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A
aboard  əˈbɔːd  na pokładzie,  
na pokład

above-average  əˈbʌv ˈævərɪdʒ 
 ponadprzeciętny

absurd  əbˈsɜːd  absurdalny

abyss  əˈbɪs  przepaść

AC (air conditioning unit)  ˌeɪ ˈsiː 
eə(r) kənˈdɪʃnɪŋ ˈjuːnɪt  klimatyzator

academics  ˌækəˈdemɪkz  naukowcy 
(akademiccy) 

accelerant  ækˈselərənt  katalizator, 
przyspieszacz (reakcji)

accelerator  əkˈseləreɪtə(r)   
organizacja wspierająca rozwój 
zawodowy (np. absolwentów); 
organizacja przyspieszająca rozwój 
małych firm

access to sth  ˈækses tə ˈsʌmθɪŋ 
 dostęp do czegoś

accommodating  əˈkɒmədeɪtɪŋ 
 przychylnie usposobiony, uczynny

accommodation  əˌkɒməˈdeɪʃn   
zakwaterowanie, kwatera

accompanying  əˈkʌmpəniɪŋ  towa-
rzyszący, połączony (z czymś)

accomplished  əˈkʌmplɪʃt  znakomi-
ty

accordingly  əˈkɔːdɪŋli  odpowied-
nio, stosownie

according to sb/sth  əˈkɔːdɪŋ tə 
ˈsʌmbədi  według kogoś/czegoś

accountability  əˌkaʊntəˈbɪləti  od-
powiedzialność

account of sth  əˈkaʊnt əv ˈsʌmθɪŋ 
 relacja z czegoś

accusation of sth  ˌækjuˈzeɪʃn əv 
ˈsʌmθɪŋ  oskarżenie o coś

achievement  əˈtʃiːvmənt  osiągnię-
cie, zdobycz

acne  ˈækni  trądzik

actually  ˈæktʃuəli  faktycznie,  
w rzeczywistości

admiration  ˌædməˈreɪʃn  podziw

a drop in the bucket  ə drɒp ɪn ðə 
ˈbʌkɪt  kropla w morzu (np. potrzeb)

advantageous  ˌædvənˈteɪdʒəs 
 korzystny, pozytywny

adverse  ˈædvɜːs  negatywny,  
szkodliwy

advert (advertisement)  ˈædvɜːt 
ədˈvɜːtɪsmənt  reklama, ogłoszenie

advertiser  ˈædvətaɪzə(r)  reklamo-
dawca

advisor  ædˈvaɪzə(r)  doradca

aerospace  ˈeərəʊspeɪs  technika 
lotnicza i kosmiczna

a fair share of sth  ə feə(r) ʃeə(r) əv 
ˈsʌmθɪŋ  spora ilość czegoś

affiliate  əˈfɪliət  partnerski (np. od-
dział)

affordable  əˈfɔːdəbl  dostępny ce-
nowo

aftershave  ˈɑːftəʃeɪv  płyn po gole-
niu

afterthought  ˈɑːftəθɔːt  coś pośled-
niejszego, mniej istotnego

age-conscious  eɪdʒ ˈkɒnʃəs  świa-
domy swojego wieku/starości

age-reducing  eɪdʒ rɪˈdjuːsɪŋ  redu-
kujący objawy starzenia

ageing  ˈeɪdʒɪŋ  starzejący się

agricultural  ˌæɡrɪˈkʌltʃrəl  rolny

aimed at sb  eɪmd ət ˈsʌmbədi  skie-
rowany do kogoś

aimed at sth  eɪmd ǝt ˈsʌmθɪŋ 
 stworzony w jakimś celu, mający 
jakiś cel

aircraft  ˈeəkrɑːft  samolot, samoloty

airliner  ˈeəlaɪnə(r)  liniowiec, sa-
molot rejsowy

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

akin to sth  əˈkɪn tə ˈsʌmθɪŋ  po-
dobny do czegoś, w stylu czegoś

alarming  əˈlɑːmɪŋ  alarmujący

alarmist  əˈlɑːmˌɪst  panikarski

A level  əɪ ˈlevl  egzaminy A level 
(odpowiednik matury) (UK)

Alice in Wonderland  ˈælɪs ɪn 
ˈwʌndəlænd  Alicja w Krainie Cza-
rów

a litany of sth  ə ˈlɪtəni əv ˈsʌmθɪŋ 
 cała lista czegoś, długa lista

all-encompassing  ɔːl ɪnˈkʌmpəsɪŋ 
 wyczerpujący, obejmujący wszystko

all-important  ɔːl ɪmˈpɔːtnt  niezwy-
kle ważny, arcyważny

all-in  ˈɔːlˈɪn  all inclusive, ze wszyst-
kimi opłatami (pot., UK)

all-singing, all-dancing  ɔːl ˈsɪŋɪŋ ɔːl 
ˈdɑːnsɪŋ  mający wszystkie możliwe 
zalety

allegation  ˌæləˈɡeɪʃn  domniema-
nie, oskarżenie

alleged to have done sth  əˈledʒd 
tə həv dʌn ˈsʌmθɪŋ  który rzekomo 
czegoś dokonał

all kinds of sth  ɔːl kaɪndz əv 
ˈsʌmθɪŋ  najprzeróżniejsze rodzaje 
czegoś

all manner of sth  ɔːl ˈmænə(r) əv 
ˈsʌmθɪŋ  wszelkiego rodzaju coś

alluring  əˈlʊərɪŋ  kuszący

along the way  əˈlɒŋ ðə ˈweɪ   
po drodze

alternatively  ɔːlˈtɜːnətɪvli  ewentu-
alnie

alumnus  əˈlʌmnəs  wychowanek, 
absolwent

a match made in heaven  ə mætʃ 
meɪd ɪn ˈhevn  idealna para

amazingly  əˈmeɪzɪŋli  zdumiewa-
jąco

amazing  əˈmeɪzɪŋ  niesamowity

ambergris  ˈæmbəɡriːs  ambra

ambitious  æmˈbɪʃəs  ambitny

amicable  ˈæmɪkəbl  przyjazny,  
polubowny

an air of uncertainty  ən eə(r) əv 
ʌnˈsɜːtnti  element niepewności, 
wrażenie niepewności

ancient  ˈeɪnʃənt  starożytny

animus  ˈænɪməs  niechęć, wrogość 
(wobec kogoś)

an inside track on sth  ən ɪnˈsaɪd 
træk ɒn ˈsʌmθɪŋ  informacje  
z pierwszej ręki na jakiś temat,  
wiedza ekspercka od kuchni  
o czymś

an instant hit  ən ˈɪnstənt hɪt  na-
tychmiastowy hit, wielki przebój
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annual revenues  ˈænjuəl 
ˈrevənjuːz  roczne przychody

