
business-english.com.pl
77/2020

Colorful
MEDIA

24-karat  ˈtwenti fɔː(r) ˈkærət  24-ka-
ratowy

A
abandoned  əˈbændənd  porzucony

above sea level  əˈbʌv siː ˈlevl  nad 
poziomem morza

abundant  əˈbʌndənt  obfity

academia  ˌækəˈdiːmiə  środowisko 
akademickie

accelerator  əkˈseləreɪtə(r)  organi-
zacja wspierająca rozwój zawodowy 
(np. absolwentów); pedał gazu, coś, 
co powoduje zwiększenie prędkości 
mechanizmu/pojazdu

acceptable to sb  əkˈseptəbl tə 
ˈsʌmbədi  do przyjęcia dla kogoś, 
akceptowalny

accessible to sb  əkˈsesəbl tə 
ˈsʌmbədi  dostępny dla kogoś

accolades  ˈækəleɪdz  gratulacje, 
wyrazy uznania

accommodation  əˌkɒməˈdeɪʃn  za-
kwaterowanie, kwatera

accompanied by sth  əˈkʌmpənid 
baɪ ˈsʌmθɪŋ  w parze z czymś

accordingly  əˈkɔːdɪŋli  odpowied-
nio, stosownie

according to sb  əˈkɔːdɪŋ tə 
ˈsʌmbədi  według kogoś

accountant  əˈkaʊntənt  księgowy

accuracy  ˈækjərəsi  dokładność, 
precyzja

accurate  ˈækjərət  dokładny, precy-
zyjny

ache  eɪk  ból

achievement  əˈtʃiːvmənt  osiągnię-
cie, zdobycz

act  ækt  ustawa

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

adjacent  əˈdʒeɪsnt  sąsiedni, bliski

admirable  ˈædmərəbl  godny po-
dziwu

adult  ˈædʌlt  dorosły

advance on sth  ədˈvɑːns ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  zaliczka na poczet czegoś

advance  ədˈvɑːns  postęp, postępy

advantage  ədˈvɑːntɪdʒ  przewaga, 
korzyść

adversely  ˈædvɜːsli  negatywnie

adverse  ˈædvɜːs  negatywny, szko-
dliwy

advertising  ˈædvətaɪzɪŋ  reklamo-
wanie, reklama

adviser  ədˈvaɪzə(r)  doradca

a few bob  ə fjuː bɒb  kilka groszy, 
trochę kasy (pot., UK)

affordable  əˈfɔːdəbl  przystępny, 
dostępny cenowo

against a backdrop of X  əˈɡenst ə 
ˈbækdrɒp əv  na tle X

a glut of sth  ə ɡlʌt əv ˈsʌmθɪŋ 
 ogrom czegoś, nadmiar

agriculture  ˈæɡrɪˌkʌltʃə(r)  rolnic-
two

a heap of sb  ə hiːp əv ˈsʌmbədi 
 masa kogoś

a house divided  ə ˈhaʊs dɪˈvaɪdɪd 
 skłócona/podzielona rodzina, po-
działy w obozie (np. politycznym)

ailment  ˈeɪlmənt  dolegliwość

aircraft  ˈeəkrɑːft  samolot, samoloty

airline  ˈeəlaɪn  linia lotnicza

air pollution  eə(r) pəˈluːʃn  zanie-
czyszczenie powietrza

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

algorithm  ˈælɡərɪð(ə)m  algorytm, 
schemat

alien  ˈeɪliən  obcy, nieznany

all-time high  ˈɔːl taɪm haɪ  rekordo-
wo wysoki (poziom)

all sorts of sth  ɔːl sɔːts ǝv ˈsʌmθɪŋ 
 najprzeróżniejsze (rodzaje) czegoś

alternative  ɔːlˈtɜːnətɪv  alternatywa, 
wybór

altitude  ˈæltɪtjuːd  wysokość (nad 
poziomem morza)

a measure of wheat  ə ˈmeʒə(r) əv 
ˈwiːt  miarka pszenicy

analyst  ˈænəlɪst  analityk

an array of sth  ən əˈreɪ əv ˈsʌmθɪŋ 
 szeroki wachlarz, wybór czegoś

ancient  ˈeɪnʃənt  starożytny

Andes  ˈændiːz  Andy

anecdote  ˈænɪkdəʊt  anegdota, 
historyjka

an exercise in sth  ən ˈeksəsaɪz ɪn 
ˈsʌmθɪŋ  lekcja czegoś (np. pokory, 
cierpliwości)

anniversary  ˌænɪˈvɜːsəri  rocznica

announcement  əˈnaʊnsmənt  ogło-
szenie

annoyance  əˈnɔɪəns  rozdrażnienie, 
irytacja

annoying  əˈnɔɪɪŋ  denerwujący, 
irytujący

annually  ˈænjuəli  rocznie

annual turnover  ˈænjuəl 
ˈtɜːnəʊvə(r)  roczny obrót

Antarctic Peninsula  ænˈtɑːktɪk 
pəˈnɪnsjʊlə  Półwysep Antarktyczny

an uptick in sth  ən ˈʌptɪk ɪn 
ˈsʌmθɪŋ  niewielki wzrost (US)

anxiety  æŋˈzaɪəti  niepokój, obawa

an X low  ən ləʊ  rekordowo niski 
poziom (od X lat, od X czasu)

apart from sth  əˈpɑːt frəm ˈsʌmθɪŋ 
 poza czymś, oprócz

apocalyptic  əˌpɒkəˈlɪptɪk  apokalip-
tyczny

a poor fit  ə pʊə fɪt  kiepskie dopa-
sowanie

a poor man’s X  ə pʊə mænz  X dla 
ubogich, w najtańszym wydaniu

apparently  əˈpærəntli  najwyraźniej

appealing to sb  əˈpiːlɪŋ tə 
ˈsʌmbədi  atrakcyjny dla kogoś

appliance  əˈplaɪəns  sprzęt (gospo-
darstwa domowego), urządzenie

approval  əˈpruːvl  akceptacja, zgo-
da

aptly named  ˈæptli neɪmd  odpo-
wiednio nazwany, o trafnej nazwie

apt  æpt  celny, trafny

arbitrator  ˈɑːbɪtreɪtə(r)  arbiter, 
rozjemca
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area of expertise  ˈeəriə əv 
ˌekspɜːˈtiːz  specjalność, dziedzina, 
w której ktoś jest ekspertem

a record low  ə ˈrekɔːd ləʊ  rekordo-
wo niski poziom

argument  ˈɑːɡjumənt  argument 
(np. w sporze); spór

arid  ˈærɪd  suchy, pustynny

around the corner  əˈraʊnd ðə 
ˈkɔːnə(r)  tuż za rogiem

around this time...  əˈraʊnd ðɪs 
ˈtaɪm  mniej więcej w tym czasie...

arrangement  əˈreɪndʒmənt  układ, 
porozumienie, umowa

ascent  əˈsent  wzlot, wejście na 
szczyt

a seat in the Senate  ə siːt ɪn ðə 
ˈsenɪt  miejsce w senacie, mandat 
senatora

as far as sb is concerned...  əz ˈfɑːr 
əz ˈsʌmbədi ɪz kənˈsɜːnd  jeśli cho-
dzi o kogoś...

Asia Minor  ˌeɪʤə ˈmaɪnə(r)  Azja 
Mniejsza

a sign of the times  ə saɪn əv ðə 
ˈtaɪmz  znak czasów

assault on sb  əˈsɔːlt ɒn ˈsʌmbədi 
 atak na kogoś

as sb puts it...  əz ˈsʌmbədi ˈpʊts ɪt 
 jak ktoś to ujmuje,...

assertion  əˈsɜːʃn  zapewnienie, za-
łożenie

asset portfolio  ˈæset pɔːtˈfəʊlɪəʊ 
 portfel akcji/udziałów

assortment of sth  əˈsɔːtmənt əv 
ˈsʌmθɪŋ  dobór czegoś, asortyment

a string of sth  ə strɪŋ əv ˈsʌmθɪŋ 
 seria czegoś

a tad  ə ˈtæd  odrobinę, nieco (pot.)

at a faster rate  ət ə ˈfɑːstə(r) reɪt  w 
szybszym tempie

at a risk of doing sth  ət ə rɪsk əv 
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  ryzykując zrobie-
niem czegoś

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

a thing of the past  ə ˈθɪŋ əv ðə 
pɑːst  rzecz należąca do przeszłości, 
przeszłość

at short notice  ət ʃɔːt ˈnəʊtɪs  bez-
zwłocznie, natychmiast; bez zapo-
wiedzi, nagle

attention to detail  əˈtenʃn tə 
ˈdiːteɪl  drobiazgowość, zwracanie 
uwagi na szczegóły

at the time  ət ðə taɪm  w tamtych 
czasach

at times  ət taɪmz  czasami

attire  əˈtaɪə(r)  strój, ubiór

attorney  əˈtɜːni  prawnik (US)

at X intervals  ət ˈɪntəvlz  w X odstę-
pach (czasu)

audacious  ɔːˈdeɪʃəs  odważny

audiology  ɒdiˈɒlədʒi  audiologia

auditor  ˈɔːdɪtə(r)  audytor

automobile  ˈɔːtəməbiːl  samochód 
(US)

average Joe  ˈævərɪdʒ dʒəʊ  prze-
ciętny Kowalski

average  ˈævərɪdʒ  przeciętny, śred-
ni

aviation  ˌeɪviˈeɪʃn  awiacja, lotnic-
two

award-winning  əˈwɔːd ˈwɪnɪŋ  na-
gradzany

a way for sb to do sth  ə ˈweɪ fə(r) 
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ  sposób dla 
kogoś na (z)robienie czegoś

B
bachelor’s degree  ˈbætʃələz dɪˈgri: 
 tytuł/stopień licencjata

backdrop  ˈbækdrɒp  tło (czegoś)

background  ˈbækɡraʊnd  przygoto-
wanie (np. zawodowe), pochodze-
nie (kogoś, czyjeś)

baggage check  ˈbæɡɪdʒ tʃek  kon-
trola bagażowa

banknote  ˈbæŋknəʊt  banknot

bankruptcy  ˈbæŋkrʌptsi  bankruc-
two

bass drum  ˈbeɪs drʌm  bęben wiel-
ki

battleground  ˈbætlgraʊnd  pole 
bitwy

BCE (before the Common Era)  ˌbiː 
siː ˈiː bɪˈfɔː(r) ðə ˈkɒmən ˈɪərə  p.n.e. 
(przed naszą erą)

bear market  beə(r) ˈmɑːkɪt  rynek 
zniżkujący, tendencja zniżkowa 
(pot.)

before long  bɪˈfɔː(r) ˈlɒŋ  po niedłu-
gim czasie

be hard-pressed to do sth  bi 
ˈhɑːdˌprest tə du ˈsʌmθɪŋ  z trud-
nością coś zrobić, nie móc (łatwo) 
czegoś zrobić

behaviour  bɪˈheɪvjə(r)  zachowanie 
(UK)

behind the scenes  bɪˈhaɪnd ðə 
siːnz  za kulisami

bellwether  ˈbelweðə(r)  lider; wy-
znacznik, wzorzec

beyond sb’s ability  bɪˈjɒnd 
ˈsʌmbədɪz əˈbɪləti  ponad czyjeś 
możliwości

biased  ˈbaɪəst  uprzedzony

bid for sth  bɪd fə(r) ˈsʌmθɪŋ  ubie-
ganie się o coś

big name  bɪɡ neɪm  wielkie nazwi-
sko; znana osobistość, gwiazda

bill  bɪl  projekt ustawy

billionaire  ˌbɪljəˈneə(r)  miliarder

bipartisan  baɪˌpɑːtɪˈzæn  dwu-
stronny, dwupartyjny (z ramienia 
obu frakcji/ugrupowań/orientacji 
politycznych)

birder  ˈbɜːdə(r)  ornitolog-amator

birthday bash  ˈbɜːθdeɪ bæʃ  im-
prezka urodzinowa (pot.)

birthplace  ˈbɜːθpleɪs  miejsce naro-
dzin (czegoś)

bitter race  ˈbɪtə(r) reɪs  zacięta/za-
jadła rywalizacja

bland  blænd  nijaki

blink  blɪŋk  mrugnięcie

boarding card  ˈbɔːdɪŋ kɑːd  karta 
pokładowa
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bohemian  bəʊˈhiːmiən  artystyczny, 
bohemy artystycznej

bold  bəʊld  odważny

bond  bɒnd  więź

booking  ˈbʊkɪŋ  rezerwacja

booming  ˈbuːmɪŋ  kwitnący, przeży-
wający boom

boost  buːst  wzrost, wzmocnienie

border  ˈbɔːdə(r)  granica

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

brand stretching  brænd stretʃɪŋ 
 rozszerzanie marki na inne rodzaje 
produktów (niż te, z których marka 
słynie)

bravado  brəˈvɑːdəʊ  brawura

brazen  ˈbreɪzn  bezczelny, zuchwały

breathtaking  ˈbreθteɪkɪŋ  zapierają-
cy dech w piersiach

broke  brəʊk  bez grosza, spłukany

brute  bruːt  brutal, zwierzę  
(pot. o człowieku)

bubonic plague  bjuːˈbɒnɪk pleɪɡ 
 dżuma dymienicza

budget airline  ˈbʌdʒət ˈeəleɪn  ta-
nia linia lotnicza

bump in sth  bʌmp ɪn ˈsʌmθɪŋ  skok 
w czymś, wzrost

bun  bʌn  bułeczka

bunkum  ˈbʌŋkəm  bzdury, nonsens 
(pot.)

buoyant  ˈbɔɪənt  zwyżkujący, ro-
snący

burden  ˈbɜːdn  ciężar, obciążenie

bureau  ˈbjʊərəʊ  biuro, urząd

business as usual  ˈbɪznəs əz 
ˈjuːʒʊəl  nic niezwykłego, zwyczajna 
sytuacja

business dealings  ˈbɪznəs ˈdiːlɪŋz 
 prowadzenie interesów, interesy

bustling  ˈbʌslɪŋ  pełen życia/ruchu

by leaps and bounds  baɪ liːps 
ənd baʊndz  milowymi krokami, 
w ogromnym stopniu

by mid-X  baɪ mɪd  do połowy X (np. 
miesiąca, roku itp.)

by no means  baɪ nəʊ miːnz  ani tro-
chę, wcale (nie)

C
cabbie  ˈkæbi  taksówkarz (pot.)

cafe  ˈkæfeɪ  kawiarnia

campaign trail  kæmˈpeɪn treɪl  tra-
sa kampanii wyborczej

capability  ˌkeɪpəˈbɪlɪti  zdolność 
(np. do czegoś), umiejętność

capable of sth  ˈkeɪpəbl əv ˈsʌmθɪŋ 
 zdolny do czegoś

caper  ˈkeɪpə(r)  przekręt, skok

carbon emissions tax  ˈkɑːbən 
ɪˈmɪʃnz tæks  podatek węglowy (od 
emisji dwutlenku węgla)

career ladder  kəˈrɪə(r) ˈlædə(r) 
 szczeble kariery

car manufacturer  kɑː(r) 
ˌmænjʊˈfæktʃərə(r)  producent aut

cash injection  kæʃ ɪnˈdʒekʃn  za-
strzyk finansowy

cataclysm  ˈkætəklɪz(ə)m  kataklizm

catastrophe  kəˈtæstrəfi  katastrofa

caterpillar  ˈkætəpɪlə(r)  gąsienica

causation  kɔːˈzeɪʃn  przyczynowość

CCTV (closed-circuit television)  ˌsiː 
siː tiː ˈviː kləʊzd ˈsɜːkɪt ˈtelɪˌvɪʒn 
 telewizja przemysłowa

centrist  ˈsentrɪst  centrowiec, cen-
trystyczny (o umiarkowanych po-
glądach)

CEO (Chief Executive Officer)  ˌsiː 
iːˈəʊ tʃiːf ɪɡˈzekjʊtɪv ˈɒfɪsə(r)  dyrek-
tor naczelny

ceremoniously  ˌserɪˈməʊnɪəsli 
 ceremonialnie

check-in  tʃek ɪn  odprawa

chemical  ˈkemɪkl  substancja che-
miczna

chief  tʃiːf  główny

chirpy  ˈtʃɜːpi  radosny, beztroski

chunk  tʃʌŋk  kawałek

cinnamon  ˈsɪnəmən  cynamon

citizenship  ˈsɪtɪznʃɪp  obywatelstwo

civil rights  ˈsɪvl raɪts  prawa obywa-
telskie

civil unrest  ˈsɪvl ʌnˈrest  niepokoje 
społeczne

claim  kleɪm  twierdzenie, zapew-
nienie

clientele  ˌkliːənˈtel  klienci, klientela

close relative  ˌkləʊs ˈrelətɪv  bliski 
krewny

closure  ˈkləʊʒə(r)  zamknięcie 
(sklepu, firmy)

clutch  klʌtʃ  sprzęgło

coach  kəʊtʃ  trener

coastal  ˈkəʊstl  nadbrzeżny, nad-
morski

cockney  ˈkɒkni  gwara londyńska

coincidence  kəʊˈɪnsɪdəns  przypa-
dek, zbieg okoliczności

collaboration  kəˌlæbəˈreɪʃn  współ-
praca

combined with sth  kəmˈbaɪnd wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  połączony z czymś

comedian  kəˈmiːdɪən  komik

comfort zone  ˈkʌmfət zəʊn  strefa 
komfortu

commensurate  kəˈmenʃərət  współ-
mierny

commercial law  kəˈmɜːʃl lɔː  prawo 
handlowe

commodity  kəˈmɒdɪti  towar, arty-
kuł (np. spożywczy)

common courtesy  ˈkɒmən ˈkɜːtəsi 
 elementarna uczciwość, zwykła 
przyzwoitość

commonly known as X  ˈkɒmənli 
nəʊn əz  powszechnie znany jako X

commonplace  ˈkɒmənpleɪs  typo-
wy, powszechny

commune  ˈkɒmjuːn  komuna

communicable 
disease  kəˈmjuːnɪkəbl dɪˈziːz  cho-
roba zakaźna

community  kəˈmjuːnɪti  społecz-
ność

commuter  kəˈmjuːtə(r)  dojeżdżają-
cy do pracy

comparatively  kəmˈpærətɪvli  sto-
sunkowo
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compared to sth  kəmˈpeəd tə 
ˈsʌmθɪŋ  w porównaniu do czegoś

compassionate  kəmˈpæʃənət 
 współczujący, pełen współczucia

competing  kəmˈpiːtɪŋ  rywalizujący, 
konkurencyjny

competition  ˌkɒmpəˈtɪʃn  rywal, 
konkurencja

complementary  ˌkɒmplɪˈmentri  do-
pełniający się, uzupełniający (coś)

complex  ˈkɒmpleks  skomplikowa-
ny

comprehensive  ˌkɒmprɪˈhɛnsɪv 
 obszerny, wszechstronny

compressional deforma-
tion  kəmˈpreʃənl ˌdiːfɔːˈmeɪʃn 
 deformacja kompresyjna/ 
wysokociśnieniowa

computer peripherals  kəmˈpjuːtə(r) 
pəˈrɪfərəlz  peryferia komputerowe

conception  kənˈsepʃn  powstanie 
koncepcji, początek (idei, planu, 
projektu itp.)

concerned about sth  kənˈsɜːnd 
əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ  zaniepokojony 
czymś

concerning  kənˈsɜːnɪŋ  niepokojący

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

conclusion  kənˈkluːʒn  zakończenie

condition  kənˈdɪʃn  schorzenie

conference call  ˈkɒnfərəns kɔːl 
 telekonferencja

confidence in sth  ˈkɒnfɪdəns ɪn 
ˈsʌmθɪŋ  zaufanie do czegoś, pew-
ność czegoś

conglomerate  kənˈɡlɒmərɪt  kon-
glomerat

consecutive  kənˈsekjʊtɪv  z rzędu, 
kolejny

conservative guess  kənˈsɜːvətɪv 
ɡes  ostrożne oszacowanie (lekko 
licząc)

considerable  kənˈsɪdərəbl  znaczą-
cy

considerably  kənˈsɪdərəbli  znacz-
nie, w znacznym stopniu

considered to be X  kənˈsɪdəd tə bi 
 uznawany za X

consistently  kənˈsɪstəntli  stale, 
ciągle

consistent with sth  kənˈsɪstənt 
wɪð ˈsʌmθɪŋ  zgodny z czymś, odpo-
wiadający czemuś

