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A
a bad apple  ə bæd ˈæpl  czarna 
owca, zakała (np. grupy, rodziny)

a bit of a headache  ə bɪt əv ə 
ˈhedeɪk  utrapienie, bolączka

a bit of an issue  ə bɪt əv ən ˈɪʃuː 
 pewien problem, problemik (pot.)

a change in fortune  ə tʃeɪndʒ ɪn 
ˈfɔːtʃuːn  odmiana losu

a force to be reckoned with  ə fɔːs 
tə bi ˈrekənd wɪð  siła, z którą należy 
się liczyć

a funny old X  ə ˈfʌni əʊld  zabawny 
X (iron., o czymś trudnym i pełnym 
wyzwań)

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

a hair under X  ə heə(r) ˈʌndə(r) 
 odrobinę poniżej X, ciut poniżej

a hop, skip and a jump  ə hɒp skɪp 
ənd ə dʒʌmp  o rzut beretem  
(od czegoś)

a labour of love  ə ˈleɪbə(r) əv ˈlʌv 
 praca, w którą ktoś wkłada duszę, 
serce (UK)

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

a night out  ə naɪt ˈaʊt  noc na 
mieście, nocny wypad (na imprezę)

a number of sth  ə ˈnʌmbə(r) əv 
ˈsʌmθɪŋ  pewna liczba czegoś, wiele 
czegoś

a person of interest  ə ˈpɜːsn əv 
ˈɪntrəst  osoba będąca obiektem 
zainteresowania (śledztwa),  
podejrzany

a piece of cake  ə piːs əv keɪk 
 łatwizna, pestka, bułka z masłem

a place of worship  ə ˈpleɪs əv 
ˈwɜːʃɪp  miejsce modlitwy, miejsce 
kultu

a range of sth  ə reɪndʒ əv ˈsʌmθɪŋ 
 asortyment/wybór czegoś

a sense of purpose  ə sens əv 
ˈpɜːpəs  poczucie celu

a spate of sth  ə speɪt əv ˈsʌmθɪŋ 
 seria czegoś (np. ataków, wypad-
ków)

a stay of execution  ə steɪ əv 
ˌeksɪˈkjuːʃn  odroczenie egzekucji, 
chwilowa ulga

a white knight  ə waɪt naɪt  wybaw-
ca, rycerz na białym koniu (zazw. 
o osobie lub organizacji, która 
wybawia inną firmę z tarapatów 
finansowych)

absence  ˈæbsəns  nieobecność, 
brak

accessible  əkˈsesəbl  dostępny, 
przystępny

according to sth  əˈkɔːdɪŋ tə 
ˈsʌmθɪŋ  zgodnie z czymś

accountable to sb  əˈkaʊntəbl tə 
ˈsʌmbədi  odpowiedzialny przed 
kimś

accounting fraud  əˈkaʊntɪŋ frɔːd 
 oszustwo finansowe

accusation of sth  ˌækjuˈzeɪʃn əv 
ˈsʌmθɪŋ  oskarżenie o coś

accustomed to sth  əˈkʌstəmd tə 
ˈsʌmθɪŋ  przyzwyczajony do czegoś

achievement  əˈtʃiːvmənt 
 osiągnięcie

acquaintance  əˈkweɪntəns  zna-
jomy, kolega

acquisition  ˌækwɪˈzɪʃn  nabycie, 
zakup

acrobatic  ˌækrəˈbætɪk   
akrobatyczny

activist  ˈæktɪvɪst  aktywista

acumen  ˈækjʊmən  dryg, 
smykałka(do czegoś)

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

Addis Ababa  ˈædɪs ˈæbəbə  Addis 
Abeba (stolica Etiopii)

additive  ˈædətɪv  dodatek (sub-
stancja chemiczna)

admittedly  ədˈmɪtɪdli  wprawdzie

adult  ˈædʌlt  dorosły

adventurous  ədˈventʃərəs 
 odważny, śmiały

adversary  ˈædvəsəri  wróg

aesthetics  iːsˈθetɪks  estetyka

aforementioned  əˌfɔːˈmenʃənd 
 wyżej wymieniony/wspomniany 
(tylko przed rzeczownikiem)

afterlife  ˈɑːftəlaɪf  życie poza-
grobowe

against all odds  əˈɡenst ɔːl ɒdz 
 pomimo przeciwności, nie zważając 
na nic

ageing  ˈeɪʤɪŋ  starzejący się, 
przestarzały

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

aggravated robbery  ˈæɡrəveɪtɪd 
ˈrɒbəri  napad/napaść z bronią  
w ręku

agile  ˈædʒaɪl  zwinny

agility  əˈdʒɪləti  zwinność, 
zręczność

ahead of sth  əˈhed əv ˈsʌmθɪŋ 
 przed czymś, zanim coś się 
odbędzie

ahem!  əˈhem  ekhm, hm 
(chrząknięcie; wyrażenie lekkiej 
irytacji/zdziwienia)

aid  eɪd  wsparcie

ailing  ˈeɪlɪŋ  chory, niedomagający

airline  ˈeəlaɪn  linia lotnicza

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

albeit  ˌɔːlˈbiːɪt  aczkolwiek, chociaż

alert  əˈlɜːt  czujny, uważny

all aboard...!  ɔːl əˈbɔːd  wszyscy 
na pokład! (dawniej przed odjaz-
dem pociągu, odlotem samolotu, 
odpłynięciem statku itp.)

all corners of the world  ɔːl ˈkɔːnəz 
ɒv ðə wɜːld  wszystkie zakątki świata

all manner of sth  ɔːl ˈmænə(r) əv 
ˈsʌmθɪŋ  najprzeróżniejsze (rodzaje) 
czegoś

all the way down to X  ɔːl ðə ˈweɪ 
daʊn tə  aż do X (do najniższego lub 
bardzo niskiego poziomu)

all too frequent  ɔːl tuː ˈfriːkwənt  aż 
za częsty

all-rounder  ɔːl ˈraʊndə(r)  wszech-
stronny, dobry do wszystkiego 
(pot., UK)
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allegation  ˌæləˈɡeɪʃn  domnie-
manie, oskarżenie

allegedly  əˈledʒɪdli  rzekomo

alliance  əˈlaɪəns  sojusz

ally  ˈælaɪ  sprzymierzeniec

along the way  əˈlɒŋ ðə ˈweɪ  po 
drodze

amazing  əˈmeɪzɪŋ  niesamowity

ambitious  æmˈbɪʃəs  ambitny

amen to that!  ˌɑːˈmen tə ðæt 
 zaiste!, święta racja!

amused  əˈmjuːzd  rozbawiony

analysis  əˈnæləsɪs  analiza

analyst  ˈænəlɪst  analityk

ancient  ˈeɪnʃənt  starożytny

anniversary  ˌænɪˈvɜːsəri  rocznica

annual  ˈænjuəl  roczny

anomaly  əˈnɒməli  anomalia, 
nieprawidłowość

anthem  ˈænθəm  hymn

apart from sth  əˈpɑːt frəm ˈsʌmθɪŋ 
 poza czymś, oprócz

apocalyptic  əˌpɒkəˈlɪptɪk  apokalip-
tyczny

apparently  əˈpærəntli  najwyraźniej

approach  əˈprəʊtʃ  podejście

approachable  əˈprəʊtʃəbl 
 przystępny

approximately  əˈprɒksɪmətli 
 w przybliżeniu

aquatic  əˈkwætɪk  wodny

arguably  ˈɑːɡjuəbli  zapewne, 
możliwe

armistice  ˈɑːmɪstɪs  zawieszenie 
broni

aromatic hydrocarbon  ˌærəˈmætɪk 
ˌhaɪdrəˈkɑːbən  węglowodór aroma-
tyczny

aromatics  ˌærəˈmætɪks  aromaty, 
związki aromatyczne

array  əˈreɪ  wybór, asortyment

arrival  əˈraɪvl  przybycie, przylot

artificial  ˌɑːtɪˈfɪʃl  sztuczny

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

as easy as ABC  əz ˈiːzi əz ˌeɪ biː ˈsiː 
 (coś) jest dziecinnie proste

as far afield as X  əz ˈfɑː(r) əˈfiːld əz 
 aż w X, w tak dalekim zakątku, jak X

as far as sb is concerned...  əz 
ˈfɑː(r) əz ˈsʌmbədi ɪz kənˈsɜːnd  jeśli 
chodzi o kogoś...

as of this moment  əz əv ðɪs 
ˈməʊmənt  jak do tej pory, jak na 
razie

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

as time goes on...  əz ˈtaɪm ɡəʊz 
ɒn  w miarę upływu czasu...

as X as it comes  əz əz ɪt kʌmz  na 
tyle X, na ile to możliwe

as you might expect...  əz ju maɪt 
ɪkˈspekt  jak można by się tego 
spodziewać...

Asia-Pacific Rim  ˈeɪdʒə pəˈsɪfɪk 
rɪm  Pierścień Azjatycko-Pacyficzny 
(część azjatycka Pacyficznego 
Pierścienia Ognia)

Asian tiger  ˈeɪʃn ˈtaɪɡə(r)  azjatycki 
tygrys (o gospodarkach azjatyckich 
odnoszących sukcesy ekonomiczne)

assets  ˈæsets  aktywa, majątek 
(składniki majątku)

assistance  əˈsɪstəns  pomoc

assumption  əˈsʌmpʃn  założenie

astonishing  əˈstɒnɪʃɪŋ 
 zdumiewający

astute  əˈstjuːt  bystry, przenikliwy

at first  ət ˈfɜːst  na początku, 
początkowo

at one point...  ət wʌn pɔɪnt 
 w pewnym momencie...

at sb’s hands  ət ˈsʌmbədɪz hændz 
 z czyjejś ręki, z czyichś rąk (np. 
zginąć, ponieść śmierć)

at sb’s own risk  ət ˈsʌmbədiɪz əʊn 
rɪsk  na (czyjeś) własne ryzyko

at the prospect of sth  ət ðə 
ˈprɒspekt əv ˈsʌmθɪŋ  na myśl 
o czymś, mając przed sobą jakąś 
perspektywę

at the time of writing,...  ət ðə 
ˈtaɪm əv ˈraɪtɪŋ  w czasie pisania/
powstawania (tego materiału)...

at-risk  ət rɪsk  zagrożony, 
znajdujący się pod groźbą (czegoś) 
(tylko przed rzeczownikiem)

auction  ˈɔːkʃn  aukcja

audience  ˈɔːdiəns  czytelnicy,  
widownia, słuchacze

audit  ˈɔːdɪt  audyt, gruntowne 
badanie czegoś pod kątem 
nieprawidłowości

auditor  ˈɔːdɪtə(r)  audytor

Aussie  ˈɒzi  Australijczyk (pot.)

authorities  ɔːˈθɒrətiz  władze

autobiography  ˌɔːtəʊbaɪˈɒɡrəfi 
 autobiografia

automotive industry  ˌɔːtəʊˈməʊtɪv 
ˈɪndəstri  przemysł samochodowy

autonomy  ɔːˈtɒnəmi  autonomia, 
niezależność

avenue  ˈævənjuː  droga, aleja

aware of sth  əˈweə(r) əv ˈsʌmθɪŋ 
 świadomy czegoś

awfully  ˈɔːfli  okropnie

awkward  ˈɔːkwəd  niezręczny, 
krępujący

aww!  ɔː  oo! (wyrażenie rozczule-
nia)

B
baby steps  ˈbeɪbi steps  drobne 
kroki, powolny postęp

background music  ˈbækɡraʊnd 
ˈmjuːzɪk  muzyka w tle

backslapping  ˈbækslæpɪŋ  gratu-
lowanie sobie nawzajem, klepanie 
się nawzajem po plecach

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

balancing act  ˈbælənsɪŋ ækt  próba 
pogodzenia interesów, gimnas-
tykowanie się (w celu osiągnięcia 
czegoś)

band  bænd  zespół

bankruptcy  ˈbæŋkrʌptsi  bankruc-
two

barbacoa  ˈbɑːbəkəʊə  meksykańska 
potrawa z długo pieczonego mięsa
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bargain hunting  ˈbɑːɡɪn ˈhʌntɪŋ 
 szukanie dobrej okazji (zakupowej)

BC (before Christ)  ˌbiː ˈsiː bɪˈfɔː(r) 
kraɪst  przed Chrystusem (o latach 
do naszej ery)

be warned!  bi wɔːnd  strzeż się! 
uwaga!

beauty parlour  ˈbjuːti pɑ:lər  salon 
urody (UK)

beauty salon  ˈbjuːti sælɒn  salon 
urody

bedlam  ˈbedləm  panika, chaos

behemoth  bɪˈhiːmɒθ  gigant,  
olbrzym

behind the scenes  bɪˈhaɪnd ðə 
siːnz  za kulisami

Beijing  ˌbeiˈdʒɪŋ  Pekin

below X mark  bɪˈləʊ mɑːk  poniżej 
X wartości/poziomu

benchmarking  ˈbentʃmɑːkɪŋ 
 badanie wydajności, sprawdzanie 
poziomu czegoś względem normy

benzene  ˈbenziːn  benzen

best-stocked  best stɒkt  najlepiej 
zaopatrzony (sklep)

better still...  ˈbetə(r) stɪl   
(a) najlepiej...

beyond the call of duty  bɪˈjɒnd 
ðə kɔːl əv ˈdjuːti  ponad to, co 
jest wymagane, więcej, niż tylko 
obowiązki

billion-dollar  ˈbɪlɪəŋ ˈdɒlə(r)  miliar-
dowy (zarabiający lub warty miliard 
dolarów)

biopic  ˈbaɪəʊpɪk  film biograficzny

biosphere  ˈbaɪəʊsfɪə(r)  biosfera

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

Blackjack  ˈblækdʒæk  blackjack 
(oczko, gra karciana)

bling  blɪŋ  błyskotki, świecidełka

bloody  ˈblʌdi  krwawy

blossoming  ˈblɒsəmɪŋ  kwitnący

blueprint  ˈbluːprɪnt  schemat, plan

board seat  bɔːd siːt  miejsce 
w radzie nadzorczej firmy

boardroom  ˈbɔːdruːm  dyrekcja, 
szczebel dyrektorski

bodyguard  ˈbɒdɪɡɑːd  ochroniarz

bon voyage  ˌbɒn vɔɪˈjɑːʒ  miłej/
szczęśliwej podróży (franc.)

booking  ˈbʊkɪŋ  rezerwacja

border  ˈbɔːdə(r)  granica

boredom  ˈbɔːdəm  nuda

borrowings  ˈbɒrəʊɪŋz  pożyczki, 
kredyty

bounty  ˈbaʊnti  skarb, łup

box set  bɒks set  zestaw 
wielopłytowy z filmami, serialem 
itp.

brainchild  ˈbreɪntʃaɪld  pomysł 
(czyjś)

brainstorming  ˈbreɪnstɔːmɪŋ  burza 
mózgów

brand new  ˌbræn ˈnjuː  nowiutki

break a leg!  breɪk ə leɡ  połamania 
nóg! (życzenie powodzenia)

breathtaking  ˈbreθteɪkɪŋ 
 zapierający dech w piersiach

breed  briːd  rasa, odmiana

brewery  ˈbruːəri  browar

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

brief  briːf  krótki

brightly lit  ˈbraɪtli lɪt  jaskrawo 
oświetlony

broadcasting  ˈbrɔːdkɑːstɪŋ 
 nadający (przez radio/TV)

Buddhist  ˈbʊdɪst  buddyjski, bud-
dysta

budget  ˈbʌdʒɪt  ekonomiczny 
(o klasie produktu, sklepu)

bugbear  ˈbʌɡbeə(r)  zmora (czegoś/
kogoś), problem (w czymś, czyjś) 
(UK)

bulk  bʌlk  główna część, gros

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

bunch  bʌntʃ  grupa, grono

bureau  ˈbjʊərəʊ  biuro, urząd

business as usual  ˈbɪznəs əz 
ˈjuːʒʊəl  nic niezwykłego, zwyczajna 
sytuacja

business card  ˈbɪznəs kɑːd   
wizytówka

by default  baɪ dɪˈfɔːlt  domyślnie

by definition  baɪ ˌdefɪˈnɪʃn 
 domyślnie, z natury rzeczy

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

by the mid-X  baɪ ðə mɪd  przed 
połową X, do połowy X (roku, 
miesiąca itp.)

C
cable car  ˈkeɪbl kaː(r)  wagonik 
kolejki linowej

call hold  kɔːl həʊld  połączenie 
oczekujące

campaign  kæmˈpeɪn  kampania

campus  ˈkæmpəs  kampus,  
miasteczko (firmy, uniwersytetu 
itp.)

cancellation  ˌkænsəˈleɪʃn   
anulowanie, unieważnienie

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

capacity  kəˈpæsəti  moce  
przerobowe/produkcyjne

capital  ˈkæpɪtl  stolica

car rental  kɑː(r) ˈrentl  wynajem 
samochodów

cardiac arrest  ˈkɑːdɪæk əˈrest   
zatrzymanie akcji serca, atak serca

career goal  kəˈrɪə(r) ɡəʊl  cel  
kariery

cartoon  kɑːˈtuːn  kreskówka

cash injection  kæʃ ɪnˈdʒekʃn   
zastrzyk finansowy

casualty  ˈkæʒuəlti  ofiara

catalogue  ˈkætəlɒg  katalog, zbiór 
dostępnych (produktów, usług itp.)

catalyst  ˈkætəlɪst  katalizator

catalytic cracking unit  ˌkætəˈlɪtɪk 
ˈkrækɪŋ ˈjuːnɪt  jednostka krakingu 
katalitycznego

catch-up  ˈkætʃəp  już wyemitowany 
(program TV, który można obejrzeć 
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na życzenie po jego emisji, najcz. 
online)

census  ˈsensəs  spis ludności

centenary  senˈtiːnəri  stulecie, 
setna rocznica

century  ˈsentʃəri  stulecie

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

chain  tʃeɪn  sieć (restauracji, hoteli 
itp.)

chairman  ˈtʃeəmən  prezes

challenger  ˈtʃæləndʒə(r) 
 konkurent, rywal

challenging  ˈtʃæləndʒɪŋ  trudny, 
pełen wyzwań

chamber of commerce  ˈtʃeɪmbə(r) 
əv ˈkɒmɜːs  izba handlowa

champion  ˈtʃæmpiən  czempion, 
zwycięzca

characterised by sth  ˈkærəktəraɪzd 
baɪ ˈsʌmθɪŋ  cechujący się, 
nacechowany czymś

charismatic  ˌkærɪzˈmætɪk  charyz-
matyczny

charity  ˈtʃærɪti  organizacja chary-
tatywna

cherished  ˈtʃerɪʃt  ukochany, cenny

childcare  ˈtʃaɪldkeə(r)  wychowanie 
dziecka

chilled out  tʃɪld aʊt  zrelaksowany, 
wyluzowany

chilling  ˈtʃɪlɪŋ  mrożący krew 
w żyłach

chin wag  tʃɪn wæɡ  rozmowa, 
pogawędka

chipotle  tʃɪˈpəʊtleɪ  chipotle (danie 
meksykańskie)

choirboy  ˈkwaɪəbɔɪ  chórzysta 
(chłopiec)

cholinesterase  ˌkəʊlɪˈnestəreɪz 
 cholinesteraza

choreographed  ˈkɒriəɡrɑːft 
 przećwiczony, zaaranżowany

chronological  ˌkrɒnəˈlɒdʒɪkl  chron-
ologiczny

cinematic  ˌsɪnəˈmætɪk  kinowy

circus act  ˈsɜːkəs ækt  pokaz 
cyrkowy

citizen  ˈsɪtɪzən  obywatel

civil education  ˈsɪvəl ˌedʒʊˈkeɪʃn 
 kształcenie obywatelskie

clarity  ˈklærəti  przejrzystość, 
jasność

claustrophobic  ˌklɔːstrəˈfəʊbɪk 
 klaustrofobiczny

clear-cut  klɪə(r) ˈkʌt  jasno 
określony, jednoznaczny (tylko 
przed rzeczownikiem)

climate change  ˈklaɪmət tʃeɪndʒ 
 zmiana klimatu (w związku z efek-
tem cieplarnianym)

climatic conditions  klaɪˈmætɪk 
kənˈdɪʃnz  warunki klimatyczne

closure  ˈkləʊʒə(r)  zamknięcie 
(sklepu, firmy)

co-founder  kəʊ ˈfaʊndə(r) 
 współzałożyciel

co-worker  kəʊ ˈwɜːkə(r) 
 współpracownik, kolega z pracy

coastline  ˈkəʊstlaɪn  wybrzeże, linia 
brzegowa

combined  kəmˈbaɪnd  połączony, 
razem wzięty

combined with sth  kəmˈbaɪnd wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  połączony z czymś

commercial output  kəˈmɜːʃl 
ˈaʊtpʊt   wyniki komercyjne/hand-
lowe

commercial plane  kəˈmɜːʃəl pleɪn 
 samolot pasażerski/komercyjny

commission  kəˈmɪʃn  komisja

commodities  kəˈmɒdɪtɪz  towary

common theme  ˈkɒmən θiːm 
 powracający temat, często porusza-
ny wątek

community  kəˈmjuːnɪti 
 społeczność

commuter  kəˈmjuːtə(r) 
 dojeżdżający do pracy

compact  ˈkɒmpækt (n)  niewielki, 
kompaktowy

comparatively  kəmˈpærətɪvli  sto-
sunkowo

compared to sth  kəmˈpeəd tə 
ˈsʌmθɪŋ  w porównaniu do czegoś

compassion  kəmˈpæʃn  współczucie

compelling  kəmˈpelɪŋ 
 frapujący,fascynujący

competition  ˌkɒmpəˈtɪʃn  rywal, 
konkurencja

competitive  kəmˈpetətɪv 
 konkurencyjny

competitor  kəmˈpetɪtə(r)  rywal

complex  ˈkɒmpleks  skomplikowa-
ny

component  kəmˈpəʊnənt  element, 
część

comprehensive  ˌkɒmprɪˈhensɪv 
 wszechstronny, obszerny

computer-aided design 
(CAD)  kəmˈpjuːtə(r) ˈeɪdɪd dɪˈzaɪn 
kæd ˌsiː eɪ ˈdiː  projektowanie 
wspomagane komputerowo

concept  ˈkɒnsept  pojęcie, idea

concerned  kənˈsɜːnd  zaniepoko-
jony

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

condition  kənˈdɪʃn  stan

confidence  ˈkɒnfɪdəns  pewność 
siebie

confrontation  ˌkɒnfrʌnˈteɪʃn  kon-
frontacja

Confucian  kənˈfjuːʃn  konfucjański

confusing  kənˈfjuːzɪŋ  zagmatwany

conical  ˈkɒnɪkl  stożkowy

connecting flight  kəˈnektɪŋ flaɪt  lot 
łączony, lot z przesiadką

conscience  ˈkɒnʃəns  sumienie

considerable  kənˈsɪdərəbl 
 znaczący

consistently  kənˈsɪstəntli   
konsekwentnie

constantly  ˈkɒnstəntli  stale

consultancy  kənˈsʌltənsi  agencja 
doradztwa

consumer goods  kənˈsjuːmə(r) 
ɡʊdz  towary konsumpcyjne, dobra 
konsumenckie
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contemporary  kənˈtemprəri 
 współczesny

content  ˈkɒntent  zawartość, treść

contention  kənˈtenʃn  twierdzenie

contested  kənˈtestɪd  sporny

contrasting  kənˈtrɑːstɪŋ 
 kontrastujący, pełen kontrastów

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

contrived  kənˈtraɪvd  wydumany, 
wymyślony

conurbation  ˌkɒnɜːˈbeɪʃn  konur-
bacja

convenience store  kənˈviːniəns 
stɔː(r)  sklep ogólnospożywczy

conversion  kənˈvɜːʃn  konwersja, 
zmiana

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

coronation  ˌkɒrəˈneɪʃn  koronacja

corridor  ˈkɒrɪdɔː(r)  korytarz

cost-cutting measures  kɒst kʌtɪŋ 
ˈmeʒə(r)  zśrodki zmierzające 
do ograniczenia kosztów, środki 
oszczędnościowe (w firmie,  
organizacji)

council  ˈkaʊnsl  rada

counterproductive  
ˌkaʊntəprəˈdʌktɪv  przynoszący 
efekt przeciwny do zamierzonego

course of action  kɔːs əv ˈækʃn 
 sposób działania

coverage  ˈkʌvərɪdʒ  reportaże 
(w prasie/mediach)

coveted  ˈkʌvɪtɪd  upragniony

crash landing  kræʃ ˈlændɪŋ  twarde 
lądowanie, katastrofa

creativity  ˌkriːeɪˈtɪvəti  kreatywność

creature  ˈkriːtʃə(r)  stworzenie

creditor  ˈkredɪtə(r)  wierzyciel

crippled  ˈkrɪpld  okaleczony, 
nadwątlony, osłabiony

crowded  ˈkraʊdɪd  zatłoczony

crucial  ˈkruːʃl  decydujący, 
rozstrzygający

crude oil  kruːd ɔɪl  ropa naftowa 
(w postaci surowej)

crusade  kruːˈseɪd  krucjata

CTO (Chief Technology Officer)  ˌsiː 
tiː ˈəʊ tʃiːf tekˈnɒlədʒi ˈɒfɪsə(r) 
 dyrektor ds. technologii

culpable  ˈkʌlpəbl  winny, 
którego można obarczyć 
odpowiedzialnością za coś

culprit  ˈkʌlprɪt  winowajca

cunning  ˈkʌnɪŋ  przebiegły

currency  ˈkʌrənsi  waluta

custom  ˈkʌstəm  zwyczaj

customer base  ˈkʌstəmə(r) beɪs 
 baza klientów

cyanide  ˈsaɪənaɪd  cyjanek

D
daily  ˈdeɪli  codzienny

damning  ˈdæmɪŋ  potępiający, 
obciążający

day off  deɪ ɒf  dzień wolny

day-to-day  deɪ tə deɪ  codzienny 
(tylko przed rzeczownikiem)

dead heat  ded hiːt  miejsce  
ex aequo, remis

death sentence  deθ ˈsentəns 
 wyrok śmierci

death toll  deθ təʊl  liczba ofiar

death-defying  deθ dɪˈfaɪɪŋ 
 nieustraszony; igrający ze śmiercią 
(także o śmiertelnie groźnym  
wyczynie)