an objective eye  ən əbˈdʒektɪv aɪ 
 obiektywne spojrzenie

anticipated  ænˈtɪsɪpeɪtɪd  oczeki-
wany

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

anxious  ˈæŋkʃəs  zaniepokojony, 
poddenerwowany

apart from sth  əˈpɑːt frəm ˈsʌmθɪŋ 
 poza czymś 

a piece of cake  ə piːs əv keɪk  łatwi-
zna, kaszka z mleczkiem

apparent  əˈpærənt  widoczny,  
pozorny

appealing to sb  əˈpiːlɪŋ tə 
ˈsʌmbədi  atrakcyjny dla kogoś

appearance  əˈpɪərəns  wygląd

application  ˌæplɪˈkeɪʃn  zastosowa-
nie, zaaplikowanie (np. kosmetyku)

appropriately  əˈprəʊpriətli  słusz-
nie, odpowiednio

approx. (approximately)  əˈprɒks 
əˈprɒksɪmətli  około, w przybliżeniu

aquatic  əˈkwætɪk  wodny

arch support  ɑːtʃ səˈpɔːt  wsparcie 
łuku (wkładka ortopedyczna lub 
wyprofilowanie buta)

arguably  ˈɑːɡjuəbli  zapewne, moż-
liwe

armed  ɑːmd  uzbrojony

a rotten apple spoils the bunch  ə 
ˈrɒtn ˈæpl spɔɪlz ðə bʌntʃ  łyżka 
dziegciu psuje beczkę miodu

arrangement  əˈreɪndʒmənt  układ, 
ustalenia

artificially  ˌɑːtɪˈfɪʃli  sztucznie

as a consequence  əz ə 
ˈkɒnsɪkwəns  w rezultacie (czegoś), 
wskutek (czegoś)

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

a smidge over X  ə ˈsmɪdʒ ˈəʊvə(r) 
 ociupinę ponad X

as much as X  əz ˈmʌtʃ æz  aż X

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

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

assertion  əˈsɜːʃn  zapewnienie, za-
łożenie

assets  ˈæsets  zasoby, majątek

associated with sth  əˈsəʊʃieɪtɪd 
wɪð ˈsʌmθɪŋ  kojarzący się z czymś

association  əˌsəʊʃiˈeɪʃn  skojarzenie

assurance  əˈʃʊərəns  zapewnienie

as the saying goes...  əz ðə ˈseɪɪŋ 
ɡəʊz  jak głosi porzekadło...

as things stand...  əz ˈθɪŋz stænd   
w obecnej sytuacji...

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

at any given point in time  ət ˈeni 
ɡɪvn pɔɪnt ɪn ˈtaɪm  w dowolnej 
chwili

at a price  ət ə praɪs  kosztem  
(czegoś, jakimś)

athletic footwear  æθˈletɪk 
ˈfʊtweə(r)  obuwie sportowe

ATM (automated teller machi-
ne)  ˌeɪ tiːˈem ˈɔːtəmætɪd ˈtelə(r) 
məˈʃiːn  bankomat

at one point or another  ət wʌn 
pɔɪnt ɔː(r) əˈnʌðə(r)  w pewnej chwi-
li

a total of X  ə ˈtəʊtl əv  łącznie X, 
łączna ilość X

at present  ət ˈpreznt  obecnie

at the drop of a hat  ət ðə drɒp əv 
ǝ hæt  ot tak, bez powodu

at the expense of sth  ət ðə 
ɪkˈspens əv ˈsʌmθɪŋ  kosztem cze-
goś

at the helm  ət ðə helm  u steru

attorney general  əˌtɜ:ni ˈdʒenrəl 
 prokurator generalny

attractive  əˈtræktɪv  atrakcyjny

audiences  ˈɔːdiənsɪz  widzowie, 
widownia

audience  ˈɔːdiəns  czytelnicy

auditor  ˈɔːdɪtə(r)  audytor

aurora borealis  ɔːˌrɔːrə ˌbɔːriˈeɪlɪs 
 zorza polarna

authorities  ɔːˈθɒrətiz  władze

autocratic  ˌɔːtəˈkrætɪk  autokra-
tyczny

automaker  ˈɔːtəʊmeɪkə(r)  produ-
cent aut

automobile  ˈɔːtəməbiːl  samochód 
(US)

autonomous  ɔːˈtɒnəməs  autono-
miczny, samodzielny

avant-garde  ˌævɒŋˈɡɑːd  awangar-
dowy

a variety of sth  ə vəˈraɪəti əv 
ˈsʌmθɪŋ  różnorodność czegoś,  
wielość

aviation fuel  ˌeɪviˈeɪʃn ˈfjuːəl   
paliwo lotnicze

aviation  ˌeɪviˈeɪʃn  awiacja,  
lotnictwo

avid  ˈævɪd  zapalony

awareness  əˈweənəs  wiedza,  
znajomość (o czymś, czegoś)

aware of sth  əˈweə(r) əv ˈsʌmθɪŋ 
 świadomy czegoś

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

axis  ˈæksɪs  oś

B
baby boomer  ˈbeɪbi ˈbuːmə(r) 
 osoba z pokolenia wyżu demogra-
ficznego

bachelor’s degree  ˈbætʃələz dɪˈɡriː 
 tytuł/stopień licencjata

backdrop  ˈbækdrɒp  tło (czegoś)

background  ˈbækɡraʊnd  tło, zarys 
(historii, sytuacji)

backsliding  ˈbækslaɪdɪŋ  odstęp-
stwa (od reguły, postanowienia), 
odchodzenie (od decyzji)

backstory  ˈbækstɔːri  prehistoria 
(czegoś), to, co się z czymś wcze-
śniej działo

bald  bɔːld  łysy

baldie  ˈbɔːldi  łysol
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barely  ˈbeəli  ledwo

barley  ˈbɑːli  jęczmień

barrage  ˈbærɑːʒ  bombardowanie 
(czymś), zalew (czegoś)

based on sth  beɪst ɒn ˈsʌmθɪŋ   
w oparciu o coś

basket  ˈbɑːskɪt  kosz

batch  bætʃ  rzut

battleground  ˈbætlɡraʊnd  pole 
bitwy

bay  beɪ  zatoka

beast  biːst  bestia, zwierz (również 
w przenośni o czymś ogólnie)

beauty spot  ˈbjuːti spɒt  pieprzyk

behaviour  bɪˈheɪvjə(r)  zachowanie 
(UK)

behind bars  bɪˈhaɪnd bɑːz  za krat-
kami

be it X, Y...  bi ɪt  czy to X, czy Y, czy...

