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A
a better way to go  ə ˈbetə(r) weɪ tə 
ɡəʊ  lepszy sposób działania

a hard sell  ə hɑːd sel  coś trudnego 
do zaakceptowania, przekazania

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

a new breed of sb  ə njuː briːd əv 
ˈsʌmbədi  nowy gatunek kogoś  
(np. biznesmena)

a no-no  ə nəʊ nəʊ  absolutne 
„nie!” (pot.)

a piece of cake  ə piːs əv keɪk 
 łatwizna, kaszka z mleczkiem

a piece of the action  ə piːs əv 
ðiˈækʃn  kawałek tortu, udział  
w zyskach/interesie

a plethora of sth  ə ˈpleθərə(r) əv 
ˈsʌmθɪŋ  mnóstwo czegoś, ogrom

a round of golf  ə ˈraʊnd əv ɡɒlf 
 partyjka golfa

a sign of things to come  ə saɪn əv 
ˈθɪŋz tə kʌm  znak przyszłości, omen 
tego, co ma nadejść

a string of sb  ə strɪŋ əv ˈsʌmbədi 
 seria kogoś, grupa

a touch of sth  ǝ tʌtʃ əv ˈsʌmθɪŋ 
 odrobina czegoś

a variety of sth  ə vəˈraɪəti əv 
ˈsʌmθɪŋ  rozmaitość czegoś, (duży) 
wybór

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

abattoir  ˈæbətwɑː(r)  rzeźnia

aboard sth  əˈbɔːd ˈsʌmθɪŋ   
na pokładzie czegoś

above-ground  əˈbʌvɡraʊnd 
 znajdujący się nad ziemią

abroad  əˈbrɔːd  za granicę,  
za granicą

absent  ˈæbsənt  nieobecny

Academy Award  əˌkædəmi əˈwɔːd 
 nagroda amerykańskiej Akademii 
Filmowej, Oskar

accolade  ˈækəleɪd  wyraz uznania

accomplished  əˈkʌmplɪʃt  znakomity

accomplishment  əˈkʌmplɪʃmənt 
 osiągnięcie, zdobycz

according to sb  əˈkɔːdɪŋ tə 
ˈsʌmbədi  według kogoś

account  əˈkaʊnt  konto

accumulated  əˈkjuːmjəleɪtɪd   
nagromadzony, zgromadzony

accuracy  ˈækjərəsi  dokładność, 
precyzja

acquisition  ˌækwɪˈzɪʃn  nabycie, 
zakup

act  ækt  ustawa

acumen  ˈækjʊmən  przenikliwość, 
dryg, smykałka (do czegoś)

ad hoc  ˌæd ˈhɒk  przypadkowy, 
nieplanowany

adage  ˈædɪdʒ  porzekadło

address  əˈdres  przemówienie, 
mowa

adjacent to sth  əˈdʒeɪsnt tə 
ˈsʌmθɪŋ  przylegający do czegoś

admin  ˈædmɪn  papierkowa robota, 
robota administracyjna (pot., UK)

adulthood  ˈædʌlthʊd  dorosłość

adverse  ˈædvɜːs  negatywny,  
szkodliwy

adversely  ˈædvɜːsli  negatywnie

advice  ədˈvaɪs  porada

advisor to sb  ædˈvaɪzə(r) tə 
ˈsʌmbədi  czyjś doradca

advocacy  ˈædvəkəsi  obrona, po-
parcie; organizacja na rzecz czegoś

affair  əˈfeə(r)  sprawa  
(np. wewnętrzna)

affordability  əˌfɔːdəˈbɪləti 
 dostępność

affordable  əˈfɔːdəbl  przystępny, 
dostępny cenowo

aforementioned  əˌfɔːˈmenʃənd 
 wyżej wymieniony/wspomniany 
(tylko przed rzeczownikiem)

agenda  əˈdʒendə  program, lista 
priorytetów (firmy, korporacji)

aimed at sb  eɪmd ət ˈsʌmbədi   
skierowany do kogoś

aiming to do sth  ˈeɪmɪŋ tə du 
ˈsʌmθɪŋ  mający na celu (z)robienie 
czegoś

airline  ˈeəlaɪn  linia lotnicza

aisle  aɪl  korytarz, alejka (sklepowa)

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

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

alas  əˈlæs  niestety

alive and kicking  əˈlaɪv ənd ˈkɪkɪŋ 
 mający się doskonale, cały i zdrowy

all signs point to sth  ɔːl saɪnz pɔɪnt 
tə ˈsʌmθɪŋ  wszystko wskazuje na coś

all-purpose  ɒl ˈpɜːpəs  nadający się 
do wszystkiego, uniwersalny (tylko 
przed rzeczownikiem)

allegiance  əˈliːdʒəns  lojalność

alliance with sb  əˈlaɪəns wɪð 
ˈsʌmbədi  sojusz z kimś

alluring  əˈlʊərɪŋ  kuszący

ally  ˈælaɪ  sprzymierzeniec

along the lines of X  əˈlɒŋ ðə laɪnz 
əv  w stylu X, typu X (pot.)

altogether  ˌɔːltəˈɡeðə(r)  całkiem, 
zupełnie

ambiguous  æmˈbɪɡjuəs   
dwuznaczny

ambitious  æmˈbɪʃəs  ambitny

an archaic feel  ən ɑːˈkeɪɪk fiːl   
odczucie archaiczności, wrażenie, 
że coś jest stare

an awful lot like X  ən ˈɔːfl lɒt ˈlaɪk 
 strasznie podobny do X

an equal and opposite reaction  ən 
ˈiːkwəl ənd ˈɒpəzɪt rɪˈækʃn  równa  
i przeciwna (akcji) reakcja  
(z III zasady dynamiki Newtona)

analysis  əˈnæləsɪs  analiza

ancestral  ænˈsestrəl  przodków

ancient  ˈeɪnʃənt  starożytny

and that’s saying something!  ənd 
ðæts ˈseɪɪŋ ˈsʌmθɪŋ  a to nie byle 
co!

anecdote  ˈænɪkdəʊt  anegdota, 
historyjka

angel investor  ˈeɪndʒəl ɪnˈvestə(r) 
 anioł biznesu
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Animal Farm  ˈænɪml fɑːm  Folwark 
zwierzęcy (powieść G. Orwella)

animus  ˈænɪməs  uczucie niechęci, 
nienawiści

annual  ˈænjuəl  coroczny

another nail in the coffin  əˈnʌðə 
neɪl ɪn ðə ˈkɒfɪn  kolejny gwóźdź  
do trumny

antiquated  ˈæntɪkweɪtɪd 
 przestarzały

antithesis  ænˈtɪθəsɪs  antyteza, 
kompletne przeciwieństwo

antitrust  ˌæntiˈtrʌst  antymono-
polowy, antytrustowy

anxiety  æŋˈzaɪəti  niepokój, obawa

anxious  ˈæŋkʃəs  zaniepokojony, 
poddenerwowany

anything in between  ˈeniθɪŋ 
ɪn bɪˈtwiːn  wszystko pomiędzy 
(zawierający się w przedziale  
od–do lub będący elementem 
jakiegoś zbioru, grupy itp.)

apart from sth  əˈpɑːt frəm ˈsʌmθɪŋ 
 poza czymś, oprócz

aplenty  əˈplenti  pod dostatkiem, 
w bród

apparent  əˈpærənt  widoczny,  
pozorny

appearance  əˈpɪərəns  wystąpienie 
(publiczne)

appliance  əˈplaɪəns  artykuł/sprzęt 
gospodarstwa domowego

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

appropriately  əˈprəʊpriətli  odpo-
wiednio, w odpowiedni sposób

approval  əˈpruːvl  akceptacja, 
zgoda

aptly  ˈæptli  odpowiednio, trafnie

archetypical  ˌɑːkɪˈtɪpɪkl   
archetypowy

architecture buff  ˈɑːkɪtektʃə(r) bʌf 
 fan architektury

arguably  ˈɑːɡjuəbli  zapewne, 
możliwe

armed with sth  ɑːmd wɪð ˈsʌmθɪŋ 
 uzbrojony w coś, wyposażony

artificial intelligence (AI)  ˌɑ:tɪˌfɪʃl 
ɪnˈtelɪdʒəns ˌeɪ ˈaɪ  sztuczna  
inteligencja (SI)

as far apart as X  əz ˈfɑː(r) əˈpɑːt əz 
eks  nawet na takie odległości, jak 
X, nawet tak daleko, jak X

as may be the case...  əz meɪ bi ðə 
keɪs  ...co może mieć w tym  
przypadku miejsce...

aside from sth  əˈsaɪd frǝm 
ˈsʌmθɪŋ  poza czymś

assault on sth  əˈsɔːlt ɒn ˈsʌmθɪŋ 
 napaść na coś, szturm

assault weapon  əˈsɔːlt ˈwepən 
 broń szturmowa (karabin)

assuaged  əˈsweɪdʒd  uspokojony, 
załagodzony

assumption  əˈsʌmpʃn  założenie

at best  ət best  w najlepszym razie

at scale  ət skeɪl  na (taką) dużą 
skalę

at the end of the day  ət ði end əv 
ðə deɪ  ostatecznie

at the ripe old age of X  ət ðə raɪp 
əʊld eɪdʒ əv  w naprawdę zaawan-
sowanym wieku X lat

at the X end of the spectrum  ət ði 
end əv ðə ˈspektrəm  po X stronie, 
na X krańcu (o skrajności w jakiejś 
kwestii)

attendance  əˈtendəns  uczestnic-
two, udział (w czymś)

Attorney General  əˌtɜ:ni ˈdʒenrəl 
 prokurator generalny

audacious  ɔːˈdeɪʃəs  odważny

audience  ˈɔːdiəns  widownia, 
słuchacze

augmented reality (AR)  ɔːɡˈmentɪd 
rɪˈælɪti ˌeɪ ˈɑː(r)  rzeczywistość  
rozszerzona

authentic  ɔːˈθentɪk  prawdziwy

authorities  ɔːˈθɒrətiz  władze

automated  ˈɔːtəmeɪtɪd   
zautomatyzowany

automobile industry  ˈɔːtəməʊˌbiːl 
ˈɪndəstri  przemysł motoryzacyjny

automotive  ˌɔːtəʊˈməʊtɪv   
motoryzacyjny

average-minded  ˈævərɪdʒ ˈmaɪndɪd   
o przecięt nych zdolnościach 
umysłowych (o osobie)

aviation  ˌeɪviˈeɪʃn  awiacja,  
lotnictwo

award-winning  əˈwɔːd ˈwɪnɪŋ   
nagradzany

aware of sth  əˈweə(r) əv ˈsʌmθɪŋ 
 świadomy czegoś

B
bachelor  ˈbætʃələ(r)  licencjat

back catalogue  ˈbæk ˈkætəlɒɡ 
 wcześniejsze utwory/nagrania

back seat role  ˌbæk ˈsiːt rəʊl 
 drugorzędna rola, rola o mniejszym 
znaczeniu

background  ˈbækɡraʊnd   
pochodzenie (czyjeś)

backing singer  ˈbækɪŋ ˈsɪŋə(r)   
wokalista wspomagający

bad press  bæd pres  zła opinia  
w mediach/prasie

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

ban  bæn  zakaz

banter  ˈbæntə(r)  gadka, pogaduchy

bar chart  bɑ:(r)tʃɑːt  wykres 
słupkowy

bare  beə(r)  pusty

battle  bætl  batalia, bitwa

battleground  ˈbætlɡraʊnd  pole 
bitwy

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

beacon  ˈbiːkən  promyk  
(np. nadziei)

beady-eyed  ˌbiːdiˈaɪd  o świńskich 
oczkach, o złośliwych/chytrych  
oczach (o kimś; pot.)

beat  biːt  rytm, beat

behaviour  bɪˈheɪvjə(r)  zachowanie 
(UK)

belief  bɪˈliːf  przekonanie, opinia
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beloved  bɪˈlʌvd  ukochany

beneath sth  bɪˈniːθ ˈsʌmθɪŋ 
 poniżej czegoś, pod czymś

beneficiary of sth  ˌbenɪˈfɪʃəri əv 
ˈsʌmθɪŋ  który z czegoś skorzystał

betting  ˈbetɪŋ  zakłady  
(np. sportowe), zakładanie się

bicky  ˈbɪki  herbatnik, ciastko  
(pot., UK)

big data  bɪɡ ˈdeɪtə  duże zbiory 
danych, technologie „big data”

bill  bɪl  projekt ustawy

billionaire  ˌbɪljəˈneə(r)  miliarder

binary  ˈbaɪnəri  binarny

biopic  ˈbaɪəʊpɪk  film biograficzny

bizarre  bɪˈzɑː(r)  dziwaczny

black civil rights movement  blæk 
ˈsɪvəl raɪts ˈmuːvmənt  ruch na rzecz 
wyrównania praw czarnoskórych 
obywateli (USA)

blatantly  ˈbleɪtəntli  rażąco

blessed with sth  blest wɪð ˈsʌmθɪŋ 
 cieszący się czymś, mający coś 
(niezwykłego/wspaniałego/ 
rzadkiego)

blockchain  ˈblɒktʃeɪn  technologia 
blockchain

board of directors  bɔːd əv 
dɪˈrektəz  rada nadzorcza, zarząd 
(spółki)

body  ˈbɒdi  organ, instytucja

bolt-on  ˈbəʊltən  dodatkowy, 
dodawany (tylko przed rzeczowni-
kiem)

bonanza  bəˈnænzə  żyła złota

bond  bɒnd  więź

border  ˈbɔːdə(r)  granica

boredom  ˈbɔːdəm  nuda

born to sb  bɔːn tə ˈsʌmbədi   
urodzony przez kogoś (np. samotną 
matkę)

bottom of the barrel  ˈbɒtəm əv ðə 
ˈbærəl  samo dno, najgorsi  
z najgorszych

brand-new  brænd njuː  nowiutki 
(tylko przed rzeczownikiem)

breast cancer  brest ˈkænsə(r)  rak 
piersi

Brexit  ˈbreksɪt  opuszczenie UE 
przez Wielką Brytanię, wyjście z UE 
Wielkiej Brytanii

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

brilliant  ˈbrɪlɪənt  doskonały, 
wspaniały

Brit  brɪt  Angol

Briton  ˈbrɪtn  Brytyjczyk

bronze medallist  brɒnz ˈmedəlɪst 
 brązowy medalista (który zajął  
trzecie miejsce)

bubble  ˈbʌbl  bąbel, niestabilny 
boom gospodarczy

buffalo mozzarella  ˈbʌfələʊ 
ˌmɒtsəˈrelə  ser mozzarella typu 
bufala

buffer  ˈbʌfə(r)  bufor, zabezpieczenie

built-in  bɪlt ɪn  wbudowany (tylko 
przed rzeczownikiem)

bulb  bʌlb  żarówka

bumpy ride  ˈbʌmpi raɪd  burzliwe 
dzieje, trudności

burden  ˈbɜːdn  ciężar, obciążenie

bureaucracy  bjʊəˈrɒkrəsi   
biurokracja

bustling  ˈbʌslɪŋ  pełen życia/ruchu

buy-to-let  baɪ tə let  kupno  
na wynajem (np. o firmie)

by all accounts  baɪ ɔːl əˈkaʊnts   
z tego, co (ludzie) mówią, wszystko 
wskazuje (na to, że)

by no means  baɪ nəʊ miːnz  ani 
trochę, wcale (nie)

by the mid-X  baɪ ðə mɪd   
do połowy X (lat, miesięcy itp.)

C
café  ˈkæfeɪ  kawiarnia

call for sth  kɔːl fə(r) ˈsʌmθɪŋ  apel 
o coś

call-and-response  kɔːl ənd 
rɪˈspɒns  śpiew na zmianę  
(chóru i solisty)

camaraderie  ˌkæməˈrɑːdəri 
 koleżeństwo

capacity  kəˈpæsəti  zdolność, 
możliwość

captivating  ˈkæptɪveɪtɪŋ 
 urzekający, porywający

carbon emissions  ˈkɑːbən iˈmɪʃnz 
 emisje węglowe

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

cardboard  ˈkɑːdbɔːd  karton

cartel  kɑːˈtel  kartel 
(przedsiębiorstw)

case in point  keɪs ɪn pɔɪnt 
 doskonały przykład (na to, o czym 
mowa)

case study  keɪs ˈstʌdi  studium 
przypadku

cash flow  kæʃ fləʊ  przepływ 
gotówki

cash-on-delivery  kæʃ ɒn dɪˈlɪvəri 
 opłata przy odbiorze/dostawie

casual  ˈkæʒʊəl  przygodny,  
przypadkowy

cataclysmic  ˌkætəˈklɪzmɪk 
 katastrofalny

catwalk  ˈkætwɔːk  wybieg  
(dla modelek)

cautious  ˈkɔːʃəs  ostrożny

cell  sel  komórka

cement  sɪˈment  cement

century-old  ˈsentʃəri əʊld  mający 
sto lat

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

challenge  ˈtʃæləndʒ  wyzwanie, 
problem

champagne  ʃæmˈpeɪn  szampan

championship  ˈtʃæmpiənʃɪp   
mistrzostwo

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

chaperone  ˈʃæpərəʊn  przyzwoitka, 
opiekun
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charitable funds  ˈtʃærɪtəbl fʌndz 
 fundusze przeznaczone na cele  
charytatywne, dobroczynność

charity  ˈtʃærɪti  organizacja  
charytatywna

chatbot  ˈtʃatbɒt  program  
komputerowy udający człowieka  
i zaprogramowany do prowadzenia 
rozmów online

checkout  ˈtʃekaʊt  kasa (sklepowa)

chief editor  tʃiːf ˈedɪtə(r)  redaktor 
naczelny

child prodigy  tʃaɪld ˈprɒdɪdʒi  
 cudowne dziecko

childcare  ˈtʃaɪldkeə(r)  wychowanie 
dziecka

Chinese Communist Party 
(CCP)  tʃaɪˈniːz ˈkɒmjʊnɪst ˈpɑːti ˌsiː 
siː ˈpiː  Komunistyczna Partia Chin

chum  tʃʌm  kumpel, koleś

circumspection  sɜːkəmˈspekʃn 
 ostrożność, powściągliwość

circumstances  ˈsɜːkəmstənsɪz 
 okoliczności, sytuacja

citizenship  ˈsɪtɪzənʃɪp   
obywatelstwo

City of Lights  ˈsɪti əv laɪts  Miasto 
Świateł (pot. o Paryżu)

civil engineer  ˈsɪvəl ˌendʒɪˈnɪə(r) 
 inżynier budownictwa

civil war  ˈsɪvl wɔː(r)  wojna domowa

clarity  ˈklærəti  przejrzystość, 
jasność

clash  klæʃ  zbitka, konflikt

cleanliness  ˈklenlɪnəs  czystość

cleansing  klenzɪŋ  czyszczący,  
do czyszczenia

click-and-collect  klɪk ənd kəˈlekt 
 zakupy w sklepie online z odbiorem 
w sklepie fizycznym

cloak-and-dagger  ˈkləʊk ənd 
ˈdæɡə(r)  w stylu płaszcza i szpady

closed-loop  kləʊzd luːp  w obiegu 
zamkniętym

closing balance  ˈkləʊzɪŋ ˈbæləns 
 saldo końcowe, bilans zamknięcia

closure  ˈkləʊʒə(r)  zamknięcie 
(sklepu, firmy)

coach  kəʊtʃ  trener

cognition  kɒɡˈnɪʃn  poznanie

collaborative  kəˈlæbərətɪv  wspólny

collection point  kəˈlekʃn pɔɪnt 
 punkt odbioru

college admissions  ˈkɒlɪdʒ 
ədˈmɪʃnz  przyjęcia na studia, nabór 
na studia (US)

colloidal silver  kəˌlɔɪdəl ˈsɪlvə(r) 
 srebro koloidalne

colossal  kəˈlɒsl  kolosalny

colossus  kəˈlɒsəs  kolos

combined with sth  kəmˈbaɪnd wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  połączony z czymś

come what may,...  kʌm ˈwɒt meɪ 
 cokolwiek by się nie stało...

commensurately  kəˈmenʃərətli 
 proporcjonalnie, współmiernie

commitment  kəˈmɪtmənt 
 zobowiązanie

commodity  kəˈmɒdɪti  towar, 
artykuł (np. spożywczy)

community  kəˈmjuːnɪti 
 społeczność

commuting  kəˈmjuːtɪŋ  dojazdy  
do pracy

comparative  kəmˈpærətɪv 
 względny

compatible  kəmˈpætəbl   
kompatybilny, zgodny

compelling  kəmˈpelɪŋ  dający  
do myślenia, przekonujący

competing  kəmˈpiːtɪŋ  rywalizujący, 
konkurencyjny

competition  ˌkɒmpəˈtɪʃn  rywal, 
konkurencja

competitor  kəmˈpetɪtə(r)  rywal

complaint  kəmˈpleɪnt  skarga

completion  kəmˈpliːʃn  ukończenie

complex  ˈkɒmpleks  skomplikowany

compliance  kəmˈplaɪəns  zgodność 
(z normami/regułami), przestrze-
ganie (normy)

compromise  ˈkɒmprəmaɪz   
kompromis

con  kɒn  przekręt

concern  kənˈsɜːn  obawa

concerned about sth  kənˈsɜːnd 
əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ  zaniepokojony 
czymś

concerning sth  kənˈsɜːnɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
 dotyczący czegoś

concerns  kənˈsɜːnz  obawy,  
niepokoje

concession  kənˈseʃn  ustępstwo, 
kompromis

conclusion  kənˈkluːʒn  wniosek

confident  ˈkɒnfɪdənt  pewny siebie

confinement  kənˈfaɪnmənt 
 uwięzienie; ograniczenie

conflicting  ˈkɒnflɪktɪŋ  sprzeczny

confluence  ˈkɒnflʊəns  zbieg  
(np. okoliczności), zbieżność

confused  kənˈfjuːzd  zmieszany

confusing  kənˈfjuːzɪŋ  zagmatwany

conman  ˈkɒnmæn  oszust, 
naciągacz

conscious  ˈkɒnʃəs  świadomy,  
przytomny

considerable  kənˈsɪdərəbl 
 znaczący

consignment  kənˈsaɪnmənt 
 przesyłka; dostawa

consistent  kənˈsɪstənt  stały,  
konsekwentny

conspicuously  kənˈspɪkjʊəsli 
 w widoczny sposób, zwracający 
uwagę

constantly  ˈkɒnstəntli  stale

consultancy  kənˈsʌltənsi  agencja 
doradztwa

consumer society  kənˈsjuːmə(r) 
səˈsaɪəti  społeczeństwo  
konsumpcyjne

contemplation  ˌkɒntəmˈpleɪʃn   
kontemplacja, rozważanie

content  kənˈtent  zadowolony

continuum  kənˈtɪnjuəm   
kontinuum, rozpiętość/ciągłość  
(np. o całości działań w jakiejś sfe-
rze, o zakresie jakiejś wartości itp.)