debacle  deɪˈbɑːkl  klapa, fiasko

debt repayment  det rɪˈpeɪmənt 
 spłata zadłużenia

debt restructuring  det 
ˌriːˈstrʌktʃərɪŋ  restrukturyzacja 
długu

decent  ˈdiːsnt  przyzwoity

dedicated  ˈdedɪkeɪtɪd  wydzielony, 
dedykowany

dedicated to sth  ˈdedɪkeɪtɪd tə 
ˈsʌmθɪŋ  poświęcony czemuś

defector  dɪˈfektə(r)  uciekinier, 
zbieg (z jakiegoś kraju, do obozu 
wroga); dezerter

degree in law  dɪˈɡriː ɪn lɔː 
 wykształcenie prawnicze, tytuł 
magistra prawa

delay  dɪˈleɪ  opóźnienie

delicacy  ˈdelɪkəsi  rarytas, delikates

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

demanding  dɪˈmɑːndɪŋ 
 wymagający

demeanour  dɪˈmiːnə(r)   
zachowanie (się), postawa (UK)

demilitarized zone 
(DMZ)  ˌdiːˈmɪlɪtəraɪzd zəʊn ˌdiː em 
ˈziː  strefa zdemilitaryzowana (US)

density  ˈdensɪti  gęstość

department store  dɪˈpɑːtmənt 
stɔː(r)  dom towarowy

dependent on sth  dɪˈpendənt ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  zależny od czegoś

depending on sth  dɪˈpendɪŋ ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  w zależności od czegoś

derisive  dɪˈraɪsɪv  szyderczy

derived from sth  dɪˈraɪvd frəm 
ˈsʌmθɪŋ  pochodzący od czegoś

deserted  dɪˈzɜːtɪd  opuszczony, 
pusty

designer brand  dɪˈzaɪnə(r) brænd 
 marka znanego projektanta (mody)

despite  dɪˈspaɪt  po/mimo

destination  ˌdestɪˈneɪʃn  cel 
podróży

determined to do sth  dɪˈtɜːmɪnd  
tə du ˈsʌmθɪŋ  zdeterminowany,  
by coś zrobić

deterrent  dɪˈterənt  odstraszacz

development  dɪˈveləpmənt  rozwi-
janie, tworzenie

device  dɪˈvaɪs  urządzenie

devil’s advocate  ˈdevəlz ˈædvəkət 
 advocatus diaboli, adwokat diabła

diamond  ˈdaɪəmənd  diament

different tack  ˈdɪfrənt tæk  inna 
droga; odmienne podejście (do 
czegoś)
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diner  ˈdaɪnə(r)  osoba jedząca 
obiad, stołujący się

dioxin  daɪˈɒksɪn  dioksyna

dipped in sth  dɪpt ɪn ˈsʌmθɪŋ 
 umaczany w czymś, zamoczony

disastrous  dɪˈzɑːstrəs  fatalny 
(w skutkach)

disc drive  dɪsk draɪv  stacja dysków

discombobulat-
ed  ˌdɪskəmˈbɒbjuleɪtɪd 
 roztrzęsiony

discount  ˈdɪskaʊnt  zniżka

discrepancy  dɪsˈkrepənsi 
 rozbieżność

discrimination against 
sb  dɪˌskrɪmɪˈneɪʃn əˈɡenst 
ˈsʌmbədi  dyskryminowanie kogoś

discriminatory  dɪˈskrɪmɪnətəri 
 dyskryminujący, dyskryminacyjny

disfigured  dɪsˈfɪɡəd  oszpecony

dismayed by sth  dɪsˈmeɪd baɪ 
ˈsʌmθɪŋ  zbulwersowany czymś, 
przerażony

dispiritedly  dɪˈspɪrɪtɪdli  ze 
zniechęceniem

disproportionate-
ly  ˌdɪsprəˈpɔːʃənətli  w sposób 
niewspółmierny (do czegoś)

disrespect  ˌdɪsrɪˈspekt  brak sza-
cunku, lekceważenie

disruption  dɪsˈrʌpʃn  zamęt, 
wstrząs

dissident  ˈdɪsɪdənt  dysydent

dissolution  ˌdɪsəˈluːʃn  rozpad, 
rozwiązanie (się)

distant  ˈdɪstənt  odległy

distinction  dɪˈstɪŋkʃn  rozróżnienie, 
różnica

distinctive  dɪˈstɪŋktɪv  wyraźny, 
charakterystyczny

distracted  dɪˈstræktɪd  rozproszony, 
nieuważny

distracting  dɪˈstræktɪŋ 
 rozpraszający

district  ˈdɪstrɪkt  dzielnica

diverse  daɪˈvɜːs  różnorodny, 
zróżnicowany

divorced  dɪˈvɔːst  rozwiedziony

doctorate  ˈdɒktərət  doktorat

doggy bag  ˈdɒɡi bæɡ  jedzenie za-
pakowane na wynos (niezjedzone 
w restauracji)

domestic consumption  dəˈmestɪk 
kənˈsʌmpʃn  konsumpcja krajowa

domestic flight  dəˈmestɪk flaɪt  lot 
krajowy

don’t be fooled...  dəʊnt bi fuːld  nie 
daj się zwieść...

double agent  ˈdʌbl ˈeɪdʒənt  pod-
wójny agent

down under  daʊn ˈʌndə(r)  anty-
pody (pot.)

downright  ˈdaʊnraɪt  jawny, wręcz

downstairs  ˌdaʊnˈsteəz  parter; 
dolne piętro

downtime  ˈdaʊntaɪm  czas relaksu, 
wypoczynek (US)

drama  ˈdrɑːmə  dramat,  
dramatyczne wydarzenia

drop in the ocean  drɒp ɪn ði ˈəʊʃn 
 kropla w morzu

drumming  ˈdrʌmɪŋ  bębny, 
bębnienie

dubious  ˈdjuːbɪəs  podejrzany, 
wątpliwy

due  djuː  planowany, mający 
(niedługo/planowo) nastąpić

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

dull  dʌl  nudny, nijaki

dumpster fire  ˈdəmpstə(r) ˈfaɪə(r) 
 kompletna katastrofa, kompletna 
rozsypka

duo  ˈdjuːəʊ  duet, dwójka

durability  ˌdjʊərəˈbɪləti  trwałość

duties  ˈdjuːtɪz  obowiązki

dutiful  ˈdjuːtɪfəl  obowiązkowy, 
sumienny

duty  ˈdjuːti  zadanie, obowiązek

E
e-commerce  iːˈkɒmɜːs  handel in-
ternetowy

e-learning  iː ˈlɜːnɪŋ  edukacja zdal-
na, e-learning

ear-splitting  ˈɪəˈsplɪtɪŋ  ogłuszający

easy as pie  ˈiːzi əz paɪ  kaszka 
z mleczkiem, łatwizna

easy-peasy  ˌiːzi ˈpiːzi  kaszka 
z mleczkiem, łatwizna (UK)

eatery  ˈiːtəri  knajpka (US)

eclectic  ɪˈklektɪk  różnorodny, ekle-
ktyczny

eco warrior  ˈiːkəʊ ˈwɒrɪə(r)  ekolog 
aktywista

Edinburgh  ˈedɪnbrə  Edynburg

effectively  ɪˈfektɪvli 
 w rzeczywistości, faktycznie

efficacy  ˈefɪkəsi  skuteczność

efficient  ɪˈfɪʃnt  wydajny

electricity  ɪˌlekˈtrɪsəti 
 elektryczność

elsewhere  ˌelsˈweə(r)  gdzie indziej

embezzlement  ɪmˈbezlmənt 
 sprzeniewierzenie 
(powierzonychpieniędzy)

emergency  iˈmɜːdʒənsi  nagła sytu-
acja, zagrożenie

empire  ˈempaɪə(r)  imperium

employee review form  ˌemploɪˈiː 
rɪˈvjuː ˈfɔːm  formularz oceny pra-
cowniczej

empowering  ɪmˈpaʊərɪŋ 
 umacniający pozycję, dający poczu-
cie sprawczości

enemy  ˈenəmi  wróg

energy storage  ˈenədʒi ˈstɔːrɪdʒ 
 przechowywanie energii, maga-
zynowanie

enforced  ɪnˈfɔːst  wymuszony

engine  ˈendʒɪn  silnik

engineer  ˌendʒɪˈnɪə(r)  inżynier

engrained  ɪnˈɡreɪnd  (głęboko) 
zakorzeniony, (całkowicie) zinte-
growany

engrossed with sth  ɪnˈɡrəʊst wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  zaangażowany w coś, 
pochłonięty czymś

enormous  ɪˈnɔːməs  ogromny



business-english.com.pl
80/2020

Colorful
MEDIA

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

entangled in sth  ɪnˈtæŋɡld 
ɪn ˈsʌmθɪŋ  zamieszany w coś, 
wplątany

enterprise  ˈentəpraɪz 
 przedsięwzięcie, przedsiębiorstwo

enterprising  ˈentəpraɪzɪŋ 
 przedsiębiorczy

entertainment  ˌentəˈteɪnmənt   
rozrywka

enthusiastic  ɪnˌθjuːziˈæstɪk   
entuzjastyczny

entire  ɪnˈtaɪə(r)  cały

entirely  ɪnˈtaɪəli  zupełnie

entrance  ˈentrəns  wejście  
(np. gdzieś)

entrant  ˈentrənt  zawodnik,  
uczestnik

entrepreneur  ˌɒntrəprəˈnɜː(r) 
 przedsiębiorca

environmental concerns  
ɪnˌvaɪərənˈmentl kənˈsɜːnz   
względy ekologiczne, troska  
o środowisko

environs  ɪnˈvaɪərənz  okolice

epitaph  ˈepɪtɑːf  epitafium

equally as important  ˈiːkwəli əz 
ɪmˈpɔːtnt  równie ważny

equitably  ˈekwɪtəbli  sprawiedliwie 
(np. po równo)

equivalent  ɪˈkwɪvələnt  ekwiwalent, 
odpowiednik

erstwhile  ˈɜːstwaɪl  niegdysiejszy

essentially  ɪˈsenʃəli  praktycznie, 
w gruncie rzeczy

established  ɪˈstæblɪʃt   
o ugruntowanej pozycji

estimated  ˈestɪmeɪtɪd  szacowany, 
podawany w przybliżeniu

etiquette  ˈetɪket  etykieta

eureka  juˈriːkə  olśnienie

evacuation  ɪˌvækjʊˈeɪʃən 
 ewakuacja

eventually  ɪˈventʃʊəli  ostatecznie, 
w końcu

every waking hour  ˈevri ˈweɪkɪŋ 
ˈaʊə(r)  każda godzina (np. 
spędzona na czymś)

evidence  ˈevɪdəns  dowód, 
dowody

ex-Soviet  eks ˈsəʊvɪət  dawniej 
sowiecki, należący dawniej do 
ZSRR; związany ze Związkiem 
Radzieckim

exactly what sb would ex-
pect  ɪɡˈzæktli wɒt ˈsʌmbədi wʊd 
ɪkˈspekt  dokładnie (tak), jak można 
było się tego spodziewać (o kimś)

except  ɪkˈsept  poza, oprócz

excitement  ɪkˈsaɪtmənt  podeks-
cytowanie, rozgorączkowanie

excursion  ɪkˈskɜːʃn  wycieczka

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

exemption from sth  ɪɡˈzempʃn 
frəm ˈsʌmθɪŋ  zwolnienie z/od 
czegoś (np. podatku)

exhaustion  ɪɡˈzɔːstʃən  wyczer-
panie

exodus  ˈeksədəs  masowy odpływ, 
exodus

expansion  ɪkˈspænʃn  rozszerzenie, 
rozwój

expansive  ɪkˈspænsɪv  ogromny, 
rozległy

exploitative  ɪkˈsplɔɪtətɪv 
 eksploatujący, wyzyskujący

expression  ɪkˈspreʃn  wyrażenie, 
zwrot

extension  ɪkˈstenʃn  dobudówka, 
rozbudowa

external  ɪkˈstɜːnl  zewnętrzny

extra  ˈekstrə  dodatkowy

extraordinary  ɪkˈstrɔːdnri 
 niezwykły

extremely  ɪkˈstriːmli  ogromnie, 
niezwykle

eye-watering  aɪ ˈwɔːtərɪŋ 
 szokujący, przyprawiający o ból 
głowy (pot., UK)

F
face-to-face  feɪs tə feɪs  twarzą 
w twarz, bezpośredni

facility  fəˈsɪləti  zakład

factor  ˈfæktə(r)  czynnik

factory working  ˈfæktəri ˈwɜːkɪŋ 
 praca w fabryce

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

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

fair trade  feə(r) treɪd  uczciwy 
handel, uczciwe praktyki biznesowe

fairly  ˈfeəli  całkiem, dość

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

fanbase  ˈfænbeɪs  rzesza fanów, 
fani

farce  fɑːs  farsa, parodia

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

fatal accident  ˈfeɪtl ˈæksɪdənt  wy-
padek ze skutkiem śmiertelnym

fatality  fəˈtæləti  zgon

fate  feɪt  los

feasible  ˈfiːzəbl  realny, wykonalny

feature  ˈfiːtʃə(r)  cecha, funkcja

featured  ˈfiːtʃəd  prezentowany, 
wyróżniony

fee  fiː  opłata

feedstock  ˈfiːdstɒk  substrat, 
materiał wsadowy

fella  ˈfelə  koleś (pot.)

fellow X  ˈfeləʊ  kolega po X (np. po 
fachu)

female  ˈfiːmeɪl  kobieta

ferry  ˈferi  prom

fierce  fɪəs  zaciekły

figure  ˈfɪɡə(r)  liczba, statystyka

financial statement  faɪˈnænʃl 
ˈsteɪtmənt  sprawozdanie finansowe

financials  faɪˈnænʃlz  sytuacja/stan 
finansowy lub materialny (spółki, 
kraju itp.)
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finding  ˈfaɪndɪŋ  wynik (badania), 
konkluzja (testu, badania)

fine  faɪn  grzywna, mandat

fingers crossed for sb  ˈfɪŋɡəz krɒst 
fə(r) ˈsʌmbədi  trzymając kciuki za 
kogoś

fintech  ˈfɪntek  technologie finan-
sowe (branża), instrumenty/opro-
gramowanie finansowe

firm  fɜːm  mocny, solidny

first course  ˈfɜːst kɔːs  pierwsze 
danie

first-ever  ˌfɜːst ˈevə(r)  pierwszy na 
świecie, pierwszy (w ogóle) (tylko 
przed rzeczownikiem)

firstly  ˈfɜːstli  po pierwsze

fixed  fɪkst  stały, ustalony

flagging  flæɡɪŋ  podupadający, 
słabnący

flashing lights  ˈflæʃɪŋ laɪts 
 migające światełka

fleet  fliːt  flota

flexible  ˈfleksəbl  elastyczny

flight  flaɪt  lot

floatation  fləʊˈteɪʃn  wprowadzenie 
spółki na giełdę

flood  flʌd  powódź

floor space  flɔː(r) speɪs  przestrzeń, 
metraż

flurry  ˈflʌri  lawina (czegoś),  
poruszenie (wśród kogoś)

folks  fǝʊlks  ludzie (pot.)

following  ˈfɒləʊɪŋ  kolejny, 
następny

following sth  ˈfɒləʊɪŋ ˈsʌmθɪŋ   
po czymś

foodie  ˈfuːdi  smakosz, wielbiciel 
dobrego jedzenia (pot.)

foothold  ˈfʊthəʊld  przyczółek, 
punkt oparcia

footprint  ˈfʊtprɪnt  ślad (np. 
węglowy, pozostawiony w otocze-
niu itp.)

footwear  ˈfʊtweə(r)  obuwie

for a long time to come  fə(r) ə lɒŋ 
taɪm tə kʌm  jeszcze przez długi, 
długi czas

for a while  fə(r) ə waɪl  przez jakiś 
czas

for ages  fə(r) ˈeɪdʒɪz  przez całe 
lata, całe wieki

for instance  fɔː(r) ˈɪnstəns  na 
przykład

for starters  fǝ(r) ˈstɑːtəz  na 
początek, po pierwsze

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

for the foreseeable future  fə(r) 
ðə fɔːˈsiːəbl ˈfjuːtʃə(r)  w najbliższej 
dającej się przewidzieć przyszłości

for the long term  fə(r) ðə ˈlɒŋ tɜːm 
 na dłuższą metę

for the remainder of X  fə(r) ðə 
rɪˈmeɪndə(r) əv  przez resztę X (np. 
roku)

for years to come  fə ˈjiəz tə kʌm 
 przez wiele lat (w przyszłości)

forced to do sth  fɔːst tə du ˈsʌmθɪŋ 
 zmuszony do zrobienia czegoś

forecast  ˈfɔːkɑːst  prognoza

forested  ˈfɒrɪstɪd  zalesiony

formerly  ˈfɔːməli  dawniej, kiedyś

formidable  ˈfɔːmɪdəbl  robiący 
wrażenie, mocny

fortnight  ˈfɔːtnaɪt  dwa tygodnie 
(UK)

fortress  ˈfɔːtrəs  forteca

forward-thinking  ˈfɔːwəd ˈθɪŋkɪŋ 
 myślący przyszłościowo

founder  ˈfaʊndə(r)  założyciel

fracking  ˈfrækɪŋ  szczelinowanie 
(wydobycie tą metodą)

fraction  ˈfrækʃn  ułamek

frankly  ˈfræŋkli  szczerze mówiąc

fraud  frɔːd  oszustwo

fraudulent  ˈfrɔːdjʊlənt  fałszywy, 
oszukańczy

free trade zone  friː treɪd zəʊn   
strefa wolnego handlu

frenzied  ˈfrenzid  oszalały, 
rozszalały

frequently  ˈfriːkwəntli  często

freshly baked  ˈfreʃli beɪkt  świeżo 
upieczony

from now on  frəm naʊ ɒn  od teraz, 
od tej chwili

from scratch  frəm skrætʃ  od zera

fruitful  ˈfruːtfl  owocny

fuel  ˈfjuːəl  paliwo

fugitive  ˈfjuːdʒətɪv  zbieg, uciekinier

full-colour  fʊl ˈkʌlə(r)  w pełnym 
kolorze (o pierwszych audycjach 
TV) (UK)

full-on  fʊl ɒn  pełnoprawny, pełny 
(w maksymalnej lub najbardziej 
kompletnej wersji)

full-scale  fʊl ˈskeɪl  na pełną skalę

full-time job  fʊl taɪm dʒɒb  praca 
na pełny etat

fundamentally  ˌfʌndəˈmentəli   
fundamentalnie

further afield  ˈfɜːðə(r) əˈfiːld  dalej, 
w dalszej perspektywie

furthermore  ˌfɜːðəˈmɔː(r)   
co więcej, ponadto

fusion  ˈfjuːʒn  fuzja, połączenie

futuristic  ˌfjuːtʃəˈrɪstɪk   
futurystyczny

G
gamble  ˈɡæmbl  ryzykowne 
posunięcie, ryzykowne 
przedsięwzięcie

game over for sb  ɡeɪm ˈəʊvə(r) 
fə(r) ˈsʌmbədi  koniec gry dla kogoś, 
koniec zabawy (pot., przen.)

garbage  ˈɡɑːbɪdʒ  śmieci

gas guzzler  gæs ˈgʌzlə(r)  nieeko-
nomiczny (paliwowo) pojazd (US), 
„pożeracz” paliwa

gas reserves  ɡæs rɪˈzɜːvz  rezerwy 
gazu (naturalnego)

gateway  ˈɡeɪtweɪ  brama, wejście

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

Gen Z  dʒen zed  pokolenie Z,  
pokolenie internetowe  
(post-milenialsów)
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general director  ˈdʒenrəl 
dɪˈrektə(r)  dyrektor naczelny

genius  ˈdʒiːnɪəs  geniusz; genialny

genuine  ˈdʒenjʊɪn  autentyczny, 
prawdziwy

gesture  ˈdʒestʃə(r)  gest

get-together  get ˈtəɡeðə(r)  impre-
za (np. rodzinna) (pot.)

giant  ˈdʒaɪənt  gigant

ginseng  ˈdʒɪnseŋ  żeń-szeń

give it all you got!  ɡɪv ɪt ɔːl ju ˈɡɒt 
 daj z siebie wszystko!

given X, …  ɡɪvn  zważywszy na X...

glimpse  ɡlɪmps  rzut okiem, 
mignięcie (przed oczami)

gloomy  ˈɡluːmi  ponury, mroczny

gluten  ˈɡluːtən  gluten

GMT (Greenwich Mean Time)  ˌdʒi: 
em ˈtiː ˈɡrenɪtʃ miːn ˈtaɪm  strefa 
czasu Greenwich

golden opportunity  ˈɡəʊldən 
ˌɒpəˈtjuːnɪti  doskonała okazja, wiel-
ka szansa

good citizenship  ɡʊd ˈsɪtɪzənʃɪp 
 postawa obywatelska, dbałość 
o dobro społeczności

good fortune  gʊd ˈfɔːtʃuːn 
 szczęście, powodzenie

good-sized  ɡʊd saɪzd  pokaźnych 
rozmiarów

governor  ˈɡʌvənə(r)  gubernator

gradually  ˈɡrædʒʊəli  stopniowo

graduate  ˈɡrædʒʊət  absolwent

grand palace  ɡrænd ˈpælɪs  wielki 
pałac

grant  ɡrɑːnt  dotacja

graph  ɡræf  wykres

grasp  ɡrɑːsp  pojęcie, rozumienie

greaseproof paper  ˈɡriːspruːf 
ˈpeɪpə(r)  papier do pieczenia, per-
gamin

greedy  ˈɡriːdi  pazerny, chciwy

gregarious  ɡrɪˈɡeərɪəs  towarzyski, 
stadny

grilled  ɡrɪld  grillowany, pieczony

grim  ɡrɪm  ponury, czarny

grip on sth  ɡrɪp ɒn ˈsʌmθɪŋ 
 dominacja w czymś, pełna kontrola 
czegoś (pot.)

groceries  ˈɡrəʊsərɪz  sklep 
spożywczy (UK)

grocers  ˈɡrəʊsəz  sklepy spożywcze 
(UK)

groundbreaking  ˈɡraʊndbreɪkɪŋ 
 przełomowy

grumpy  ˈɡrʌmpi  gburowaty

guardian  ˈɡɑːdɪən  obrońca

guided tour  ˈɡaɪdɪd tʊə(r)   
wycieczka z przewodnikiem

guideline  ˈɡaɪdlaɪn  wytyczna,  
wskazówka

guilty of sth  ˈɡɪlti əv ˈsʌmθɪŋ   
winny czegoś

H
habitation  ˌhæbɪˈteɪʃn  zamiesz-
kanie (przez ludzi), zasiedlenie

halfway through sth  hɑːfˈweɪ θruː 
ˈsʌmθɪŋ  w pół drogi do czegoś,  
w trakcie czegoś

handbook  ˈhændbʊk  informator, 
podręcznik

handful  ˈhændfʊl  garść, kilka

hard and fast rule  hɑːd ənd fɑːst 
ruːl  żelazna zasada

hard hat  hɑːd hæt  kask

hard to say  hɑːd tə ˈseɪ  trudno 
powiedzieć

hard-working  hɑːd ˈwɜːkɪŋ  ciężko 
pracujący, pracowity

hardback  ˈhɑːdbæk  twarda oprawa

hardly  ˈhɑːdli  z pewnością nie

hardship  ˈhɑːdʃɪp  ubóstwo, bieda

harp  hɑːp  harfa

hassle  ˈhæsl  kłopot, zawracanie 
głowy (pot.)

hazard  ˈhæzəd  niebezpieczeństwo, 
zagrożenie

head  hed  dyrektor, prezes

head boy  hed ˌbɔɪ  uczeń 
reprezentujący szkołę (UK)

head-on  hed ɒn  bezpośrednio, 
twarzą w twarz

headquarters  hedˈkwɔːtəz  siedziba 
główna

heads will roll  hedz wl rəʊl  polecą 
głowy (odpowiednie osoby zostaną 
ukarane za coś)

health insurance  helθ ɪnˈʃʊərəns 
 ubezpieczenie zdrowotne

heavily reliant on sth  ˈhevɪli 
rɪˈlaɪənt ɒn ˈsʌmθɪŋ  polegający 
na czymś w dużej mierze, bardzo 
zależny od czegoś

heavy metals  ˈhevi ˈmetlz  metale 
ciężkie

hefty  ˈhefti  duży, pokaźny

here’s (to) hoping...  hɪəz tə 
ˈhəʊpɪŋ  oby Ci się... (życzenia  
powodzenia)

hermit  ˈhɜːmɪt  pustelnik

hi-tech  haɪ tek  wysoko  
technologiczny

hierarchy  ˈhaɪərɑːki  hierarchia

high-definition  haɪ ˌdefɪˈnɪʃn 
 wysokiej rozdzielczości

high-performance  haɪ pəˈfɔːməns 
 wysokowydajny

high-profile  haɪ ˈprəʊfaɪl  bardzo 
słynny, szeroko znany

high-rise  haɪ raɪz  w wieżowcu  
(tylko przed rzeczownikiem)

high-street  haɪ striːt  ekskluzywny, 
wyższej klasy (tylko przed  
rzeczownikiem)

highly influential  ˈhaɪli ˌɪnflʊˈenʃl 
 wysoce wpływowy

hiker  ˈhaɪkə(r)  turysta

hiring  ˈhaɪərɪŋ  zatrudnianie

holiday application  ˈhɒlədeɪ 
ˌæplɪˈkeɪʃn  wniosek urlopowy

holidaymaker  ˈhɒlədeɪmeɪkə(r) 
 wczasowicz (UK)

homeworking  ˈhəʊmwɜːkɪŋ  praca 
z domu

honours degree  ˈɒnəz dɪˈɡriː   
dyplom ukończenia studiów  
(poszerzonych lub z wyróżnieniem) 
(UK)
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horrendous  hɒˈrendəs  okropny

hospitality  ˌhɒspɪˈtæləti 
 gościnność

hostile  ˈhɒstaɪl  wrogi

hotbed  ˈhɒtbed  siedlisko, gniazdo 
(czegoś)

household  ˈhaʊshəʊld   
gospodarstwo domowe, dom

household name  ˈhaʊshəʊld neɪm 
 doskonale znana marka/nazwa/
nazwisko

however you slice it,...  haʊˈevə(r) 
ju slaɪs ɪt  jak by tego nie ująć, to..., 
jak by na to nie patrzeć...

hub  hʌb  centrum (np. aktywności, 
biznesu), węzeł (np. komunika-
cyjny)

human  ˈhjuːmən  ludzki

humanitarian  hju:ˌmænɪˈteərɪən 
 humanitarny

humble  ˈhʌmbl  skromny

humid  ˈhjuːmɪd  wilgotny

hunger strike  ˈhʌŋɡə(r) straɪk 
 strajk głodowy

hybrid  ˈhaɪbrɪd  hybrydowy

hypermarket  ˈhaɪpəmɑːkɪt  hiper-
market

I
I can do sth with my eyes 
closed  ˈaɪ kən də ˈsʌmθɪŋ wɪð 
maɪ aɪz kləʊzd  mogę zrobić coś 
z zamkniętymi oczami (to jest takie 
łatwe)

I feel you!  ˈaɪ fiːl ju  współczuję!, 
wiem, co czujesz!