belief  bɪˈliːf  przekonanie, opinia

benign  bəˈnaɪn  nieszkodliwy, ła-
godny

Bermuda shorts  bəˈmjuːdə ʃɔːts 
 bermudy

beside sth  bɪˈsaɪd ˈsʌmθɪŋ  oprócz 
czegoś

big-time  ˈbɪɡ taɪm  na wielką skalę

Big Bang  bɪɡ bæŋ  Wielki Wybuch

billionaire  ˌbɪljəˈneə(r)  miliarder

biofuel  ˈbaɪəʊfjuːəl  biopaliwo

bleak  bliːk  ponury, niewesoły

blemish  ˈblemɪʃ  skaza, plama

bliss  blɪs  szczęście, rozkosz

blubber  ˈblʌbə(r)  tłuszcz wielorybi

blueberry  ˈbluːbəri  borówka

blueprint  ˈbluːprɪnt  schemat, plan

board  bɔːd  rada (nadzorcza,  
dyrektorów)

bodily  ˈbɒdɪli  cielesny

bold  bəʊld  odważny

bombastic  bɒmˈbæstɪk  bomba-
styczny

bonds  bɒndz  obligacje

border  ˈbɔːdə(r)  granica

bored with sth  bɔːd wɪð ˈsʌmθɪŋ 
 znudzony czymś

botox  ˈbəʊtɒks  botoks (zabiegi 
kosmetyczne)

bottleneck  ˈbɒtlnek  wąskie gardło 
(np. systemu)

boundary  ˈbaʊndri  granica

bout of sth  baʊt əv ˈsʌmθɪŋ  (na-
gły/chwilowy) napad/atak czegoś

boycott  ˈbɔɪkɒt  bojkot

brainchild  ˈbreɪntʃaɪld  pomysł 
(czyjś)

brand ambassador  brænd 
æmˈbæsədə(r)  ambasador marki

breathtaking  ˈbreθteɪkɪŋ  zapierają-
cy dech w piersiach

breed  briːd  rodzaj, typ (czegoś)

bribery  ˈbraɪbəri  łapówkarstwo

briefly  ˈbriːfli  krótko

bronzed  brɒnzd  brązowy, opalony

broth  brɒθ  wywar

brow filler  braʊ ˈfɪlə(r)  kredka  
do malowania brwi

Brussels  ˌbrʌslz  Bruksela

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

bucks  bʌks  dolce (pot. o dolarach, 
US)

bump  bʌmp  wzrost, zwiększenie 
(np. popularności)

bunch  bʌntʃ  grupa, grono

bungalow  ˈbʌŋɡələʊ  dom parte-
rowy

burgeoning  ˈbɜːdʒənɪŋ  rodzący się, 
rosnący

business people  ˈbɪznəs ˈpiːpl   
ludzie biznesu

buttocks  ˈbʌtəks  pośladki; tyłek

buyer’s market  ˈbaɪərz ˈmɑːkɪt 
 rynek nabywcy

by and large  baɪ ənd lɑːdʒ   
w sumie, ogólnie rzecz biorąc

by contrast  baɪ ˈkɒntrɑːst  odwrot-
nie, inaczej

by nature  baɪ ˈneɪtʃə(r)  z natury

by the book  baɪ ðə bʊk  zgodnie  
ze sztuką, według reguł/zasad

by the mid-X  baɪ ðə mɪd  do poło-
wy X (lat 80., stulecia itp.)

C
cagey  ˈkeɪdʒi  ostrożny, wymijający

campaigning  kæmˈpeɪnɪŋ  walka  
(o coś), toczenie kampanii

Canary Islands  kəˈneəri ˈaɪləndz 
 Wyspy Kanaryjskie

candy  ˈkændi  słodycze, cukierek 
(US)

cannabis  ˈkænəbɪs  kanabis,  
marihuana

capital  ˈkæpɪtl  stolica

captain of industry  ˈkæptɪn əv 
ˈɪndəstri  szycha w biznesie/branży, 
potentat (w swojej branży)

carbon emissions  ˈkɑːbən iˈmɪʃnz 
 emisje węglowe

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

Caribbean  kəˈrɪbiən  region Morza 
Karaibskiego, Karaiby

caribou  ˈkærɪbuː  karibu

catch me if you can!  kætʃ miː ɪf ju 
kæn  złap mnie, jeśli potrafisz!  
(również tytuł filmu)

catering  ˈkeɪtərɪŋ  katering, zaopa-
trzenie gastronomiczne

catlike  ˈkætlaɪk  koci

catwalk  ˈkætwɔːk  wybieg  
(dla modelek)

caught-on-camera  ˈkɔːt ɒn 
ˈkæmərə  zarejestrowany na taśmie, 
nagrany (tylko przed rzeczowni-
kiem)

cautious  ˈkɔːʃəs  ostrożny

celebratory  ˌseləˈbreɪtəri  uroczysty

celebrity  sɪˈlebrɪti  gwiazda,  
znakomitość

centennial  senˈtenɪəl  stulecie 
(rocznica)

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

chain mail  tʃeɪn meɪl  kolczuga

chairman  ˈtʃeəmən  prezes

championship run  ˈtʃæmpɪənʃɪp 
rʌn  mistrzostwo (utrzymywanie 
przez kogoś tytułu mistrza,  
np. liczone w latach)

championship  ˈtʃæmpiənʃɪp   
mistrzostwo

chances are that...  ˈtʃɑːnsɪz ɑː(r) 
ðæt  z pewnością..., najprawdopo-
dobniej...

changeable  ˈtʃeɪndʒəbəl  zmienny

charge  tʃɑːdʒ  opłata

charismatic  ˌkærɪzˈmætɪk  chary-
zmatyczny

charity  ˈtʃærɪti  związany z dobro-
czynnością, przeznaczony na cele 
dobroczynne

chart-topping  ˈtʃɑːt tɒpɪŋ  zajmujący 
pierwsze miejsca na listach przebo-
jów (tylko przed rzeczownikiem)

chart  tʃɑːt  diagram, schemat

chemical  ˈkemɪkl  substancja  
chemiczna

choirmaster  ˈkwaɪəmɑːstə(r)   
dyrektor chóru

choir  ˈkwaɪə(r)  chór

chronic  ˈkrɒnɪk  przewlekły,  
chroniczny

cigar-making  sɪˈɡɑː(r) ˈmeɪkɪŋ   
wytwarzanie cygar

circuitous  sɜːˈkjuːɪtəs  okrężny,  
pośredni

city dweller  ˈsɪti ˈdwelə(r)  mieszka-
niec miasta

clear head  klɪə(r) hed  czysty umysł

clippers  ˈklɪpəz  cążki

close-up  klǝʊz ʌp  zbliżenie, przyj-
rzenie się czemuś z bliska

close up  kləʊz ʌp  w bezpośrednim 
sąsiedztwie, tuż obok

clout  klaʊt  wpływy, znaczenie

clubbing  ˈklʌbɪŋ  chodzenie  
po klubach/dyskotekach, clubbing

coastal  ˈkəʊstl  nadbrzeżny,  
nadmorski

cod  kɒd  dorsz

coincidence  kəʊˈɪnsɪdəns  przypa-
dek, zbieg okoliczności

collapse  kəˈlæps  zawalenie się, 
runięcie

collection of tax  kəˈlekʃn əv tæks 
 zbieranie podatków

collectively  kəˈlektɪvli  łącznie

college undergraduate  ˈkɒlɪdʒ 
ˌʌndəˈɡrædʒʊət  student studiów 
licencjackich

colour wheel  ˈkʌlə(r) ˈwiːl  koło 
barw

combined with sth  kəmˈbaɪnd wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  połączony z czymś

