʊn  w 
pojedynkę, samemu

on one’s own terms  ɒn wʌnz əʊn 
tɜːmz  według czyichś (własnych) 
zasad/reguł

on the brink  ɒn ðə brɪŋk  na 
krawędzi, na skraju

on the rise  ɒn ðə raɪz  wzrastający, 
zwyżkujący

on top of X  ɒn tɒp əv  ponad X, 
oprócz X

one heck of X  wʌn hek əv  niezły X, 
spory kawał X (pot., slang.)

one-liner  wʌn ˈlaɪnə(r)  zgrabna 
fraza/powiedzonko, powtarzany 
często cytat

one-off  wʌn ɒf  jednorazowy (pot., 
UK, tylko przed rzeczownikiem)

one-size-fits-all  wʌn saɪz fɪts ɔːl 
 uniwersalny, pasujący dla każdego 
(pot., tylko przed rzeczownikiem)

ongoing  ˈɒnɡəʊɪŋ  trwający, 
istniejący

open to sth  ˈəʊpən tə ˈsʌmθɪŋ 
 otwarty na coś

opposition  ˌɒpəˈzɪʃn  sprzeciw, 
opór

orchestrated effort  ˈɔːkɪstreɪtɪd 
ˈefət  wspólny wysiłek

orchestrator  ˈɔːkɪstreɪtə(r)  ten, 
który coś ukartował/zaaranżował

ordeal  ɔːˈdiːl  męka, ciężka próba

order of merit  ˈɔːdə(r) əv ˈmerɪt 
 order zasługi

orderly  ˈɔːdəli  uporządkowany

Organization for Economic Co-
operation and Development 
(OECD)  ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn fə(r) 
ˌiːkəˈnɒmɪk kəʊˌɒpəˈreɪʃn ənd 
dɪˈveləpmənt ˌəʊ i: siː ˈdiː  Orga-
nizacja Współpracy Gospodarczej i 
Rozwoju

otherwise  ˈʌðəwaɪz  inaczej, inny 
(niż wspomniany/opisany)

out of the question  ˈaʊt əv ðə 
ˈkwestʃən  nie do przyjęcia, nieak-
ceptowalny

out of the way  aʊt əv ðə ˈweɪ 
 odległy, trudno dostępny

out-of-control  ˈaʊt əv kənˈtrəʊl 
 niekontrolowany, niepohamowany
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outcome  ˈaʊtkʌm  rezultat, sytu-
acja końcowa

outcry  ˈaʊtkraɪ  oburzenie

outdated  ˌaʊtˈdeɪtɪd  przestarzały

outlet  ˈaʊtlet  placówka, filia

output  ˈaʊtpʊt  produkcja, utwory

outstanding  aʊtˈstændɪŋ 
 niespłacony (dług), zaległy

overall  ˌəʊvəˈrɔːl  ogółem, łącznie

overloaded  ˌəʊvəˈləʊdɪd 
 przeciążony

overview  ˈəʊvəvjuː  przegląd

overwhelming  əʊvəˈwelmɪŋ 
 ogromny, przemożny

overwork  ˌəʊvəˈwɜːk  przepracow-
anie

own-brand  əʊn brænd  własnej 
marki

ownership  ˈəʊnəʃɪp  posiadanie

P
pain-free  peɪn friː  bezbolesny

paradigm shift  ˈpærədaɪm ʃɪft 
 zmiana paradygmatu/sposobu 
myślenia

paramount  ˈpærəmaʊnt 
 najważniejszy, pierwszorzędnej 
wagi

pardon me...  ˈpɑːdn miː  prz-
epraszam...

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

pathway  ˈpɑːθweɪ  ścieżka

patriarchal  ˌpeɪtrɪˈɑːkl  patriar-
chalny

pay rise  peɪ raɪz  podwyżka (płacy)

peak  piːk  szczyt

peasant  ˈpeznt  wieśniak

peculiar  pɪˈkjuːliə(r)  osobliwy

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

peer-to-peer (P2P)  ˌpɪə tə ˈpɪə(r) 
ˌpiː tə ˈpiː  odbywający się między 

osobami bezpośrednio (bez firm, 
pośredników itp.)

peninsula  pəˈnɪnsjʊlə  półwysep

perched on sth  pɜːtʃt ɒn ˈsʌmθɪŋ 
 przycupnięty na czymś, stojący (na 
czubku/szczycie czegoś)

perennial  pəˈreniəl  odwieczny

performance  pəˈfɔːməns  wyniki, 
osiągi

peril  ˈperəl  groźba, zagrożenie

perilously  ˈperələsli  niebezpiecznie

perish the thought!  ˈperɪʃ ðə ˈθɔːt 
 ależ skąd!, skądże znowu!

permutation  ˌpɜːmjuːˈteɪʃn  permu-
tacja, odmiana, kombinacja

pernicious  pəˈnɪʃəs  zgubny

persistent  pəˈsɪstənt  stały, ciągły

personable  ˈpɜːsənəbl  ujmujący, o 
ujmującej osobowości

personal growth  ˈpɜːsənl ɡrəʊθ 
 rozwój osobisty

personal income tax  ˈpɜːsənl 
ˈɪŋkʌm tæks  podatek dochodowy 
od osób fizycznych

pervasive  pəˈveɪsɪv  wszechobecny

petrol station  ˈpetrəl ˈsteɪʃn  stacja 
benzynowa (UK)

phenomenon  fɪˈnɒmɪnən  fenomen

philanthropist  fɪˈlænθrəpɪst  filan-
trop

philanthropy  fɪˈlænθrəpi  filantro-
pia, dobroczynność

physiologist  ˌfɪzɪˈɒlədʒɪst  fizjolog

pile 'em high!  paɪl em haɪ  zbieraj 
całe góry tego! (pot.)

pipeline  ˈpaɪplaɪn  rurociąg

plainly  ˈpleɪnli  wyraźnie, jasno

plc (public limited company)  ˌpi: el 
ˈsiː ˈpʌblɪk ˈlɪmɪtɪd ˈkʌmpəni  spółka 
akcyjna (UK)

ploy  plɔɪ  chwyt, sztuczka

plus point  plʌs pɔɪnt  pozytyw, plus

polarisation  ˌpəʊləraɪˈzeɪʃn  po-
laryzacja; wytworzenie się dwóch 
pozycji/obozów/sądów (przeciw-
stawnych do siebie)

police treatment of sb  pəˈliːs 
ˈtriːtmənt əv ˈsʌmbədi  traktowanie 
kogoś w jakiś sposób przez policję

pollution  pəˈluːʃn  zanieczyszczenie 
(środowiska)

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

populous  ˈpɒpjʊləs  ludny

positive PR  ˈpɒzətɪv ˌpiːˈɑː(r)  po-
zytywna opinia publiczna/medi-
alna, pozytywny PR

practitioner  prækˈtɪʃənə(r) 
 praktykujący (coś)

pre-pack  ˈpriːpæk  przygotowany/
zapakowany zawczasu

precious little  ˈpreʃəs ˈlɪtl  bardzo 
mało, prawie nic (pot.)

predatory  ˈpredətri  drapieżny

predicament  prɪˈdɪkəmənt  trudne 
położenie, kłopotliwa sytuacja

prediction  prɪˈdɪkʃn  prognoza, 
przewidywanie

prekindergarten (pre-
K)  priˈkɪndəɡɑːtn ˈpriː keɪ  klasa (lub 
placówka opieki) dla dzieci zbyt 
małych na przedszkole (US)

pressure  ˈpreʃə(r)  nacisk, presja

prestigious  preˈstɪdʒəs  prestiżowy

prevalence  ˈprevələns 
 występowanie

price hike  praɪs haɪk  podwyżka 
ceny, podniesienie ceny

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

primary  ˈpraɪməri  główny, podsta-
wowy

principle  ˈprɪnsəpl  reguła, zasada

print cartridge  prɪnt ˈkɑːtrɪdʒ 
 kartridż do drukarki

proactive  ˌprəʊˈæktɪv  proaktywny

probing  ˈprəʊbɪŋ  sondujący, 
badający (sytuację)

professional  prəˈfeʃənl  profesjona-
lista

profit before tax  ˈprɒfɪt bɪˈfɔː(r) 
tæks  zysk brutto (przed opodat-
kowaniem)

profound  prəˈfaʊnd  głęboki
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progressive  prəˈɡresɪv  postępowy

progressively  prəˈɡresɪvli  coraz 
bardziej

prohibitive  prəˈhɪbətɪv  zaporowy 
(o cenie)

prolific  prəˈlɪfɪk  płodny

prophecy  ˈprɒfəsi  proroctwo

prophet  ˈprɒfɪt  prorok

proponent  prəˈpəʊnənt  rzecznik, 
orędownik

proposal  prəˈpəʊzl  propozycja

proprietary  prəˈpraɪətri  własny, 
własnej produkcji

pros and cons  prəʊz ənd kɒnz  za i 
przeciw, plusy i minusy

prosperous  ˈprɒsp(ə)rəs 
 dochodowy, dobrze prosperujący

protracted  prəˈtræktɪd  wydłużony, 
przydługi

public awareness  ˈpʌblɪk 
əˈweənəs  świadomość publiczna, 
wiedza społeczeństwa (o czymś)

pundit  ˈpʌndɪt  ekspert

purely  ˈpjʊəli  wyłącznie

pushiness  ˈpʊʃinəs    tupet, 
pewność siebie

Q
quantity  ˈkwɒntɪti  ilość

quarters  ˈkwɔːtəz  kwatera, miejsce 
(w którym ktoś śpi/przebywa)

quota  ˈkwəʊtə  norma, limit

R
rag trade  ræɡ treɪd  przemysł 
odzieżowy (pot.)

rallying cry  ˈrælɪɪŋ kraɪ  wezwanie 
(do boju, działania)

rat race  ræt reɪs  wyścig szczurów

ratio  ˈreɪʃɪəʊ  proporcja, stosunek

raw  rɔː  surowy

razor and blades  ˈreɪzə(r) ənd 
bleɪdz  metoda golarki i ostrzy do 
niej (gdzie główny produkt jest 

tańszy niż zużywalne materiały do 
niego)

real estate  rɪəl ɪˈsteɪt 
 nieruchomość, nieruchomości

reception  rɪˈsepʃn  odbiór (czegoś)

recyclable  ˌriːˈsaɪkləbl  nadający się 
do ponownego przetworzenia

reformist  rɪˈfɔːmɪst  reformowany, 
nastawiony na reformy

regarding X  rɪˈɡɑːdɪŋ  co się tyczy X, 
w odniesieniu do X

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

relic  ˈrelɪk  relikt, pozostałość

relief  rɪˈliːf  ulga

remains  rɪˈmeɪnz  szczątki

remark  rɪˈmɑːk  uwaga, komentarz

remnants  ˈremnənts  resztki, 
pozostałości

remote work  rɪˈməʊt ˈwɜːk  praca 
zdalna

renewed  rɪˈnjuːd  odnowiony, 
świeży

replaceable  rɪˈpleɪsəbl  zamienny, 
nadający się do wymiany

research  rɪˈsɜːtʃ  badanie, badania

research methodology  rɪˈsɜːtʃ 
ˌmeθəˈdɒlədʒi  metodologia badań

resident  ˈrezɪdənt  mieszkaniec

resort  rɪˈzɔːt  kurort wypoczynkowy

respectful to sb  rɪˈspektfəl tə 
ˈsʌmbədi  odnoszący się do kogoś z 
szacunkiem

respectfully  rɪˈspektfəli  z sza-
cunkiem

respectively  rɪˈspektɪvli  odpowied-
nio

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

responsibly  rɪˈspɒnsəbli  w odpow-
iedzialny sposób

resumption  rɪˈzʌmpʃn  wznowienie

retail  ˈriːteɪl  detal (handel)

retired  rɪˈtaɪəd  emerytowany

retirement  rɪˈtaɪəmənt  emerytura

retrospectively  ˌretrəˈspektɪvli 
 wstecz (np. zmienić coś z mocą 
wsteczną)

return  rɪˈtɜːn  zwrot (np. z inwesty-
cji), zysk

revelation  ˌrevəˈleɪʃn  objawienie, 
ujawnienie (tajemnicy, sekretu, 
czegoś ważnego itp.)