I feel your pain!  ˈaɪ fiːl jə(r) peɪn 
 rozumiem, co czujesz!, współczuję!

I hear you!  ˈaɪ hɪə(r) ju 
 współczuję!, rozumiem!

iconic  aɪˈkɒnɪk  kultowy

identity  aɪˈdentɪti  tożsamość

if nothing else,...  ɪf ˈnʌθɪŋ els 
 chociaż coś... (nawet jeśli nie...)

if sb is anything like sb  ɪf ˈsʌmbədi 
ɪz ˈeniθɪŋ ˈlaɪk ˈsʌmbədi  jeśli ktoś 

jest (choć trochę) podobny do 
kogoś (to...)

if there was ever any doubt...  ɪf 
ðeə(r) wəz ˈevə(r) ˈeni daʊt  choć 
można było w coś zwątpić, to...

ill-fated  ɪl ˈfeɪtɪd  feralny, niefor-
tunny

illuminated  ɪˈluːmɪneɪtɪd 
 oświetlony

illustrious  ɪˈlʌstrɪəs  znamienity, 
znakomity

imaginative  ɪˈmædʒɪnətɪv  pełen 
inwencji, pomysłowy

immediate gratification  ɪˈmiːdɪət 
ˌɡrætɪfɪˈkeɪʃn  natychmiastowa gra-
tyfikacja

impact  ˈɪmpækt  wpływ (na coś)

impasse  ˈɪmpæs  impas, pat

implementation of 
sth  ˌɪmplɪmenˈteɪʃn əv ˈsʌmθɪŋ 
 wdrożenie czegoś, zastosowanie

impressive  ɪmˈpresɪv  imponujący, 
robiący wrażenie

imprisonment  ɪmˈprɪznmənt  kara 
więzienia

in a mess  ɪn ə mes  w tarapatach

in addition  ɪn əˈdɪʃn  ponadto, co 
więcej

in addition to  ɪn əˈdɪʃn tuː  poza, 
oprócz

in comparison to sth  ɪn 
kəmˈpærɪsn tǝ ˈsʌmθɪŋ  w porów-
naniu do czegoś

in compliance with sth  ɪn 
kəmˈplaɪəns wɪð ˈsʌmθɪŋ  zgodnie 
z czymś (normą)

in contrast  ɪn ˈkɒntrɑːst  odwrotnie, 
przeciwnie

in danger of sth  ɪn ˈdeɪndʒə(r) əv 
ˈsʌmθɪŋ  narażony na coś

in excess of X  ɪn ɪkˈses əv  powyżej 
X

in jeopardy  ɪn ˈdʒepədi  zagrożony, 
w niebezpieczeństwie

in keeping with sth  ɪn ˈkiːpɪŋ wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  zgodnie z czymś

in one respect  ɪn wʌn rɪˈspekt  pod 
jednym względem

in one sitting  ɪn wʌn ˈsɪtɪŋ  za jed-
nym zamachem, na raz

in one way or another  ɪn wʌn 
ˈweɪ ɔː(r) əˈnʌðə(r)  w taki czy inny 
sposób

in one’s heyday  ɪn wʌnz ˈheɪdeɪ   
za czasów czyjejś świetności

in one’s lifetime  ɪn wʌnz ˈlaɪftaɪm 
 w czyimś życiu (całym, np. jedyna 
okazja)

in particular  ɪn pəˈtɪkjʊlə(r) 
 w szczególności, konkretnie

in peril  ɪn ˈperəl  zagrożony, 
w niebezpieczeństwie

in service  ɪn ˈsɜːvɪs  w użyciu,  
eksploatowany

in short  ɪn ʃɔːt  krótko mówiąc

in spite of sth  ɪn spaɪt ǝv ˈsʌmθɪŋ 
 pomimo czegoś

in storage  ɪn ˈstɔːrɪʤ  w maga-
zynie, w przechowaniu (a nie  
w aktywnym użyciu)

in terms of X  ɪn tɜːmz əv  pod 
względem X

in the form of sth  ɪn ðə ˈfɔːm əv 
ˈsʌmθɪŋ  w postaci czegoś, pod 
jakąś postacią

in the long run  ɪn ðə ˈlɒŋ rʌn   
na dłuższą metę

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

in the same vein...  ɪn ðə seɪm veɪn 
 podobnie..., w podobny sposób...

in times like these...  ɪn ˈtaɪmz ˈlaɪk 
ðiːz  w obecnych czasach...,  
w czasach takich jak te...

in today’s money  ɪn təˈdeɪz ˈmʌni 
 w przeliczeniu na obecne pieniądze

in total  ɪn ˈtəʊtl  łącznie

in view of sth  ɪn vjuː əv ˈsʌmθɪŋ  ze 
względu na coś, zważywszy na coś

in X running up to Y  ɪn ˈrʌnɪŋ ʌp 
tə  w X (okresie miesiąca, roku itp.) 
poprzedzającym Y

in X terms  ɪn tɜːmz  pod względem 
X

in-flight  ɪn flaɪt  pokładowy, w trak-
cie lotu (tylko przed rzeczownikiem)
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in-store  ɪn stɔː(r)  wewnątrz sklepu 
(w fizycznej lokalizacji)

inauguration  ɪˌnɔːɡjʊˈreɪʃn  inaugu-
racja

inbox  ˈɪnbɒks  skrzynka odbiorcza

inception  ɪnˈsepʃn  założenie, pow-
stanie

incessantly  ɪnˈsesntli  nieustannie

inconsistent  ˌɪnkənˈsɪstənt 
 niespójny

increasingly  ɪnˈkriːsɪŋli  coraz 
bardziej

incremental  ˌɪŋkrəˈmentl  przyros-
towy, stopniowy

incriminating  ɪnˈkrɪmɪneɪtɪŋ 
 obciążający

indebtedness  ɪnˈdetɪdnəs 
 zadłużenie

indeed  ɪnˈdiːd  w rzeczy samej

indefinitely  ɪnˈdefɪnətli  do 
odwołania, bezterminowo

indelible  ɪnˈdeləbl  niezatarty

independently  ˌɪndɪˈpendəntli 
 niezależnie

indirectly  ˌɪndɪˈrektli  pośrednio

individual  ˌɪndɪˈvɪdʒʊəl  osoba, 
jednostka

industrial revolution  ɪnˈdʌstrɪəl 
ˌrevəˈluːʃn  rewolucja przemysłowa

industry  ˈɪndəstri  przemysł, branża

inexplicable  ˌɪnɪkˈsplɪkəbl 
 niewytłumaczalny

infatuated  ɪnˈfætʃʊeɪtɪd  zakochany, 
zadurzony

informant  ɪnˈfɔːmənt  informator, 
donosiciel

ingredient  ɪnˈɡriːdiənt  składnik

inhabitant  ɪnˈhæbɪtənt  miesz-
kaniec

inhibitor  ɪnˈhɪbɪtə(r)  inhibitor 
(substancja hamująca lub blokująca 
inną substancję)

initially  ɪˈnɪʃəli  pierwotnie, 
początkowo

inland  ˈɪnlænd  leżący w głębi lądu

innocence  ˈɪnəsns  niewinność

insider  ɪnˈsaɪdə(r)  ekspert, osoba 
dobrze poinformowana

insight into sth  ˈɪnsaɪt ˈɪntə 
ˈsʌmθɪŋ  wgląd w coś, dogłębne 
zrozumienie czegoś

insignificant  ɪnsɪɡˈnɪfɪkənt 
 nieznaczący, nieznaczny

insolvency  ɪnˈsɒlvənsi  upadłość, 
niewypłacalność

inspiration  ˌɪnspəˈreɪʃn  inspiracja

instant  ˈɪnstənt  natychmiastowy

instantly  ˈɪnstəntli  natychmiast

instrumental in sth  ˌɪnstrʊˈmentl 
ɪn ˈsʌmθɪŋ  odgrywający kluczową 
rolę w czymś

insurance  ɪnˈʃʊərəns  ubezpiecze-
nie, ubezpieczenia

intelligence  ɪnˈtelɪdʒəns  wywiad

intended  ɪnˈtendɪd  zamierzony, 
planowany

intense  ɪnˈtens  intensywny, mocny

intention  ɪnˈtenʃn  zamiar

interestingly  ˈɪntrəstɪŋli  
 co ciekawsze

interim government  ˈɪntərɪm 
ˈɡʌvənmənt  rząd tymczasowy

interior  ɪnˈtɪərɪə(r)  wnętrze  
(np. budynku)

internal  ɪnˈtɜːnl  wewnętrzny

internet of things  ˈɪntənet əv ˈθɪŋz 
 internet rzeczy

interpreter  ɪnˈtɜːprɪtə(r)  tłumacz

interview  ˈɪntəvjuː  wywiad

intimate  ˈɪntɪmət  intymny, bliski 
(np. o relacji, związku)

intrepid  ɪnˈtrepɪd  odważny

introduction  ˌɪntrəˈdʌkʃn   
wprowadzenie, przedstawienie

invasiveness  ɪnˈveɪsɪvnəs 
 inwazyjność

invention  ɪnˈvenʃn  wynalazek

investigative journalist  
ɪnˈvestɪɡətɪv ˈdʒɜːnəlɪst  dziennikarz 
śledczy

inviting  ɪnˈvaɪtɪŋ  kuszący

involvement  ɪnˈvɒlvmənt 
 zaangażowanie, udział

irregular  ɪˈreɡjʊlə(r)  nieregularny

IT (information technology)  ˌaɪ ˈtiː 
ˌɪnfəˈmeɪʃn tekˈnɒlədʒi  informatyka

it can be argued that...  ɪt kʌn bi 
ˈɑːɡjuːd ðæt  można twierdzić, że...

it comes as no surprise that...  ɪt 
kʌmz əz nəʊ səˈpraɪz ðæt  nie 
powinno dziwić, że..., nie jest 
niespodzianką, że...

it is about time that...  ɪt ɪz əˈbaʊt 
ˈtaɪm ðæt  najwyższy czas, aby...

it is no surprise that...  ɪt ɪz nəʊ 
səˈpraɪz ðæt  nic dziwnego, że...; 
nie jest zaskoczeniem, że...

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

IT technician  ɪt tekˈnɪʃn  technik 
informatyk, technik IT

it wasn’t long before...  ɪt ˈwɒznt 
ˈlɒŋ bɪˈfɔː(r)  wkrótce po (czymś)..., 
nie minęło wiele czasu, nim...

it’s all too easy to do sth  ɪts ɔːl tuː 
ˈiːzi tə du ˈsʌmθɪŋ  zrobić coś jest aż 
za łatwo

it’s high time for sth  ɪts haɪ taɪm 
fə(r) ˈsʌmθɪŋ  najwyższy czas na coś

it’s no walk in the park!  ɪts 
nəʊ wɔːk ɪn ðə pɑːk  to nie jest 
łatwizna!, nie jest to proste!

it’s no wonder (that)...  ɪts nəʊ 
ˈwʌndə ðæt  nic dziwnego, że...

it’s up to sb  ɪts ʌp tə ˈsʌmbədi  to 
zależy od kogoś, to ktoś jest za coś 
odpowiedzialny

J
jaunt  dʒɔːnt  wyprawa, wypad 
(arch.)

jaywalking  ˈdʒeɪwɔːkɪŋ 
 nieprawidłowe przechodzenie przez 
ulicę

jet fuel  ˈdʒet ˈfjuːəl  paliwo lotnicze

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

job description  dʒɒb dɪˈskrɪpʃn 
 opis stanowiska, zakres 
obowiązków
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job for life  dʒɒb fə(r) laɪf  praca na 
całe życie

journalist  ˈdʒɜːnəlɪst  dziennikarz

jumbo jet  ˈʤʌmbəʊ ʤet  jumbo 
jet, wielki odrzutowiec pasażerski

junction  ˈdʒʌŋkʃn  węzeł kolejowy

just around the corner  dʒəst 
əˈraʊnd ðə ˈkɔːnə(r)  tuż tuż

just cause  dʒəst kɔːz  słuszna 
sprawa

justice  ˈdʒʌstɪs  sprawiedliwość

K
K-pop  keɪ pɒp  koreańska muzyka 
pop (odrębny gatunek)

kaleidoscope  kəˈlaɪdəskəʊp  kalej-
doskop

keen  kiːn  chętny, skory

keen eyes  kiːn aɪz  uważne oczy, 
bystry wzrok

keg  keɡ  beczka (piwa)

key market share  kiː ˈmɑːkɪt ʃeə(r) 
 kluczowy udział/segment rynkowy

keynote speaker  ˈkiːnəʊt ˈspiːkə(r) 
 jeden z głównych uczestników kon-
ferencji, główny mówca

kimchi  ˈkɪmtʃi  kimchi (danie 
koreańskie składające się z fermen-
towanych lub kiszonych warzyw)

kingdom  ˈkɪŋdəm  królestwo

Knight Commander  naɪt 
kəˈmɑːndə(r)  Rycerz Komandor 
(tytuł szlachecki w UK)

knock-down  nɒk daʊn  bardzo niski 
(o cenie) (tylko przed rzeczowni-
kiem)

Kremlin  ˈkremlɪn  Kreml (budynek, 
miejsce oraz ogólnie o rządzących 
Rosją)

kudos  ˈkjuːdɒs  wyrazy uznania, 
gratulacje

Kyrgyzstan  ˈkɪrɡəˌstæn  Kirgistan

L
labour force  ˈleɪbə(r) fɔːs  siła  
robocza (UK)

labour market  ˈleɪbə ˈmɑːkɪt  rynek 
pracy (UK)

land of the living dead  lænd əv ðə 
ˈlɪvɪŋ ded  kraina żywych trupów

landfill  ˈlændfɪl  wysypisko

landmark  ˈlændmɑːk  kamień 
milowy (w procesie)

landscape  ˈlændskeɪp  krajobraz, 
pejzaż

lane  leɪn  pas, jezdnia

laser beam  ˈleɪzə(r) biːm  promień 
lasera

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

laughing stock  ˈlɑːfɪŋ stɒk 
 pośmiewisko

layman  ˈleɪmən  laik; osoba 
świecka

lead vocal  liːd ˈvəʊkl  główny woka-
lista, pierwszy głos (zespołu itp.)

leader board  ˈliːdə(r) bɔːd  lista 
liderów, ranking

leading brand  ˈliːdɪŋ brænd 
 wiodąca marka

leap  liːp  skok, postęp

legislator  ˈledʒɪsleɪtə(r)  usta-
wodawca

legislature  ˈledʒɪsleɪtʃə(r)  legisla-
tura, władza ustawodawcza

legitimate  lɪˈdʒɪtɪmət  legalny, pra-
womocny

Leicester Square  ˈlestə(r) skweə(r) 
 Leicester Square (plac w Londynie)

less fortunate  les ˈfɔːtʃənət  mający 
mniej szczęścia

let’s face it...  lets feɪs ɪt  spójrzmy 
prawdzie w oczy...

let’s put it that way!  lets ˈpʊt ɪt ðət 
ˈweɪ  ujmijmy to w ten sposób!

lethargy  ˈleθədʒi  letarg, uśpienie

liabilities  ˌlaɪəˈbɪlətiz  obowiązki, 
zobowiązania

licensing  ˈlaɪsns  sprzedaż/zdoby-
cie licencji (na produkty)

lifelong  ˈlaɪflɒŋ  życiowy, całego 
życia (tylko przed rzeczownikiem)

limping  ˈlɪmpɪŋ  kulejący, 
niedomagający

line  laɪn  rodzina (produktów), 
linia/seria (produktu)

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

liquefied petroleum gas 
(LPG)  ˈlɪkwɪfaɪd pɪˈtrəʊlɪəm ɡæs 
ˌel piː ˈdʒiː  gaz płynny LPG

liquidated  ˈlɪkwɪdeɪtɪd  zlikwidowa-
ny, który uległ likwidacji

literally  ˈlɪtərəli  dosłownie

live by the sword, die by the 
sword  lɪv baɪ ðə sɔːd daɪ baɪ ðə 
sɔːd  kto mieczem wojuje,  
od miecza ginie (Mat. 26:52)

loan  ləʊn  pożyczka, kredyt

locale  ləʊˈkɑːl  obszar, terytorium

lockdown  ˈlɒkdaʊn  kwarantanna, 
całkowita izolacja (z powodu  
epidemii)

lone  ləʊn  samotny, jedyny

lonely  ˈləʊnli  samotny

long before sth  ˈlɒŋ bɪˈfɔː(r) 
ˈsʌmθɪŋ  (na) długo przed czymś

long-haul flight  ˈlɒŋ hɔːl flaɪt  lot 
dalekodystansowy

long-lasting  lɒŋ ˈlɑːstɪŋ 
 długotrwały, trwały

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

look no further than X...  lʊk nəʊ 
ˈfɜːðə(r) ðən  przykładu nie trzeba 
szukać daleko, to X...

losing battle  ˈluːzɪŋ ˈbætl  stracona 
pozycja, przegrana walka/bitwa

loudspeaker  laʊdˈspiːkə(r)  głośnik

loveable  ˈlʌvəbl  kochany

loved one  ˈlʌvd wʌn  bliska osoba

low self-esteem  ləʊ self ɪˈstiːm 
 niska samoocena
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low-risk  ləʊ rɪsk  o niewielkim 
stopniu ryzyka

lubricant  ˈluːbrɪkənt  nawilżacz, 
smar

lucrative  ˈluːkrətɪv  lukratywny

luvvy  ˈlʌvi  czaruś (np. piękny, lecz 
pusty aktor)

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

mainland  ˈmeɪnlænd  kontynent, 
kontynentalny

major  ˈmeɪdʒə(r)  spory, wielki

majority  məˈdʒɒrɪti  większość

malpractice  ˌmælˈpræktɪs 
 nadużycie (służbowe), zaniedbanie

man’s best friend  mænz best 
ˈfrend  najlepszy przyjaciel 
człowieka (pies)

managing director  ˈmænɪdʒɪŋ 
dəˈrektə(r)  dyrektor naczelny

Manchuria  mænˈtʃʊriə  Mandżuria

mandatory  ˈmændətri 
 obowiązkowy

manhunt  ˈmænhʌnt  obława, po-
szukiwanie (zbiega, przestępcy)

manufacturer  ˌmænjʊˈfæktʃərə(r) 
 producent

marine  məˈriːn  morski

marital status  ˈmærɪtl ˈsteɪtəs  stan 
cywilny

market cap (capitalisation)  ˈmɑːkɪt 
ˌkæp ˌkæpɪtəlaɪˈzeɪʃn  kapitalizacja 
rynkowa

market share  ˈmɑːkɪt ʃeə(r)  udział 
w rynku

martial arts display  ˈmɑːʃl ɑːts 
dɪˈspleɪ  popis sztuk walki

massive  ˈmæsɪv  ogromny

master’s degree  ˈmɑːstəz dɪɡriː 
 tytuł magistra

mate  meɪt  kolega, kumpel (pot., 
Aus., UK)

maverick  ˈmævərɪk  niepokorny, 
nieszablonowy

mayor  meə(r)  burmistrz

meaningless  ˈmiːnɪŋləs  bezsen-
sowny

means of doing sth  miːnz əv 
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  sposób na zrobienie 
czegoś

measurement  ˈmeʒəmənt  pomiar, 
wymiar

medical report  ˈmedɪkl rɪˈpɔːt  ra-
port medyczny, akta

medieval  ˌmedɪˈiːvl 
 średniowieczny

megacity  ˈmeɡəsɪti  megapolis, 
wielka metropolia

Member of Parliament 
(MP)  ˈmembər əv ˈpɑːləmənt ˌem 
ˈpiː  poseł (UK)

Member of the British Empire 
(MBE)  ˈmembə(r) əv ðə ˈbrɪtɪʃ 
ˈempaɪə(r) ˌem biː ˈiː  Kawaler Or-
deru Imperium Brytyjskiego (tytuł 
w UK)

mental health  ˈmentl helθ  zdrowie 
umysłowe

merely  ˈmɪəli  ledwie, tylko

metrics  ˈmetrɪks  metryki, mierniki, 
wskaźniki (czegoś)

metropolis  məˈtrɒpəlɪs  metropolia

micromobility  ˌmʌɪkrəʊməʊˈbɪləti 
 mała mobilność, poruszanie się na 
deskorolkach, skuterach, hulajno-
gach itp.

migration  maɪˈɡreɪʃn  migracja

milestone  ˈmaɪlstəʊn  kamień 
milowy, ważny etap

military  ˈmɪlətri  wojskowy, wojsko

mindset  ˈmaɪndset  nastawienie, 
sposób myślenia

misdeed  ˌmɪsˈdiːd  występek, zły 
uczynek

missile  ˈmɪsaɪl  pocisk rakietowy

mixed reactions  mɪkst rɪˈækʃnz 
 mieszane odczucia

moderately  ˈmɒdərətli  umiar-
kowanie

modern  ˈmɒdn  nowoczesny

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

momentary flash of 
sth  ˈməʊməntri flæʃ əv ˈsʌmθɪŋ 
 chwilowy błysk/olśnienie (czegoś)

monarch  ˈmɒnək  monarcha

money keeps rolling in  ˈmʌni 
kiːps ˈrəʊlɪŋ ɪn  kasa ciągle wpada, 
pieniądze nadal wpływają

Mongol  ˈmɒŋɡl  Mongoł, mongolski

mood  muːd  nastrój

more importantly  mɔː(r) ɪmˈpɔːtntli 
 co więcej

moreover  mɔːˈrəʊvə(r)  co więcej

mortgage  ˈmɔːɡɪdʒ  hipoteka

motoring  ˈməʊtərɪŋ  samochodowy 
(arch., UK)

motorist  ˈməʊtərɪst  kierowca

mountain of debt  ˈmaʊntɪn əv det 
 góra długu

mountainous  ˈmaʊntənəs  górzysty

movers and shakers  ˈmuːvəz ənd 
ˈʃeɪkəz  grube ryby, szychy

much to sb’s astonishment  ˈmʌtʃ 
tə ˈsʌmbədɪz əˈstɒnɪʃmənt  ku 
czyjemuś wielkiemu zdziwieniu

multiple  ˈmʌltɪpl  wielokrotny

multitude  ˈmʌltɪtjuːd  multum, 
mnóstwo

musician  mjuːˈzɪʃn  muzyk

mutual respect  ˈmjuːtʃʊəl rɪˈspekt 
 wzajemny szacunek, obopólny

myriad  ˈmɪriəd  ogrom

myth  mɪθ  mit

N
naïve  naɪˈiːv  naiwny

namely  ˈneɪmli  (a) mianowicie

Naples  ˈneɪplz  Neapol

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

nearby  ˈnɪəbaɪ  pobliski

neighbour  ˈneɪbə(r)  sąsiad (UK)
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neighbourhood  ˈneɪbəhʊd 
 sąsiedztwo, okolica (UK)

neighbouring  ˈneɪbərɪŋ  pobliski 
(UK)

nervy  ˈnɜːvi  zdenerwowany (pot., 
UK)

net income  net ˈɪŋkʌm  dochód 
netto

net wealth  net welθ  wartość 
majątku netto

net worth  net wɜːθ  majątek netto

networking  ˈnetwɜːkɪŋ 
 nawiązywanie kontaktów  
(np. biznesowych)

nevertheless  ˌnevəðəˈles  niemniej 
jednak, a jednak

newborn baby  ˈnjuːbɔːn ˈbeɪbi  no-
worodek

niche  nɪtʃ  nisza, niszowy

nickname  ˈnɪkneɪm  przezwisko

no-frills  nǝʊ frɪlz  bez zbędnych 
dodatków, uproszczony (tylko przed 
rzeczownikiem)

non-competition clause  nɒn 
ˌkɒmpəˈtɪʃn klɔːz  klauzula o zakazie 
konkurencji

none more so than X...  nʌn mɔː(r) 
ˈsəʊ ðən  a najbardziej X (o kimś 
lub czymś, co/kto jest najlepszym 
przykładem na coś)

nonetheless  ˌnʌnðəˈles  mimo 
wszystko

noodles  ˈnuːdlz  kluski, makaron 
(np. chiński)

not bad going...  nɒt bæd ˈɡəʊɪŋ 
 całkiem nieźle, zważywszy, że...

not least  nɒt liːst  zwłaszcza

notably  ˈnəʊtəbli  zwłaszcza, szcze-
gólnie

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

notion  ˈnəʊʃn  pojęcie, idea

notoriously  nəʊˈtɔːrɪəsli  nagmin-
nie

novelty  ˈnɒvlti  nowinka

novice  ˈnɒvɪs  debiutant, 
początkujący

numerous  ˈnjuːmərəs  liczny

O
obediently  əˈbiːdɪəntli  posłusznie

oblast  ˈɒblast  obwód (w Rosji)

obligation  ˌɒblɪˈɡeɪʃn  obowiązek; 
zobowiązanie

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

oblivious to sth  əˈblɪvɪəs tə 
ˈsʌmθɪŋ  nieświadomy czegoś

observatory  əbˈzɜːvətri  obserwa-
torium

obsessively  əbˈsesɪvli  obsesyjnie

occasionally  əˈkeɪʒnəli  czasami, od 
czasu do czasu

odds  ɒdz  szanse (na coś)

of heavy build  əv ˈhevi bɪld  krępy, 
przy tuszy (o osobie)

of X origin  əv ˈɒrɪdʒɪn  z pochodze-
nia X, pochodzący z X

off the beaten path  ɒf ðə ˈbiːtn 
pɑːθ  poza utartą ścieżką/utartym 
szlakiem, w nietypowy sposób

oh so X!  əʊ ˈsəʊ  ależ X, niezwykle 
X

oil field  ɔɪl fiːld  pole naftowe

oil refinery  ɔɪl rɪˈfaɪnəri  rafineria

oligarch  ˈɒlɪɡɑːk  oligarcha  
(bardzo bogaty człowiek o wielkich 
wpływach politycznych)

Olympic Games   əˌlɪmpɪk ˈɡeɪmz 
 igrzyska olimpijskie, Olimpiada

ominously  ˈɒmɪnəsli   
niebezpiecznie, niepokojąco

on a collision course  ɒn ə 
kəˈlɪʒn kɔːs  na kursie kolizyjnym, 
ryzykujący zderzenie

on a daily basis  ɒn ə ˈdeɪli ˈbeɪsɪs 
 na co dzień

on a global scale  ɒn ə ˈɡləʊbl skeɪl 
 na globalną skalę 

on a regular basis  ɒn ə ˈreɡjʊlə(r) 
ˈbeɪsɪs  regularnie, cały czas

on a weekly basis  ɒn ə ˈwiːkli 
ˈbeɪsɪs  cotygodniowo, co tydzień

on maternity leave  ɒn məˈtɜːnɪti 
liːv  na urlopie macierzyńskim

on offer  ɒn ˈɒfə(r)  w ofercie, 
dostępny (do kupienia)

on point  ɒn pɔɪnt  w punkt,  
doskonale (np. wyczuć sytuację)

on song  ɒn sɒŋ  w doskonałym  
stanie (UK)

on suspicion of sth  ɒn səˈspɪʃn əv 
ˈsʌmθɪŋ  pod zarzutem czegoś

on the contrary  ɒn ðə ˈkɒntrəri 
 przeciwnie, wprost przeciwnie

on the decline  ɒn ðə dɪˈklaɪn 
 upadający, chylący się ku upadkowi

on the defensive  ɒn ðə dɪˈfensɪv 
 w defensywie, broniący się

on the naughty step  ɒn ðə ˈnɔːti 
step  w kącie (o karze dla dziecka 
polegającej na postawieniu kogoś 
do kąta)

on the of verge sth  ɒn ðə vɜːdʒ əv 
ˈsʌmθɪŋ  na skraju czegoś

on the one hand..., on the other 
hand...  ɒn ðə wʌn hænd ɒn ði 
ˈʌðə(r) hænd  z jednej strony..., 
z drugiej strony...