Constantinople  ˌkɑːnstæntəˈnopəl 
 Konstantynopol

constantly  ˈkɒnstəntli  stale

constitutional repu-
blic  ˌkɒnstɪˈtjuːʃnəl rɪˈpʌblɪk  repu-
blika konstytucyjna

constraint  kənˈstreɪnt  ograniczenie

contagious  kənˈteɪdʒəs  zaraźliwy, 
zakaźny

container  kənˈteɪnə(r)  pojemnik

contaminated  kənˈtæmɪneɪtɪd 
 skażony

content with sth  kənˈtent wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  zadowolony z czegoś

contest  ˈkɒntest  walka

continental margin  ˌkɒntɪˈnentl 
ˈmɑːdʒɪn  granica kontynentalna

contrary to popular be-
lief...  kənˈtreəri tə ˈpɒpjʊlə(r) bɪˈliːf 
 wbrew powszechnej opinii

contribution  ˌkɒntrɪˈbjuːʃn  wkład, 
składka

conventional wisdom  kənˈvenʃnl 
ˈwɪzdəm  popularny pogląd, obiego-
wy sąd

convincing  kənˈvɪnsɪŋ  przekonują-
cy, brzmiący prawdziwie

copper  ˈkɒpə(r)  miedź

corrections officer  kəˈrekʃnz 
ˈɒfɪsə(r)  strażnik więzienny

costly  ˈkɒstli  kosztowny

cough  kɒf  kaszel, kasłanie

counsellor  ˈkaʊnsələ(r)  radca (UK), 
doradca, psycholog

counterpart  ˈkaʊntəpɑːt  odpo-
wiednik

crime rate  kraɪm reɪt  wskaźnik 
przestępczości

criminal record check  ˈkrɪmɪnl 
ˈrekɔːd tʃek  sprawdzenie karalności

criminal  ˈkrɪmɪnl  przestępca

crippling  ˈkrɪplɪŋ  rujnujący, przy-
gniatający

crises  ˈkraɪsiːz  kryzysy

critical mass  ˈkrɪtɪkl mæs  masa 
krytyczna

cruise line  kruːz laɪn  linia wyciecz-
kowa (statków wycieczkowych)

crystal-clear  ˈkrɪstl klɪə(r)  kryszta-
łowo czysty

cuisine  kwɪˈziːn  kuchnia (styl goto-
wania)

culprit  ˈkʌlprɪt  winowajca

currency  ˈkʌrənsi  waluta

custom-made  ˈkʌstəm meɪd  wyko-
nany na zamówienie

customer feedback  ˈkʌstəmə(r) 
ˈfiːdbæk  opinie klientów

customer service rep (represen-
tative)   ˈkʌstəmə(r) ˈsɜːvɪs rep 
ˌreprɪˈzentətɪv  konsultant działu 
obsługi klienta

cutting-edge  ˈkʌtɪŋ edʒ  najnowo-
cześniejszy, najbardziej zaawanso-
wany

Côte d’Azur  ˌkəʊt dəˈzjʊə  Lazuro-
we Wybrzeże

D
dastardly  ˈdæstədli  podły

death toll  deθ təʊl  liczba ofiar 
(śmiertelnych)

debatable  dɪˈbeɪtəbl  dyskusyjny, 
wątpliwy

debut  ˈdeɪbjuː  debiutancki, debiut

deception  dɪˈsepʃən  oszustwo, 
podstęp

decimal system  ˈdesɪml ˈsɪstəm 
 system dziesiętny

de facto  ˌdeɪ ˈfæktəʊ  faktycznie, 
de facto

defence  dɪˈfens  obrona (UK)

deity  ˈdeɪəti  bóstwo

delay  dɪˈleɪ  opóźnienie

delighted  dɪˈlaɪtɪd  zachwycony, 
uszczęśliwiony
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demand for sth  dɪˈmɑːnd fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  popyt na coś, zapotrzebo-
wanie

densely  ˈdensli  gęsto

density  ˈdensɪti  gęstość

dependent on sth  dɪˈpendənt ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  zależny od czegoś

deputy  ˈdepjuti  zastępca

deregulation  ˌdiːˌreɡjuˈleɪʃn  de-
regulacja, usuwanie restrykcji/
limitów

dervish  ˈdɜːvɪʃ  derwisz

deserted  dɪˈzɜːtɪd  opuszczony, 
pusty

desired  dɪˈzaɪəd  wymagany, pożą-
dany

despite  dɪˈspaɪt  pomimo

destructive  dɪˈstrʌktɪv  niszczący

determination  dɪˌtɜːmɪˈneɪʃn  wy-
trwałość

detractor  dɪˈtræktə(r)  przeciwnik, 
krytyk

devastating  ˈdevəsteɪtɪŋ  niszczy-
cielski, miażdżący

developer  dɪˈveləpə(r)  twórca 
(programu), programista

development  dɪˈveləpmənt  rozwi-
janie, tworzenie

development goal  dɪˈveləpmənt 
ɡəʊl  cel rozwojowy

diarrhoea  ˌdaɪəˈrɪə  biegunka, roz-
wolnienie (UK)

digital native  ˈdɪdʒɪtl ˈneɪtɪv  oso-
ba, która urodziła się i wychowała 
w epoce cyfrowej/Internetu

dilemma  dɪˈlemə  dylemat

diligent  ˈdɪlɪdʒənt  pracowity

diminutive  dɪˈmɪnjətɪv  maleńki, 
drobny

diner  ˈdaɪnə(r)  restauracyjka, tania 
restauracja

direct manager  dɪˈrekt 
ˈmænɪdʒə(r)  bezpośredni przełożo-
ny , kierownik liniowy

director  dɪˈrektə(r)  dyrektor; reży-
ser

director general  dɪˈrektə ˈdʒenrəl 
 dyrektor naczelny (UK)

disease  dɪˈziːz  schorzenie

disguise  dɪsˈɡaɪz  przebranie

disgusted  dɪsˈɡʌstɪd  zdegustowa-
ny, pełen obrzydzenia

disorder  dɪsˈɔːdə(r)  choroba, zabu-
rzenie

disorientation  dɪsˈɔːriənteɪʃn  dez-
orientacja

disproportionate  ˌdɪsprəˈpɔːʃənət 
 niewspółmierny

disruption  dɪsˈrʌpʃn  zakłócenie 
(np. porządku, równowagi), zamęt

disruption  dɪsˈrʌpʃn  zamęt, 
wstrząs

dissatisfaction  ˌdɪsˌsætɪsˈfækʃn 
 niezadowolenie

distinctive  dɪˈstɪŋktɪv  wyraźny, 
charakterystyczny

distinguishable from 
sth  dɪˈstɪŋɡwɪʃəbl frəm ˈsʌmθɪŋ 
 odróżnialny od czegoś, który można 
odróżnić

district  ˈdɪstrɪkt  dzielnica

diversified portfolio  daɪˈvɜːsɪfaɪd 
pɔːtˈfəʊlɪəʊ  zdywersyfikowany port-
fel (inwestycji)

divisive  dɪˈvaɪsɪv  kontrowersyjny, 
tworzący podziały

dizzy  ˈdɪzi  zawrotny

dockless  ˈdɒklɪs  bez doku, niewy-
magający stacji dokującej (o urzą-
dzeniu)

doctorate  ˈdɒktərət  doktorat

domestic  dəˈmestɪk  krajowy

domicile  ˈdɒmɪsaɪl  miejsce stałego 
zamieszkania

donation  dəʊˈneɪʃn  datek, dar

double taxation  ˈdʌbl tækˈseɪʃn 
 podwójne opodatkowanie

downright  ˈdaʊnraɪt  jawny, wręcz

downsizing  ˈdaʊnsaɪzɪŋ  redukcja 
etatów, zwolnienia masowe

down the line  daʊn ðə laɪn  w przy-
szłości, za jakiś czas

downtown  ˈdaʊntaʊn  śródmieście, 
śródmiejski (US)

drinkable  ˈdrɪŋkəbl  pitny

drive to do sth  draɪv tə du ˈsʌmθɪŋ 
 starania o zrobienie czegoś, moty-
wacja do zrobienia czegoś

driving licence  ˈdraɪvɪŋ ˈlaɪsns 
 prawo jazdy (UK)

droplet  ˈdrɒplət  kropelka

drug den  ˈdrʌɡ den  melina narko-
manów

drug lord  ˈdrʌɡ lɔːd  baron narko-
tykowy

drug use  ˈdrʌɡ ˈjuːs  zażywanie nar-
kotyków

due to sth  djuː tə ˈsʌmθɪŋ  z powo-
du czegoś, przez coś

dune  djuːn  wydma

dwarfism  ˈdwɔːfɪzm  karłowatość

dynamic pricing strate-
gy  daɪˈnæmɪk ˈpraɪsɪŋ ˈstrætədʒi 
 dynamiczne kształtowanie cen

E
e.g. (exempli gratia)  iː. dʒiː. 
ɪɡˌzemplɪ ˈɡreɪʃə  np. (na przykład) 
(łac.)

earthquake  ˈɜːθkweɪk  trzęsienie 
ziemi

earth tremor  ɜːθ ˈtremə(r)  drżenie 
ziemi

earthy  ˈɜːθi  ziemisty

Easter Island  ˈiːstə(r) ˈaɪlənd  Wy-
spa Wielkanocna

ECB (the European Central 
Bank)  ˌiː siː ˈbiː ðə ˌjʊərəˈpɪən 
ˈsentrəl bæŋk  Europejski Bank Cen-
tralny

economic downturn  ˌiːkəˈnɒmɪk 
ˈdaʊntɜːn  kryzys ekonomiczny, spa-
dek koniunktury

eerie  ˈɪəri  niesamowity, upiorny

efforts  ˈefəts  wysiłki, starania

elderly  ˈeldəli  starszy

electable  əˈlektəbəl  mający szanse 
na bycie wybranym (o kandydacie)

elected office  ɪˈlektɪd ˈɒfɪs  urząd 
obieralny

elective  ɪˈlektɪv  planowy (zabieg 
chirurgiczny, np. kosmetyczny)



business-english.com.pl
77/2020

Colorful
MEDIA

electrician  ɪˌlekˈtrɪʃn  elektryk

element  ˈelɪmənt  pierwiastek

emergency aid packa-
ge  ɪˈmɜːdʒənsi eɪd ˈpækɪdʒ  pakiet 
pomocy nadzwyczajnej, pakiet po-
mocy interwencyjnej

emergency  iˈmɜːdʒənsi fɪˈzɪʃn  le-
karz pogotowia (US)

empanadas  ˌempəˈnɑːdəz  pierożki 
empanada (iberyjskie i południo-
woamerykańskie przekąski zapieka-
ne w cieście)

empire  ˈempaɪə(r)  imperium

employee performance  ˌemploɪˈiː 
pəˈfɔːməns  ocena pracy pracowni-
ka, wydajność pracownika

employee satisfaction  ˌemploɪˈiː 
ˌsætɪsˈfækʃn  zadowolenie pracow-
nika, satysfakcja zawodowa pra-
cownika

employee  ˌemploɪˈiː  pracownik

endeavour  ɪnˈdevə(r)  przedsię-
wzięcie (UK)

endless  ˈendləs  niekończący się

engineer  ˌendʒɪˈnɪə(r)  inżynier

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

enrolment  ɪnˈrəʊlmənt  zapisy, na-
bór (np. do szkoły) (UK)

enterprise  ˈentəpraɪz  przedsię-
wzięcie, przedsiębiorstwo

enterprising  ˈentəpraɪzɪŋ  przedsię-
biorczy

entirely  ɪnˈtaɪəli  zupełnie

entrant  ˈentrənt  zawodnik, uczest-
nik

entrepreneur  ˌɒntrəprəˈnɜː(r) 
 przedsiębiorca

entry  ˈentri  wejście (np. na rynek 
pracy)

environmentally frien-
dly  ɪnˌvaɪərənˈmentəli ˈfrendli  przy-
jazny dla środowiska

eponymous  ɪˈpɒnɪməs  tytułowy 
(tylko przed rzeczownikiem)

equity-free funding  ˈekwɪti friː 
ˈfʌndɪŋ  inwestowanie bez nabywa-
nia praw do udziałów firmy, udzia-
łów w przyszłych zyskach

error rate  ˈerə(r) reɪt  poziom błędu

escalation  ˌeskəˈleɪʃn  eskalacja, 
wzrost (np. napięcia)

escalator  ˈeskəleɪtə(r)  schody ru-
chome

essentially  ɪˈsenʃəli  w gruncie rze-
czy

essential  ɪˈsenʃl  niezbędny, podsta-
wowy

establishment  ɪˈstæblɪʃmənt  zało-
żenie, utworzenie

estimate  ˈestɪmət  wartość szacun-
kowa

eureka moment  jʊəˈriːkə 
ˈməʊmənt  moment olśnienia

eventually  ɪˈventʃʊəli  ostatecznie, 
w końcu

(everything but) the kitchen 
sink  ˈevrɪθɪŋ bət ðə ˈkɪtʃɪn sɪŋk 
 wszystko, co wpadnie w ręce

evidence  ˈevɪdəns  dowód, dowo-
dy

examiner  ɪɡˈzæmɪnə(r)  egzamina-
tor

exception to the rule  ɪkˈsepʃn tə 
ðə ruːl  wyjątek od reguły

executive power  ɪgˈzekjʊtɪv 
ˈpaʊə(r)  władza wykonawcza

exhilarating  ɪɡˈzɪləreɪtɪŋ  ekscytu-
jący, porywający

expanded  ɪkˈspændɪd  poszerzony

exploitative  ɪkˈsplɔɪtətɪv  eks-
ploatujący, wyzyskujący

extension  ɪkˈstenʃn  wydłużenie 
(terminu), przedłużenie

extensively  ɪkˈstensɪvli  wiele, dużo

extensive  ɪkˈstensɪv  rozległy, 
znaczny

extra  ˈekstrə  dodatkowy

extreme  ɪkˈstriːm  ekstremalny, 
skrajny

F
facade  fəˈsɑːd  fasada

facelift  ˈfeɪslɪft  lifting (twarzy)

facilities  fəˈsɪlɪtɪz  infrastruktura

facility  fəˈsɪləti  zakład

fair  feə(r)  niezły, spory (np. o kwo-
cie)

fairly  ˈfeəli  całkiem, dość

familiar sounding  fəˈmɪlɪə(r) 
ˈsaʊndɪŋ  brzmiący znajomo

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

famine  ˈfæmɪn  głód

famous for sth  ˈfeɪməs fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  słynący z czegoś, który 
wsławił się czymś

far-reaching  fɑː(r) ˈriːtʃɪŋ  daleko-
siężny, dający się mocno odczuć 
(skutek czegoś)

fare  feə(r)  opłata za przejazd, ta-
ryfa

fatality  fəˈtæləti  zgon, ofiara śmier-
telna

faulty  ˈfɔːlti  wadliwy

feared  fɪəd  budzący strach

fee  fiː  opłata

fermented  fəˈmentɪd  sfermento-
wany

ferocity  fəˈrɒsɪti  dzikość, ostrość

fever  ˈfiːvə(r)  gorączka

fiat money system  ˈfiːæt ˈmʌni 
ˈsɪstəm  system pieniędzy fiducjar-
nych (prawnych środków płatni-
czych zarządzonych dekretem)

fiery  ˈfaɪəri  ognisty

filthy rich  ˈfɪlθi rɪtʃ  obrzydliwie bo-
gaty

final blow  ˈfaɪnl bləʊ  ostateczny 
cios

final frontier  ˈfaɪnl ˈfrʌntɪə(r)  osta-
teczna granica (pot. o przestrzeni 
kosmicznej)

financial statement  faɪˈnænʃl 
ˈsteɪtmənt  sprawozdanie finansowe

fine  faɪn  grzywna, mandat

firefighter  ˈfaɪəfaɪtə(r)  strażak

firm  fɜːm  stanowczy, solidny

first known use  ˈfɜːst nəʊn ˈjuːs 
 pierwsze znane użycie
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fittings  ˈfɪtɪŋz  elementy wyposa-
żenia

flavour  ˈfleɪvə(r)  smak (UK)

flawed  flɔːd  chybiony

flea-infested  fliː ɪnˈfestɪd  zapchlo-
ny

fledgling  ˈfledʒlɪŋ  raczkujący, po-
czątkujący

flexible  ˈfleksəbl  elastyczny

flight attendant  flaɪt əˈtendənt  ste-
ward, stewardesa

flock  flɒk  stado

flourishing  ˈflʌrɪʃɪŋ  kwitnący, do-
brze prosperujący

flu  fluː  grypa

foe  fəʊ  wróg

folks  fǝʊlks  ludzie (US)

follow-up  ˈfɒləʊ ʌp  nawiązanie (do 
czegoś)

foolhardy  ˈfuːlhɑːdi  ryzykowny

foolish  ˈfuːlɪʃ  głupi

foolproof  ˈfuːlpruːf  niezawodny

for all the marbles  fə(r) ɔːl ðə 
ˈmɑːblz  o wszystko, o całość (pot., 
US)

for all X...  fə(r) ɔːl  pomimo wszyst-
kich X...

forbidden  fəˈbɪdn  zakazany

forgiving  fəˈɡɪvɪŋ  łagodny

for instance  fə(r) ˈɪnstəns  na przy-
kład

former  ˈfɔːmə(r)  były, dawny

formulation  ˌfɔːmjʊˈleɪʃn  opraco-
wanie, sformułowanie

for one,...  fə(r) wʌn  po pierwsze...

for one  fə(r) wʌn  przede wszyst-
kim, po pierwsze

for the most part  fə(r) ðə məʊst 
pɑːt  przeważnie, najczęściej

founder  ˈfaʊndə(r)  założyciel

Four Horsemen  fɔː(r) ˈhɔːsmən 
 Czterej Jeźdźcy (Apokalipsy)

fraction  ˈfrækʃn  ułamek

fragile  ˈfrædʒaɪl  delikatny, kruchy

frantic  ˈfræntɪk  gorączkowy

fraudulent  ˈfrɔːdjʊlənt  fałszywy, 
oszukańczy

fraught with sth  frɔːt wɪð ˈsʌmθɪŋ 
 najeżony czymś, pełen czegoś

freckle  ˈfrekl  pieg

frenzy  ˈfrenzi  szał

frightening  ˈfraɪtnɪŋ  przerażający

fritters  ˈfrɪtəz  zapiekane w cieście 
desery, przysmaki

from X point of view  frəm pɔɪnt əv 
vjuː  z X punktu widzenia

front-line  frʌnt laɪn  znajdujący się 
na pierwszej linii (np. żołnierz)

front runner  frʌnt ˈrʌnə(r)  faworyt 
(w wyścigach, zawodach)

fuel  ˈfjuːəl  paliwo

full-fledged  fʊl fledʒd  na pełną 
skalę

fully staffed  ˈfʊli stɑːft  z pełną zało-
gą (o zakładzie)

funeral  ˈfjuːnərəl  pogrzeb

furthermore  ˌfɜːðəˈmɔː(r)  co wię-
cej, ponadto

G
gaffe  ɡæf  gafa

gaga for sth  ˈɡɑːɡɑː fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 mający bzika na punkcie czegoś

gains in sth  ɡeɪnz ɪn ˈsʌmθɪŋ  zdo-
bycze w czymś, postępy

game changer  ɡeɪm ˈtʃeɪndʒə(r) 
 coś, co zmienia zupełnie sytuację/
reguły gry

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

geek  ɡiːk  maniak sci-fi, wielbiciel 
fantastyki i technologii

geezer  ˈɡiːzə(r)  staruch

generous  ˈdʒenərəs  hojny, szczo-
dry

Genoese  ˌdʒenəʊˈiːz  genueński

genuinely  ˈdʒenjʊɪnli  autentycznie, 
faktycznie

get-up  ɡet ʌp  strój, przebranie

ghosting  ˈɡəʊstɪŋ  wystawianie 
(kogoś, np. po umówieniu się), uni-
kanie (np. pojawienia się)

ghost town  ɡəʊst taʊn  wymarłe 
miasto

gifted  ˈɡɪftɪd  utalentowany

glacier  ˈɡlæsɪə(r)  lodowiec

glance at sth  ɡlɑːns ət ˈsʌmθɪŋ 
 spojrzenie na coś

glitch  ˈɡlɪtʃ  usterka, błąd (np. syste-
mu) (pot.)

global footprint  ˈɡləʊbl ˈfʊtprɪnt 
 zasięg globalny (firmy)

gold bullion  ɡəʊld ˈbʊlɪən  złoto 
w sztabach

gold reserves  ɡəʊld rɪˈzɜːvz  zapasy 
złota, rezerwa złota

governing body  ˈɡʌvənɪŋ ˈbɒdi 
 ciało zarządzające

governmental  ˌɡʌvnˈmentl  rządo-
wy

graceful  ˈɡreɪsfəl  pełen wdzięku, 
elegancki

gradually  ˈɡrædʒʊəli  stopniowo

grape  ɡreɪp  winogrono

grassroots  ˈɡrɑːsˌruːtz  podstawo-
wy, na najniższym szczeblu, oddol-
ny (np. o kampanii na rzecz czegoś)

gratuitous  ɡrəˈtjuːɪtəs  nadmierny 
i niepotrzebny, epatujący (np. prze-
mocą)

greed  ɡriːd  pazerność, chciwość

greenhouse gases  ˈgriːnhaʊs 
ˈɡæsɪz  gazy cieplarniane

grenadine  ˌɡrenəˈdiːn  grenadyna

grocer  ˈɡrəʊsə(r)  sklepikarz, sprze-
dawca w sklepie spożywczym (UK)

groundskeeper  ˈɡraʊndˌskipə(r) 
 ogrodnik, konserwator zieleni

growth rate  ɡrəʊθ reɪt  wskaźnik 
wzrostu

gruelling  ˈɡruːəlɪŋ  wyczerpujący 
(UK)

guanaco  ɡwəˈnɑːˌkəʊ  guanako

guard  ɡɑːd  strażnik

guidelines  ˈɡaɪdlaɪnz  wytyczne, 
reguły
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gut feeling  ɡʌt ˈfiːlɪŋ  intuicja, in-
stynktowne odczucie

H
handful  ˈhændfʊl  garść, kilka

handicrafts  ˈhændɪkrɑːfts  prace 
ręczne; wyroby rękodzielnicze

handling of sth  ˈhændlɪŋ əv 
ˈsʌmθɪŋ  poradzenie sobie z czymś, 
zajęcie się (czymś)

hard-boiled eggs  hɑːd ˈbɔɪld eɡz 
 jajka na twardo

hard hit  hɑːd hɪt  boleśnie dotknię-
ty (czymś)

hardly  ˈhɑːdli  prawie wcale, prawie 
nic

hardship  ˈhɑːdʃɪp  trud, męka, ubó-
stwo, bieda

hardwired to do sth  ˌhɑːdˈwaɪəd 
tə du ˈsʌmθɪŋ  zaprogramowany, by 
coś zrobić

hardy soul  ˈhɑːdi səʊl  odporna 
osoba, twardziel

harmony  ˈhɑːməni  harmonia

hassle  ˈhæsl  kłopot, zawracanie 
głowy (pot.)

hastily  ˈheɪstɪli  pospiesznie, w po-
śpiechu

hazmat suit  ˈhæzmæt suːt  strój 
ochronny (chroniący przed niebez-
piecznymi materiałami) (US)

head coach  hed kəʊtʃ  główny tre-
ner

head  hed  dyrektor, prezes

head of state  hed əv steɪt  głowa 
państwa

health care system  helθ keə(r) 
ˈsɪstəm  system opieki zdrowotnej

hemisphere  ˈhemɪsfɪə(r)  półkula

hence  hens  stąd

herd  hɜːd  stado, masa

heritage  ˈherɪtɪdʒ  dziedzictwo

high-flying  haɪ ˈflaɪɪŋ  niezwykle 
udany, który odniósł ogromny suk-
ces

high-profile  haɪ ˈprəʊfaɪl  popular-
ny, głośny

highlight  ˈhaɪlaɪt  główna atrakcja

hiking  ˈhaɪkɪŋ  chodzenie na piesze 
wycieczki, piesze wędrówki

hillside  ˈhɪlsaɪd  zbocze wzgórza

holy grail  ˈhəʊli ɡreɪl  święty Graal 
(także w przenośni)

homeowner  ˈhəʊməʊnə(r)  właści-
ciel domu/mieszkania

honorary doctorate  ˈɒnərəri 
ˈdɒktərət  doktorat honoris causa

honour  ˈɒnə(r)  cześć, zaszczyt (UK)

horrendous  hɒˈrendəs  okropny

host  həʊst  gospodarz

household  ˈhaʊshəʊld  gospodar-
stwo domowe, dom

House of Representatives  haʊs əv 
ˌreprɪˈzentətɪvz  Izba Reprezentan-
tów (US)

how better to do sth than with 
X?  ˈhaʊ ˈbetə(r) tə du ˈsʌmθɪŋ ðən 
wɪð  czyż jest lepszy sposób na zro-
bienie czegoś, niż X?

how come?  haʊ kʌm  dlaczego? 
(pot.)