revenues  ˈrevənjuːz  przychody, 
wpływy

revolutionary  ˌrevəˈluːʃənri  rewolu-
cyjny, rewolucjonista

right off the bat  raɪt ɒf ðə bæt  od 
samego początku (pot., US)

ritualistic  ˌrɪtʃʊəˈlɪstɪk  rytualny

rival  ˈraɪvəl  rywal, konkurent

rock face  rɒk feɪs  ściana skalna

rookie  ˈrʊki  żółtodziób, nowicjusz

rookie mistake  ˈrʊki mɪˈsteɪk  błąd 
początkującego

room and board  ruːm ənd bɔːd 
 wikt i opierunek

roots  ruːts  korzenie

roughly  ˈrʌfli  z grubsza

round  ˈraʊnd  runda, partyjka (w 
golfa)

route  ruːt  droga, trasa

royalty  ˈrɔɪəlti  tantiema

rundown of sth  ˈrʌndaʊn əv 
ˈsʌmθɪŋ  podsumowanie czegoś, 
przegląd

runway  ˈrʌnweɪ  pas startowy

ruse  ruːz  podstęp, fortel

rush hour  rʌʃ ˈaʊə(r)  godzina szc-
zytu

S
sacred  ˈseɪkrɪd  święty

safety net  ˈseɪfti net  siatka 
bezpieczeństwa

sales commission  seɪlz kəˈmɪʃn 
 prowizja od sprzedaży

sanitation  sænɪˈteɪʃn  system wod-
no-kanalizacyjny
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sashimi  sæˈʃiːmi    sashimi 
(japońska potrawa z ryb)

saying  ˈseɪɪŋ  powiedzenie

sb could do worse than X  ˈsʌmbədi 
kʊd də wɜːs ðən  ktoś mógł trafić 
gorzej, niż X, X nie jest najgorszym, 
co mogło kogoś spotkać

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

sb’s bread and butter  ˈsʌmbədɪz 
bred ənd ˈbʌtə(r)  czyjaś 
codzienność, czyjeś podstawowe 
zajęcie/źródło utrzymania

sb’s days are numbered  ˈsʌmbədiz 
deɪz ə(r) ˈnʌmbəd  czyjeś dni są 
policzone

sb’s plate is full  ˈsʌmbədɪz pleɪt ɪz 
fʊl  ktoś ma pełno zadań/mnóstwo 
do zrobienia

sb’s voices are heard  ˈsʌmbədɪz 
ˈvɔɪsɪz ə(r) hɜːd  ktoś został 
wysłuchany

scenic  ˈsiːnɪk  malowniczy

schedule  ˈʃedjuːl  harmonogram

scheme  skiːm  program, plan

scholarship  ˈskɒləʃɪp  stypendium

schooling  ˈskuːlɪŋ  kształcenie

scientific  ˌsaɪənˈtɪfɪk  naukowy

scope  skəʊp  skala, rozmiary

scores of sb  skɔːz əv ˈsʌmbədi 
 mnóstwo kogoś

Sea of Marmara  siː əv ˈmɑːmərə 
 Morze Marmara

self-driving  self ˈdraɪvɪŋ  autonom-
iczny, prowadzący się automatyc-
znie (o aucie)

self-improvement  self 
ɪmˈpruːvmənt  samodoskonalenie 
się

self-service  ˌselfˈsɜːvɪs 
 samoobsługowy

self-worth  self wɜːθ  poczucie 
własnej wartości

sense  sens  zmysł

sensible  ˈsensəbl  rozsądny, sen-
sowny

sensitivity  ˌsensəˈtɪvəti  czułość, 
wrażliwość

serf  sɜːf  chłop pańszczyźniany

setback  ˈsetbæk  komplikacja, 
problem

shallow  ˈʃæləʊ  płytki (również o 
osobie)

shameful  ˈʃeɪmfl  żenujący, kary-
godny

shared interest  ʃeəd ˈɪntrəst  wspól-
ny interes

shareholder  ˈʃeəhəʊldə(r) 
 udziałowiec

shift  ʃɪft  zmiana (np. nocna)

shopaholic  ˌʃɒpəˈhɒlɪk  zakupoholik

shopping arcade  ˈʃɒpɪŋ ɑːˈkeɪd 
 pasaż handlowy (UK)

short-lived  ʃɔːt ˈlɪvd  krótkotrwały, 
nietrwały

short-sighted  ʃɔːt ˈsaɪtɪd  krótko-
wzroczny

shrewd  ʃruːd  mądry, sprytny

sick days  sɪk deɪz  zwolnienie z 
powodu choroby, dni chorobowe

sightseeing  ˈsaɪtsiːɪŋ  zwiedzanie

sign of distress  saɪn əv 
dɪˈstres  oznaka zagrożenia/
niebezpieczeństwa

simply put...  ˈsɪmpli pʊt  mówiąc 
prosto/po prostu...

singer-songwriter  ˈsɪŋə 
ˈsɒŋraɪtə(r)  piosenkarz-kompozytor

site  saɪt  teren, miejsce (wydarze-
nia)

sizeable  ˈsaɪzəbl  spory, pokaźny

sky-high  skaɪ ˈhaɪ  niebotyczny, 
zbyt wygórowany

slapstick  ˈslæpstɪk  slapstickowy, 
jak z komedii slapstick

small talk  smɔːl tɔːk  rozmowa to-
warzyska

small-scale  smɔːl skeɪl  na 
niewielką skalę

snowy  ˈsnəʊɪ  zaśnieżony

so named...  ˈsəʊ ˈneɪmd  zwany w 
taki sposób..., nazywany tak...

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

sober  ˈsəʊbə(r)  trzeźwy

sobriety  səˈbraɪəti  trzeźwość, 
niespożywanie alkoholu

societal  səˈsaɪətl  społeczny

software as a service 
(SaaS)  ˈsɒftweər əz ə ˈsɜːvɪs sæs 
 oprogramowanie będące usługą

soothing  ˈsuːðɪŋ  uspokajający, 
kojący

sought-after  sɔːt ˈɑːftə(r)  poszuki-
wany (tylko przed rzeczownikiem)

spare room  speə(r) ruːm  dodat-
kowy pokój

species  ˈspiːʃiːz  gatunek

spectacularly  spekˈtækjʊləli  spe-
ktakularnie

spinach  ˈspɪnɪtʃ  szpinak

spiritual  ˈspɪrɪtʃuəl  duchowy

splendour  ˈsplendə(r)  splendor 
(UK)

stage  steɪdʒ  etap

stakeholder  ˈsteɪkhəʊldə(r)  osoba 
zainteresowana, osoba/organizacja, 
która jest z czymś związana lub 
zarabia na czymś

stalemate  ˈsteɪlmeɪt  impas, pat

staple  ˈsteɪpl  podstawowy produkt 
(żywieniowy)

start-up  stɑːt ʌp  młoda spółka, szc-
zególnie zajmująca się Internetem, 
start-up

startling  ˈstɑːtlɪŋ  zdumiewający

state-funded  steɪt fʌndɪd  fundowa-
ny przez państwo, budżetowy

state-of-the-art  steɪt əv ðə 
ɑːt  najbardziej zaawansowany, 
najnowocześniejszy

statement  ˈsteɪtmənt  oświadczenie

stay-at-home  steɪ ət həʊm 
 pozostający w domu (tylko przed 
rzeczownikiem)

steep  stiːp  stromy, wysoki

sth can’t be denied  ˈsʌmθɪŋ 
kɑːnt bi dɪˈnaɪd  czemuś nie da się 
zaprzeczyć
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sth goes to waste  ˈsʌmθɪŋ ɡəʊz tə 
weɪst  coś idzie na marne/jest mar-
nowane

sth is half the battle  ˈsʌmθɪŋ ɪz 
hɑːf ðə ˈbætl  coś jest połową suk-
cesu

sth is not unheard of  ˈsʌmθɪŋ 
ɪz nɒt ʌnˈhɜːd ɒv  coś nie jest 
rzadkością

sth is sb’s bag  ˈsʌmθɪŋ ɪz 
ˈsʌmbədɪz bæɡ  coś jest na czyimś 
koncie, coś jest w czyichś rękach

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

sth is to blame for sth  ˈsʌmθɪŋ ɪz 
tə bleɪm fə(r) ˈsʌmθɪŋ  coś należy 
winić o coś

sticking  ˈstɪkɪŋ  trzymanie się 
(czegoś)

sticking point  ˈstɪkɪŋ pɔɪnt  kwestia 
sporna

stigma  ˈstɪɡmə  piętno

stock exchange  stɒk ɪksˈtʃeɪndʒ 
 giełda papierów wartościowych

stock speculator  stɒk 
ˈspekjʊleɪtə(r)  giełdowy spekulant

stock-in-trade  ˌstɒk ɪn ˈtreɪd 
 specjalność (np. firmy)

stocks  stɒks  akcje, obligacje

straightforward  ˌstreɪtˈfɔːwəd 
 prosty, jasny

strait  streɪt  cieśnina

stronghold  ˈstrɒŋhəʊld  twierdza, 
bastion

struggling  ˈstrʌɡlɪŋ  borykający się z 
trudnościami/przeciwnościami

subtly  ˈsʌtli  subtelnie

suicide  ˈsuːɪsaɪd  samobójstwo

suitable for sth  ˈsuːtəbl fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  odpowiedni do/dla czegoś, 
pasujący

summit  ˈsʌmɪt  szczyt

sunken treasure  ˈsʌŋkən ˈtreʒə(r) 
 zatopiony skarb

superb  suːˈpɜːb  doskonały

superpower  ˈsuːpəpaʊə(r)  super-
moc

supporter  səˈpɔːtə(r)  zwolennik

surest bet  ˈʃʊərɪst ˈbet  na-
jpewniejsze działanie/wybór

surge  sɜːdʒ  gwałtowny wzrost, 
skok (czegoś)

surgical  ˈsɜːdʒɪkl  chirurgiczny

surreal  səˈriːəl  surrealistyczny, nie-
realny

surrounding  səˈraʊndɪŋ  otaczający

survey  ˈsɜːveɪ  badanie, sondaż

susceptible to sth  səˈseptəbl tə 
ˈsʌmθɪŋ  podatny na coś

suspension bridge  səˈspenʃn brɪdʒ 
 most wiszący

sustainable  səˈsteɪnəbl 
 zrównoważony ekologicznie

sustenance  ˈsʌstənəns  pożywienie

swanky  ˈswæŋki  elegancki, modny

syndrome  ˈsɪndrəʊm  syndrom

T
tab  tæb  zakładka (np. na stronie, w 
aplikacji)

table talk  ˈteɪbl ˈtɔːk  luźna roz-
mowa (podczas jedzenia)

tally  ˈtæli  wynik, łączna liczba 
(czegoś)

tangible  ˈtændʒəbl  konkretny, 
namacalny

tangible  ˈtændʒəbl  konkretny, 
namacalny

tank  tæŋk  zbiornik

tax burden  tæks ˈbɜːdn  obciążenie 
podatkowe

taxing  ˈtæksɪŋ  ciężki, trudny

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

technical support  ˈteknɪkl səˈpɔːt 
 wsparcie techniczne

technique  tekˈniːk  technika, 
sposób robienia czegoś

telling  ˈtelɪŋ  wyraźny, ważki

temporary  ˈtemprəri  tymczasowy

temporary work  ˈtɛmp(ə)rəri wɜːk 
 praca tymczasowa

tense  tens  spięty

term of office  tɜːm əv ˈɒfɪs  kadenc-
ja urzędowania/na stanowisku

terms  tɜːmz  zasady, warunki (np. 
umowy)

terra firma  ˌterə ˈfɜːmə  stały ląd 
(łac.)