commensurate  kəˈmenʃərət  współ-
mierny

commercial fisherman  kəˈmɜːʃl 
ˈfɪʃəmən  osoba zajmująca się rybo-
łówstwem przemysłowym

commission  kəˈmɪʃn  prowizja

commitment to sth  kəˈmɪtmənt tə 
ˈsʌmθɪŋ  oddanie się  czemuś,  
zaangażowanie w coś

committee  kəˈmɪti  komitet

commodity  kəˈmɒdɪti  towar,  
artykuł (np. spożywczy)

commodity pool opera-
tor  kəˈmɒdɪti puːl ˈɒpəreɪtə(r) 
 operator funduszu towarowego/
surowcowego

commonly known as X  ˈkɒmənli 
nəʊn æz  powszechnie znany jako X

community  kəˈmjuːnɪti  społecz-
ność

company formation  ˈkʌmpəni 
fɔːˈmeɪʃn  utworzenie spółki

compared to sth  kəmˈpeəd tə 
ˈsʌmθɪŋ  w porównaniu do czegoś

comparison  kəmˈpærɪsn  porów-
nanie

compelling  kəmˈpelɪŋ  frapujący, 
fascynujący

competition  ˌkɒmpəˈtɪʃn   
konkurencja

competitive with sth  kəmˈpetətɪv 
wɪð ˈsʌmθɪŋ  konkurencyjny wobec 
czegoś

competitor  kəmˈpetɪtə(r)  rywal

compliance  kəmˈplaɪəns  zgodność 
(z normami/regułami), przestrzega-
nie (normy)

compound  ˈkɒmpaʊnd  ośrodek, 
kompleks (budynków)

compromise  ˈkɒmprəmaɪz  kom-
promis

concerned with sth  kənˈsɜːnd wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  zaniepokojony czymś

concern  kənˈsɜːn  obawa

confusion  kənˈfjuːʒn  zamęt, niepo-
rozumienie

Congress  ˈkɒŋɡres  Kongres (USA)

consecutive  kənˈsekjʊtɪv  z rzędu, 
kolejny

consent  kənˈsent  zgoda, zezwole-
nie

conservative  kənˈsɜːvətɪv  konser-
watywny; ostrożny (np. o szacunko-
wej wartości)

considerably  kənˈsɪdərəbli  znacz-
nie, w znacznym stopniu

consortium  kənˈsɔːtɪəm  konsor-
cjum

conspiracy theory  kənˈspɪrəsi 
ˈθɪəri  teoria spiskowa

contactless  ˈkɒntæktləs  zbliżenio-
wy (np. karta, płatność)

contemplative  kənˈtemplətɪv   
refleksyjny

continually  kənˈtɪnjʊəli  stale

controlling  kənˈtrəʊlɪŋ  despotycz-
ny, kontrolujący

controversial  ˌkɒntrəˈvɜːʃl  kontro-
wersyjny

controversy  ˈkɒntrəvɜːsi  kontro-
wersje

conventional  kənˈvenʃnəl  tradycyj-
ny, konwencjonalny

conversant with sth  kənˈvɜːsnt wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  dobrze zaznajomiony  
z czymś, znający się na czymś

conviction  kənˈvɪkʃn  przekonanie 
(np. o czymś)
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convincingly  kənˈvɪnsɪŋli  w prze-
konujący sposób

cooling  ˈkuːlɪŋ  chłodzenie

cool  kuːl  chłodny, chłodnawy

cooped up  kuːpt ʌp  stłoczony,  
zamknięty (w ciasnocie)

Copenhagen  ˌkəʊpənˈheɪɡən   
Kopenhaga

copious  ˈkəʊpɪəs  obfity, pokaźny

core inflation  kɔː(r) ɪnˈfleɪʃn  infla-
cja bazowa

corporate tax  ˈkɔːpərət tæks  poda-
tek korporacyjny

correcting stick  kəˈrektɪŋ stɪk   
korektor (do twarzy)

corruption  kəˈrʌpʃn  zepsucie,  
korupcja

corrupt  kəˈrʌpt  zepsuty

Costa Rican  ˈkɒstə ˈriːkən  kostary-
kański

cost of living  kɒst əv ˈlɪvɪŋ  koszty 
utrzymania

counterpart  ˈkaʊntəpɑːt  odpo-
wiednik

cover-up  ˈkʌvə(r) ʌp  zatuszowanie 
(czegoś)

cover girl  ˈkʌvə(r) ɡɜːl  dziewczyna 
z okładki

cover  ˈkʌvə(r)  cover (piosenka in-
nych artystów wykonywana przez 
kogoś w ramach naśladownictwa, 
interpretacji itp.)

coveted  ˈkʌvɪtɪd  upragniony

COVID-19  ˌkəʊvɪd naɪnˈtiːn   
Covid-19 (potocznie o: wirus,  
pandemia oraz samo schorzenie) 

cracking  ˈkrækɪŋ  pękanie  
(np. naskórka)

crafty  ˈkrɑːfti  sprytny, chytry

cranial  ˈkreɪnɪəl  czaszkowy, czaszki

crash  kræʃ  krach (np. finansowy)

credibility  ˌkredɪˈbɪlɪti  wiarygod-
ność

cricketer  ˈkrɪkɪtə(r)  gracz  
w krykieta

cricket  ˈkrɪkɪt  krykiet

criminal proceedings  ˈkrɪmɪnl 
prəˈsiːdɪŋz  postępowanie  
w sprawie karnej

criminal  ˈkrɪmɪnl  przestępca

cross-country skiing  krɒs kʌntrɪ 
ˈskiːɪŋ  narciarstwo biegowe,  
przełajowe

cross-country  ˈkrɒsˈkʌntrɪ  przełajo-
wy (np. bieg)

crowberry  ˈkrəʊbri  bażyna czarna

crowded  ˈkraʊdɪd  zatłoczony

cruise ship  kruːz ʃɪp  statek  
wycieczkowy/rejsowy

cruising speed  ˈkruːzɪŋ spiːd   
prędkość przelotowa

cryptocurrency  ˈkrɪptəʊˌkʌr(ə)nsi 
 kryptowaluta

cubic  ˈkjuːbɪk  sześcienny

curiouser and curio-
user...  ˈkjʊriəsə(r) ənd ˈkjʊriəsə(r) 
 ...jak zdumiewająco! Coraz bardziej 
zdumiewająco! (cyt. z „Alicji w Kra-
inie Czarów” L. Carrolla)

curved  kɜːvd  zakrzywiony

Czechia  ˈtʃekiə  Czechy

D
dare  deə(r)  odważne działanie, 
śmiałość

dashing  ˈdæʃɪŋ  przystojny,  
szykowny

day-to-day  deɪ tə deɪ  codzienny, 
zwyczajny

day job  deɪ dʒɒb  podstawowe  
zajęcie, praca podstawowa  
(a nie dodatkowa)

debt  det  zadłużenie

deceiving  dɪˈsiːvɪŋ  zwodniczy

decent  ˈdiːsnt  przyzwoity

deduction  dɪˈdʌkʃn  potrącenie, 
odliczenie

defence  dɪˈfens  obrona (UK)

defiance  dɪˈfaɪəns  nieposłuszeń-
stwo, niepodporządkowanie się

definitely  ˈdefɪnətli  z pewnością, 
na pewno

delay  dɪˈleɪ  opóźnienie

delicacy  ˈdelɪkəsi  rarytas, delikates

delta-winged  ˈdeltə wɪŋd  o skrzy-
dle typu “delta”