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

on the spot  ɒn ðə spɒt  z miejsca, 
od ręki

on the subject of sth  ɒn ðə 
ˈsʌbdʒɪkt əv ˈsʌmθɪŋ  w kwestii 
czegoś, na temat czegoś

on top of sth  ɒn tɒp əv ˈsʌmθɪŋ 
 ponadto, oprócz czegoś

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

one of a kind  wʌn ǝv ǝ kaɪnd   
unikalny, niepowtarzalny

one-time  wʌn taɪm  niegdysiejszy 
(tylko przed rzeczownikiem)

one’s heart goes out to sb  wʌnz 
hɑːt ɡəʊz ˈaʊt tə ˈsʌmbədi  ktoś 
współczuje komuś z całego serca

ongoing  ˈɒnɡəʊɪŋ  trwający, 
istniejący

onomatopoeia  ˌɒnəˌmætəˈpɪə 
 onomatopeja

open-plan office  ˈəʊpən plæn ˈɒfɪs 
 biuro bez ścian działowych, biuro 
typu open space



business-english.com.pl
80/2020

Colorful
MEDIA

openness to sth  ˈəʊpənnəs tə 
ˈsʌmθɪŋ  otwartość na coś

opponent  əˈpəʊnənt  przeciwnik

opposite  ˈɒpəzɪt  przeciwieństwo, 
rzecz przeciwna (gdy mowa  
o zrobieniu czegoś odwrotnego)

ordeal  ɔːˈdiːl  męka, ciężka próba

order  ˈɔːdə(r)  zamówienie

Order of Merit  ˈɔːdə(r) əv ˈmerɪt 
 Order Zasługi

ordinary  ˈɔːdɪnri  zwyczajny

out of benevolence  ˈaʊt əv 
bəˈnevələns  z dobroci serca

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

out of pocket  ˈaʊt əv ˈpɒkɪt  bez 
grosza, bez kasy

out of sb’s sight  ˈaʊt əv ˈsʌmbədiɪz 
saɪt  poza zasięgiem czyjegoś  
wzroku

out-of-town  ˈaʊt əv taʊn  pod-
miejski (tylko przed rzeczownikiem)

outdoor goods  ˈaʊtdɔː(r) ɡʊdz 
 artykuły biwakowe/campingowe, 
artykuły dla wielbicieli spędzania 
czasu na świeżym powietrzu

outdoor type  ˈaʊtdɔː(r) taɪp  wiel-
biciel natury/ odpoczynku (aktyw-
nego) na łonie natury

outlet  ˈaʊtlet  ujście (np. dać 
czemuś, emocjom itp.)

outstanding  aʊtˈstændɪŋ 
 wyjątkowy

over-geared  ˈəʊvə(r) ɡɪəd   
nadmiernie obciążony kredytem 
(o firmie)

overall  ˌəʊvəˈrɔːl  ogólny

overrated  ˌəʊvəˈreɪtɪd   
przereklamowany

overseas  ˌəʊvəˈsiːz  zagraniczny

overtime  ˈəʊvətaɪm  nadgodziny

overview  ˈəʊvəvjuː  przegląd

overwhelming  əʊvəˈwelmɪŋ 
 przytłaczający

ownership  ˈəʊnəʃɪp  posiadanie, 
własność (stan posiadania)

P
pace  peɪs  prędkość, tempo

pagoda  pəˈɡəʊdə  pagoda, 
świątynia buddyjska

paintballing  ˈpeɪntbɔːlɪŋ  gra 
w paintballa

Palaeolithic  ˌpælɪəʊˈlɪθɪk  paleoli-
tyczny, (okres) paleolitu

palatable  ˈpælətəbl  smaczny,  
do przyjęcia

pandemic  pænˈdemɪk  pandemia

panoramic view  ˌpænəˈræmɪk vjuː 
 panorama widokowa, panorama 
(widok dużej części miasta, krajo-
brazu itp.)

paperback  ˈpeɪpəbæk  w miękkiej 
okładce (wydanie)

parallel  ˈpærəlel  równoleżnik

parental leave  pəˈrentl liːv  urlop 
rodzicielski

parliamentary elec-
tions  ˌpɑːləˈmentri ɪˈlekʃnz  wybory 
parlamentarne

part-time  ˈpɑːt taɪm  na niepełny 
etat, w niepełnym wymiarze godzin

particularly  pəˈtɪkjələli 
 w szczególności

passing  ˈpɑːsɪŋ  odejście, śmierć

passion for X  ˈpæʃn fə(r)  pasja (do) 
X, zamiłowanie do X

pattern  ˈpætn  wzorzec, schemat

pavement  ˈpeɪvmənt  chodnik (UK)

payment processing  ˈpeɪmənt 
ˈprəʊsesɪŋ  przetwarzanie płatności

peak  piːk  szczyt

pedestrian  pɪˈdestrɪən  pieszy

pedigree  ˈpedɪɡriː  rasowy, z rodo-
wodem

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

peer-to-peer  pɪə(r) tə pɪə(r)  oparty 
na dzieleniu się użytkowników 
czymś między sobą (najcz. online) 
(tylko przed rzeczownikiem)

peninsula  pəˈnɪnsjʊlə  półwysep

per annum  pər ˈænəm  rocznie 
(łac.)

perched on top of sth  pɜːtʃt ɒn tɒp 
əv ˈsʌmθɪŋ  usadowiony na czubku/
szczycie czegoś

perennial  pəˈreniəl  odwieczny

performance  pəˈfɔːməns  wyniki, 
osiągi

periphery  pəˈrɪfəri  peryferie, skraj

perk  pɜːk  dodatkowy bonus/zaleta 
czegoś; dodatkowe świadczenie 
pracownicze

permanent  ˈpɜːmənənt  stały

persistent  pəˈsɪstənt  stały, ciągły

personnel  ˌpɜːsəˈnel 
 personel,pracownicy

perspective  pəˈspektɪv  punkt  
widzenia

petition  pəˈtɪʃn  petycja

petrochemical  ˌpetrəʊˈkemɪkl 
 naftowy, petrochemiczny (np. 
przemysł)

petrochemicals  ˌpetrəʊˈkemɪklz 
 przemysł petrochemiczny

petrol  ˈpetrəl  benzyna (UK)

phenomenal  fɪˈnɒmɪnl  fenomenal-
ny, niesamowity

phenomenon  fɪˈnɒmɪnən  fenomen

philanthropist  fɪˈlænθrəpɪst  filan-
trop

pioneer  ˌpaɪəˈnɪə(r)  pionier, lider

pipeline  ˈpaɪplaɪn  rurociąg

pizza parlour  ˈpiːtsə ˈpɑːlə(r)  
 pizzeria (UK)

plainly  ˈpleɪnli  wyraźnie, jasno

plant  plɑːnt  fabryka, wytwórnia

plea  pliː  apel (o coś), błaganie

pleasant  ˈpleznt  przyjemny

Pole  pəʊl  Polak

pollution  pəˈluːʃn  zanieczyszczenie 
(środowiska)

polonium  pəˈləʊniəm  polon

pop-up  pɒp ʌp  pojawiający się na 
chwilę, jednodniowy (tylko przed 
rzeczownikiem)

poppycock  ˈpɒpikɒk  bzdura
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popular haunt  ˈpɒpjʊlə hɔːnt  popu-
larna knajpka, popularny lokal

pork belly  pɔːk ˈbeli  boczek

portmanteau  pɔːtˈmæntəʊ  kon-
taminacja językowa, zlepek słów

position of power  pəˈzɪʃn əv 
ˈpaʊə(r)  pozycja władzy, wpływowe 
stanowisko

positive spin  ˈpɒzətɪv spɪn  ko-
rzystne światło (np. zobaczyć coś 
w korzystnym świetle), pozytywny 
aspekt

post-X  pəʊst  po X (np. powojenny, 
po epidemii itp.)

postal worker  ˈpəʊstl ˈwɜːkə(r) 
 pracownik poczty

power struggle  ˈpaʊə(r) ˈstrʌɡl 
 walka o władzę

power-hungry  ˈpaʊə(r) ˈhʌŋɡri 
 żądny  władzy

powerful  ˈpaʊəfl  potężny

PR agency  ˌpiː ˈɑː(r) ˈeɪdʒənsi 
 agencja PR, agencja marketingowa

pre-existing condition  ˌpriː 
ɪɡˈzɪstɪŋ kənˈdɪʃn  istniejące 
schorzenie

precise  prɪˈsaɪs  precyzyjny, 
dokładny

preferably  ˈprefrəbli  najlepiej

presence  ˈprezns  obecność

presently  ˈprezntli  obecnie

pressure is mounting on 
sb  ˈpreʃə(r) ɪz ˈmaʊntɪŋ ɒn 
ˈsʌmbədi  na kogoś wywierana jest 
coraz większa presja

prevention  prɪˈvenʃn  profilaktyka, 
zapobieganie

primarily  ˈpraɪmərəli  przeważnie, 
głównie

primary  ˈpraɪməri  główny, podsta-
wowy

prime  praɪm  najlepszy, najkorzyst-
niejszy

principal  ˈprɪnsəpl  najważniejszy, 
największy (tylko przed rzeczowni-
kiem)

prior to sth  ˈpraɪə(r) tə ˈsʌmθɪŋ 
 przed czymś

prison sentence  ˈprɪzn ˈsentəns 
 wyrok więzienia, kara pozbawienia 
wolności

private equity  ˈpraɪvət ˈekwəti 
 prywatny fundusz kapitałowy, fun-
dusze typu private equity

private equity firm  ˈpraɪvət ˈekwəti 
fɜːm  firma typu private equity

private matters  ˈpraɪvɪt ˈmætəz 
 sprawy prywatne

privatisation  ˈpraɪvətəˈzeɪʃən  pry-
watyzacja

prized  praɪzd  cenny

proactive  ˌprəʊˈæktɪv  proaktywny

proclamation  ˌprɒkləˈmeɪʃ n 
 oświadczenie

product range  ˈprɒdʌkt reɪndʒ 
 asortyment/linia produktów

profits  ˈprɒfɪts  zyski

progressive  prəˈɡresɪv  postępowy

prohibiting  prəˈhɪbɪtɪŋ  zakazujący

prominent  ˈprɒmɪnənt  widoczny, 
wyraźny

proof of X  pruːf əv  dowód (na) X

property  ˈprɒpəti  własność, mienie

property manager  ˈprɒpəti 
ˈmænɪdʒə(r)  zarządca 
nieruchomości

proportion  prəˈpɔːʃn  odsetek, pro-
cent

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

protestor  prəˈtestə(r)  protestujący, 
sprzeciwiający się (czemuś) (UK)

proudly  ˈpraʊdli  z dumą, dumnie

public debt  ˈpʌblɪk det  dług pub-
liczny

public official  ˈpʌblɪk əˈfɪʃl  urzędnik 
państwowy

public speaking  ˈpʌblɪk ˈspiːkɪŋ 
 przemówienia publiczne

publicity  pʌbˈlɪsɪti  nagłośnienie 
(medialne), reklama

pulled beef  pʊld biːf  potrawka 
z siekanej wołowiny

punishment  ˈpʌnɪʃmənt  kara

punitive  ˈpjuːnɪtɪv  karny (działanie)

punter  ˈpʌntə(r)  klient (pot., UK)

purchase  ˈpɜːtʃəs  nabytek, zakup

purely  ˈpjʊəli  wyłącznie

purity  ˈpjʊərɪti  czystość

purportedly  pəˈpɔːtɪdli  rzekomo

purpose-built  ˈpɜːpəs bɪlt  specjal-
nie zaprojektowany (w jakimś celu)

pushily  ˈpʊʃɪli  w nachalny sposób, 
nachalnie (pot.)

Q
Q2 (second quarter)  kjuː ˈtuː 
ˈsekənd ˈkwɔːtə(r)  drugi kwartał

quarantine  ˈkwɒrəntiːn  kwaran-
tanna

quarter  ˈkwɔːtə(r)  ćwierć (godziny), 
kwadrans

quarter  ˈkwɔːtə(r)  kwartał

questionable  ˈkwestʃənəbl 
 wątpliwy

quick resolution  kwɪk ˌrezəˈluːʃn 
 szybkie rozwiązanie (problemu)

quirky  kwɜːki  dziwaczny, dziwny

quote  kwəʊt  cytat

quotidian  kwəʊˈtɪdɪən  codzienny, 
zwyczajny

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

radius  ˈreɪdiəs  promień (okręgu)

rainfall  ˈreɪnfɔːl  poziom opadów; 
opady (ogólnie)

rainforest  ˈreɪnfɒrɪst  las deszczowy

rainy season  ˈreɪni ˈsiːzn  pora 
deszczów

ramifications  ˌræmɪfɪˈkeɪʃnz  kon-
sekwencje (np. negatywne czegoś)

rapid  ˈræpɪd  szybki

rare  reə(r)  rzadki

rate of sth  reɪt əv ˈsʌmθɪŋ  tempo 
czegoś, wskaźnik (częstości czegoś)
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rating  ˈreɪtɪŋ  ocena, wskaźnik

raw  rɔː  surowy

real estate  rɪəl ɪˈsteɪt 
 nieruchomość, nieruchomości

reality  riˈæləti  rzeczywistość; stan 
rzeczywisty

reassuringly  ˌriːəˈʃʊərɪŋli  w 
dodający otuchy sposób, 
uspokajająco

record-breaking  ˈrekɔːd breɪkɪŋ 
 rekordowy, bijący rekord/y (tylko 
przed rzeczownikiem)

recovery  rɪˈkʌvəri  wyzdrowienie

rectangular  rekˈtæŋɡjʊlə(r) 
 prostokątny

refund  ˈriːfʌnd  refundacja, zwrot 
pieniędzy

regulation  reɡjuˈleɪʃn  prawo, regu-
lacja prawna

regulator  ˈreɡjuleɪtə(r)  organ 
nadzorujący organizację/działanie 
czegoś

relationship  rɪˈleɪʃnʃɪp  relacja, 
związek

relatively  ˈrelətɪvli  stosunkowo, 
względnie

reliability  rɪˌlaɪəˈbɪləti  solidność, 
niezawodność

remarkable  rɪˈmɑːkəbl  niezwykły

remote work  rɪˈməʊt ˈwɜːk  praca 
zdalna

remotely  rɪˈməʊtli  zdalnie, na 
odległość

repeatedly  rɪˈpiːtɪdli  ciągle, wiele 
razy

rescue package  ˈreskjuː ˈpækɪdʒ 
 pakiet pomocy (np. finansowej)

research  rɪˈsɜːtʃ  badanie, badania

residence  ˈrezɪdəns  mieszkanie, 
miejsce zamieszkania

resident  ˈrezɪdənt  mieszkaniec

residential  rezɪˈdenʃəl  mieszkalny

resounding  rɪˈzaʊndɪŋ  spektaku-
larny, zdecydowany

respectable  rɪˈspektəbk  pokaźny, 
przyzwoity

respective  rɪˈspektɪv  odpowiedni

respectively  rɪˈspektɪvli  odpowied-
nio

response  rɪˈspɒns  odpowiedź

responsible  rɪˈspɒnsəbl   
odpowiedzialny, obowiązkowy 
(wypełniający sumiennie 
obowiązki)

restaurateur  ˌrestərəˈtɜː(r)  restau-
rator

restriction  rɪˈstrɪkʃn  ograniczenie

restrictive  rɪˈstrɪktɪv  restrykcyjny

retail  ˈriːteɪl  detal (handel)

retail store  ˈriːteɪl stɔː(r)  sklep  
detaliczny

retailer  ˈriːteɪlə(r)  sprzedawca  
detaliczny, detalista

retention  rɪˈtenʃn  utrzymanie  
(pracowników)

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

revolutionary  ˌrevəˈluːʃənri   
rewolucyjny

rewarding  rɪˈwɔːdɪŋ  dający 
satysfakcję

rhythm  ˈrɪðəm  rytm

rich pickings  rɪtʃ ˈpɪkɪŋz  łatwe 
zdobycze (coś wartościowego,  
dostępnego wyjątkowo w bardzo 
niskiej cenie)

ricin  ˈraɪsɪn  rycyna

ridicule  ˈrɪdɪkjuːl  pośmiewisko; 
wyszydzanie

ringing in sb’s ears  ˈrɪŋɪŋ ɪn 
ˈsʌmbədɪz ɪəz  dzwonienie 
w uszach

riot  ˈraɪət  zamieszki, rozruchy

risk management  rɪsk 
ˈmænɪdʒmənt  zarządzanie ryzy-
kiem

rivalry  ˈraɪvəlri  rywalizacja

road accident fatality  rəʊd 
ˈæksɪdənt fəˈtælɪti  ofiara wypadku 
drogowego

road traffic  rəʊd ˈtræfɪk  ruch 
drogowy

rocket science  ˈrɒkɪt ˈsaɪəns 
 czarna magia, coś bardzo skom-
plikowanego (np. nauka)

roughly  ˈrʌfli  z grubsza

Royal Charter  ˈrɔɪəl ˈtʃɑːtə(r)  Statut 
Królewski, edykt (zezwalający ofic-
jalnie na robienie czegoś i wydany 
przez Króla/Królową Anglii)

rule book  ruːl bʊk  regulamin

ruling  ˈruːlɪŋ  rządzący

S
sales growth  seɪlz ɡrəʊθ  wzrost 
sprzedaży

salsa  ˈsælsə  sos salsa

same-day  seɪm deɪ  tego samego 
dnia (np. dostawa; tylko przed  
rzeczownikiem)

satellite  ˈsætəlaɪt  satelita

say no more!  ˈseɪ nəʊ mɔː(r) 
 wszystko rozumiem!, nie musisz nic 
więcej mówić!

saying  ˈseɪɪŋ  powiedzenie

sb can’t help but do sth  ˈsʌmbədi 
kɑːnt help bʌt də ˈsʌmθɪŋ  ktoś nie 
może się powstrzymać przed  
(z)robieniem czegoś

sb is the talk of the town  ˈsʌmbədi 
ɪz ðə ˈtɔːk əv ðə taʊn  ktoś jest na 
ustach wszystkich

sb will be like, …  ˈsʌmbədi wɪl bi 
ˈlaɪk  ktoś powie, że niby... (pot., 
slang.)

sb with their eye on sth  ˈsʌmbədi 
wɪð ðeə(r) aɪ ɒn ˈsʌmθɪŋ  ktoś, kto 
ma coś na oku, ktoś, kto uważnie 
coś śledzi

sb’s formative years  ˈsʌmbədɪz 
ˈfɔːmətɪv ˈjiəz  młodzieńcze lata 
kogoś, okres kształtowania się 
osobowości

sb’s voice is being 
heard  ˈsʌmbədɪz vɔɪs ɪz ˈbiːɪŋ hɜːd 
 z czyimś zdaniem się liczą, czyjś 
głos jest słyszany

schedule  ˈʃedjuːl  harmonogram

scheme  skiːm  program, plan

scholarship  ˈskɒləʃɪp  stypendium
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scientific  ˌsaɪənˈtɪfɪk  naukowy

scientist  ˈsaɪəntɪst  naukowiec

score  skɔː(r)  wynik (w grze)

scores of sb  skɔːz əv ˈsʌmbədi 
 mnóstwo kogoś

screening  ˈskriːnɪŋ  prześwietlenie, 
kontrola (graniczna, zdrowotna)

sculptural  ˈskʌlptʃərəl  rzeźb (np. 
park), związany z rzeźbami

seal  siːl  pieczątka, pieczęć

securities  sɪˈkjʊərətɪz  papiery 
wartościowe

Security Council  sɪˈkjʊərɪti ˈkaʊnsl 
 Rada Bezpieczeństwa

seemingly  ˈsiːmɪŋli  na pozór

select  sɪˈlekt  wybrany, doborowy

self-development  self 
dɪˈveləpmənt  samodoskonalenie 
(się)

selfie  ˈselfiː  selfie, zdjęcie robione 
samemu/samej sobie smartfonem 
(pot.)

semblance  ˈsembləns 
 podobieństwo (do czegoś), pozór 
(czegoś)

semiconductor  ˌsemɪkənˈdʌktə(r) 
 półprzewodnik

senior manager  ˈsiːniə(r) 
ˈmænɪdʒə(r)  starszy menadżer, 
członek ścisłego kierownictwa

sensitivity  ˌsensəˈtɪvəti  czułość, 
wrażliwość

sensor  ˈsensə(r)  czujnik

sequence  ˈsiːkwəns  ciąg, szereg

sesame seed oil  ˈsesəmi siːd ɔɪl 
 olej z nasion sezamu

sewage  ˈsjuːɪdʒ  ścieki

shame  ʃeɪm  szkoda

share  ʃeə(r)  udział, dola

shed  ʃed  szopa

shedloads of sth  ˈʃedləʊd əv 
ˈsʌmθɪŋ  duża ilość czegoś,  
mnóstwo czegoś 

shift to sth  ʃɪft tə ˈsʌmθɪŋ  przejście 
na coś

shift towards sth  ʃɪft təˈwɔːdz 
ˈsʌmθɪŋ  przesunięcie w kierunku 
czegoś/przejście na coś

shopaholic  ˌʃɒpəˈhɒlɪk  zakupoholik

shopping mall  ˈʃɒpɪŋ mɔːl  centrum 
handlowe

short for sth  ʃɔːt fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 krótka nazwa na coś

sickness  ˈsɪknəs  choroba

sight  saɪt  widok

sightseeing  ˈsaɪtsiːɪŋ  zwiedzanie

significant  sɪɡˈnɪfɪkənt  znaczny, 
znaczący

Silicon Valley  ˈsɪlɪkən ˈvæli  Dolina 
Krzemowa

simultaneously  ˌsɪmlˈteɪnɪəsli 
 jednocześnie

single  ˈsɪŋɡl  singiel (osoba 
niemająca partnera)

single-handedly  ˌsɪŋɡl ˈhændɪdli 
 w pojedynkę, samodzielnie

sinister  ˈsɪnɪstə(r)  złowieszczy, 
złowrogi

sinking  ˈsɪŋkɪŋ  tonący

site  saɪt  teren, obszar

skeleton  ˈskelɪtn  szkielet

skyscraper  ˈskaɪskreɪpə(r)  drapacz 
chmur

slab  slæb  płyta, kawał

slap bang in the middle of X  slæp 
bæŋ ɪn ðə ˈmɪdl əv  w samym 
środku X

slavery  ˈsleɪv(ə)ri  niewolnictwo

sleeping giant  ˈsliːpɪŋ ˈdʒaɪənt 
 śpiący olbrzym

sleepwalker  ˈsliːpwɔːkə(r)  lunatyk

slice  slaɪs  plaster (np. szynki)

slightly  ˈslaɪtli  odrobinę

sluggish  ˈslʌɡɪʃ  powolny

slump  slʌmp  kryzys, gwałtowny 
spadek

smart city  smɑːt ˈsɪti  inteligentne 
miasto

smombie (smartphone zom-
bie)  ˈsmɒmbi ˈsmɑːtfəʊn 
ˈzɒmbi  smartfonowe zombie 
(osoba uzależniona od smartfona 

i korzystająca z niego podczas po-
ruszania się po ulicy)

so far  ˈsəʊ ˈfɑː(r)  jak dotąd

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

social science  ˈsəʊʃl ˈsaɪəns  nauki 
społeczne

solace  ˈsɒlɪs  pocieszenie

some argue...  səm ˈɑːɡjuː  niek-
tórzy twierdzą, że...

some would say...  səm wʊd ˈseɪ 
 ktoś mógłby powiedzieć, że...

someday  ˈsʌmdeɪ  pewnego dnia, 
w którymś momencie

somewhere in the region of 
X  ˈsʌmweə(r) ɪn ðə ˈriːdʒən əv 
 w okolicy X, w przybliżeniu X

somnambulant  sɒmˈnambjʊlənt 
 lunatykujący, zachowujący się jak 
lunatyk

sort of...  sɔːt ɒv  (coś) w stylu..., 
(coś) jakby... (pot.)

sounds about right!  ˈsaʊndz 
əˈbaʊt raɪt  dokładnie tak 
właśnie!, niczego innego się nie 
spodziewałem/am! (z przekąsem, 
rezygnacją itp.)