terrace  ˈterəs  taras

textile  ˈtekstaɪl  tekstylia

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

that is not to say that...  ðət ɪz nɒt 
tə ˈseɪ ðæt  nie jest jednak powied-
ziane, że...

that’s a lot to take in...  ðæts ə 
lɒt tə teɪk ɪn  to całkiem trudne do 
zaakceptowania, to dużo infor-
macji/danych naraz

the ABC of X  ði ˌeɪ biːˈsiː əv  pod-
stawy X, abecadło czegoś

the big picture  ðə bɪɡ ˈpɪktʃə(r) 
 ogólny obraz sytuacji

the Federal Reserve (the Fed)  ðə 
ˈfedərəl rɪˈzɜːv ðə fed  Rezerwa Fed-
eralna USA

the goose that lays the golden 
egg  ðə ɡuːs ðət leɪz ðə ˈɡəʊldən eɡ 
 kura znoszące złote jajka

the jewel in sb’s crown  ðə ˈdʒuːəl 
ɪn ˈsʌmbədɪz kraʊn  klejnot w 
czyjejś koronie

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

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 other side of the pond  ði 
ˈʌðə(r) saɪd əv ðə pɒnd  druga stro-
na sadzawki (pot. o Atlantyku)

the powers that be  ðə ˈpaʊəz ðət 
bi  ludzie u steru, wierchuszka

the real McCoy  ðə rɪəl məˌkɔɪ 
 autentyk, prawdziwa rzecz (pot.)
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the verdict is in  ðə ˈvɜːdɪkt s ɪn 
 werdykt zapadł, oto werdykt

the very X  ðə ˈveri  X sam w sobie, 
sam X (np. sam szczyt)

the world is your oyster  ðə wɜːld 
ɪz jə(r) ˈɔɪstə(r)  świat stoi przed 
tobą otworem, możesz wszystko

theft  θeft  kradzież

themed  ðəmd  o tematyce (jakiejś)

there is every chance...  ðeə(r) ɪz 
ˈevri tʃɑːns  jest niezwykle praw-
dopodobne, że...

there is more to sth than X  ðeə(r) 
ɪz mɔː(r) tə ˈsʌmθɪŋ ðən  coś jest 
czymś więcej niż tylko X

there is much more to sb 
than...  ðeə(r) ɪz ˈmʌtʃ mɔː(r) tə 
ˈsʌmbədi ðæn  ktoś jest kimś o 
wiele więcej, niż tylko...

thermal  ˈθɜːml  termalny, cieplny

thick  θɪk  gruby

think again!  ˈθɪŋk əˈɡen  ...nie da 
rady!, ...nie ze mną te numery! 
(pot.)

thirty-something  ˈθɜːti ˈsʌmθɪŋ 
 trzydziestoparolatek

Thrace  θreɪs  Tracja

threat to sth  θret tə ˈsʌmθɪŋ 
 zagrożenie dla czegoś

thriving  ˈθraɪvɪŋ  kwitnący, dobrze 
prosperujący

thus  ðʌs  zatem, tym samym

thus far  ðʌs fɑː(r)  jak dotąd

tiled  taɪld  wysadzany płytkami/
kafelkami

time off  taɪm ɒf  czas wolny, urlop

tip  tɪp  porada, rada

to abandon sth  tu əˈbændən 
ˈsʌmθɪŋ  porzucić coś

to accommodate sth  tu 
əˈkɒmədeɪt ˈsʌmθɪŋ  zamieścić coś, 
zmieścić

to accrue sth  tu əˈkruː ˈsʌmθɪŋ 
 nagromadzić coś, zebrać

to accumulate sth  tu əˈkjuːmjəleɪt 
ˈsʌmθɪŋ  nagromadzić coś, 
skumulować

to acquire  tu əˈkwaɪə(r)  nabyć, 
zdobyć

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

to adhere to sth  tu ədˈhɪə(r) 
tə ˈsʌmθɪŋ  trzymać się czegoś, 
przestrzegać

to admit  tu ədˈmɪt  przyznać

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

to afford sth  tu əˈfɔːd ˈsʌmθɪŋ  móc 
sobie na coś pozwolić

to allocate  tu ˈæləkeɪt  przydzielić

to amass X  tu əˈmæs  zgromadzić X

to anguish over sth  tu ˈæŋɡwɪʃ 
ˈəʊvə(r) ˈsʌmθɪŋ  cierpieć 
męczarnie z powodu czegoś, 
męczyć się (próbując zdecydować 
się  na coś)

to anticipate sth  tu ænˈtɪsɪpeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  przewidzieć coś

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

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

to apply sth to sth  tu əˈplaɪ 
ˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmθɪŋ  stosować coś 
do czegoś

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

to ascend  tu əˈsend  wznieść się, 
wspiąć

to assail sth  tu əˈseɪl ˈsʌmθɪŋ 
 zaatakować coś

to assume  tu əˈsjuːm  założyć

to attract sb  tu əˈtrækt ˈsʌmbədi 
 przyciągać kogoś

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

to back down  tə bæk daʊn 
 odpuścić (sobie), dawać za wygraną

to ban sth  tə bæn ˈsʌmθɪŋ  zakazać 
czegoś, zabronić

to bathe in sth  tə beɪð ɪn ˈsʌmθɪŋ 
 być skąpanym w czymś; pławić się 
w czymś

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

to be all things to all people  tə 
bi ɔːl ˈθɪŋz tu ɔːl ˈpiːpl  (próbować) 
zadowolić wszystkich

to be aware of sth  tə bi əˈweə(r) 
əv ˈsʌmθɪŋ  być świadomym czegoś

to be doing it all wrong  tə bi ˈduːɪŋ 
ɪt ɔːl rɒŋ  robić to zupełnie nie tak 
(jak należy)

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

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

to be in order  tə bi ɪn ˈɔːdə(r)  być 
jak znalazł, być tym, co zalecił lek-
arz (o czymś ogólnie potrzebnym w 
danej sytuacji)

to be in over one’s head  tə bi ɪn 
ˈəʊvə(r) wʌnz hed  porwać się z 
motyką na słońce

to be in the driving seat  tə bi ɪn ðə 
ˈdraɪvɪŋ siːt  być u steru

to be known to do sth  tə bi nəʊn 
tə du ˈsʌmθɪŋ  być znanym z tego, 
że się coś robi (o kimś)

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

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

to be on board  tə bi ɒn bɔːd 
 zgadzać się na coś, przystawać

to be on the ball  tə bi ɒn ðə bɔːl 
 mieć łeb na karku, nieźle kumać

to be on the same page  tə bi ɒn ðə 
seɪm peɪdʒ  dobrze się rozumieć, 
mówić/myśleć to samo (pot.)

to be on the up  tə bi ɒn ði ʌp 
 zwyżkować, mieć tendencję 
wzrostową

to be one’s own boss  tə bi wʌnz 
əʊn bɒs  być swoim własnym sze-
fem

to be right on the money  tə bi raɪt 
ɒn ðə ˈmʌni  przewidzieć coś dosko-
nale, mieć całkowitą rację

to be shot at  tə bi ʃɒt æt  znaleźć 
się pod obstrzałem, być celem 
obstrzału
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to be surplus to requirements  tə 
bi ˈsɜːpləs tə rɪˈkwaɪəmənts  zostać 
uznanym za nadmiarowego/
zbędnego (o kimś zredukowanym/
zwolnionym)

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

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

to beg the question  tə beɡ ðə 
ˈkwestʃən  nasuwać pytanie/
wątpliwość

to bend  tə bend  zginać (się), ulegać

to bend sb’s ear  tə bend ˈsʌmbədiz 
ɪə(r)  suszyć komuś głowę; truć 
komuś bezustannie (o jakichś prob-
lemach) (pot.)

to bite the bullet  tə baɪt ðə ˈbʊlɪt 
 chwycić byka za rogi

to blockade sth  tə blɒˈkeɪd 
ˈsʌmθɪŋ  zablokować coś, 
wstrzymać

to blur sth  tə blɜː ˈsʌmθɪŋ  zamglić 
coś

to boast sth  tə bəʊst ˈsʌmθɪŋ 
 chwalić się czymś, szczycić

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

to boost sth  tə buːst ˈsʌmθɪŋ 
 pobudzić coś, umocnić

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

to boycott sth  tə ˈbɔɪkɒt ˈsʌmθɪŋ 
 zbojkotować coś

to break down  tə breɪk daʊn  psuć 
się

to brew sth  tə bruː ˈsʌmθɪŋ 
 uwarzyć coś

to bring attention to sth  tə brɪŋ 
əˈtenʃn tə ˈsʌmθɪŋ  zwrócić na coś 
uwagę

to bring sb in  tə brɪŋ ˈsʌmbədi ɪn 
 sprowadzić kogoś (do pomocy)

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

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

to budge  tə bʌdʒ  ustąpić

to build sth up  tǝ bɪld ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 zbudować coś (stopniowo), zebrać

to bump sth up  tə bʌmp ˈsʌmθɪŋ 
 podbić coś, podwyższyć

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

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

to cap sth at X  tə kæp ˈsʌmθɪŋ ət 
 określić górną granicę czegoś na X, 
ograniczyć coś do X poziomu

to captivate sb  tə ˈkæptɪveɪt 
ˈsʌmbədi  urzec, zniewolić kogoś

to carry out  tə ˈkæri aʊt 
 wykonywać 

to carry sth out  tə ˈkæri ˈsʌmθɪŋ 
aʊt  przeprowadzić coś

to cash in  tə kæʃ ɪn  spieniężyć coś, 
zamienić coś na gotówkę

to cast an eye on sth  tə kɑːst ən 
aɪ ɒn ˈsʌmθɪŋ  mieć coś na oku, 
upatrzeć sobie coś

to catch a glimpse of sth  tə kætʃ 
ə ɡlɪmps əv ˈsʌmθɪŋ  dostrzec coś 
kątem oka, zauważyć mimochodem

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

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

to cave to sth  tə keɪv tə ˈsʌmθɪŋ 
 ulec czemuś

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

to celebrate sth  tə ˈselɪbreɪt 
ˈsʌmθɪŋ  doceniać coś, wyrazić uz-
nanie

to chastise sb  tə tʃæˈstaɪz 
ˈsʌmbədi  udzielić komuś ostrej 
reprymendy

to classify sth as sth  tə ˈklæsɪfaɪ 
ˈsʌmθɪŋ əz ˈsʌmθɪŋ  sklasyfikować 
coś jako coś