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

demeanour  dɪˈmiːnə(r)  zachowa-
nie (się), postawa (UK)

demise  dɪˈmaɪz  zgon, śmierć

demographic  ˌdeməˈɡræfɪk  war-
stwa demograficzna

denim  ˈdenɪm  materiał dżinsowy, 
dżins

departed  dɪˈpɑːtɪd  zmarły

depending on sth  dɪˈpendɪŋ ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  w zależności od czegoś

depressed  dɪˈprest  osłabiony, do-
tknięty kryzysem

deregulation  ˌdiːˌreɡjuˈleɪʃn  de-
regulacja, usuwanie restrykcji/
limitów

desert  dɪˈzɜːt  pustynia

deserted  dɪˈzɜːtɪd  opuszczony, 
pusty

desirable  dɪˈzaɪərəbl  pożądany, 
atrakcyjny

desire  dɪˈzaɪə(r)  pragnienie

despite  dɪˈspaɪt  pomimo

destination  ˌdestɪˈneɪʃn  cel podró-
ży

destruction  dɪˈstrʌkʃn  zniszczenie

detail-oriented  ˈdiːteɪl ˈɔːrɪəntɪd 
 zwracający uwagę na szczegóły, 
drobiazgowy

detrimental  ˌdetrɪˈmentl  szkodliwy

developing nations  dɪˈveləpɪŋ 
ˈneɪʃn  kraje rozwijające się

development  dɪˈveləpmənt  rozwi-
janie, tworzenie

device  dɪˈvaɪs  urządzenie

dichotomy  daɪˈkɒtəmi  dychotomia

digital financial footprint  ˈdɪdʒɪtl 
faɪˈnænʃl ˈfʊtprɪnt  cyfrowy ślad  
finansowy

directive  dəˈrektɪv  dyrektywa,  
wytyczna
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directly  dəˈrektli  bezpośrednio

directorial  ˌdaɪrekˈtɔːriəl  reżyserski

disaster  dɪˈzɑːstə(r)  katastrofa

discreet  dɪˈskriːt  dyskretny

disgruntled  dɪsˈɡrʌntld  niezadowo-
lony, zdegustowany

ditto  ˈdɪtəʊ  tak samo

diverse  daɪˈvɜːs  różnorodny,  
zróżnicowany

dividends  ˈdɪvɪdendz  dywidendy

dodgy dealings  ˈdɒdʒi ˈdiːlɪŋz  po-
dejrzane działania, machlojki

dog-eat-dog  dɒɡ iːt dɒɡ  zaciekły, 
zażarty; w którym każdy jest sobie 
wrogiem (np. o świecie biznesu) 
(tylko przed rzeczownikiem)

dog sledding  dɒg sledɪŋ  wyścigi/
jazda psimi zaprzęgami

domestic  dəˈmestɪk  w domu,  
domowy

domino effect  ˈdɒmɪnəʊ ɪˈfekt 
 efekt domina

don’t quote me on that...  dəʊnt 
kwəʊt miː ɒn ðæt  nie dam sobie 
głowy uciąć...

door to door  dɔː(r) tə dɔː(r)   
w systemie obwoźnym (nie  
przed rzeczownikiem)

doubtful  ˈdaʊtfʊl  wątpliwy

downside  ˈdaʊnsaɪd  negatyw, 
minus

down to sth  daʊn tə ˈsʌmθɪŋ  z 
powodu czegoś, w wyniku czegoś

Down’s syndrome  ˈdaʊnz 
ˈsɪndrəʊm  zespół Downa

drawback  ˈdrɔːbæk  wada, minus

dreamy  ˈdriːmi  rozmarzony; marzy-
cielski

dried seaweed  draɪd ˈsiːwiːd  usu-
szone wodorosty

drop-dead gorgeous  drɒp ded 
ˈɡɔːdʒəs  szałowy, piękny na zabój

dropout  ˈdrɒpaʊt  osoba, która nie 
skończyła studiów/porzuciła naukę

dual  ˈdjuːəl  podwójny

due respect  djuː rɪˈspekt  należny 
szacunek

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

dutifully  ˈdjuːtɪfəli  obowiązkowo, 
posłusznie

duty  ˈdjuːti  zadanie, obowiązek

dynastic  dɪˈnæstɪk  dynastyczny

E
eagerly  ˈiːɡəli  z niecierpliwością, 
gorliwie

early doors  ˈɜːli dɔːz  początki  
(czegoś) (UK)

early start  ˈɜːli stɑːt  wczesna  
pobudka, wczesny start

earnestly  ˈɜːnɪstli  szczerze,  
poważnie

easily explained  ˈiːzəli ɪkˈspleɪnd 
 łatwy do wytłumaczenia

economically viable  ˌiːkəˈnɒmɪkli 
ˈvaɪəbl  rentowny, opłacalny

economic crash  ˌiːkəˈnɒmɪk kræʃ 
 krach ekonomiczny

economist  ɪˈkɒnəmɪst  ekonomista

Edinburgh  ˈedɪnbrə  Edynburg

editorial  ˌedɪˈtɔːrɪəl  felieton,  
artykuł

editor  ˈedɪtə(r)  redaktor

effective  ɪˈfektɪv  efektywny, realny

effeminacy  ɪˈfemɪnəsi  zniewieścia-
łość

effort  ˈefət  wysiłek

eider  ˈaɪdə(r)  edredon  
(ptak wodny podobny do kaczki)

elsewhere  ˌelsˈweə(r)  gdzie indziej

embarrassing  ɪmˈbærəsɪŋ   
żenujący

embassy  ˈembəsi  ambasada

emerging  ɪˈmɜːdʒɪŋ  rozwijający się

emphasis  ˈemfəsɪs  nacisk, akcent 
(na coś)

empire  ˈempaɪə(r)  imperium

encouragement  ɪnˈkʌrɪdʒmənt 
 zachęta, wsparcie, popieranie

encouraging  ɪnˈkʌrɪdʒɪŋ  zachęca-
jący

endeavour  ɪnˈdevə(r)  przedsię-
wzięcie (UK)