HQ (headquarters)  ˌeɪtʃ ˈkjuː 
ˌhedˈkwɔːtəz  siedziba główna

hub  hʌb  centrum (np. aktywności, 
biznesu), węzeł (np. komunikacyj-
ny)

hubris  ˈhjuːbrɪs  pycha, nadmierna 
duma

humanity  hjuːˈmænɪti  ludzkość

human  ˈhjuːmən  człowiek, istota 
ludzka

hurdle  ˈhɜːdl  przeszkoda

hydroelectric  ˌhaɪdrəʊɪˈlektrɪk  hy-
droelektryczny

hydrogen  ˈhaɪdrədʒən  wodór

hyped for sth  ˈhaɪpt fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 nakręcony na coś (pot.)

hyperinflation  ˌhaɪpərɪnˈfleɪʃn  hi-
perinflacja

hyperrealistic  hʌɪpəˈriːlɪstɪk  hiper-
realistyczny

I
iconic  aɪˈkɒnɪk  kultowy

idiosyncrasy  ˌɪdɪəˈsɪŋkrəsi  dziwac-
two, osobliwość (czyjaś)

immediate family  ɪˈmiːdɪət ˈfæməli 
 najbliższa rodzina

immensely  ɪˈmensli  niezwykle, 
ogromnie

immune from sth  ɪˈmjuːn frəm 
ˈsʌmθɪŋ  zabezpieczony przed 
czymś, chroniony

immunization  ˌɪmjʊnaɪˈzeɪʃn 
 szczepienie ochronne

impactful  ɪmˈpæktfl  mający moc, 
znacząco wpływający (na kogoś, 
coś)

impact  ˈɪmpækt  wpływ

impeachment  ɪmˈpiːʧmənt  im-
peachment (oskarżenie polityka na 
wysokim stanowisku o popełnienie 
przestępstwa lub odwołanie z tego 
powodu tej osoby z urzędu) (US)

impoverished  ɪmˈpɒvərɪʃt  zubożały

impressive  ɪmˈpresɪv  imponujący, 
robiący wrażenie

I must admit...  ˈaɪ məst ədˈmɪt 
 muszę przyznać,...

in-depth  ɪn depθ  dogłębny, szcze-
gółowy

in a bit  ɪn ə bɪt  za chwilkę (pot.)

inaccurate  ɪnˈækjərət  niedokładny, 
nieprecyzyjny

in addition  ɪn əˈdɪʃn  ponadto, co 
więcej

in all probability  ɪn ɔːl prɒbəˈbɪləti 
 wedle wszelkiego prawdopodo-
bieństwa

in all  ɪn ɔːl  łącznie, w sumie

in an attempt to do sth  ɪn ən 
əˈtempt tə du ˈsʌmθɪŋ  celem zro-
bienia czegoś, w celu zrobienia 
czegoś

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

in any given area  ɪn ˈeni ɡɪvn 
ˈeəriə  w dowolnym obszarze, w do-
wolnej kwestii
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in a similar vein  ɪn ə ˈsɪmələ(r) 
veɪn  w podobny sposób, podobnie 
(do kogoś)

inaugural flight  ɪˈnɔːɡjʊrəl flaɪt  lot 
inauguracyjny

incentive  ɪnˈsentɪv  zachęta podat-
kowa, bodziec podatkowy

incident  ˈɪnsɪdənt  wypadek

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

income  ˈɪŋkʌm  dochód, zysk

inconsistency  ˌɪnkənˈsɪstənsi  nie-
spójność

incorrectly  ˌɪnkəˈrektli  nieprawi-
dłowo

incredulous  ɪnˈkredjələs  pełen 
niedowierzania

incumbent  ɪnˈkʌmbənt  obecny 
(prezydent), osoba piastująca urząd

indeed  ɪnˈdiːd  w rzeczy samej

indication of sth  ˌɪndɪˈkeɪʃn əv 
ˈsʌmθɪŋ  oznaka czegoś, sygnał

indicator  ˈɪndɪkeɪtə(r)  wskaźnik, 
sygnał

indices  ˈɪndɪsiːz  indeksy

indigenous  ɪnˈdɪdʒɪnəs  rdzenny, 
tubylczy

individual  ˌɪndɪˈvɪdʒʊəl  osoba, 
jednostka

industrialized  ɪnˈdʌstrɪəlaɪzd 
 uprzemysłowiony

inequality  ˌɪnɪˈkwɒlɪti  nierówność

inertness  ˌɪˈnɜːtnəs  obojętność 
(chemiczna, fizyczna)

inevitable  ɪnˈevɪtəbl  nieuchronny

inextricably  ˌɪnɪkˈstrɪkəbli 
 nierozerwalnie

infant mortality  ˈɪnfənt mɔːˈtælɪti 
 umieralność noworodków

infected with sth  ɪnˈfektɪd wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  zainfekowany czymś

infection rate  ɪnˈfekʃn reɪt  zachoro-
walność, wskaźnik infekcji

infectious disease  ɪnˈfekʃəs dɪˈziːz 
 choroba zakaźna

inferior  ɪnˈfɪərɪə  podrzędny

influential  ˌɪnflʊˈenʃl  wpływowy

influenza (flu)  ˌɪnflʊˈenzə fluː  gry-
pa

inherently  ɪnˈhɪərəntli  właściwie, 
z natury

in high demand  ɪn haɪ dɪˈmɑːnd 
 bardzo poszukiwany, na który jest 
duży popyt

initially  ɪˈnɪʃəli  pierwotnie, począt-
kowo

initial  ɪˈnɪʃl  pierwotny, początkowy

in jeopardy  ɪn ˈdʒepədi  zagrożony, 
w niebezpieczeństwie

innumerable  ɪˈnjuːmərəbl  niezli-
czony

inoculation  ɪˌnɒkjʊˈleɪʃn  szczepie-
nie

in real time  ɪn rɪəl taɪm  w czasie 
rzeczywistym

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

in short  ɪn ʃɔːt  krótko mówiąc

inside track on sth  ɪnˈsaɪd træk 
ɒn ˈsʌmθɪŋ  dojście do czegoś (np. 
źródła informacji); prosta droga do 
czegoś (np. awansu)

insightful  ˈɪnsaɪtfʊl  wnikliwy, mają-
cy ciekawe spostrzeżenia

in some way, shape or form  ɪn 
səm ˈweɪ, ʃeɪp ɔː(r) ˈfɔːm  w pewnej 
postaci, w jakiejś formie lub postaci

instantaneous  ˌɪnstənˈteɪniəs  na-
tychmiastowy

instant  ˈɪnstənt  natychmiastowy

instinctually  ɪnˈstɪŋktʃəli  instynk-
townie

insurance  ɪnˈʃʊərəns  ubezpiecze-
nie

intelligence  ɪnˈtelɪdʒəns  wywiad

intention  ɪnˈtenʃn  zamiar

interest rate  ˈɪntrəst reɪt  stopa 
procentowa

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

internal haemorrhaging  ɪnˈtɜːnl 
ˈhemərɪdʒɪŋ  krwotok wewnętrzny 
(UK)

internally  ɪnˈtɜːnəli  wewnętrznie

internal  ɪnˈtɜːnl  wewnętrzny

in the aftermath of sth  ɪn ði 
ˈɑːftəmæθ əv ˈsʌmθɪŋ  w następ-
stwie czegoś

in the here and now  ɪn ðə hɪə(r) 
ənd naʊ  w tym momencie, w danej 
chwili

in the lead-up to sth  ɪn ðə liːd ʌp 
tə ˈsʌmθɪŋ  w okresie poprzedzają-
cym coś

in the long run  ɪn ðə ˈlɒŋ rʌn  na 
dłuższą metę

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

in the same vein  ɪn ðə seɪm veɪn 
 tego samego stylu/typu/pokroju, 
w ten sam sposób

in the short term  ɪn ðə ʃɔːt tɜːm  na 
krótką metę

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

in total  ɪn ˈtəʊtl  łącznie

intrinsic  ɪnˈtrɪnsɪk  wewnętrzny, 
własny

in turn  ɪn tɜːn  z kolei

invaluable  ɪnˈvæljuəbl  bezcenny

inventory  ˈɪnvəntri  zaopatrzenie, 
zapas (produktów)

invulnerable  ɪnˈvʌlnərəbl  nieznisz-
czalny

ironclad  ˈaɪənklæd  żelazny, twardy

irregular  ɪˈreɡjʊlə(r)  nieregularny

Islamist  ˈɪsləməst  islamista

iteration  ˌɪtəˈreɪʃn  odmiana, od-
słona

it is a wonder that...  ɪts ə 
ˈwʌndə(r) ðæt  to cud, że...

it is no surprise that...  ɪt ɪz nəʊ 
səˈpraɪz ðæt  nie dziwi, że..., nie 
jest niczym dziwnym, że...

it is wise to do sth  ɪt ɪz waɪz tə du 
ˈsʌmθɪŋ  mądrze jest coś zrobić

it may come as something of a 
shock...  ɪt meɪ kʌm əz ˈsʌmθɪŋ əv 
ə ʃɒk  może to być swoistym szo-
kiem, ale...
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it stands to reason that...  ɪt 
stændz tə ˈriːzn ðæt  jest (całkiem) 
zrozumiałe/oczywiste, że...

it was just a matter of time 
until...  ɪt wəz dʒəst ə ˈmætə(r) əv 
ˈtaɪm ʌnˈtɪl  było tylko kwestią cza-
su, aż...

it’s out of my hands...  ɪts ˈaʊt əv 
maɪ hændz  nie mam na to wpły-
wu...

J
jailbreak  ˈdʒeɪlbreɪk  ucieczka 
z więzienia

janitor  ˈdʒænɪtə(r)  woźny (US)

jet lag  dʒet læg  zespół nagłej zmia-
ny strefy czasowej (objawy takie jak 
senność czy ból głowy spowodowa-
ne zmianą stref czasowych)

jewellery  ˈdʒuːəlri  biżuteria (UK)

job applicant  dʒɒb ˈæplɪkənt  ubie-
gający się o pracę

job insecurity  dʒɒb ˌɪnsɪˈkjʊərɪti 
 niepewność zatrudnienia

job opening  dʒɒb ˈəʊpənɪŋ  wakat

job vacancy  dʒɒb ˈveɪkənsi  wakat, 
wolne stanowisko

joint stock  dʒɔɪnt stɒk  spółka ak-
cyjna

jostling  ˈdʒɒslɪŋ  przepychanki

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

K
keenly  ˈkiːnli  dotkliwie, ostro

knowledgeable  ˈnɒlɪdʒəbl  znający 
się na rzeczy

L
Labor Department  ˈleɪbə(r) 
dɪˈpɑːtmənt  ministerstwo pracy 
(US)

labour  ˈleɪbə(r)  siła robocza (UK)

landmark  ˈlændmɑːk  punkt orien-
tacyjny, charakterystyczny

landscape  ˈlændskeɪp  krajobraz, 
pejzaż

later on  ˈleɪtə(r) ɒn  później

launch pad  lɔːntʃ pæd  odskocznia 
(dla czegoś), platforma (do urucho-
mienia, rozpoczęcia czegoś)

law enforcement  lɔː ɪnˈfɔːsmənt 
 siły policyjne/porządku publicznego

law enforcement official  lɔː 
ɪnˈfɔːsmənt əˈfɪʃl  przedstawiciel pra-
wa, stróż prawa

lay-offs  ˈleɪ ɒfs  masowe zwolnienia

lead character  liːd ˈkærəktə(r) 
 główna postać

leap in technology  liːp ɪn 
tekˈnɒlədʒi  skok technologiczny

lecturing  ˈlektʃə(r)ɪŋ  wykładanie 
(przedmiotu, na uniwersytecie itp.)

left-leaning  left ˈliːnɪŋ  o poglądach 
(zbliżonych do) lewicowych

legislation  ledʒɪsˈleɪʃən  ustawo-
dawstwo

leisure  ˈleʒə(r)  wypoczynek

licence  ˈlaɪsns  licencja, zezwolenie 
(UK)

life-saving  ˈlaɪfˈseɪvɪŋ  ratujący 
życie

life expectancy  laɪf ɪkˈspektənsi 
 średnia długość życia

lifelike  ˈlaɪflaɪk  jak prawdziwy, re-
alistyczny

likewise  ˈlaɪkwaɪz  podobnie, w po-
dobny sposób

lion’s share  ˈlaɪənz ʃeə(r)  lwia dola

liquidity  lɪˈkwɪdəti  płynność (finan-
sowa)

liquor  ˈlɪkə(r)  alkohol wysokopro-
centowy

literally  ˈlɪtərəli  dosłownie

lithium  ˈlɪθiəm  lit

livelihood  ˈlaɪvlihʊd  środki do ży-
cia, sposób na utrzymanie się

loan  ləʊn  pożyczka, kredyt

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

long haul  ˈlɒŋ hɔːl  długi dystans 
(np. o locie)

low-cost  ləʊ kɒst  tani (tylko przed 
rzeczownikiem)

luminary  ˈluːmɪnəri  luminarz

lunar lander  ˈluːnə(r) ˈlændə(r) 
 lądownik księżycowy

lustre  ˈlʌstə(r)  połysk (UK)

luxury  ˈlʌkʃəri  luksusowy

M
macroeconomic  ˌmækrəʊˌiːkəˈnɒ
mɪk  makroekonomiczny

Magellanic  ˌmædʒəˈlænɪk  magel-
lański

magnate  ˈmæɡneɪt  magnat, po-
tentat

magnitude  ˈmæɡnɪtjuːd  wielkość, 
skala

mainly  ˈmeɪnli  głównie

major accomplishment  ˈmeɪʤə(r) 
əˈkɒmplɪʃmənt  ważne/wielkie osią-
gnięcie

majority  məˈdʒɒrɪti  większość

majority stake  məˈdʒɒrəti steɪk 
 udział większościowy

major league  ˈmeɪdʒə(r) liːɡ  pierw-
sza liga

malady  ˈmælədi  schorzenie, dole-
gliwość

malice  ˈmælɪs  złośliwość; zły za-
miar

mall  mɔːl  centrum handlowe

man-to-man  mæn tə mæn 
 bezpośrednio, twarzą w twarz

manageable  ˈmænɪdʒəbl  wykonal-
ny, realny

manifold  ˈmænɪfəʊld  różnoraki, 
różnorodny

marginally  ˈmɑːdʒɪnəli  marginalnie

marijuana  ˌmærɪˈwɑːnə 
 marihuana

marital  ˈmærɪtl  małżeński

market capitalisation  ˈmɑːkɪt 
ˌkæpɪtəlaɪˈzeɪʃn  kapitalizacja ryn-
kowa
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mark  maːk  poziom, pułap

mashed potatoes  mæʃt pəˈteɪtəʊz 
 purée ziemniaczane

masochist  ˈmæsəkɪst  masochista

mass exodus  mæs ˈeksədəs  maso-
wy exodus, wielka migracja

massive  ˈmæsɪv  ogromny

maths  mæθs  matematyka (UK)

maven  ˈmeɪvn  spec (US)

mayoralty  ˈmeərəlti  urząd burmi-
strza

mayor  meə(r)  burmistrz

MBA (Master of Business Admini-
stration)  ˌem biː ˈeɪ ˈmɑːstə(r) ɒv 
ˈbɪznɪs ədˌmɪnɪsˈtreɪʃn  magister 
zarządzania

MD (Doctor of Medicine)  ˌem ˈdiː 
ˈdɒktə(r) əv ˈmedsn  lekarz medycy-
ny; doktor medycyny

means of transportation  miːnz əv 
ˌtrænspɔːˈteɪʃn  środek transportu

means of X  miːnz əv  środek (jakiś/
do X), metoda (płatności)

measles  ˈmiːzlz  odra

measurable  ˈmeʒərəbl  mierzalny, 
wymierny

mediator  ˈmiːdɪeɪtə(r)  mediator, 
rozjemca

menace  ˈmenəs  zagrożenie, zmora 
(np. czyjaś)

menacing  ˈmenəsɪŋ  groźny

mental health  ˈmentl helθ  zdrowie 
umysłowe

merchant  ˈmɜːtʃənt  handlowy, ku-
piecki

mere X  mɪə(r)  ledwie X, tylko X

meritorious  ˌmerɪˈtɔːrɪəs  zasługu-
jący na wyróżnienie, chwalebny

mestizo  meˈstiːzəʊ  metys

metaphor  ˈmetəfə(r)  metafora

meteoric  ˌmiːtiˈɒrɪk  błyskawiczny

meticulous  məˈtɪkjələs  drobiazgo-
wy, skrupulatny

mighty  ˈmaɪti  potężny

millennial  mɪˈlenɪəl  milenials (oso-
ba, która wkroczyła w wiek dorosły 
w okolicach roku 2000)

millennia  mɪˈlenɪə  milenia (tysiąc-
lecia)

minced  mɪnst  mielony

mindful of sth  ˈmaɪndfəl əv 
ˈsʌmθɪŋ  pamiętający o czymś, ma-
jący coś na uwadze

minimum notice period  ˈmɪnɪməm 
ˈnəʊtɪs ˈpɪərɪəd  minimalny okres 
wypowiedzenia

minimum wage  ˈmɪnɪməm weɪdʒ 
 minimalna pensja

misnomer  mɪsˈnəʊmə(r)  błędna 
nazwa

mixed-race  mɪkst reɪs  rasy miesza-
nej, wielorasowy

mixture  ˈmɪkstʃə(r)  mieszanka

moderately  ˈmɒdərətli  w umiarko-
wanym stopniu

moderate  ˈmɒdərət  umiarkowany, 
średni

modern-day  ˈmɒdn deɪ  dzisiejszy, 
współczesny (tylko przed rzeczow-
nikiem)

modestly  ˈmɒdɪstli  skromnie

momentum  məˈmentəm  rozpęd, 
pęd

money is tight  ˈmʌni ɪz taɪt  z pie-
niędzmi jest krucho

moniker  ˈmɒnɪkə(r)  przezwisko, 
przydomek

morale  məˈrɑːl  morale

morally bankrupt  ˈmɒrəli 
ˈbæŋkrʌpt  moralnie zepsuty

moreover  mɔːˈrəʊvə(r)  co więcej

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

mortality rate  mɔːˈtælɪti reɪt  po-
ziom śmiertelności, współczynnik 
umieralności

mortgage  ˈmɔːɡɪdʒ  hipoteka

mother lode  ˈmʌðə(r) ləʊd  żyła 
złota (także w przenośni)

motorbike  ˈməʊtəbaɪk  motocykl

mountain range  ˈmaʊntɪn reɪndʒ 
 łańcuch górski

move away from sth  muːv əˈweɪ 
frəm ˈsʌmθɪŋ  odejście od czegoś

moving  ˈmuːvɪŋ  poruszający

mud-slinging  mʌd ˈslɪŋɪŋ  obrzuca-
nie (się) błotem

multimillion-dollar  ˈmʌltɪmɪljən 
ˈdɒlə(r)  wielomilionowy (np. biznes, 
firma itp.), wart miliony dolarów

mural  ˈmjʊərəl  mural, graffiti

mush  mʌʃ  papka

must-have  mʌst həv  który ko-
niecznie trzeba mieć, obowiązkowy 
(pot., tylko przed rzeczownikiem)

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

myth busting  mɪθ ˈbʌstɪŋ  dema-
skowanie mitów

mélange  ˈmeɪlɑːnʒ  mieszanka, 
mieszanina

N
namely  ˈneɪmli  (a) mianowicie

namesake  ˈneɪmseɪk  imiennik

nation state  ˈneɪʃn steɪt  państwo 
narodowe

navigational aid  ˌnævɪˈɡeɪʃn eɪd 
 nawigacja (np. satelitarna GPS)

neat  niːt  niezły, sprytny

necessarily  ˌnesəˈserəli  koniecznie

necrosis  neˈkrəʊsɪs  martwica

nefarious  nɪˈfeərɪəs  nikczemny

negligible  ˈneɡlɪdʒəbl  znikomy

networking  ˈnetwɜːkɪŋ  nawiązywa-
nie kontaktów (np. biznesowych)

net zero  net ˈzɪərəʊ  poziom zero-
wy netto

never-ending  ˈnevərˈendɪŋ  niekoń-
czący się

nevertheless  ˌnevəðəˈles  niemniej 
jednak, a jednak

new hire  njuː ˈhaɪə(r)  nowo za-
trudniona osoba

niche  nɪtʃ  nisza, niszowy
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night owl  naɪt aʊl  sowa (o osobie, 
która wcześnie wstaje i kładzie się 
późno)

no-brainer  nəʊ ˈbreɪnə(r)  coś pro-
stego, coś, co nie wymaga większe-
go namysłu (pot.)