contradictory  ˌkɒntrəˈdɪktəri 
 sprzeczny

contrarily  ˈkɒntrərəli  przeciwnie, 
odwrotnie
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contrasting  kənˈtrɑːstɪŋ 
 kontrastujący

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

controversial  ˌkɒntrəˈvɜːʃl   
kontrowersyjny

conundrum  kəˈnʌndrəm   
zagwozdka, dylemat

convenience  kənˈviːniəns  wygoda

convenient  kənˈviːniənt  dogodny, 
wygodny

convicted  kənˈvɪktɪd  skazany, 
uznany za winnego

convincing  kənˈvɪnsɪŋ 
 przekonujący, brzmiący prawdziwie

cool  kuːl  super, ciekawy, cool (pot.)

copy  ˈkɒpi  tekst (artykułu)

core-time  kɔː(r) ˈtaɪm  związany  
lub dotyczący podstawowego czasu 
pracy (w ciągu dnia roboczego,  
o pracy zdalnej)

cost-reducing  kɒst rɪˈdjuːsɪŋ 
 zmniejszający koszty

council  ˈkaʊnsl  rada

counterpart  ˈkaʊntəpɑːt   
odpowiednik

countless  ˈkaʊntləs  nieprzeliczony

courier  ˈkʊrɪə(r)  kurier

cover  ˈkʌvə(r)  cover (piosenka  
znanego artysty wykonywana  
w ramach złożenia hołdu, własnej 
interpretacji itp.)

crank  kræŋk  dziwak, nawiedzony 
(pot., slang.)

craze  kreɪz  szał, moda (na coś)

credentials  krɪˈdenʃlz  kwalifikacje, 
referencje

credible  ˈkredəbl  wiarygodny

criminal  ˈkrɪmɪnl  przestępca

critical of sth  ˈkrɪtɪkl əv ˈsʌmθɪŋ 
 krytycznie wypowiadający się  
o czymś

crook  krʊk  oszust

crop  krɒp  uprawa, uprawy

cross-border  krɒs ˈbɔːdə(r)   
przygraniczny

crowd-pleaser  kraʊd ˈpliːzə(r) 
 zrobiony pod publiczność, 
przyciągający tłumy

crowdfunding  ˈkraʊdfʌndɪŋ   
wspieranie niezależnego projektu 
ze środków zebranych od zwykłych 
ludzi za pośrednictwem strony typu 
Kickstarter (najcz. poprzez bardzo 
dużą liczbę bardzo małych kwot)

crucial  ˈkruːʃl  decydujący, 
rozstrzygający

crumpets  ˈkrʌmpɪts  racuchy,  
placuszki

crystal ball  ˈkrɪstl bɔːl  kryształowa 
kula

culprit for sth  ˈkʌlprɪt fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 winowajca, ktoś winny czegoś 

cum laude  ˌkʊm ˈlɔːdi   
z wyróżnieniem (o zakończeniu 
studiów; łac.)

curd  kɜːd  twaróg, masa serowa

currency  ˈkʌrənsi  waluta

custard  ˈkʌstəd  słodki sos z mleka, 
jaj i mąki (UK)

custom duties  ˈkʌstəm ˈdjuːtɪz  cła, 
należności celne

customer care  ˈkʌstəmə(r) keə(r) 
 obsługa klienta

customisation  kʌstəmʌɪˈzeɪʃn  per-
sonalizacja, dostosowanie  
do własnych potrzeb użytkownika

customs union  ˈkʌstəmz ˈjuːnɪən 
 unia celna

D
daily average  ˈdeɪli ˈævərɪdʒ 
 średnia dzienna

dairy  ˈdeəri  mleczarski  
(np. przemysł)

data collection  ˈdeɪtə kəˈlekʃn   
zbieranie danych

dealings  ˈdiːlɪŋz  kontakty, interesy

death knell  deθ nel  dzwony  
pogrzebowe, ostatnia godzina 
(czegoś)

debt  det  zadłużenie

deceit  dɪˈsiːt  podstęp, oszustwo

Decentralised Autonomous  
Organisation (DAO)  ˌdiːˈsentrəlaɪzd 
ɔːˈtɒnəməs ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn ˌdiː əɪ 
ˈəʊ  samodzielna zdecentralizowana 
organizacja, samodzielny podmiot 
zdecentralizowany

decidedly  dɪˈsaɪdɪdli   
zdecydowanie, wyraźnie

decision-making  dɪˈsɪʒn ˈmeɪkɪŋ 
 podejmowanie decyzji

dedicated  ˈdedɪkeɪtɪd  wydzielony, 
dedykowany

defence  dɪˈfens  obrona (UK)

defensive wall  dɪˈfensɪv wɔːl   
mur obronny

deft  deft  sprytny

delay  dɪˈleɪ  opóźnienie

deliberately  dɪˈlɪbərətli  celowo

delightful  dɪˈlaɪtfl  rozkoszny

delta  ˈdeltə  delta (np. rzeki)

demand  dɪˈmɑːnd  popyt

demands  dɪˈmɑːndz  wymogi 
(czegoś), obciążenia

demonic  diːˈmɒnɪk  demoniczny

department store  dɪˈpɑːtmənt 
stɔː(r)  dom towarowy

dependant on sth  dɪˈpendənt ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  zależny od czegoś

depending on sth  dɪˈpendɪŋ ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  w zależności od czegoś

depot  ˈdepəʊ  zajezdnia,  
lokomotywownia; dworzec

desirable  dɪˈzaɪərəbl  pożądany, 
atrakcyjny

desire for sth  dɪˈzaɪə fə ˈsʌmθɪŋ 
 pragnienie czegoś

despicable  dɪˈspɪkəbəl  nikczemny, 
podły

despised  dɪˈspaɪzd  pogardzany

despite  dɪˈspaɪt  pomimo

destination  ˌdestɪˈneɪʃn  cel 
podróży

detailed  ˈdiːteɪld  szczegółowy

detergent  dɪˈtɜːdʒənt  detergent

determination  dɪˌtɜːmɪˈneɪʃn 
 wytrwałość
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determined  dɪˈtɜːmɪnd  zdetermi-
nowany, zdecydowany

detractor  dɪˈtræktə(r)  przeciwnik

development  dɪˈveləpmənt   
rozwijanie, tworzenie

device  dɪˈvaɪs  urządzenie

digitisation  ˌdɪdʒɪtaɪˈzeɪʃn   
cyfryzacja

dilemma  dɪˈlemə  dylemat

dimension  dɪˈmenʃn  wymiar

dining  ˈdaɪnɪŋ  stołowanie się, 
jedzenie (np. w restauracji)

direct  dəˈrekt  bezpośredni

direct link  dɪˈrekt lɪŋk 
 bezpośrednie powiązanie

disabled  dɪsˈeɪbld 
 niepełnosprawny

disagreement  ˌdɪsəˈɡriːmənt  spór, 
różnica zdań

disaster  dɪˈzɑːstə(r)  katastrofa

discipline  ˈdɪsəplɪn  dyscyplina, 
dziedzina

disciplined  ˈdɪsɪplɪnd   
zdyscyplinowany

discomfort  dɪsˈkʌmfət  dyskomfort

discount  ˈdɪskaʊnt  zniżka

dishwashing  dɪʃwɒʃɪŋ  do mycia 
naczyń

disinfectant  ˌdɪsɪnˈfektənt  środek 
odkażający

dismal  ˈdɪzməl  koszmarny, fatalny

disparagement  dɪˈspærɪdʒmənt 
 zdyskredytowanie, oczernianie  
(np. publiczne)

disproportionate  ˌdɪsprəˈpɔːʃənət 
 niewspółmierny

disruption  dɪsˈrʌpʃn  zamęt, 
wstrząs

dissolution  ˌdɪsəˈluːʃn  rozwiązanie 
(organizacji)

distinction  dɪˈstɪŋkʃn  wyróżnienie, 
zaszczyt

distributed  dɪˈstrɪbjuːtɪd  rozpro-
szony, rozprowadzony

distributed workforce  dɪˈstrɪbjuːtɪd 
ˈwɜːkfɔːs  rozproszona ekipa  
pracowników, personel zdalny

district  ˈdɪstrɪkt  dystrykt  
(jednostka administracyjna US)

diva  ˈdiːvə  diva (np. operowa)

division  dɪˈvɪʒn  oddział, dział

dodgy  ˈdɒdʒi  podejrzany, szemrany

domestic  dəˈmestɪk  domowy,  
krajowy

dopamine  ˈdəʊpəmiːn  dopamina

dos and don’ts  duːz ənd ˈdəʊnts 
 to, co wolno/trzeba, a czego nie 
wolno/nie należy robić

dot-com  dɒt ˈkɑːm  związany  
z erą witryn .com z końca  
lat 90. XX wieku

double whammy  ˈdʌbl ˈwæmi 
 podwójny cios (pot.)

double-edged sword  ˌdʌbl ˈedʒd 
sɔːd  obosieczny miecz

doubt  daʊt  wątpliwość

download  ˌdaʊnˈləʊd  ściąganie 
(plików z Internetu)

downturn  ˈdaʊntɜːn  spadek  
koniunktury, zastój ekonomiczny

dozen  ˈdʌzn  tuzin

dram  dræm  kielich, kieliszeczek 
(pot., UK)

driverless  ˈdraɪvərləs  bez  
kierowcy, autonomiczny (o aucie)

driving force  ˈdraɪvɪŋ fɔːs  siła 
sprawcza, motor (np. zmian)

drug  drʌg  lek

dual  ˈdjuːəl  podwójny

dubious  ˈdjuːbɪəs  podejrzany, 
wątpliwy

dud  dʌd  bubel

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

dumbphone  ˈdʌmfəʊn  telefon  
klasyczny/tradycyjny (w porówna-
niu do smartfona)

duo  ˈdjuːəʊ  duet, dwójka

dystopian  dɪsˈtəʊpiən   
antyutopijny, dystopijny

E
e-commerce  iːˈkɒmɜːs  handel  
internetowy

ease  iːz  łatwość

easy prey  ˈiːzi preɪ  łatwa zdobycz

edit  ˈedɪt  poprawka

effectively  ɪˈfektɪvli   
w rzeczywistości, faktycznie

efficacy  ˈefɪkəsi  skuteczność

effort  ˈefət  wysiłek

egalitarian  iɡælɪˈteəriən 
 wyznający/wspierający równość

elaborate  ɪˈlæbərət  skomplikowa-
ny, wyszukany

elated by sth  ɪˈleɪtɪd baɪ ˈsʌmθɪŋ 
 uradowany czymś, wniebowzięty

elsewhere  ˌelsˈweə(r)  gdzieś  
indziej

embedded  ɪmˈbedɪd  zagłębiony  
(w czymś)

embellishment  ɪmˈbelɪʃmənt 
 upiększenie, ubarwienie

embroidery  ɪmˈbroɪdəri  haft

employment  ɪmˈplɔɪmənt   
zatrudnienie

empowered  ɪmˈpaʊəd   
o mocniejszej pozycji, mający 
większy wpływ

endeavour  ɪnˈdevə(r) 
 przedsięwzięcie (UK)

endgame  ˈendɡeɪm  gra końcowa, 
końcówka (np. szachowa)

endless  ˈendləs  niekończący się

enduring  ɪnˈdjʊərɪŋ  stabilny, 
trwały

enrichment  ɪnˈrɪtʃmənt   
wzbogacanie

enterprise  ˈentəpraɪz 
 przedsięwzięcie, przedsiębiorstwo

entertainment  ˌentəˈteɪnmənt   
rozrywka

enthralling  ɪnˈθrɔːlɪŋ  fascynujący

entire  ɪnˈtaɪə(r)  cały

entirely  ɪnˈtaɪəli  zupełnie
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entrepreneur  ˌɒntrəprəˈnɜː(r) 
 przedsiębiorca

entrepreneurial  ˌɒntrəprəˈnɜːrɪəl 
 przedsiębiorczy

environmental-
ist  ɪnˌvaɪrənˈmentəlɪst  ekolog,  
osoba działająca na rzecz 
środowiska

envoy  ˈenvoɪ  wysłannik, poseł  
(do innego państwa)

eponym  ˈepənɪm  eponim  
(nazwisko, imię, nazwa własna, 
która posłużyła za określenie całej 
grupy ludzi)

equipment  ɪˈkwɪpmənt 
 wyposażenie, sprzęt

equity  ˈekwɪti  kapitał (własny), 
kapitał akcyjny

equivalent  ɪˈkwɪvələnt  ekwiwalent, 
odpowiednik

erm...  ɜːm  e... (oznaka 
niepewności) (UK)

essential  ɪˈsenʃl  niezbędny,  
podstawowy

essential oil  ɪˈsenʃl ɔɪl  olejek  
eteryczny

essentially  ɪˈsenʃəli  praktycznie,  
w gruncie rzeczy

estimate  ˈestɪmət  wartość  
szacunkowa

evangelist  ɪˈvændʒəlɪst   
kaznodzieja, głosiciel (poglądów)

eventually  ɪˈventʃʊəli  ostatecznie, 
w końcu

everyday  ˈevrideɪ  codzienny (tylko 
przed rzeczownikiem)

evidence  ˈevɪdəns  dowód, 
dowody

evident  ˈevɪdənt  widoczny, jawny

evolutionary  ˌiːvəˈluːʃnri  ewolucyjny

examiner  ɪɡˈzæmɪnə(r)  egzaminator

excellence  ˈeksələns  doskonałość, 
perfekcja

exceptional  ɪkˈsepʃnəl  niezwykły, 
wyjątkowy

excessive  ɪkˈsesɪv  nadmierny

exchange  ɪkˈstʃeɪndʒ  wymiana 
zdań

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

executive chairman  ɪɡˈzekjʊtɪv 
ˈtʃeəmən  prezes wykonawczy

executive director  ɪɡˈzekjʊtɪv 
dɪˈrektə(r)  dyrektor wykonawczy

existing  ɪɡˈzɪstɪŋ  istniejący

expat  eksˈpat  ekspatriant (pot., UK)

expectation  ˌekspekˈteɪʃn   
oczekiwanie, nadzieja

expertise  ˌekspɜːˈtiːz  wiedza  
specjalistyczna

expiration  ˌekspɪˈreɪʃn  wygaśnięcie

explicitly  ɪkˈsplɪsɪtli  wyraźnie, 
jawnie

exponentially  ˌekspəˈnenʃəli 
 w tempie wykładniczym; coraz 
bardziej, w coraz większym stopniu

extensive  ɪkˈstensɪv  rozległy

external  ɪkˈstɜːnl  zewnętrzny

extra  ˈekstrə  dodatkowy

extraordinary  ɪkˈstrɔːdnri 
 niezwykły

F
face to face  feɪsˈtǝˈfeɪs  twarzą  
w twarz (nie przed rzeczownikiem)

facilities  fəˈsɪlɪtɪz  infrastruktura, 
udogodnienia

factory  ˈfæktri  fabryka

fail-safe  feɪl seɪf  bezpieczeństwa 
(np. mechanizm)

failure  ˈfeɪljə(r)  porażka

fake  feɪk  podrabiany, sfałszowany

familiar sight  fəˈmɪlɪə(r) saɪt   
znajomy widok

famously  ˈfeɪməsli  w pamiętny/
sławny sposób

farewell  ˌfeəˈwel  pożegnanie

fashion house  ˈfæʃn haʊs  dom mody

fate  feɪt  los

fault  fɔːlt  wina

faux pas  ˌfəʊ ˈpɑː  nietakt, faux pas

favourable  ˈfeɪvərəbl  sprzyjający, 
korzystny (UK)

fearful of sth  ˈfɪəfəl əv ˈsʌmθɪŋ 
 obawiający się czegoś

feat  fiːt  wyczyn

Federal Bureau of Investiga-
tion (FBI)  ˈfedərəl ˈbjʊərəʊ əv 
ɪnˌvestɪˈɡeɪʃn ˌef bɪˈaɪ  Federalne 
Biuro Śledcze (FBI)

Federal Trade Commission 
(FTC)  ˈfedərəl treɪd kəˈmɪʃn ˌef tiː 
ˈsiː  Federalna Komisja Handlu (US)

fee  fiː  opłata

fiasco  fiˈæskəʊ  fiasko

fiercely  ˈfɪəsli  zaciekle, ostro

figure  ˈfɪɡə(r)  liczba, statystyka

final piece of the jigsaw  ˈfaɪnl 
piːs əv ðə ˈdʒɪɡsɔː  ostatni kawałek 
układanki (UK)

financial records  faɪˈnænʃl ˈrekɔːdz 
 dokumentacja finansowa

financial regulator  faɪˈnænʃl 
ˈreɡjʊleɪtə(r)  organ nadzoru  
finansowego

firearm  ˈfaɪərɑːm  broń palna

firm  fɜːm  solidny

firmly  ˈfɜːmli  mocno

first off  ˈfɜːst ɒf  po pierwsze

first-class lounge  fɜːst ˈklɑːs laʊndʒ 
 poczekalnia dla (pasażerów)  
pierwszej klasy

fitness for sth  ˈfɪtnəs fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 nadawanie się do czegoś

flea market  fliː ˈmɑːkɪt  pchli targ

fledgling  ˈfledʒlɪŋ  raczkujący, 
początkujący

fleet-of-foot  fliːt əv fʊt  zwinny, 
szybko reagujący (pot., arch.)

flesh  fleʃ  ciało, skóra

flexibility  ˌfleksəˈbɪləti 
 elastyczność

flight  flaɪt  lot

following sth  ˈfɒləʊɪŋ ˈsʌmθɪŋ   
po czymś

food for thought  fuːd fə(r) θɔːt  coś, 
co daje do myślenia, powód  
do rozmyślań
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for good  fə(r) ɡʊd  na dobre

for instance  fə(r) ˈɪnstəns   
na przykład

for the time being...  fə(r) ðə ˈtaɪm 
ˈbiːɪŋ  jak na razie...

forcibly  ˈfɔːsəbli  siłą, przemocą

foresight  ˈfɔːsaɪt 
 dalekowzroczność, przewidywanie

former  ˈfɔːmə(r)  były, dawny

former glory  ˈfɔːmə(r) ˈɡlɔːri  dawny 
splendor, dawna świetność

formulaic  ˌfɔːmjuˈleɪɪk   
schematyczny, oklepany  
(np. o sposobie prowadzenia 
opowieści)

forte  ˈfɔːteɪ  mocna strona

foundation  faʊnˈdeɪʃn  fundament, 
podstawa

founder  ˈfaʊndə(r)  założyciel

fragility  frəˈdʒɪlɪti  delikatność, 
kruchość, słabość

fragmented  fræɡˈmentɪd   
podzielony, rozbity na części

frailty  ˈfreɪlti  kruchość, słabość

franchising  ˈfræntʃaɪzɪŋ   
prowadzenie/wykupienie franczyzy

fraud  frɔːd  oszustwo

fraudster  ˈfrɔːdstə(r)  oszust

free trade agreement  friː treɪd 
əˈɡriːmənt  umowa o wolnym  
handlu

frequently  ˈfriːkwəntli  często

friendliness  ˈfrendlɪnəs  życzliwość

front and centre  frʌnt ənd ˈsentə(r) 
 na pierwszym miejscu (UK)

fuddy-duddy  ˈfʌdɪ dʌdi 
 staroświecki, archaiczny (pot., 
arch.)

fundamental shift in 
sth  ˌfʌndəˈmentl ʃɪft ɪn ˈsʌmθɪŋ 
 fundamentalna zmiana w jakimś 
zakresie

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

furthermore  ˌfɜːðəˈmɔː(r)  
 co więcej, ponadto

G
gamble  ˈɡæmbl  ryzykowne 
posunięcie, ryzykowne 
przedsięwzięcie

gamification  ˌɡeɪmɪfɪˈkeɪʃn   
grywalizacja

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

gender equality  ˈdʒendər ɪˈkwɒlɪti 
 równość płci

general secretary  ˈdʒenrəl ˈsekrətri 
 sekretarz generalny

generic  dʒɪˈnerɪk  generyczny,  
typowy, bez marki (np. lek-analog)

genie  ˈdʒiːni  dżin

genius  ˈdʒiːnɪəs  geniusz; genialny

genre  ˈʒɒ̃rə  gatunek

genuine  ˈdʒenjʊɪn  autentyczny, 
faktyczny

genuine article  ˈdʒenjʊɪn ˈɑːtɪkl 
 autentyk, prawdziwa rzecz

giant  ˈdʒaɪənt  gigant

given that...  ɡɪvn ðæt  zważywszy 
na to, że...

glance at sth  ɡlɑːns ət ˈsʌmθɪŋ 
 spojrzenie na coś (szybkie)

glimpse at sth  ɡlɪmps ət ˈsʌmθɪŋ 
 rzut oka na coś, szybkie spojrzenie 
na coś

gloomy  ˈɡluːmi  ponury, mroczny

glory days  ˈɡlɔːri deɪz  dni 
świetności/chwały

goings-on  ˈɡəʊɪŋz ɒn  wydarzenia

gospel music  ˈɡɒspl ˈmjuːzɪk   
muzyka gospel

gothic  ˈɡɒθɪk  gotycki

governing body  ˈɡʌvənɪŋ ˈbɒdi 
 ciało zarządzające

Grand Slam  ɡrænd slæm  Wielki 
Szlem (turnieje tenisowe)

grand total  ɡrænd ˈtəʊtl  suma 
całkowita

granular  ˈɡrænjʊlə(r)  granularny, 
mający wiele stopni różnorodności 
lub mniejszych elementów 
(etapów, punktów danych itp.)