endgame  ˈendɡeɪm  gra końcowa, 
końcówka rozgrywki

enormous  ɪˈnɔːməs  ogromny

entity  ˈentɪti  podmiot

entrepreneuria-
lism  ˌɒntrəprəˈnɜːriəlɪzm  przedsię-
biorczość, duch przedsiębiorczości

entrepreneur  ˌɒntrəprəˈnɜː(r) 
 przedsiębiorca

environmentally frien-
dly  ɪnˌvaɪərənˈmentəli ˈfrendli   
przyjazny dla środowiska

eponymous  ɪˈpɒnɪməs  tytułowy 
(tylko przed rzeczownikiem)

equally  ˈiːkwəli  jednakowo

equation  ɪˈkweɪʒn  równanie

equipment  ɪˈkwɪpmənt  wyposaże-
nie, sprzęt

equity investor  ˈekwɪti ɪnˈvestə(r) 
 inwestor kapitałowy

equity trading  ˈekwɪti ˈtreɪdɪŋ   
obrót akcjami, handel

essential  ɪˈsenʃl  niezbędny, podsta-
wowy

establishment  ɪˈstæblɪʃmənt   
założenie

estimated  ˈestɪmeɪtɪd  szacowany, 
podawany w przybliżeniu

eternal youth  ɪˈtɜːnl juːθ  wieczna 
młodość

ethnicity  eθˈnɪsəti  narodowość, 
pochodzenie etniczne

ethnic roots  ˈeθnɪk ruːts  korzenie 
etniczne

evangelist  ɪˈvændʒəlɪst  kaznodzie-
ja, głosiciel (poglądów)

even so...  ˈiːvn ˈsəʊ  mimo to...,  
a jednak...

eventually  ɪˈventʃʊəli  ostatecznie, 
w końcu

event  ɪˈvent  wydarzenie

ever-changing  ˈevə(r) ˈtʃeɪndʒɪŋ 
 wiecznie zmieniający się, zmienny

evidence  ˈevɪdəns  dowód, dowody

excursion  ɪkˈskɜːʃn  wycieczka
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executive  ɪɡˈzekjʊtɪv  (ktoś) wyż-
szego szczebla, (należący do) ścisłe-
go kierownictwa

exile  ˈeksaɪl  wygnanie

existence  ɪɡˈzɪstəns  istnienie

existing  ɪɡˈzɪstɪŋ  istniejący

exit  ˈeksɪt  wyjście, opuszczenie

exorbitant  ɪɡˈzɔːbɪtənt  niebotycz-
ny, kolosalny

expectation  ˌekspekˈteɪʃn   
oczekiwanie, nadzieja

expenditure  ɪkˈspendɪtʃə(r)   
wydatki, nakłady

exploration licence  ˌekspləˈreɪʃn 
ˈlaɪsns  koncesja wydobywcza

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

exposed to sth  ɪkˈspəʊzd tə 
ˈsʌmθɪŋ  narażony na coś

extension  ɪkˈstenʃn  przedłużenie, 
rozwinięcie

extract  ˈekstrækt  wyciąg, wyjątek 
(z tekstu)

extradition  ˌekstrəˈdɪʃn  ekstradycja

extravagant  kˈstrævəɡənt   
ekstrawagancki

extra  ˈekstrə  dodatkowy

extremely  ɪkˈstriːmli  ogromnie, 
niezwykle

extreme  ɪkˈstriːm  ekstremalny, 
skrajny

eyelash  ˈaɪlæʃ  rzęsa

eyeliner  ˈaɪlaɪnə(r)  konturówka, 
kredka do oczu

eye shadow  aɪ ˈʃædəʊ  cień  
do powiek

F
fabric  ˈfæbrɪk  tkanina, materiał

facetiously  fəˈsiːʃəsli  żartobliwie

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

facial  ˈfeɪʃl  maseczka do twarzy; 
zabieg kosmetyczny (dotyczący 
twarzy)

facilities  fəˈsɪlɪtɪz  infrastruktura, 
udogodnienia

facility  fəˈsɪləti  zakład

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

fall  fɔːl  jesień (US)

false advertising  ˈfɔːls ˈædvətaɪzɪŋ 
 reklama zawierająca nieprawdziwe 
informacje

famed for sth  feɪmd fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 słynący z czegoś, znany z czegoś

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

far better  ˈfɑː(r) ˈbetə(r)  o wiele 
lepiej

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

fashion line  ˈfæʃn laɪn  kolekcja 
(mody)

favourite with sb  ˈfeɪvərɪt wɪð 
ˈsʌmbədi  cieszący się powodze-
niem u kogoś (UK)

feature  ˈfiːtʃə(r)  cecha, funkcja

federal income tax  ˈfedərəl ˈɪŋkʌm 
tæks  federalny podatek dochodo-
wy

feisty  ˈfaɪsti  pełen werwy,  
zadziorny

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

female preserve  ˈfiːmeɪl prɪˈzɜːv 
 domena kobiet, żeńskie zadanie/
działka

ferry  ˈferi  prom

fiction  ˈfɪkʃn  beletrystyka

FIFA  ˈfiːfə  FIFA (organizacja  
piłkarska)

film-maker  fɪlm meɪkə(r)  filmowiec

financial gains  faɪˈnænʃl ɡeɪnz   
zyski finansowe

financial performance  faɪˈnænʃl 
pəˈfɔːməns  wyniki finansowe

fine arts  faɪn ɑːts  sztuki piękne

finish  ˈfɪnɪʃ  efekt końcowy,  
wykończenie

fireweed  ˈfaɪəˌrwid  wierzbówka 
kiprzyca

first funding round  ˈfɜːst ˈfʌndɪŋ 
ˈraʊnd  pierwsza transza/runda  
finansowania

fitting  ˈfɪtɪŋ  trafny, odpowiedni

fixed  fɪkst  stały, ustalony

fjord  fɪˈɔːd  fiord

flat rate  flæt reɪt  stała stawka,  
ryczałt

flaw  flɔː  wada

fledgling  ˈfledʒlɪŋ  raczkujący, po-
czątkujący

fleet  fliːt  flota (także samolotów)

flexible  ˈfleksəbl  elastyczny

flight  flaɪt  lot

focal point  ˈfəʊkl pɔɪnt  punkt cen-
tralny, główny punkt

folk  fəʊk  ludzie (pot.)

following X  ˈfɒləʊɪŋ  po X

for all concerned  fə(r) ɔːl kənˈsɜːnd 
 dotyczący wszystkich (zaintereso-
wanych)

for better or worse  fə(r) ˈbetə(r) 
ɔː(r) wɜːs  na dobre i złe, tak czy 
owak

forehead  ˈfɒrɪd  czoło

foreign direct investment 
(FDI)  ˈfɒrən dɪˈrekt ɪnˈvestmənt 
ˌef diː ˈaɪ  bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne

for instance  fə(r) ˈɪnstəns  na przy-
kład

formerly  ˈfɔːməli  dawniej, kiedyś

former  ˈfɔːmə(r)  były, dawny

formidable  ˈfɔːmɪdəbl  robiący wra-
żenie, mocny

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

for the sake of X  fə(r) ðə seɪk ɒv   
w trosce o X, przez wzgląd na X

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

forward-looking  ˈfɔːwəd ˈlʊkɪŋ  pa-
trzący w przyszłość, przyszłościowy

for X to come  fə(r) tə kʌm  przez 
dalsze/kolejne X (lat, miesięcy itp.)