no holds barred  nəʊ həʊldz bɑːd 
 bez ograniczeń, na całego

nominee  ˌnɒmɪˈniː  kandydat, oso-
ba nominowana

nonetheless  ˌnʌnðəˈles  mimo 
wszystko

nose job  nəʊz dʒɒb  operacja nosa 
(pot.)

notable  ˈnəʊtəbl  godny uwagi

noteworthy  ˈnəʊtwɜːði  godny uwa-
gi

notion  ˈnəʊʃn  pojęcie, idea

not on your nelly!  nɒt ɒn jə(r) ˈneli 
 a skąd!, w życiu! (pot., UK)

notorious  nəʊˈtɔːrɪəs  niesławny

not so!  nɒt ˈsəʊ  wcale nie!

not surprisingly  nɒt səˈpraɪzɪŋli  jak 
można się (było) spodziewać

not unlike X  nɒt ˌʌnˈlaɪk  całkiem 
podobny do X

not with a bang but a whim-
per...  nɒt wɪð ə bæŋ bət ə ˈwɪmpə 
 nie hukiem a/ale skomleniem ... 
(T.S. Eliot, „Wydrążeni ludzie”)

novice  ˈnɒvɪs  debiutant, począt-
kujący

nowadays  ˈnaʊədeɪz  obecnie, 
teraz

nuance  ˈnjuːɑːns  niuans, odcień

nuclear physicist  ˈnjuːklɪə(r) 
ˈfɪzɪsɪst  fizyk jądrowy

numerous  ˈnjuːmərəs  liczny

O
obligation  ˌɒblɪˈɡeɪʃn  obowiązek; 
zobowiązanie

obscured  əbˈskjʊəd  niejasny, za-
woalowany

obsessed  əbˈsest  mający obsesję 
(na jakimś punkcie)

obstacle to sth  ˈɒbstəkl tə ˈsʌmθɪŋ 
 przeszkoda dla czegoś

obstacle  ˈɒbstəkl  przeszkoda

ocean-going  ˈəʊʃənˈɡəʊɪŋ  oce-
aniczny

ocean crust  ˈəʊʃn krʌst  skorupa 
oceaniczna

ocean liner  ˈəʊʃn ˈlaɪnə(r)  liniowiec 
oceaniczny

odd job  ɒd dʒɒb  fucha, dorywcza 
praca

of importance  əv ɪmˈpɔːtns  mający 
znaczenie, istotny

oil and gas  ɔɪl ənd ɡæs  ropa nafto-
wa i gaz (ziemny)

old-timer  əʊl ˈtaɪmə(r)  weteran

ominously  ˈɒmɪnəsli  niebezpiecz-
nie, niepokojąco

omnipresent  ˌɒmnɪˈpreznt  wszech-
obecny

on a global scale  ɒn ə ˈgləʊbəl 
skeɪl  na skalę światową

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

online dating  ˈɒnˌlaɪn ˈdeɪtɪŋ  rand-
kowanie online

on occasion  ɒn əˈkeɪʒn  czasem

on offer  ɒn ˈɒfə(r)  w ofercie, pro-
ponowany/dostępny

on the contrary  ɒn ðə ˈkɒntrəri 
 przeciwnie, wprost przeciwnie

on the other hand  ɒn ði ˈʌðə(r) 
hænd  z drugiej strony

on the proviso that  ɒn ðə 
prəˈvaɪzəʊ ðæt  pod warunkiem, że

opposite  ˈɒpəzɪt  przeciwny

orally  ˈɔːrəli  ustnie

order  ˈɔːdə(r)  zamówienie

origin  ˈɒrɪdʒɪn  pochodzenie

ornamental  ˌɔːnəˈmentl  ozdobny

out and about  ˈaʊt ənd əˈbaʊt  na 
wolności; spędzający (gdzieś) swo-
bodnie czas

outbreak  ˈaʊtbreɪk  wybuch (np. 
epidemii, popularności)

outcome  ˈaʊtkʌm  rezultat, sytu-
acja końcowa

outlaw  ˈaʊtlɔː  wyjęty spod prawa

outlook  ˈaʊtlʊk  perspektywy, wi-
doki (na przyszłość)

out of whack  ˈaʊt əv wæk  popląta-
ny, pomieszany

outstanding  aʊtˈstændɪŋ  wyjątko-
wy

overall  ˌəʊvəˈrɔːl  ogólny, ogółem

overhead   ˌəʊvəˈhed  wiszący, pod-
wieszany

over time  ˈəʊvə(r) taɪm  po pew-
nym czasie

ownership  ˈəʊnəʃɪp  posiadanie

P
paid leave  peɪd liːv  urlop płatny

paradoxically  ˌpærəˈdɒksɪkli  para-
doksalnie

parcel  ˈpɑːsl  paczka

parole board  pəˈrəʊl bɔːd  komisja 
ds. zwolnień warunkowych

particular  pəˈtɪkjələ(r)  wyraźny, 
konkretny

partly  ˈpɑːtli  częściowo

passenger  ˈpæsɪndʒə(r)  pasażer

pastry  ˈpeɪstri  ciastko

pattern  ˈpætn  wzorzec, schemat

pavement  ˈpeɪvmənt  chodnik (UK)

peaceful  ˈpiːsfl  pokojowy

pearl of wisdom  pɜːl əv ˈwɪzdəm 
 cenna rada, złota myśl

peculiar  pɪˈkjuːlɪə(r)  dziwny, oso-
bliwy

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

perceptive  pəˈseptɪv  spostrzegaw-
czy

perennially  pəˈrenɪəli  wiecznie, 
ciągle

performance  pəˈfɔːməns  wyniki, 
osiągi

perilous  ˈperələs  niebezpieczny

peril  ˈperəl  groźba, zagrożenie
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perk  pɜːk  dodatkowy bonus/zaleta 
czegoś

permanently  ˈpɜːmənəntli  na stałe

permanent  ˈpɜːmənənt  stały

pernicious  pəˈnɪʃəs  zgubny

perpetrator  ˈpɜːpɪtreɪtə  przestęp-
ca, sprawca

petrifying  ˈpetrɪfaɪɪŋ  mrożący krew 
w żyłach

petrol  ˈpetrəl  benzyna (UK)

phantasm  ˈfæntæz(ə)m  zjawa, 
duch

phantom  ˈfæntəm  duch, widmo

pharmacist  ˈfɑːməsɪst  farmaceuta

PhD (Doctor of Philosophy)  ˌpiː 
eɪtʃ ˈdiː ˈdɒktə(r) ɒv fɪˈlɒsəfi  doktor 
(tytuł naukowy)

phenomenal  fɪˈnɒmɪnl  fenomenal-
ny, niesamowity

phenomenon  fɪˈnɒmɪnən  fenomen

philanthropic  ˌfɪlənˈθrɒpɪk  filan-
tropijny, dobroczynny

Phoenicia  fəˈniːʃə  Fenicja

physical properties  ˈfɪzɪkl 
ˈprɒpətɪz  właściwości fizyczne

physical proximity  ˈfɪzɪkl 
prɒkˈsɪmɪti  fizyczna bliskość, bycie 
blisko kogoś

physician  fɪˈzɪʃn  lekarz (US)

physiotherapist  ˌfɪzɪəʊˈθerəpɪst 
 fizjoterapeuta

pickaxe  ˈpɪkæks  oskard, kilof (UK)

pickpocket  ˈpɪkpɒkɪt  kieszonko-
wiec

pioneering  ˌpaɪəˈnɪərɪŋ  pionierski

pious  ˈpaɪəs  pobożny; świętoszko-
waty

pitfall  ˈpɪtfɔːl  pułapka, problem

pithy  ˈpɪθi  trafny

plaque  plɑːk  płyta, płytka (np. pa-
miątkowa)

plot  plɒt  fabuła

plumber  ˈplʌmə(r)  hydraulik

polarising  ˈpəʊləraɪzɪŋ  kontrower-
syjny

political science  pəˈlɪtɪkl ˈsaɪəns 
 politologia

poll  pəʊl  sondaż, ankieta

popular belief  ˈpɒpjʊlə(r) bɪˈliːf 
 powszechne przekonanie

populous  ˈpɒpjʊləs  ludny

pork  pɔːk  wieprzowina

portable  ˈpɔːtəbl  przenośny, dający 
się przenieść

portion  ˈpɔːʃn  odsetek, część

possessions  pəˈzeʃnz  majątek, do-
bra (czyjeś)

post-X  pəʊst  po X

pound sterling  paʊnd ˈstɜːlɪŋ  funt 
szterling

precious metal  ˈpreʃəs ˈmetl  metal 
szlachetny

predecessor  ˈpriːdɪsesə(r)  po-
przednik

predominantly  prɪˈdɒmɪnəntli  w 
przeważającej mierze

preferred  prɪˈfɜː(r)d  wybrany

prejudice  ˈpredʒudɪs  uprzedzenie

premise  ˈpremɪs  założenie, prze-
słanka

presentable  prɪˈzentəbl  porządny, 
nieźle wyglądający

presidency  ˈprezɪdənsi  prezydenta 
(urząd), prezydencki

presidential election  ˌprezɪˈdenʃl 
ɪˈlekʃn  wybory prezydenckie

prestigious  preˈstɪdʒəs  prestiżowy

presumptive  prɪˈzʌmptɪv  oparty na 
przypuszczeniach, przypuszczalny

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

primarily  ˈpraɪmərəli  przeważnie, 
głównie

primary  ˈpraɪməri  główny, podsta-
wowy

prime minister  praɪm ˈmɪnɪstə(r) 
 premier

prior to sth  ˈpraɪə(r) tə ˈsʌmθɪŋ 
 przed czymś

procurement  prəˈkjʊəmənt  naby-
tek, zakup

product evangelist  ˈprɒdʌkt 
ɪˈvændʒəlɪst  ewangelista produktu 
(ktoś, kto zachwala jego zalety)

profoundly  prəˈfaʊndli  głęboko, 
dogłębnie

progressively  prəˈɡresɪvli  coraz 
bardziej

progressive  prəˈɡresɪv  postępowy

prolonged  prəˈlɒŋd  długi, długo-
trwały

prominent  ˈprɒmɪnənt  widoczny, 
wyraźny

promptly  ˈprɒmptli  natychmiast, 
bezzwłocznie

proof  pruːf  dowód

prospective  prəˈspektɪv  potencjal-
ny

prospects  ˈprɒspekts  szanse, per-
spektywy (na coś)

provocative  prəˈvɒkətɪv  prowoku-
jący; prowokacyjny; skłaniający do 
refleksji

psychiatrist  sɪˈkaɪətrɪst  psychiatra

Public Health Emergency of In-
ternational Concern  ˈpʌblɪk 
helθ ɪˈmɜːdʒənsi əv ˌɪntəˈnæʃnəl 
kənˈsɜːn  stan zagrożenia zdrowia 
publicznego o znaczeniu międzyna-
rodowym

publicity  pʌbˈlɪsɪti  nagłośnienie 
(medialne), reklama

publicly listed  ˈpʌblɪkli ˈlɪstɪd  noto-
wany na giełdzie

public speaking  ˈpʌblɪk ˈspiːkɪŋ 
 przemawianie publiczne

public spending  ˈpʌblɪk ˈspendɪŋ 
 wydatki publiczne

public transit  ˌpʌblɪk ˈtrænzɪt 
 transport publiczny, komunikacja 
publiczna/miejska (US)

punch  pʌntʃ  poncz (napój)

pungent  ˈpʌndʒənt  ostry (zapach)

Q
quake  kweɪk  trzęsienie ziemi (pot.)
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quantitative easing 
(QE)  ˈkwɒntɪtətɪv ˈiːzɪŋ ˌkjuː ˈiː  lu-
zowanie ilościowe

quarantine  ˈkwɒrəntiːn  kwarantan-
na

quarter  ˈkwɔːtə(r)  kwartał, dziel-
nica

quest for sth  kwest fǝ(r) ˈsʌmθɪŋ 
 pościg za czymś, walka o coś

quote  kwəʊt  cytat

R
rabid  ˈræbɪd  wściekły

radius  ˈreɪdiəs  promień (okręgu)

railroad  ˈreɪlrəʊd  kolej

rain or shine  reɪn ɔː(r) ʃaɪn  w każ-
dej sytuacji, czy słońce, czy deszcz

rainy day  ˈreɪni deɪ  czarna godzina

ramifications  ˌræmɪfɪˈkeɪʃnz  kon-
sekwencje (np. negatywne czegoś)

rapidly  ˈræpɪdli  szybko

rapid response team  ˈræpɪd 
rɪsˈpɒns tiːm  zespół szybkiego re-
agowania

rarity  ˈreərɪti  rzadkość

rash  ræʃ  wysyp, lawina (czegoś)

rationale  ˌræʃəˈnɑːl  powody, wy-
tłumaczenie (na coś/czegoś)

reactive  riˈæktɪv  reaktywny

readable  ˈriːdəbl  ciekawy (o książ-
ce)

readily  ˈredɪli  szybko, łatwo

real-time  rɪəl taɪm  w czasie rzeczy-
wistym (np. aktualizowany) (tylko 
przed rzeczownikiem)

real estate  rɪəl ɪsˈteɪt  nierucho-
mość, nieruchomości

recession  rɪˈseʃn  recesja

recognition  ˌrekəɡˈnɪʃn  rozpozna-
nie

recordings  rɪˈkɔːdɪŋz  zapisy (doku-
mentalne, danych)

records  ˈrekɔːdz  dokumenty histo-
ryczne, archiwa

refinancing  ˌriːˈfaɪnænsɪŋ  refinan-
sowanie

refugee  ˌrefjʊˈdʒiː  uchodźca

refuge  ˈrefjuːdʒ  schronienie (gdy 
ucieka się przed czymś)

refusal  rɪˈfjuːzl  odmowa

regardless of  rɪˈgɑːdlɪs ɒv  niezależ-
nie od

regime  reɪˈʒiːm  reżim

regulatory  ˈreɡjələtəri  nadzorujący, 
prawny

regulator  ˈreɡjuleɪtə(r)  organ 
nadzorujący organizację/działanie 
czegoś

relationship  rɪˈleɪʃnʃɪp  relacja, 
związek

relatively  ˈrelətɪvli  stosunkowo, 
względnie

relative  ˈrelətɪv  względny

relief  rɪˈliːf  ulga

remarkable  rɪˈmɑːkəbl  niezwykły

remarkably  rɪˈmɑːkəbli  niezwykle

remote  rɪˈməʊt  odległy, oddalony

repayment  rɪˈpeɪmənt  spłata (za-
dłużenia)

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

researcher  rɪˈsɜːtʃə(r)  badacz

research  rɪˈsɜːtʃ  badanie, badania

reset  ˌriːˈset  reset, restart

resignation notice  ˌrezɪɡˈneɪʃn 
ˈnəʊtɪs  wypowiedzenie, wymówie-
nie

resilient  rɪˈzɪlɪənt  odporny

resin  ˈrezɪn  żywica

resort  rɪˈzɔːt  kurort wypoczynkowy

resources  rɪˈzɔːsɪz  zasoby, mate-
riały

respiratory  rəˈspɪrətri  oddechowy

resplendent  rɪˈsplendənt  olśnie-
wający

response  rɪˈspɒns  odpowiedź

responsibility  rɪˌspɒnsəˈbɪlɪti  obo-
wiązek

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

retail  ˈriːteɪl  detal (handel)

retention  rɪˈtenʃn  utrzymanie (pra-
cowników)

revenues  ˈrevənjuːz  przychody, 
wpływy

rickshaw  ˈrɪkʃɔː  riksza

ride-hailing  raɪd ˈheɪlɪŋ  wzywanie 
kierowcy/taksówki

rift  rɪft  rozdźwięk, podział

right-wing  raɪt wɪŋ  prawicowy (tyl-
ko przed rzeczownikiem)

rightfully  ˈraɪtfəli  słusznie, jak na-
leży

riot  ˈraɪət  zamieszki, rozruchy

ripple  ˈrɪpl  oddźwięk, efekt następ-
czy (czegoś)

rise in X  raɪz ɪn  wzrost X, wzrost 
w X

risk-free  rɪsk friː  bez ryzyka, pozba-
wiony ryzyka

robbery  ˈrɒbəri  kradzież, rabunki

rocky  ˈrɒki  pełen trudności, wybo-
isty

Roman Empire  ˈrəʊmən ˈempaɪə(r) 
 Imperium Rzymskie

roughly  ˈrʌfli  z grubsza

route  ruːt  droga, trasa

routinely  ruːˈtiːnli  zwyczajowo, 
stale

rude awakening  ruːd əˈweɪkənɪŋ 
 przykra niespodzianka

run-in with sb  ˈrʌnˈɪn wɪð 
ˈsʌmbədi  starcie z kimś, zatarg

rundown  ˈrʌndaʊn  podsumowa-
nie, przegląd

S
safe haven  seɪf ˈheɪvn  bezpieczna 
przystań

safe passage  seɪf ˈpæsɪdʒ  bez-
pieczny przejazd
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salesperson  ˈseɪlzpɜːsn  sprzedaw-
ca

salt flat  sɔːlt flæt  słona pustynia

sanctimony  ˈsæŋktəˌməʊni  świę-
toszkowatość

sanctioned  ˈsæŋkʃnd  usankcjono-
wany

SARS  ˈsɑːz  wirus SARS

satire  ˈsætaɪə(r)  satyra

sb can’t help but feel X  ˈsʌmbədi 
kɑːnt help bət fiːl  ktoś ma X od-
czucie; ktoś nie może pozbyć się X 
wrażenia

sb is quoted as saying...  ˈsʌmbədi 
ɪz ˈkwəʊtɪd əz ˈseɪɪŋ  ktoś mówi, 
że... (gdy przytaczane są jego sło-
wa)

sb’s faith in sb is well pla-
ced  ˈsʌmbədɪz feɪθ ɪn ˈsʌmbədi ɪz 
wel ˈpleɪst  czyjeś zaufanie do kogoś 
jest uzasadnione; warto pokładać 
w kimś zaufanie (o kimś)

sb’s love affair with sth  ˈsʌmbədɪz 
ˈlʌv əˈfeə(r) wɪð ˈsʌmθɪŋ  czyjeś 
zauroczenie czymś

scammer  ˈskæmə(r)  oszust

scarcity  ˈskeəsəti  rzadkość

scenery  ˈsiːnəri  sceneria

scholar  ˈskɒlə(r)  uczony, badacz

scientific advance-
ments  ˌsaɪənˈtɪfɪk ədˈvɑːnsmənts 
 postępy naukowe/w nauce

scientific research  ˌsaɪənˈtɪfɪk 
rɪˈsɜːtʃ  badanie naukowe

scofflaw  ˈskɒflɔː  ktoś, kto lekcewa-
ży prawo

scores of sb  skɔːz əv ˈsʌmbədi 
 mnóstwo kogoś

screen time  skriːn ˈtaɪm  czas przed 
ekranem

seasoning  ˈsiːznɪŋ  przyprawa

sec  sek  sekundka

sedate  sɪˈdeɪt  spokojny, stateczny

seemingly  ˈsiːmɪŋli  na pozór

self-employed  ˌself ɪmˈplɔɪd  samo-
zatrudniony, pracujący na własny 
rachunek

self-made  self meɪd  który doszedł 
do czegoś sam, o własnych siłach

self-sacrificing  self ˈsækrɪfaɪsɪŋ 
 pełen poświęcenia

sensitivity  ˌsensəˈtɪvəti  czułość, 
wrażliwość

serious injury  ˈsɪərɪəs ˈɪndʒəri  po-
ważne uszkodzenie ciała, poważne 
obrażenie/uraz

severely  sɪˈvɪəli  ostro, mocno 
(np. dotknąć coś)

severe  sɪˈvɪə(r)  ostry, dotkliwy

shaky  ˈʃeɪki  niepewny

share value  ʃeə(r) ˈvæljuː  wartość 
akcji

sheer  ʃɪə(r)  zwykły, czysty

sheltered  ˈʃeltəd  chroniony, bez-
pieczny (przed czymś)

shortage  ˈʃɔːtɪdʒ  brak, niedobór

shut-eye  ˈʃʌtaɪ  spanie, sen (pot.)

shutdown  ˈʃʌtdaʊn  zamknięcie, 
wyłączenie

sightseeing  ˈsaɪtsiːɪŋ  zwiedzanie

significant  sɪɡˈnɪfɪkənt  znaczny, 
znaczący

silicone  ˈsɪlɪkəʊn  silikon

silver medallist  ˈsɪlvə(r) ˈmedəlɪst 
 srebrny medalista

simplicity itself  sɪmˈplɪsɪti ɪtˈself 
 czysta prostota, maksymalna pro-
stota

simply put,...  ˈsɪmpli pʊt  mówiąc 
wprost...

simultaneously  ˌsɪmlˈteɪnɪəsli  jed-
nocześnie

simultaneous  ˌsɪmlˈteɪnɪəs  jedno-
czesny

sinister  ˈsɪnɪstə(r)  złowieszczy, zło-
wrogi

sirloin  ˈsɜːlɔɪn  polędwica wołowa

six feet under  sɪks fiːt ˈʌndə(r) 
 (być) pogrzebanym, (znaleźć się) 
pod ziemią (o kimś, kto umiera)

slammer  sˈlæmə(r)  ciupa, paka 
(więzienie)

slice  slaɪs  wycinek, przekrój

smallpox  ˈsmɔːlpɒks  ospa wietrzna

small talk  smɔːl tɔːk  rozmowa to-
warzyska

smiley face  ˈsmaɪli feɪs  uśmieszek 
(znak )

smog  smɒɡ  smog

smuggler  ˈsmʌɡlə(r)  przemytnik

sniffer dog  ˈsnɪfə(r) dɒɡ  pies poli-
cyjny (wyszkolony do wyszukiwania 
narkotyków itp.)