grocery store  ˈɡrəʊsəri stɔː(r)  sklep 
spożywczy (US)

gutsy  ˈɡʌtsi  odważny, śmiały

gym  dʒɪm  siłownia

H
habitat  ˈhæbɪtæt  środowisko  
(zamieszkania/występowania)

hair salon  heə(r) ˈsælɒn  salon  
fryzjerski

halcyon days  ˈhælsiən deɪz  dni 
chwały, dni dawnej świetności

hamper  ˈhæmpə(r)  kosz 
okolicznościowy (z wykwintnym 
jedzeniem)

hand sanitiser  ˈhænd sænɪtaɪzə(r) 
 środek odkażający do rąk

handling charge  ˈhændlɪŋ tʃɑːdʒ 
 opłata manipulacyjna

handsomely  ˈhænsəmli  sowicie  
(o wypłacie/wynagrodzeniu)

handy  ˈhændi  poręczny, przydatny

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

hardship  ˈhɑːdʃɪp  ubóstwo, bieda

hardwired  ˌhɑːdˈwaɪəd  zakodowa-
ny (na poziomie podświadomym 
lub podstawowym), zapro-
gramowany

harmonica  hɑːˈmɒnɪkə  harmonijka

headache  ˈhedeɪk  ból głowy,  
utrapienie

heading  ˈhedɪŋ  tytuł, nagłówek

headquarters  hedˈkwɔːtəz  siedziba 
główna

headset  ˈhedset  zestaw 
słuchawkowy

heavy traffic  ˈhevi ˈtræfɪk  mocno 
nasilony ruch, duży ruch

hectic  ˈhektɪk  gorączkowy, nerwowy

hence  hens  stąd

Herculean  ˌhɜːkjʊˈliːən  herkulesowy

hierarchy  ˈhaɪərɑːki  hierarchia

high marks for sth  haɪ mɑːks fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  wysokie noty za coś
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high-definition  haɪ ˌdefɪˈnɪʃn   
(o) wysokiej rozdzielczości (tylko 
przed rzeczownikiem)

high-profile  haɪ ˈprəʊfaɪl  bardzo 
słynny, szeroko znany

high-speed  ˈhaɪ spiːd  wysokiej 
prędkości, szybki

high-street  haɪ striːt  ekskluzywny 
(tylko przed rzeczownikiem)

historical account  hɪˈstɒrɪkl 
əˈkaʊnt  dokumentacja historyczna, 
relacja

hitherto  ˌhɪðəˈtuː  jak dotąd,  
dotychczas

hodgepodge  ˈhɒdʒpɒdʒ  miszmasz 
(US)

holiday allowance  ˈhɒlədeɪ 
əˈlaʊəns  przysługujące dni  
urlopowe

home delivery  həʊm dɪˈlɪvəri 
 dostawa do domu

home entertainment  həʊm 
ˌentəˈteɪnmənt  rozrywka domowa

home office  həʊm ˈɒfɪs  biuro 
domowe

home-from-home  həʊm frəm 
həʊm  jak u siebie w domu

homeschooling  ˌhəʊmˈskuːlɪŋ 
 nauczanie domowe

homesick  ˈhəʊmsɪk  tęskniący  
za domem

honest  ˈɒnɪst  uczciwy, rzetelny

honourable mention  ˈɒnərəbl 
ˈmenʃn  wyróżnienie (UK)

HoReCa (hotels, restaurants,  
cafes/catering)  ˈhoː reː kaː 
ˌhəʊˈtelz ˈrestrɒnts ˈkæfeɪz 
ˈkeɪtərɪŋ  branża hotelarsko- 
gastronomiczna

horizon  həˈraɪzn  horyzont

hot on sb’s heels  hɒt ɒn ˈsʌmbədiz 
hiːlz  depcząc komuś po piętach

housebound  ˈhaʊsbaʊnd 
 niemogący opuścić domu

household  ˈhaʊshəʊld  gospodarst-
wo domowe, dom

household name  ˈhaʊshəʊld neɪm 
 doskonale znana marka/nazwa/
nazwisko

housework  ˈhaʊswɜːk  praca  
w domu

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

HQ (headquarters)  ˌeɪtʃ ˈkjuː 
ˌhedˈkwɔːtəz  siedziba główna

hub  hʌb  centrum (np. aktywności, 
biznesu) 

hubbub  ˈhʌbʌb  szum  
(np. medialny), wrzawa  
(np. wokół czegoś)

human  ˈhjuːmən  ludzki; człowiek

humble  ˈhʌmbl  skromny

hunky-dory  ˌhʌŋkɪˈdɔːrɪ  spoko, 
cacy (o czymś co jest dobrze  
zrobione) (pot., nie  
przed rzeczownikiem)

hypercompetitive  
ˈhʌɪpəkəmˌpetɪtɪv  bardzo ambitny, 
nadmiernie/chorobliwie lubiący 
współzawodnictwo

I
I second that!  ˈaɪ ˈsekənd ðæt 
 popieram to!

iconic  aɪˈkɒnɪk  kultowy

if X is anything to go by, ...  ɪf ɪz 
ˈeniθɪŋ tə ɡəʊ baɪ  sądząc po X...

ignoble  ɪɡˈnəʊbl  haniebny, podły; 
nędzny

imaginative  ɪˈmædʒɪnətɪv  pełen 
inwencji, pomysłowy

immediately  ɪˈmiːdɪətli   
natychmiast, od razu

immense  ɪˈmens  ogromny, wielki

immunisation  ˌɪmjunaɪˈzeɪʃn   
szczepienie

immunity  ɪˈmjuːnɪti  odporność

impact on sth  ˈɪmpækt ɒn ˈsʌmθɪŋ 
 wpływ na coś

import tariffs  ˈɪmpɔːt ˈtærɪfs  cła 
importowe

impressive  ɪmˈpresɪv  imponujący, 
robiący wrażenie

improvisation  ˌɪmprəvaɪˈzeɪʃn   
improwizacja

in a timely manner  ɪn ə ˈtaɪmli 
ˈmænə(r)  na czas, punktualnie

in accordance with sth  ɪn əˈkɔːdns 
wɪð ˈsʌmθɪŋ  zgodnie z czymś

in addition to sth  ɪn əˈdɪʃn tə 
ˈsʌmθɪŋ  poza czymś, ponadto

in advance  ɪn ədˈvɑːns  zawczasu

in all likelihood  ɪn ɔːl ˈlaɪklihʊd 
 najprawdopodobniej

in an instant  ɪn ən ˈɪnstənt   
w jednej chwili

in cahoots with sb  ɪn kəˈhuːts wɪð 
ˈsʌmbədi  w zmowie z kimś,  
w konszachtach (arch.)

in comparison to sb  ɪn 
kəmˈpærɪsn tə ˈsʌmbədi   
w porównaniu do kogoś

in competition with sb  ɪn 
ˌkɒmpəˈtɪʃn wɪð ˈsʌmbədi 
 rywalizujący z kimś, konkurujący

in conjunction with sth  ɪn 
kənˈdʒʌŋkʃn wɪð ˈsʌmθɪŋ   
w połączeniu z czymś, w parze z

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

in excess of X  ɪn ɪkˈses ɒv  ponad 
X, więcej niż X

in favour of sth  ɪn ˈfeɪvə(r) əv 
ˈsʌmθɪŋ  na rzecz czegoś (UK)

in general  ɪn ˈdʒenrəl  ogólnie rzecz 
biorąc

in many respects  ɪn ˈmeni 
rɪˈspekts  pod wieloma względami

in particular  ɪn pəˈtɪkjʊlə(r)   
w szczególności, konkretnie

in question  ɪn ˈkwestʃən  o którym 
(była) mowa

in response  ɪn rɪˈspɒns   
w odpowiedzi (na coś), w reakcji

in sb’s defence  ɪn ˈsʌmbədiɪz 
dɪˈfens  na czyjąś obronę (UK)

in sb’s teens  ɪn ˈsʌmbədiz tiːnz  gdy 
ktoś miał naście lat

in short  ɪn ʃɔːt  krótko mówiąc

in tandem  ɪn ˈtændəm  w parze  
(z czymś), jednocześnie (z czymś)

in terms of sth  ɪn tɜːmz əv ˈsʌmθɪŋ 
 pod względem czegoś, jeśli chodzi 
o coś
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in the end  ɪn ði end  w końcu,  
ostatecznie

in the immediate future  ɪn ði 
ɪˈmiːdɪət ˈfjuːtʃə(r)  w najbliższej 
przyszłości

in the long term  ɪn ðə lɒŋ tɜːm   
na dłuższą metę

in the meantime  ɪn ðə ˈmiːntaɪm   
w międzyczasie, po drodze

in the old days  ɪn ði əʊld deɪz  
 w dawnych czasach

in the right place at the right 
time  ɪn ðə raɪt ˈpleɪs ət ðə raɪt 
ˈtaɪm  w odpowiednim miejscu,  
w odpowiednim czasie

in the run-up to sth  ɪn ðə rʌn ʌp tə 
ˈsʌmθɪŋ  w okresie poprzedzającym 
coś

in the short term  ɪn ðə ʃɔːt tɜːm  
 na krótką metę

in the X leading up to sth  ɪn ðə 
ˈliːdɪŋ ʌp tə ˈsʌmθɪŋ  w okresie X 
poprzedzającym coś

in the years to come  ɪn ðə ˈjiəz tə 
kʌm  w nadchodzących latach

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

in time  ɪn ˈtaɪm  z czasem

in X department  ɪn dɪˈpɑːtmənt   
w zakresie X, jeśli chodzi o X

inability to do sth  ˌɪnəˈbɪlɪti tə 
du ˈsʌmθɪŋ  niemożność zrobienia 
czegoś

inadequate  ɪnˈædɪkwət 
 niewystarczający

inadvertently  ˌɪnədˈvɜːtəntli 
 niechcący

inappropriate  ˌɪnəˈprəʊprɪət 
 nieodpowiedni

inception  ɪnˈsepʃn  założenie,  
powstanie

inclusivity  ɪnˌkluːˈsɪvəti  integracja 
(społeczna)

income  ˈɪŋkʌm  dochód, przychód

income stream  ˈɪŋkʌm striːm 
 źródło dochodu

increasingly  ɪnˈkriːsɪŋli  coraz 
bardziej

indeed  ɪnˈdiːd  istotnie, w rzeczy 
samej

indigestion  ˌɪndɪˈdʒestʃən 
 niestrawność

individual  ˌɪndɪˈvɪdʒʊəl  osoba, 
jednostka

industrial action  ɪnˈdʌstrɪəl ˈækʃn 
 akcje protestacyjne

Industrial Revolution  ɪnˈdʌstrɪəl 
ˌrevəˈluːʃn  rewolucja przemysłowa

industrial spy  ɪnˈdʌstrɪəl ˈspaɪ   
szpieg przemysłowy

ineffective  ˌɪnɪˈfektɪv  niewydajny, 
nieudolny

inefficiency  ˌɪnɪˈfɪʃənsi   
niekompetencja

inevitably  ɪnˈevɪtəbli  nieuchronnie

infinite  ˈɪnfɪnət  nieskończony

influence  ˈɪnflʊəns  wpływ

ingenious  ɪnˈdʒiːniəs  pomysłowy

ingenuity  ˌɪndʒɪˈnjuːɪti 
 pomysłowość

initial  ɪˈnɪʃl  pierwotny, początkowy

initial public offering (IPO)  ɪˈnɪʃl 
ˈpʌblɪk ˈɒfərɪŋ ˌaɪ piː ˈəʊ  pierwsza 
oferta publiczna (akcji, o debiucie 
giełdowym)

initially  ɪˈnɪʃəli  pierwotnie, 
początkowo

Inland Revenue Service 
(IRS)  ɪnˈlænd ˈrevənjuː ˈsɜːvɪs ˌaɪ 
ɑː(r) ˈes  Urząd Skarbowy (US)

innately  ɪˈneɪtli  z natury, 

innocuously  ɪˈnɒkjuəsli  w niewinny 
sposób

insight  ˈɪnsaɪt  wgląd

instrumental in doing sth  
ˌɪnstrʊˈmentl ɪn ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ   
walnie przyczyniający się  
do zrobienia czegoś, bardzo  
pomocny w robieniu czegoś

instrumental in sth  ˌɪnstrʊˈmentl 
ɪn ˈsʌmθɪŋ  odgrywający kluczową 
rolę w czymś

insurance agent  ɪnˈʃʊərəns 
ˈeɪdʒənt  agent ubezpieczeniowy

integrated into sth  ˈɪntɪɡreɪtɪd 
ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ  zintegrowany z czymś

integrity  ɪnˈteɡrəti  uczciwość, 
prawość

intellectualised  ˌɪntəˈlektʃuəlaɪzd 
 przeintelektualizowany

intensely  ɪnˈtensli  intensywnie

interdependent  ˌɪntədɪˈpendənt 
 współzależny, zależny od siebie 
nawzajem

interest rate  ˈɪntrəst reɪt  stopa 
procentowa

interior  ɪnˈtɪərɪə(r)  wnętrze

internet of things (IoT)  ˈɪntənet əv 
ˈθɪŋz ˌaɪ əʊ ˈtiː  internet rzeczy

intravenous drip  ˌɪntrəˈviːnəs drɪp 
 kroplówka

intriguing  ɪnˈtriːɡɪŋ  intrygujący

intro  ˈɪntrəʊ  wprowadzenie  
(np. do publikacji, kursu)

intrusion  ɪnˈtruːʒn  wtargnięcie

investigation  ɪnˌvestɪˈɡeɪʃn 
 dochodzenie

investigative journal-
ism  ɪnˈvestɪɡətɪv ˈdʒɜːnəlɪzm   
dziennikarstwo śledcze

invisibly  ɪnˈvɪzəbli  w niewidoczny 
sposób

IPO (initial public offering)  ˌaɪ piː 
ˈəʊ ɪˈnɪʃl ˈpʌblɪk ˈɒfərɪŋ  pierwsza 
oferta publiczna (akcji spółki)

ire  ˈaɪə(r)  gniew

irreconcilable  ɪˌrekənˈsaɪləbl  nie 
do pogodzenia (opinia, stanowisko)

irrevocably  ɪˈrevəkəbli  w nieod-
wracalny sposób, nieodwołalnie

irritant  ˈɪrɪtənt  coś co drażni, coś 
co wywołuje irytację

isolation  ˌaɪsəˈleɪʃn  izolacja

issue  ˈɪʃuː  kwestia

it doesn’t take an X to do sth  ɪt 
ˈdʌznt teɪk ən tə du ˈsʌmθɪŋ  nie 
trzeba być X, by coś zrobić

it’s high time for X  ɪts ˌhaɪ ˈtaɪm 
fə(r)  najwyższy czas na X

Ivy League  ˈaɪvi liːɡ  najbardziej 
prestiżowe uczelnie wyższe USA
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J
jet  dʒet  odrzutowiec

job loss  dʒɒb lɒs  utrata pracy

job security  dʒɒb sɪˈkjʊərɪti 
 pewność zatrudnienia

jobless  ˈdʒɒbləs  bez pracy

joblessness  ˈdʒɒbləs  bezrobocie

journey  ˈdʒɜːni  podróż

jumbled  ˈdʒʌmbld  pogmatwany, 
poplątany

just-in-time (JIT)  dʒəst ɪn ˈtaɪm 
dʒɪt  w samą porę, w sam raz (także 
o filozofii i modelu logistycznym)

K
keen interest in sth  kiːn ˈɪntrəst 
ɪn ˈsʌmθɪŋ  żywe zainteresowanie 
czymś

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

key duties  kiː ˈdjuːtɪz  kluczowe 
obowiązki (na danym stanowisku)

keystroke monitoring  ˈkiːstrəʊk 
ˈmɒnɪtərɪŋ  rejestrowanie naciśnięć 
klawiszy (na klawiaturze)

kingpin  ˈkɪŋpɪn  gigant, potentat; 
gruba ryba

kit  kɪt  zestaw, komplet

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

labour pool  ˈleɪbə(r) puːl  pula osób 
zdolnych do pracy (UK)

labyrinthine  ˌlæbəˈrɪnθaɪn 
 poplątany niczym labirynt, zagmat-
wany

large-scale  lɑːdʒ skeɪl  (zakrojony) 
na dużą skalę, wielki (tylko  
przed rzeczownikiem)

last-mile delivery  lɑːst maɪl 
dɪˈlɪvəri  etap tzw. ostatniej mili 
(dostawa od lokalnego centrum 
przeładunkowego do adresu  
docelowego)

lasting  ˈlɑːstɪŋ  trwały

lastly...  ˈlɑːstli  na koniec...

latest developments  ˈleɪtɪst 
dɪˈveləpmənts  najnowsze  
wydarzenia

latitude  ˈlætɪtjuːd  swoboda

laureate  ˈlɒriət  laureat

law enforcement agency  lɔː 
ɪnˈfɔːsmənt ˈeɪdʒənsi  organy 
ścigania

layout  ˈleɪaʊt  układ przestrzenny

lead role  liːd rəʊl  główna rola

lead singer  liːd ˈsɪŋə(r)  wokalista 
(główny wokal)

legacy  ˈleɡəsi  spuścizna

legislation  ledʒɪsˈleɪʃən   
ustawodawstwo

legitimate  lɪˈdʒɪtɪmət  legalny, 
autentyczny

Leipzig  ˈlaɪpzɪɡ  Lipsk

leisure  ˈleʒə(r)  wypoczynek

let us take it from here...  let ʌs 
teɪk ɪt frəm hɪə(r)  i teraz  
przejmiemy pałeczkę...  
(o pomocy z jakimś zadaniem)

license  ˈlaɪsns  licencja (UK)

life’s little luxuries  laɪfs ˈlɪtl 
ˈlʌkʃərɪz  drobne luksusy w życiu

likely  ˈlaɪkli  prawdopodobnie

likewise  ˈlaɪkwaɪz  podobnie,  
w podobny sposób

limelight  ˈlaɪmlaɪt  centrum uwagi, 
światła jupiterów

linkage  ˈlɪŋkɪdʒ  powiązanie, związek

linked to sth  lɪŋkt tə ˈsʌmθɪŋ 
 powiązany z czymś

lion’s share of sth  ˈlaɪənz ʃeə(r) əv 
ˈsʌmθɪŋ  lwia część czegoś

liquid  ˈlɪkwɪd  płyn

literally  ˈlɪtərəli  dosłownie

live game  laɪv ɡeɪm  gra na żywo, 
mecz na żywo

livelihood  ˈlaɪvlihʊd  środki  
do życia, sposób na utrzymanie się

loads of sth  ləʊdz ǝv ˈsʌmθɪŋ 
 kupa/mnóstwo czegoś

loan  ləʊn  pożyczka, kredyt

lobbyist  ˈlɒbɪɪst  lobbysta

login  lɒɡˈɪn  login, zalogowanie (się)

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

looking to do sth  ˈlʊkɪŋ tə du 
ˈsʌmθɪŋ  planujący/zamierzający 
coś zrobić

loophole  ˈluːphəʊl  luka, kruczek 
(prawny)

loose-fitting  luːs ˈfɪtɪŋ  luźny,  
swobodny (strój, ubranie)

loss of business  lɒs əv ˈbɪznəs 
 utrata klientów (o firmie)

luxury brand  ˈlʌkʃəri brænd   
luksusowa marka

lynching  ˈlɪntʃɪŋ  linczowanie

M
magnet for sb  ˈmæɡnɪt fə(r) 
ˈsʌmbədi  magnes dla kogoś, 
niezwykła atrakcja

magnitude  ˈmæɡnɪtjuːd  wielkość, 
skala

mahogany  məˈhɒɡəni  mahoń

mainstay  ˈmeɪnsteɪ  filar (czegoś), 
podstawa

mainstream  ˈmeɪnstriːm  główny 
nurt

major concerns  ˈmeɪdʒə(r) 
kənˈsɜːnz  poważne obawy

make-up  meɪkˈʌp  kosmetyki  
do makijażu, makijaż

makeover  ˈmeɪkəʊvə(r)  przeróbka, 
gruntowne ulepszenie/przerobienie

makeshift  ˈmeɪkʃɪft  prowizoryczny

mammoth  ˈmæməθ  mamuci, 
ogromny

mandatory  ˈmændətri 
 obowiązkowy

mantra  ˈmæntrə  motto,  
stale powtarzane słowa

manufacturing 
hub  ˌmænjʊˈfæktʃərɪŋ hʌb   
centrum produkcyjne, ośrodek/
węzeł produkcyjny
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manufacturing plant  
ˌmænjʊˈfæktʃərɪŋ plɑːnt  fabryka, 
zakład produkcyjny

many an X  ˈmeni ən  wielu/wiele X 
(arch., form.)

market capitalisation  ˈmɑːkɪt 
ˌkæpɪtəlaɪˈzeɪʃn  kapitalizacja 
rynkowa

market research  ˈmɑːkɪt rɪˈsɜːtʃ 
 badanie rynku

market-controlled  ˈmɑːkɪt 
kənˈtrəʊld  pod kontrolą rynku

market-driven  ˈmɑːkɪt ˈdrɪvn   
oparty na rynku, odpowiadający  
na potrzeby rynku

marksmanship  ˈmɑːksmənʃɪp 
 strzelectwo

mass consumerism  mæs 
kənˈsjuːmərɪzm  konsumpcja  
masowa

massive  ˈmæsɪv  ogromny

master stroke  ˈmɑːstə(r) strəʊk 
 genialny ruch, mistrzowskie 
posunięcie

maverick  ˈmævərɪk  niepokorny, 
nieszablonowy

meaningful  ˈmiːnɪŋfəl  istotny, 
mający znaczenie

means to do sth  miːnz tə du 
ˈsʌmθɪŋ  środki na zrobienie czegoś, 
sposobność ku czemuś

meanwhile  ˈmiːnwaɪl  tymczasem

meat processor  miːt ˈprəʊsesə(r) 
 maszynka do mięsa; zakład 
przetwórstwa mięsa

member state  ˈmembə(r) steɪt 
 państwo członkowskie

memorial service  mɪˈmɔːrɪəl 
ˈsɜːvɪs  nabożeństwo żałobne,  
ceremonia pogrzebowa

menace  ˈmenəs  zmora, udręka

mental health  ˈmentl helθ  zdrowie 
umysłowe

mentality  menˈtæləti  mentalność

merchandise  ˈmɜːtʃəndaɪs   
produkty, produkcja

merchant  ˈmɜːtʃənt  kupiec,  
handlarz

mere  mɪə(r)  zwyczajny, czysty  
(np. przypadek)

merely  ˈmɪəli  ledwie, tylko

merit  ˈmerɪt  korzyść, plus; wartość, 
zaleta (czegoś, kogoś)

metaphor  ˈmetəfə(r)  metafora

mid-twenties  mɪd ˈtwentɪz   
w wieku ok. 25 lat

middleman  ˈmɪdlmæn  pośrednik

Milan  mɪˈlæn  Mediolan

military  ˈmɪlətri  wojskowy, wojsko

mindful of sth  ˈmaɪndfəl əv 
ˈsʌmθɪŋ  pamiętający o czymś, 
mający coś na uwadze

mindfulness  ˈmaɪndflnəs 
 uświadomienie (w terapii,  
w praktyce Zen itp.)

mindset  ˈmaɪndset  nastawienie, 
sposób myślenia

minimal intervention  ˈmɪnɪml 
ˌɪntəˈvenʃn  konieczność minimalnej 
ingerencji (w pracę, działanie)

minute  maɪˈnjuːt  drobny, maleńki

misconduct  ˌmɪsˈkɒndʌkt   
wykroczenie, złe zachowanie

misdemeanour  mɪsdɪˈmiːnə(r) 
 występek (UK)

misery  ˈmɪz(ə)ri  cierpienie, nędza

mistrustful  ˌmɪsˈtrʌstfəl  nieufny

misunderstanding  
ˌmɪsʌndəˈstændɪŋ   
nieporozumienie

misuse  ˌmɪsˈjuːz  nadużycie, 
niewłaściwe użycie

mobile ramp  ˈməʊbaɪl ræmp   
ruchoma rampa

modern  ˈmɒdn  nowoczesny

modest  ˈmɒdɪst  skromny

mom-and-pop store  naɪs tə hæv 
stɔː(r)  sklepik osiedlowy (rodzinny)

momentous  məˈmentəs  doniosły, 
wielkiej wagi

momentum  məˈmentəm  rozpęd, 
pęd

monopolistic  məˌnɒpəˈlɪstɪk   
monopolistyczny

morass  məˈræs  grzęzawisko,  
bagno

more often than not  mɔː(r) ˈɒfn 
ðən nɒt  najczęściej

moreover  mɔːˈrəʊvə(r)  co więcej

mortgage  ˈmɔːɡɪdʒ  hipoteka

motherhood  ˈmʌðəhʊd 
 macierzyństwo

motif  məʊˈtiːf  motyw (artystyczny)