foundation  faʊnˈdeɪʃn  podkład

founder  ˈfaʊndə(r)  założyciel
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fraction  ˈfrækʃn  ułamek

framework  ˈfreɪmwɜːk  struktura

fraud  frɔːd  oszustwo

freelancer  ˈfriːlɑːnsə(r)  wolny strze-
lec

from day one  frəm deɪ wʌn  od 
samego początku

frontier with X  ˈfrʌntɪə wɪð  granica 
z X

fuel  ˈfjuːəl  paliwo

full package  fʊl ˈpækɪdʒ  komplet, 
najbogatsza opcja (oferta)

fulmar  ˈfʊlmə(r)  fulmar, petrel

funding  ˈfʌndɪŋ  fundowanie, dofi-
nansowanie

fundraiser  ˈfʌndreɪzə(r)  zbiórka 
funduszy (np. na cele charytatyw-
ne)

fundraising  ˈfʌndreɪzɪŋ  zbieranie 
funduszy na coś

furnished  ˈfɜːnɪʃt  umeblowany/
wyposażony

furnishings  ˈfɜːnɪʃɪŋz  wyposażenie, 
dekoracje (wnętrz)

furthermore  ˌfɜːðəˈmɔː(r)  co wię-
cej, ponadto

G
game-winning  ɡeɪm ˈwɪnɪŋ  zapew-
niający zwycięstwo w meczu (np. 
rzut, akcja)

gender-bending  ˈdʒendə(r) 
ˈbendɪŋ  przekraczający granice płci, 
naginający definicje płci

gender  ˈdʒendə(r)  płeć

generalisation  ˌdʒenrəlaɪˈzeɪʃn 
 uogólnienie

generosity  ˌdʒenəˈrɒsɪti  szczo-
drość, hojność

genesis  ˈdʒenəsɪs  powstanie, ge-
neza

gentle  ˈdʒentl  delikatny, łagodny

ghostly  ˈɡəʊstli  niczym duch (np. 
blady)

gig working  ɡɪɡ ˈwɜːkɪŋ  praca na 
zlecenie, branie „fuch” (pot.)

given sth  ˈgɪvn ˈsʌmθɪŋ  zważywszy 
na coś

glacier  ˈɡlæsɪə(r)  lodowiec

glamourous  ˈɡlæmərəs  czarujący, 
olśniewający (styl)

glam rock  ˌɡlæm ˈrɒk  glam rock 
(styl i gatunek muzyczny)

glitzy  ɡlɪtsi  pełen blichtru/blasku

goatee  ɡəʊˈtiː  kozia bródka

governing body  ˈɡʌvənɪŋ ˈbɒdi 
 kierownictwo, ciało zarządzające

gradually  ˈɡrædʒʊəli  stopniowo

grand piano  ɡrænd pɪˈænəʊ  forte-
pian (koncertowy)

grand  ɡrænd  tysiak, patyk (pot., 
US)

grant  ɡrɑːnt  dotacja

Greater Poland  ˈɡreɪtə(r) ˈpəʊlənd 
 Wielkopolska

grey area  ɡreɪ ˈeəriə  szara strefa, 
niezbadany teren

grey hairs  ɡreɪ heəz  siwe włosy

groomed  ɡruːmd  zadbany, (dobrze) 
przygotowany

grooming  ˈɡruːmɪŋ  wygląd, dbanie 
o wygląd

grossly  ˈɡrəʊsli  znacznie, ogromnie

H
habit  ˈhæbɪt  zwyczaj

hair dye  heə(r) daɪ  farba do wło-
sów

hallucinogenic  həˌluːsɪnəˈdʒenɪk 
 halucynogenny

hamster in a wheel  ˈhæmstər ɪn 
ə ˈwiːl  (jak) chomik w kołowrotku/
karuzeli

handful  ˈhændfʊl  garść, kilka

hard-earned  ˈhɑːdˈɜːnd  ciężko  
zarobiony

hard-working  hɑːd ˈwɜːkɪŋ  ciężko 
pracujący, pracowity

hard evidence  hɑːd ˈevɪdəns  twar-
de dowody

hardly  ˈhɑːdli  prawie wcale, prawie 
nic

hardy  ˈhɑːdi  odporny, wytrzymały

harmful  ˈhɑːmfl  szkodliwy

harsh  hɑːʃ  surowy, ostry

headache  ˈhedeɪk  ból głowy,  
utrapienie

head in the clouds  hed ɪn ðə 
klaʊdz  z głową w chmurach

headlines  ˈhedlaɪnz  nagłówki, 
pierwsze strony gazet

headquartered somewhe-
re  ˈhedˌkɔːtərd ˈsʌmweə(r)  mający 
swoją kwaterę główną gdzieś  
(w jakimś mieście, kraju)

health benefits  helθ ˈbenɪfɪts   
korzyści zdrowotne

healthy glow  ˈhelθi ɡləʊ  zdrowy 
blask (skóry)

hearing  ˈhɪərɪŋ  przesłuchanie,  
posiedzenie

heatwave  ˈhiːtweɪv  fala upałów

heavily  ˈhevɪli  mocno, poważnie

helipad  ˈhelipæd  lądowisko  
dla helikopterów

hesitant  ˈhezɪtənt  niepewny,  
wahający się

hierarchy  ˈhaɪərɑːki  hierarchia

high-end  haɪ end  z wyższej półki

high-impact  haɪ ˈɪmpækt  mający/
wywierający znaczny wpływ (tylko 
przed rzeczownikiem)

high-profile  haɪ ˈprəʊfaɪl  bardzo 
słynny, szeroko znany

high-speed railway  ˈhaɪ spiːd 
ˈreɪlweɪ  kolej dużych prędkości

highlight  ˈhaɪlaɪt  główna atrakcja

highway  ˈhaɪweɪ  autostrada (US)

hiking  ˈhaɪkɪŋ  chodzenie na piesze 
wycieczki, piesze wędrówki

hogwash  ˈhɒɡwɒʃ  bzdura, nonsens 
(pot.)

home-based  həʊm beɪst  z domu 
(o pracy, o prowadzeniu działalno-
ści)

home office  həʊm ˈɒfɪs  praca  
z domu
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homestead  ˈhəʊmsted  domostwo, 
dom; gospodarstwo

home to sb  həʊm tə ˈsʌmbədi   
w którym ktoś przebywa, będący 
domem dla kogoś

homeworking  ˈhəʊmwɜːkɪŋ  praca 
z domu

honestly,...  ˈɒnɪstli  mówiąc szcze-
rze,..., prawdę powiedziawszy,...

honey-roast  ˈhʌni rəʊst  pieczony  
w miodzie (pot., UK)

hop-on, hop-off  hɒp ɒn hɒp ɒf 
 do którego można w każdej chwili 
wsiąść i z którego można wysiąść  
w dowolnym momencie  
(o autobusie turystycznym)

hopeful  ˈhəʊpfl  pełen nadziei, 
optymistyczny

horizon  həˈraɪzn  horyzont

host  həʊst  gospodarz

hostile environment  ˈhɒstaɪl 
ɪnˈvaɪərənmənt  nieprzyjazne  
(dla życia, kogoś) środowisko

hot spring  hɒt sprɪŋ  gorące źródło

household name  ˈhaʊshəʊld neɪm 
 doskonale znana marka/nazwa/
nazwisko

housing block  ˈhaʊzɪŋ ˈblɒk  blok 
mieszkalny

how come...?  ˈhaʊ kʌm  jakim  
cudem...?, jak to możliwe, że...? 
(pot.)