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

soaked in sth  səʊkt ɪn ˈsʌmθɪŋ 
 wymoczony w czymś

social network  ˈsəʊʃl ˈnetwɜːk  sieć 
społecznościowa

social responsibility  ˈsəʊʃl 
rɪˌspɒnsəˈbɪlɪti  odpowiedzialność 
społeczna

social scientist  ˈsəʊʃl ˈsaɪəntɪst 
 socjolog

social security  ˈsəʊʃl sɪˈkjʊərɪti 
 ubezpieczenia społeczne, pomoc 
społeczna

society  səˈsaɪəti  społeczeństwo

softening  ˈsɒfnɪŋ  złagodzenie, 
zmiękczenie

solely  ˈsəʊli  wyłącznie

sophisticated  səˈfɪstɪkeɪtɪd  wyrafi-
nowany

special effects (SFX)  ˈspeʃl ɪˈfekts 
ˌes ef ˈeks  efekty specjalne

special honour  ˈspeʃl ˈɒnə(r)  spe-
cjalne wyróżnienie, zaszczyt(UK)

spectacle  ˈspektəkl  spektakl, wido-
wisko

spectator  spekˈteɪtə(r)  obserwator

spectator  spekˈteɪtə(r)  widz

spectre  ˈspektə(r)  widmo (UK)

speech pathology  spiːtʃ pəˈθɒlədʒi 
 patologie/a mowy

spike  spaɪk  gwałtowny wzrost, 
skok

spiritual  ˈspɪrɪtʃuəl  duchowy

spooked  spuːkt  wystraszony (pot.)

sporadic  spəˈrædɪk  sporadyczny

spotlight  ˈspɒtlaɪt  centrum uwagi, 
centrum zainteresowania
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spurious  ˈspjʊərɪəs  zmyślony, fał-
szywy

squirt  skwɜːt  kilka kropel (np. sosu)

staff  stɑːf  pracownicy, personel, 
zatrudnieni

stakeholder  ˈsteɪkhəʊldə(r)  udzia-
łowiec; osoba lub organizacja, która 
jest z czymś związana lub zarabia 
na czymś

starting salary  ˈstɑːtɪŋ ˈsæləri  pen-
sja początkowa

state-of-the-art  steɪt əv ðə ɑːt 
 najbardziej zaawansowany, najno-
wocześniejszy (tylko przed rzeczow-
nikiem)

statement  ˈsteɪtmənt  oświadczenie

state primaries  steɪt ˈpraɪmərɪz 
 prawybory stanowe

stateside  ˈsteɪtˈsaɪd  w USA (pot., 
US)

statesman  ˈsteɪtsmən  mąż stanu

statuette  ˌstætʃʊˈet  statuetka

staunch  stɔːntʃ  wierny, zagorzały

steady flow  ˈstedi fləʊ  stały przy-
pływ/napływ

stealthily  ˈstelθɪli  ukradkiem, po 
cichu

steep  stiːp  stromy, wysoki

stew  stjuː  potrawka

sth is a doozy  ˈsʌmθɪŋ ɪz ə ˈduːzi 
 coś jest czymś wielkim, to coś wiel-
kiego (pot.)

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

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

sth is up to sb  ˈsʌmθɪŋ ɪz ʌp tə 
ˈsʌmbədi  coś zależy od kogoś

sth leaves a lot to be desi-
red  ˈsʌmθɪŋ liːvz ə lɒt tə bi 
dɪˈzaɪəd  coś pozostawia wiele do 
życzenia

stifling  ˈstaɪflɪŋ  duszny, duszący

stock exchange  stɒk ɪksˈtʃeɪndʒ 
 giełda papierów wartościowych

stockings  ˈstɒkɪŋz  pończochy

stock market  stɒk ˈmɑːkɪt  rynek 
akcji/rynek papierów wartościo-
wych

stone formation  stəʊn fɔːˈmeɪʃn 
 formacja skalna

stop-and-frisk  stɒp ənd frɪsk  po-
lityka zatrzymania i przeszukania 
(osób pasujących do danego profilu 
rasowego w USA)

stout  staʊt  mocny

stowaway  ˈstəʊəweɪ  pasażer na 
gapę

Strait of Magellan  streɪt əv 
məˈdʒelən  Cieśnina Magellana

stream  striːm  strumień

street vendor  striːt ˈvendə(r)  sprze-
dawca uliczny

strenuous  ˈstrenjʊəs  mozolny, 
żmudny

stuck in traffic  stʌk ɪn ˈtræfɪk  stoją-
cy w korku, który utkwił w korku

stunning  ˈstʌnɪŋ  oszałamiający

subduction zone  səbˈdʌkʃn zəʊn 
 strefa subdukcji

subordinate  səˈbɔːdɪnət  podwład-
ny

subplot  ˈsʌbplɒt  wątek poboczny

substance abuse  ˈsʌbstəns əˈbjuːs 
 nadużywanie środków odurzają-
cych

substantial  səbˈstænʃl  pokaźny, 
znaczny

successor  səkˈsesə(r)  następca, 
spadkobierca

suddenly  ˈsʌdənli  nagle

sufferer  ˈsʌfərə(r)  osoba cierpiąca 
na coś

sufficiently  səˈfɪʃntli  wystarczająco

sufficient  səˈfɪʃnt  wystarczający

suitor  ˈsuːtə(r)  zalotnik

super-rich  ˈsuːpə(r) rɪtʃ  najbogatsi 
ludzie świata

superb  suːˈpɜːb  doskonały, świetny

superior  suːˈpɪərɪə(r)  przełożony

supplier  səˈplaɪə(r)  dostawca, do-
starczający zaopatrzenie/usługi

supply chain  səˈplaɪ tʃeɪn  łańcuch 
dostaw/zaopatrzenia

supply of sth  səˈplaɪ əv ˈsʌmθɪŋ 
 podaż czegoś

supply  səˈplaɪ  podaż (czegoś)

sure-fire  ʃʊə(r) ˈfaɪə(r)  niezawodny, 
pewny (pot., tylko przed rzeczow-
nikiem)

surgeon  ˈsɜːdʒən  chirurg

surgery  ˈsɜːdʒəri  zabieg chirurgicz-
ny

surge  sɜːdʒ  gwałtowny wzrost, 
skok (czegoś)

surprisingly  səˈpraɪzɪŋli  co dziwne, 
zaskakująco

survey  ˈsɜːveɪ  badanie, sondaż

survival  səˈvaɪvl  przetrwanie

susceptible to sth  səˈseptəbl tə 
ˈsʌmθɪŋ  wrażliwy na coś, podatny

swiftly  ˈswɪftli  prędko, szybko

swine flu  swaɪn fluː  świńska grypa

T
talent retention  ˈtælənt rɪˈtenʃn 
 utrzymanie utalentowanych pra-
cowników

tangible  ˈtændʒəbl  fizyczny, nama-
calny

targeted  ˈtɑːɡɪtɪd  wycelowany, 
nacelowany (na coś), adresowany 
(do kogoś)

task force  tɑːsk fɔːs  grupa zada-
niowa

tax break  tæks breɪk  ulga podat-
kowa

tech-head  tek hed  ktoś, kto się zna 
na technice (zwłaszcza kompute-
rach) (pot.)

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

technician  tekˈnɪʃn  laborant, tech-
nik

tectonic plate boundary  tekˈtɒnɪk 
pleɪt ˈbaʊndri  granica płyty tekto-
nicznej

teenage  ˈtiːneɪdʒ  nastoletni
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teeny  ˈtiːni  malusieńki, tyci

telex  ˈteleks  teleks

temperate  ˈtempərət  umiarkowany

temporary  ˈtemprəri  tymczasowy

tempted to do sth  ˈtemptɪd tə du 
ˈsʌmθɪŋ  którego kusi, by coś zrobić

tempting  ˈtemptɪŋ  kuszący

tenet  ˈtenɪt  reguła, założenie

tenured  ˈtenjəd  o długim stażu, 
stały

tenure  ˈtenjʊə(r)  kadencja, urzędo-
wanie

term  tɜːm  kadencja

term  tɜːm  pojęcie, słowo (na coś)

terrifying  ˈterɪfaɪɪŋ  przerażający, 
straszny

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

the advent of X  ði ˈædvent əv  na-
dejście X

the Antonine Plague  ði ˌæntənaɪn 
pleɪɡ  Zaraza Antoninów

the bearer of bad news  ðə 
ˈbeərə(r) əv ˌbæd ˈnju:z  posłaniec 
przynoszący złe wieści

the best part of X  ðə best pɑːt əv 
 większa część X (np. roku, okresu)

the Black Death  ðə blæk deθ  czar-
na śmierć, dżuma

the Fed (the Federal Reserve)  ðə 
fed ðə ˈfedərəl rɪˈzɜːv  Rezerwa Fe-
deralna (US)

the gold standard  ðə ɡəʊld 
ˈstændəd  złoty standard (system 
waluty mającej pokrycie w złocie)

the Great Depression  ðə ˈɡreɪt 
dɪˈpreʃn  Wielki Kryzys

the greater good  ðə ˈɡreɪtə(r) ɡʊd 
 większe/wyższe dobro, dobro ogółu

the latter  ðə ˈlætə(r)  drugi, ostatni 
(z wymienionych)

the League of Nations  ðə liːɡ əv 
ˈneɪʃnz  Liga Narodów

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

the limelight  ðə ˈlaɪmlaɪt  światło/
blask jupiterów

the Middle East  ðə ˈmɪdl iːst  Bliski 
Wschód

then X  ðen  ówczesny X

the Pacific Rim  ðə pəˈsɪfɪk rɪm 
 wybrzeża Pacyfiku, rejon Pacyfiku

therefore  ˈðeəfɔː(r)  zatem

thermal power plant  ˈθɜːml 
ˈpaʊə(r) plɑːnt  elektrownia cieplna

the Silk Road  ðə sɪlk rəʊd  Jedwab-
ny szlak

the tube  ðə tjuːb  metro (UK)

the very same X  ðə ˈveri seɪm  ten 
sam X (np. ta sama osoba)

the World Health Organization 
(WHO)  ðə wɜːld helθ ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn 
ˌdʌbljuː eɪtʃ ˈəʊ  Światowa Organiza-
cja Zdrowia

the youth  ðə juːθ  młodzież, młodzi 
ludzie

things get nasty...  ˈθɪŋz ˈɡet ˈnɑːsti 
 robi się paskudnie...

think X...  ˈθɪŋk  przykładowo X...

third time’s the charm  ˈθɜːd ˈtaɪmz 
ðə tʃɑːm  do trzech razy sztuka (US)

thorny  ˈθɔːni  ciernisty, drażliwy

thought-provoking  ˈθɔːt 
prəˈvəʊkɪŋ  zmuszający do myśle-
nia, dający do myślenia

thought leader  ˈθɔːt ˈliːdə(r)  przy-
wódca ideowy

throughout  θruːˈaʊt  w trakcie, 
w ciągu

ticket inspector  ˈtɪkɪt ɪnˈspektə(r) 
 kontroler biletów

time and time again  taɪm ənd taɪm 
əˈɡen  cały czas, bezustannie

tipping point  ˈtɪpɪŋ pɔɪnt  punkt 
zwrotny, punkt przełomowy

to abandon sth  tu əˈbændən 
ˈsʌmθɪŋ  porzucić coś, opuścić

to absorb sth  tu əbˈzɔːb ˈsʌmθɪŋ 
 wchłonąć coś

to accelerate sth  tʊ əkˈseləreɪt 
ˈsʌmθɪŋ  przyspieszyć coś

to accommodate sth  tu 
əˈkɒmədeɪt ˈsʌmθɪŋ  dopasować się 
do czegoś, dostosować

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

to achieve sth  tu əˈtʃiːv ˈsʌmθɪŋ 
 zdobyć coś, osiągnąć

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

to add up to X  tu æd ʌp tə  wynieść 
łącznie X

to adorn sth  tu əˈdɔːn ˈsʌmθɪŋ 
 przyozdabiać coś, zdobić

to advance  tu ədˈvɑːns  poczynić 
postępy

to advertise sth  tu ˈædvətaɪz 
ˈsʌmθɪŋ  reklamować coś, ogłaszać

to advise sb to do sth  tu ədˈvaɪz 
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ  doradzić 
komuś, by coś zrobił

to advocate for sth  tu ˈædvəkeɪt 
fə(r) ˈsʌmθɪŋ  opowiadać się za 
czymś (ważną sprawą, ideą), popie-
rać coś

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

to afflict sb  tu əˈflɪkt ˈsʌmbədi  do-
tknąć kogoś, dotykać (o chorobie)

to aim to do sth  tu eɪm tə du 
ˈsʌmθɪŋ  mieć coś na celu, starać się 
coś zrobić

to alert sb to sth  tu əˈlɜːt ˈsʌmbədi 
tə ˈsʌmθɪŋ  ostrzec kogoś przed 
czymś

to alter sth  tu ˈɔːltə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 zmieniać coś

to amount to much  tu əˈmaʊnt tə 
ˈmʌtʃ  wiele znaczyć, być istotnym

to appeal  tu əˈpiːl  być/wydawać się 
atrakcyjnym

to apprehend sb  tu ˌæprɪˈhend 
ˈsʌmbədi  pojmać kogoś

to approach sb  tu əˈprəʊtʃ 
ˈsʌmbədi  skontaktować się z kimś 
(w jakiejś sprawie, np. oficjalnej)

to argue that...  tu ˈɑːɡjuː ðæt  prze-
konywać, że...

to arise  tu əˈraɪz  pojawić się

to arouse suspicion  tu əˈraʊz 
səˈspɪʃn  wzbudzić podejrzenia

to arrive  tu əˈraɪv  przyjść, przybyć
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to aspire to do sth  tu əˈspaɪə(r) 
tə du ˈsʌmθɪŋ  dążyć do zrobienia 
czegoś

to assail sth  tu əˈseɪl ˈsʌmθɪŋ  za-
atakować coś

to assert  tu əˈsɜːt  twierdzić, utrzy-
mywać

to assess sth  tu əˈses ˈsʌmθɪŋ  oce-
nić coś

to assist sb  tu əˈsɪst ˈsʌmbədi  po-
móc komuś

to assume  tu əˈsjuːm  założyć, przy-
jąć

to attain sth  tu əˈteɪn ˈsʌmθɪŋ  uzy-
skać coś, zdobyć

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

to axe sb  tu æks ˈsʌmbədi  wywalić 
kogoś (z pracy) (pot.)

to back sth  tə bæk ˈsʌmθɪŋ  wspie-
rać coś

to ban sth  tə bæn ˈsʌmθɪŋ  zakazać 
czegoś

to batten down the hatches  tə 
ˈbætn daʊn ðə ˈhætʃɪz  przygotować 
się na najgorsze (pot.)

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

to be born into X family  tə bi bɔːn 
ˈɪntə ˈfæməli  urodzić się w X rodzi-
nie

to be bound to be sth  tə bi baʊnd 
tə bi ˈsʌmθɪŋ  z pewnością coś zro-
bić

to beef up sth  tə biːf ʌp ˈsʌmθɪŋ 
 umocnić coś, uatrakcyjnić (pot.)

to be forgiven for doing sth  tə bi 
fəˈɡɪvn fə(r) ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  być 
zupełnie jasnym i zrozumiałym, że 
(ktoś) coś zrobił, wybaczyć (komuś) 
zrobienie czegoś

to beg to differ  tə beɡ tə ˈdɪfə(r) 
 nie móc się zgodzić

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

to be in for sth  tə bi ɪn fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  mieć coś przed sobą (pot.)

to be in shambles  tə bi ɪn ˈʃæmblz 
 popaść w ruinę, być w strzępach/
ruinie

to be in sight  tə bi ɪn saɪt  być wi-
docznym, być w zasięgu wzroku

to be instrumental in sth  tə bi 
ˌɪnstrʊˈmentl ɪn ˈsʌmθɪŋ  odegrać 
zasadniczą rolę w czymś

to be looking forward to doing 
sth  tə bi ˈlʊkɪŋ ˈfɔːwəd tə ˈduːɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ  nie móc się doczekać zro-
bienia czegoś

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

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

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

to be on hold  tə bi ɒn həʊld  być 
wstrzymanym, być (chwilowo) za-
trzymanym

to be on the lookout for sb  tə bi ɒn 
ðə ˈlʊkaʊt fə(r) ˈsʌmbədi  wypatry-
wać kogoś

to be on the right track  tə bi ɒn ðə 
raɪt træk  być na właściwej drodze, 
iść słusznym torem

to be on track to do sth  tə bi ɒn 
træk tə du ˈsʌmθɪŋ  być na (najlep-
szej) drodze do (z)robienia czegoś

to be something of value  tə bi 
ˈsʌmθɪŋ əv ˈvæljuː  być czymś war-
tościowym

to bestow sth upon sb  tə bɪˈstəʊ 
ˈsʌmθɪŋ əˈpɒn ˈsʌmbədi  nagrodzić 
kogoś czymś, obdarzyć (np. tytu-
łem)

to be touching X  tə bi ˈtʌtʃɪŋ  zbliżać 
się do X, być tuż przed X (np. 40-tką 
itp.)

to be under pressure to do sth  tə 
bi ˈʌndə(r) ˈpreʃə(r) tə du ˈsʌmθɪŋ 
 być nakłanianym/zmuszanym do 
zrobienia czegoś, być pod presją, by 
coś zrobić

to be wise to do sth  tə bi waɪz tə 
du ˈsʌmθɪŋ  dobrze by było coś zro-
bić (o kimś)

to blow off work  tə bləʊ ɒf ˈwɜːk 
 urwać się z pracy; nie przyjść do 
pracy

to boast sth  tə bəʊst ˈsʌmθɪŋ 
 chwalić się czymś, szczycić

to bolster sth  tə ˈbəʊlstə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  wzmocnić coś

to boost sth  tə buːst ˈsʌmθɪŋ  po-
budzać coś, poprawiać 

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

to bounce around sth  tə baʊns 
əˈraʊnd ˈsʌmθɪŋ  skakać pomiędzy 
czymś a czymś

to branch out  tə brɑːntʃ aʊt  rozsze-
rzyć działalność

to break up with sb  tə breɪk ʌp 
wɪð ˈsʌmbədi  zerwać z kimś

to bring home the bacon  tə brɪŋ 
həʊm ðə ˈbeɪkən  przynosić do 
domu kapustę (kasę) (pot.)

to bring sb up  tə brɪŋ ˈsʌmbədi ʌp 
 wychowywać kogoś

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

to bring sth on  tə brɪŋ ˈsʌmθɪŋ ɒn 
 spowodować coś, wywołać

to buck the trend  tə bʌk ðə trend 
 oprzeć się trendowi

to burn sth off  tə bɜːn ˈsʌmθɪŋ ɒf 
 spalić coś

to bust sb  tə bʌst ˈsʌmbədi  złapać 
kogoś (np. łamiącego prawo)

to call upon sb  tə kɔːl əˈpɒn 
ˈsʌmbədi  wezwać kogoś (np. do 
pomocy)

to captain sth  tə ˈkæptɪn ˈsʌmθɪŋ 
 sprawować funkcję kapitana na 
czymś (jednostce, statku); dowo-
dzić czymś, stać na czele czegoś

to carry on  tə ˈkæri ɒn  kontynu-
ować, działać dalej

to cast pearls before swine  tə kɑːst 
pɜːlz bɪˈfɔː(r) swaɪn  rzucać perły 
przed wieprze

to catch fire  tə kætʃ ˈfaɪə(r)  zapalić 
się

to catch on  tə kætʃ ɒn  przyjąć się, 
zyskać popularność
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to catch sb doing sth  tə kætʃ 
ˈsʌmbədi ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  przyłapać 
kogoś na robieniu czegoś

to cause damage to sth  tə kɔːz 
ˈdæmɪdʒ tə ˈsʌmθɪŋ  szkodzić cze-
muś, powodować szkody

to caution  tə ˈkɔːʃn  przestrzegać 
(przed czymś)

to cease sth  tə siːs ˈsʌmθɪŋ  zaprze-
stać czegoś, przestać coś (robić)

to celebrate sth  tə ˈselɪbreɪt 
ˈsʌmθɪŋ  doceniać coś, wyrazić 
uznanie

to challenge sb  tə ˈtʃæləndʒ 
ˈsʌmbədi  wyzwać kogoś; stanowić 
dla kogoś trudność/wyzwanie

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

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

to cite sth  tə saɪt ˈsʌmθɪŋ  przyta-
czać coś

to claim sb’s lives  tə kleɪm 
ˈsʌmbədɪz laɪvz  zabrać czyjeś życie, 
kosztować życie

to claim  tə kleɪm  twierdzić

to clean up one’s act  tə kliːn ʌp 
wʌnz ækt  zacząć dobrze się prowa-
dzić, zacząć działać zgodnie z zasa-
dami

to close down  tə kləʊz daʊn  za-
mknąć (np. zakład)

to close up shop  tə kləʊz ʌp ʃɒp 
 zamknąć podwoje, zakończyć dzia-
łalność (o biznesie)