Mount Kilimanjaro  maʊnt 
ˌkɪlɪmənˈdʒɑːrəʊ  Kilimandżaro

Mr Fix-it  ˈmɪstə(r) fɪks ɪt  pan złota 
rączka, pan od ciężkiej/trudnej  
roboty (UK)

multifaceted  ˌmʌltiˈfæsɪtɪd 
 złożony, o wielu aspektach

multilateralism  ˌmʌltiˈlætrəlizm 
 wielostronność

mundane  mʌnˈdeɪn  prozaiczny, 
przyziemny

Munich  ˈmjuːnɪk  Monachium

murky  ˈmɜːki  mroczny

musician  mjuːˈzɪʃn  muzyk

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

mutual  ˈmjuːtʃʊəl  wzajemny, 
obopólny

mystery shopper  ˈmɪstəri ˈʃɒpə(r) 
 tajemniczy klient (zatrudniony 
przez firmę pracownik, który udaje 
zwykłego klienta sklepu w celu 
zdobycia autentycznej informacji  
o obsłudze)

N
naïve  naɪˈiːv  naiwny

namely  ˈneɪmli  (a) mianowicie

narrative  ˈnærətɪv  relacja, opis 
sytuacji

nasal cavity  ˈneɪzl ˈkævɪti  jama 
nosowa

nasal swab  ˈneɪzl swɒb  wymaz  
z nosa

National Guard  ˈnæʃnəl ɡɑːd 
 Gwardia Narodowa (US)
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national recognition  ˈnæʃnəl 
ˌrekəɡˈnɪʃn  uznanie w kraju

national security  ˈnæʃnəl 
sɪˈkjʊərəti  bezpieczeństwo  
narodowe

nationalization  ˌnæʃnəlaɪˈzeɪʃn 
 upaństwowienie, nacjonalizacja

natural resources  ˈnætʃrəl rɪˈsɔːsɪz 
 surowce naturalne

neatly  ˈniːtli  zgrabnie, porządnie

nebulous  ˈnebjʊləs  mglisty,  
niejasny

needless  ˈniːdləs  niepotrzebny

net result  net rɪˈzʌlt  wynik  
ostateczny, wynik netto

net revenue  net ˈrevənjuː   
przychody netto

net worth  net wɜːθ  majątek netto

networking  ˈnetwɜːkɪŋ 
 nawiązywanie kontaktów  
(np. biznesowych)

neuroeconomist  
ˌnjʊːrəʊɪˈkənɒmɪst   
neuroekonomista

never mind,...  ˈnevə(r) maɪnd 
 mniejsza z/o...,

never to hear from sb 
again  ˈnevə(r) tə hɪə(r) frəm 
ˈsʌmbədi əˈɡen  ...i już nigdy więcej 
kogoś nie zobaczyć

nevertheless  ˌnevəðəˈles  niemniej 
jednak, a jednak

next to nothing  nekst tə ˈnʌθɪŋ 
 praktycznie (za) nic

nice-to-have  naɪs tə hæv  coś,  
co warto mieć (opcjonalna cecha)

niche  nɪtʃ  nisza, niszowy

nickname  ˈnɪkneɪm  przezwisko

no questions asked  nəʊ ˈkwestʃənz 
ˈɑːskt  bez zadawania (zbędnych) 
pytań

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

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

nobility  nəʊˈbɪləti  szlachta,  
arystokracja

none other than X himself  nʌn 
ˈʌðə(r) ðən hɪmˈself  nikt inny tylko X

not least X  nɒt liːst  a już najmniej 
X, w nie mniejszym stopniu X

not long before sth  nɒt ˈlɒŋ 
bɪˈfɔː(r) ˈsʌmθɪŋ  niedługo  
przed czymś, tuż przed

not necessarily X  nɒt ˌnesəˈserəli 
 niekoniecznie X

not so!  nɒt ˈsəʊ  to nie tak!, 
jest inaczej!

not to be one to do sth  nɒt tə bi 
wʌn tə də ˈsʌmθɪŋ  nie przebierać 
w czymś (np. słowach), nie robić 
czegoś zazwyczaj (np. stronić  
od rozgłosu)

notion  ˈnəʊʃn  pojęcie, idea

notoriety  ˌnəʊtəˈraɪəti  rozgłos,  
zła sława

novelty  ˈnɒvlti  nowinka

nowadays  ˈnaʊədeɪz  obecnie, teraz

numerous  ˈnjuːmərəs  liczny

nursing home  ˈnɜːsɪŋ həʊm  dom 
opieki

nutritional  njuːˈtrɪʃnəl  odżywczy, 
związany z odżywianiem

O
oblivious of sth  əˈblɪvɪəs əv 
ˈsʌmθɪŋ  nieświadomy czegoś

obscure  əbˈskjʊə(r)  mało znany

obsolete  ɒbsəliːt  zbędny

ocean-going  ˈəʊʃn ˈɡəʊɪŋ   
oceaniczny, pełnomorski

of late  əv leɪt  ostatnio, ostatnimi 
czasy

off the back of sth  ɒf ðə bæk əv 
ˈsʌmθɪŋ  dzięki czemuś, na fali 
czegoś

off X coast  ɒf kəʊst  u wybrzeży X

official  əˈfɪʃl  urzędnik

oh my goodness!  əʊ maɪ ˈɡʊdnəs 
 o rany!

old guard  əʊld ɡɑːd  stara gwardia

old-fashioned  əʊld ˈfæʃnd  
 tradycyjny, staroświecki

old-school  əʊld skuːl  tradycyjny, 
klasyczny

omnipresent  ˌɒmnɪˈpreznt 
 wszechobecny

on a daily basis  ɒn ə ˈdeɪli ˈbeɪsɪs 
 na co dzień

on a number of occasions  ɒn ə 
ˈnʌmbə(r) əv əˈkeɪʒnz  przy wielu 
okazjach

on a sour note  ɒn ə ˈsaʊə(r) nəʊt 
 w kiepskiej/negatywnej atmosferze

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

on average  ɒn ˈævərɪdʒ 
 przeciętnie, średnio

on behalf of sb  ɒn bɪˈhɑːf əv 
ˈsʌmbədi  na czyjąś rzecz, w czyimś 
imieniu

on delivery  ɒn dɪˈlɪvəri   
przy dostawie/odbiorze

on sb’s return  ɒn ˈsʌmbədɪz rɪˈtɜːn 
 po czyimś powrocie

on stage  ɒn steɪdʒ  na scenie

on the face of sth  ɒn ðə feɪs əv 
ˈsʌmθɪŋ  na pierwszy rzut oka,  
jak się wydaje

on the fly  ɒn ðə flaɪ  w locie,  
na bieżąco

on the global stage  ɒn ðə ˈɡləʊbl 
steɪdʒ  na arenie światowej

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

on the pretext of X  ɒn ðə ˈpriːtekst 
əv  pod pretekstem X, korzystając  
z wymówki X

on X grounds  ɒn ɡraʊndz   
na podstawie X, ze względów X

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

on-off switch  ɒn ɒf swɪtʃ  włącznik

once the dust has settled...  wʌns 
ðə dʌst həz ˈsetld  gdy emocje 
ucichną, gdy opadnie kurz

one can’t help but do sth  wʌn 
kɑːnt help bət də ˈsʌmθɪŋ  ktoś nie 
może nie zrobić czegoś
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one-off  wʌn ɒf  jednostkowe  
zdarzenie (które się nie powtórzy)  
(pot., UK)

ongoing  ˈɒnɡəʊɪŋ  trwający

open-minded  əʊpən ˈmaɪndɪd 
 otwarty (o osobie, nastawieniu 
umysłowym)

open-source  ˈəʊpən sɔːs   
o otwartym kodzie źródłowym  
(np. o programie komputerowym)

openly  ˈəʊpənli  otwarcie

opportunist  ˌɒpəˈtjuːnɪst   
oportunista; oportunistyczny

opportunistic  ˌɒpətjuːˈnɪstɪk   
oportunistyczny

opposite  ˈɒpəzɪt  przeciwny

oppression  əˈpreʃn  ucisk (kogoś)

ordeal  ɔːˈdiːl  męka, ciężka próba

origin  ˈɒrɪdʒɪn  pochodzenie, źródło

out of date  aʊt əv deɪt  przestarzały 
(nie przed rzeczownikiem)

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

outbreak  ˈaʊtbreɪk  wybuch  
(np. epidemii, popularności)

outdated  ˌaʊtˈdeɪtɪd  przestarzały

outlet  ˈaʊtlet  placówka, sklep

outright  ˈaʊtraɪt  zupełnie, 
całkowicie

outside  ˌaʊtˈsaɪd  zewnętrzny,  
z zewnątrz

over the course of sth  ˈəʊvə(r) ðə 
kɔːs əv ˈsʌmθɪŋ  w trakcie czegoś,  
w ciągu czegoś

overall  ˌəʊvəˈrɔːl  ogólny

overcrowded  əʊvəˈkraʊdɪd   
przeludniony

overhaul  əʊvəˈhɔːl  kompletna  
przebudowa, gruntowny przegląd

overload  ˌəʊvəˈləʊd 
 przeładowanie, przesyt, 
przeciążenie (np. informacją)

overnight  ˌəʊvəˈnaɪt  z dnia  
na dzień, natychmiast

overpriced  ˌəʊvəˈpraɪstɪd  zbyt 
drogi, w zbyt wysokiej cenie

overtly  əʊˈvɜːtli  otwarcie

P
pad  pæd  mieszkanie, chałupa 
(pot., arch.)

palpable  ˈpælpəbl  wyraźny, dający 
się odczuć

panacea  ˌpænəˈsɪə  panaceum, lek 
na wszystko

panic buying  ˈpænɪk ˈbaɪɪŋ   
paniczne zakupy, paniczne  
wykupywanie towarów

paper round  ˈpeɪpə(r) ˈraʊnd  trasa 
rozwożenia/dostarczania prasy

paperwork  ˈpeɪpəwɜːk  papierkowa 
robota

paradigm shift  ˈpærədaɪm ʃɪft 
 zmiana paradygmatu/sposobu 
myślenia

paradox  ˈpærədɒks  paradoks

paramount  ˈpærəmaʊnt 
 najważniejszy, pierwszorzędnej 
wagi

paranoid  ˈpærənɔɪd  paranoiczny

Parisian  pəˈrɪzɪən  paryski; 
paryżanin

Parma ham  ˈpɑːmə hæm  szynka 
parmeńska

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

partial to sth  ˈpɑːʃl tə ˈsʌmθɪŋ 
 mający zamiłowanie do czegoś, 
lubiący coś

participant  pɑːˈtɪsɪpənt  uczestnik

participation  pɑːˌtɪsɪˈpeɪʃn   
uczestnictwo

particularly  pəˈtɪkjələli   
w szczególności

party  ˈpɑːti  strona  
(np. w negocjacjach)

passenger  ˈpæsɪndʒə(r)  pasażer

passionate  ˈpæʃənət  pełen pasji

pastime  ˈpɑːstaɪm  rozrywka

pattern  ˈpætn  wzorzec, schemat

peacefully  ˈpiːsfəli  pokojowo

peak  piːk  szczyt

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

pep talk  pep tɔːk  gadka motywa-
cyjna, przemówienie zagrzewające 
do pracy/wysiłku (pot.)

percentage-point 
growth  pəˈsentɪdʒ pɔɪnt ɡrəʊθ 
 wzrost w punktach procentowych

perennial  pəˈreniəl  odwieczny

performance  pəˈfɔːməns  wyniki, 
osiągi

performer  pəˈfɔːmə(r)  wykonawca, 
artysta

perk  pɜːk  dodatkowy bonus/zaleta 
czegoś

permanent  ˈpɜːmənənt  stały

perplexing  pəˈpleksɪŋ  kłopotliwy

personal trainer  ˈpɜːsənl ˈtreɪnə(r) 
 trener osobisty

personalised  ˈpɜːsənəlaɪzd   
spersonalizowany, indywidualny

perspective on sth  pəˈspektɪv ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  pogląd na coś

persuasive  pəˈsweɪsɪv 
 przekonujący, wymowny

petite  pəˈtiːt  drobny, mały

pharmacy  ˈfɑːməsi  apteka

philanthropic  ˌfɪlənˈθrɒpɪk   
filantropijny, dobroczynny

philharmonic  ˌfɪləˈmɒnɪk   
filharmonia

phishing  ˈfɪʃɪŋ  podszywanie się 
pod kogoś uprawnionego w celu 
wyłudzenia osobistych danych,  
w tym haseł, numerów PIN  
i poufnych informacji

physicist  ˈfɪzɪsɪst  fizyk

pickpocket  ˈpɪkpɒkɪt  kieszonkowiec

piece of advice  piːs əv ədˈvaɪs 
 porada

pitfall  ˈpɪtfɔːl  pułapka, problem

pizzazz  ˌpɪˈzæz  ikra, to „coś”;  
szwung, czad (pot., slang.)

placement  ˈpleɪsmənt   
umieszczenie, rozmieszczenie

plainly  ˈpleɪnli  wyraźnie, jasno
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pointless  ˈpɔɪntlɪs  bezcelowy

poised to do sth  pɔɪzd tə du 
ˈsʌmθɪŋ  gotów na zrobienie czegoś, 
szykujący się do zrobienia czegoś

Pole  pəʊl  Polak

politeness  pəˈlaɪtnəs  uprzejmość

political action committee 
(PAC)  pəˈlɪtɪkl ˈækʃn kəˈmɪti ˈpæk 
 komitet wyborczy (US)

pollution  pəˈluːʃn  zanieczyszczenie 
(środowiska)

polymerase chain reaction 
(PCR)  ˈpɒlɪməreɪz tʃeɪn rɪˈækʃn ˈpiː 
siː ɑː(r)  test łańcuchowej reakcji 
polimerazy (test PCR)

portmanteau  pɔːtˈmæntəʊ   
kontaminacja językowa, zlepek słów

poverty  ˈpɒvəti  ubóstwo

power grab  ˈpaʊə(r) ɡræb 
 przejęcie władzy, zagranie o władzę

powerhouse  ˈpaʊəhaʊs  potęga 
(np. gospodarcza)

pre-recorded  ˌpriːrɪˈkɔːdɪd  nagrany 
zawczasu

precarious  prɪˈkeərɪəs   
niebezpieczny, grożący  
zawaleniem się/upadkiem

preconceived  ˌpriːkənˈsiːvd 
 przyjęty z góry (osąd, uprzedzenie)

predicament  prɪˈdɪkəmənt  trudne 
położenie, kłopotliwa sytuacja

prediction  prɪˈdɪkʃn  prognoza, 
przewidywanie

premier  ˈpremɪə(r)  największy, 
najważniejszy (tylko  
przed rzeczownikiem)

premises  ˈpremɪsɪz  lokal, zakład

presenteeism  ˌpreznˈtiːɪz(ə)m   
kultura lub polityka firmy, gdzie 
normą są nadgodziny, by pokazać, 
że jest się pracowitą osobą

president-elect  ˈprezɪdənt ɪˈlekt 
 prezydent elekt

pressure  ˈpreʃə(r)  nacisk, presja

prestigious  preˈstɪdʒəs  prestiżowy

pretty sure  ˈprɪti ʃʊə(r)  całkiem 
pewny (czegoś)

prickly  ˈprɪkli  drażliwy  
(np. o kwestii)

primary  ˈpraɪməri  główny,  
podstawowy

prime  praɪm  najlepszy,  
najkorzystniejszy

prime minister  praɪm ˈmɪnɪstə(r) 
 premier

private domain  ˈpraɪvɪt dəʊˈmeɪn 
 domena prywatna

privilege  ˈprɪvəlɪdʒ  przywilej

pro (professional)  prəʊ prəˈfeʃnəl 
 profesjonalista, ekspert (pot.)

proactively  ˈproˈæktɪvli   
proaktywnie

probing  ˈprəʊbɪŋ  sondujący, 
badający (sytuację)

proclamation  ˌprɒkləˈmeɪʃ n 
 oświadczenie

procurement  prəˈkjʊəmənt   
nabytek, zakup

productivity  ˌprɒdʌkˈtɪvəti 
 produktywność

profit-taking  ˈprɑːfətˌtekɪŋ 
 przynoszący zyski; generujący zyski

progress  ˈprəʊɡres  postęp, 
postępy

prominent  ˈprɒmɪnənt  widoczny, 
wyraźny; znany, popularny

prominently  ˈprɒmɪnəntli 
 wyraźnie, w (bardzo) widoczny 
sposób

propeller  prəˈpelə(r)  śmigło

property ownership  ˈprɒpəti 
ˈəʊnəʃɪp  posiadanie majątku/
nieruchomości

proponent  prəˈpəʊnənt  rzecznik, 
orędownik

proportion  prəˈpɔːʃn  odsetek,  
procent

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

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

prospect  ˈprɒspekt  wizja,  
perspektywa

prosperity  prɒˈsperɪti  dobrobyt, 
prosperity

provision  prəˈvɪʒn  postanowienie, 
warunek

prowess  ˈpraʊəs  zdolność, 
sprawność

proximity  prɒkˈsɪmɪti  pobliże, 
bliskość (fizyczna do czegoś)

punchy  ˈpʌntʃi  mocny, dynamiczny

purpose  ˈpɜːpəs  cel, przeznaczenie

purveyor  pəˈveɪə(r)  dostawca, 
sprzedawca (rozprowadzający coś)

put bluntly,...  pʊt ˈblʌntli  mówiąc 
wprost...

Q
Quadrilateral Security Dialogue 
(QUAD)  ˌkwɒdrɪˈlætərəl sɪˈkjʊərɪti 
ˈdaɪəlɒɡ kwɒd  Porozumienie  
Czterostronne (krajów  
pacyficznych), organizacja 
QUAD, Czterostronny Dialog 
Bezpieczeństwa

quantum leap  ˈkwɒntəm liːp 
 ogromny skok jakościowy

quarter  ˈkwɔːtə(r)  ćwierć, kwartał

R
R&B (rhythm and blues)  ɑːənˈbiː 
ˈrɪðəm ənd bluːz  gatunek 
rhythm&blues

railroad  ˈreɪlrəʊd  kolej

rainforest  ˈreɪnfɒrɪst  las deszczowy

ramifications of sth  ˌræmɪfɪˈkeɪʃnz 
əv ˈsʌmθɪŋ  skutki (negatywne) 
czegoś, konsekwencje

rampant  ˈræmpənt  bujny,  
powszechny

rapidly  ˈræpɪdli  szybko

rave  reɪv  entuzjastyczny

razor and blades model  ˈreɪzər 
ənd bleɪdz ˈmɒdl  model żyletki  
i ostrzy do niej (tańszy produkt 
podstawowy, droższe materiały 
eksploatacyjne)

re-enactment  riːɪˈnæktmənt   
odtworzenie (historycznego  
wydarzenia)
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readily  ˈredɪli  szybko, łatwo

real estate  rɪəl ɪˈsteɪt 
 nieruchomość, nieruchomości

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

reality  riˈæləti  rzeczywistość; stan 
rzeczywisty

realm  relm  kraina, obszar

reasonable  ˈriːznəbl  rozsądny

reasoning  ˈriːzənɪŋ  rozumowanie, 
tok myślowy

reassuring  ˌriːəˈʃʊərɪŋ 
 uspokajający, dodający otuchy

recession  rɪˈseʃn  recesja, kryzys

recipient  rɪˈsɪpiənt  odbiorca

record label  ˈrekɔːd ˈleɪbl   
wytwórnia nagraniowa/płytowa

record store  ˈrekɔːd stɔː(r)  sklep  
z płytami

records  ˈrekɔːdz  dokumenty  
historyczne, archiwa

red flag  red flæɡ  sygnał/brzęczyk 
ostrzegawczy, coś, co wzbudza 
podejrzenia

red tape  red teɪp  nadmierna  
biurokracja, gąszcz przepisów (pot.)

refurbishment  ˌriːˈfɜːbɪʃmənt 
 odnowienie, całkowita odnowa

regal  ˈriːɡəl  królewski

regarding sth  rɪˈɡɑːdɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
 odnośnie (do) czegoś,  
w jakiejś sprawie

regardless of sth  rɪˈɡɑːdləs əv 
ˈsʌmθɪŋ  pomimo czegoś

regressive  rɪˈɡresɪv  regresyjny, 
cofający się w rozwoju

regular  ˈreɡjələ(r)  zwykły

relating to sth  rɪˈleɪtɪŋ tǝ ˈsʌmθɪŋ 
 odnoszący się do czegoś,  
w powiązaniu z czymś

relationship  rɪˈleɪʃnʃɪp  relacja, 
związek

relatively  ˈrelətɪvli  stosunkowo, 
względnie

release  rɪˈliːs  wydanie (np. książki)

reluctance to do sth  rɪˈlʌktəns tə 
du ˈsʌmθɪŋ  opór przed zrobieniem 
czegoś

remarkably  rɪˈmɑːkəbli  niezwykle

remodelling  riːˈmɒdəlɪŋ   
przemodelowanie

renegade  ˈrenɪɡeɪd  niepokorny, 
wyłamujący się (z normy, standardu)

repeat  rɪˈpiːt  powtórny

request  rɪˈkwest  prośba

resale  ˈriːseɪl  odsprzedaż

research  rɪˈsɜːtʃ  badanie, badania

resounding success  rɪˈzaʊndɪŋ 
səkˈses  spektakularny sukces

respective  rɪˈspektɪv  odpowiedni

respectively  rɪˈspektɪvli   
odpowiednio

respiratory  rəˈspɪrətri  oddechowy

response  rɪˈspɒns  odpowiedź

response to sth  rɪˈspɒns tə 
ˈsʌmθɪŋ  odpowiedź na coś, reakcja

responsibility  rɪˌspɒnsəˈbɪlɪti 
 obowiązek

restriction  rɪˈstrɪkʃn  ograniczenie

resurgent  rɪˈsɜːdʒənt  odradzający 
się

retail  ˈriːteɪl  detal (handel)

rethink  ˌriːˈθɪŋk  ponowne 
przemyślenie czegoś

retrograde  ˈretrəɡreɪd  cofający się 
(w rozwoju), idący wstecz

return load  rɪˈtɜːn ləʊd  ładunek 
powrotny

revenues  ˈrevənjuːz  przychody, 
wpływy

revolutionary  ˌrevəˈluːʃənri   
rewolucyjny, rewolucjonista

rhetoric  ˈretərɪk  retoryka, język 
(sposób wypowiadania się i słowa 
używane przez kogoś względem 
jakiejś kwestii, osoby itp.)