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

to clear sth up  tə klɪə(r) ˈsʌmθɪŋ 
ʌp  wyjaśnić coś (nieporozumienie)

to climb atop sth  tə klaɪm əˈtɒp 
ˈsʌmθɪŋ  wspiąć się na coś (na szc-
zyt)

to close down  tə kləʊz daʊn 
 zamknąć (np. zakład)

to collapse  tə kəˈlæps  upadać, 
przeżywać upadek

to combat sth  tə ˈkɒmbæt 
ˈsʌmθɪŋ/   zwalczyć coś, walczyć z 
czymś

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

to come easy  tə kʌm ˈiːzi 
 przychodzić z łatwością (np. o 
umiejętności, nauce)

to come true  tə kʌm truː  spełnić 
się, urzeczywistnić

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

to commit sth  tə kəˈmɪt ˈsʌmθɪŋ 
 popełnić coś

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

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

to conclude sth  tə kənˈkluːd 
ˈsʌmθɪŋ  zakończyć coś

to conduct sth  tə kənˈdʌkt ˈsʌmθɪŋ 
 przeprowadzić coś, wykonać

to confess  tə kənˈfes  wyznać

to confirm  tə kənˈfɜːm  potwierdzić

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

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

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

to convince  tə kənˈvɪns  przekonać

to cost a pretty penny  tə kɒst ə 
ˈprɪti ˈpeni  kosztować niezłą sumkę

to cough up X  tə kɒf ʌp  zabulić X

to cower in fear  tə ˈkaʊə(r) ɪn 
fɪə(r)  drżeć ze strachu, skulić się ze 
strachu
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to crash out  tə kræʃ aʊt  odpaść z 
rywalizacji (po przegraniu w danej 
grze, turnieju itp.)

to cull sth  tə kʌl ˈsʌmθɪŋ 
 przetrzebić coś, przerzedzić szeregi 
czegoś

to curb sth  tə kɜːb ˈsʌmθɪŋ 
 pohamować coś, powstrzymać

to cut down on sth  tə kʌt daʊn ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  ograniczyć coś

to cut sth back  tə kʌt ˈsʌmθɪŋ 
ˈbæk  ograniczyć coś

to cut sth out  tə kʌt ˈsʌmθɪŋ aʊt 
 wyeliminować coś, usunąć

to damage sth  tə ˈdæmɪdʒ 
ˈsʌmθɪŋ  zaszkodzić czemuś, 
przynieść szkodę

to date all the way back to X  tə 
deɪt ɔːl ðə ˈweɪ ˈbæk tu  sięgać 
wstecz aż do X

to decline  tə dɪˈklaɪn  opadać, 
zmniejszać się

to deepen sth  tə ˈdiːpən ˈsʌmθɪŋ 
 pogłębić coś

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

to deny sth  tə dɪˈnaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 zaprzeczyć czemuś

to determine sth  tə dɪˈtɜːmɪn 
ˈsʌmθɪŋ  wyznaczać coś, określać

to diagnose sb with sth  
 zdiagnozować coś u kogoś

to die of starvation  tə daɪ əv 
stɑːˈveɪʃn  umrzeć z głodu

to dig sth up  tə dɪɡ ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 wydobyć coś na światło dzienne, 
odkopać coś

to diminish  tə dɪˈmɪnɪʃ  zmniejszyć 
się

to dish out X  tə dɪʃ aʊt  wybulić X

to dismiss  tə dɪsˈmɪs  odrzucić, 
zlekceważyć

to dispose of sth  tə dɪˈspəʊz 
əv ˈsʌmθɪŋ  pozbyć się czegoś, 
wyrzucić coś

to dive  tə daɪv  dać nura, 
gwałtownie spaść

to divide sth into sth  tǝ dɪˈvaɪd 
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntǝ ˈsʌmθɪŋ  podzielić coś 
na coś

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

to do damage to sth  tə du 
ˈdæmɪdʒ tə ˈsʌmθɪŋ  uszkodzić coś, 
zadać obrażenia

to do sth about sth  tə du ˈsʌmθɪŋ 
əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ  zrobić coś z czymś

to do the groundwork  tə du ðə 
ˈɡraʊndwɜːk  przygotować coś, 
położyć fundamenty pod coś/do 
czegoś

to do the hell out of sb  tə du ðə 
hel aʊt əv ˈsʌmbədi  zrobić coś 
komuś na maksa/maksymalnie 
mocno (pot., slang.)

to double-check  tə ˌdʌbl ˈtʃek 
 dokładnie sprawdzić

to draw a conclusion  tǝ drɔː ǝ 
kənˈkluːʒn  dojść do wniosku

to draw attention  tə drɔː əˈtenʃn 
 przyciągnąć uwagę

to draw up a contract  tə drɔː ʌp ə 
ˈkɒntrækt  sporządzić umowę

to drift to sth  tə drɪft tə ˈsʌmθɪŋ 
 przejść na coś (np. o temacie)

to drive a hard bargain  tə draɪv ə 
hɑːd ˈbɑːɡɪn  stawiać twarde wa-
runki

to dry up  tə draɪ ʌp  wyschnąć; 
zakończyć się (o zapasie czegoś, 
dostawach)

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

to dwarf sth  tə dwɔːf ˈsʌmθɪŋ 
 przyćmić coś

to dwell on sth  tə dwel ɒn ˈsʌmθɪŋ 
 rozpamiętywać coś, rozwodzić się 
nad czymś

to elaborate  tu ɪˈlæbəreɪt 
 rozwinąć, opisać coś w większej 
ilości szczegółów

to elucidate sth  tu ɪˈluːsɪdeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  objaśnić coś, naświetlić

to embrace sth  tu ɪmˈbreɪs 
ˈsʌmθɪŋ  przyjąć coś, zaakceptować

to emerge  tu ɪˈmɜːdʒ  pojawiać się

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

to employ  tu ɪmˈplɔɪ  stosować

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

to enamour sb to sb  tu ɪˈnæmə(r) 
ˈsʌmbədi tə ˈsʌmbədi  przypodobać 
się komuś (o kimś), rozkochać 
kogoś (w kimś)

to enforce sth  tu ɪnˈfɔːs ˈsʌmθɪŋ 
 wyegzekwować coś, wymusić coś

to engage in sth  tu ɪnˈɡeɪdʒ ɪn 
ˈsʌmθɪŋ  zaangażować się w coś, 
wciągnąć

to enrol  tu ɪnˈrəʊl  zapisać się (UK)

to ensure sth  tu ɪnˈʃʊə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 zapewnić coś

to envision sth  tu ɪnˈvɪʒn ˈsʌmθɪŋ 
 wyobrazić sobie coś

to epitomise sth  tə ɪˈpɪtəmaɪz 
ˈsʌmθɪŋ  być uosobieniem czegoś

to eulogise sb  tə ˈjuːlədʒaɪz 
ˈsʌmbədi  wychwalać kogoś, 
zachwycać się

to even up the score  tu ˈiːvn ʌp 
ðə skɔː(r)  wyrównać rachunek/
rachunki

to examine sth  tu ɪɡˈzæmɪn 
ˈsʌmθɪŋ  (z)badać coś

to excavate sth  tu ˈekskəveɪt 
ˈsʌmθɪŋ  wydobywać coś, prowadzić 
wykopaliska czegoś

to exceed sth  tu ɪkˈsiːd ˈsʌmθɪŋ 
 wykroczyć poza coś, przekroczyć 
poziom czegoś

to exchange sth  tu ɪksˈtʃeɪndʒ 
ˈsʌmθɪŋ  wymienić coś/się czymś

to execute sb  tu ˈeksɪkjuːt 
ˈsʌmbədi  dokonać egzekucji kogoś

to exhibit sth  tu ɪɡˈzɪbɪt ˈsʌmθɪŋ 
 wykazywać coś, zdradzać oznaki 
czegoś

to exploit sth  tu ɪkˈsplɔɪt ˈsʌmθɪŋ 
 wyzyskiwać coś, używać

to expose sb to sth  tu ɪkˈspəʊz 
ˈsʌmbədi tə ˈsʌmθɪŋ  wystawić 
kogoś na coś
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to express sth  tu ɪkˈspres ˈsʌmθɪŋ 
 wyrazić coś

to expropriate  tu eksˈprəʊprɪeɪt 
 przywłaszczyć (coś) sobie

to extrapolate  tu ɪkˈstræpəleɪt 
 ekstrapolować

to exude sth  tu ɪɡˈzjuːd ˈsʌmθɪŋ 
 emanować czymś, promienieć

to eye sth  tu aɪ ˈsʌmθɪŋ  przyglądać 
się czemuś, mieć coś na oku

to face sth  tə feɪs ˈsʌmθɪŋ  stawić 
czemuś czoła, stać w obliczu czegoś

to facilitate  tə fəˈsɪlɪteɪt  ułatwić

to fall on deaf ears  tə fɔːl ɒn def 
ɪəz  nie zostać usłyszanym, nie 
znaleźć posłuchu

to fall out of the loop  tə fɔːl ˈaʊt əv 
ðə luːp  wypaść z obiegu (np. infor-
macji)

to fall short  tə fɔːl ʃɔːt  nie spełnić 
oczekiwań/wymagań

to feature  tə ˈfiːtʃə(r)  przedstawiać, 
ukazywać

to fend for oneself  tə fend fə(r) 
wʌnˈself  radzić sobie samemu (bez 
pomocy)

to find out about sth  tə faɪnd ˈaʊt 
əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ  dowiedzieć się o 
czymś

to fix sth  tə fɪks ˈsʌmθɪŋ  naprawić 
coś

to flee  tə fliː  uciec

to float sth  tǝ fləʊt ˈsʌmθɪŋ 
 zadebiutować akcjami czegoś na 
giełdzie

to flock  tə flɒk  gromadzić się

to flourish  tə ˈflʌrɪʃ  kwitnąć, dobrze 
się rozwijać

to flush sth down the drain  tə flʌʃ 
ˈsʌmθɪŋ daʊn ðə dreɪn  zmarnować 
coś, wyrzucić coś w błoto

to fly in somewhere  tə flaɪ ɪn 
ˈsʌmweə(r)  przylecieć gdzieś

to follow on from sth  tə ˈfɒləʊ ɒn 
frəm ˈsʌmθɪŋ  następować po czymś

to follow one’s dreams  tə ˈfɒləʊ 
wʌnz driːmz  spełniać swoje marze-
nia

to foresee sth  tə fɔːˈsiː ˈsʌmθɪŋ 
 przewidzieć coś

to fork sth over  tə fɔːk ˈsʌmθɪŋ 
ˈəʊvə(r)  wybulić coś

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

to fret over sth  tə fret ˈəʊvə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  przejmować się czymś

to fuel sth  tə ˈfjuːəl ˈsʌmθɪŋ 
 napędzać coś, zasilać

to fulfil sth  tə fʊlˈfɪl ˈsʌmθɪŋ 
 spełniać coś (UK)

to further X cause  tə ˈfɜːðə(r) kɔːz 
 orędować za X sprawą

to gain traction  tə ɡeɪn ˈtrækʃn 
 zyskać przychylność/popularność

to generate revenue  tə ˈdʒenəreɪt 
ˈrevənjuː  generować przychód

to get charged for sth  tə ɡet 
tʃɑːdʒd fə(r) ˈsʌmθɪŋ  policzyć 
komuś za coś; musieć zapłacić za 
coś

to get down to brass tacks  tə 
ɡet daʊn tə brɑːs tæks  przejść do 
rzeczy (pot.)