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

to collapse  tə kəˈlæps  upadać, 
przeżywać upadek

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

to combine sth and sth  tə 
kəmˈbaɪn ˈsʌmθɪŋ ənd ˈsʌmθɪŋ 
 połączyć coś z czymś

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

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

to come around  tə kʌm əˈraʊnd 
 nadejść, przyjść

to come in (as) a distant third...  tə 
kʌm ɪn əz ə ˈdɪstənt ˈθɜːd  zająć 
odległe trzecie miejsce

to come in a close second  tə kʌm 
ɪn ə kləʊz ˌsekənd  plasować się tuż 
za (czymś)

to come in a range of sth  tə kʌm ɪn 
ə reɪndʒ əv ˈsʌmθɪŋ  być produko-
wanym/tworzonym w różnych wer-
sjach/postaciach, być dostępnym 
w bogatym asortymencie (o czymś)

to come in handy  tə kʌm ɪn ˈhændi 
 przydać się, być przydatnym

to come into effect  tə kʌm ˈɪntu 
ɪˈfekt  wejść w życie

to come out on top  tə kʌm ˈaʊt ɒn 
tɒp  zwyciężyć, brać górę

to come to sb’s rescue  tə kʌm tə 
ˈsʌmbədɪz ˈreskjuː  przyjść komuś 
na ratunek

to come up short  tə kʌm ʌp ʃɔːt  nie 
spełnić oczekiwań

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

to commit a crime  tə kəˈmɪt ə 
kraɪm  popełnić przestępstwo

to complain about sth  tə 
kəmˈpleɪn əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ  narzekać 
na coś

to comprise sth  tə kəmˈpraɪz 
ˈsʌmθɪŋ  składać się na coś, współ-
tworzyć coś

to comprise X  tə kəmˈpraɪz  skła-
dać się z X (ludzi, rzeczy itp.)

to conduct sth  tə kənˈdʌkt ˈsʌmθɪŋ 
 przeprowadzić coś, wykonać

to confine sth to sth  tə kənˈfaɪn 
ˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmθɪŋ  ograniczyć coś 
do czegoś

to confirm sth  tə kənˈfɜːm ˈsʌmθɪŋ 
 potwierdzić coś

to confuse sth with X  tə kənˈfjuːz 
ˈsʌmθɪŋ wɪð  pomylić coś z X

to conquer  tə ˈkɒŋkə(r)  podbić, 
zdobyć

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

to consist of X  tə kənˈsɪst əv  skła-
dać się z X

to contain sth  tə kənˈteɪn ˈsʌmθɪŋ 
 powstrzymać coś, ograniczyć (roz-
przestrzenianie się) czegoś

to contain sth  tə kənˈteɪn ˈsʌmθɪŋ 
 zawierać coś

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

to contend with sb  tə kənˈtend 
wɪð ˈsʌmbədi  walczyć, rywalizować 
z kimś

to contract sth  tə ˈkɒntrækt 
ˈsʌmθɪŋ  złapać coś, zarazić się 
czymś

to contribute sth to sth  tə 
kənˈtrɪbjuːt ˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmθɪŋ 
 mieć swój wkład (w jakiejś postaci) 
do czegoś, przyczyniać się w jakiś 
sposób do czegoś

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

to convert sth into sth  tǝ kənˈvɜːt 
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntǝ ˈsʌmθɪŋ  zmienić coś 
w/na coś

to convey sth to sb  tə kənˈveɪ 
ˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmbədi  przekazać coś 
komuś

to corner the market  tə ˈkɔːnə(r) 
ðə ˈmɑːkɪt  zdominować rynek

to corrode  tə kəˈrəʊd  skorodować, 
ulegać korozji

to cough up  tə kɒf ʌp  wybulić (za 
coś)

to cover sth  tə ˈkʌvə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 uwzględnić coś, poruszyć coś (np. 
kwestie, zagadnienia)

to credit sth with sth  tə ˈkredɪt 
ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ  przypisywać 
coś czemuś

to credit sth with sth  tə ˈkredɪt 
ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ  uznać coś za 
zasługę czegoś
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to creep somewhere  tə kriːp 
ˈsʌmweə(r)  przesączyć się gdzieś, 
wpełznąć/zakraść się gdzieś

to curtail sth  tə kɜːˈteɪl ˈsʌmθɪŋ 
 ograniczyć coś, pohamować

to cut off contact with sb  tə kʌt ɒf 
ˈkɒntækt wɪð ˈsʌmbədi  urwać kon-
takty z kimś

to dabble in sth  tə ˈdæbl ɪn 
ˈsʌmθɪŋ  robić coś amatorsko

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

to deceive sb into thinking 
that...  tə dɪˈsiːv ˈsʌmbədi ˈɪntə 
ˈθɪŋkɪŋ ðæt  wpoić komuś fałszywe 
przekonanie, że...

to declare sth sth  tə dɪˈkleə(r) 
ˈsʌmθɪŋ ˈsʌmθɪŋ  ogłosić coś czymś

to decline sth  tə dɪˈklaɪn ˈsʌmθɪŋ 
 odmówić czegoś, nie przyjąć czegoś

to decrease  tə dɪˈkriːs  zmniejszyć 
się, spaść

to defeat sb  tə dɪˈfiːt ˈsʌmbədi  po-
konać kogoś

to delay sth  tə dɪˈleɪ ˈsʌmθɪŋ 
 opóźnić coś

to denote sth  tə dɪˈnəʊt ˈsʌmθɪŋ 
 oznaczać coś

to depict sb  tə dɪˈpɪkt ˈsʌmbədi 
 ukazywać kogoś

to deploy sb  tə dɪˈplɔɪ ˈsʌmbədi 
 wysłać kogoś (np. gdzieś do pomo-
cy, do zadania), oddelegować

to deploy sth  tə dɪˈploɪ ˈsʌmθɪŋ 
 wdrożyć coś, użyć czegoś

to derive from sth  tə dɪˈraɪv frəm 
ˈsʌmθɪŋ  pochodzić z czegoś, wywo-
dzić się skądś

to design sth out  tə dɪˈzaɪn 
ˈsʌmθɪŋ ˈaʊt  przeprojektować coś, 
usuwając (daną cechę, funkcję, 
błąd itp.)

to detect sth  tə dɪˈtekt ˈsʌmθɪŋ 
 wykrywać coś

to deteriorate  tə dɪˈtɪərɪəreɪt  po-
gorszyć się

to determine sth  tə dɪˈtɜːmɪn 
ˈsʌmθɪŋ  określić coś, wyznaczyć

to devastate sth  tə ˈdevəsteɪt 
ˈsʌmθɪŋ  zdewastować coś, zrujno-
wać

to diagnose sb with sth  tə 
ˈdaɪəɡnəʊz ˈsʌmbədi wɪð ˈsʌmθɪŋ 
 zdiagnozować coś u kogoś, wykryć

to die down  tə daɪ daʊn  uschnąć, 
wygasnąć, ucichnąć

to differentiate oneself  tə 
ˌdɪfəˈrenʃɪeɪt wʌnˈself  wyróżnić się

to differ  tə ˈdɪfə(r)  różnić się

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

to disappear in a puff of smoke  tə 
ˌdɪsəˈpɪə(r) ɪn ə pʌf əv sməʊk  znik-
nąć w chmurze dymu

to discern sth  tə dɪˈsɜːn ˈsʌmθɪŋ 
 dostrzec coś, rozpoznać

to discourage sb from doing sth  tə 
dɪsˈkʌrɪdʒ ˈsʌmbədi frəm ˈduːɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ  zniechęcać kogoś do (z)
robienia czegoś, odwieść kogoś od 
zrobienia czegoś

to discover sth  tə dɪˈskʌvə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  odkryć coś

to dismiss sth  tə dɪsˈmɪs ˈsʌmθɪŋ 
 zlekceważyć coś, odrzucić

to display  tə dɪˈspleɪ  okazać, wyka-
zywać (oznaki czegoś)

to dissipate  tǝ ˈdɪsɪpeɪt  znikać, 
rozpraszać się

to distinguish sth  tə dɪˈstɪŋɡwɪʃ 
ˈsʌmθɪŋ  wyróżniać coś

to don sth  tə dɒn ˈsʌmθɪŋ  wdziać 
coś, przywdziać

to do sth out of X  tə də ˈsʌmθɪŋ 
ˈaʊt əv  zrobić coś ze względu na X

to draw a conclusion  tǝ drɔː ǝ 
kənˈkluːʒn  dojść do wniosku

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

to drop out of the race  tə drɒp ˈaʊt 
əv ðə reɪs  zrezygnować z kandydo-
wania w wyborach

to dub sb X  tə dʌb ˈsʌmbədi 
 ochrzcić coś mianem X

to dub sth sth  tə dʌb ˈsʌmθɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ  ochrzcić coś jakimś mia-
nem

to embed sth  tu ɪmˈbed ˈsʌmθɪŋ 
 zagłębić coś (w czymś), osadzić

to embolden sb  tu ɪmˈbəʊldən 
ˈsʌmbədi  ośmielić kogoś

to emerge as X  tu ɪˈmɜːdʒ əz  wyło-
nić się jako X

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

to employ  tu ɪmˈploɪ  zatrudnić 
(kogoś), zastosować (coś)

to empower sb  tu ɪmˈpaʊə(r) 
ˈsʌmbədi  wzmocnić czyjąś pozycję, 
zwiększyć czyjąś rolę/znaczenie

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

to encapsulate sth  tu ɪnˈkæpsjuleɪt 
ˈsʌmθɪŋ  ujmować coś (w skrócie), 
być syntezą czegoś (poglądu, idei)

to encounter sth  tu ɪnˈkaʊntə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  napotkać coś, trafić na coś

to endorse sth  tu ɪnˈdɔːs ˈsʌmθɪŋ 
 poprzeć coś, polecić

to end up doing sth  tu end ʌp 
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  skończyć na robie-
niu czegoś

to end up  tu end ʌp  skończyć 
(gdzieś/jako)

to enhance sth  tu ɪnˈhɑːns ˈsʌmθɪŋ 
 ulepszyć coś, poprawić

to ensure sth  tu ɪnˈʃʊə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 zapewnić coś

to ensure  tu ɪnˈʃʊə(r)  upewnić się, 
zapewnić

to eradicate sth  tu ɪˈrædɪkeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  zlikwidować coś, wyplenić

to establish a name for oneself as 
X  tu ɪˈstæblɪʃ ə ˈneɪm fə(r) wʌnˈself 
əz  wyrobić sobie renomę jako X

to exceed sth  tu ɪkˈsiːd ˈsʌmθɪŋ 
 wykraczać poza coś

to excel at sth  tu ɪkˈsel ət ˈsʌmθɪŋ 
 przodować w czymś, celować w 
czymś

to exclude sth from sth  tu ɪksˈkluːd 
ˈsʌmθɪŋ frɒm ˈsʌmθɪŋ  wyłączyć coś 
z czegoś, uczynić wyjątkiem

to exhibit sth  tu ɪɡˈzɪbɪt ˈsʌmθɪŋ 
 wykazywać oznaki czegoś
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to expand sth  tu ɪksˈpænd 
ˈsʌmθɪŋ  rozwinąć coś, poszerzyć

to experience sth  tu ɪkˈspɪərɪəns 
ˈsʌmθɪŋ  doświadczyć czegoś

to expose sth to sth  tu ɪkˈspəʊz 
ˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmθɪŋ  wystawiać coś 
na (działanie) czegoś

to express sth  tu ɪkˈspres ˈsʌmθɪŋ 
 wyrazić coś

to extend sth  tu ɪkˈstend ˈsʌmθɪŋ 
 przedłużyć coś, wydłużyć

to extend to sb  tu ɪkˈstend tə 
ˈsʌmbədi  rozciągać się na kogoś, 
obejmować kogoś

to extrapolate sth  tu ɪkˈstræpəleɪt 
ˈsʌmθɪŋ  szacować coś

to face sth  tə feɪs ˈsʌmθɪŋ  stawić 
czemuś czoła

to fail to do sth  tə feɪl tə du 
ˈsʌmθɪŋ  nie zrobić czegoś

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

to fast-track sb  tə fɑːst træk 
ˈsʌmbədi  przyspieszyć czyjś awans 
(poza zwykłym trybem) lub dosta-
nie się gdzieś (np. na studia)

to fathom sth  tə ˈfæðəm ˈsʌmθɪŋ 
 pojąć coś

to feature sb/sth  tə ˈfiːtʃə(r) 
ˈsʌmbədi/ˈsʌmθɪŋ ukazywać kogoś/
coś, przedstawiać

to fight for one’s very survival  tə 
faɪt fə(r) wʌnz ˈveri səˈvaɪvl  walczyć 
o przetrwanie (o kimś)

to find sanctuary  tə faɪnd 
ˈsæŋktʃʊəri  znaleźć sanktuarium, 
bezpieczne schronienie

to fine-tune sth  tə ɪ ˈsʌmθɪŋ  do-
stroić coś, dopasować

to fine sb  tə faɪn ˈsʌmbədi  ukarać 
kogoś grzywną

to fire on all cylinders  tə ˈfaɪə(r) ɒn 
ɔːl ˈsɪlɪndəz  pracować pełną parą

to fire sth at sb  tə ˈfaɪə(r) ˈsʌmθɪŋ 
ət ˈsʌmbədi  zalewać kogoś poto-
kiem czegoś

to fizzle  tə ˈfɪzl  nie powieść się, 
wygasnąć

to flee sth  tə fliː ˈsʌmθɪŋ  uciekać 
przed czymś

to flock somewhere  tə flɒk 
ˈsʌmweə(r)  tłumnie gdzieś przyby-
wać

to fluctuate  tə ˈflʌktʃʊeɪt  zmieniać 
się, wahać

to force sb to do sth  tə fɔːs 
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ  zmusić ko-
goś do zrobienia czegoś

to forge a bond  tə fɔːdʒ ə bɒnd 
 nawiązać relację, stworzyć więź

to form an opinion of sb  tə ˈfɔːm 
ən əˈpɪnɪən əv ˈsʌmbədi  sformuło-
wać o kimś zdanie/opinię

to found sth  tə faʊnd ˈsʌmθɪŋ  za-
łożyć coś (np. firmę)

to fret about sth  tə fret əˈbaʊt 
ˈsʌmθɪŋ  przejmować się czymś

to fuel sth  tə ˈfjuːəl ˈsʌmθɪŋ  napę-
dzać coś, zasilać

to gain in value  tə ɡeɪn ɪn ˈvæljuː 
 zyskiwać na wartości, przybierać

to gain sth from sth  tə ɡeɪn 
ˈsʌmθɪŋ frəm ˈsʌmθɪŋ  zyskać coś 
dzięki czemuś, zdobyć

to gain traction  tə ɡeɪn ˈtrækʃn 
 zyskać przychylność/popularność

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

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

to get left behind  tə ɡet left 
bɪˈhaɪnd  pozostać w tyle, być pozo-
stawionym

to get one’s act together  tu get 
wʌnz ækt təˈɡeðə(r)  wziąć się w 
garść (o kimś)

to get the short end of the stick  tə 
ɡet ðə ʃɔːt end əv ðə stɪk  mieć pe-
cha, nie mieć szczęścia

to give sb heads-up  tə ɡɪv 
ˈsʌmbədi hedz ʌp  dać komuś sy-
gnał/znak, że coś niedługo się wy-
darzy/zacznie

to give sth a wide berth  tə gɪv 
ˈsʌmθɪŋ ə waɪd bɜːθ  omijać coś z 
daleka

to gleam  tə ɡliːm  lśnić

to glitter  tə ˈɡlɪtə(r)  błyszczeć

to go around looking for sth  tə ɡəʊ 
əˈraʊnd ˈlʊkɪŋ fɔː(r) ˈsʌmθɪŋ  poszu-
kiwać czegoś (robiąc różne rzeczy, 
chodząc do różnych miejsc itp.)

to go bonkers for sth  tə ɡəʊ 
ˈbɒŋkəz fə(r) ˈsʌmθɪŋ  wariować na 
punkcie czegoś, szaleć

to go easy on sb  tə ɡəʊ ˈiːzi ɒn 
ˈsʌmbədi  potraktować kogoś ulgo-
wo

to go head to head with sb  tə ɡəʊ 
hed tə hed wɪð ˈsʌmbədi  iść z kimś 
łeb w łeb; chwycić się za łby z kimś

to go horribly wrong  tə ɡəʊ 
ˈhɒrəbli rɒŋ  pójść w strasznie zły 
sposób, potoczyć się źle

to go incognito  tə ɡəʊ 
ˌɪnkɒɡˈniːtəʊ  działać anonimowo/
incognito

to go in guns blazing  tə ɡəʊ ɪn 
ɡʌnz ˈbleɪzɪŋ  wytoczyć (ciężkie) 
działa, ostro zacząć

to go mano a mano against sb  tə 
gəʊ ˈmænəʊ ə ˈmænəʊ əˈgenst 
ˈsʌmbədi  stoczyć z kimś pojedynek 
jeden na jednego

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

to go over sth  tə gǝʊ ˈəʊvə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  przejrzeć coś, przeanalizo-
wać

to go undetected  tə ɡəʊ 
ˌʌndɪˈtektɪd  nie zostać wykrytym, 
przejść bez echa/niepostrzeżenie

to go up  tə ɡəʊ ʌp  wzrastać

to graduate from X  tə ˈgrædjʊeɪt 
frɒm  ukończyć X (szkołę, studia)

to grant sb sth  tə ɡrɑːnt ˈsʌmbədi 
ˈsʌmθɪŋ  przyznać coś komuś

to grind to a halt  tə ɡraɪnd tu ə 
hɔːlt  gwałtownie się zatrzymać, za-
hamować

to guide sb through sth  tə ɡaɪd 
ˈsʌmbədi θruː ˈsʌmθɪŋ  przeprowa-
dzić kogoś przez coś, pomóc komuś 
przetrwać coś

to halve sth  tə hɑːv ˈsʌmθɪŋ 
 zmniejszyć coś o połowę

to handle sth  tə ˈhændl ˈsʌmθɪŋ 
 zająć się czymś, załatwić coś
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to hang out somewhere  tǝ hæŋ aʊt 
ˈsʌmweə(r)  spędzać gdzieś czas (re-
laksując się)

to harbour sth  tə ˈhɑːbə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 mieścić coś (w sobie), dawać schro-
nienie czemuś (UK)

to have one’s hands full  tə həv wʌnz 
hændz fʊl  mieć pełne ręce (roboty), 
mieć sporo do zrobienia

to have one’s sights set on sth  tə 
həv wʌnz saɪts set ɒn ˈsʌmθɪŋ  obrać 
coś za cel, mieć coś na oku

to have sth at one’s disposal  tə həv 
ˈsʌmθɪŋ ət wʌnz dɪˈspəʊzl  dyspono-
wać czymś, mieć coś do dyspozycji

to have the best shot at doing sth  tə 
həv ðə best ʃɒt ət ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
 mieć najlepszą szansę na zrobienie 
czegoś (pot.)

to headquarter somewhere  tə 
ˈhedˌkwɔːtə(r) ˈsʌmweə(r)  mieć 
gdzieś siedzibę główną

to head towards sth  tə hed təˈwɔːdz 
ˈsʌmθɪŋ  zmierzać ku czemuś

to hedge against sth  tə hedʒ əˈɡenst 
ˈsʌmθɪŋ  zabezpieczać się przed 
czymś (np. wahaniem kursu)

to hide in plain sight  tə haɪd ɪn pleɪn 
saɪt  chować się na widoku

to highlight sth  tə ˈhaɪlaɪt ˈsʌmθɪŋ 
 naświetlić coś,  uwydatnić coś, zaak-
centować

to hit rock bottom  tə hɪt rɒk ˈbɒtəm 
 trafić na samo dno

to hit sth hard  tǝ hɪt ˈsʌmθɪŋ haːd 
 mocno/boleśnie coś dotknąć

to hit  tə hɪt  uderzyć (np. o katastro-
fie)

to hoard sth  tə hɔːd ˈsʌmθɪŋ  groma-
dzić coś, robić zapasy czegoś

to hog sth  tə hɒɡ ˈsʌmθɪŋ  zabierać 
coś tylko dla siebie (pot.)

to hold all the aces  tə həʊld ɔːl ði 
ˈeɪsɪz  mieć wszystkie atuty w ręku

to hold a meeting  tə həʊld ə ˈmiːtɪŋ 
 zorganizować spotkanie

to hold on to sth  tə həʊld ɒn tə 
ˈsʌmθɪŋ  trzymać się czegoś, zacho-
wać coś

to hop on board  tə hɒp ɒn bɔːd 
 wskoczyć/wejść na pokład (np. sa-
molotu)

to hop on  tə hɒp ɒn  wskoczyć (np. 
do autobusu)

to identify sb  tu aɪˈdentɪfaɪ ˈsʌmbədi 
 zidentyfikować kogoś

toils  tɔɪlz  trudy, znoje

to impact sth  tu ɪmˈpækt ˈsʌmθɪŋ 
 wpłynąć na coś, wywrzeć wpływ

to impersonate sb  tu ɪmˈpɜːsəneɪt 
ˈsʌmbədi  udawać kogoś

to implement sth  tu ˈɪmplɪment 
ˈsʌmθɪŋ  wdrożyć coś, zastosować

to incentivise sth  tə ɪnˈsentɪvaɪz 
ˈsʌmθɪŋ  motywować do czegoś, sta-
nowić zachętę do (zrobienia) czegoś

to incite sb  tu ɪnˈsaɪt ˈsʌmbədi  pod-
burzyć kogoś, zapalić (do czegoś)

to incline sb to do sth  tu ɪnˈklaɪn 
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ  skłonić kogoś 
do (z)robienia czegoś

to include sth  tu ɪnˈkluːd ˈsʌmθɪŋ  za-
wrzeć coś, włączyć (do czegoś); objąć 
coś (np. czymś)

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

to inflame sth  tu ɪnˈfleɪm ˈsʌmθɪŋ 
 wzniecić coś (uczucie), rozpalić

to infuse sth  tu ɪnˈfjuːz ˈsʌmθɪŋ  na-
sączyć coś czymś, przesiąknąć

to initiate sth  tu ɪˈnɪʃɪeɪt ˈsʌmθɪŋ 
 rozpocząć coś, zapoczątkować coś

to introduce sb  tu ˌɪntrəˈdjuːs 
ˈsʌmbədi  przedstawić kogoś

to issue sth  tu ˈɪʃuː ˈsʌmθɪŋ  wydać 
coś, wyemitować

to justify sth  tə ˈdʒʌstɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 uzasadnić coś, usprawiedliwić