rich pickings for sb  rɪtʃ ˈpɪkɪŋz fə(r) 
ˈsʌmbədi  łakomy/łatwy kąsek  
dla kogoś

ride management system  raɪd 
ˈmænɪdʒmənt ˈsɪstəm  system 
zarządzania przejazdami  
(taksówkami)

rifle  ˈraɪfl  karabin

risky  ˈrɪski  ryzykowny

rival  ˈraɪvl  konkurent, rywal

riveting  ˈrɪvɪtɪŋ  porywający

road map  ˈrəʊd mæp  plan 
działania, harmonogram

robotic warehousing  rəʊˈbɒtɪk 
ˈweəhaʊzɪŋ  magazynowanie zro-
botyzowane

robust  rəʊˈbʌst  mocny, silny

roll-out  ˈrəʊl aʊt  wdrożenie  
(np. systemu, sposobu pracy),  
rozpowszechnienie

rota  ˈrəʊtə  grafik (UK)

roughly  ˈrʌfli  z grubsza, około

route  ruːt  droga, trasa

row  rəʊ  rząd (np. biurek)

rural  ˈrʊərəl  wiejski

S
sacre bleu  ˌsakreɪ ˈbləː  wielkie 
nieba! (franc.)

safe and sound  seɪf ənd ˈsaʊnd 
 cały i zdrowy

safe for consumption  seɪf fə(r) 
kənˈsʌmpʃn  bezpieczny do spożycia, 
nadający się do spożycia

safety measures  ˈseɪfti ˈmeʒəz 
 środki bezpieczeństwa

saleability  seɪləˈbɪlɪti  zbywalność

sales channel  seɪlz ˈtʃænl  kanał 
sprzedażowy

sales funnel  seɪlz ˈfʌnl  lejek 
sprzedażowy

sales pitch  seɪlz pɪtʃ  gadka 
sprzedażowa, zachęta do kupna

sample  ˈsɑːmpl  próbka

sanguine  ˈsæŋɡwɪn  pogodny, 
pełen optymizmu

sanitiser  sænɪtaɪzə(r)  odkażacz, 
środek do dezynfekcji

satisfying  ˈsætɪsfaɪɪŋ 
 satysfakcjonujący

saviour  ˈseɪvjə(r)  zbawca (UK)

say...?  seɪ  ...np.?, przykładowo...?
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sb’s cut  ˈsʌmbədɪz kʌt  czyjaś dola/
działka

scalability  ˌskeɪləˈbɪləti 
 skalowalność, możliwość 
rozwinięcia/zwiększenia produkcji

scale  skeɪl  skala, (wielki) rozmiar

scam  skæm  oszustwo, 
naciągactwo

scammer  ˈskæmə(r)  oszust

scary  ˈskeəri  straszny

scathing  ˈskeɪðɪŋ  zjadliwy

scenario  sɪˈnɑːrɪəʊ  scenariusz

schedule  ˈʃedjuːl  harmonogram

scheme  skiːm  program, plan

schooling  ˈskuːlɪŋ  kształcenie

scores of sth  skɔːz əv ˈsʌmθɪŋ 
 mnóstwo czegoś

scramble  ˈskræmbl  przepychanka 
(żeby coś zrobić)

screenshot  ˈskriːnʃɒt  zrzut ekranu

scrupulous  ˈskruːpjələs  sumienny, 
uczciwy

sculpture  ˈskʌlptʃə(r)  rzeźba

seating  ˈsiːtɪŋ  miejsca siedzące, 
miejsca do siedzenia

Second Amendment  ˈsekənd 
əˈmendmənt  druga poprawka  
(do Konstytucji USA)

second-hand  ˈsekənd hænd 
 używany

second-lowest  ˈsekənd ˈləʊɪst 
 prawie najmniejszy, drugi spośród 
najmniejszych

secondary  ˈsekəndri  drugorzędny

securities  sɪˈkjʊərətɪz  papiery 
wartościowe

seeker  ˈsiːkə(r)  poszukiwacz

seemingly  ˈsiːmɪŋli  na pozór

segmentation  ˌseɡmənˈteɪʃn   
segmentacja

segregated  ˈseɡrɪɡeɪt  wyseg-
regowany, oddzielony (o płci,  
kolorze skóry itp.)

self-belief  self bɪˈliːf  wiara w siebie

self-indulgence  self ɪnˈdʌldʒəns 
 brak umiaru

self-service  ˌselfˈsɜːvɪs 
 samoobsługowy

sensitive  ˈsensətɪv  poufny

service provider  ˈsɜːvɪs 
prəˈvaɪdə(r)  dostawca usług

settlement  ˈsetlmənt  osada

severely  sɪˈvɪəli  poważnie, ciężko

share acquisition  ʃeə(r) ˌækwɪˈzɪʃn 
 nabycie udziałów

share price  ʃeə(r) praɪs  cena akcji

shareholding  ˈʃeəhəʊldɪŋ   
z akcjonariuszami (np. spotkanie); 
akcyjny

sharply  ˈʃɑːpli  ostro

shattered  ˈʃætəd  strzaskany,  
rozbity

sheer  ʃɪə(r)  zwykły, czysty

sheltered housing  ˈʃeltəd ˈhaʊzɪŋ 
 mieszkanie socjalne (z opieką,  
dla niepełnosprawnych, osób 
starszych itp.) (UK)

shift  ʃɪft  przesunięcie, zmiana

shipping route  ˈʃɪpɪŋ ruːt  trasa 
spedycyjna/żeglugowa

shoot!  ʃuːt  dalej!, śmiało! (zadawaj 
pytanie)

shooting range  ˈʃuːtɪŋ reɪndʒ 
 strzelnica

shop assistant  ʃɒp əˈsɪstənt 
 sprzedawca

shop-in-shop  ʃɒp ɪn ʃɒp  sklep  
w sklepie, wyspa sklepowa

shopping cart  ˈʃɒpɪŋ kɑːt  koszyk 
(na zakupy w sklepie, także inter-
netowym)

shopping centre  ˈʃɒpɪŋ ˈsentə(r) 
 centrum handlowe (UK)

shopping mall  ˈʃɒpɪŋ mɔːl  centrum 
handlowe

shortage  ˈʃɔːtɪdʒ  brak, niedobór

sideline  ˈsaɪdlaɪn  poboczny, 
powiązany

sight  saɪt  widok

significance  sɪɡˈnɪfɪkəns   
znaczenie, doniosłość

significant  sɪɡˈnɪfɪkənt  znaczny, 
znaczący

significantly  sɪɡˈnɪfɪkəntli  znacząco

Silicon Valley  ˈsɪlɪkən ˈvæli  Dolina 
Krzemowa

simultaneously  ˌsɪmlˈteɪnɪəsli 
 jednocześnie

single malt whisky  ˈsɪŋɡl mɔːlt 
ˈwɪski  jednosłodowa whisky  
(szkocka typu single malt)

sinister  ˈsɪnɪstə(r)  złowieszczy, 
złowrogi

situated  ˈsɪtʃʊeɪtɪd  położony

skilled  skɪld  wykwalifikowany

slight  slaɪt  drobny, niewielki

smart move  smɑːt muːv  sprytne/
mądre posunięcie

...so to speak,...  ˈsəʊ tə spiːk   

...by tak rzec,...

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

society  səˈsaɪəti  społeczeństwo

soil  sɔɪl  ziemia

solely  ˈsəʊli  wyłącznie

some are more equal than oth-
ers  səm ə(r) mɔː(r) ˈiːkwəl ðən 
ˈʌðəz  są równi i równiejsi

sometime  ˈsʌmtaɪm  w pewnym 
momencie, w pewnej chwili

songsmith  ˈsɒŋsmɪθ  twórca hitów

songwriting  ˈsɒŋraɪtɪŋ  piszący  
piosenki

sophisticated  səˈfɪstɪkeɪtɪd   
wyrafinowany

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

sound  ˈsaʊnd  mocny, solidny

spare time  speə(r) taɪm  czas wolny

spark  spɑːk  iskra

speedy  ˈspiːdi  szybki

spellbinding  ˈspelbaɪndɪŋ  czarujący

spending habit  ˈspendɪŋ ˈhæbɪt 
 zwyczaj związany z wydatkami

splendour  ˈsplendə(r)  splendor (UK)

spoilt  spɔɪlt  zepsuty (np. o osobie)

spontaneous  spɒnˈteɪnɪəs   
spontaniczny, niezaplanowany
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spotlight  ˈspɒtlaɪt  centrum uwagi, 
centrum zainteresowania

sprawling  ˈsprɔːlɪŋ  bardzo rozległy, 
o dużej powierzchni

stability  stəˈbɪlɪti  stabilność

stable  ˈsteɪbl  stabilny

staff  stɑːf  pracownicy, personel, 
zatrudnieni

stage show  steɪdʒ ʃəʊ  show  
estradowe

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

standing  ˈstændɪŋ  pozycja, status

starkly  ˈstɑːkli  zupełnie, wyraźnie

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

state honours  steɪt ˈɒnəz   
odznaczenie państwowe (UK)

state-controlled  steɪt kənˈtrəʊld 
 kontrolowany przez państwo (tylko 
przed rzeczownikiem)

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

steady  ˈstedi  stały, równy

stellar  ˈstelə(r)  wspaniały, wybitny

stethoscope  ˈsteθəskəʊp  stetoskop

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

sth is no surprise  ˈsʌmθɪŋ ɪz 
nəʊ səˈpraɪz  nie ma w czymś 
nic dziwnego, coś nie jest żadną 
niespodzianką

sth is not meant to be  ˈsʌmθɪŋ ɪz 
nɒt ment tə bi  coś nie jest pisane

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

sth is the best bet  ˈsʌmθɪŋ ɪz ðə 
best ˈbet  coś jest pewniakiem, coś 
jest najlepszym wyborem

sth is the talk of the town  ˈsʌmθɪŋ 
ɪz ðə ˈtɔːk əv ðə taʊn  o czymś 
mówią wszyscy, o czymś jest głośno

sth remains to be seen  ˈsʌmθɪŋ 
rɪˈmeɪnz tə biː siːn  coś nie jest 
jeszcze jasne, czas pokaże, (jakie) 
coś jest

sticky situation  ˈstɪki ˌsɪtʃʊˈeɪʃn 
 nieciekawa sytuacja, kiepskie 
położenie

stigmatisation  ˌstɪɡmətaɪˈzeɪʃn 
 stygmatyzacja 

stimulated  ˈstɪmjʊleɪtɪd  pobudzony

stimulus  ˈstɪmjʊləs  bodziec

stir-crazy  stɜː(r) ˈkreɪzi  zwariowany, 
oszalały (po zamknięciu w jednym 
miejscu przez długi czas) (pot., US)

stock control  stɒk kənˈtrəʊl   
kontrola zapasów

stock exchange  stɒk ɪksˈtʃeɪndʒ 
 giełda papierów wartościowych

stock market  stɒk ˈmɑːkɪt 
 rynek akcji/rynek papierów 
wartościowych

stock price  stɒk praɪs  cena akcji

stocks  stɒks  akcje, obligacje

storytelling  ˈstɔːriteləɪŋ   
opowiadanie historii (także jako 
mechanizm marketingowy)

straightforward  ˌstreɪtˈfɔːwəd 
 prosty, jasny

street magician  striːt məˈdʒɪʃn   
uliczny iluzjonista

strengths  streŋθs  mocne strony

strict  strɪkt  surowy, restrykcyjny

striking  ˈstraɪkɪŋ  uderzający

stringent  ˈstrɪndʒənt  surowy,  
restrykcyjny

strip  strɪp  pas, pasek

struggles  ˈstrʌɡlz  trudności,  
problemy

stuck in a rut  stʌk ɪn ə rʌt  popadły 
w rutynę

stuck somewhere  stʌk ˈsʌmweə(r) 
 który utknął/utkwił gdzieś

stunning  ˈstʌnɪŋ  oszałamiający

subsequent  ˈsʌbsɪkwənt 
 następujący (po czymś), późniejszy

subsidiary  səbˈsɪdɪəri  filia, spółka 
zależna

substandard  ˌsʌbˈstændəd  niskiej 
jakości

substantial  səbˈstænʃl  pokaźny, 
znaczny

subtle  ˈsʌtl  subtelny

success story  səkˈses ˈstɔːri   
historia niezwykłego sukcesu

suited to sth  ˈsuːtɪd tə ˈsʌmθɪŋ 
 pasujący do czegoś, odpowiedni

sunscreen  ˈsʌnskriːn  filtr 
przeciwsłoneczny, krem z filtrem

supervisor  ˈsuːpəvaɪzə(r)   
kierownik

supply  səˈplaɪ  zaopatrzenie

supply chain  səˈplaɪ tʃeɪn  łańcuch 
dostaw

surge  sɜːdʒ  gwałtowny wzrost, 
skok (czegoś)

surgery  ˈsɜːdʒəri  zabieg  
chirurgiczny

surprisingly  səˈpraɪzɪŋli  co dziwne, 
zaskakująco

surroundings  səˈraʊndɪŋz  okolica, 
otoczenie

survey  ˈsɜːveɪ  badanie, sondaż

susceptible to sb  səˈseptəbl tə 
ˈsʌmbədi  łatwo ulegający komuś

suspension bridge  səˈspenʃn brɪdʒ 
 most wiszący

suspicious of sth  səˈspɪʃəs əv 
ˈsʌmθɪŋ  nieufny wobec czegoś, 
podejrzliwy w stosunku do czegoś

sustainability  səˌsteɪnəˈbɪləti 
 zrównoważenie ekologicznie, 
zrównoważony rozwój/działanie

sway  sweɪ  kontrola, wpływ

sweeping  ˈswiːpɪŋ  szeroko  
zakrojony, gruntowny

swiftly  ˈswɪftli  prędko, szybko

swimming pool  ˈswɪmɪŋ puːl 
 basen

swindle  ˈswɪndl  szwindel

swipe at sth  swaɪp ət ˈsʌmθɪŋ  atak 
na coś, przytyk

syllabic  sɪˈlæbɪk  sylabiczny

synonymous with sth  sɪˈnɒnɪməs 
wɪð ˈsʌmθɪŋ  tożsamy z czymś, 
(będący) synonimem czegoś
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tangible  ˈtændʒəbl  konkretny, 
namacalny

tantalised  ˈtæntəlaɪzd  skuszony 
(czymś), zaintrygowany

tax-deductible  tæks dɪˈdʌktəbl   
do odpisania od podatku

tax-exempt  tæks ɪɡˈzempt   
zwolniony od podatku

taxing  ˈtæksɪŋ  ciężki, trudny

teething problems  ˈtiːðɪŋ 
ˈprɒbləmz  początkowe problemy

telemedicine  ˌteləˈmedəsən 
 telemedycyna

telly  ˈteli  telewizor (pot., UK)

template  ˈtemplɪt  wzorzec,  
schemat

temporarily  ˈtemprərəli   
tymczasowo

temporary  ˈtemprəri  tymczasowy

tension  ˈtenʃn  spięcie, napięta  
sytuacja

term  tɜːm  pojęcie, słowo (na coś)

terminus  ˈtɜːmɪnəs  stacja końcowa 
(linii autobusowej, kolejowej itp.)

testing  ˈtestɪŋ  wystawiający  
na próbę

text message  tekst ˈmesɪdʒ  SMS, 
wiadomość tekstowa

thankfully  ˈθæŋkfəli  szczęśliwie

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

that said,...  ðət ˈsed  mimo to,...

that’s very good of you...  ðæts 
ˈveri ɡʊd əv ju  to miło to z Twojej 
strony...

the bulk of sth  ðə bʌlk əv ˈsʌmθɪŋ 
 największa część czegoś

the cards are stacked against 
sb  ðə kɑːdz ə(r) stækt əˈɡenst 
ˈsʌmbədi  wszystko jest ukartowane 
przeciwko komuś

the chickens are coming home to 
roost  ðə ˈtʃɪkɪnz ə(r) ˈkʌmɪŋ həʊm 
tə ruːst  ...kto sieje wiatr, zbiera 
burzę; ...trzeba wypić piwo, którego 
się nawarzyło

the day of reckoning  ðə deɪ əv 
ˈrekənɪŋ  dzień rozrachunku

the demands on sth  ðə dɪˈmɑːndz 
ɒn ˈsʌmθɪŋ  wymagania wobec 
czegoś

the elderly  ðə ˈeldəli  ludzie starsi

the English Channel  ði ˈɪŋɡlɪʃ ˈtʃænl 
 kanał La Manche

the European single market  ðə 
ˌjʊərəˈpɪən ˈsɪŋɡl ˈmɑːkɪt  jednolity 
rynek europejski

the Food and Drug Administra-
tion (FDA)  ðə fuːd ənd ˈdrʌɡ 
ədˌmɪnɪˈstreɪʃn ˌef diː ˈeɪ  Agencja 
Żywności i Leków (US)

the International Air Transport 
Association (IATA)  ði ˌɪntəˈnæʃnəl 
eə(r) ˈtrænspɔːt əˌsəʊʃiˈeɪʃn ʌɪˈɑːtə 
 Międzynarodowe Zrzeszenie 
Przewoźników Powietrznych

the Legion of Merit  ðə ˈliːdʒən əv 
ˈmerɪt  Legia Zasługi (medal US)

the less well off  ðə les wel ɒf 
 mniej zamożni

the parting of the ways  ðə ˈpɑːtɪŋ 
əv ðə ˈweɪz  rozstanie, rozchodze-
nie się (kogoś z kimś, opuszczanie 
kogoś/czegoś itp.)

the real McCoy  ðə rɪəl məˌkɔɪ 
 autentyk, coś prawdziwego (a nie 
podróbka, coś co tylko udaje coś) 
(pot.)

the rest of the pack  ðǝ rest ǝv ðǝ 
pæk  wszyscy inni, reszta stawki 
(w wyścigu/pogoni za pierwszym 
miejscem)

the results are in...  ðə rɪˈzʌlts ər ɪn 
 oto wyniki...

the right to bear arms  ðə raɪt tə 
beə(r) ɑːmz  prawo do noszenia 
broni (US)

the sun is setting on sth  ðə sʌn 
ɪz ˈsetɪŋ ɒn ˈsʌmθɪŋ  okazja na coś 
szybko znika; coś staje się coraz 
mniej realne/wykonalne

the thin end of the wedge  ðə θɪn 
end əv ðə wedʒ  początek końca, 
ostatnia kropla

the time has passed  ðə ˈtaɪm 
həz pɑːst  czas minął, minęły czasy 
(czegoś)

the tip of the iceberg  the tɪp ɒv ðə 
ˈaɪsbɜːg  czubek góry lodowej

theatrical  θɪˈætrɪkl  teatralny

theory of relativity  ˈθɪəri əv 
ˌreləˈtɪvɪti  teoria względności

there is more than one way to skin 
a cat  ðeə(r) ɪz mɔː(r) ðən wʌn weɪ 
tə skɪn ə kæt  jest wiele sposobów 
na zrobienie czegoś (pot.)

there is no shortage of sth  ðeə(r) 
ɪz nəʊ ˈʃɔːtɪdʒ əv ˈsʌmθɪŋ  nie  
brakuje czegoś, pełno/dużo czegoś

there is no such thing as a free 
lunch  ðeə(r) ɪz nəʊ sʌtʃ ˈθɪŋ əz ə 
friː ˈlʌntʃ  nie ma nic za darmo

there is something to be said for 
sth  ðeə(r) ɪz ˈsʌmθɪŋ tə bi sed 
fə(r) ˈsʌmθɪŋ  coś jest całkiem 
wartościowe/sensowne

there’s a time and place for every-
thing  ðeəz ə ˈtaɪm ənd ˈpleɪs fə(r) 
ˈevrɪθɪŋ  wszystko ma swój czas  
i miejsce

these days  ðiːz deɪz  obecnie, 
dzisiejszymi czasy

thirst for sth  θɜːstfǝ(r) ˈsʌmθɪŋ 
 pragnienie czegoś

thoughtful  ˈθɔːtfəl  przemyślany, 
zamyślony

thoughtlessly  ˈθɔːtləsli  bezmyślnie

thrilling  ˈθrɪlɪŋ  ekscytujący

ties with sth  taɪz wɪð ˈsʌmθɪŋ 
 powiązania z czymś

time management tool  ˈtaɪm 
ˈmænɪdʒmənt tuːl  narzędzie  
do zarządzania czasem (pracy)

time-sensitive  taɪm ˈsensətɪv 
 ograniczony czasowo (tylko  
przed rzeczownikiem)

timeless  ˈtaɪmləs  ponadczasowy

timetable  ˈtaɪmteɪbl  rozkład (jazdy)

timing  ˈtaɪmɪŋ  wyczucie czasu

tip-off  ˈtɪp ɒf  cynk, poufna  
informacja (arch.) (UK)

tipple  ˈtɪpl  trunek

titan  ˈtaɪtn  tytan, olbrzym

to abandon sth  tu əˈbændən 
ˈsʌmθɪŋ  porzucić coś
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to abound  tu əˈbaʊnd  obfitować, 
być pełnym/lekko dostępnym  
(o czymś)

to accelerate  tu əkˈseləreɪt 
 przyspieszyć

to access sth  tu ˈækses ˈsʌmθɪŋ 
 uzyskać dostęp do czegoś

to acquire  tu əˈkwaɪə(r)  nabyć

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

to adore sth  tu əˈdɔː(r) ˈsʌmθɪŋ 
 uwielbiać coś

to advance sth  tu ədˈvɑːns 
ˈsʌmθɪŋ  wspierać, popierać coś 
(np. ruch społeczny)

to advertise sth  tu ˈædvətaɪz 
ˈsʌmθɪŋ  reklamować coś, 
pokazywać

to advise sb  tu ədˈvaɪz ˈsʌmbədi 
 doradzać komuś

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

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

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

to alleviate sth  tu əˈliːvieɪt ˈsʌmθɪŋ 
 złagodzić coś, zmniejszyć

to alter sth  tu ˈɔːltə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 zmieniać coś