South East Asia  saʊθ iːst ˈeɪdʒə 
 Azja Południowo-Wschodnia

south-west of sth  ˈsaʊθˈwest əv 
ˈsʌmθɪŋ  na południowy wschód od 
czegoś

sovereignty over sth  ˈsɒvrənti 
ˈəʊvə(r) ˈsʌmθɪŋ  zwierzchnictwo 
nad czymś

species  ˈspiːʃiːz  gatunek

spectacular  spekˈtækjələ(r)   
spektakularny

spending  ˈspendɪŋ  wydatki, 
nakłady (np. z budżetu)

spiked with sth  spaɪkt wɪð ˈsʌmθɪŋ 
 zaprawiony czymś (np. trucizną, 
narkotykiem, alkoholem)

spokesperson  ˈspəʊkspɜːsn   
rzecznik

spooky  ˈspuːki  budzący grozę, 
straszny (pot.)

sportswear  ˈspɔːtsweə(r)  odzież 
sportowa
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spotlight  ˈspɒtlaɪt  centrum uwagi, 
centrum zainteresowania

spouse  spaʊz  małżonek

springboard  ˈsprɪŋbɔːd  odskocz-
nia, trampolina

squeamish  ˈskwiːmɪʃ  przeczulony 
(na jakimś punkcie), wzdragający 
się (przed czymś)

stability  stəˈbɪlɪti  stabilność

staff  stɑːf  pracownicy, personel, 
zatrudnieni

staff member  stɑːf ˈmembə(r) 
 członek załogi, pracownik

staggering  ˈstæɡərɪŋ  olbrzymi, 
oszałamiający

stakeholder  ˈsteɪkhəʊldə(r) 
 udziałowiec

stall  stɔːl  stoisko, stragan

stance  stæns  stanowisko, pozycja 
(w jakiejś kwestii)

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

starter kit  ˈstɑːtə(r) kɪt  zestaw  
startowy

startling  ˈstɑːtlɪŋ  zdumiewający

stat (statistic)  ˈstæt stəˈtɪstɪk  
 statystyka, dane (o czymś)

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

state-owned  steɪt ǝʊnd 
 państwowy (o firmie, zakładzie)

statement  ˈsteɪtmənt  oświadczenie

steeped in sth  stiːpt ɪn ˈsʌmθɪŋ 
 przesiąknięty czymś

STEM (science, technology, engi-
neering and mathematics)  stem 
ˈsaɪəns tekˈnɒlədʒi ˌendʒɪˈnɪərɪŋ 
ənd ˌmæθəˈmætɪks  nauki ścisłe, 
przedmioty ścisłe (nauka, technolo-
gia, inżynieria, matematyka)

stew  stjuː  potrawka

sth goes south  ˈsʌmθɪŋ ɡəʊz saʊθ 
 coś idzie źle, na opak (pot.)

sth is a big deal  ˈsʌmθɪŋ ɪz ə bɪɡ 
diːl  coś jest bardzo ważne/istotne

sth is a breeze  ˈsʌmθɪŋ ɪz ǝ briːz 
 coś jest fraszką

sth is a case of doing sth  ˈsʌmθɪŋ 
ɪz ə keɪs əv ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  coś 
wymaga zrobienia czegoś, coś po-
lega na zrobieniu czegoś

sth is a doddle  ˈsʌmθɪŋ ɪz ə ˈdɒdl 
 coś jest bułką z masłem, coś jest 
pestką (pot., UK)

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

sth is a tall order  ˈsʌmθɪŋ ɪz ə tɔːl 
ˈɔːdə(r)  z czymś jest problem, coś 
nie jest rzeczą łatwą

sth is an issue  ˈsʌmθɪŋ ɪz ən ˈɪʃuː 
 coś jest problemem

sth is another kettle of 
fish  ˈsʌmθɪŋ ɪz əˈnʌðə(r) ˈketl əv fɪʃ 
 coś jest zupełnie inną parą kaloszy

sth is no laughing matter  ˈsʌmθɪŋ 
ɪz nǝʊ ˈlɑːfɪŋ ˈmætə(r)  coś nie jest 
powodem do śmiechu

sth is not worth the effort  ˈsʌmθɪŋ 
ɪz nɒt wɜːθ ði ˈefət  coś nie jest 
warte zachodu

sth is rocket science  ˈsʌmθɪŋ ɪz 
ˈrɒkɪt ˈsaɪəns  coś jest czarną magią 
(tzn. czymś niezrozumiałym, trud-
nym)

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

sth is up in the air  ˈsʌmθɪŋ ɪz ʌp ɪn 
ði eə(r)  coś wisi w powietrzu

sth is) a walk in the park  ˈsʌmθɪŋ 
ɪz ə wɔːk ɪn ðə pɑːk  (coś) jest 
łatwiutkie, (to) bułka z masłem

sth may not be much of X  ˈsʌmθɪŋ 
meɪ nɒt bi ˈmʌtʃ əv  coś nie jest za 
bardzo X, coś może nie jest zbyt 
(dobrym przykładem na) X

sth might be just what the doc-
tor ordered  ˈsʌmθɪŋ maɪt bi dʒəst 
ˈwɒt ðə ˈdɒktə(r) ˈɔːdəd  coś może 
być dokładnie tym, czego (komuś) 
potrzeba

sth smells fishy  ˈsʌmθɪŋ smelz 
ˈfɪʃi  coś tu śmierdzi, coś wydaje się 
podejrzane

sth would be a shame  ˈsʌmθɪŋ 
wʊd bi ə ʃeɪm   byłoby szkoda (gdy-
by coś się stało)

sticky  ˈstɪki  lepki

sting operation  stɪŋ ˌɒpəˈreɪʃn  pro-
wokacja (policyjna)

stipulation  ˌstɪpjuˈleɪʃn  warunek, 
zastrzeżenie

stir-fried  stɜː(r) fraɪd  smażony, 
podsmażany

stock exchange  stɒk ɪksˈtʃeɪndʒ 
 giełda papierów wartościowych

stock market  stɒk ˈmɑːkɪt 
 rynek akcji/rynek papierów 
wartościowych

stock price  stɒk praɪs  cena akcji

stonking  ˈstɒŋkɪŋ  ogromny, super 
(pot., UK)

stooping  ˈstuːpɪŋ  garbiąc się, 
będąc zgarbionym

stop-start  stɒp stɑːt  przerywany, 
działający z przerwami/niejed-
nostajnie

straightforward  ˌstreɪtˈfɔːwəd 
 prosty, jasny

stranglehold  ˈstræŋɡlhəʊld  pełna 
kontrola (nad czymś), morderczy 
uścisk

streamlining  ˈstriːmlaɪnɪŋ  us-
prawnienie, optymalizacja

stretch  stretʃ  odcinek

strict  strɪkt  surowy, restrykcyjny

stroke of good fortune  strəʊk əv 
ɡʊd ˈfɔːtʃuːn  łut szczęścia, uśmiech 
losu

struggling  ˈstrʌɡlɪŋ  borykający się 
z trudnościami/przeciwnościami

stuck somewhere  stʌk ˈsʌmweə(r) 
 który utknął gdzieś, nie może się 
skądś ruszyć

subculture  ˈsʌbkʌltʃə(r)  subkultura

subordinate  səˈbɔːdɪnət 
 podwładny

subsequent  ˈsʌbsɪkwənt 
 następujący (po czymś), późniejszy

subsidiary  səbˈsɪdɪəri  filia, spółka 
zależna
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subsidized  ˈsʌbsɪdaɪzd  dotowany, 
subsydiowany

substantially  səbˈstænʃəli 
 znacząco, w znacznym stopniu

substitute for sth  ˈsʌbstɪtjuːt fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  zastępstwo czegoś, sub-
stytut

subtropical  ˌsʌbˈtrɒpɪkl  podzwrot-
nikowy (klimat)

suburb  ˈsʌbɜːb  przedmieście

success story  səkˈses ˈstɔːri  histo-
ria niezwykłego sukcesu

sudden  ˈsʌdn  nagły

sufficiently  səˈfɪʃntli  wystarczająco

suicide  ˈsuːɪsaɪd  samobójstwo

sulphur  ˈsʌlfə(r)  siarka

sunk costs  sʌŋk kɒsts  koszty  
utopione, koszty nie do odzyskania

super-rich  ˈsuːpə(r) rɪtʃ  najbogatsi 
ludzie świata

superior  suːˈpɪərɪə(r)  przełożony

supplier  səˈplaɪə(r)  dostawca, 
dostarczający zaopatrzenie/usługi

support service  səˈpɔːt ˈsɜːvɪs   
pomoc techniczna, wsparcie

supporter  səˈpɔːtə(r)  zwolennik

sure-fire  ʃʊə(r) ˈfaɪə(r)  niezawodny, 
pewny (pot., tylko przed rzeczowni-
kiem)

surface  ˈsɜːfɪs  powierzchnia

surge  sɜːdʒ  gwałtowny wzrost, 
skok (czegoś)

surprisingly  səˈpraɪzɪŋli  co dziwne, 
zaskakująco

surreal  səˈriːəl  surrealistyczny, nie-
realny

surroundings  səˈraʊndɪŋz  okolica, 
otoczenie

survey  ˈsɜːveɪ  badanie, sondaż

sustainability  səˌsteɪnəˈbɪləti 
 zrównoważenie ekologiczne, 
zrównoważony rozwój/działanie

swiftly  ˈswɪftli  prędko, szybko

swinging sixties  ˈswɪŋɪŋ ˈsɪkstɪz 
 swingujące lata 60.

synthesis  ˈsɪnθəsɪs  synteza

systemic racism  sɪˈstemɪk ˈreɪsɪzm 
 głęboko zakorzeniony w systemie 
(np. prawnym, karnym) rasizm

T
tailor-made  ˈteɪlə(r) meɪd  skrojony 
na miarę, dostosowany do potrzeb

takeaway  ˈteɪkəweɪ  na wynos (UK)

talent development  ˈtælənt 
dɪˈveləpmənt  rozwój talentów, roz-
wój i edukacja pracowników

tangent  ˈtændʒənt  styczna 
(w geometrii, architekturze)

tanker  ˈtæŋkə(r)  tankowiec

tantamount to sth  ˈtæntəmaʊnt 
tə ˈsʌmθɪŋ  równoznaczny z czymś, 
tożsamy

tariff  ˈtærɪf  cło, opłata  
(np. paliwowa)

tavern  ˈtævən  tawerna

tax break  tæks breɪk  ulga  
podatkowa

tax rate  tæks reɪt  stawka  
podatkowa

team-building  tiːm ˈbɪldɪŋ   
budowanie więzi grupowej

teamwork  ˈtiːmwɜːk  praca 
zespołowa

tech  tek  technologia/e (pot.)

tech-savvy  tek ˈsævi 
 obeznanyz technologiami, za pan 
bratz technologiami (pot.)

technically  ˈteknɪkli  technicznie 
rzecz biorąc

teenage  ˈtiːneɪdʒ  nastoletni

teenager  ˈtiːneɪdʒə(r)  nastolatek

telecommuting  ˌtelikəˈmjuːtɪŋ  tele-
praca

teletext  ˈtelitekst  telegazeta

telework  ˈtelɪwəːk  telepraca

temple  ˈtempl  świątynia

temporarily  ˈtemprərəli  tymcza-
sowo

temporary  ˈtemprəri  tymczasowy

tenancy agreement  ˈtenənsi 
əˈɡriːmənt  umowa najmu, umowa 
dzierżawy

tentacle  ˈtentəkl  macka

terms  tɜːmz  zasady, warunki  
(np. umowy)

testament to sth  ˈtestəmənt tə 
ˈsʌmθɪŋ  świadectwo czegoś  
(np. stanowić)

testing ground  ˈtestɪŋ ɡraʊnd   
poligon doświadczalny

texting  ˈtekstɪŋ  wysyłanie SMSów/
wiadomości tekstowych

thallium  ˈθæliəm  tal (pierwiastek)

the bigger they come, the harder 
they fall  ðə ˈbɪɡə(r) ˈðeɪ kʌm 
ðə ˈhɑːdə(r) ˈðeɪ fɔːl  im wyżej się 
wznosisz, tym boleśniej spadniesz

the bottom falls out for sb  ðə 
ˈbɒtəm fɔːlz ˈaʊt fə(r) ˈsʌmbədi  ktoś 
się nieźle wpakował, ktoś jest w nie 
lada opałach

the chances are that...  ðə ˈtʃɑːnsɪz 
ə(r) ðæt  jest prawdopodobne, że...

the close of X  ðə ˈkləʊz əv 
 zamknięcie X, koniec X

the Cold War  ðə kəʊld wɔː(r)   
zimna wojna

the East China Sea  ði iːst ˈtʃaɪnə siː 
 Morze Wschodniochińskie

the emperor’s new clothes  ði 
ˈempərərz njuː kləʊðz  nowe szaty 
króla/cesarza (od tytułu baśni H.C. 
Andersena)

the eurozone  ðə ˈjʊərəʊzəʊn 
 strefa Euro

the game is up  ðə ɡeɪm ɪz ʌp  gra 
skończona, koniec gry

the joys of parenthood  ðə dʒɔɪz 
əv ˈpeərənthʊd  radości  
rodzicielstwa

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

the mantle of X  ðə ˈmæntl əv 
 miano, tytuł X

the method of choice  ðə ˈmeθəd 
əv tʃɔɪs  preferowana metoda
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the new kid on the block  ðə njuː 
ˈkɪd ɒn ðə ˈblɒk  nowy gracz na 
rynku

the problems didn’t end 
there...  ðə ˈprɒbləmz ˈdɪdnt end 
ðeə(r)  na tym nie koniec prob-
lemów...

the public  ðə ˈpʌblɪk  społeczność, 
ogół społeczeństwa

the Silicon Valley  ðə ˈsɪlɪkən ˈvæli 
 Dolina Krzemowa

the thing is,...  ðə ˈθɪŋ ɪz  chodzi 
o to, że...

the tide is turning...  ðə taɪd ɪz 
ˈtɜːnɪŋ  sytuacja się zmienia (na 
szczęśliwą, nieszczęśliwą itp.), szale 
się przechylają (na czyjąś korzyść/
niekorzyść)

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

the writing is on the wall  ðə 
ˈraɪtɪŋ ɪz ɒn ðə wɔːl  nieszczęście 
wisi w powietrzu

theatreland  ˈθɪətəland  dzielnica 
teatrów

theme park  θiːm pɑːk  tematyczny 
park rozrywki

there is more to sth than X  ðeə(r) 
ɪz mɔː(r) tə ˈsʌmθɪŋ ðən  coś to nie 
tylko X

there’s no denying that...  ðeəz 
nəʊ dɪˈnaɪŋ ðæt  nie da się 
zaprzeczyć, że...

there’s only so much sb can do 
to do sth  ðeəz ˈəʊnli ˈsəʊ ˈmʌtʃ 
ˈsʌmbədi kən də tə du ˈsʌmθɪŋ  ktoś 
może zrobić tylko tyle (nie więcej), 
by czegoś dokonać; ktoś nie może 
zrobić niczego więcej w jakimś celu

(there’s) nothing to it!  ðeəz 
ˈnʌθɪŋ tu ɪt  to nic trudnego!, to nic 
takiego!

things to come  ˈθɪŋz tə kʌm  ...to, 
co nadejdzie; przyszłość (przyszłe 
wydarzenia)

thinly  ˈθɪnli  cienko (np. pokrojony)

this better be good!  ðɪs ˈbetə(r) bi 
gʊd  oby to było dobre!, oby to było 
warte zachodu!

this time  ðɪs ˈtaɪm  tym razem

thoroughfare  ˈθʌrəfeə(r)  główna 
ulica

thought leader  ˈθɔːt ˈliːdə(r)  wiz-
joner, lider opinii

three-quarters  θriː ˈkwɔːtəz  trzy 
czwarte

thrilling  ˈθrɪlɪŋ  ekscytujący

thriving  ˈθraɪvɪŋ  kwitnący, dobrze 
prosperujący

throughout sth  θruːˈaʊt ˈsʌmθɪŋ 
 w czymś, na obszarze czegoś

thus far  ðʌs fɑː(r)  jak dotąd

till  tɪl  kasa

time off  taɪm ɒf  czas wolny, urlop

time-consuming  taɪm ˈkənˈsjuːmɪŋ 
 czasochłonny

tit for tat  tɪt fə(r) tæt  coś za coś, 
wet za wet

titan  ˈtaɪtn  tytan, olbrzym

title holder  ˈtaɪtl ˈhəʊldə(r)  posia-
dacz tytułu

TLC (tender loving care)  ˌtiː el ˈsiː 
ˈtendə(r) ˈlʌvɪŋ keə(r)  czuła opieka 
(otoczenie kogoś specjalną troską, 
by poczuł się lepiej) (pot.)

to account for sth  tu əˈkaʊnt 
fə(r) ˈsʌmθɪŋ  stanowić coś (np. 
większość czegoś)

to account for X  tu əˈkaʊnt fə(r) 
 wynosić, stanowić X

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

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

to act  tu ækt  działać, zachowywać 
się

to address sb/sth  tu əˈdres 
ˈsʌmbədi  zwracać się do kogoś/
zająć się czymś (problemem)

to administer sth  tu ədˈmɪnɪstə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  podać coś, zastosować coś

to affect sb  tu əˈfekt ˈsʌmbədi 
 wpływać na kogoś

to affirm  tu əˈfɜːm  potwierdzić, 
stwierdzić

to afford sth  tu əˈfɔːd ˈsʌmθɪŋ  móc 
sobie pozwolić na coś

to alert sb to sth  tu əˈlɜːt ˈsʌmbədi 
tə ˈsʌmθɪŋ  uczulić kogoś na coś; 
ostrzec kogoś przed czymś

to allege sth  tu əˈledʒ 
ˈsʌmθɪŋ  utrzymywać, że coś 
(niewłaściwego) miało miejsce

to alter  tu ˈɔːltə(r)  zmienić, 
odmienić (się)

to amount to X  tu əˈmaʊnt tə 
 wynosić X, stanowić X

to anticipate sth  tu ænˈtɪsɪpeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  oczekiwać czegoś; 
przewidywać coś

to appear as if...  tu əˈpɪə(r) əz ɪf 
 wyglądać, jakby (się miało, było 
się...)...

to apply for sth  tu əˈplaɪ fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  zaaplikować o coś, złożyć 
wniosek

to apply to sb  tu əˈplaɪ tə ˈsʌmbədi 
 stosować się do kogoś, mieć zasto-
sowanie wobec kogoś

to approach sb about sth  tu 
əˈprəʊtʃ ˈsʌmbədi əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ 
 skontaktować się z kimś w jakiejś 
sprawie

to argue  tu ˈɑːgjuː  przekonywać, 
dowodzić

to arise  tu əˈraɪz  pojawić się

to assassinate sb  tu əˈsæsɪneɪt 
ˈsʌmbədi  zamordować kogoś, zabić 
(np. na zlecenie)

to assess the damage  tu əˈses ðə 
ˈdæmɪdʒ  oszacować szkody/straty

to assist sb in doing sth  tu əˈsɪst 
ˈsʌmbədi ɪn ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  pomóc 
komuś w robieniu czegoś

to assure sb  tu əˈʃɔː(r) ˈsʌmbədi 
 pocieszyć kogoś; zapewnić kogoś

to attain sth  tu əˈteɪn ˈsʌmθɪŋ 
 uzyskać coś

to attempt to do sth  tu əˈtempt tə 
du ˈsʌmθɪŋ  usiłować coś zrobić

to attend sth  tu əˈtend ˈsʌmθɪŋ 
 wziąć udział w czymś

to attract sth  tu əˈtrækt ˈsʌmθɪŋ 
 przyciągnąć coś

to attribute sth to sth  tu əˈtrɪbju:t 
ˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmθɪŋ  uznawać coś 
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za zasługę czegoś, przypisywać coś 
czemuś

to await sth  tu ǝˈweɪt ˈsʌmθɪŋ 
 oczekiwać czegoś/na coś

to awaken sb  tu əˈweɪkən ˈsʌmbədi 
 obudzić kogoś

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

to axe sb  tu æks ˈsʌmbədi  wywalić 
kogoś, zwolnić (pot.)

to backfire  tə ˌbækˈfaɪə(r)  spalić na 
panewce; przynieść odwrotny skutek 
(do zamierzonego)

to ban sth  tə bæn ˈsʌmθɪŋ  zakazać 
czegoś, zabronić

to bank on sth  tə bæŋk ɒn ˈsʌmθɪŋ 
 liczyć na coś

to bar sb from doing sth  tə bɑː(r) 
ˈsʌmbədi frəm ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
 zabronić komuś robienia czegoś  
(w prawnie karalny sposób)

to bark up the wrong tree  tə bɑːk 
ʌp ðə rɒŋ triː  grubo się mylić, trafić/
kierować (coś) pod niewłaściwy 
adres

to battle  tǝ ˈbætl  walczyć

to be all the rage  tǝ bi ɔːl ðǝ reɪdʒ 
 być czymś, na punkcie czego ludzie 
szaleją, być na topie, być bardzo 
popularnym

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

to be better off doing sth  tə bi 
ˈbetə(r) ɒf ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  wyjść lepiej 
na zrobieniu czegoś

to be bound to happen  tə bi baʊnd 
tə ˈhæpən  z pewnością się wydarzyć

to be concerned about sth  tə bi 
kənˈsɜːnd əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ  martwić 
się o coś

to be curtains for sb  tə bi ˈkɜːtnz 
fə(r) ˈsʌmbədi  oznaczać dla kogoś 
koniec gry, finisz (pot.)

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

to be fair,...  tə bi feə(r)  trzeba 
przyznać, że...

to be fed up with sth  tə bi fed ʌp 
wɪð ˈsʌmθɪŋ  mieć czegoś po dziurki 
w nosie

to be fraught with sth  tə bi frɔːt wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  być najeżonym czymś, być 
pełnym czegoś

to be in danger of sth  tə bi ɪn 
ˈdeɪndʒə(r) əv ˈsʌmθɪŋ  być czymś 
zagrożonym

to be in favour of sth  tə bi ɪn 
ˈfeɪvə(r) ǝv ˈsʌmθɪŋ  opowiadać się za 
czymś (UK)

to be in hot water  tə bi ɪn hɒt 
ˈwɔːtə(r)  znaleźć się w opałach

to be in operation  tə bi ɪn ˌɒpəˈreɪʃn 
 działać, funkcjonować

to be in the right place at the right 
time  tə bi ɪn ðə raɪt ˈpleɪs ət ðə raɪt 
ˈtaɪm  być we właściwym miejscu 
o właściwym czasie

to be known for sth  tə bi nəʊn fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  być znanym z czegoś

to be less kind to sb  tə bi les kaɪnd 
tə ˈsʌmbədi  nie obejść się z kimś za 
dobrze (np. o upływie lat)

to be looking to the future  tə 
bi ˈlʊkɪŋ tə ðə ˈfjuːtʃə  spoglądać 
w przyszłość, myśleć o przyszłości

to be no more  tə bi nəʊ mɔː(r)  nie 
istnieć (dłużej)

to be on the menu  tə bi ɒn ðə 
ˈmenjuː  znaleźć się/być w menu  
(o czymś podawanym do jedzenia)

to be on to a good thing  tə bi ɒn tu 
ə ɡʊd ˈθɪŋ  mieć przed sobą nie lada 
gratkę

to be popular with sb  tə bi 
ˈpɒpjʊlə(r) wɪð ˈsʌmbədi  cieszyć się 
czyjąś popularnością

to be pulling in the same direc-
tion  tə bi ˈpʊlɪŋ ɪn ðə seɪm dɪˈrekʃn 
 działać we wspólnym celu

to be short of sth  tə bi ʃɔːt əv 
ˈsʌmθɪŋ  nie mieć czegoś, mieć za 
mało czegoś

to be the first to go  tə bi ðə ˈfɜːst tə 
ɡəʊ  być pierwszym do odstrzału

to be the highlight of sb’s day  tə 
bi ðə ˈhaɪlaɪt əv ˈsʌmbədɪz deɪ 
 stanowić najciekawszą część dnia, 

stanowić najmilsze wydarzenie 
w ciągu dnia

to be unwell  tə bi ʌnˈwel  nie czuć się 
dobrze

to be) on the ropes  tə bi ɒn ðə rəʊps 
 mieć nóż na gardle

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

to become evident  tə bɪˈkʌm 
ˈevɪdənt  stać się jasnym/oczywistym

to become familiar with sth  tə 
bɪˈkʌm fəˈmɪlɪə wɪð ˈsʌmθɪŋ 
 zapoznać się z czymś, dobrze coś 
poznać

to bend the rules  tə bend ðə ruːlz 
 nagiąć zasady

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

to benefit sb  tə ˈbenɪfɪt ˈsʌmbədi 
 przynieść komuś korzyść

to bet on oneself  tə bet ɒn wʌnˈself 
 postawić na siebie, dać sobie szansę

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

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

to blacklist sb from doing sth  tə 
ˈblæklɪst ˈsʌmbədi frəm ˈduːɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ  wpisać kogoś na czarną 
listę, by nie mógł czegoś robić (np. 
pracować w danym zawodzie)

to blame sb  tə bleɪm ˈsʌmbədi 
 obwiniać kogoś

to bless sb with sth  tə bles ˈsʌmbədi 
wɪð ˈsʌmθɪŋ  obdarzyć kogoś czymś 
(np. szczodrze, hojnie – przez naturę)

to blur sth  tə blɜː(r) ˈsʌmθɪŋ 
 zacierać, zatrzeć (granicę między 
czymś a czymś)

to boast sth  tə bəʊst ˈsʌmθɪŋ 
 chwalić się czymś, szczycić

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

to boost sth  tə buːst ˈsʌmθɪŋ 
 pobudzić coś, umocnić

to border sth  tə ˈbɔːdə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 graniczyć z czymś
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to bounce around sth  tə baʊns 
əˈraʊnd ˈsʌmθɪŋ  tułać się gdzieś (np. 
w wielu miejscach, nie zostając nig-
dzie na dłużej)

to branch out  tə brɑːntʃ ˈaʊt 
 rozszerzyć działalność, rozwinąć 
nowy kierunek

to break  tə breɪk  rozegrać się, 
wybuchnąć (o skandalu)

to break the mould  tə breɪk ðə 
məʊld  wyzwolić się od szablonu, za/
działać nieszablonowo

to breathe down sb’s neck  tə briːð 
daʊn ˈsʌmbədiz nek  patrzeć komuś 
na ręce

to bring sth in  tə brɪŋ ˈsʌmθɪŋ ɪn 
 sprowadzić coś

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

to bump into sb  tə bʌmp ˈɪntə 
ˈsʌmbədi  wpaść na kogoś

to buy sth back  tə baɪ ˈsʌmθɪŋ bæk 
 odkupić coś

to call in the debt  tə kɔːl ɪn ðə det 
 domagać się spłacenia długu

to cancel sth  tə ˈkænsl ˈsʌmθɪŋ 
 anulować coś, odwołać

to capture sb’s imagination  tə 
ˈkæptʃə ˈsʌmbədɪz ɪˌmædʒɪˈneɪʃn 
 porwać czyjąś wyobraźnię, pobudzić

to capture sth  tə ˈkæptʃə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 zdobyć coś (np. dolę rynkową)

to carry on doing sth  tə ˈkæri ɒn 
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  kontynuować  
robienie czegoś

to carry X on board  tə ˈkæri ɒn bɔːd 
 przewozić X na pokładzie (samolotu, 
statku)

to cash in on sth  tə kæʃ ɪn ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  zarobić na czymś

to cast a vote  tə kɑːst ə vəʊt  oddać 
głos

to cast one’s eyes  tə kɑːst wʌnz aɪz 
 spojrzeć (na coś), obejrzeć (coś)

to catalyse sth  tə ˈkætəlaɪz ˈsʌmθɪŋ 
 pobudzić coś, być katalizatorem 
czegoś

to catch on somewhere  tə kætʃ 
ɒn ˈsʌmweə(r)  przyjąć się gdzieś, 
spopularyzować