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

to keep sth down  tə kiːp ˈsʌmθɪŋ 
daʊn  ograniczać coś, redukować

to kidnap sb  tə ˈkɪdnæp ˈsʌmbədi 
 porwać kogoś

to kill sb off  tə kɪl ˈsʌmbədi ɒf  wybić 
kogoś, wymordować

to lack sth  tə læk ˈsʌmθɪŋ  nie mieć 
czegoś, być pozbawionym czegoś

to land sth  tǝ lænd ˈsʌmθɪŋ  zdobyć 
coś, złapać

to launch sth  tə lɔːntʃ ˈsʌmθɪŋ  roz-
począć coś, zacząć, uruchomić coś, 
wystartować z czymś

to lay sb off  tə leɪ ˈsʌmbədi ɒf  zwol-
nić kogoś (np. masowo)

to lead the world in sth  tə liːd ðə 
wɜːld ɪn ˈsʌmθɪŋ  prowadzić na świe-
cie pod jakimś względem

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

to legalize sth  tə ˈliːɡəlaɪz ˈsʌmθɪŋ 
 zalegalizować coś

to let sb down  tə let ˈsʌmbədi daʊn 
 zawieść kogoś

to line sb up  tə laɪn ˈsʌmbədi ʌp 
 sprowadzić kogoś, znaleźć (np. do 
pracy)

to link sth to sb  tə lɪŋk ˈsʌmθɪŋ tə 
ˈsʌmbədi  połączyć coś z kimś, powią-
zać

to list sth tə lɪst ˈsʌmθɪŋ  wyliczyć 
coś, wyszczególnić

to look forward to sth  tə lʊk ˈfɔːwəd 
tə ˈsʌmθɪŋ  czekać na coś, nie móc się 
doczekać

to look into sth  tǝ lʊk ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ 
 zbadać coś, określić

to look out for sth  tə lʊk ˈaʊt fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  wypatrywać czegoś

to look to do sth  tə lʊk tə du 
ˈsʌmθɪŋ  planować zrobienie czegoś, 
zamierzać coś zrobić

to look to sb for sth  tə lʊk tə 
ˈsʌmbədi fə(r) ˈsʌmθɪŋ  zwrócić się do 
kogoś o coś

to lower taxes  tə ˈləʊə(r) ˈtæksɪz 
 obniżyć podatki

to lurk  tə lɜːk  czaić się, chować

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

to make a first impression  tə ˈmeɪk 
ə ˈfɜːst ɪmˈpreʃn  zrobić pierwsze wra-
żenie

to make a killing  tə ˈmeɪk ə ˈkɪlɪŋ 
 zarobić krocie
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to make gains  tə ˈmeɪk ɡeɪnz  zwięk-
szyć się (np. o zyskach)

to make headlines  tə meɪk ˈhedlaɪnz 
 trafić na nagłówki

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

to make sense  tə meɪk sens  mieć 
sens

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

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

to man sth  tə mæn ˈsʌmθɪŋ  obsa-
dzić coś, obsługiwać

to masquerade as sth  tə 
ˌmɑːskəˈreɪd əz ˈsʌmθɪŋ  maskować 
się jako coś

to mastermind sth  tə ˈmɑːstəmaɪnd 
ˈsʌmθɪŋ  ukartować coś, zaplanować

to master sth  tə ˈmɑːstə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 opanować coś (umiejętność)

to melt  tə melt  topić

to memorise sth  tə ˈmeməraɪz 
ˈsʌmθɪŋ  zapamiętać coś

to mention sb  tə ˈmenʃn ˈsʌmbədi 
 wspomnieć kogoś/o kimś

to mimic sth  tə ˈmɪmɪk ˈsʌmθɪŋ  na-
śladować coś

to mine for X  tə maɪn fə(r)  wydoby-
wać X (w kopalni)

to mitigate sth  tə ˈmɪtɪɡeɪt ˈsʌmθɪŋ 
 ograniczyć coś (złego), zminimalizo-
wać (ryzyko)

to mitigate sth  tə ˈmɪtɪɡeɪt ˈsʌmθɪŋ 
 złagodzić coś, zmniejszyć

to mop sth up  tə mɒp ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 pozamiatać coś, posprzątać (również 
w przen.)

to morph sth  tə mɔːf ˈsʌmθɪŋ  prze-
kształcić coś

to mount sth  tə maʊnt ˈsʌmθɪŋ  za-
mocować coś

to move away from sth   tə muːv 
əˈweɪ frəm ˈsʌmθɪŋ  odejść od czegoś

to muse  tə mjuːz  dumać, rozmyślać

to mutate  tə mjuːˈteɪt  zmutować, 
przekształcić się

to nab sth  tə næb ˈsʌmθɪŋ  złowić 
coś, złapać

to near sth  tə nɪə(r) ˈsʌmθɪŋ  zbliżać 
się do czegoś, zmierzać (ku końcowi) 
czegoś

to need one’s wits about oneself  tə 
niːd wʌnz wɪts əˈbaʊt wʌnˈself  pil-
nować się, mieć się na baczności 
(o kimś)

to nestle  tə ˈnesl  gnieździć się 
(gdzieś), mościć

to net X  tə net  zarobić X netto

to nip sth in the bud  tə nɪp ˈsʌmθɪŋ 
ɪn ðə bʌd  zdusić coś w zarodku

to nod off  tə nɒd ɒf  uciąć sobie 
drzemkę, zdrzemnąć się

to note  tə nəʊt  zauważyć, nadmienić

to notice sth  tə ˈnəʊtɪs ˈsʌmθɪŋ  za-
uważyć coś

to notify sb of sth  tə ˈnəʊtɪfaɪ 
ˈsʌmbədi əv ˈsʌmθɪŋ  powiadomić 
kogoś o czymś

to obsess over sth  tu əbˈses ˈəʊvə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  mieć obsesję na punkcie 
czegoś, obsesyjnie nad czymś myśleć

toolkit  ˈtuːlkɪt  komplet/zestaw na-
rzędzi

to opine  tu əˈpaɪn  wyrazić opinię

to opt to do sth  tu ɒpt tə du ˈsʌmθɪŋ 
 zdecydować się na zrobienie czegoś

to originate from somewhere  tu 
əˈrɪdʒəneɪt frəm ˈsʌmweə(r)  pocho-
dzić skądś

to outstrip sb  tu ˌaʊtˈstrɪp ˈsʌmbədi 
 prześcignąć, przewyższać kogoś

to outstrip sb  tu ˌaʊtˈstrɪp ˈsʌmbədi 
 prześcignąć kogoś

to overbook sth  tu ˈovərˌbʊk 
ˈsʌmθɪŋ  sprzedać więcej biletów (niż 
jest miejsc) na coś

to overcome sth  tu ˌəʊvəˈkʌm 
ˈsʌmθɪŋ  pokonać coś, przezwyciężyć

to oversee sth  tu ˌəʊvəˈsiː ˈsʌmθɪŋ 
 nadzorować coś

to overturn sth  tu ˌəʊvəˈtɜːn 
ˈsʌmθɪŋ  obalić coś; unieważnić coś

to owe sb sth  tu əʊ ˈsʌmbədi 
ˈsʌmθɪŋ  być coś komuś winnym

to paint oneself as X  tə peɪnt 
wʌnˈself əz  ukazywać siebie jako X, 
wytwarzać X obraz siebie

to parade  tə pəˈreɪd  paradować

to pass a test  tə pɑːs ə ˈtest  zdać 
egzamin

to pass sth up  tə paːs ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 przegapić, przepuścić okazję na coś

to peak  tə piːk  osiągnąć szczyt/mak-
simum

to peg sth to sth  tə peɡ ˈsʌmθɪŋ tə 
ˈsʌmθɪŋ  przywiązać coś do czegoś 
(np. wartość waluty do kruszcu)

to perceive sb as X  tə pəˈsiːv 
ˈsʌmbədi əz  postrzegać kogoś jako X

to perform poorly  tə pəˈfɔːm ˈpʊəli 
 słabo wypaść, osiągać kiepskie wy-
niki

to perish  tə ˈperɪʃ  zginąć, ulec zagła-
dzie

to permeate sth  tə ˈpɜːmɪeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  przenikać coś

to permit to do sth  tə ˈpɜːmɪt tə du 
ˈsʌmθɪŋ  zezwolić na (z)robienie cze-
goś

to persist  tə pəˈsɪst  utrzymywać się, 
nie ustępować 

to persuade sb to do sth  tə 
pəˈsweɪd ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ 
 przekonać kogoś do zrobienia czegoś

to pick and choose sth  tə pɪk ənd 
tʃuːz ˈsʌmθɪŋ  dobrać coś, wybierać 
coś (spośród czegoś)

to pile sth high  tə paɪl ˈsʌmθɪŋ haɪ 
 układać z czegoś niezły stosik, wyso-
ką górkę

to place store in sth  tə ˈpleɪs stɔː(r) 
ɪn ˈsʌmθɪŋ  pokładać w czymś zaufa-
nie

to plummet  tə ˈplʌmɪt  runąć w dół, 
gwałtownie spaść

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

to pop up  tə pɒp ʌp  pojawiać się, 
wyrastać (jak spod ziemi, jak grzyby 
po deszczu itp.)

to pore over sth  tə pɔː(r) ˈəʊvə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  ślęczeć nad czymś, praco-
wać nad czymś (np. ciężko i żmudnie)
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to pose sth  tə pəʊz ˈsʌmθɪŋ  zada-
wać coś (pytanie), stanowić coś (pro-
blem do rozwiązania)

to possess sth  tə pəˈzes ˈsʌmθɪŋ 
 posiadać coś

to precipitate sth  tə prɪˈsɪpɪteɪt 
ˈsʌmθɪŋ  wywołać coś, doprowadzić

to predate sth  tə priˈdeɪt ˈsʌmθɪŋ 
 poprzedzać coś (w czasie)

to predict sth  tə prɪˈdɪkt ˈsʌmθɪŋ 
 przewidzieć coś

to prevail  tə prɪˈveɪl  dominować, 
przeważać

to prevent sth  tə prɪˈvent ˈsʌmθɪŋ 
 zapobiec czemuś

to price sb out of the market  tə 
praɪs ˈsʌmbədi aʊt əv ðə ˈmɑːkɪt  wy-
przeć kogoś z rynku cenami

to prize sth highly  tə praɪz ˈsʌmθɪŋ 
ˈhaɪli  wielce coś cenić

to proceed  tə prəˈsiːd  przejść do 
zrobienia (czegoś)

to prohibit sth  tə prəˈhɪbɪt ˈsʌmθɪŋ 
 zakazać czegoś

to project sb to sth  tə prəˈdʒekt 
ˈsʌmbədi tə ˈsʌmθɪŋ  wywindować 
kogoś do czegoś

to proliferate  tə prəˈlɪfəreɪt  szerzyć 
się, rozpowszechniać

to promote sth  tə prəˈməʊt ˈsʌmθɪŋ 
 promować coś, wspierać

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

to prosper  tə ˈprɒspə(r)  dobrze pro-
sperować

to provide sth to sb  tə prəˈvaɪd 
ˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmbədi  dostarczać coś 
komuś, dawać

to pull a stunt  tə pʊl ə stʌnt  prze-
prowadzić akcję (reklamową); wyciąć 
numer (komuś, jakiś)

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

to purchase sth  tə ˈpɜːtʃəs ˈsʌmθɪŋ 
 nabyć coś

to push on  tə pʊʃ ɒn  przeć/iść dalej 
(z czymś)

to push sb aside  tə pʊʃ ˈsʌmbədi 
əˈsaɪd  odepchnąć kogoś na bok

to push sth back  tə pʊʃ ˈsʌmθɪŋ bæk 
 przenieść coś (na później), przełożyć

to put all one’s eggs in one 
basket  tə pʊt ɔːl wʌnz egz ɪn wʌn 
ˈbɑːskɪt  postawić wszystko na jedną 
kartę

to put doing sth off  tə pʊt ˈduːɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ ɒf  odłożyć zrobienie czegoś 
(na później)

to put oneself first  tə pʊt wʌnˈself 
ˈfɜːst  stawiać swój interes na pierw-
szym miejscu

to put oneself forward  tə pʊt 
wʌnˈself ˈfɔːwəd  wystąpić ze swoją 
kandydaturą

to put one’s mind to sth  tə ˈpʊt 
wʌnz maɪnd tə ˈsʌmθɪŋ  powziąć po-
stanowienie, by coś zrobić; przyłożyć 
się, by coś zrobić

to put sb at risk  tə pʊt ˈsʌmbədi ət 
rɪsk  narazić coś na ryzyko

to put sb on the map  tə pʊt 
ˈsʌmbədi ɒn ðə mæp  wsławić kogoś, 
sprawić, że o kimś (z)robi się głośno 
na świecie

to put sb through to sb  tə pʊt 
ˈsʌmbədi θruː tə ˈsʌmbədi  połączyć 
kogoś z kimś (przełączyć telefonicz-
nie)

to put sb to the test  tə pʊt ˈsʌmbədi 
tə ðə ˈtest  poddać kogoś próbie, wy-
stawić kogoś na próbę

to put sth at X  tə ˈpʊt ˈsʌmθɪŋ ət 
 podawać X (jako liczbę czegoś)

to put sth down to sth  tə pʊt 
ˈsʌmθɪŋ daʊn tə ˈsʌmθɪŋ  uznać coś 
za wynik/skutek czegoś

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

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

to qualify as X  tə ˈkwɒlɪfaɪ əz  zakwa-
lifikować się jako X, kwalifikować się 
do (miana) X

to question sb  tə ˈkwestʃən ˈsʌmbədi 
 podważać kogoś, zakwestionować

to rack one’s brains  tə ræk wʌnz 
breɪnz  łamać sobie głowę, główko-
wać

to rank X  tə ræŋk  plasować się na X 
miejscu

to rate sth  tǝ reɪt ˈsʌmθɪŋ  sklasyfiko-
wać coś, ocenić

to ravage sth  tə ˈrævɪdʒ ˈsʌmθɪŋ 
 spustoszyć coś, zrujnować

to reach a certain point  tə riːtʃ ə 
ˈsɜːtn pɔɪnt  osiągnąć pewien punkt/
poziom

to reach out to sb  tə riːtʃ ˈaʊt tə 
ˈsʌmbədi  nawiązać z kimś kontakt, 
skontaktować się z kimś

to reapply for sth  tə ˌriːəˈplaɪ fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  ponownie o coś wystąpić

to rebrand sth  tə ˌriːˈbrænd ˈsʌmθɪŋ 
 zmienić/odnowić markę czegoś, 
sprzedać coś pod nową marką

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

to rectify sth  tə ˈrektɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 poprawić coś

to reflect sth  tə rɪˈflekt ˈsʌmθɪŋ  od-
zwierciedlać coś

to refrain from doing sth  tə rɪˈfreɪn 
frəm ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  powstrzymać się 
od z/robienia czegoś

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

to reign supreme  tə reɪn suːˈpriːm 
 rządzić niepodzielnie

to relaunch  tə ˌriːˈlɔːntʃ  ponownie 
coś uruchomić, ponownie coś wypu-
ścić

to release sth  tə rɪˈliːs ˈsʌmθɪŋ  wy-
puścić coś, wydać

to relocate to X  tə ˌriːləʊˈkeɪt tə 
 przenieść się do X

to rely on sth  tə rɪˈlaɪ ɒn ˈsʌmθɪŋ 
 polegać na czymś

to remain at large  tə rɪˈmeɪn ət lɑːdʒ 
 pozostać na wolności, uniknąć złapa-
nia/kary (o przestępcy)

to remain  tə rɪˈmeɪn  pozostawać

to render sth sth  tə ˈrendə(r) 
ˈsʌmθɪŋ ˈsʌmθɪŋ  uczynić coś czymś/
jakimś
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to renew sth  tə rɪˈnjuː ˈsʌmθɪŋ  od-
nowić coś

to report on sth  tə rɪˈpɔːt ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  relacjonować coś, zdawać 
relacje z czegoś

to request sth  tə rɪˈkwest ˈsʌmθɪŋ 
 poprosić o coś; zgłosić wniosek

to resemble sth  tə rɪˈzembl ˈsʌmθɪŋ 
 przypominać coś

to resign  tə rɪˈzaɪn  ustąpić (ze stano-
wiska), zrezygnować

to rest on sb’s laurels  tə rest ɒn 
ˈsʌmbədɪz ˈlɒrəlz  spocząć na laurach 
(o kimś)

to result from sth  tǝ rɪˈzʌlt frǝm 
ˈsʌmθɪŋ  być czymś wywołanym, być 
czymś spowodowanym

to return the favour  tə rɪˈtɜːn ðə 
ˈfeɪvə(r)  odwdzięczyć się (UK)

to reveal  tə rɪˈviːl  ujawnić, pokazać

to review sth  tə rɪˈvjuː ˈsʌmθɪŋ  prze-
analizować coś

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

to rise to prominence  tə raɪz tǝ 
ˈprɒmɪnəns  osiągnąć znaczącą pozy-
cję

to rob a bank  tə rɒb ə bæŋk  obrabo-
wać bank

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

to rule sth out  tǝ ruːl ˈsʌmθɪŋ aʊt 
 wykluczyć coś

to run (for office)  tə rʌn fə(r) ˈɒfɪs 
 ubiegać się (o urząd)

to run an ad campaign  tə rʌn ən æd 
kæmˈpeɪn  prowadzić kampanię re-
klamową

to rush somewhere  tə rʌʃ 
ˈsʌmweə(r)  popędzić gdzieś, pospie-
szyć

to salivate over sth  tə ˈsælɪveɪt 
ˈəʊvə(r) ˈsʌmθɪŋ  ślinić się na myśl 
o czymś

to sanitise sth  tə ˈsænɪtaɪz ˈsʌmθɪŋ 
 odkazić coś, zdezynfekować

to satiate sb  tə ˈseɪʃɪeɪt ˈsʌmbədi 
 zadowolić kogoś, zaspokoić

..., to say the least  tə seɪ ðə liːst  ...
oględnie mówiąc, delikatnie rzecz 
ujmując

to sb’s doorstep  tə ˈsʌmbədiz 
ˈdɔːstep  na czyimś progu, pod czy-
imiś drzwiami

to schedule sth  tə ˈʃedjuːl ˈsʌmθɪŋ 
 zaplanować coś

to scoot around  tə skuːt əˈraʊnd 
 śmigać, latać (o szybkim jeżdżeniu 
np. autem)

to secure sb sth  tə sɪˈkjʊə(r) 
ˈsʌmbədi ˈsʌmθɪŋ  zapewnić coś ko-
muś

to seek the office  tə siːk ði ˈɒfɪs 
 ubiegać się o urząd

to send shivers down sb’s spine  tə 
send ˈʃɪvəz daʊn ˈsʌmbədɪz spaɪn 
 przyprawić kogoś o dreszcze, spra-
wić, że ktoś dostanie gęsiej skórki

to set oneself apart from the 
pack  tə set wʌnˈself əˈpɑːt frəm 
ðə pæk  wyróżnić się na tle innych 
(o kimś)

to set sth up  tə set ˈsʌmθɪŋ ʌp  zało-
żyć coś, ułożyć, zorganizować

to shelter sb from sth  tə ˈʃeltə(r) 
ˈsʌmbədi frəm ˈsʌmθɪŋ  ochronić ko-
goś przed czymś

to showcase sth  tə ˈʃəʊkeɪs ˈsʌmθɪŋ 
 przedstawiać coś, ukazywać

to show up to work  tə ʃəʊ ʌp tə 
ˈwɜːk  zjawić się w pracy

to shut down  tə ʃʌt daʊn  zamknąć, 
wyłączyć

to sidestep sth  tə ˈsaɪdstep ˈsʌmθɪŋ 
 omijać coś, uchylać się przed czymś

to silence sb  tə ˈsaɪləns ˈsʌmbədi 
 uciszyć kogoś

to simplify sth  tə ˈsɪmplɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 uprościć coś

to skip sth  tə skɪp ˈsʌmθɪŋ  ominąć 
coś, opuścić

to skyrocket  tə ˈskaɪrɒkɪt  wzrastać 
w zawrotnym tempie, osiągać niebo-
tyczną wysokość

to slow sth down  tə sləʊ ˈsʌmθɪŋ 
daʊn  spowolnić coś

to snatch sth  tə snætʃ ˈsʌmθɪŋ  do-
rwać coś, zagarnąć

to spare sb from sth  tə speə(r) 
ˈsʌmbədi frəm ˈsʌmθɪŋ  oszczędzić 
komuś czegoś

to spark sth  tə spɑːk ˈsʌmθɪŋ  wznie-
cić coś

to spell bad news (for sb)  tə spel 
ˌbæd ˈnju:z fə(r) ˈsʌmbədi  oznaczać 
złe wieści (dla kogoś)

to spew into sth  tə spjuː ˈɪntə 
ˈsʌmθɪŋ  emitować masowo (np. 
gazy)

to spike  tə spaɪk  gwałtownie wzro-
snąć, odnotować wzrost

to spin around  tə spɪn əˈraʊnd  ob-
rócić się (dokoła)

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

to spread like fire  tə spred ˈlaɪk 
ˈfaɪə(r)  szerzyć się lotem błyskawicy

to sputter  tə ˈspʌtə(r)  zacząć kuleć, 
zwolnić obroty

to stand at X  tə stænd ət  wynosić X, 
stanowić

to stand on one’s own (two) feet  tə 
stænd ɒn wʌnz əʊn ˈtuː fiːt  stanąć na 
(własnych) nogach (o byciu niezależ-
nym)

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

to stave sth off  tə steɪv ˈsʌmθɪŋ ɒf 
 oddalić (widmo czegoś), odsunąć coś 
(nieuchronnego)

to stay put  tə steɪ pʊt  pozostać na 
miejscu, nie ruszać się z miejsca 
(pot.)

to stay with sb  tə steɪ wɪð ˈsʌmbədi 
 pozostać w czyjejś pamięci

to steer sth away from sth  tə stɪə(r) 
ˈsʌmθɪŋ əˈweɪ frəm ˈsʌmθɪŋ  skie-
rować coś z dala od czegoś, pomóc 
czemuś uniknąć czegoś

to stick somewhere  tə stɪk 
ˈsʌmweə(r)  pozostać gdzieś, utrzy-
mać się

to stir sth up  tə stɜː(r) ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 wzniecić coś, pobudzić

to stockpile sth  tə ˈstɒkpaɪl ˈsʌmθɪŋ 
 gromadzić coś (zapasy na czarną go-
dzinę)
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to stoke panic  tə stəʊk ˈpænɪk 
 wzniecać panikę

to straddle the line between sth 
and sth  tə ˈstrædl ðə laɪn bɪˈtwiːn 
ˈsʌmθɪŋ ənd ˈsʌmθɪŋ  balansować na 
krawędzi między czymś a czymś

to strike sb  tə straɪk ˈsʌmbədi  ude-
rzyć kogoś (również zaskoczyć, zwró-
cić uwagę itp.)