to get in the way of sth  tə ɡet ɪn 
ðə ˈweɪ əv ˈsʌmθɪŋ  przeszkodzić w 
czymś

to get into bother with sb  tə ɡet 
ˈɪntə ˈbɒðə wɪð ˈsʌmbədi  podpaść 
komuś, mieć z kimś na pieńku (pot., 
UK)

to get one’s head around sth  tə 
ɡet wʌnz hed əˈraʊnd ˈsʌmθɪŋ 
 przejść nad czymś do porządku dzi-
ennego

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

to get people talking  tə ɡet ˈpiːpl 
ˈtɔːkɪŋ  sprawić, że ludzie zaczną 
gadać

to get ready for sth  tə ɡet ˈredi 
fə(r) ˈsʌmθɪŋ  przygotować się na 
coś/do czegoś

to get sth up and running  tə ˈɡet 
ˈsʌmθɪŋ ʌp ənd ˈrʌnɪŋ  uruchomić 
coś, otworzyć

to get the ball rolling  tə ɡet ðə bɔːl 
ˈrəʊlɪŋ  zacząć ostro/mocno działać, 
zrobić dobry początek

to get through sth  tə ɡet θruː 
ˈsʌmθɪŋ  przeżyć coś, przetrwać

to give in  tə ɡɪv ɪn  poddać się, ulec

to give its name to sth  tə ɡɪv ɪts 
ˈneɪm tə ˈsʌmθɪŋ  nadać czemuś 
swoje imię, nazwać coś na 
pamiątkę czegoś

to give up  tə ɡɪv ʌp  poddać się

to go away  tə ɡəʊ əˈweɪ  odejść, 
zniknąć

to go back all the way  tə ɡəʊ ˈbæk 
ɔːl ðə ˈweɪ  sięgać wstecz aż do 
początku, być (gdzieś) od samego 
początku

to go belly up  tə gǝʊ ˈbeli ʌp 
 splajtować, paść

to go bust  tə gəʊ bʌst 
 zbankrutować

to go down as X  tə ɡəʊ daʊn əz 
 przejść (w historii) jako coś, zapisać 
się (w historii)

to go further still  tə ɡəʊ ˈfɜːðə stɪl 
 pójśc o krok dalej

to go hand in hand  tə ɡəʊ hænd ɪn 
hænd  iść ręka w rękę

to go into effect  tə ɡəʊ ˈɪntu ɪˈfekt 
 wejść w życie

to go into partnership with sb  tə 
ɡəʊ ˈɪntə ˈpɑːtnəʃɪp wɪð ˈsʌmbədi 
 wejść z kimś w spółkę

to go mental  tə ɡəʊ ˈmentl  oszaleć, 
zbzikować

to go on  tə ɡəʊ ɒn  trwać dalej, być 
kontynuowanym

to go on tour  tə ɡəʊ ɒn tʊə(r) 
 pojechać na wycieczkę (objazdową)

to go undetected  tə ɡəʊ 
ˌʌndɪˈtektɪd  pozostać niewykrytym, 
nie być dostrzeżonym

to graduate  tə ˈɡrædʒʊeɪt 
 ukończyć studia

to greet sb  tə ɡriːt ˈsʌmbədi 
 powitać kogoś

to guard sth  tə ɡɑːd ˈsʌmθɪŋ 
 chronić coś

to haggle  tə ˈhæɡl  targować się

to hand sth over  tə hænd ˈsʌmθɪŋ 
ˈəʊvə(r)  przekazać coś, oddać



business-english.com.pl
74/2019

Colorful
MEDIA

to hand-pick sb  tə ˈhændˈpɪk 
ˈsʌmbədi  dobrać kogoś, starannie 
wybrać

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

to hang over sb’s head  tə hæŋ 
ˈəʊvə(r) ˈsʌmbədiz hed  wisieć nad 
kimś

to hang over sth  tə hæŋ ˈəʊvə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  wisieć nad czymś

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

to haul in X  tə hɔːl ɪn  przynieść X 
dochodu

to have all the bases cov-
ered  tə həv ɔːl ðə ˈbeɪsiːz ˈkʌvəd 
 zabezpieczyć się ze wszystkich 
stron, przygotować się na każdą 
ewentualność

to have bigger fish to fry  tə həv 
ˈbɪɡə(r) fɪʃ tə fraɪ  mieć na głowie 
poważniejsze kłopoty, mieć 
ważniejsze rzeczy do roboty (pot.)

to have no intention of doing 
sth  tǝ hǝv nǝʊ ɪnˈtenʃn ǝv ˈduːɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ  nie wyglądać, jakby się 
miało coś (z)robić

to have one’s wits about one  tə 
həv wʌnz wɪts əˈbaʊt wʌn  mieć 
się na baczności, nie przestawać 
uważać (o kimś)

to have sth at heart  tə həv 
ˈsʌmθɪŋ ət hɑːt  mieć coś w sercu

to have sth in mind  tə həv ˈsʌmθɪŋ 
ɪn maɪnd  mieć coś do zapro-
ponowania, mieć jakiś pomysł

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

to have sth to one’s name  tə həv 
ˈsʌmθɪŋ tə wʌnz ˈneɪm  mieć coś na 
koncie, dokonać czegoś

to head somewhere  tə hæd 
ˈsʌmweə(r)  zmierzać dokądś

to heckle  tə ˈhekl  zakrzyczeć 
(kogoś)

to help out  tə help aʊt  pomagać (z 
czymś)

to highlight sth  tə ˈhaɪlaɪt ˈsʌmθɪŋ 
 uwydatnić coś, zaakcentować

to hit a roadblock  tə hɪt ə 
ˈrəʊdblɒk  stanąć w martwym punk-
cie, trafić na przeszkodę (np. nie do 
pokonania)

to hold that...  tə həʊld ðæt 
 utrzymywać, że...

to host sth  tə həʊst ˈsʌmθɪŋ 
 mieścić coś

to hover  tə ˈhɒvə(r)  unosić się, 
plasować (w jakimś zakresie, w 
przybliżeniu na danym pułapie itp.)

to immerse oneself in sth  tu ɪˈmɜːs 
wʌnˈself ɪn ˈsʌmθɪŋ  zagłębić się w 
czymś, zanurzyć

to implement  tu ˈɪmplɪment 
 zaimplementować, wdrożyć

to imply that...  tu ɪmˈplaɪ ðæt 
 dawać do zrozumienia, że..., 
sugerować, że...

to indicate sth  tu ˈɪndɪkeɪt ˈsʌmθɪŋ 
 oznaczać coś, sygnalizować

to inject sth  tu ɪnˈdʒekt ˈsʌmθɪŋ 
 dodać czemuś (czegoś, np. energii), 
zrobić zastrzyk czegoś (np. finan-
sowy)

to insure sth  tu ɪnˈʃʊə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 ubezpieczyć coś (UK)

to introduce sth  tu ˌɪntrəˈdjuːs 
ˈsʌmθɪŋ  wprowadzić coś

to jeopardize sth  tə ˈdʒepədaɪz 
ˈsʌmθɪŋ  zagrozić czemuś, narazić 
coś

to jump on board  tə dʒʌmp ɒn 
bɔːd  dołączyć do czegoś (np. tren-
du)

to jump-start sth  tə dʒʌmp stɑːt 
ˈsʌmθɪŋ  rozruszać coś, dać czemuś 
bodziec do rozwoju/działania

to keep an eye on things  tə kiːp ən 
aɪ ɒn ˈθɪŋz  pilnować (czegoś), mieć 
(coś) na oku

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

to kidnap sb  tə ˈkɪdnæp ˈsʌmbədi 
 porwać kogoś

to landscape sth  tə ˈlændskeɪp 
ˈsʌmθɪŋ  zaprojektować coś, 
urządzić (np. ogród, teren)

to laze around  tə leɪz əˈraʊnd 
 byczyć się, obijać

to lead sb to do sth  tə liːd ˈsʌmbədi 
tə du ˈsʌmθɪŋ  doprowadzić kogoś 
do zrobienia czegoś

to leap to X  tə liːp tu  wzbić się/
podnieść do X poziomu

to leave sth out to dry  tə liːv 
ˈsʌmθɪŋ aʊt tə draɪ  rozwiesić coś, 
by wyschło

to leave the scene  tə liːv ðə siːn 
 zejść ze sceny, opuścić scenę

to legitimize sth  tə ləˈdʒɪtəˌmaɪz 
ˈsʌmθɪŋ  uczynić coś legalnym, 
zalegalizować; uprawomocnić coś

to lend sb sth  tə lend ˈsʌmbədi 
ˈsʌmθɪŋ  zapewnić coś komuś, 
pożyczać cośkomuś

to let sb have one’s way  tə let 
ˈsʌmbədi həv wʌnz ˈweɪ  pozwolić, 
by wyszło na kogoś/czyjeś; 
pozwolić, by ktoś zrobił, jak chce

to leverage sth  tə ˈliːvərɪdʒ 
ˈsʌmθɪŋ  wykorzystać coś w jakimś 
celu, obrócić coś na własną korzyść

to link up  tə lɪŋk ʌp  połączyć się

to look set to do sth  tə lʊk set tə 
du ˈsʌmθɪŋ  wyglądać, jakby miało 
się coś zrobić

to maintain sth  tə meɪnˈteɪn 
ˈsʌmθɪŋ  podtrzymać coś, zachować

to make a donation to sth  tə ˈmeɪk 
ə dəʊˈneɪʃn tə ˈsʌmθɪŋ  przekazać 
na coś datek, złożyć datek na jakiś 
cel

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

to make a kill  tə ˈmeɪk ə kɪl  zabić, 
dokonać zabójstwa

to make a strong point  tə ˈmeɪk ə 
strɒŋ pɔɪnt  podać mocny argument 
(na rzecz czegoś)

to make a world of difference  tə 
ˈmeɪk ə wɜːld əv ˈdɪfrəns  sprawić 
ogromną różnicę, zmienić coś w 
ogromny sposób

to make concessions  tə ˈmeɪk 
kənˈseʃnz  poczynić ustępstwa

to make every effort to do sth  tə 
ˈmeɪk ˈevri ˈefət tə du ˈsʌmθɪŋ 
 dołożyć wszelkich starań, by coś 
zrobić



business-english.com.pl
74/2019

Colorful
MEDIA

to make matters worse,...  tə ˈmeɪk 
ˈmætəz wɜːs  co gorsza...

to make one’s dreams come 
true  tə ˈmeɪk wʌnz driːmz kʌm truː 
 spełnić swoje marzenia (o kimś)

to make room for sth  tə ˈmeɪk 
ruːm fə(r) ˈsʌmθɪŋ  zrobić na coś 
miejsce

to make sth a hassle  tə ˈmeɪk 
ˈsʌmθɪŋ ə ˈhæsl  sprawić, że coś 
jest trudne, wymaga wiele zachodu

to make strides  tə meɪk straɪdz 
 poczynić postępy

to make the right moves  tə ˈmeɪk 
ðə raɪt muːvz  działać we właściwy 
sposób

to make the splash  tə ˈmeɪk ðə 
splæʃ  odbić się szerokim echem, 
wywołać poruszenie

to make up of sb  tə meɪk ʌp əv 
ˈsʌmbədi  składać się z kogoś 

to manufacture sth  tə 
ˌmænjʊˈfæktʃə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 wyprodukować coś

to match  tə mætʃ  dopasować, 
odpowiadać (czemuś)

to match sth  tə mætʃ ˈsʌmθɪŋ 
 dorównywać czemuś

to merge  tə mɜːdʒ  połączyć, 
złączyć w jedno

to mind sth  tə maɪnd ˈsʌmθɪŋ 
 przeszkadzać (o czymś, komuś)

to miss out on sth  tə mɪs aʊt 
ɒn ˈsʌmθɪŋ  przegapić coś, nie 
wykorzystać szansy na coś

to modernize  tə ˈmɒdənaɪz 
 zmodernizować, unowocześnić (się)

to monetize  tə ˈmʌnətaɪz  zarabiać 
na czymś, obracać coś w/na 
pieniądz

to moor sth  tə mʊə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 przycumować coś