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

to catch up  tə kætʃ ʌp  dogonić, 
nadgonić

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

to cater for sth  tə ˈkeɪtə(r) fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  zaspokajać coś (np. czyjeś 
potrzeby)

to cater to sb  tə ˈkeɪtə(r) tə ˈsʌmbədi 
 obsługiwać kogoś, zaspokajać czyjeś 
potrzeby

to celebrate sth  tə ˈselɪbreɪt ˈsʌmθɪŋ 
 uczcić coś

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

to change hands  tə tʃeɪndʒ hændz 
 przechodzić z rąk do rąk, zmieniać 
właściciela

to charge sth on sth  tə tʃɑːdʒ 
ˈsʌmθɪŋ ɒn ˈsʌmθɪŋ  liczyć coś za coś 
(o opłacie), wymagać opłaty w posta-
ci czegoś za coś

to charge X  tə tʃɑːdʒ  pobierać X 
opłaty, policzyć (komuś) X

to chew sth over  tə tʃuː ˈsʌmθɪŋ 
ˈəʊvə(r)  rozważyć coś, przemyśleć 
(pot.)

to cite sth  tə saɪt ˈsʌmθɪŋ  przytaczać 
coś

to claim  tə kleɪm  twierdzić

to clear one’s throat  tə klɪə wʌnz 
θrəʊt  odchrząknąć

to clear sth with sb  tə klɪə(r) 
ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmbədi  uzyskać na coś 
czyjąś zgodę (np. od szefa)

to climb the ranks  tə klaɪm ðə 
ræŋks  piąć się po szczeblach

to close one’s doors  tə kləʊz wʌnz 
dɔːz  zamknąć podwoje (o organizacji, 
firmie)

to collapse  tə kəˈlæps  upadać, 
przeżywać upadek

to collect sb  tə kəˈlekt ˈsʌmbədi 
 odebrać kogoś (np. ze szkoły)

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

to combine sth  tə kəmˈbaɪn ˈsʌmθɪŋ 
 połączyć coś

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

to come back to sb  tə kʌm ˈbæk tə 
ˈsʌmbədi  wrócić do kogoś (np. o do-
brych/złych uczynkach)

to come far  tə kʌm ˈfɑː(r)  zajść 
daleko

to come in at X  tə kʌm ɪn ət 
 plasować się na X miejscu

to come into operation  tə kʌm ˈɪntu 
ˌɒpəˈreɪʃn  zacząć działać

to come out unscathed  tə kʌm aʊt 
ʌnˈskeɪðd  wyjść z czegoś  
bez szwanku

to come over  tə kʌm ˈəʊvə(r)  przyjść 
(do kogoś, gdzieś)

to come to a pretty pass  tə kʌm tu 
ə ˈprɪti pɑːs  dojść do takiego (złego) 
stanu rzeczy, znaleźć się w trudnym 
położeniu

to come to the rescue  tə kʌm tə ðə 
ˈreskjuː  ruszyć na odsiecz, przybyć na 
pomoc

to come up  tə kʌm ʌp  nadjechać, 
pojawić się

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

to commission sth  tə kəˈmɪʃn 
ˈsʌmθɪŋ  zamówić coś (np. badanie)

to commit sth  tə kəˈmɪt ˈsʌmθɪŋ 
 popełnić coś

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

to commute  tə kəˈmjuːt  dojeżdżać 
do pracy

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

to compensate (for sth)  tə 
ˈkɒmpənseɪt fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 zrekompensować, wyrównać (coś)

to compete with sth  tə kəmˈpiːt wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  rywalizować z czymś

to complain of sth  tə kəmˈpleɪn əv 
ˈsʌmθɪŋ  narzekać na coś

to complicate sth  tə ˈkɒmplɪkeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  skomplikować coś
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to complicate the matter...  tə 
ˈkɒmplɪkeɪt ðə ˈmætə(r)  na domiar 
złego...

to comprehend sth  tə ˌkɒmprɪˈhend 
ˈsʌmθɪŋ  zrozumieć coś, pojąć

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

to conduct sth  tə kənˈdʌkt ˈsʌmθɪŋ 
 przeprowadzić coś, wykonać

to confirm  tə kənˈfɜːm  potwierdzić

to connect with sb on an X lev-
el  tə kəˈnekt wɪð ˈsʌmbədi ɒn 
ən ˈlevl  znaleźć z kimś wspólny 
język, dogadać się z kimś na jakiejś 
płaszczyźnie (np. emocjonalnej)

to conquer  tə ˈkɒŋkə(r)  podbić

to consider sth  tə kənˈsɪdə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  rozważać coś, zastanawiać 
się nad czymś

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

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

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

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

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

to cook the books  tə kʊk ðə bʊks 
 sfałszować księgi (rachunkowe)

to cope  tə kəʊp  poradzić sobie

to corner sth  tə ˈkɔːnə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 zdominować coś, zacząć całkowicie 
kontrolować (np. rynek)

to crave sth  tə kreɪv ˈsʌmθɪŋ 
 pożądać czegoś, pragnąć

to creak under sth  tə kriːk ˈʌndə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  ulegać czemuś (presji), 
ustępować (pod naciskiem, pod 
ciężarem)

to creep  tə kriːp  pełznąć, skradać się

to cuddle up with sth  tə ˈkʌdl ʌp 
wɪð ˈsʌmθɪŋ  ułożyć się wygodnie 
(np. pod kocem) z czymś (np. książką, 
kawą itp.)

to curtail sth  tə kɜːˈteɪl ˈsʌmθɪŋ 
 ograniczyć coś, pohamować

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

to deal in sth  tə diːl ɪn ˈsʌmθɪŋ 
 zajmować się czymś

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

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

to deem sb X  tə diːm ˈsʌmbədi  uznać 
kogoś za X

to defend sth  tə dɪˈfend ˈsʌmθɪŋ 
 bronić czegoś

to delete sth  tə dɪˈliːt ˈsʌmθɪŋ 
 usunąć coś

to deny sth  tə dɪˈnaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 zaprzeczyć czemuś

to depart (from) sth  tə dɪˈpɑːt frəm 
ˈsʌmθɪŋ  odejść skądś, zwolnić się 
z czegoś (stanowiska) (US)

to deploy sth  tə dɪˈploɪ ˈsʌmθɪŋ 
 wdrożyć coś, zacząć używać

to detail sth  tə ˈdiːteɪl ˈsʌmθɪŋ 
 opisać coś w szczegółach

to detain sb  tə dɪˈteɪn ˈsʌmbədi 
 zatrzymać kogoś, uwięzić

to determine sth  tə dɪˈtɜːmɪn 
ˈsʌmθɪŋ  określić coś, ustalić

to develop sb as X  tə dɪˈveləp 
ˈsʌmbədi əz  rozwinąć czyjąś postać 
jako X, stworzyć z kogoś X

to deviate from sth  tə ˈdiːvieɪt frǝm 
ˈsʌmθɪŋ  odbiegać od czegoś (np. 
normy)

to die of natural causes  tə daɪ əv 
ˈnætʃrəl ˈkɔːzɪz  umrzeć z przyczyn 
naturalnych

to differ from X to X  tə ˈdɪfə(r) frəm 
tu  różnić się w zależności od X (eg-
zemplarza, konkretnej sztuki czegoś 
itp.)

to dig deeper  tə dɪɡ ˈdiːpə(r)  sięgnąć 
głębiej

to disapprove of doing sth  tə 
ˌdɪsəˈpruːv əv ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
 potępiać robienie czegoś

to discard sth  tə dɪˈskɑːd ˈsʌmθɪŋ 
 odrzucić coś

to discontinue sth  tə ˌdɪskənˈtɪnjuː 
ˈsʌmθɪŋ  przerwać coś (np. emisję 
programu), zakończyć

to discover  tə dɪˈskʌvə(r)  odkryć

to disintegrate into sth  tə 
dɪsˈɪntɪɡreɪt ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ  rozpaść 
się na coś (np. czynniki pierwsze)

to dismiss sb  tə dɪzˈmɪs ˈsʌmbədi 
 zwolnić kogoś

to dispatch sb  tə dɪˈspætʃ ˈsʌmbədi 
 pozbyć się kogoś (form., arch., UK)

to dispel sth  tə dɪˈspel ˈsʌmθɪŋ 
 rozwiać (stereotyp, błędne przeko-
nanie)

to dissuade sb from doing sth  tə 
dɪˈsweɪd ˈsʌmbədi frəm ˈduːɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ  odwieść kogoś od robienia 
czegoś

to distinguish sb  tə dɪˈstɪŋɡwɪʃ 
ˈsʌmbədi  wyróżnić kogoś, odróżniać

to divide sth  tə dɪˈvaɪd ˈsʌmθɪŋ 
 podzielić coś

to do good  tə du ɡʊd  czynić dobro

to do one’s bit to do sth  tə du wʌnz 
bɪt tə du ˈsʌmθɪŋ  mieć swój niewielki 
wkład w coś

to do sb credit do credit to sb  tə 
du ˈsʌmbədi ˈkredɪt də ˈkredɪt tə 
ˈsʌmbədi  docenić kogoś, uznać 
(czyjeś zasługi)

to do the right thing  tə du ðə raɪt 
ˈθɪŋ  zrobić to, co należy

to do the trick  tə du ðə trɪk  załatwić 
sprawę, wystarczyć (w celu zrobienia 
czegoś)

to do well  tə du wel  dobrze sobie 
poradzić, powodzić się (komuś)

to dominate sth  tə ˈdɒmɪneɪt 
ˈsʌmθɪŋ  zdominować coś, rządzić 
gdzieś (niepodzielnie)

to donate to sth  tə dəʊˈneɪt tə 
ˈsʌmθɪŋ  wspierać coś datkami, 
obdarowywać coś

to doom sth  tə duːm ˈsʌmθɪŋ 
 skazać coś na porażkę/śmierć, 
przypieczętować los czegoś

to dot sth  tə dɒt ˈsʌmθɪŋ  upstrzyć 
coś (np. obszar czymś)

to downgrade sth  tə ˌdaʊnˈɡreɪd 
ˈsʌmθɪŋ  zmniejszyć coś (np. rating 
kredytowy)
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to draw on sth  tə drɔː ɒn ˈsʌmθɪŋ 
 czerpać z czegoś, posiłkować się 
czymś

to draw sth from sb  tə drɔː ˈsʌmθɪŋ 
frəm ˈsʌmbədi  otrzymać coś od 
kogoś; wywołać coś w kimś (np. 
reakcję)

to drive in  tə draɪv ɪn  podjechać, 
przyjechać

to dub oneself X  tə dʌb wʌnˈself 
 ochrzcić się mianem X

to dub sb sth  tə dʌb ˈsʌmbədi 
ˈsʌmθɪŋ  ochrzcić kogoś mianem 
czegoś

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

to earn one’s living  tu ɜːn wʌnz 
ˈlɪvɪŋ  zarobić na (własne) utrzymanie

to earn sb sth  tu ɜːn ˈsʌmbədi 
ˈsʌmθɪŋ  przynieść coś komuś

to emerge  tu ɪˈmɜːdʒ  pojawić się, 
wyłonić

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

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

to enact sth  tu ɪˈnækt ˈsʌmθɪŋ 
 wcielić coś w życie, wprowadzić

to end up somewhere  tu end ʌp 
ˈsʌmweə(r)  skończyć gdzieś

to enforce sth  tu ɪnˈfɔːs ˈsʌmθɪŋ 
 wyegzekwować coś, wymusić coś

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

to engage sb  tu ɪnˈɡeɪdʒ ˈsʌmbədi 
 zaangażować kogoś, wciągnąć

to ensure sth  tu ɪnˈʃʊə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 zapewnić coś

to eradicate sth  tu ɪˈrædɪkeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  wykorzenić coś

to escalate  tu ˈeskəleɪt  eskalować, 
narastać (o konflikcie)

to escort sb somewhere  tu ˈeskɔːt 
ˈsʌmbədi ˈsʌmweə(r)  odprowadzić 
kogoś gdzieś, towarzyszyć komuś po 
drodze dokądś

to estimate  tu ˈestɪmeɪt  szacować

to evacuate sb  tu ɪˈvækjʊeɪt 
ˈsʌmbədi  ewakuować kogoś

to exacerbate sth  tu ɪɡˈzæsəbeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  pogorszyć coś

to exceed X  tu ɪkˈsiːd  przewyższyć X, 
przekroczyć X

to excel  tu ɪkˈsel  przodować, być 
najlepszym (w czymś)

to exist  tu ɪɡˈzɪst  istnieć

to expand  tu ɪkˈspænd  rozszerzać 
się, rozwijać

to expect to do sth  tu ɪkˈspekt tə du 
ˈsʌmθɪŋ  oczekiwać, że coś się stanie/
że trzeba będzie coś zrobić 

to expose sth  tu ɪkˈspəʊz ˈsʌmθɪŋ 
 odsłonić coś, odkryć

to extend sth  tu ɪkˈstend ˈsʌmθɪŋ 
 rozwinąć coś, rozszerzyć

to fabricate sth  tə ˈfæbrɪkeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  sfabrykować coś, sfingować

to facilitate sth  tə fəˈsɪlɪteɪt ˈsʌmθɪŋ 
 ułatwić coś, pomóc czemuś

to fancy sth  tə ˈfænsi ˈsʌmθɪŋ  chcieć 
czegoś, mieć na coś ochotę (UK)

to fast-forward to sth  tə fɑːst 
ˈfɔːwəd tə ˈsʌmθɪŋ  przejść w czasie 
do przodu, przewinąć

to feel (as) right as rain  tə fiːl əz raɪt 
əz reɪn  być zdrowym jak ryba/rydz

to fend sb off  tə fend ˈsʌmbədi ɒf 
 opędzać się od kogoś

to file for bankruptcy  tə faɪl 
fə(r) ˈbæŋkrʌptsi  złożyć wniosek 
o upadłość

to file for Chapter 11  tə faɪl fə(r) 
ˈtʃæptər ɪˈlevn  ogłosić upadłość, 
złożyć wniosek upadłościowy (US)

to find one’s way somewhere  tə 
faɪnd wʌnz weɪ ˈsʌmweə(r) 
 przedostać się dokądś (o kimś)

to first see the light of day  tə ˈfɜːst 
ˈsiː ðə laɪt əv deɪ  ujrzeć światło  
dzienne (po raz pierwszy)

to flee somewhere  tə fliː ˈsʌmweə(r) 
 uciec dokądś

to flee X  tə fliː  uciec z X

to float (the company)  tə fləʊt ðə 
ˈkʌmpəni  wprowadzić spółkę na 
giełdę

to float around X  tə fləʊt əˈraʊnd 
 plasować się w okolicy X

to flock somewhere  tə flɒk 
ˈsʌmweə(r)  tłumnie gdzieś się 
gromadzić/podróżować

to flourish  tə ˈflʌrɪʃ  kwitnąć, dobrze 
się rozwijać

to flush sth down the toilet  tə flʌʃ 
ˈsʌmθɪŋ daʊn ðə ˈtɔɪlɪt  spuścić coś  
w sedesie, spłukać coś

to fly the nest  tə flaɪ ðə nest 
 wyfrunąć z gniazda, opuścić domowe 
pielesze

to follow on the heels of sth  tə 
ˈfɒləʊ ɒn ðə hiːlz əv ˈsʌmθɪŋ  nastąpić 
tuż po czymś

to follow suit  tə ˈfɒləʊ suːt  nastąpić 
po czymś, podążyć za czymś, pójść za 
przykładem

to force sth  tə fɔːs ˈsʌmθɪŋ  wymusić 
coś, zmusić, by coś zaistniało, do 
czegoś doszło itp.

to fork sth out  tə fɔːk ˈsʌmθɪŋ ˈaʊt 
 wybulić coś (za/na coś)

to found sth  tə faʊnd ˈsʌmθɪŋ 
 założyć coś

to fulfil sth  tə fʊlˈfɪl ˈsʌmθɪŋ 
 wypełnić coś, dopełnić (UK)

to galvanise sb  tə ˈɡælvənaɪz 
ˈsʌmbədi  pobudzić kogoś, poderwać 
do działania

to gamble on sth  tə ˈɡæmbl ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  zaryzykować, wybierając 
coś, postawić na coś

to gasp for air  tə ɡɑːsp fə(r) eə(r) 
 ledwo dyszeć, ledwo zipać

to generate revenue  tə ˈdʒenəreɪt 
ˈrevənjuː  generować przychody

to get a call from sb  tə ɡet ə kɔːl 
frəm ˈsʌmbədi  otrzymać od kogoś 
telefon

to get a note from the doctor  tə ɡet 
ə nəʊt frəm ðə ˈdɒktə(r)  otrzymać 
zwolnienie od lekarza

to get a slice of the action  tə ɡet 
ə slaɪs əv ði ˈækʃn  uszczknąć coś, 
dorwać się do kawałka tortu (o czymś 
lukratywnym)
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to get involved  tə get ɪnˈvɒlvd 
 zaangażować się, podjąć coś 
(działanie)

to get on the blower  tə ɡet ɒn ðə 
ˈbləʊə(r)  chwycić za słuchawkę, 
złapać telefon (i zacząć dzwonić) (UK)

to get on the same wavelength (as 
sb)  tə ˈɡet ɒn ðə seɪm ˈweɪvleŋθ 
əz ˈsʌmbədi  zacząć nadawać na tej 
samej fali (co ktoś)

to get one’s bearings  tə get wʌnz 
ˈbeərɪŋz  zorientować się (w terenie, 
nowym miejscu itp.)

to get one’s hands on sb  tə ɡet wʌnz 
hændz ɒn ˈsʌmbədi  dorwać kogoś, 
złapać

to get one’s point across  tə ɡet wʌnz 
pɔɪnt əˈkrɒs  przekazać to, co chce się 
powiedzieć

to get people talking  tə ɡet ˈpiːpl 
ˈtɔːkɪŋ  sprawić, że ludzie zaczną 
(o kimś/czymś) mówić, stać się tema-
tem rozmów

to get the best out of sth  tə ɡet ðə 
best ˈaʊt əv ˈsʌmθɪŋ  jak najlepiej coś 
odkryć/spożytkować, jak najwięcej 
z czegoś mieć

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

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

to get the impression that...  tə ɡet 
ði ɪmˈpreʃn ðæt  odebrać (coś) w 
(jakiś) sposób..., mieć wrażenie, że...

to get the short end of the stick  tə 
ɡet ðə ʃɔːt end əv ðə stɪk  być 
niesprawiedliwie traktowanym

to get time off  tə ɡet ˈtaɪm ɒf  pójść 
na urlop

to get to the point where...  tə ɡet tə 
ðə pɔɪnt weə(r)  dojść do takiego sta-
nu, w którym..., dojść do tego, że...

to go about sth the wrong way  tə 
ɡəʊ əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ ðə rɒŋ ˈweɪ 
 zabrać się do czegoś w niewłaściwy 
sposób

to go above and beyond  tə ɡəʊ 
əˈbʌv ənd bɪˈjɒnd  zrobić więcej niż 
jest spodziewane/oczekiwane

to go back in time  tə ɡəʊ ˈbæk ɪn 
ˈtaɪm  cofnąć się w czasie

to go down  tə ɡəʊ daʊn  obniżyć się, 
spaść (np. o cenie)

to go down  tə ɡəʊ daʊn  wydarzyć 
się

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

to go from X to Y  tə ɡəʊ frəm tə 
 przejść od X do Y, zmienić się z X w Y

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

to go into administration  tə ɡəʊ 
ˈɪntu ədˌmɪnɪˈstreɪʃn  przejść w/pod 
zarząd (komisaryczny, o spółce na 
granicy wypłacalności)

to go into exile  tə ɡəʊ ˈɪntu ˈeksaɪl 
 udać się na wygnanie

to go missing  tə ɡəʊ ˈmɪsɪŋ  zniknąć, 
zagubić się

to go on for X  tə ɡəʊ ɒn fə(r)  ciągnąć 
się trwać przez X

to go on leave  tə ɡəʊ ɒn liːv  pójść na 
zwolnienie

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

to go solo  tə ɡəʊ ˈsəʊləʊ  działać 
w pojedynkę, być samemu/samej

to go through sth  tə ɡəʊ θruː 
ˈsʌmθɪŋ  przejść przez coś

to go unnoticed  tə ɡəʊ ˌʌnˈnəʊtɪst 
 przejść bez echa, nie zostać 
zauważonym

to go up in smoke  tə ɡəʊ ʌp ɪn 
sməʊk  pójść z dymem

(to go) from strength to strength  tə 
ɡəʊ frəm streŋθ tə streŋθ  odnosić 
coraz większe sukcesy, rosnąć w siłę

to grab headlines  tə ɡræb ˈhedlaɪnz 
 trafić na pierwsze strony gazet

to grant sb sth  tə ɡrɑːnt ˈsʌmbədi 
ˈsʌmθɪŋ  przyznać coś komuś

to grasp sth  tə ɡrɑːsp ˈsʌmθɪŋ  pojąć 
coś, zrozumieć

to greet sth with sth  tə ɡriːt ˈsʌmθɪŋ 
wɪð ˈsʌmθɪŋ  powitać coś czymś (np. 
wiadomość o czymś)

to ground sth  tə graʊnd ˈsʌmθɪŋ 
 uziemić coś

to grow into sth  tə ɡrəʊ ˈɪntə 
ˈsʌmθɪŋ  urosnąć do czegoś (do 
jakiejś postaci), stać się czymś 
(większym)

to guide sb through sth  tə ɡaɪd 
ˈsʌmbədi θruː ˈsʌmθɪŋ  pokierować 
kogoś w czymś, zostać czyimś prze-
wodnikiem po czymś

to hail from X  tə heɪl frəm  pochodzić 
z X

to hail sb as X  tə heɪl ˈsʌmbədi əz 
 okrzyczeć kogoś mianem X

to halt sth  tuː hɔːlt ˈsʌmθɪŋ 
 wstrzymać coś, zatrzymać

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

to harm sb  tə hɑːm ˈsʌmbədi 
 zaszkodzić komuś, skrzywdzić

to harness sth  tə ˈhɑːnəs ˈsʌmθɪŋ 
 okiełznać coś, wykorzystać

to have a go  tə həv ə ɡəʊ 
 spróbować (coś zrobić)

to have a hand in sth  tə həv ə hænd 
ɪn ˈsʌmθɪŋ  mieć w czymś swój udział

to have a leg up on sb  tə həv ə 
leɡ ʌp ɒn ˈsʌmbədi  mieć nad kimś 
przewagę

to have a tough time doing sth  tə 
həv ə tʌf ˈtaɪm ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  mieć 
z czymś spory problem

to have an easy time doing sth  tə 
həv ən ˈiːzi ˈtaɪm ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  nie 
mieć problemu ze zrobieniem czegoś 

to have no say in sth  tə həv nəʊ ˈseɪ 
ɪn ˈsʌmθɪŋ  nie mieć nic  
do powiedzenia w jakiejś kwestii,  
nie mieć głosu w jakiejś sprawie

to have sb in one’s sights  tə həv 
ˈsʌmbədi ɪn wʌnz saɪts  mieć kogoś 
na celu/oku

to have something to do with sb  tə 
həv ˈsʌmθɪŋ tə du wɪð ˈsʌmbədi 
 mieć coś wspólnego z kimś 

to have sth both ways  tə həv 
ˈsʌmθɪŋ bəʊθ ˈweɪz  móc mieć 
wszystko (opisując jakieś możliwości, 
które się nie wykluczają wzajemnie), 
mieć ciastko i zjeść ciastko



business-english.com.pl
80/2020

Colorful
MEDIA

to have sth killed  tə həv ˈsʌmθɪŋ 
kɪld  nakazać, by coś zostało wymor-
dowane/wybite

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

to have sth to hand  tə həv ˈsʌmθɪŋ 
tə hænd  mieć coś pod ręką; 
dysponować czymś

to have sth up one’s sleeve  tə həv 
ˈsʌmθɪŋ ʌp wʌnz sliːv  mieć coś 
w zanadrzu (o kimś)

to have what it takes to do sth  tə 
həv ˈwɒt ɪt teɪks tə du ˈsʌmθɪŋ 
 być w stanie coś zrobić, mieć 
wystarczająco siły/umiejętności, by 
czegoś dokonać

to have zero experience  tə həv 
ˈzɪərəʊ ɪkˈspɪərɪəns  nie mieć 
żadnego doświadczenia

(to have) a head for heights  tə həv ə 
hed fə(r) haɪts  nie bać się wysokości

to head somewhere  tə hæd 
ˈsʌmweə(r)  zmierzać dokądś

to hear from sb  tə hɪə(r) frəm 
ˈsʌmbədi  otrzymać od kogoś 
wiadomość

to herald sth as sth  tə ˈherəld 
ˈsʌmθɪŋ əz ˈsʌmθɪŋ  okrzyczeć coś 
mianem czegoś

to highlight sth  tə ˈhaɪlaɪt ˈsʌmθɪŋ 
 uwydatnić coś, zaakcentować

to hint at sth  tə hɪnt ət ˈsʌmθɪŋ 
 wskazywać na coś

to hire sb’s services  tə ˈhaɪə(r) 
ˈsʌmbədɪz ˈsɜːvɪsɪz  zatrudnić kogoś

to hit home  tə hɪt həʊm  znaleźć 
swój cel

to hit one’s stride  tə hɪt wʌnz 
straɪdnabrać  wprawy (o kimś); 
pokazać,na co kogoś stać

to hit the shelves  tə hɪt ðə ʃelvz 
 trafić na półki (o produkcie)

to hold sth off  tə həʊld ˈsʌmθɪŋ 
ɒf  powstrzymać coś, wstrzymać się 
z czymś

to hold the world record for sth  tə 
həʊld ðə wɜːld ˈrekɔːd fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 być posiadaczem rekordu świata 
w jakiejś dziedzinie/kwestii

to hop on a flight  tə hɒp ɒn ə flaɪt 
 wskoczyć do samolotu, polecieć 
(gdzieś, szybko) (pot.)