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

to amaze  tu əˈmeɪz  zadziwiać

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

to appreciate sth  tu əˈpriːʃieɪt 
ˈsʌmθɪŋ  docenić coś

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

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

to articulate sth  tu ɑːˈtɪkjuleɪt 
ˈsʌmθɪŋ  wyrazić coś, pokazać

to assess sth  tu əˈses ˈsʌmθɪŋ 
 ocenić coś

to assume sth  tu əˈsjuːm ˈsʌmθɪŋ 
 założyć coś

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

to attend to one’s duties  tu əˈtend 
tə wʌnz ˈdjuːtɪz  wykonywać swoje 
obowiązki (o kimś)

to attribute sth (to sb)  tu əˈtrɪbju:t 
ˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmbədi  przypisywać 
coś (komuś, np. o jakiejś zasłudze)

to back sth  tə bæk ˈsʌmθɪŋ 
 wspierać coś

to balk at sth  tə ˈbɔːk ət ˈsʌmθɪŋ 
 wzdragać się przed czymś

to ban sb from doing sth  tə bæn 
ˈsʌmbədi frəm ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
 zabronić/zakazać komuś robienia 
czegoś

to bankroll sth  tə ˈbæŋkrəʊl 
ˈsʌmθɪŋ  sfinansować coś

to be a given  tə bi ə ɡɪvn  być 
rzeczą pewną, być pewniakiem

to be asking for more  tə bi ˈɑːskɪŋ 
fə(r) mɔː(r)  dopraszać się o więcej, 
domagać się więcej

to be at liberty to do sth  tə biː ət 
ˈlɪbəti tə du ˈsʌmθɪŋ  mieć pełną 
swobodę (z)robienia czegoś

to be bound to do sth  tə bi baʊnd 
tə du ˈsʌmθɪŋ  na pewno coś zrobić

to be called for  tə bi kɔːld fɔː(r)  być 
tym, co trzeba, być poszukiwanym/
potrzebnym

to be kind to sb  tə bi kaɪnd 
tə ˈsʌmbədi  dobrze się komuś 
przysłużyć, służyć komuś  
(np. o upływie lat)

to be on point  tə bi ɒn pɔɪnt  być 
właściwym, dobrze (coś określić, 
wyznaczyć, opisać itp.)

to be out of a job  tə bi ˈaʊt əv ə 
dʒɒb  stracić pracę

to be put off  tə bi pʊt ɒf  zrażać się, 
być zniechęconym

to be set on doing sth  tə bi set ɒn 
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  uprzeć się, by coś 
zrobić

to be sick of sth  tə bi sɪk əv 
ˈsʌmθɪŋ  mieć czegoś dość

to be the talk of the town  tə bi 
ðə ˈtɔːk əv ðə taʊn  być na ustach 
wszystkich

to be underway  tə bi ˌəndəˈrweɪ 
 być w toku

to be up to sth  tə bi ʌp tə ˈsʌmθɪŋ 
 kombinować (z czymś), zajmować 
się czymś

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

to believe in oneself  tə bɪˈliːv ɪn 
wʌnˈself  wierzyć w siebie

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

to bide one’s time  tǝ baɪd wʌnz 
taɪm  poczekać z czymś, nie kwapić 
się do czegoś

to bill sb as X  tə bɪl ˈsʌmbədi əz 
 przedstawiać/ukazywać kogoś jako 
X

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

to blend sth  tə blend ˈsʌmθɪŋ 
 mieszać coś

to blow sth out of the water  tə 
bləʊ ˈsʌmθɪŋ aʊt əv ðə ˈwɔːtə(r) 
 przebijać coś (być o wiele lepszym 
od czegoś)

to board sth  tə bɔːd ˈsʌmθɪŋ  wejść 
na pokład czegoś

to boast sth  tə bəʊst ˈsʌmθɪŋ 
 chwalić się czymś, szczycić

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

to bolster sth  tə ˈbəʊlstər(r) 
ˈsʌmθɪŋ  wzmocnić coś, poprawić 
(stan czegoś)

to bomb  tə bɒm  zrobić klapę (pot.)

to boost sth  tə buːst ˈsʌmθɪŋ 
 pobudzić coś, umocnić

to bowl up to sth  tə bəʊl ʌp tə 
ˈsʌmθɪŋ  przyczłapać do czegoś, 
kopnąć się dokądś (pot., slang., UK)

to branch out  tə brɑːntʃ aʊt 
 rozszerzyć działalność

to break down  tə breɪk daʊn  psuć 
się
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to bring sth about  tə brɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
əˈbaʊt  spowodować coś, przynieść

to bring sth into question  tə brɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə ˈkwestʃən  podać coś 
w wątpliwość

to broadcast sth  tə ˈbrɔːdkɑːst 
ˈsʌmθɪŋ  nadawać coś

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

to build sth on X premise  tə bɪld 
ˈsʌmθɪŋ ɒn ˈpremɪs  zbudować coś 
w oparciu o X założenie

to burst  tə bɜːst  pęknąć

to buy into sth  tə baɪ ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ 
 dać się na coś złapać, przekonać się 
do czegoś

to bypass sth  tə ˈbaɪpɑːs ˈsʌmθɪŋ 
 ominąć coś, obejść

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

to carry sth out  tə ˈkæri ˈsʌmθɪŋ 
aʊt  przeprowadzić coś

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

to cash out  tə kæʃ aʊt  spieniężyć 
inwestycje (i np. zniknąć)

to catch sb’s eye  tə kætʃ ˈsʌmbədiz 
aɪ  zwrócić czyjąś uwagę

to catch up  tə kætʃ ʌp  dogonić, 
nadgonić

to cement sth  tə sɪˈment ˈsʌmθɪŋ 
 scementować coś, przypieczętować

to charge sb with sth  tə tʃɑːdʒ 
ˈsʌmbədi wɪð ˈsʌmθɪŋ  oskarżyć 
kogoś o coś

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

to charter sth  tə ˈtʃɑːtə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 wyczarterować coś, wynająć

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

to cite sth  tə saɪt ˈsʌmθɪŋ 
 przytaczać coś, podawać jako 
przyczynę

to claim  tə kleɪm  twierdzić

to clash with sth  tə klæʃ wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  ścierać się z czymś, gryźć 
się z czymś

to climb the corporate ladder  tə 
klaɪm ðə ˈkɔːpərət ˈlædə(r)  piąć się 
po szczeblach kariery w korporacji

to close a deal  tə kləʊz ə diːl  ubić 
interes

to clutch at straws  tə klʌtʃ ət strɔːz 
 chwytać się brzytwy, być  
w desperacji

to coexist with sth  tə ˌkəʊɪɡˈzɪst 
wɪð ˈsʌmθɪŋ  współistnieć z czymś

to coincide  tə ˌkəʊɪnˈsaɪd  zbiegać 
się (w czasie)

to collate sth  tə kəˈleɪt ˈsʌmθɪŋ 
 zebrać coś, skompilować (dane)

to collect dust  tə kəˈlekt dʌst 
 zbierać kurz

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

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

to come a long way since X  tə kʌm 
ə ˈlɒŋ ˈweɪ sɪns  wiele się zmienić 
od (czasów czegoś)

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

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

to come in handy  tə kʌm ɪn ˈhændi 
 przydać się

to come into play  tə kʌm ˈɪntə 
ˈpleɪ  wejść do gry; zacząć działać/
obowiązywać

to come out of hiding  tə kʌm aʊt 
əv ˈhaɪdɪŋ  wyjść z ukrycia

to come out smelling of roses  tə 
kʌm ˈaʊt ˈsmelɪŋ əv ˈrəʊzɪz  wyjść 
(z czegoś, np. wypadku, kryzysu) 
bez szwanku

to come out sunny side up  tə kʌm 
aʊt ˈsʌni saɪd ʌp  wyjść (z czegoś, 
np. wypadku, kryzysu) bez szwanku

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

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

to compare to sth  tə kəmˈpeə(r) tə 
ˈsʌmθɪŋ  porównywać (coś)  
do czegoś

to compete  tə kəmˈpiːt 
 rywalizować

to comply with sth  tə kəmˈplaɪ wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  zastosować się do czegoś; 
wypełnić coś (np. wymogi)

to concern sth  tǝ kənˈsɜːn ˈsʌmθɪŋ 
 dotyczyć czegoś

to condemn sb  tə kənˈdem 
ˈsʌmbədi  potępić kogoś

to conduct sth  tə kənˈdʌkt ˈsʌmθɪŋ 
 przeprowadzić coś, wykonać

to confirm  tə kənˈfɜːm  potwierdzić

to conquer sth  tə ˈkɒŋkə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  pokonać coś, 
przezwyciężyć; podbić coś, 
zawojować

to consider sb to be sth  tə 
kənˈsɪdə(r) ˈsʌmθɪŋ tə bi ˈsʌmθɪŋ 
 uważać kogoś za coś/jakiegoś

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

to consolidate sth  tə kənˈsɒlɪdeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  skonsolidować coś

to constitute sth  tə ˈkɒnstɪtjuːt 
ˈsʌmθɪŋ  stanowić coś

to contain  tə kənˈteɪn  zawierać

to contemplate sth  tə ˈkɒntəmpleɪt 
ˈsʌmθɪŋ  rozważać coś

to contract sth  tə ˈkɒntrækt 
ˈsʌmθɪŋ  zlecić coś

to contribute to sb  tə kənˈtrɪbjuːt 
tə ˈsʌmbədi  przyczyniać się  
do czyjegoś sukcesu, pozycji itp.

to convert shares  tə kənˈvɜːt ʃeəz 
 konwersja akcji, przekształcenie 
akcji (w akcje zwykłe)

to convey sth  tə kənˈveɪ ˈsʌmθɪŋ 
 przekazać coś, opisać

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

to cosy up to sb  tə ˈkəʊzi ʌp tə 
ˈsʌmbədi  przymilać się do kogoś

to counter sth  tə ˈkaʊntə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  odpierać  coś, ripostować
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to crack down on sth  tə kræk daʊn 
ɒn ˈsʌmθɪŋ  rozprawić się (ostro)  
z czymś

to craft sth  tə krɑːft ˈsʌmθɪŋ  napisać 
coś, stworzyć

to cramp  tə kræmp  żyć/być w ścisku

to crave sth  tə kreɪv ˈsʌmθɪŋ 
 pożądać czegoś, pragnąć

to create a stir  tə kriːˈeɪt ə stɜː(r) 
 wywołać poruszenie

to crush sth  tə krʌʃ ˈsʌmθɪŋ  zgnieść 
coś

to cultivate sth  tə ˈkʌltɪveɪt ˈsʌmθɪŋ 
 kultywować coś

to cycle through sth  tə ˈsaɪkl θruː 
ˈsʌmθɪŋ  przechodzić  
przez coś, przewijać coś (cyklicznie,  
w zamkniętej pętli np. opcjach)

to dare to do sth  tə deə(r) tə du 
ˈsʌmθɪŋ  odważyć się na zrobienie 
czegoś

to dazzle sb  tə ˈdæzl ˈsʌmbədi  olśnić 
kogoś, oszołomić

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

to deduct sth  tə dɪˈdʌkt ˈsʌmθɪŋ 
 odjąć coś, potrącić

to deem sth sth  tə diːm ˈsʌmθɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ  uznawać coś za coś/jakieś

to defeat sb  tə dɪˈfiːt ˈsʌmbədi 
 pokonać kogoś

to defend sth  tə dɪˈfend ˈsʌmθɪŋ 
 bronić czegoś

to defy sth  tə dɪˈfaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 przeczyć czemuś (np. prawom  
natury)

to delay  tǝ dɪˈleɪ  opóźnić

to delve into sth  tə delv ˈɪntə 
ˈsʌmθɪŋ  zagłębić się w coś

to depend on sth  tə dɪˈpend ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  zależeć od czegoś

to derive from sth  tə dɪˈraɪv 
frəm ˈsʌmθɪŋ  pochodzić z czegoś, 
wywodzić się skądś

to detain sb  tə dɪˈteɪn ˈsʌmbədi 
 zatrzymać kogoś (np. aresztować)

to determine sth  tə dɪˈtɜːmɪn 
ˈsʌmθɪŋ  wyznaczać coś, określać

to develop sth  tə dɪˈveləp ˈsʌmθɪŋ 
 rozwinąć coś

to dial sth  tə ˈdaɪəl ˈsʌmθɪŋ 
 wykręcić coś (numer na telefonie), 
zadzwonić

to dictate sth  tə dɪkˈteɪt ˈsʌmθɪŋ 
 dyktować coś 

to die down  tə daɪ daʊn  wygasnąć, 
ucichnąć

to dig deeper  tə dɪɡ ˈdiːpə(r)  sięgnąć 
głębiej

to dip  tə dɪp  obniżać (się), spadać

to disadvantage sb  tə 
ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ ˈsʌmbədi  postawić 
kogoś w gorszej (lub niezręcznej) 
pozycji/sytuacji

to disappoint  tə ˌdɪsəˈpɔɪnt 
 rozczarować

to discard sth  tə dɪˈskɑːd ˈsʌmθɪŋ 
 odrzucić coś

to dismiss sth  tə dɪsˈmɪs ˈsʌmθɪŋ 
 zbagatelizować coś, odrzucić

to disrupt sth  tə dɪsˈrʌpt ˈsʌmθɪŋ 
 zaburzyć coś, całkowicie coś 
zrewolucjonizować

to distance oneself from X  tə 
ˈdɪstəns wʌnˈself frəm  zdystansować 
się wobec X

to diversify  tə daɪˈvɜːsɪfaɪ 
 zdywersyfikować

to divest oneself of sth  tə daɪˈvest 
wʌnˈself ɒv ˈsʌmθɪŋ  pozbywać się 
czegoś, wyzbywać

to divide sth  tə dɪˈvaɪd ˈsʌmθɪŋ 
 podzielić coś (być źródłem podziału, 
rozdźwięku)

to do well for oneself  tə du wel 
fə(r) wʌnˈself  dobrze sobie poradzić, 
nieźle zarabiać

to dominate sth  tə ˈdɒmɪneɪt 
ˈsʌmθɪŋ  zdominować coś

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

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

to drift  tə drɪft  dryfować

to drip sth  tə drɪp ˈsʌmθɪŋ  ciec 
(czymś), kapać (np. woskiem)

to drive off  tə draɪv ɒf  odjechać  
(np. w siną dal)

to drive one’s point home  tə draɪv 
wʌnz pɔɪnt həʊm  dobitnie coś 
przekazać (rację, opinię)

to drive sth  tə draɪv ˈsʌmθɪŋ 
 napędzać coś, zasilać

to drop out of the limelight  tə drɒp 
aʊt əv ðə ˈlaɪmlaɪt  usunąć się w cień

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

to earn X honours  tu ɜːn ˈɒnəz 
 zdobyć X zaszczyt/tytuł, być 
uhonorowanym X (UK)

to elucidate  tu ɪˈluːsɪdeɪt  wyjaśnić, 
objaśnić

to embark  tu ɪmˈbɑːk  wyruszyć

to embrace sth  tu ɪmˈbreɪs ˈsʌmθɪŋ 
 przyjąć coś, zaakceptować

to emerge as sb  tu ɪˈmɜːdʒ əz 
ˈsʌmbədi  ukazać się jako ktoś, 
okazać/stać się kimś

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

to encompass sth  tu ɪnˈkʌmpəs 
ˈsʌmθɪŋ  obejmować coś, zawierać

to encourage sth  tu ɪnˈkʌrɪdʒ 
ˈsʌmθɪŋ  zachęcać do czegoś, 
motywować

to endorse sth  tu ɪnˈdɔːs ˈsʌmθɪŋ 
 poprzeć coś, polecić

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

to enhance sth  tu ɪnˈhɑːns ˈsʌmθɪŋ 
 ulepszyć coś, poprawić

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

to enter into an agreement  tu 
ˈentə(r) ˈɪntu ən əˈɡriːmənt  zawrzeć 
porozumienie

to epitomise sth  tə ɪˈpɪtəmaɪz 
ˈsʌmθɪŋ  być uosobieniem czegoś, 
stanowić typowy przykład czegoś

to establish sth  tu ɪˈstæblɪʃ ˈsʌmθɪŋ 
 ugruntować coś (np. swoją pozycję), 
wyrobić (np. renomę)



business-english.com.pl
83/2021

Colorful
MEDIA

to evolve from X to Y  tu ɪˈvɒlv frəm 
tə  wyewoluować z X do Y

to exacerbate sth  tu ɪɡˈzæsəbeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  pogorszyć coś

to exist  tu ɪɡˈzɪst  istnieć

to expand  tu ɪkˈspænd  rozszerzać 
się, rozwijać

to exploit sth  tu ɪkˈsplɔɪt ˈsʌmθɪŋ 
 wykorzystać coś

to expose sth  tu ɪkˈspəʊz ˈsʌmθɪŋ 
 odsłonić coś, odkryć

to express sth  tu ɪkˈspres ˈsʌmθɪŋ 
 wyrazić coś

to extend sth  tu ɪkˈstend ˈsʌmθɪŋ 
 przedłużyć coś, wydłużyć

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

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

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

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

to feed sb  tə fiːd ˈsʌmbədi  nakarmić 
kogoś

to feel the pinch  tə fiːl ðə pɪntʃ 
 zacząć cienko prząść, zostać boleśnie 
(finansowo) dotkniętym

to figure sth out  tə ˈfɪɡə(r) ˈsʌmθɪŋ 
aʊt  wykombinować coś, dojść  
do czegoś (rozwiązania, powodu itp.)

to file a lawsuit  tə faɪl ə ˈlɔːsuːt 
 wytoczyć proces sądowy

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

to file sth  tə faɪl ˈsʌmθɪŋ  zgłaszać 
coś, rejestrować (np. w urzędzie  
o dokumencie; o kredycie w systemie 
itp.)

to find one’s way through sth  tə 
faɪnd wʌnz ˈweɪ θruː ˈsʌmθɪŋ 
 przedrzeć się przez coś, przedostać

to find room for sth  tə faɪnd ruːm 
fə(r) ˈsʌmθɪŋ  znaleźć na coś miejsce

to fire a warning shot  tə ˈfaɪə(r) ə 
ˈwɔːnɪŋ ʃɒt  oddać strzał ostrzegawczy, 
ostrzec

to fire sb for sth  tə ˈfaɪə(r) ˈsʌmbədi 
fə(r) ˈsʌmθɪŋ  zwolnić kogoś za coś

to fit in with sth  tə fɪt ɪn wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  pasować do czegoś

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

to focus one’s mind on sth  tə 
ˈfəʊkəs wʌnz maɪnd ɒn ˈsʌmθɪŋ 
 skupić się na czymś, skupić na czymś 
myśli

to fold sth  tə fǝʊld ˈsʌmθɪŋ  złożyć 
coś (kawałek papieru)

to follow one’s own path  tə ˈfɒləʊ 
wʌnz əʊn pɑːθ  podążać własną 
ścieżką

to foot the bill  tə fʊt ðə bɪl  zapłacić 
rachunek (np. za kogoś)

to forgo sth  tə fɔːˈɡəʊ ˈsʌmθɪŋ 
 zaniechać czegoś, odpuścić coś

to fork out  tə fɔːk aʊt  wybulić 
(pieniądze za/na coś)

to formulate sth  tə ˈfɔːmjʊleɪt 
ˈsʌmθɪŋ  opracować (przepis na coś)

to fuel sth  tə ˈfjuːəl ˈsʌmθɪŋ 
 napędzać coś, zasilać

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

to gain in prominence  tə ɡeɪn ɪn 
ˈprɒmɪnəns  zyskać na znaczeniu

to gain traction  tə ɡeɪn ˈtrækʃn 
 zyskać przychylność/popularność

to gamble big on sth  tə ˈɡæmbl 
bɪɡ ɒn ˈsʌmθɪŋ  zaryzykować wiele, 
stawiając/wybierając coś

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

to gear up for sth  tə ɡɪə(r) ʌp fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  przygotowywać się na coś, 
szykować się do czegoś

to get a handle on sb  tə ɡet ə 
ˈhændl ɒn ˈsʌmbədi  przypilnować 
kogoś, zobaczyć, co robi/czym się 
zajmuje

to get dolled up  tə ɡet dɒld ʌp 
 wystroić się, zrobić się na bóstwo

to get hold of sth  tə get hǝʊld ǝv 
ˈsʌmθɪŋ  dostać coś (w swoje ręce), 
dorwać

to get in on the action  tə ɡet ɪn ɒn 
ði ˈækʃn  zarobić na czymś  
lukratywnym

to get into the habit of sth  tə ˈɡet 
ˈɪntə ðə ˈhæbɪt əv ˈsʌmθɪŋ  nabrać 
jakiegoś zwyczaju

to get one’s creative juices  
flowing  tə ˈɡet wʌnz kriːˈeɪtɪv 
ˈdʒuːsɪz ˈfləʊɪŋ  pobudzić czyjąś 
kreatywność

to get one’s hands on sth  tə get 
wʌnz hændz ɒn ˈsʌmθɪŋ  dorwać coś 
w swoje ręce

to get stuck somewhere  tə ɡet stʌk 
ˈsʌmweə(r)  utknąć gdzieś

to get things rolling  tə ɡet ˈθɪŋz 
ˈrəʊlɪŋ  zacząć coś (proces, działanie)

to get to the bottom of sth  tə get tə 
ðə ˈbɒtəm əv ˈsʌmθɪŋ  dojść  
do sedna/przyczyny czegoś

to get to the point that...  tə ɡet tə 
ðə pɔɪnt ðæt  dojść do (takiej)  
sytuacji/momentu, że...

to get used to sth  tə ɡet ˈjuːst tə 
ˈsʌmθɪŋ  przyzwyczaić się do czegoś

to get X juices flowing  tə ɡet 
ˈdʒuːsɪz ˈfləʊɪŋ  rozruszać X (np. 
kreatywność, formę fizyczną itp.)

to give it to sb straight  tə ɡɪv ɪt 
tə ˈsʌmbədi streɪt  powiedzieć coś 
komuś wprost

to give sb a glimpse of sth  tə ɡɪv 
ˈsʌmbədi ə ɡlɪmps əv ˈsʌmθɪŋ 
 uchylić rąbka czegoś przed kimś/
komuś, ukazać komuś odrobinę/
kawałek czegoś

to give the impression that  tə ɡɪv ði 
ɪmˈpreʃn ðæt  sprawić wrażenie, że...

to go AWOL (absent without official 
leave)  tə ɡəʊ ˈeɪwɒl ˈæbsənt wɪðˈaʊt 
əˈfɪʃl liːv  zniknąć bez śladu (wojsk.)

to go back to the drawing board  tə 
ɡəʊ bæk tə ðə ˈdrɔːɪŋ bɔːd 
 przemyśleć coś od nowa, zacząć 
wszystko od początku

to go direct to the market  tə ɡəʊ 
dɪˈrekt tə ðə ˈmɑːkɪt  zostać  
wypuszczonym bezpośrednio  
na rynek

to go down  tə ɡəʊ daʊn  odbyć się, 
wydarzyć, potoczyć (w jakiś sposób)
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to go large  tǝ gǝʊ lɑːdʒ  doskonale 
się powodzić, świetnie sobie radzić

to go missing  tə ɡəʊ ˈmɪsɪŋ  zniknąć, 
zaginąć

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

to go out of the window  tə ɡəʊ ˈaʊt 
əv ðə ˈwɪndəʊ  zostać wyrzuconym, 
wylądować na śmietniku

to go through  tə ɡəʊ θruː  zostać 
zrealizowanym, podpisanym itp.