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

to move forward  tə muːv ˈfɔːwəd 
 przejść dalej, działać dalej

to move in the right direction  tə 
muːv ɪn ðə raɪt dɪˈrekʃn  zmierzać w 
dobrym kierunku

to move on from X to Y  tə muːv ɒn 
frəm tə  przejść od X do Y, z X na Y

to murder sb  tə ˈmɜːdə(r) ˈsʌmbədi 
 zamordować kogoś

to nail sth  tə neɪl ˈsʌmθɪŋ  dosko-
nale coś zrobić, trafić w dziesiątkę z 
czymś (pot.)

to need no introduction  tə niːd 
nəʊ ˌɪntrəˈdʌkʃn  nie wymagać 
przedstawiania, być doskonale 
znanym

to nosedive  tə ˈnəʊzdaɪv  runąć w 
dół, zacząć spadać

to note  tə nəʊt  zauważyć, 
nadmienić

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

to object to sth  tu əbˈdʒekt tə 
ˈsʌmθɪŋ  sprzeciwiać się czemuś

to offset sth  tu ˈɒfset ˈsʌmθɪŋ 
 wyrównać coś, zrównoważyć

to ok sth  tu ˌəʊˈkeɪ ˈsʌmθɪŋ 
 przyklepać coś, zaakceptować (pot.)

to outweigh sth  tu ˌaʊtˈweɪ 
ˈsʌmθɪŋ  przeważyć coś, przebić

to overlook sth  tu ˌəʊvəˈlʊk 
ˈsʌmθɪŋ  ominąć coś, zlekceważyć

to pale in comparison to sth  tə 
peɪl ɪn kəmˈpærɪsn tə ˈsʌmθɪŋ 
 blednąć w porównaniu z czymś

to pare sth back  tə peə(r) ˈsʌmθɪŋ 
ˈbæk  ograniczyć coś, zmniejszyć

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

to pay sth off  tə peɪ ˈsʌmθɪŋ ɒf 
 spłacić coś

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

to peer down at sb  tə pɪə(r) daʊn 
ət ˈsʌmbədi  spoglądać na kogoś

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

to perplex sb  tə pəˈpleks ˈsʌmbədi 
 zdumiewać kogoś 

to pick sb’s brains  tə pɪk 
ˈsʌmbədɪz breɪnz  poradzić się 
kogoś, podpytać kogoś (pot.)

to pick sth up  tə pɪk ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 zdobyć coś, zgarnąć

to plague sb  tə pleɪɡ ˈsʌmbədi 
 dręczyć kogoś

to plague sth  tə pleɪɡ ˈsʌmθɪŋ 
 dręczyć coś, nękać

to play a major/big part in sth  tə 
ˈpleɪ ə ˈmeɪdʒə(r) pɑːt ɪn ˈsʌmθɪŋ 
 odegrać w czymś wielką/ważną rolę

to play hardball  tə ˈpleɪ ˈhɑːdbɔːl 
 iść po trupach, zajmować twarde 
stanowisko (np. w negocjacjach) 
(pot., US)

to play out  tə pleɪ aʊt  rozegrać się, 
odbyć (w jakiś sposób)

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

to plummet  tə ˈplʌmɪt  runąć, 
opaść w dół

to ply sth  tə plaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 przemierzać coś

to point the finger at sth  tə 
pɔɪnt ðə ˈfɪŋɡə(r) ət ˈsʌmθɪŋ 
 oskarżycielsko wytknąć, pokazać na 
coś palcem, oskarżyć coś

to poke holes in sth  tə pəʊk həʊlz 
ɪn ˈsʌmθɪŋ  wyszukiwać w czymś 
słabe miejsca (pot.)

to postpone sth  tə pəˈspəʊn 
ˈsʌmθɪŋ  przełożyć coś, opóźnić

to pour sth  tə pɔː(r) ˈsʌmθɪŋ  nalać 
coś

to precipitate sth  tə prɪˈsɪpɪteɪt 
ˈsʌmθɪŋ  wywołać coś, doprowadzić

to prevent sth from doing sth  tə 
prɪˈvent ˈsʌmθɪŋ frəm ˈduːɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ  uniemożliwić czemuś zro-
bienie czegoś

to prime sb  tə praɪm ˈsʌmbədi 
 przygotować kogoś (na coś)

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 prove the point  tə pruːv ðə 
pɔɪnt  udowodnić rację, dowieść 
racji

to provide for sth  tə prəˈvaɪd fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  zapewniać coś, być czymś 
(np. dla kogoś/czegoś)
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to pull out all the stops  tə pʊl aʊt 
ɔːl ðə stɒp  dawać z siebie wszystko

to pull sb away  tə pʊl ˈsʌmbədi 
əˈweɪ  odciągnąć kogoś, wciągnąć

to punctuate sth  tə ˈpʌŋktʃʊeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  akcentować coś, rozbijać 
(monotonię, krajobraz)

to purchase  tə ˈpɜːtʃəs  nabyć, 
zakupić

to pursue sth  tə pəˈsjuː ˈsʌmθɪŋ 
 starać się o coś, robić coś

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

to push into sth  tə pʊʃ ˈɪntə 
ˈsʌmθɪŋ  wdzierać się gdzieś siłą, 
zabiegać o dostanie się gdzieś

to put sb first  tə pʊt ˈsʌmbədi 
ˈfɜːst  postawić kogoś na pierwszym 
miejscu

to put sb off  tə pʊt ˈsʌmbədi ɒf 
 zrazić kogoś 

to put sth at risk  tə pʊt ˈsʌmθɪŋ ət 
rɪsk  zagrozić czemuś, narazić coś na 
niebezpieczeństwo

to put sth in place  tə pʊt ˈsʌmθɪŋ 
ɪn pleɪs  zainstalować coś, ustawić

to put sth out  tə pʊt ˈsʌmθɪŋ aʊt 
 opublikować coś

to put sth to work  tə pʊt ˈsʌmθɪŋ 
tə ˈwɜːk  zaprząc coś do działania, 
wykorzystać coś w działaniu

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

to put sth up for sale  tǝ pʊt 
ˈsʌmθɪŋ ʌp fǝ(r) seɪl  wystawić coś 
na sprzedaż

to put the kibosh on sth  tə pʊt 
ðə ˈkaɪbɒʃ ɒn ˈsʌmθɪŋ  zapobiec 
czemuś, pokrzyżować jakiś plan 
(pot.)

to question sth  tə ˈkwestʃən 
ˈsʌmθɪŋ  kwestionować coś

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

to realise  tə ˈriːəlaɪz  zdać sobie 
sprawę

to rear its ugly head  tə rɪə(r) ɪts 
ˈʌɡli hed  dawać o sobie znać (o 
czymś przykrym, nieprzyjemnym)

to reassure sb  tə ˌriːəˈʃʊə(r) 
ˈsʌmbədi  zapewnić kogoś, uspokoić

to recharge one’s batteries  tə 
ˌriːˈtʃɑːdʒ wʌnz ˈbætriz  naładować 
swoje baterie

to reciprocate  tə rɪˈsɪprəkeɪt 
 odwzajemniać (np. uczucie, 
działanie)

to recommend sth  tə ˌrekəˈmend 
ˈsʌmθɪŋ  polecić coś

to reconvene  tə ˌriːkənˈviːn 
 ponownie się spotkać, znowu się 
zebrać

to recoup sth  tə rɪˈkuːp ˈsʌmθɪŋ 
 odzyskać coś (straty)

to rectify sth  tə ˈrektɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 naprawić coś

to redesign sth  tə ˌriːdɪˈzaɪn 
ˈsʌmθɪŋ  przeprojektować coś

to rediscover sth  tə ˌriːdɪˈskʌvə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  ponownie coś odkryć

to redistribute sth  tə ˌriːdɪˈstrɪbjuːt 
ˈsʌmθɪŋ  ponownie coś 
rozdysponować/rozdać

to refer to sb as X  tə rɪˈfɜː(r) tə 
ˈsʌmbədi əz  określać kogoś mi-
anem X

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

to regain control over sth  tə 
rɪˈɡeɪn kənˈtrəʊl ˈəʊvə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 odzyskać kontrolę nad czymś

to reincorporate sth into sth  tə 
riːɪnˈkɔːpəreɪt ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə 
ˈsʌmθɪŋ  ponownie coś włączyć do 
czegoś

to reintroduce sth  tə ˌriːɪntrəˈdjuːs 
ˈsʌmθɪŋ  ponownie coś wdrożyć/
wprowadzić

to reiterate sth  tə riːˈɪtəreɪt 
ˈsʌmθɪŋ  powtórzyć coś

to reject sth  tə rɪˈdʒekt ˈsʌmθɪŋ 
 odrzucić coś

to relaunch sth  tə ˌriːˈlɔːntʃ ˈsʌmθɪŋ 
 ponownie coś uruchomić/wypuścić

to rely on sb/sth  tə rɪˈlaɪ ɒn 
ˈsʌmbədi  polegać na kimś/czymś

to rescind sth  tə rɪˈsɪnd ˈsʌmθɪŋ 
 cofnąć coś (zgodę, przyzwolenie na 
coś)

to respect sth  tə rɪˈspekt ˈsʌmθɪŋ 
 (u)szanować coś

to resume sth  tə rɪˈzjuːm ˈsʌmθɪŋ 
 kontynuować coś

to revamp sth  tə ˌriːˈvæmp 
ˈsʌmθɪŋ  przerobić coś, całkowicie 
odnowić

to revert to sth  tə rɪˈvɜːt tə 
ˈsʌmθɪŋ  powrócić do czegoś

to review sth  tə rɪˈvjuː ˈsʌmθɪŋ 
 przeanalizować coś

to revive  tə rɪˈvaɪv  odnowić, 
odżywić

to revolutionize sth  tə 
ˌrevəˈluːʃənaɪz ˈsʌmθɪŋ 
 zrewolucjonizować coś

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

to reward sth  tə rɪˈwɔːd ˈsʌmθɪŋ 
 nagradzać coś

to ride the wave  tə raɪd ðə 
weɪv  skorzystać z zamieszania/
popularności (czegoś)

to ring-fence sth  tə rɪŋ 
fens ˈsʌmθɪŋ  odgrodzić coś, 
wyodrębnić; uczynić nienaruszal-
nym (UK)

to rob sb of sth  tə rɒb ˈsʌmbədi əv 
ˈsʌmθɪŋ  pozbawić kogoś czegoś, 
okraść kogoś

to rocket to X  tə ˈrɒkɪt tu  wznieść 
się do poziomu X, gwałtownie 
wzrosnąć

to roll sth back  tə rəʊl ˈsʌmθɪŋ 
ˈbæk  zmniejszyć coś

to roll sth out to sth  tə 
rəʊl ˈsʌmθɪŋ aʊt tə ˈsʌmθɪŋ 
 wyprodukować coś do czegoś, 
wprowadzić coś