to hop on sth  tə hɒp ɒn ˈsʌmθɪŋ 
 wskoczyć na coś, wejść

to hope for sth  tə həʊp fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 mieć na coś nadzieję

to host sb  tə həʊst ˈsʌmbədi  gościć 
kogoś

to identify sb as X  tu aɪˈdentɪfaɪ 
ˈsʌmbədi əz  rozpoznać kogoś jako X, 
zidentyfikować

to impact sb  tu ɪmˈpækt ˈsʌmbədi 
 dotknąć kogoś, wpłynąć (np. negaty-
wnie) na kogoś

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

to implement sth  tu ˈɪmplɪment 
ˈsʌmθɪŋ  zastosować coś, wdrożyć

to improve sth  tu ɪmˈpruːv ˈsʌmθɪŋ 
 poprawić coś

to incorporate sth  tu ɪnˈkɔːpəreɪt 
ˈsʌmθɪŋ  włączać coś

to indicate  tu ˈɪndɪkeɪt  oznaczać, 
świadczyć

to inflict sth  tu ɪnˈflɪkt ˈsʌmθɪŋ 
 zadawać coś (np. ból), wymierzać 
(np. karę)

to ingest sth  tu ɪnˈdʒest ˈsʌmθɪŋ 
 przyjąć coś, spożyć coś 

to initiate sth  tu ɪˈnɪʃɪeɪt ˈsʌmθɪŋ 
 rozpocząć coś

to inject sth  tu ɪnˈdʒekt ˈsʌmθɪŋ 
 wstrzyknąć coś, dodać coś (czemuś)

to insist on sth  tu ɪnˈsɪst ɒn ˈsʌmθɪŋ 
 nalegać na coś

to inspire sth  tu ɪnˈspaɪə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 wzbudzać coś (uczucie), natchnąć 
(kogoś) czymś

to instil sth in sb  tu ɪnˈstɪl ˈsʌmθɪŋ 
ɪn ˈsʌmbədi  zaszczepiać coś w kimś, 
wpoić coś komuś (UK)

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

to intensify  tu ɪnˈtensɪfaɪ  nasilić się

to introduce sb  tu ˌɪntrəˈdjuːs 
ˈsʌmbədi  powitać kogoś

to jostle for sth  tə ˈdʒɒsl fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  walczyć o coś, przepychać 
się

to judge the book by the cover  tə 
dʒʌdʒ ðə bʊk baɪ ðə ˈkʌvə(r)  oceniać 
książkę po okładce

to juggle sth  tə ˈdʒʌɡl ˈsʌmθɪŋ 
 żonglować czymś

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

to jut out  tə dʒʌt ˈaʊt  wystawać  
(np. o skale)

to keep a watchful eye over sb  tə 
kiːp ə ˈwɒtʃfəl aɪ ˈəʊvə(r) ˈsʌmbədi 
 pilnować kogoś, mieć na kogoś  
baczenie

to keep it casual  tə kiːp ɪt ˈkæʒʊəl 
 utrzymać luźny klimat (w czymś, 
czegoś)

to keep sb afloat  tə kiːp ˈsʌmbədi 
əˈfləʊt  nie dać komuś splajtować, 
utrzymać kogoś na powierzchni

to keep sb at arm’s length  tə kiːp 
ˈsʌmbədi ət ˈɑːmz leŋθ  trzymać 
kogoś na dystans

to keep sb wanting (more)  tə kiːp 
ˈsʌmbədi ˈwɒntɪŋ mɔː(r)  sprawić, że 
ktoś chce (czegoś) więcej

to keep the game up  tə kiːp ðə ɡeɪm 
ʌp  nie poddawać się; iść/działać dalej

to keep the wheels turning  tə kiːp 
ðə ˈwiːlz ˈtɜːnɪŋ  kontynuować coś 

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

to keep up to date with sth  tə kiːp 
ʌp tə deɪt wɪð ˈsʌmθɪŋ  być z czymś 
na bieżąco

to keep up to speed  tə kiːp ʌp tə 
spiːd  być na bieżąco, informować na 
bieżąco

to kick back and relax  tə kɪk 
ˈbæk ənd rɪˈlæks  odprężyć się, 
zrelaksować

to kick-start sth  tə kɪk stɑːt ˈsʌmθɪŋ 
 rozruszać coś, pobudzić do działania

to kit sth out  tə kɪt ˈsʌmθɪŋ ˈaʊt 
 wyposażyć coś, umeblować

to kneel  tǝ niːl  uklęknąć
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to lag behind  tə læɡ bɪˈhaɪnd 
 pozostawać w tyle, nie nadążać

to land a knockout blow  tə lænd 
ə ˈnɒkaʊt bləʊ  zadać czemuś 
druzgocący cios

to land sb with sth  tə lænd ˈsʌmbədi 
wɪð ˈsʌmθɪŋ  przysporzyć czegoś 
komuś, narazić kogoś na coś

to launch an investigation  tə lɔːntʃ 
ən ɪnˌvestɪˈɡeɪʃn  wszcząć śledztwo

to launch sth  tə lɔːntʃ ˈsʌmθɪŋ 
 uruchomić coś, wystartować z czymś

to launch surprise attacks  tə lɔːntʃ 
səˈpraɪz əˈtæks  atakować znienacka, 
wyprowadzać ataki z zaskoczenia

to lawyer up  tə ˈlɔːjə(r) ʌp  zatrudnić 
prawnika (w celu obrony przed 
oskarżeniem) (pot.)

to lay sb off  tə leɪ ˈsʌmbədi ɒf 
 zwolnić kogoś (np. masowo)

to lay the ground for sb  tə leɪ ðə 
ɡraʊnd fə(r) ˈsʌmbədi  przygotować 
dla kogoś grunt (np. dla dalszych 
działań)

to lean into sth  tə liːn ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ 
 dać się czemuś ponieść, ułatwić zaist-
nienie czegoś (zamiast się czemuś 
opierać)

to leverage sth  tə ˈliːvərɪdʒ ˈsʌmθɪŋ 
 wykorzystać coś (na swoją korzyść), 
skorzystać z czegoś

to levy sth against sb  tə ˈlevi 
ˈsʌmθɪŋ əˈɡenst ˈsʌmbədi  obciążyć 
kogoś czymś (kosztami, opłatą)

to linger  tə ˈlɪŋɡə(r)  pozostawać (np. 
w śladowych ilościach), utrzymać się

to link sth with sth  tə lɪŋk ˈsʌmθɪŋ 
wɪð ˈsʌmθɪŋ  połączyć coś z czymś

to list sth  tə lɪst ˈsʌmθɪŋ  wyliczyć 
coś, umieścić na liście

to listen up  tə ˈlɪsn ʌp  wsłuchać się, 
dać posłuch

to look after sb  tə lʊk ˈɑːftə(r) 
ˈsʌmbədi  opiekować się kimś

to look after sth  tə lʊk ˈɑːftə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  dbać o coś, pilnować czegoś

to look beyond sth  tə lʊk 
bɪˈjɒndˈsʌmθɪŋ  interesować się 
więcej niż tylko czymś

to look forward to sth  tə lʊk ˈfɔːwəd 
tə ˈsʌmθɪŋ  nie móc się czegoś 
doczekać

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

to look to sth for sth  tə lʊk tə 
ˈsʌmθɪŋ fə(r) ˈsʌmθɪŋ  poszukiwać 
czegoś w czymś, zwracać się do 
czegoś o coś

to lose business  tə luːz ˈbɪznəs 
 stracić klientów/zyski (z prowadzonej 
działalności)

to lure sb away from sth  tə lʊə(r) 
ˈsʌmbədi əˈweɪ frəm ˈsʌmθɪŋ 
 odciągnąć kogoś daleko od czegoś 

to lurk  tə lɜːk  czaić się, chować

to maintain sth  tə meɪnˈteɪn 
ˈsʌmθɪŋ  zachować coś

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

to make a friend  tə ˈmeɪk ə ˈfrend 
 zaprzyjaźnić się z kimś

to make a move  tə ˈmeɪk ə muːv 
 wykonać ruch, zrobić posunięcie

to make an announcement  tə ˈmeɪk 
ən əˈnaʊnsmənt  ogłosić (coś), podać 
do wiadomości publicznej

to make an effort to do sth  tə meɪk 
ǝn ˈefət tə du ˈsʌmθɪŋ  dołożyć starań 
by coś zrobić, postarać się coś zrobić

to make an unemployment claim  tə 
ˈmeɪk ən ˌʌnɪmˈploɪmənt kleɪm 
 pójść na bezrobocie, złożyć wniosek 
o zasiłek

to make arrangements  tə ˈmeɪk 
əˈreɪndʒmənts  dokonać ustaleń, 
przygotowań

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

to make history  tə meɪk ˈhɪstri 
 przejść do historii

to make one’s first foray into sth  tə 
ˈmeɪk wʌnz ˈfɜːst ˈfɒreɪ ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ 
 zrobić pierwszy krok na jakimś polu, 
za/debiutować w czymś 

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

to make sb an offer which is too 
good to refuse  tə ˈmeɪk ˈsʌmbədi ən 
ˈɒfə(r) wɪtʃ ɪz tuː ɡʊd tə rɪˈfjuːz  złożyć 

komuś propozycję nie do odrzucenia 
(pozytywną)

to make sb redundant  tə meɪk 
ˈsʌmbədi rɪˈdʌndənt  zredukować 
kogoś, zwolnić

to make sense for sb  tə ˈmeɪk sens 
fə(r) ˈsʌmbədi  mieć dla kogoś sens

to make waves  tə meɪk weɪvz 
 wywołać poruszenie, odbić się 
echem

to match sth  tə mætʃ ˈsʌmθɪŋ 
 dorównywać czemuś

to mention sth  tə ˈmenʃn ˈsʌmθɪŋ 
 wspomnieć coś, powiedzieć o czymś

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

to miss the point of sth  tə mɪs ðə 
pɔɪnt əv ˈsʌmθɪŋ  nie zrozumieć idei 
czegoś

to monetise sth  tə ˈmʌnətaɪz 
ˈsʌmθɪŋ  zarobić na czymś, spieniężyć 
coś

to move along with the times  tə 
muːv əˈlɒŋ wɪð ðə ˈtaɪmz  iść/działać 
zgodnie z duchem czasu

to navigate sth  tə ˈnævɪɡeɪt ˈsʌmθɪŋ 
 poruszać się gdzieś

to near  tə nɪə(r)  zbliżać się

to neglect sth  tə nɪˈɡlekt ˈsʌmθɪŋ 
 zaniedbać coś

to nosedive  tə ˈnəʊzdaɪv  runąć na 
łeb, na szyję

to notice sth  tə ˈnəʊtɪs ˈsʌmθɪŋ 
 zauważyć coś

to open up  tu ˈəʊpən ʌp  otworzyć 
się (przed kimś), zacząć mówić 
(o czymś)

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

to order sb to do sth  tu ˈɔːdə(r) 
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ  wydać 
komuś polecenie, by coś zrobił

to outdo sb  tǝ ˌaʊtˈduː ˈsʌmbədi 
 przebić kogoś

to overtake sb  tu ˌəʊvəˈteɪk 
ˈsʌmbədi  wyprzedzić kogoś, przebić

to partake of sth  tə pɑːˈteɪk əv 
ˈsʌmθɪŋ  zażywać czegoś; korzystać  
z czegoś (form.)
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to pass a law  tə pɑːs ə lɔː  przyjąć 
ustawę

to pass from sb to sb  tə pɑːs frəm 
ˈsʌmbədi tə ˈsʌmbədi  przechodzić 
z rąk do rąk, od kogoś do kogoś

to pass on sth  tə pɑːs ɒn ˈsʌmθɪŋ 
 odmówić czegoś, nie skorzystać

to pass the buck on to sb  tə pɑːs 
ðə bʌk ɒn tə ˈsʌmbədi  przerzucić na 
kogoś odpowiedzialność (pot., US)

to pay off  tə peɪ ɒf  opłacić się

to pen sth  tə pen ˈsʌmθɪŋ  napisać 
coś (np. powieść)

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

to phase sth out  tə feɪz ˈsʌmθɪŋ aʊt 
 wycofać coś (produkt ze sprzedaży, 
produkcji)

to pick a fight  tə pɪk ə faɪt  szukać 
zwady, bić się

to pick sb up from school  tə pɪk 
ˈsʌmbədi ʌp frəm skuːl  zabrać kogoś 
po szkole, odebrać kogoś ze szkoły

to pick sth up  tə pɪk ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 zebrać coś (np. śmieci)

to pile sth high  tə paɪl ˈsʌmθɪŋ haɪ 
 składać całe sterty czegoś, składować 
coś w wysokich stertach

to pile sth up  tə paɪl ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 gromadzić coś, zgarniać kupę czegoś

to ping sb  tə pɪŋ ˈsʌmbədi  odezwać 
się do kogoś, uderzyć do kogoś (np. 
przez komunikator)

to pioneer sth  tə ˌpaɪəˈnɪə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  być pionierem czegoś, zrobić 
coś po raz pierwszy

to pit sb against sb  tə pɪt ˈsʌmbədi 
əˈɡenst ˈsʌmbədi  wystawiać kogoś 
do walki z kimś

to play an instrumental role  tə 
ˈpleɪ ən ˌɪnstrʊˈmentl rəʊl  odegrać 
niebagatelną rolę

to play our part  tə ˈpleɪ ˈaʊə(r) pɑːt 
 odegrać naszą rolę

to pledge sth  tə pledʒ ˈsʌmθɪŋ 
 przyrzec coś, zobowiązać się do 
czegoś

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

to plunge  tə plʌndʒ  gwałtownie 
spadać

to poison sb  tə ˈpɔɪzn ˈsʌmbədi 
 otruć kogoś

to poll sb  tə pəʊl ˈsʌmbədi  zbadać 
czyjąś opinię, przeprowadzić wśród 
kogoś sondaż

to pop up  tǝ pɒp ʌp  wyskakiwać, 
pojawiać się (np. jak grzyby po 
deszczu)

to pounce  tə paʊns  zaatakować, 
uderzyć

to predict sth  tə prɪˈdɪkt ˈsʌmθɪŋ 
 przewidzieć coś

to present sb with sth  tə prɪˈzent 
ˈsʌmbədi wɪð ˈsʌmθɪŋ  postawić 
kogoś przed czymś (np. faktem); dać 
komuś coś (np. możliwość)

to preserve sth  tə prɪˈzɜːv ˈsʌmθɪŋ 
 zachować coś, przechować

to press the flesh  tə pres ðə fleʃ 
 ściskać dłonie wielu osób (np. na 
spotkaniu towarzyskim)

to prevail  tə prɪˈveɪl  wygrać, 
zapanować

to prevent sth  tə prɪˈvent ˈsʌmθɪŋ 
 zapobiec czemuś

to prey on sth  tə preɪ ɒn ˈsʌmθɪŋ 
 żerować na czymś

to prick sb  tə prɪk ˈsʌmbədi  ukłuć 
kogoś

to process sth  tə ˈprəʊses ˈsʌmθɪŋ 
 przetworzyć coś

to proclaim  tə prəˈkleɪm  głosić, 
ogłaszać

to prod sb  tə prɒd ˈsʌmbədi 
 szturchać kogoś, podjudzać

to produce sth  tə prəˈdjuːs ˈsʌmθɪŋ 
 wyprodukować coś, poskutkować 
czymś

to project somewhere  tə prəˈdʒekt 
ˈsʌmweə(r)  wyświetlać coś gdzieś

to promote sth  tə prəˈməʊt ˈsʌmθɪŋ 
 promować coś, wspierać

to prop sth up  tə prɒp ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 podeprzeć coś, wesprzeć

to prosper  tǝ ˈprɒspə(r)  dobrze 
prosperować

to protrude  tə prəˈtruːd  wystawać

to prove fatal  tə pruːv ˈfeɪtl  okazać 
się śmiertelnym

to prove to be X  tə pruːv tə bi  okazać 
się (być) X

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

to purchase sth  tə ˈpɜːtʃəs ˈsʌmθɪŋ 
 nabyć coś

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

to put a hold on sth  tə pʊt ə həʊld 
ɒn ˈsʌmθɪŋ  wstrzymać coś (tymcza-
sowo)

to put one’s life at risk  tə ˈpʊt 
wʌnz laɪf ət rɪsk  narazić swoje życie, 
zaryzykować życiem

to put sb at risk  tə pʊt ˈsʌmbədi 
ət rɪsk  narazić kogoś (na 
niebezpieczeństwo)

to put sth into context...  tə pʊt 
ˈsʌmθɪŋˈɪntə ˈkɒntekst  aby umieścić 
coś w odpowiednim kontekście..., dla 
porównania (o czymś)...

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

to put sth to good use  tə pʊt 
ˈsʌmθɪŋ tə ɡʊd juːs  dobrze coś 
spożytkować

to qualify sth  tə ˈkwɒlɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 zakwalifikować coś

to quarantine  tə ˈkwɒrəntiːn  objąć 
kwarantanną (kogoś)

to quintuple  tə ˈkwɪntjʊpl  zwiększyć 
się pięciokrotnie

to raise awareness  tə reɪz əˈweənəs 
 edukować (w jakiejś kwestii), 
zwiększyć świadomość (ludzi  
w jakiejś kwestii)

to raise eyebrows  tə reɪz ˈaɪbraʊz 
 wywołać poruszenie/zdumienie

to rally around  tə ˈræli əˈraʊnd 
 zbierać się (przy kimś, wokół kogoś 
np. podczas walki)

to re-emerge  tə riəˈmɜːdʒ  ponownie 
się pojawić, znowu się objawić
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to re-evaluate sth  tə ˌriː ɪˈvæljueɪt 
ˈsʌmθɪŋ  ponownie coś ocenić; 
przeanalizować coś (np. przydatność 
czegoś)

to reach out  tə riːtʃ ˈaʊt  poprosić  
o pomoc/wsparcie, poszukiwać 
wsparcia/porady (czyjejś)

to realise sth  tə ˈrɪəlaɪz ˈsʌmθɪŋ 
 zdać sobie z czegoś sprawę

to rebuild sth  tə ˌriːˈbɪld ˈsʌmθɪŋ 
 odbudować coś

to recall sth  tə rɪˈkɔːl ˈsʌmθɪŋ 
 wspominać coś, przypominać

to recognise sth  tə ˈrekəɡnaɪz 
ˈsʌmθɪŋ  rozpoznać coś

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

to rectify sth  tə ˈrektɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 naprawić coś, poprawić

to redesign sth  tə ˌriːdɪˈzaɪn ˈsʌmθɪŋ 
 przeprojektować coś, odmienić coś

to redouble sth  tə rɪˈdʌbl ˈsʌmθɪŋ 
 podwoić coś

to refer to sth as X  tə rɪˈfɜː(r) tə 
ˈsʌmθɪŋ əz  określać coś mianem X

to refrain from sth  tə rɪˈfreɪn frəm 
ˈsʌmθɪŋ  powstrzymać się przed 
czymś

to refund sth  tə rɪˈfʌnd ˈsʌmθɪŋ 
 zwrócić koszty czegoś

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

to regard sth as sth  tə rɪˈɡɑːd 
ˈsʌmθɪŋ əz ˈsʌmθɪŋ  uznawać coś za 
coś/jakieś

to rehearse  tə rɪˈhɜːs  mieć próby 
(o zespole, piosenkarce itp.)

to reinforce sth  tə ˌriːɪnˈfɔːs ˈsʌmθɪŋ 
 umocnić coś, wzmocnić

to reject sth  tə rɪˈdʒekt ˈsʌmθɪŋ 
 odrzucić coś

to rekindle sth  tə ˌriːˈkɪndl ˈsʌmθɪŋ 
 ponownie coś rozpalić (np. uczucie, 
ognisko)

to release sth  tə rɪˈliːs ˈsʌmθɪŋ 
 opublikować coś, zaprezentować

to rely heavily on sth  tə rɪˈlaɪ ˈhevɪli 
ɒn ˈsʌmθɪŋ  bardzo na czymś polegać

to rely on sth  tə rɪˈlaɪ ɒn ˈsʌmθɪŋ 
 polegać na czymś

to remain  tə rɪˈmeɪn  pozostawać

to remain at war  tə rɪˈmeɪn ət wɔː(r) 
 pozostawać w stanie wojny

to remain somewhere  tə rɪˈmeɪn 
ˈsʌmweə(r)  pozostać gdzieś

to remind sb about sth  tə 
rɪˈmaɪnd ˈsʌmbədi əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ 
 przypomnieć komuś o czymś

to remove sth from sth  tə rɪˈmuːv 
ˈsʌmθɪŋ frəm ˈsʌmθɪŋ  usunąć coś 
z czegoś

to rent sth out  tə rent ˈsʌmθɪŋ aʊt 
 wynająć coś (komuś)

to reopen sth  tə riːˈəʊpən ˈsʌmθɪŋ 
 ponownie coś otworzyć

to replace sth with sth  tə rɪˈpleɪs 
ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ  zastąpić coś 
czymś

to replicate  tə ˈreplɪkeɪt  powtórzyć 
(coś), skopiować

to resell sth  tǝ ˌriːˈsel ˈsʌmθɪŋ 
 odsprzedać coś

to resign  tə rɪˈzaɪn  odejść, ustąpić 
(ze stanowiska)

to respect sth  tə rɪˈspekt ˈsʌmθɪŋ 
 (u)szanować coś

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

to restructure  tə ˌriːˈstrʌktʃə(r) 
 zrestrukturyzować

to resume  tə rɪˈzjuːm  wznowić

to retain sth  tə rɪˈteɪn ˈsʌmθɪŋ 
 zachować coś

to retire  tə rɪˈtaɪə(r)  przejść na 
emeryturę

to return to one’s former glory  tə 
rɪˈtɜːn tə wʌnz ˈfɔːmə(r) ˈɡlɔːri 
 powrócić do dawnej świetności 
(o kimś)

to reveal  tə rɪˈviːl  ujawnić, pokazać

to review sth  tə rɪˈvjuː ˈsʌmθɪŋ 
 przeanalizować coś

to revolutionize sth  tə 
ˌrevəˈluːʃənaɪz ˈsʌmθɪŋ 
 zrewolucjonizować coś

to rewind to sth  tə ˌriːˈwaɪnd tə 
ˈsʌmθɪŋ  przewinąć do czegoś; 
przenieść się do czegoś (w czasie,  
np. sięgając pamięcią)

to ride on the crest of X wave  tə 
raɪd ɒn ðə krest əv weɪv  korzystać 
z popularności fenomenu X

to rip sth up  tə rɪp ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 podrzeć coś, rozedrzeć

to rise to prominence  tə raɪz tǝ 
ˈprɒmɪnəns  osiągnąć znaczącą 
pozycję

to rock sb  tə rɒk ˈsʌmbədi 
 zszokować kogoś; poruszyć

to rocket to X  tə ˈrɒkɪt tə  podskoczyć 
do (poziomu, wysokości) X

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

to ruin sth  tə ˈruːɪn ˈsʌmθɪŋ 
 zniszczyć coś, zrujnować

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

to run at X  tə rʌn ət  wynosić X  
(np. o wielkim zadłużeniu)

to run by oneself  tə rʌn baɪ wʌnˈself 
 działać samodzielnie (bez pomocy)

to run for presidency  tə rʌn fə(r) 
ˈprezɪdənsi  kandydować w wyborach 
prezydenckich

to run for X  tə rʌn fə(r)  ubiegać się  
o fotel/urząd X

to run the show  tə rʌn ðə ʃəʊ 
 kontrolować sytuację, mieć  
wszystkopod kontrolą (pot.)

to saddle sb with sth  tǝ ˈsædl 
ˈsʌmbədi wɪð ˈsʌmθɪŋ  obarczyć 
kogoś czymś

to safeguard sth  tə ˈseɪfɡɑːd 
ˈsʌmθɪŋ  zabezpieczyć coś, zapewnić

to sample sth  tə ˈsɑːmpl ˈsʌmθɪŋ 
 spróbować czegoś, wypróbować

to schedule sth  tə ˈʃedjuːl ˈsʌmθɪŋ 
 zaplanować coś

to scoff  tə skɒf  prychnąć (z pogardą, 
politowaniem), zadrwić

to score  tə skɔː(r)  zdobyć punkt, być 
punktowanym
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to scrap sth  tə skræp ˈsʌmθɪŋ 
 anulować coś, zlikwidować

to scupper sth  tə ˈskʌpə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 udaremnić coś, zniweczyć (pot., UK)

to secure sth  tə sɪˈkjʊə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 zapewnić coś, zagwarantować

to seize the opportunity  tə siːz ði 
ˌɒpəˈtjuːnɪti  skwapliwie skorzystać 
z okazji

to self-isolate  tə self ˈaɪsəleɪt 
 pójść na dobrowolną kwarantannę, 
odizolować się (w celu odbycia 
kwarantanny)

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

to serve as sth  tə sɜːv əz ˈsʌmθɪŋ 
 posłużyć jako coś, wypełnić jakąś rolę

to service sth  tə ˈsɜːvɪs ˈsʌmθɪŋ 
 obsługiwać coś, obejmować 
zasięgiem działania

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

to set one’s sights on sth  tə set 
wʌnz saɪts ɒn ˈsʌmθɪŋ  obrać coś za 
cel, wyznaczyć sobie coś jako cel

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

to set sth aside  tǝ set ˈsʌmθɪŋ 
ǝˈsaɪd  odłożyć coś (np. pieniądze)

to set sth off  tə set ˈsʌmθɪŋ 
ɒf  uruchomić coś, włączyć (np. 
sygnalizację)

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

to set sth up to do sth  tə set 
ˈsʌmθɪŋ ʌp tə du ˈsʌmθɪŋ  założyć coś 
w celu zrobienia czegoś

to settle for sth  tə ˈsetl fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 przystać na coś, zadowolić się czymś