to go up in price  tə ɡəʊ ʌp ɪn praɪs 
 podrożeć, zdrożeć

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

to grant sb sth  tə ɡrɑːnt ˈsʌmbədi 
ˈsʌmθɪŋ  przyznać coś komuś

to grasp sth  tə ɡrɑːsp ˈsʌmθɪŋ  pojąć 
coś, zrozumieć

to hail from X  tə heɪl frəm  pochodzić 
z X

to halt sth  tə hɔːlt ˈsʌmθɪŋ 
 wstrzymać coś, zatrzymać

to hammer away  tə ˈhæmə(r) əˈweɪ 
 odbijać, wystukiwać

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

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

to hang out with sb  tə hæŋ aʊt wɪð 
ˈsʌmbədi  spędzać z kimś czas  
(np. na mieście)

to hang over one’s head  tə hæŋ 
ˈəʊvə(r) wʌnz hed  wisieć nad czyjąś 
głową (o zagrożeniu)

to hanker after sth  tə ˈhæŋkə(r) 
ˈɑːftə(r) ˈsʌmθɪŋ  marzyć o czymś

to harm sth  tə haːm ˈsʌmθɪŋ 
 zaszkodzić czemuś

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

to harvest sth  tǝ ˈhɑːvɪst ˈsʌmθɪŋ 
 zbierać plony/żniwa w jakiejś postaci, 
zbierać coś

to have a go at sth  tə həv ə ɡəʊ ət 
ˈsʌmθɪŋ  spróbować sił/szczęścia  
w czymś

to have a say in sth  tə həv ə ˈseɪ ɪn 
ˈsʌmθɪŋ  mieć coś do powiedzenia  
w czymś, mieć moc decyzyjną  
w czymś

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

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

to have one’s snout in the trough  tə 
həv wʌnz snaʊt ɪn ðə trɒf  dopchać 
się do koryta, zarobić swoje parę 
groszy (o czymś lukratywnym)

to have sth in common  tə hǝv 
ˈsʌmθɪŋ ɪn ˈkɒmən  mieć (ze sobą) 
coś wspólnego

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

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

to have the honour of doing sth  tə 
həv ði ˈɒnə(r) əv ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  mieć 
zaszczyt zrobienia czegoś (UK)

to have to do without sth  tə həv tə 
du wɪðˈaʊt ˈsʌmθɪŋ  musieć obywać 
się bez czegoś

to head somewhere  tə hæd 
ˈsʌmweə(r)  zmierzać dokądś

to head sth  tə hed ˈsʌmθɪŋ 
 przewodzić czemuś, zarządzać czymś

to headquarter sth somewhere  tə 
ˈhedˌkwɔːtə(r) ˈsʌmθɪŋ ˈsʌmweə(r) 
 ulokować gdzieś główną siedzibę 
czegoś

to highlight sth  tə ˈhaɪlaɪt ˈsʌmθɪŋ 
 uwydatnić coś, zaakcentować

to hinder sth  tə ˈhɪndə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 przeszkadzać w czymś, hamować/
utrudniać

to hint  tə hɪnt  dać znać, dać  
do zrozumienia

to hit sth badly  tə hɪt ˈsʌmθɪŋ ˈbædli 
 mocno coś dotknąć, boleśnie w coś 
uderzyć

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

to hone in on sth  tə həʊn ɪn ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  obrać coś konkretnego  
za cel, nakierować się na coś

to hone sth  tə həʊn ˈsʌmθɪŋ 
 udoskonalić coś, podszlifować

to host sth  tə həʊst ˈsʌmθɪŋ  mieścić 
coś

to hunker down  tə ˈhʌŋkə(r) daʊn 
 przyczaić się w ukryciu

to identify sb as sb  tu aɪˈdentɪfaɪ 
ˈsʌmbədi əz ˈsʌmbədi  uznać kogoś  
za kogoś/jakiegoś

to ignite sth  tu ɪɡˈnaɪt ˈsʌmθɪŋ 
 zapoczątkować coś, wzniecić

to illustrate sth  tu ˈɪləstreɪt ˈsʌmθɪŋ 
 zilustrować coś

to imitate  tu ˈɪmɪteɪt  naśladować, 
powtarzać

to impact on sth  tu ɪmˈpækt ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  mieć wpływ na coś, wpłynąć 
na coś

to impact sth  tu ɪmˈpækt ˈsʌmθɪŋ 
 mieć na coś wpływ

to impact upon sth  tu ɪmˈpækt 
əˈpɒn ˈsʌmθɪŋ  mieć na coś wpływ

to implement sth  tu ˈɪmplɪment 
ˈsʌmθɪŋ  zastosować coś, wdrożyć

to impress sb  tu ɪmˈpres ˈsʌmbədi 
 wywrzeć na kimś wrażenie, 
zaimponować komuś

to incorporate sth into sth  tu 
ɪnˈkɔːpəreɪt ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ 
 dołączyć coś do czegoś, włączyć

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

to indicate  tu ˈɪndɪkeɪt  oznaczać, 
świadczyć

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

to inquire about sth  tu ɪnˈkwaɪə(r) 
əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ  zapytać o coś, 
dopytywać (form.)

to inspire sb  tu ɪnˈspaɪə(r) ˈsʌmbədi 
 zainspirować kogoś

to instil sth  tu ɪnˈstɪl ˈsʌmθɪŋ  wpoić 
coś, napawać czymś (UK)

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

to invest heavily into sth  tu ɪnˈvest 
ˈhevɪli ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ  dużo w coś 
zainwestować

to investigate sth  tu ɪnˈvestɪɡeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  zbadać coś

to irk sb  tə ɜːk ˈsʌmbədi  drażnić

to issue a warning  tu ˈɪʃuː ə ˈwɔːnɪŋ 
 wydać ostrzeżenie

to jeopardise sth  tə ˈdʒepədaɪz 
ˈsʌmθɪŋ  zagrozić czemuś, narazić  
coś na szwank

to join the fold  tə dʒɔɪn ðə fəʊld 
 dołączyć do grona/grupy

to juggle sth  tə ˈdʒʌɡl ˈsʌmθɪŋ 
 żonglować czymś

to justify sth  tə ˈdʒʌstɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 uzasadnić coś, wytłumaczyć

to keep one’s hands on sth  tə 
kiːp wʌnz hændz ɒn ˈsʌmθɪŋ  nie 
puszczać czegoś, nie oddawać

to keep sth at bay  tə kiːp ˈsʌmθɪŋ 
ət beɪ  powstrzymać coś, zapanować 
nad czymś

to keep sth short  tə kiːp ˈsʌmθɪŋ ʃɔːt 
 ograniczać coś do minimum,  
nie rozwodzić się (nad czymś)

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

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

to knock sb for six  tə nɒk ˈsʌmbədi 
fə(r) sɪks  kompletnie kogoś 
zaskoczyć; zmiażdżyć kogoś  
(w wyścigu, rywalizacji)

to lag behind sb  tǝ læg bɪˈhaɪnd 
ˈsʌmbədi  pozostawać w tyle za kimś

to lament  tə ləˈment  ubolewać  
(nad czymś)

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

to learn a musical instrument  tə lɜːn 
ə ˈmjuːzɪkl ˈɪnstrʊmənt  nauczyć się 
grać na instrumencie muzycznym

to leave sb out  tə liːv ˈsʌmbədi aʊt 
 nie uwzględnić kogoś, pominąć

to leave sb to their own devices  tə 
liːv ˈsʌmbədi tə ðeə(r) əʊn dɪˈvaɪsɪz 
 pozostawić coś w czyichś rękach, 
dać komuś wolną rękę

to leave sth out  tǝ liːv ˈsʌmθɪŋ aʊt 
 pominąć coś

to leave sth to trust  tə liːv ˈsʌmθɪŋ 
tə trʌst  zaufać czemuś (np. że coś się 
zadzieje, stanie bez konieczności  
pomocy, ingerencji itp.)

to lie ahead  tə laɪ əˈhed  czekać  
(na kogoś) w przyszłości

to lie low  tə laɪ ləʊ  schować się,  
nie wychylać się

to live-stream sth  tə laɪv striːm 
ˈsʌmθɪŋ  nadawać coś na żywo online

to lobby for sth  tə ˈlɒbi fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 lobbować za czymś

to maintain sth  tə meɪnˈteɪn 
ˈsʌmθɪŋ  utrzymać coś, zachować

to make a cartload  tə ˈmeɪk ə 
ˈkɑːtləʊd  zarobić istną górę kasy

to make a comeback  tə meɪk ə 
ˈkʌmbæk  powrócić

to make a fortune  tə meɪk ə ˈfɔːtʃuːn 
 zbić fortunę

to make a mint  tə ˈmeɪk ə mɪnt 
 zarobić krocie

to make claims  tə meɪk kleɪmz 
 twierdzić, utrzymywać

to make hay while the sun shines  tə 
meɪk heɪ waɪl ðə sʌn ʃaɪnz  kuć żelazo 
póki gorące

to make it a point to do sth  tə ˈmeɪk 
ɪt ə pɔɪnt tə du ˈsʌmθɪŋ  z rozmysłem/
celowo coś zrobić

to make sense  tə meɪk sens  mieć 
sens

to make small talk  tə ˈmeɪk smɔːl 
ˈtɔːk  pogawędzić

to make sth up  tə meɪk ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 składać się na coś, współtworzyć coś

to make sure  tə meɪk ʃʊə(r)  upewnić 
się

to manifest  tə ˈmænɪfest  objawić 
się, ukazać

to marvel at sth  tə ˈmɑːvl ət ˈsʌmθɪŋ 
 podziwiać coś

to mean business  tə miːn ˈbɪznəs 
 nie patyczkować się, nie żartować

to measure sth  tə ˈmeʒə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 zmierzyć coś

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

to mitigate sth  tə ˈmɪtɪɡeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  ograniczyć coś (złego), 
zminimalizować (ryzyko)

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

to move on  tə muːv ɒn  przejść dalej, 
przestać się interesować/zajmować 
(czymś)

to move up a gear  tə muːv ʌp ə 
ɡɪə(r)  podkręcić coś, zwiększyć  
obroty, wrzucić kolejny bieg  
(np. metaforycznie)

to multiply  tǝ ˈmʌltɪplaɪ  mnożyć się

to nab sb  tə næb ˈsʌmbədi  zgarnąć 
kogoś, złapać

to name but a (few)...  tə ˈneɪm bət 
ə fjuː  ..., by wymienić tylko kilka...

to nix sth  tə nɪks ˈsʌmθɪŋ  anulować 
coś, powstrzymać (pot., US)

to nominate sb for sth  tə ˈnɒmɪneɪt 
ˈsʌmbədi fə(r) ˈsʌmθɪŋ  nominować 
kogoś do czegoś (np. nagrody)

to nosedive  tə ˈnəʊzdaɪv  runąć, 
zacząć spadać na łeb, na szyję

to note sth  tə nəʊt ˈsʌmθɪŋ 
 dostrzec, zauważyć coś

to notice sb  tə ˈnəʊtɪs ˈsʌmbədi 
 powiadomić kogoś

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

to nurture sth  tə ˈnɜːtʃə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 krzewić coś

to observe  tu əbˈzɜːv  zaobserwować

to oppose sth  tu əˈpəʊz ˈsʌmθɪŋ 
 sprzeciwiać się czemuś

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

to opt to do sth  tu ɒpt tə du ˈsʌmθɪŋ 
 wybierać (z)robienie czegoś, optować 
za (z)robieniem czegoś

to orchestrate sth  tu ˈɔːkɪstreɪt 
ˈsʌmθɪŋ  ukartować coś, 
zorganizować
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to oust sb  tu aʊst ˈsʌmbədi 
 wypchnąć kogoś (ze stanowiska), 
zmusić kogoś do dymisji

to outperform sb  tu ˌaʊtpəˈfɔːm 
ˈsʌmbədi  mieć wyższe/lepsze osiągi 
od kogoś

to overrule sth  tu ˌəʊvəˈruːl ˈsʌmθɪŋ 
 uchylić coś

to own up to sth  tu əʊn ʌp tə 
ˈsʌmθɪŋ  przyznać się do czegoś  
(o błędzie, porażce)

to pass one’s sell-by date  tə pɑːs 
wʌnz sel baɪ deɪt  być zbyt starym, 
stracić ważność

to pass sth on to sb  tə pɑːs ˈsʌmθɪŋ 
ɒn tə ˈsʌmbədi  przekazać coś komuś, 
oddać coś w czyjeś ręce

to pave the way for sb  tə peɪv ðə 
weɪ fə(r) ˈsʌmbədi  utorować komuś 
drogę, ułatwić komuś coś

to pay attention to sb  tə peɪ əˈtenʃn 
tə ˈsʌmbədi  zwracać na kogoś uwagę

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

to pay lip service (to sth)  tə peɪ lɪp 
ˈsɜːvɪs tə ˈsʌmθɪŋ  być gołosłownym 
(w jakiejś kwestii, np. ekologii)

to pay sth off  tə peɪ ˈsʌmθɪŋ ɒf 
 spłacić coś

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

to perform  tə pəˈfɔːm  wykonywać 
coś (np. dobrze/źle), wypadać  
(np. dobrze/źle)

to peruse sth  tə pəˈruːz ˈsʌmθɪŋ 
 przestudiować coś, przejrzeć

to pinpoint sth  tə ˈpɪnpɔɪnt ˈsʌmθɪŋ 
 określić coś (dokładnie)

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

to placate sb  tə pləˈkeɪt ˈsʌmbədi 
 uspokoić kogoś

to plague sth  tə pleɪɡ ˈsʌmθɪŋ 
 dręczyć coś, nękać

to plan for sth  tə plæn fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 przygotować się na coś, mieć plan  
na wypadek czegoś

to plead one’s case  tə pliːd wʌnz 
keɪs  przedstawić swoją sprawę 
(by uzyskać przychylną decyzję, 
odpowiedź, osąd itp.)

to plead with sb to do sth  tə pliːd 
wɪð ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ  błagać 
kogoś o zrobienie czegoś

to plummet  tə ˈplʌmɪt  runąć, opaść

to point out  tə pɔɪnt aʊt  zwracać 
uwagę

to point to sth  tə pɔɪnt tə ˈsʌmθɪŋ 
 wskazywać na coś, powoływać się  
na coś

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

to pool sth  tə puːl ˈsʌmθɪŋ  zebrać 
coś, zrzucić się

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

to pose sth  tə pəʊz ˈsʌmθɪŋ 
 stanowić coś (problem  
do rozwiązania)

to postpone sth  tə pəˈspəʊn 
ˈsʌmθɪŋ  opóźnić coś, odłożyć  
na później

to pour somewhere  tə pɔː(r) 
ˈsʌmweə(r)  wlewać się gdzieś, 
wpływać jak rzeka (o tłumie ludzi)

to predict  tə prɪˈdɪkt  przewidywać, 
prognozować

to prefix sth with sth  tə ˌpriːˈfɪks 
ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ  poprzedzić coś 
czymś, dodać jako przedrostek  
(do nazwy)

to premiere  tə ˈpremieə(r)  mieć 
swoją premierę

to preserve sth  tǝ prɪˈzɜːv ˈsʌmθɪŋ 
 zachować coś

to prevail  tə prɪˈveɪl  brać górę

to prevent sth  tə prɪˈvent ˈsʌmθɪŋ 
 zapobiec czemuś

to prey on sb  tə preɪ ɒn ˈsʌmbədi 
 żerować na kimś

to prioritize sth  tə praɪˈɒrətaɪz 
ˈsʌmθɪŋ  uczynić coś priorytetem, 
nadać czemuś większą wagę

to probe sb for sth  tə prəʊb 
ˈsʌmbədi fə(r) ˈsʌmθɪŋ  wypytywać 
kogoś o coś

to proclaim sth  tə prəˈkleɪm ˈsʌmθɪŋ 
 ogłaszać coś

to procure sth  tə prəˈkjʊə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 nabyć coś, zorganizować

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

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

to prowl sth  tə praʊl ˈsʌmθɪŋ 
 grasować po czymś/gdzieś

to punish sb  tə ˈpʌnɪʃ ˈsʌmbədi 
 ukarać kogoś

to purchase sth  tə ˈpɜːtʃəs ˈsʌmθɪŋ 
 nabyć coś

to purloin sth  tə pɜːˈlɔɪn ˈsʌmθɪŋ 
 ukraść coś, zwinąć (arch.)

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

to put egg on sb’s face  tə pʊt eɡ 
ɒn ˈsʌmbədiz feɪs  sprawić, że ktoś 
wyjdzie na durnia, zbłaźni się

to put in the hours  tə pʊt ɪn ði ˈaʊəz 
 zainwestować (w coś) wiele godzin

to put on one’s thinking cap  tə 
pʊt ɒn wʌnz ˈθɪŋkɪŋ kæp  zacząć 
główkować, ruszyć głową

to put pen to paper  tə pʊt pen tə 
ˈpeɪpə(r)  zabrać się do pisania

to put sb in charge  tə pʊt ˈsʌmbədi 
ɪn tʃɑːdʒ  postawić kogoś u steru/na 
czele

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

to put sth forward  tə pʊt 
ˈsʌmθɪŋ ˈfɔːwəd  wyjść z czymś, 
zaprezentować coś

to put sth in practice  tə pʊt ˈsʌmθɪŋ 
ɪn ˈpræktɪs  wprowadzić coś w czyn/
życie

to put sth into a spin  tə ˈpʊt ˈsʌmθɪŋ 
ˈɪntu ə spɪn  sprawić, że coś zacznie 
działać w niekontrolowany sposób 
(niebezpiecznie)

to put sth out there  tə pʊt ˈsʌmθɪŋ 
ˈaʊt ðeə(r)  wypuścić coś, wydać
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to put X figure at Y  tə pʊt ˈfɪɡə(r) ət 
 określić liczbę X (czegoś)  
na Y poziomie

to raise awareness  tə reɪz əˈweənəs 
 wyedukować (kogoś o czymś), 
uwrażliwić (kogoś na coś)

to raise eyebrows  tə reɪz ˈaɪbraʊz 
 wywołać poruszenie/zdumienie

to range from X to Y  tə reɪndʒ frəm 
tə  zawierać się w obrębie od X do Y

to rank sth as sth  tə ræŋk ˈsʌmθɪŋ 
əz ˈsʌmθɪŋ  sklasyfikować coś jako 
coś

to read like a who’s who of X  tə riːd 
ˈlaɪk ə huːz huː əv  stanowić spis  
najlepszych z najlepszych w X

to realise  tə ˈriːəlaɪz  zdać sobie 
sprawę

to reappoint sb  tə ˌriːəˈpɔɪnt 
ˈsʌmbədi  ponownie kogoś mianować

to recapture sth  tə ˌriːˈkæptʃə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  ponownie coś odtworzyć 
(np. uczucie, stan)

to receive praise for sth  tə rɪˈsiːv 
preɪz fə(r) ˈsʌmθɪŋ  otrzymać słowa 
uznania, pochwałę za coś

to reciprocate sth  tə rɪˈsɪprəkeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  odwzajemnić coś

to recite  tə rɪˈsaɪt  odczytywać  
(na głos)

to recognise sth  tə ˈrekəɡnaɪz 
ˈsʌmθɪŋ  rozpoznać coś, uznać

to reconcile sth  tə ˈrekənsaɪl 
ˈsʌmθɪŋ  pogodzić coś (ze sobą)

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

to rectify sth  tə ˈrektɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 poprawić coś, naprawić

to redefine sth  tǝ ˌriːdɪˈfaɪn ˈsʌmθɪŋ 
 zredefiniować coś

to redesign sth  tə ˌriːdɪˈzaɪn ˈsʌmθɪŋ 
 przeprojektować coś, odmienić coś

to refer to sth  tə rɪˈfɜː(r) tə ˈsʌmθɪŋ 
 wspominać coś, mówić o czymś

to refinance sth  tə ˌriːˈfaɪnæns 
ˈsʌmθɪŋ  zrefinansować coś, 
zaciągnąć kredyt konsolidacyjny

to reflect on sth  tə rɪˈflekt ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  rozważyć coś, przemyśleć

to reflect sth  tə rɪˈflekt ˈsʌmθɪŋ 
 odzwierciedlać coś

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

to regain sth  tə rɪˈɡeɪn ˈsʌmθɪŋ 
 odzyskać coś, odrobić

to register sth  tə ˈredʒɪstə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  odnotować coś

to rein sth in  tə reɪn ˈsʌmθɪŋ ɪn 
 ukrócić coś, ograniczyć

to reinforce sth  tə ˌriːɪnˈfɔːs ˈsʌmθɪŋ 
 umocnić coś, wzmocnić

to reinterpret sth  tə ˌriːɪnˈtɜːprɪt 
ˈsʌmθɪŋ  ponownie coś odczytać/
zrozumieć, inaczej coś odebrać

to reject sth  tə rɪˈdʒekt ˈsʌmθɪŋ 
 odrzucić coś

to relate to sth  tə rɪˈleɪt tə ˈsʌmθɪŋ 
 odnosić się do czegoś, być z czymś 
powiązanym

to release sth  tə rɪˈliːs ˈsʌmθɪŋ 
 wypuścić coś, uwolnić

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 in place  tə rɪˈmeɪn ɪn 
ˈpleɪs  pozostać na miejscu

to rename sth sth  tə ˌriːˈneɪm 
ˈsʌmθɪŋ ˈsʌmθɪŋ  zmienić nazwę 
czegoś na coś

to renovate sth  tə ˈrenəveɪt ˈsʌmθɪŋ 
 odnowić coś

to replicate sth  tə ˈreplɪkeɪt ˈsʌmθɪŋ 
 powtórzyć coś, skopiować

to resemble sth  tə rɪˈzembl ˈsʌmθɪŋ 
 przypominać coś

to respond to sth  tə rɪˈspɒnd 
tə ˈsʌmθɪŋ  zareagować na coś, 
odpowiedzieć

to rest on one’s laurels  tə rest ɒn 
wʌnz ˈlɒrəlz  spocząć na laurach

to restore sth  tə rɪˈstɔː(r) ˈsʌmθɪŋ 
 odnowić coś, przywrócić

to result in sth  tə rɪˈzʌlt ɪn ˈsʌmθɪŋ 
 poskutkować czymś

to resurface  tǝ ˌriːˈsɜːfɪs  pojawić się 
ponownie

to retain sth  tə rɪˈteɪn ˈsʌmθɪŋ 
 zachować coś, utrzymać

to review sth  tə rɪˈvjuː ˈsʌmθɪŋ 
 zrecenzować coś

to revisit sth  tə riːˈvɪzɪt ˈsʌmθɪŋ 
 ponownie coś rozważyć, powrócić  
do czegoś

to rip into sth  tə rɪp ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ 
 wedrzeć się w coś, mocno w coś 
uderzyć

to rise to prominence  tə raɪz tǝ 
ˈprɒmɪnəns  osiągnąć znaczącą 
pozycję

to rival sth  tə ˈraɪvl ˈsʌmθɪŋ 
 dorównać czemuś

to rocket  tə ˈrɒkɪt  gwałtownie 
wzrosnąć

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

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

to run shy of sth  tə rʌn ʃaɪ əv 
ˈsʌmθɪŋ  brakować do czegoś  
(np. nie mieć wystarczająco 
pieniędzy lub środków)