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

to run sth by sb  tə rʌn ˈsʌmθɪŋ baɪ 
ˈsʌmbədi  dać komuś o czymś znać, 
spytać kogoś o zdanie/pozwolenie 
(pot.)

to sabotage sth  tə ˈsæbətɑːʒ 
ˈsʌmθɪŋ  sabotować coś

to sacrifice sth  tə ˈsækrɪfaɪs 
ˈsʌmθɪŋ  poświęcić coś
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to safeguard sth  tə ˈseɪfɡɑːd 
ˈsʌmθɪŋ  zabezpieczyć coś, zapewnić

to sample sth  tə ˈsɑːmpl ˈsʌmθɪŋ 
 spróbować czegoś, skosztować

to scale sth back  tə skeɪl ˈsʌmθɪŋ 
ˈbæk  zmniejszyć coś, ograniczyć ro-
zmiary czegoś

to score a victory  tə skɔː(r) ə ˈvɪktəri 
 zaliczyć zwycięstwo, zwyciężyć

to scour sth for sth  tə ˈskaʊə(r) 
ˈsʌmθɪŋ fə(r) ˈsʌmθɪŋ  przeczesywać 
coś w poszukiwaniu czegoś

to scrub sb  tə skrʌb ˈsʌmbədi 
 wyszorować kogoś

to see sth in a different light  tə ˈsiː 
ˈsʌmθɪŋ ɪn ə ˈdɪfrənt laɪt  zobaczyć 
coś w innym świetle

to see sth with one’s own eyes  tə 
ˈsiː ˈsʌmθɪŋ wɪð wʌnz əʊn aɪz 
 zobaczyć coś na własne oczy

to seek sth  tə siːk ˈsʌmθɪŋ 
 poszukiwać czegoś

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

to serve as X  tə sɜːv əz  pełnić rolę X

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

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

to set sth in motion  tə set ˈsʌmθɪŋ 
ɪn ˈməʊʃn  wprawić coś w ruch, 
zapoczątkować coś

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

to set up a one-stop shop  tə set 
ʌp ə wʌn stɒp ʃɒp  stworzyć jedno 
miejsce do wszystkich działań/zadań, 
kompleksowe rozwiązanie do czegoś

to settle sth  tə ˈsetl ˈsʌmθɪŋ  ustalić 
coś, określić

to shift sth  tə ʃɪft ˈsʌmθɪŋ 
 przesuwać, zmieniać

to shoulder the burden  tə ˈʃəʊldə(r) 
ðə ˈbɜːdn  ponieść ciężar (czegoś)

to show sth off  tə ʃəʊ ˈsʌmθɪŋ ɒf 
 popisywać się czymś, chwalić

to shun sth  tə ʃʌn ˈsʌmθɪŋ  unikać 
czegoś

to shut sth down  tə ʃʌt ˈsʌmθɪŋ 
daʊn  zamknąć coś

to shut the stable door after the 
horse had bolted  tə ʃʌt ðə ˈsteɪbl 
dɔː(r) ˈɑːftə(r) ðə hɔːs həd ˈbəʊltɪd 
 być mądrym po szkodzie

to shy away from sth  tə ʃaɪ əˈweɪ 
frəm ˈsʌmθɪŋ  cofać się przed czymś, 
stronić od czegoś

to signal sth  tə ˈsɪɡnəl ˈsʌmθɪŋ 
 sygnalizować coś

to size sth up  tə saɪz ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 ocenić coś, zmierzyć wzrokiem

to slaughter sth  tə ˈslɔːtə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 zarżnąć coś

to smash sth to pieces  tə smæʃ 
ˈsʌmθɪŋ tə ˈpiːsɪz  rozwalić coś na 
kawałki

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

to sober up  tə ˈsəʊbə(r) ʌp 
 otrzeźwieć

to soften sb up  tə ˈsɒfn ˈsʌmbədi ʌp 
 zmiękczyć kogoś, osłabić

to solidify sth  tə səˈlɪdɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 umocnić coś, scementować (np. 
pozycję)

to sort sth out  tə sɔːt ˈsʌmθɪŋ aʊt 
 rozwiązać coś (problem) (pot., UK)

to speak for itself  tə spiːk fə(r) ɪtˈself 
 mówić samemu za siebie

to speculate  tə ˈspekjʊleɪt 
 przypuszczać, snuć domysły

to splash the cash  tə splæʃ ðə kæʃ 
 szastać kasą

to split from sth  tə splɪt frəm 
ˈsʌmθɪŋ  oderwać się od czegoś

to squeeze sb  tə skwiːz ˈsʌmbədi 
 przycisnąć kogoś

to stabilize sth  tə ˈsteɪbəlaɪz 
ˈsʌmθɪŋ  ustabilizować coś

to stand at X  tə stænd ət  wynosić X, 
stanowić

to start off somewhere  tə stɑːt ɒf 
ˈsʌmweə(r)  zacząć od czegoś

to steal a march on sb  tə stiːl ə mɑːtʃ 
ɒn ˈsʌmbədi  wyprzedzić kogoś, ubiec

to stir controversy  tə stɜː(r) 
ˈkɒntrəvɜːsi  wzbudzać kontrowersje

to straddle sth  tə ˈstrædl ˈsʌmθɪŋ 
 siedzieć okrakiem na czymś; nie 
opowiadać się po żadnej ze stron

to stream in  tə striːm ɪn  wlewać się 
do

to stretch across sth  tə stretʃ əˈkrɒs 
ˈsʌmθɪŋ  rozciągać się na czymś/ob-
szarze czegoś

to strip naked  tə strɪp ˈneɪkɪd 
 rozebrać się do naga

to strip sth of sth  tə strɪp ˈsʌmθɪŋ əv 
ˈsʌmθɪŋ  pozbawić coś czegoś

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

to study up  tə ˈstʌdi ʌp  poduczyć się

to subside  tə səbˈsaɪd  osłabnąć, 
przygasnąć

to suffer from sth  tə ˈsʌfə(r) frəm 
ˈsʌmθɪŋ  cierpieć na coś

to supplement sth  tə ˈsʌplɪmənt 
ˈsʌmθɪŋ  uzupełniać coś 

to suppress sth  tə səˈpres ˈsʌmθɪŋ 
 pohamować coś, ograniczyć, stłumić

to surf the net  tə sɜːf ðə net 
 surfować po sieci

to sustain sb  tə səˈsteɪn ˈsʌmbədi 
 wzmocnić kogoś, dodać komuś sił

to swallow humble pie  tə ˈswɒləʊ 
ˈhʌmbl paɪ  uderzyć się w pierś, 
przyznać się do błędu

to sway sb to do sth  tə sweɪ 
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ  przekonać 
kogoś do zrobienia czegoś, wpłynąć 
na kogoś

to swell  tə swel  zwiększyć się; 
wzrosnąć (o liczebności czegoś)

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

to take a time out  tə teɪk ə ˈtaɪm 
ˈaʊt  zrobić sobie wolne, wziąć urlop

to take a toll on sb  tǝ teɪk ǝ təʊl 
ɒn ˈsʌmbədi  odbić się na kimś 
(niekorzystnie), odcisnąć piętno/ślad 
na kimś

to take a year out  tə teɪk ə ˈjiə(r) 
ˈaʊt  zrobić rok przerwy, pójść na ur-
lop roczny

to take advantage of sth  tə teɪk 
ədˈvɑːntɪʤ əv ˈsʌmθɪŋ  skorzystać z 
czegoś, obrócić na własną korzyść
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to take credit for sth  tə teɪk ˈkredɪt 
fə(r) ˈsʌmθɪŋ  zebrać za coś laury/
pochwały

to take measures  tə teɪk ˈmeʒəz 
 przedsięwziąć środki, podjąć kroki

to take note of sth  tə teɪk nəʊt əv 
ˈsʌmθɪŋ  odnotować coś, zwrócić na 
coś uwagę

to take notice  tə teɪk ˈnəʊtɪs 
 zauważyć, dostrzec

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

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

to task sb with doing sth  tə tɑːsk 
ˈsʌmbədi wɪð ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  zlecić 
komuś (z)robienie czegoś

to teach old dog new tricks  tə tiːtʃ 
əʊld dɒɡ njuː trɪks  zmienić stare 
przyzwyczajenia

to team up  tə tiːm ʌp  sprzymierzyć 
się

to teem with sth  tə tiːm wɪð ˈsʌmθɪŋ 
 obfitować w coś, roić się od czegoś

to temper sth  tə ˈtempə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 ochłodzić coś, ostudzić (zapał)

to think sth over  tə θɪŋk ˈsʌmθɪŋ 
ˈəʊvə(r)  przemyśleć coś

to throw sth around  tə ˈθrəʊ 
ˈsʌmθɪŋ əˈraʊnd  rzucać czymś, 
rozpowiadać (o czymś/coś)

to tire of sth  tə ˈtaɪə(r) əv ˈsʌmθɪŋ 
 zmęczyć się czymś, znużyć

to toss sth aside  tə tɒs ˈsʌmθɪŋ 
əˈsaɪd  odrzucić coś na bok, wywalić

to total X  tə ˈtəʊtl  wynosić X ogółem

to tour  tə tʊə(r)  koncertować, 
odbywać tournée

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

to trim sth down  tə trɪm ˈsʌmθɪŋ 
daʊn  zmniejszyć coś, zredukować

to turn a blind eye  tə tɜːn ə blaɪnd 
aɪ  przymknąć oko (na coś)

to turn one’s back on sb  tə tɜːn wʌnz 
ˈbæk ɒn ˈsʌmbədi  odwrócić się od 
kogoś

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

to turn over X  tə tɜːn ˈəʊvə(r) 
 obracać X (pieniędzmi)

to turn sth off  tǝ tɜːn ˈsʌmθɪŋ ɒf 
 wyłączyć coś

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

to turn sth upside down  tə tɜːn 
ˈsʌmθɪŋ ˈʌpsaɪd daʊn  wywrócić coś 
na nice, postawić coś na głowie

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

to under-report sth  tu əndərəˈpɔːt 
ˈsʌmθɪŋ  przekazywać zbyt mało in-
formacji o czymś

to unsettle sb  tu ʌnˈsetlˈsʌmbəd 
 niepokoić kogoś 

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

to use sth to one’s advantage  tə 
juːz ˈsʌmθɪŋ tə wʌnz ədˈvɑːntɪdʒ 
 wykorzystać coś na swoją korzyść

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

to utilize sth  tə ˈjuːtɪlaɪz ˈsʌmθɪŋ 
 zużyć coś, spożytkować

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

to volunteer  tə ˌvɒlənˈtɪə(r)  zgłosić 
się na ochotnika

to walk away from sth  tə wɔːk əˈweɪ 
frəm ˈsʌmθɪŋ  odejść od czegoś, 
zostawić coś

to weather the storm  tə ˈweðə(r) 
ðə stɔːm  przetrwać burzę, przeżyć 
najgorsze

to welcome sth  tə ˈwelkəm ˈsʌmθɪŋ 
 z radością coś powitać

to whittle sth down to sth  tə 
ˈwɪtl ˈsʌmθɪŋ daʊn tə ˈsʌmθɪŋ 
 zredukować coś do czegoś

to win hands down  tə wɪn hændz 
daʊn  wygrać z łatwością

to wind up doing sth  tə waɪnd ʌp 
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  skończyć na (z)robi-
eniu czegoś

to wipe sth out  tə waɪp ˈsʌmθɪŋ 
ˈaʊt  zlikwidować coś, całkowicie 
anulować

to withdraw from sth  tə wɪðˈdrɔː 
frəm ˈsʌmθɪŋ  usunąć się z czegoś, 
wycofać

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

to work around sth  tə ˈwɜːk əˈraʊnd 
ˈsʌmθɪŋ  znaleźć sposób na ominięcie 
czegoś

to work out  tə ˈwɜːk aʊt  powieść się, 
ułożyć (o sprawach, sytuacji itp.)