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

to struggle  tə ˈstrʌɡl  borykać się, 
przeżywać trudności

to stumble  tə ˈstʌmbl  potknąć się

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

to suffer  tə ˈsʌfə(r)  ucierpieć

to suit sb  tə suːt ˈsʌmbədi  pasować 
komuś, odpowiadać

to surpass X  tə səˈpɑːs  przewyższyć/
przekroczyć X

to suspend sth  tə səˈspend ˈsʌmθɪŋ 
 wstrzymać coś, zawiesić coś (np. na 
jakiś czas)

to sweat over sth  tə swet ˈəʊvə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  drżeć o coś, obawiać się 
o coś

to sweep across sth  tə swiːp əˈkrɒs 
ˈsʌmθɪŋ  przetoczyć się przez coś

to swell  tə swel  wzrosnąć (mocno, 
znacznie)

to swoop in  tǝ swuːp ɪn  przybyć (na 
pomoc, z odsieczą), wpaść (z pomo-
cą)

to tackle sth  tə ˈtækl ˈsʌmθɪŋ  roz-
wiązać coś (problem, kwestię)

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

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

to take a hit  tə teɪk ə hɪt  zostać (bo-
leśnie) dotkniętym przez coś, mocno 
coś odczuć

to take a swipe at sb  tə teɪk ə swaɪp 
ət ˈsʌmbədi  zamierzyć się na kogoś, 
zamachnąć na kogoś

to take a turn for the worse  tə teɪk 
ə tɜːn fə(r) ðə wɜːs  zmienić się na 
gorsze, pogorszyć się

to take care of sth  tə teɪk keə(r) əv 
ˈsʌmθɪŋ  załatwić coś

to take notice of sth  tə teɪk ˈnəʊtɪs 
əv ˈsʌmθɪŋ  zauważyć coś, dostrzec

to take off  tə teɪk ɒf  wystartować, 
stać się popularnym

to take sb on  tə teɪk ˈsʌmbədi ɒn 
 rzucić komuś wyzwanie, podjąć z 
kimś walkę

to take sb over  tə teɪk ˈsʌmbədi 
ˈəʊvə(r)  przejąć kogoś

to take sth for granted  tə teɪk 
ˈsʌmθɪŋ fə(r) ˈɡrɑːntɪd  brać coś za 
pewnik, uznawać za oczywiste

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

to take the reins  tə teɪk ðə reɪnz 
 przejąć stery

to take the time to do sth  tə teɪk ðə 
ˈtaɪm tə du ˈsʌmθɪŋ  poświęcić czas 
na zrobienie czegoś

to tally X  tə ˈtæli  wyliczyć X (liczbę 
czegoś), podliczyć X (łącznie)

to tarnish  tə ˈtɑːnɪʃ  zmatowieć

to tell the difference between sth  tə 
tel ðə ˈdɪfrəns bɪˈtwiːn ˈsʌmθɪŋ  znać 
różnicę między czymś, rozróżniać coś

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

to terrorize sth  tə ˈterəraɪz ˈsʌmθɪŋ 
 terroryzować coś

to think big  tə θɪŋk bɪg  myśleć na 
dużą skalę, oceniać/analizować coś z 
bardzo szerokiej perspektywy

to this day  tə ðɪs deɪ  po dziś dzień

to threaten sth  tə ˈθretn ˈsʌmθɪŋ  za/
grozić czemuś

to thrive  tə θraɪv  kwitnąć, dobrze 
prosperować

to throw sb out of work  tə ˈθrəʊ 
ˈsʌmbədi ˈaʊt əv ˈwɜːk  wyrzucić ko-
goś z pracy

to throw sth to the curb  tə ˈθrəʊ 
ˈsʌmθɪŋ tə ðu kɜːb  wywalić coś na 
bruk, wywalić coś

to top sth with sth  tə tɒp ˈsʌmθɪŋ 
wɪð ˈsʌmθɪŋ  posypać coś czymś od 
góry

to total  tə ˈtəʊtl  wynosić, wynieść 
łącznie

to trace sth  tə treɪs ˈsʌmθɪŋ  prześle-
dzić coś, wytropić

to transition into sth  tə trænˈzɪʃn 
ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ  przejść do czegoś, 
przenieść się

to treat sb  tə triːt ˈsʌmbədi  leczyć 
kogoś

to trick sth  tə trɪk ˈsʌmθɪŋ  oszukać 
coś

to trump sth  tǝ trʌmp ˈsʌmθɪŋ  prze-
bijać coś

to try one’s hand at sth  tə traɪ 
wʌnz hænd ət ˈsʌmθɪŋ  spróbować 
w czymś swych sił

to tune sth up  tə tjuːn ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 podrasować coś; podreperować

to turn into sth  tə tɜːn ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ 
 zmienić się w coś

to turn sth into sth  tə tɜːn ˈsʌmθɪŋ 
ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ  zmienić coś w coś

to turn to sth  tə tɜːn tə ˈsʌmθɪŋ 
 zwrócić się do czegoś/ku czemuś

to tweak sth  tə twiːk ˈsʌmθɪŋ  dosto-
sować coś, (trochę) zmienić

tough as nails  tʌf əz neɪlz  twardy jak 
skała

tough times  tʌf ˈtaɪmz  ciężkie czasy

to undercut sth  tu ˌʌndəˈkʌt ˈsʌmθɪŋ 
 stosować dumpingowe ceny na coś, 
zaniżać ceny czegoś

to unlock sth  tu ʌnˈlɒk ˈsʌmθɪŋ  od-
blokować coś

to upset sb  tu ʌpˈset ˈsʌmbədi  zde-
nerwować kogoś, zmartwić, zasmucić

to vanish  tə ˈvænɪʃ  zniknąć

to vanquish sb  tə ˈvæŋkwɪʃ ˈsʌmbədi 
 zniszczyć kogoś, pokonać

to verge on sth  tə vɜːdʒ ɒn ˈsʌmθɪŋ 
 graniczyć z czymś, ocierać się o coś

to verify sth  tǝ ˈverɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ  we-
ryfikować, sprawdzać coś

to vet sb  tə vet ˈsʌmbədi  badać czy-
jąś przeszłość, prześwietlać kogoś
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to vie for sth  tə vaɪ fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 ubiegać się o coś, rywalizować o coś

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

to vote with one’s feet  tə vəʊt wɪð 
wʌnz fiːt  zagłosować nogami (zrobić 
coś, żeby okazać swoją preferencję 
lub niezadowolenie)

to vote with one’s wallet  tə vəʊt 
wɪð wʌnz ˈwɒlɪt  zagłosować port-
felem (zakupić coś lub nie zakupić, 
pokazując swoją preferencję lub 
wsparcie)

to warn  tə wɔːn  ostrzegać

to wash sth down with sth  tə wɒʃ 
ˈsʌmθɪŋ daʊn wɪð ˈsʌmθɪŋ  spłukać 
coś czymś, popić

to weather a storm  tə ˈweðə(r) ə 
stɔːm  przetrwać najgorsze

to wedge sth somewhere  tə wedʒ 
ˈsʌmθɪŋ ˈsʌmweə(r)  wcisnąć coś 
gdzieś (między coś a coś)

to whittle sth down  tə ˈwɪtl ˈsʌmθɪŋ 
daʊn  powoli/stopniowo coś wykru-
szyć, zredukować

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

to win people over  tə wɪn ˈpiːpl 
ˈəʊvə(r)  zdobyć przychylność/uzna-
nie ludzi

to wipe sth out  tə waɪp ˈsʌmθɪŋ aʊt 
 zlikwidować coś, usunąć

to withdraw one’s interest  tə 
wɪðˈdrɔː wʌnz ˈɪntrəst  wycofać swoje 
zainteresowanie stanowiskiem, wy-
cofać się jako kandydat

to withstand sth  tə wɪðˈstænd 
ˈsʌmθɪŋ  wytrzymać coś, znieść

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

to work sth out  tə wɜːk ˈsʌmθɪŋ aʊt 
 znaleźć rozwiązanie (problemu), roz-
gryźć (coś)

to work wonders  tə ˈwɜːk ˈwʌndəz 
 zdziałać cuda

to wreak havoc  tə riːk ˈhævək  siać 
chaos, dokonać zniszczeń

track record  træk ˈrekɔːd  historia 
dokonań/osiągnięć

trade agreement  treɪd əˈɡriːmənt 
 umowa handlowa

trade group  treɪd ɡruːp  grupa han-
dlowa, grupa ds. handlu

traffic police  ˈtræfɪk pəˈliːs  drogów-
ka

traffic  ˈtræfɪk  ruch uliczny

train conductor  treɪn kənˈdʌktə(r) 
 konduktor pociągu

tranquillity  træŋˈkwɪləti  spokój (UK)

transparency  trænsˈpærənsi  przej-
rzystość

treatment  ˈtriːtmənt  leczenie

trench  trentʃ  rów

troubling  ˈtrʌblɪŋ  niepokojący

trustworthy  ˈtrʌstwɜːði  godny zaufa-
nia

truthful  ˈtruːθfəl  prawdomówny

tsunami  tsuːˈnɑːmi  tsunami

tuberculosis  tju:ˌbɜːkjʊˈləʊsɪs  gruź-
lica

turbulence  ˈtɜːbjʊləns  turbulencja

turbulent  ˈtɜːbjʊlənt  wzburzony, nie-
spokojny

turf war  tɜːf wɔː(r)  walka o teryto-
rium, konflikt o wpływy (terytorialne, 
na danym obszarze) (pot.)

turmoil  ˈtɜːmɔɪl  wrzenie

tycoon  taɪˈkuːn  potentat, magnat

U
ubiquitous  juːˈbɪkwɪtəs  wszechobec-
ny

ultimately  ˈʌltɪmətli  ostatecznie, 
w końcu

umbrella term  ʌmˈbrelə tɜːm  zbior-
czy termin/określenie, określenie 
zbiorowe

unabashedly  ˌʌnəˈbæʃɪdli  bezwstyd-
nie, bez skrępowania

unaffected  ˌʌnəˈfektɪd  niedotknięty 
(czymś), nietknięty

unauthorised  ʌnˈɔːθəraɪzd  nie-
uprawniony, niedozwolony

unavoidable  ˌʌnəˈvɔɪdəbl  nie-
uchronny, nieunikniony

unceremoniously  ˌʌnˌserəˈməʊniəsli 
 bezceremonialnie, obcesowo

uncertain  ʌnˈsɜːtn  niepewny

unconventional  ˌʌnkənˈvenʃnəl  nie-
konwencjonalny, nietradycyjny

undaunted  ʌnˈdɔːntɪd  niezrażony, 
nieustraszony

underestimate  ˌʌndəˈrestɪmeɪt  nie-
docenienie, niedocenianie (czegoś)

underexploited  ˌʌndərɪkˈsplɔɪtɪd 
 niewykorzystany (o potencjale, moż-
liwości)

understandably  ˌʌndəˈstændəbli  w 
oczywisty/zrozumiały sposób

undesirable  ˌʌndɪˈzaɪərəbl  niepożą-
dany, niechciany

undeterred  ˌʌndɪˈtɜːd  niezłomny, 
niezrażony

unemployment rate  ˌʌnɪmˈploɪmənt 
reɪt  wskaźnik bezrobocia

unemployment  ˌʌnɪmˈploɪmənt  bez-
robocie

unequivocal  ˌʌnɪˈkwɪvəkəl  jedno-
znaczny

unfamiliarity with sth  
ˌʌnfəˌmɪlɪˈærɪti wɪð ˈsʌmθɪŋ  niezna-
jomość czegoś

unfortunate  ʌnˈfɔːtʃʊnət  niefortunny, 
godny pożałowania

unhelpful  ʌnˈhelpfl  bezużyteczny

unified  ˈjuːnɪfaɪd  zjednoczony

unique  juˈniːk  unikalny, niepowta-
rzalny

unitary  ˈjuːnɪtri  unitarny

unit of value  ˈjuːnɪt əv ˈvæljuː  jed-
nostka wartości, jednostka monetar-
na

universal appeal  ˌjuːnɪˈvɜːsl əˈpiːl 
 trafiający do wszystkich, podobający 
się wszystkim

universal health care  ˌjuːnɪˈvɜːsl 
helθ keə(r)  powszechna opieka zdro-
wotna
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unlike  ˌʌnˈlaɪk  w odróżnieniu (od 
kogoś/czegoś)

unreasonable  ʌnˈriːznəbl  nieracjo-
nalny, nierozsądny

unreliable  ˌʌnrɪˈlaɪəbl  niesolidny, 
zmienny

unrepentant  ˌʌnrɪˈpentənt  nieokazu-
jący skruchy

unrest  ʌnˈrest  rozruchy, zamieszki

unseasoned  ˌʌnˈsiːznd  nieprzypra-
wiony

unspecified  ʌnˈspesɪfaɪd  nieokre-
ślony

unsubstantiated  ˌʌnsəbˈstænʃieɪtɪd 
 bezpodstawny, bez popracia/dowo-
dów

unsustainable  ˌʌnsəˈsteɪnəbl  nie-
rentowny, nietrwały

unwilling to do sth  ʌnˈwɪlɪŋ tə du 
ˈsʌmθɪŋ  niechętny do zrobienia cze-
goś

unwise  ʌnˈwaɪz  niemądry

unwritten rule  ˌʌnˈrɪtn ruːl  niepisana 
zasada

upcoming  ˌʌpˈkʌmɪŋ  nadchodzący

upending  ʌpˈendɪŋ  odwrócenie 
(czegoś do góry nogami itp.)

uplifting  ˌʌpˈlɪftɪŋ  podnoszący na 
duchu

uptick  ˈəpˌtɪk  niewielki wzrost, chwi-
lowy wzrost (US)

urban  ˈɜːbən  miejski

utility  juːˈtɪlɪti  usługi komunalne, 
media,  użyteczność, przydatność

utterly  ˈʌtəli  zupełnie, całkowicie

V
vaccine  ˈvæksiːn  szczepionka

valley  ˈvæli  dolina

valuable  ˈvæljʊəbl  wartościowy

vandalism  ˈvændəlɪz(ə)m  wanda-
lizm

varied  ˈveərɪd  różnorodny, zróżnico-
wany

variety  vəˈraɪəti  odmiana, rodzaj, 
rozmaitość, różnorodność

vast  vɑːst  szeroki, rozległy

veil  veɪl  zasłona

ventilator  ˈventɪleɪtə(r)  respirator 
(medyczny)

venture  ˈventʃə(r)  przedsięwzięcie, 
operacja

viable  ˈvaɪəbl  realny, wykonalny

via  ˈvaɪə  przez, za pośrednictwem

vibe  vaɪb  atmosfera, aura

vice versa  vaɪs ˈvɜːsə  vice versa, 
odwrotnie

vicious cycle  ˈvɪʃəs ˈsaɪkl  błędne 
koło, samonapędzająca się porażka

vicious  ˈvɪʃəs  okrutny, brutalny

victim  ˈvɪktɪm  ofiara

vicuña  vɪˈkjuːnjə  wikunia

vineyard  ˈvɪnjəd  winnica

viral marketing  ˈvaɪrəl ˈmɑːkɪtɪŋ 
 marketing wiralny

viral outbreak  ˈvaɪrəl ˈaʊtbreɪk  wy-
buch epidemii wirusa

virtually  ˈvɜːtʃʊəli  praktycznie

virtual  ˈvɜːtʃʊəl  praktyczny, dosłowny

virulent  ˈvɪrʊlənt  zjadliwy, wirulent-
ny

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

vocal  ˈvəʊkl  otwarcie/głośno wyra-
żający swoją opinię

volatile  ˈvɒlətaɪl  niestabilny

voluntary  ˈvɒləntri  dobrowolny, nie-
obowiązkowy

vomiting  ˈvɒmɪtɪŋ  wymioty

voracious  vəˈreɪʃəs  żarłoczny, niena-
sycony

voyage  ˈvɔɪɪʤ  podróż

W
warring  ˈwɔːrɪŋ  wojujący, wojowni-
czy

Washington, D.C.  ˈwɒʃɪŋtən diː siː 
 Waszyngton (stolica USA)

weakening  ˈwiːkənɪŋ  osłabienie

weakness  ˈwiːknəs  osłabienie, sła-
bość

wealth  welθ  majątek, bogactwo

wealthy  ˈwelθi  zamożny

well-being  wel ˈbiːɪŋ  dobre samopo-
czucie (psychiczne/fizyczne)

well-connected  wel kəˈnektɪd  o do-
brych koneksjach/powiązaniach

well worth sth  wel wɜːθ ˈsʌmθɪŋ  z 
pewnością wart czegoś, zdecydowa-
nie wart czegoś

wet-behind-the-ears  wet bɪˈhaɪnd 
ði ɪəz  zupełnie zielony, zupełnie 
niedoświadczony (pot., tylko przed 
rzeczownikiem)

what goes on?  ˈwɒt ɡəʊz ɒn  co się 
dzieje?

wheat  ˈwiːt  pszenica

when all is said and done  wen ɔːl ɪz 
ˈsed ənd dʌn  ostatecznie rzecz biorąc

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

when the going gets tough  wen ðə 
ˈɡəʊɪŋ ɡets tʌf  gdy jest ciężko, kiedy 
zaczynają się kłopoty

whirling  ˈwɜːlɪŋ  obracający się

white-collar  waɪt ˈkɒlə(r)  urzędniczy, 
umysłowy (o pracy)

wholeheartedly  ˌhəʊlˈhɑːtɪdli  całym 
sercem, z całego serca

wide array of sth  waɪd əˈreɪ əv 
ˈsʌmθɪŋ  szeroki wachlarz/zakres cze-
goś, duży asortyment

widely distributed  ˈwaɪdli 
dɪˈstrɪbjuːtɪd  szeroko rozpowszech-
niony

widespread  ˈwaɪdspred  powszech-
ny, rozpowszechniony

wig  wɪɡ  peruka

wind farm  wɪnd fɑːm  farma wiatro-
wa

winner takes all  ˈwɪnə(r) teɪks ɔːl 
 zwycięzca bierze wszystko

with all guns blazing  wɪð ɔːl ɡʌnz 
ˈbleɪzɪŋ  w pełnej gotowości do ata-
ku, z całą mocą

with ease  wɪð iːz  z łatwością
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within sb’s financial range  wɪðˈɪn 
ˈsʌmbədɪz faɪˈnænʃl reɪndʒ  w czyimś 
zasięgu finansowym, dostępny finan-
sowo

without a trace  wɪðˈaʊt ə treɪs  bez 
śladu

without prior warning  wɪðˈaʊt 
ˈpraɪə(r) ˈwɔːnɪŋ  bez uprzedzenia

with the aim of doing sth  wɪð ði eɪm 
əv ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  mając na celu zro-
bienie czegoś

wonder  ˈwʌndə(r)  cud

workers’ rights  ˈwɜːkəz raɪts  prawa 
pracowników

working-class  ˌwɜːkɪŋˈklɑːs  klasy 
robotniczej (tylko przed rzeczowni-
kiem)

workplace  ˈwɜːkpleɪs  stanowisko 
pracy, miejsce pracy

workshop  ˈwɜːkʃɒp  warsztat

workstation  ˈwɜːkˌsteɪʃn  stacja ro-
bocza

would-be  wʊd bi  potencjalny, niedo-
szły (tylko przed rzeczownikiem)

wrinkle  ˈrɪŋkl  zmarszczka

wrongfully  ˈrɒŋfəli  niesłusznie

X
X-based  beɪst  znajdujący się w X, z 
siedzibą w X (tylko przed rzeczowni-
kiem)

X-bashing  ˈbæʃɪŋ  pastwienie się nad 
X, wyżywanie się

X-proof  pruːf  odporny na X

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

X buff  bʌf  wielbiciel X, amator X

X du jour  duː ˈʒʊə(r)  modny obecnie 
X, X który cieszy się w danym mo-
mencie popularnością (franc.)

X is here to stay...  ɪz hɪə(r) tə steɪ  X 
już tu pozostanie...

X is the real deal  ɪz ðə rɪəl diːl  X jest 
czymś prawdziwym, X istnieje na-
prawdę

X may be asking a lot  meɪ bi ˈɑːskɪŋ 
ə lɒt  X może być dość trudne do zre-
alizowania, X może nie być możliwe

X needs no introduction  niːdz nəʊ 
ˌɪntrəˈdʌkʃn  X nie trzeba przedsta-
wiać

X reared its ugly head  rɪəd ɪts ˈʌɡli 
hed  X (znowu) daje się we znaki, X 
dał popalić

X spotting  ˈspɒtɪŋ  obserwowanie 
X (np. pociągów, ptaków itp., jako 
hobby)

X stuck  stʌk  X już pozostało, X przy-
jęło się (np. imię, przydomek)

X years apart  ˈjiəz əˈpɑːt  oddalony o 
X lat; następujący po X latach

Y
yet  jet  a jednak, mimo to

you all good?  ju ɔːl ɡʊd  wszystko ok? 
(pot.)

you can bet your bottom dollar 
that...  ju kən bet jə(r) ˈbɒtəm ˈdɒlə(r) 
ðæt  to murowane, że... (US)

youngster  ˈjʌŋstə(r)  młodzian, mło-
da osoba

Z
zero tolerance policy  ˈzɪərəʊ 
ˈtɒlərəns ˈpɒləsi  polityka zerowej 
tolerancji