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

to sacrifice sth  tə ˈsækrɪfaɪs 
ˈsʌmθɪŋ  poświęcić coś

to sb’s dismay...  tə ˈsʌmbədɪz 
dɪsˈmeɪ...  ku czyjemuś niezadowole-
niu/zniesmaczeniu

to scale sth back  tə skeɪl ˈsʌmθɪŋ 
ˈbæk  zmniejszyć coś, ograniczyć  
rozmiary czegoś

to score sth  tǝ skɔː(r) ˈsʌmθɪŋ 
 ocenić coś, dać czemuś ocenę

to scramble to do sth  tə ˈskræmbl tə 
du ˈsʌmθɪŋ  pchać się drzwiami  
i oknami, by coś zrobić

to scrap sth  tə skræp ˈsʌmθɪŋ 
 anulować coś, zlikwidować

to scurry around  tə ˈskʌri əˈraʊnd 
 pędzić bez celu, chaotycznie  
(lub szybko)

to secure sth  tə sɪˈkjʊə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 zapewnić coś, zabezpieczyć
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to seek sth out  tə siːk ˈsʌmθɪŋ aʊt 
 wyszukiwać coś

to seize the opportunity to do sth  tə 
siːz ði ˌɒpəˈtjuːnɪti tə du ˈsʌmθɪŋ 
 skwapliwie skorzystać z szansy  
zrobienia czegoś

to sense sth  tə sens ˈsʌmθɪŋ   
poczuć coś, wyczuć

to serve as sb  tə sɜːv əz ˈsʌmbədi 
 pełnić rolę kogoś

to set sb apart from sb  tə set 
ˈsʌmbədi əˈpɑːt frəm ˈsʌmbədi 
 wyróżniać kogoś spośród kogoś

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

to settle sth  tə ˈsetl ˈsʌmθɪŋ 
 rozwiązać coś, zażegnać (konflikt)

to shine the spotlight on sth  tə ʃaɪn 
ðə ˈspɒtlaɪt ɒn ˈsʌmθɪŋ  rzucić  
na coś światło, wydobyć coś  
na światło dzienne

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

to show sth off  tə ʃəʊ ˈsʌmθɪŋ ɒf 
 popisywać się czymś

to showcase sth  tə ˈʃəʊkeɪs ˈsʌmθɪŋ 
 przedstawiać coś, ukazywać

to shut sth down  tə ʃʌt ˈsʌmθɪŋ 
daʊn  zamknąć coś

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

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

to sign sth off  tə saɪn ˈsʌmθɪŋ ɒf 
 postawić parafkę, odmachnąć  
(o czymś, co wymaga czyjegoś  
podpisu, by zaczęło obowiązywać, 
mogło zostać wysłane itp.) (pot.)

to silence sb  tə ˈsaɪləns ˈsʌmbədi 
 uciszyć kogoś

to sit back  tə sɪt bæk  usiąść  
wygodnie, rozprostować nogi

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

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

to spark sth  tə spɑːk ˈsʌmθɪŋ 
 zapoczątkować coś, wzniecić

to spearhead sth  tə ˈspɪəhed 
ˈsʌmθɪŋ  zainicjować coś, 
zapoczątkować

to specialise in sth  tə ˈspeʃəlaɪz ɪn 
ˈsʌmθɪŋ  specjalizować się w czymś

to speculate  tə ˈspekjʊleɪt 
 przypuszczać, spekulować

to spread sth  tə spred ˈsʌmθɪŋ 
 szerzyć coś

to sprinkle sth  tə ˈsprɪŋkl ˈsʌmθɪŋ 
 skropić coś/czymś, dodać odrobinę 
czegoś do czegoś

to sprout up  tə spraʊt ʌp  wyrastać 
(jak grzyby po deszczu na danym 
obszarze)

to stand out  tə stænd aʊt  wyróżniać 
się

to stare at sth  tə steə(r) ət ˈsʌmθɪŋ 
 gapić się na coś

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

to start out as X  tə stɑːt aʊt əz 
 zacząć jako X

to steer sth  tə stɪə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 pokierować czymś

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

to step down as X  tə step daʊn əz 
 ustąpić ze stanowiska X

to step in  tə step ɪn 
 zainterweniować, wkroczyć  
(np. do akcji, do działania)

to stick one’s finger into sth  tə stɪk 
wʌnz ˈfɪŋɡər ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ  zajmować 
się czymś, maczać w czymś palce

to stick to sth  tə stɪk tə ˈsʌmθɪŋ 
 trzymać się czegoś

to stifle sth  tə ˈstaɪfl ˈsʌmθɪŋ  zdusić 
coś (np. w zarodku)

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

to stomp on sb  tə stɒmp ɒn 
ˈsʌmbədi  rozdeptać kogoś

to stop at nothing to do sth  tə stɒp 
ət ˈnʌθɪŋ tə du ˈsʌmθɪŋ  nie cofać się 
przed niczym, aby coś zrobić

to strike a deal  tə straɪk ə diːl  ubić 
interes

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

to struggle  tə ˈstrʌɡl  borykać się, 
przeżywać trudności

to subside  tə səbˈsaɪd  zelżeć, opaść, 
zmniejszyć się

to subtitle sth  tə ˈsʌbtaɪtl ˈsʌmθɪŋ 
 opatrzyć coś podtytułem

to succeed  tə səkˈsiːd  osiągnąć  
sukces

to such an extent that...  tə sʌtʃ ən 
ɪkˈstent ðæt  do takiego stopnia, że...

to suit sb  tə suːt ˈsʌmbədi  pasować 
komuś, odpowiadać

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

to supplant sb  tə səˈplɑːnt ˈsʌmbədi 
 zajmować miejsce kogoś

to supplement sth  tə ˈsʌplɪment 
ˈsʌmθɪŋ  wesprzeć coś, uzupełnić

to surpass sth  tə səˈpɑːs ˈsʌmθɪŋ 
 przekroczyć coś, przewyższyć

to suspend sth  tə səˈspend ˈsʌmθɪŋ 
 wstrzymać coś

to take a chance on sth  tə teɪk 
ə tʃɑːns ɒn ˈsʌmθɪŋ  zaryzykować, 
wybierając coś

to take a cut  tə teɪk ə kʌt  zabrać 
sobie część (zysków, przychodu), 
zarobić działkę (część dochodu)

to take a life of its own  tə teɪk ə laɪf 
əv ɪts əʊn  zacząć żyć własnym życiem 
(np. o powiedzonku)

to take a pasting  tə teɪk ə ˈpeɪstɪŋ 
 dostać w kość

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

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

to take centre stage  tə teɪk ˈsentə(r) 
steɪdʒ  znaleźć się w centrum uwagi 
(UK)

to take out a loan  tə teɪk aʊt ə ləʊn 
 wziąć pożyczkę

to take sb a while to do sth  tə 
teɪk ˈsʌmbədi ə waɪl tə du ˈsʌmθɪŋ 
 wymagać czasu (o zrobieniu czegoś 
przez kogoś)
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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 into account  tə teɪk 
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntu əˈkaʊnt  brać coś  
pod uwagę

to take sth lightly  tə teɪk ˈsʌmθɪŋ 
ˈlaɪtli  zlekceważyć coś, nie traktować 
czegoś poważnie

to take sth lying down  tə teɪk 
ˈsʌmθɪŋ ˈlaɪɪŋ daʊn  pozwolić  
na coś, nie opierając się, nic  
z czymś nie zrobić

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

to take sth sitting down  tə teɪk 
ˈsʌmθɪŋ ˈsɪtɪŋ daʊn  odebrać coś 
pasywnie, nie opierać się

to take sth up  tə teɪk ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 podjąć coś/się czegoś, zacząć coś 
(robić)

to take the cake  tə teɪk ðə keɪk 
 przebić wszystko

to take the field  tə teɪk ðə fiːld  wejść 
na boisko (by rozpocząć grę)

to take the matter into one’s own 
hands  tə teɪk ðə ˈmætə(r) ˈɪntə wʌnz 
əʊn hændz  wziąć sprawy w swoje 
ręce

to tap sth  tə tæp ˈsʌmθɪŋ 
 podsłuchać coś, założyć podsłuch  
w czymś

to tend to be sth  tǝ tend tǝ bi 
ˈsʌmθɪŋ  zazwyczaj być, najczęściej 
być jakimś/czymś

to term sth sth  tə tɜːm ˈsʌmθɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ  określać coś jakimś mianem

to testify  tə ˈtestɪfaɪ  przyznać (rację/
fakt), poświadczyć

to think outside the box  tə θɪŋk 
ˌaʊtˈsaɪd ðə bɒks  myśleć  
nieszablonowo

to throw sb into the mix  tə ˈθrəʊ 
ˈsʌmbədi ˈɪntə ðə mɪks  dorzucić 
kogoś, dołożyć

to tie in to sth  tə taɪ ɪn tə ˈsʌmθɪŋ 
 wiązać się z czymś, mieć związek  
z czymś

to tighten one’s belt  tə ˈtaɪtn wʌnz 
belt  zacisnąć pasa

to timestamp sth  tə ˈtaɪmstæmp 
ˈsʌmθɪŋ  opatrzyć coś znacznikiem 
czasowym (np. plik)

to top the list  tə tɒp ðə lɪst  królować 
na liście, zajmować pierwsze miejsce

to torment sth  tə tɔːˈment ˈsʌmθɪŋ 
 dokuczać czemuś, dręczyć

to track sb down  tǝ træk ˈsʌmbədi 
daʊn  wyśledzić kogoś, odszukać

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

to turn a blind eye to sth  tə tɜːn ə 
blaɪnd ʌɪ tə ˈsʌmθɪŋ  przymknąć  
na coś oko

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

to turn up somewhere  tə tɜːn ʌp 
ˈsʌmweə(r)  pojawić się gdzieś, zjawić

to underestimate sth  tu 
ˌʌndəˈrestɪmeɪt ˈsʌmθɪŋ  nie 
doceniać czegoś

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

to underlie sth  tu ˌʌndəˈlaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 leżeć u podstaw czegoś

to underpin sth  tu ˌʌndəˈpɪn 
ˈsʌmθɪŋ  stanowić fundament czegoś

to underscore sth  tu ˌʌndəˈskɔː(r) 
ˈsʌmθɪŋ  podkreślić coś

to unleash sth  tu ʌnˈliːʃ ˈsʌmθɪŋ 
 rozpętać coś, uwolnić

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

to usher sth in  tu ˈʌʃə(r) ˈsʌmθɪŋ ɪn 
 zapoczątkować coś, wprowadzić

to utilise sth  tə ˈjuːtəlaɪz ˈsʌmθɪŋ 
 użyć coś, zastosować

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

to vanish into thin air  tə ˈvænɪʃ ˈɪntə 
θɪn eə(r)  zniknąć, rozpłynąć się  
w powietrzu

to venture out somewhere  tə 
ˈventʃə(r) ˈaʊt ˈsʌmweə(r)  wyruszyć 
gdzieś (w nieznane)

to verify sth  tǝ ˈverɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 weryfikować, sprawdzać coś

to view sb X  tə vjuː ˈsʌmbədi 
 postrzegać kogoś jako X

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

to warm up to sth  tə wɔːm ʌp tə 
ˈsʌmθɪŋ  przekonać się do czegoś, 
polubić coś

to waste sth  tə weɪst ˈsʌmθɪŋ 
 zmarnować coś

to weaken sth  tə ˈwiːkən ˈsʌmθɪŋ 
 osłabić coś

to wheedle sth out  tə ˈwiːdl ˈsʌmθɪŋ 
aʊt  wyciągnąć coś (od kogoś)

to while sth away  tə waɪl ˈsʌmθɪŋ 
əˈweɪ  umilić coś (np. czas, godziny itp.)

to wonder  tə ˈwʌndə(r)  zastanawiać 
się

to work around sth  tə ˈwɜːk əˈraʊnd 
ˈsʌmθɪŋ  pracować, dostosowując się 
do czegoś

to work from home  tə wɜːk frəm 
həʊm  pracować z domu

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

to work to sb’s advantage  tə ˈwɜːk 
tə ˈsʌmbədɪz ədˈvɑːntɪdʒ  działać  
na czyjąś korzyść

to wow sb  tə waʊ ˈsʌmbədi 
 zadziwiać kogoś

to write sth down  tə ˈraɪt ˈsʌmθɪŋ 
daʊn  zapisać coś

to X point  tə pɔɪnt  do X momentu

tongue-in-cheek  tʌŋ ɪn tʃiːk   
ironiczny, żartobliwy (tylko  
przed rzeczownikiem)

too X for its own good  tuː fə(r) ɪts 
əʊn ɡʊd  zbyt X dla swojego dobra

toothbrush moustache  ˈtuːθbrʌʃ 
məˈstɑːʃ  wąsik (zarost rosnący 
wyłącznie przy rynience  
podnosowej) (UK)

top dollar  tɒp ˈdɒlə(r)  najwyższa 
cena, kupa kasy (pot., US)
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top-notch  ˈtɒpˈnɒtʃ  najwyższej 
jakości/klasy, pierwszorzędny

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

tour guide  tʊə(r) ɡaɪd  przewodnik 
wycieczek

track record  træk ˈrekɔːd  historia 
dokonań/osiągnięć

trackies  ˈtrækiz  dresy (pot., slang., 
UK)

tracking software  ˈtrækɪŋ 
ˈsɒftweə(r)  oprogramowanie 
śledzące/szpiegujące

tradeable  ˈtreɪdəbl  zbywalny, zdatny 
do handlu

trailblazer  ˈtreɪlbleɪzə(r)  pionier

trailblazing  ˈtreɪlbleɪzɪŋ 
 przecierający nowe szlaki, 
wytyczający nowe szlaki

trait  treɪt  cecha, przymiot

tram  træm  tramwaj

transit  ˈtrænsɪt  tranzytowy,  
w tranzycie

transitional  trænˈsɪʃnəl  przejściowy

trick  trɪk  sztuczka

tried and tested  traɪd ənd ˈtestɪd 
 wypróbowany, pewny (UK)

triple  ˈtrɪpl  potrójny, trzykrotny

triumph  ˈtraɪəmf  triumf, zwycięstwo

triumphant  traɪˈʌmfənt  triumfalny, 
zwycięski

trivial  ˈtrɪvɪəl  trywialny, błahy

troublesome  ˈtrʌblsəm   
problematyczny

truck driver  trʌk ˈdraɪvə(r)  kierowca 
ciężarówki

turbocharged  ˈtɜːbəʊtʃɑːdʒd 
 doładowany, wzmacniany

Turin  tjʊˈrɪn  Turyn

turnaround time  ˈtɜːnəraʊnd ˈtaɪm 
 czas realizacji (zamówienia)

tussle  ˈtʌsl  bójka, spór

two-way street  ˈtuː weɪ striːt  ulica 
dwukierunkowa; sytuacja/zasada 
wzajemności

tycoon  taɪˈkuːn  potentat, magnat

typist  ˈtaɪpɪst  maszynistka, maszyni-
sta (piszący na maszynie do pisania)

U
ubiquitous  juːˈbɪkwɪtəs   
wszechobecny

ultimately  ˈʌltɪmətli  ostatecznie,  
w końcu

unavoidable  ˌʌnəˈvɔɪdəbl   
nieuchronny, nieunikniony

uncertainty  ʌnˈsɜːtnti  niepewność

under sb’s stewardship  ˈʌndə(r) 
ˈsʌmbədɪz ˈstjuːədʃɪp  pod czyimś 
przewodnictwem/zwierzchnictwem

underhand  ˈʌndəhænd  nieuczciwy

undesirable  ˌʌndɪˈzaɪərəbl 
 niepożądany element

unemployed  ˌʌnɪmˈplɔɪd  bezrobotny

unemployment rate  ˌʌnɪmˈploɪmənt 
reɪt  wskaźnik bezrobocia

unfamiliar to sb  ˌʌnfəˈmɪlɪə(r) tə 
ˈsʌmbədi  nieznajomy dla kogoś, mało 
znany

unfortunately  ʌnˈfɔːtʃənətli  niestety

unfounded  ʌnˈfaʊndɪd  bezpodstawny

unique  juˈniːk  unikalny,  
niepowtarzalny

unlike  ˌʌnˈlaɪk  w odróżnieniu (od)

unnecessarily  ˌʌnˈnesəsərəli   
niepotrzebnie

unprecedented  ʌnˈpresɪdentɪd   
bezprecedensowy

unreasonably  ʌnˈriːznəbli   
nadmiernie, nierozsądnie

unscrupulous  ʌnˈskruːpjələs   
nieuczciwy, pozbawiony skrupułów

unsurprisingly  ˌʌnsəˈpraɪzɪŋli   
w przewidywalny sposób, co nikogo 
nie zdziwiło

unwelcome  ʌnˈwelkəm  niemile  
widziany, niechciany

unwilling to do sth  ʌnˈwɪlɪŋ tə du 
ˈsʌmθɪŋ  niechętny do zrobienia 
czegoś, opierający się  
przed zrobieniem czegoś

unwittingly  ʌnˈwɪtɪŋli  nieświadomie, 
mimowolnie

upbeat about sth  ˈʌpbiːt əˈbaʊt 
ˈsʌmθɪŋ  optymistycznie nastawiony 
do czegoś

updated  ˌʌpˈdeɪtɪd  zaktualizowany, 
unowocześniony, odnowiony

upgrade to sth  ˌʌpˈɡreɪd tə ˈsʌmθɪŋ 
 aktualizacja czegoś, ulepszenie

upper crust  ˈʌpə(r) krʌst  śmietanka 
(społeczeństwa), wyższe sfery

uptick in sth  ˈʌptɪk ɪn ˈsʌmθɪŋ   
wzrost czegoś (nagły i niewielki) (US)

urgent  ˈɜːdʒənt  pilny

user experience (UX)  ˈjuːzər 
ɪkˈspɪərɪəns ˌjuː ˈeks  doświadczenie 
użytkownika (wygoda użytkowania, 
ergonomia)

V
vaccine  ˈvæksiːn  szczepionka

vacuum  ˈvækjʊəm  próżnia, pustka

variation  ˌveərɪˈeɪʃn  odmiana, 
różnorodność

vastly  ˈvɑːstli  ogromnie

vehement  ˈviːəmənt  zaciekły, zacięty

venture capitalist  ˈventʃə(r) 
ˈkæpɪtəlɪst  inwestor kapitału  
wysokiego ryzyka

venue  ˈvenjuː  miejsce wydarzenia 
(kulturalnego/rozrywkowego)

via  ˈvaɪə  przez, za pośrednictwem

vibrant  ˈvaɪbrənt  pełen życia

vicariously  vɪˈkeərɪəsli  żywiołowo, 
ciesząc się (czymś)

vulnerability  ˌvʌlnərəˈbɪlɪti  luka, 
słaby punkt

vulnerable to sth  ˈvʌlnərəbl tə 
ˈsʌmθɪŋ  podatny na coś, wrażliwy

W
ware  weə(r)  produkt

warehouse  ˈweəhaʊs  magazyn, 
skład

wary  ˈweəri  ostrożny

wary of sth  ˈweəri əv ˈsʌmθɪŋ 
 mający się na baczności przed czymś
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wasteful  ˈweɪstfl  marnotrawny, 
nieoszczędny

wastefulness  ˈweɪstflnəs   
marnotrawstwo 

weaknesses  ˈwiːknəsɪz  słabości

wealth management  welθ 
ˈmænɪdʒmənt  zarządzanie 
majątkiem

weapon  ˈwepən  broń

welcomed  ˈwelkəmd  witany  
z otwartymi ramionami,  
mile widziany

well known for sth  wel nəʊn fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  doskonale znany dzięki 
czemuś, który się wsławił czymś

well-crafted  wel krɑːftɪd  dobrze  
przygotowany (tylko  
przed rzeczownikiem)

well-thought-out  ˈwelˈθɔːtˈaʊt   
dobrze przemyślany (tylko  
przed rzeczownikiem)

wheelchair accessibility  ˈwiːltʃeə(r) 
əkˌsesəˈbɪləti  dostępność  
dla wózków inwalidzkich

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

where there’s a will, there’s a 
way  weə(r) ðeəz ə wɪl ðeəz ə ˈweɪ 
 dla chcącego nic trudnego

whereabouts  ˈweərəbaʊts  miejsce 
znajdowania się

wholesomeness  ˈhəʊlsəmnɪs 
 wartość zdrowotna (produktu)

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

why bother...?  waɪ ˈbɒðə(r)   
po co się wysilać?

wide array of sth  waɪd əˈreɪ əv 
ˈsʌmθɪŋ  mnóstwo czegoś, dużo 
różnych (rzeczy, produktów itp.)

willing to do sth  ˈwɪlɪŋ tə du 
ˈsʌmθɪŋ  chętny do zrobienia czegoś

windfall  ˈwɪndfɔːl  nieoczekiwany 
przypływ gotówki

winning formula  ˈwɪnɪŋ ˈfɔːmjʊlə 
 recepta na sukces/wygraną

wisdom  ˈwɪzdəm  mądrość, rozsądek

with no issues  wɪð nəʊ ˈɪʃuːz   
bezproblemowo

with sb in tow  wɪð ˈsʌmbədi ɪn təʊ 
 mając kogoś pod pachą  
(najcz. o małym dziecku)

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

withdrawal  wɪðˈdrɔːəl  wycofanie

within  wɪðˈɪn  wewnątrz, w środku

without a trace  wɪðˈaʊt ə treɪs   
bez śladu

woefully  ˈwəʊfəli  żałośnie, tragicznie

word of mouth  ˈwɜːd əv maʊθ 
 reklama z ust do ust, wymienianie się 
opiniami o produkcie/firmie między 
klientami

work/working from home 
(WFH)  wɜːk ˈwɜːkɪŋ frəm həʊm 
ˌdʌbljuː ef ˈeɪtʃ  praca z domu

workforce  ˈwɜːkfɔːs  siła robocza, 
pracownicy

workload  ˈwɜːkləʊd  obciążenie 
pracą

works for me!  ˈwɜːks fə(r) miː   
dla mnie super!

worthy of sth  ˈwɜːði əv ˈsʌmθɪŋ 
 wart czegoś

X
X as a whole  əz ə həʊl  X jako całość

X buff  bʌf  wielbiciel X, amator X

X is all the rage  ɪz ɔːl ðə reɪdʒ  X 
jest na topie popularności, wszyscy 
szaleją na punkcie X

X is Y by any standards  ɪz baɪ ˈeni 
ˈstændədz  X jest Y, jakby na to nie 
patrzeć

X meanwhile does Y  ˈmiːnwaɪl dəz 
 tymczasem X robi Y

X of today  əv təˈdeɪ  obecny X

X on the dot  ɒn ðə dɒt  punktualnie 
o X

X-conscious  ˈkɒnʃəs  świadomy X, 
dbający o X

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

you name it!  ju ˈneɪm ɪt  do wyboru, 
do koloru

youth  juːθ  młodzież, młodzi ludzie
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