to work sth out  tə wɜːk ˈsʌmθɪŋ 
aʊt  znaleźć rozwiązanie (problemu), 
rozgryźć (coś)

to wrestle back control  tə ˈresl ˈbæk 
kənˈtrəʊl  wyrwać siłą z powrotem 
ster, przejąć w walce kontrolę

to write sth off  tə raɪt ˈsʌmθɪŋ ɒf 
 skreślić coś, spisać coś na straty

to write sth up  tə ˈraɪt ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 spisać coś, sporządzić

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

token  ˈtəʊkən  żeton

top brass  tɒp brɑːs  grube ryby, 
wierchuszka

topped with sth  tɒpt wɪð ˈsʌmθɪŋ  z 
czymś na szczycie

tough-it-out  tʌf ɪt aʊt  do 
przetrwania/wytrzymania (o trudnej 
sytuacji)

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

trade-off  treɪd ɒf  kompromis

trail  treɪl  szlak (np. turystyczny)

tranquillity  træŋˈkwɪləti  spokój (UK)
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transition to sth  trænˈzɪʃn tə 
ˈsʌmθɪŋ  przejść na coś, przerzucić się 
na coś

transparency  trænsˈpærənsi 
 przejrzystość

travertine  ˈtrævətɪn  trawertyn 
(minerał)

treatment  ˈtriːtmənt  leczenie

tree-hugger  triː hʌɡə(r)  miłośnik 
ekologii (neg.)

tribal  ˈtraɪbl  plemienny

trio  ˈtriːəʊ  trio, trójka

trump card  trʌmp kɑːd  atut, karta 
atutowa

tucked up in bed  tʌkt ʌp ɪn bed  wy-
godnie ułożony do łóżeczka, leżący w 
ciepłym łóżeczku

tuition fee  tjuˈɪʃn fiː  czesne

Turkish delight  ˈtɜːkɪʃ dɪˈlaɪt 
 rachatłukum

turmoil  ˈtɜːmɔɪl  zgiełk, zawierucha

turquoise  ˈtɜːkwɔɪz  turkusowy

U
ubiquitous  juːˈbɪkwɪtəs  wszecho-
becny

ultimately  ˈʌltɪmətli  ostatecznie, w 
końcu

ultimatum  ˌʌltɪˈmeɪtəm  ultimatum

unable to do sth  ʌnˈeɪbl tə du 
ˈsʌmθɪŋ  niezdolny do zrobienia 
czegoś

unadulterated  ˌʌnəˈdʌltəreɪtɪd  niez-
mieniony, niefałszowany

uncertainty  ʌnˈsɜːtnti  niepewność

unconscious  ʌnˈkɒnʃəs  nieprzy-
tomny

unconvinced  ˌʌnkənˈvɪnst  nieprze-
konany

undeniably  ˌʌndɪˈnaɪəbli  bez 
wątpienia

under the guise of X  ˈʌndə(r) ðə 
ɡaɪz əv  pod płaszczykiem X

undergraduate  ˌʌndəˈɡrædʒuət  stu-
dent po studiach licencjackich

undoubtedly  ʌnˈdaʊtɪdli  bez 
wątpienia

unequivocal  ˌʌnɪˈkwɪvəkl  jednoznac-
zny, zdecydowany

unexpected  ˌʌnɪkˈspektɪd  nieocze-
kiwany

unfortunate  ʌnˈfɔːtʃʊnət  niefortunny, 
godny pożałowania

unidentified  ˌʌnaɪˈdentɪfaɪd  niezi-
dentyfikowany

universally  ˌjuːnɪˈvɜːsəli  powszech-
nie, przez wszystkich

unnoticed  ʌnˈnəʊtɪst  niedostrzeżony

unpopular with sb  ʌnˈpɒpjʊlə(r) wɪð 
ˈsʌmbədi  nie cieszący się u kogoś 
popularnością

unpredictable  ˌʌnprɪˈdɪktəbl 
 nieprzewidywalny

unreasonable  ʌnˈriːznəbl  wygórowa-
ny

unrecognised  ʌnˈrekəgˌnaɪzd 
 nieuznany (np. przez inne państwa)

unrelated  ˌʌnrɪˈleɪtɪd  niepowiązany

unreported  ˌʌnrɪˈpɔːtɪd  nieod-
notowany

unscathed  ʌnˈskeɪðd  nietknięty, bez 
szwanku

unsupportive  ʌnsəˈpɔːtɪv   
 nieokazujący wsparcia

unsurprisingly  ˌʌnsəˈpraɪzɪŋli  w 
przewidywalny sposób

unusually  ʌnˈjuːʒʊəli  w nietypowy 
sposób

unwillingness  ʌnˈwɪlɪŋnɪs  niechęć 
(do czegoś)

uphill struggle  ˌʌpˈhɪl ˈstrʌɡl  żmudna 
praca, walka z przeciwnościami

upmarket  ˌʌpˈmɑːkɪt  drogi, ekskluzy-
wny (UK)

uproar  ˈʌprɔː(r)  oburzenie, wrzawa

uptick in sth  ˈʌptɪk ɪn ˈsʌmθɪŋ  wz-
rost czegoś (nagły i niewielki) (US)

utility  juːˈtɪlɪti  usługi komunalne, 
media

utopian  juːˈtəʊpɪən  utopijny, niere-
alny

V
valley  ˈvæli  dolina

valuable  ˈvæljʊəbl  wartościowy

valuation  ˌvæljuˈeɪʃn  wycena, osza-
cowanie

varied  ˈveərɪd  różnorodny, 
zróżnicowany

varying  ˈveəri  w różnym stopniu, 
różnie

vast  vɑːst  szeroki, rozległy

vast majority  vɑːst məˈdʒɒrɪti 
 ogromna większość

vaulted ceiling  ˈvɔːltɪd ˈsiːlɪŋ  sklepi-
enie łukowe

veg  vedʒ  warzywko (pot., UK)

velocity  vəˈlɒsɪti  prędkość

venture  ˈventʃə(r)  przedsięwzięcie, 
operacja

viable  ˈvaɪəbl  realny, wykonalny

viaduct  ˈvaɪədʌkt  wiadukt

vibe  vaɪb  atmosfera, aura

vice versa  vaɪs ˈvɜːsə  vice versa, 
odwrotnie

victim  ˈvɪktɪm  ofiara

violently  ˈvaɪələntli  z przemocą, siłą

virtually  ˈvɜːtʃʊəli  praktycznie

vital  ˈvaɪtl  niezbędny, mający pod-
stawowe znaczenie (dla czegoś)

voluntary  ˈvɒləntri  dobrowolny, 
nieobowiązkowy

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

W
walkway  ˈwɔːkweɪ  pomost

war zone  wɔː(r) zǝʊn  strefa działań 
wojennych

warfare  ˈwɔːfeə(r)  działania wojenne

waste  weɪst  ściek(i), odpad(y)

water supply  ˈwɔːtə(r) səˈplaɪ 
 dostawy wody, zaopatrzenie w wodę

waterfront  ˈwɔːtəfrʌnt  promenada 
(nad brzegiem), nadbrzeże
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weakling  ˈwiːklɪŋ  słabeusz

weakness  ˈwiːknəs  osłabienie, 
słabość

wealthy  ˈwelθi  zamożny

well-catered for  wel ˈkeɪtəd fɔː(r)  o 
którego doskonale zadbano, który 
jest pod świetną opieką

well-crafted  wel krɑːftɪd  dobrze zbu-
dowany/zrobiony

well-preserved  wel prɪˈzɜːvd  dobrze 
zachowany (tylko przed rzeczowni-
kiem)

whaler  ˈweɪlə(r)  wielorybnik

what it takes to do sth...  ˈwɒt ɪt 
teɪks tə du ˈsʌmθɪŋ  czego trzeba, by 
coś zrobić; co trzeba umieć/mieć, by 
coś zrobić...

what to look out for...  ˈwɒt tə 
lʊk ˈaʊt fɔː(r)  czego należy się 
wystrzegać...

what’s with X?  ˈwɒts wɪð  o co 
chodzi z X? (pot.)

when it comes to doing sth  wen ɪt 
kʌmz tə ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  jeśli chodzi 
o robienie czegoś, jeśli mowa o robi-
eniu czegoś

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

where sth is taking sb  weə(r) 
ˈsʌmθɪŋ ɪz ˈteɪkɪŋ ˈsʌmbədi  gdzie coś 
kogoś poniesie

whereas  weərˈæz  podczas gdy

whichever way you 
look...  wɪtʃˈevə(r) ˈweɪ ju lʊk  jakby 
nie patrzeć...

whiteboard  ˈwaɪtbɔːd  tablica (sz-
kolna)

whizz  wɪz  spec, mistrz (w jakiejś 
dziedzinie) (UK)

whole load of sth  həʊl ləʊd əv 
ˈsʌmθɪŋ  całe mnóstwo czegoś, wiele 
czegoś

wide-ranging  ˌwaɪd ˈreɪndʒɪŋ 
 różnorodny, obejmujący szeroki 
wachlarz (czegoś)

widespread  ˈwaɪdspred  powszech-
ny, rozpowszechniony

win-win  wɪn wɪn  sytuacja, w której 
wszyscy wygrywają

win-win scenario  wɪn wɪn sɪˈnɑːrɪəʊ 
 sytuacja, na której wszyscy zyskują

wisdom  ˈwɪzdəm  mądrość, rozsądek

wise old owl  waɪz əʊld aʊl  mądra 
głowa

within  wɪðˈɪn  wewnątrz, w środku

without  wɪðˈaʊt  z zewnątrz, poza 
czymś

without further ado  wɪˈðaʊt 
ˈfɜːðə(r) əˈduː  bez zbędnych ceregieli

woeful  ˈwəʊfəl  godny pożałowania; 
przygnębiający

wonder of the world  ˈwʌndə(r) əv 
ðə wɜːld  cud świata

work from home  ˈwɜːk frəm həʊm 
 praca z domu

work-life balance  wɜːk laɪf ˈbæləns 
 równowaga pomiędzy życiem za-
wodowym a osobistym

workload  ˈwɜːkləʊd  obciążenie 
pracą

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

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

X as a whole  əz ə həʊl  X w całości

X aside...  əˈsaɪd  pomijając X...

X in a pickle  ɪn ə ˈpɪkl  X w dużym 
skrócie (pot.)

X looking to do sth  ˈlʊkɪŋ tə du 
ˈsʌmθɪŋ  X planujący zrobienie czegoś

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

X nut  nʌt  pasjonat X, fan X (pot.)

X worth of sth  wɜːθ əv ˈsʌmθɪŋ  coś 
o (łącznej) wartości X

X-based  beɪst  działający w oparciu 
o X, zrobiony z X (tylko przed rzec-
zownikiem)

X-scented  ˈsentɪd  o X zapachu

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