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

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

to shoot sb dead  tə ʃuːt ˈsʌmbədi 
ded  zastrzelić kogoś

to show no signs of doing sth  tǝ 
ʃəʊ nǝʊ saɪnz ǝv ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  ani 

myśleć coś przestać robić, nie zanosić 
się na to, aby się miało coś przestać 
robić

to showcase sth  tə ˈʃəʊkeɪs ˈsʌmθɪŋ 
 przedstawiać coś, ukazywać

to shred sth  tə ʃred ˈsʌmθɪŋ 
 poszatkować coś, pociąć

to shrink sth  tə ʃrɪŋk ˈsʌmθɪŋ 
 skurczyć coś, zmniejszyć

to shut sb out  tə ʃʌt ˈsʌmbədi 
aʊt  zamknąć się przed kimś, nie 
dopuszczać kogoś do siebie

to signify sth  tə ˈsɪɡnɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 oznaczać coś, sygnalizować

to sink one’s savings into sth  tə sɪŋk 
wʌnz ˈseɪvɪŋz ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ  utopić 
w czymś oszczędności

to sit on the board  tə sɪt ɒn ðə bɔːd 
 być członkiem rady nadzorczej

to sit well with sb  tə sɪt wel 
wɪð ˈsʌmbədi  pasować komuś, 
odpowiadać (pot.)

to slip sth into sth  tə slɪp ˈsʌmθɪŋ 
ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ  dosypać/dolać czegoś 
do czegoś (potajemnie, np. nar-
kotyku)

to slow down  tǝ sləʊ daʊn 
 spowolnić, zwolnić

to source sth  tə sɔːs ˈsʌmθɪŋ 
 pozyskać coś

to spark sth  tə spɑːk ˈsʌmθɪŋ 
 zapoczątkować coś, wzniecić

to split sth into sth  tə splɪt ˈsʌmθɪŋ 
ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ  rozbić coś na coś, 
rozdzielić

to spray sb with sth  tə spreɪ 
ˈsʌmbədi wɪð ˈsʌmθɪŋ  rozpylić coś na 
kogoś

to spread far and wide  tə spred 
ˈfɑː(r) ənd waɪd  szerzyć się wszędzie, 
rozprzestrzeniać się

to spread the word  tə spred ðə 
ˈwɜːd  roznosić informację/wieść

to springboard sb into sth  tə 
ˈsprɪŋbɔːd ˈsʌmbədi ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ 
 wywindować kogoś do czegoś (jakiejś 
pozycji, sukcesu itp.)

to stage sth  tə steɪdʒ ˈsʌmθɪŋ 
 zaplanować coś, zorganizować

to stand as a candidate  tə stænd 
əz ə ˈkændɪdət  wystawić swoją 
kandydaturę (w wyborach)

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

to stand to do sth  tə stænd tə du 
ˈsʌmθɪŋ  mieć przed sobą zrobienie 
czegoś; móc (liczyć) na zrobienie 
czegoś

to stand up for sth  tə stænd ʌp fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  stanąć w obronie czegoś, 
bronić czegoś

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

to start off somewhere  tə stɑːt ɒf 
ˈsʌmweə(r)  zacząć (się) gdzieś

to start sth up  tə stɑːt ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 założyć coś (np. spółkę)

to state  tə steɪt  oświadczyć

to staunch sth  tə stɔːntʃ ˈsʌmθɪŋ 
 pohamować coś, zatamować

to stay away from sth  tə steɪ əˈweɪ 
frəm ˈsʌmθɪŋ  trzymać się od czegoś 
z daleka

to stay put  tə steɪ pʊt  nie ruszać się 
skądś, pozostać na miejscu

to step in  tə step ɪn 
 zainterweniować, okazać wsparcie

to step up  tə step ʌp  stanąć na 
wysokości zadania, sprostać wyzwa-
niu

to stick out  tə stɪk aʊt  wystawać

to stick to sth  tə stɪk tə ˈsʌmθɪŋ 
 trzymać się czegoś

to stock sth  tə stɒk ˈsʌmθɪŋ 
 prowadzić sprzedaż czegoś, mieć coś 
w asortymencie

to store sth  tə stɔː(r) ˈsʌmθɪŋ 
 przechowywać coś

to stray into sth  tə streɪ ˈɪntə 
ˈsʌmθɪŋ  wkroczyć na coś (np. cudze 
terytorium, przypadkiem)

to strengthen sth  tə ˈstreŋθn 
ˈsʌmθɪŋ  wzmocnić coś

to stretch  tə stretʃ  rozciągać się (np. 
o jakimś obszarze)

to strip sb of sth  tə strɪp ˈsʌmbədi 
əv ˈsʌmθɪŋ  pozbawić kogoś czegoś
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to struggle to do sth  tə ˈstrʌɡl tə du 
ˈsʌmθɪŋ  mieć problem ze zrobieniem 
czegoś

to stump sth up  tə stʌmp ˈsʌmθɪŋ 
ʌp  wyłożyć coś (np. forsę), wykładać

to subject sb to sth  tə səbˈdʒekt 
ˈsʌmbədi tə ˈsʌmθɪŋ  poddać kogoś 
czemuś

to subside  tə səbˈsaɪd  ustępować 
(np. o bólu), osłabnąć

to suck  tə sʌk  być do bani, nie 
nadawać się (pot., slang., wulg.)

to suffer  tə ˈsʌfə(r)  ucierpieć

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

to support sth with sth  tə səˈpɔːt 
ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ  podawać coś 
na poparcie czegoś (np. teorii)

to surface  tə ˈsɜːfɪs  ujawnić się, 
wyjść na jaw

to surpass sth  tə səˈpɑːs ˈsʌmθɪŋ 
 przekroczyć coś, przewyższyć

to surrender  tə səˈrendə(r)  poddać 
się

to survive  tə səˈvaɪv  przetrwać, 
przeżyć

to survive sth  tə səˈvaɪv ˈsʌmθɪŋ 
 przetrwać coś

to switch sth  tə swɪtʃ ˈsʌmθɪŋ 
 zmienić coś

to take a day off  tə teɪk ə deɪ ɒf 
 wziąć dzień wolnego

to take a pasting  tə teɪk ə ˈpeɪstɪŋ 
 zebrać cięgi, dostać w skórę (UK)

to take a swipe at sth  tə teɪk ə 
swaɪp ət ˈsʌmθɪŋ  uderzyć w coś, 
zamierzyć się na coś

to take a tumble  tə teɪk ə ˈtʌmbl 
 spadać na łeb, na szyję, załamać się 
(np. o rynku)

to take action  tə teɪk ˈækʃn  podjąć 
działanie/a, zadziałać

to take an X approach  tə teɪk ən 
əˈprəʊtʃ  obrać X kierunek działania

to take charge of sth  tə teɪk tʃɑːdʒ 
əv ˈsʌmθɪŋ  zacząć czymś kierować, 
wziąć coś pod kontrolę

to take it upon oneself to do sth  tə 
teɪk ɪt əˈpɒn wʌnˈself tə du ˈsʌmθɪŋ 
 podjąć samodzielną decyzję, aby coś 
zrobić, samemu (samej) zdecydować, 
że się coś zrobi

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

to take long  tə teɪk lɒŋ  zająć długo

to take on X role  tə teɪk ɒn rəʊl 
 wziąć na siebie X rolę, obrać rolę X

to take over as X  tə teɪk ˈəʊvə(r) əz 
 przejąć rolę X

to take sb down  tə teɪk ˈsʌmbədi 
daʊn  powalić kogoś, załatwić

to take sb on  tə teɪk ˈsʌmbədi ɒn 
 rzucać komuś wyzwanie, stawać 
z kimś do walki

to take sick days  tə teɪk sɪk deɪz 
 wziąć chorobowe, pójść na zwolnie-
nie lekarskie

to take sth by storm  tə teɪk ˈsʌmθɪŋ 
baɪ stɔːm  zdobyć coś szturmem, 
podbić coś

to take sth for granted  tə teɪk 
ˈsʌmθɪŋ fə(r) ˈɡrɑːntɪd  uznawać 
coś za pewnik/rzecz oczywistą, 
spodziewać się czegoś

to take sth off sb’s hands  tə teɪk 
ˈsʌmθɪŋ ɒf ˈsʌmbədɪz hændz  zabrać 
coś komuś, przejąć coś

to take sth up  tə teɪk ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 podjąć coś/się czegoś, zacząć coś 
(robić)

to take the tour  tə teɪk ðə tʊə(r) 
 pozwiedzać (wyjechać na wycieczkę), 
pojechać w trasę

to take things a step further  tə teɪk 
ˈθɪŋz ə step ˈfɜːðə(r)  posunąć się 
z czymś o krok dalej

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

to take X measures  tə teɪk ˈmeʒəz 
 podjąć X kroki

to tame sb  tə teɪm ˈsʌmbədi 
 poskromić kogoś

to target sb  tə ˈtɑːɡɪt ˈsʌmbədi 
 obrać kogoś za cel, wymierzyć (coś) 
w kogoś

to tempt sb  tə tempt ˈsʌmbədi  kusić 
kogoś

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

to tend to sb  tə tend tə ˈsʌmbədi 
 opiekować się kimś, zajmować (np. 
realizując czyjeś potrzeby)

to terminate sb  tə ˈtɜːmɪneɪt 
ˈsʌmbədi  zwolnić kogoś

to this day  tə ðɪs deɪ  po dziś dzień

to threaten sth  tə ˈθretn ˈsʌmθɪŋ 
 zagrozić czemuś

to thrive  tə θraɪv  kwitnąć, rozwijać 
się

to throw down the gauntlet  tə θrəʊ 
daʊn ðə ˈɡɔːntlət  wyzwać kogoś (np. 
na pojedynek)

to tighten one’s grip on sth  tə ˈtaɪtn 
wʌnz ɡrɪp ɒn ˈsʌmθɪŋ  wzmóc nad 
czymś kontrolę, zwiększyć wpływ na 
coś (o kimś)

to top it all off,...  tə tɒp ɪt ɔːl ɒf  na 
domiar wszystkiego,..., co więcej,...

to top out at X  tə tɒp aʊt ət  osiągnąć 
maksymalną wartość/wysokość X

to topple  tə ˈtɒpl  runąć

to toss sth aside  tə tɒs ˈsʌmθɪŋ 
əˈsaɪd  odrzucić coś, pominąć

to transform  tə trænsˈfɔːm 
 przekształcić (się)

to transform sth  tə trænsˈfɔːm 
ˈsʌmθɪŋ  przekształcić coś

to transplant sth  tə ˌtrænsˈplɑːnt 
ˈsʌmθɪŋ  przenieść coś (na jakiś 
grunt)

to travel abroad  tə ˈtrævl əˈbrɔːd 
 podróżować za granicę

to trek  tə trek  wędrować (pieszo,  
na długie dystanse)

to trial sth  tə ˈtraɪəl ˈsʌmθɪŋ 
 sprawdzić coś w okresie próbnym

to trigger sth  tə ˈtrɪɡə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 wywołać coś

to trump sb  tə trʌmp ˈsʌmbədi 
 przebić kogoś

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

to turn in one’s grave  tə tɜːn ɪn wʌnz 
ɡreɪv  przewracać się w grobie
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to turn into sth  tə tɜːn ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ 
 zmienić się w coś

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

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

to turn the channel  tə tɜːn ðə ˈtʃænl 
 przełączyć kanał (TV)

to turn the tables  tə tɜːn ðə ˈteɪblz 
 odwrócić role/sytuację

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

to turn up to work  tə tɜːn ʌp tə ˈwɜːk 
 pojawić się w pracy

to tweet  tə twiːt  wysłać tweeta

to typify sth  tə ˈtɪpɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ  być 
uosobieniem/żywym przykładem 
czegoś

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

to underscore sth  tu ˌʌndəˈskɔː(r) 
ˈsʌmθɪŋ  podkreślić coś

to unify sth  tə ˈjuːnɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 zjednoczyć coś, połączyć

to unlock sth  tu ʌnˈlɒk ˈsʌmθɪŋ 
 odblokować coś, uwolnić 
(np. potencjał)

to up one’s ante  tu ʌp wʌnz ˈænti 
 podnieść stawkę, zacząć grać 
o poważniejszą stawkę

to update sth  tu ˌʌpˈdeɪt ˈsʌmθɪŋ 
 zaktualizować coś, odnowić

to upend sth  tə ʌpˈend ˈsʌmθɪŋ 
 wywrócić coś na nice, przewrócić 
do góry nogami (całkowicie 
zrewolucjonizować) (US)

to upgrade sth  tu ˌʌpˈɡreɪd ˈsʌmθɪŋ 
 poprawić coś, ulepszyć

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

to verify  tə ˈverɪfaɪ  sprawdzić

to wade into sth  tə weɪd ˈɪntə 
ˈsʌmθɪŋ  zabrnąć w coś, uwikłać się

to waive sth  tə weɪv ˈsʌmθɪŋ  znieść 
coś (np. opłatę)

to walk down the street  tə wɔːk 
daʊn ðə striːt  iść ulicą

to wane  tə weɪn  opadać, zmniejszać 
się

to watch one’s back  tə wɒtʃ wʌnz 
ˈbæk  uważać, mieć się na baczności

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

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

to wonder sth  tə ˈwʌndə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 zastanawiać się nad czymś

to work from home  tə wɜːk frəm 
həʊm  pracować z domu

to work sth out  tə wɜːk ˈsʌmθɪŋ aʊt 
 przeanalizować coś, rozpracować

to work wonders  tə ˈwɜːk ˈwʌndəz 
 zdziałać cuda

to wrap sth around sth  tə ræp 
ˈsʌmθɪŋ əˈraʊnd ˈsʌmθɪŋ  owinąć coś 
dookoła czegoś

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

toddler  ˈtɒdlə(r)  małe dziecko 
(raczkujące)

too big to fail  tuː bɪɡ tə feɪl  zbyt 
duży, aby upaść (o ogromnych fir-
mach, o których mówi się, że nie 
mogą splajtować)

top executive  tɒp ɪɡˈzekjʊtɪv 
 menedżer najwyższego szczebla

top of the ladder  tɒp əv ðə ˈlædə(r) 
 szczyt kariery, szczyt hierarchii (w or-
ganizacji)

totalitarian  ˌtəʊtælɪˈteərɪən  totali-
tarny

touch wood...  tʌtʃ wʊd  odpukać 
(w niemalowane; życzenie szczęścia)

tourist attraction  ˈtʊərɪst əˈtrækʃn 
 atrakcja turystyczna

trade agreement  treɪd əˈɡriːmənt 
 umowa handlowa

trading partner  ˈtreɪdɪŋ ˈpɑːtnə(r) 
 partner handlowy

traffic  ˈtræfɪk  ruch uliczny

trailblazing  ˈtreɪlbleɪzɪŋ 
 przecierający nowe szlaki, 
wytyczający nowe szlaki

trainee  treɪˈniː  praktykant, osoba na 
szkoleniu

transgression  trænzˈɡreʃn  wykrocze-
nie, naruszenie (reguły, prawa)

trashy  ˈtræʃi  szmirowaty

travel ban  ˈtrævl bæn  zakaz 
podróżowania

trial  ˈtraɪəl  proces (sądowy)

tribe  traɪb  plemię

trickle  ˈtrɪkl  strumyk, strużka

troubled past  ˈtrʌbld pɑːst 
 burzliwaprzeszłość

trying  ˈtraɪɪŋ  męczący, ciężki

trying times  ˈtraɪɪŋ ˈtaɪmz  czas pró-
by, ciężkie czasy

tsarina  zɑːˈriːnə  caryca

tsunami  tsuːˈnɑːmi  tsunami

turbulent time  ˈtɜːbjʊlənt ˈtaɪm  bur-
zliwy okres, niespokojne czasy

turmoil  ˈtɜːmɔɪl  wrzenie

twist  twɪst  nagły zwrot akcji, nie-
spodziewane wydarzenie

U
ubiquitous  juːˈbɪkwɪtəs   
wszechobecny

uh huh!  ˈə hʌ  oj tak! (pot.)

ultimately  ˈʌltɪmətli  ostatecznie,  
w końcu

ultracapacitor  ˌʌltrəkəˈpæsɪtə(r) 
 kondensator o ultrawysokiej 
pojemności

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

unaccounted  ˌʌnəˈkaʊntɪd  
 nierozliczony, zaginiony  
(np. pieniądze)

unaware of sth  ˌʌnəˈweə(r) əv 
ˈsʌmθɪŋ  nieświadomy czegoś

uncertainty  ʌnˈsɜːtnti  niepewność

unconvinced of sth  ˌʌnkənˈvɪnst əv 
ˈsʌmθɪŋ  nieprzekonany co do czegoś
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under sb’s nose  ˈʌndə(r) ˈsʌmbədɪz 
nəʊz  pod czyimś nosem

understanding  ˌʌndəˈstændɪŋ   
porozumienie; zrozumienie

undeterred  ˌʌndɪˈtɜːd  niezrażony

uneasy  ʌnˈiːzi  napięty, niepokojący

unfair  ˌʌnˈfeə(r)  nieuczciwy, nie fair

unique  juˈniːk  unikalny,  
niepowtarzalny

United States Naval Acade-
my  juˌnaɪtɪd steɪts  ˈneɪvl ə'kædəmi 
 Akademia Marynarki Wojennej 
Stanów Zjednoczonych

Universal Credit  ˌjuːnɪˈvɜːsl ˈkredɪt 
 zasiłek uniwersalny (rodzaj pomocy 
społecznej w UK)

universe  ˈjuːnɪvɜːs  wszechświat

unlikely  ʌnˈlaɪkli  nieprawdopodob-
ny, mało prawdopodobny

unmarried  ʌnˈmærɪd  kawaler/pan-
na, nieżonaty/niezamężna

unmatched  ʌnˈmæʧt  niezrównany, 
niedościgniony

unnecessarily  ˌʌnˈnesəsərəli  niepot-
rzebnie

unremarkable  ˌʌnrɪˈmɑːkəbl  nijaki

unsold  ˌʌnˈsəʊld  niesprzedany

unspoiled  ʌnˈspɔɪld  nieskażony, 
dziewiczy

unsuitable for sth  ʌnˈsuːtəbl fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  nieodpowiedni do czegoś, 
niepasujący do czegoś

unsurprisingly  ˌʌnsəˈpraɪzɪŋli 
 w przewidywalny sposób

unsympathetic to sb  ˌʌnsɪmpəˈθetɪk 
tə ˈsʌmbədi  obojętny wobec kogoś 
(czyjegoś losu), nieokazujący 
współczucia

unwelcome  ʌnˈwelkəm  niemile  
widziany, niechciany

up in arms  ʌp ɪn ɑːmz  oburzony

up to that point  ʌp tə ðət pɔɪnt  aż 
do tej chwili, do tego momentu

update  ˈʌpdeɪt  nowe informacje, 
wieści

upon arrival  əˈpɒn əˈraɪvl  po 
przyjeździe, po przybyciu

upscale  ˌʌpˈskeɪl  ekskluzywny,  
elegancki (US)

urban  ˈɜːbən  miejski

urban streetwear  ˈɜːbən ˈstriːtweə(r) 
 ubrania w ulicznym miejskim stylu

user-friendly  ˈjuːzə(r) ˈfrendli   
przyjazny dla użytkownika

utilities  juːˈtɪlɪtɪz  media  
(np. gaz,prąd itp.)

V
vacant  ˈveɪkənt  wolny, wakujący

valid  ˈvælɪd  ważny (o dokumencie)

valuable  ˈvæljʊəbl  wartościowy

valuation  ˌvæljuˈeɪʃn  wycena 
(rynkowa)

valued  ˈvæljuːd  ceniony

various  ˈveərɪəs  rozmaity, różnoraki

vast  vɑːst  szeroki, rozległy

vehemently  ˈviːəməntli  zażarcie, 
ostro

vehicle  ˈviːəkl  pojazd

vendor  ˈvendə(r)  sprzedawca, 
sprzedający

Venice  ˈvenɪs  Wenecja

venture  ˈventʃə(r)  przedsięwzięcie, 
operacja

venture capitalist  ˈventʃə(r) 
ˈkæpɪtəlɪst  inwestor kapitału  
wysokiego ryzyka

verdant  ˈvɜːdnt  pokryty bujną 
zielenią

versus  ˈvɜːsəs  przeciw, przeciwko

via  ˈvaɪə  przez, za pośrednictwem

victim to sth  ˈvɪktɪm tə ˈsʌmθɪŋ   
ofiara czegoś

victor  ˈvɪktə(r)  zwycięzca

vigorous  ˈvɪɡərəs  ożywiony,  
energiczny

village  ˈvɪlɪdʒ  wieś

virtually  ˈvɜːtʃʊəli  praktycznie

vision  ˈvɪʒn  wzrok

visual cortex  ˈvɪʒuəl ˈkɔːteks  kora 
wzrokowa (mózgu)

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

volume  ˈvɒljuːm  objętość

volunteering  ˌvɒlənˈtɪərɪŋ  wolon-
tariat

W
wage  weɪdʒ  płaca, pensja

wake-up call  weɪk ʌp kɔːl  ostatni 
dzwonek, ostatnia szansa na zmianę

warehouse  ˈweəhaʊs  magazyn, 
skład

warrior  ˈwɒrɪə(r)  wojownik

watery  ˈwɔːtəri  wodny, wodnisty

wealth  welθ  majątek, bogactwo

wealthy  ˈwelθi  zamożny

welcoming  ˈwelkəmɪŋ  witający  
z otwartymi ramionami, serdeczny

well in advance  wel ɪn ədˈvɑːns 
 o wiele wcześniej, sporo przed cza-
sem

well over X  wel ˈəʊvə(r)  sporo 
ponad X

well-being  wel ˈbiːɪŋ  dobre samo-
poczucie (psychiczne/fizyczne)

well-known  wel nəʊn  doskonale/
powszechnie znany (tylko przed rzec-
zownikiem)

WFH (work from home)  ˌdʌbljuː ef 
ˈeɪtʃ ˈwɜːk frəm həʊm  praca z domu

whatever  wɒtˈevə(r)  cokolwiek, coś 
dowolnego

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

where does X fit in all of this?  weə 
dəz fɪt ɪn ɔːl əv ðɪs  jak do tego 
wszystkiego pasuje X?, co w tym 
wszystkim robi X?

whereabouts  ˈweərəbaʊts  miejsce 
znajdowania się

whereas  weərˈæz  podczas gdy

whilst  waɪlst  w trakcie, podczas

whistle-blower  ˈwɪsl bləʊə(r)  de-
maskator, informator (donoszący np. 
anonimowo o przykładach łamania 
praw w organizacji)



business-english.com.pl
80/2020

Colorful
MEDIA

whistle-stop  ˈwɪsl stɒp  krótki 
(o podróży, wycieczce),  
z przystankami (o podróży)

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

widely known  ˈwaɪdli nəʊn  
 powszechnie znany

widespread  ˈwaɪdspred   
powszechny, rozpowszechniony

widowed  ˈwɪdəʊd  owdowiały

wife of X years  waɪf əv ˈjiəz  żona od 
X lat

will  wɪl  testament

willing  ˈwɪlɪŋ  chętny, skłonny

win-win  wɪn wɪn  korzystny dla 
wszystkich, na którym każdy  
skorzysta

wisdom  ˈwɪzdəm  mądrość, rozsądek

wisely  ˈwaɪzli  mądrze

with cash to spare  wɪð kæʃ tə 
speə(r)  mający sporo kasy

with sb in tow  wɪð ˈsʌmbədi ɪn təʊ 
 w czyimś towarzystwie, z kimś na 
doczepkę

with sth on one’s hands  wɪð 
ˈsʌmθɪŋ ɒn wʌnz hændz 
 dysponować czymś

woe  wəʊ  bieda, niedola

work of art  ˈwɜːk əv ɑːt  dzieło sztuki

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

workforce  ˈwɜːkfɔːs  siła robocza, 
pracownicy

working conditions  ˈwɜːkɪŋ 
kənˈdɪʃnz  warunki zatrudnienia/do 
pracy

workplace  ˈwɜːkpleɪs  stanowisko 
pracy, miejsce pracy

workspace  ˈwɜːkspeɪs  miejsce  
pracy, stanowisko robocze

world-famous  wɜːld ˈfeɪməs 
 światowej sławy

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

world’s first  wɜːldz ˈfɜːst  (coś)  
pierwszego na świecie,  
bezprecedensowego

worst-hit  wɜːst hɪt  najgorzej/
najboleśniej dotknięty

would-be  wʊd bi  potencjalny, 
niedoszły (tylko przed rzeczowni-
kiem)

wrapped in sth  ræpt ɪn ˈsʌmθɪŋ 
 owinięty czymś, zawinięty w coś

wrongdoing  ˈrɒŋduːɪŋ  wykroczenie, 
przestępstwo

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

X apart, …  əˈpɑːt  pomijając X,...

X became the name of the 
game  bɪˈkeɪm ðə ˈneɪm əv ðə ɡeɪm 
 X stał się sensem czegoś, X to teraz 
sedno/podstawa czegoś

X beware!  bɪˈweə(r)  X, uwaga/
uważaj! (o ostrzeganiu kogoś np. 
przed czymś)

X is child’s play  ɪz tʃaɪldz ˈpleɪ  X jest 
dziecinnie łatwe, X to fraszka

X per person  pɜː(r) ˈpɜːsn  X na 
osobę

X turned Y  tɜːnd  X, który zmienił 
profesję/zawód na Y

X with a difference  wɪð ǝ ˈdɪfrəns 
 nietypowy X

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

X-born  bɔːn  urodzony w X (tylko 
przed rzeczownikiem)

X-free  friː  wolny od X, pozbawiony X

X-friendly  ˈfrendli  przyjazny dla X 
(np. rodziny, dzieci)

X-maker  ˈmeɪkə(r)  twórca/produ-
cent X

X-mounted  ˈmaʊntɪd  zamontowany 
w/na X

X-owned  əʊnd  w posiadaniu X,  
posiadany przez X

X-strong  strɒŋ  liczący sobie X  
(ludzi, pracowników itp.) (tylko  
przed rzeczownikiem)

X-tipped  tɪpt  o czubku nasączonym/
zaprawionym X

Y
year on year  jɪə(r) ɒn jɪə(r)  w skali 
rocznej

yep  jep  ta (pot. od „tak”)

yes, you guessed it,...  jes ju ɡest 
ɪt  zgadłeś/aś, chodzi o..., dobrze 
myślisz,to... (iron.)

yet to do sth  jet tə du ˈsʌmθɪŋ  który 
jeszcze czegoś nie zrobił

youth  juːθ  młodzież, młodzi ludzie

youthful  ˈjuːθfl  młodzieńczy

yummy  ˈjʌmi  pychota, przesmaczny

Z
zebra crossing  ˈzebrə ˈkrɒsɪŋ  pasy, 
zebra (przejście dla pieszych)

zenith  ˈzenɪθ  zenit, szczyt
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