HQ (headquarters)  ˌeɪtʃ ˈkjuː 
ˌhedˈkwɔːtəz  siedziba główna

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

human rights  ˈhjuːmən raɪts  prawa 
człowieka

humdrum  ˈhʌmdrʌm  monotonia

humpback whale  ˌhʌmpbæk ˈweɪl 
 humbak

hunky  ˈhəŋki  przystojny, seksowny 
(tylko o mężczyźnie)

hurdle  ˈhɜːdl  przeszkoda

hydrocarbons  ˌhaɪdrəˈkɑːbənz 
 węglowodory

hypothermia  haɪpə(ʊ)ˈθɜːmɪə   
hipotermia (stan obniżonej  

temperatury ciała spowodowany 
nadmierną utratą ciepła)

I
iceberg  ˈaɪsbɜːɡ  lodowiec, góra 
lodowa

ice sheet  aɪs ʃiːt  tafla lodu,  
pokrywa lodowa

icon  ˈaɪkɒn  obiekt kultu, kultowa 
postać

idyllic  ɪˈdɪlɪk  idylliczny, sielankowy

if it were up to me,...  ɪf ɪt wə(r) ʌp 
tə miː  jeśli by to zależało ode mnie, 
to... (pot.)

ill-fated  ɪl ˈfeɪtɪd  feralny,  
niefortunny

illegal  ɪˈliːɡl  nielegalny

illustrious  ɪˈlʌstrɪəs  znamienity, 
znakomity

immensely  ɪˈmensli  niezwykle, 
ogromnie

immersed in sth  ɪˈmɜːst ɪn ˈsʌmθɪŋ 
 zanurzony w czymś

IMO (in my opinion)  ˌaɪ em ˈəʊ ɪn 
maɪ əˈpɪnɪən  według mnie

impetus  ˈɪmpɪtəs  bodziec, impuls

implication  ˌɪmplɪˈkeɪʃn  konse-
kwencja, implikacja

impoverished  ɪmˈpɒvərɪʃt  zubożały

impressive  ɪmˈpresɪv  imponujący, 
robiący wrażenie

impromptu  ɪmˈprɒmptjuː  sponta-
niczny, niezaplanowany

impropriety  ˌɪmprəˈpraɪəti  nieprzy-
zwoite zachowanie

in-your-face  ɪn jɔː(r) feɪs  wyzywa-
jący, agresywny

in accordance with sth  ɪn əˈkɔːdns 
wɪð ˈsʌmθɪŋ  zgodnie z czymś

inactivity  ˌɪnækˈtɪvɪti  bezczynność

in addition  ɪn əˈdɪʃn  ponadto,  
co więcej

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

inaugural  ɪˈnɔːɡjʊrəl  inauguracyjny

incentive  ɪnˈsentɪv  zachęta,  
motywacja

incident  ˈɪnsɪdənt  wypadek

income inequality  ˈɪŋkʌm 
ˌɪnɪˈkwɒlɪti  nierówność zarobków

income stream  ˈɪŋkʌm striːm   
źródło dochodu

income  ˈɪŋkʌm  dochód (przychód 
umniejszony o koszty podatkowe)

in comparison to sb  ɪn 
kəmˈpærɪsn tə ˈsʌmbədi  w porów-
naniu do kogoś

increasingly  ɪnˈkriːsɪŋli  coraz  
bardziej

increasing  ɪnˈkriːsɪŋ  rosnący

indirect  ˌɪndəˈrekt  pośredni

individual  ˌɪndɪˈvɪdʒʊəl  osoba, 
jednostka

industry  ˈɪndəstri  przemysł, branża

in effect  ɪn ɪˈfekt  w praktyce,  
w rzeczywistości

inefficiency  ˌɪnɪˈfɪʃənsi   
nieefektywność

inescapable  ˌɪnɪˈskeɪpəbl   
nieunikniony, nieodparty

inevitable  ɪnˈevɪtəbl  nieuchronny

influence  ˈɪnflʊəns  wpływ

influential  ˌɪnflʊˈenʃl  wpływowy

influx  ˈɪnflʌks  napływ

informally  ɪnˈfɔːməli  nieformalnie

infotech (information technology)  
ˈɪnfəʊtek ˌɪnfəˈmeɪʃn tekˈnɒlədʒi 
 informatyka;  
technologie internetowe

in good spirits  ɪn ɡʊd ˈspɪrɪts   
w dobrych nastrojach

inhabitant  ɪnˈhæbɪtənt  mieszka-
niec

inherently  ɪnˈhɪərəntli  właściwie,  
z natury

in hot demand  ɪn hɒt dɪˈmɑːnd   
na który jest duże zapotrzebowanie

initially  ɪˈnɪʃəli  pierwotnie,  
początkowo

initial  ɪˈnɪʃl  pierwotny, początkowy

injustice  ɪnˈdʒʌstɪs  niesprawiedli-
wość
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in line with sth  ɪn laɪn wɪð ˈsʌmθɪŋ 
 zgodnie z czymś

in more ways than one  ɪn mɔː(r) 
ˈweɪz ðən wʌn  na wiele (różnych) 
sposobów

innate  ɪˈneɪt  wrodzony

innovator  ˈɪnəveɪtə(r)  innowator

in parallel  ɪn ˈpærəlel  równolegle, 
jednocześnie (z czymś)

in place of sth  ɪn ˈpleɪs əv ˈsʌmθɪŋ 
 zamiast czegoś

in relation to sth  ɪn rɪˈleɪʃn tə 
ˈsʌmθɪŋ  odnośnie (do) czegoś,  
co się tyczy czegoś

in response  ɪn rɪˈspɒns  w odpo-
wiedzi (na coś)

in search of sth  ɪn sɜːtʃ əv ˈsʌmθɪŋ 
 w poszukiwaniu czegoś

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

in spite of  ɪn spaɪt ɒv  pomimo

instability  ˌɪnstəˈbɪlɪti  niestabil-
ność, chwiejność

intention  ɪnˈtenʃn  zamiar

interchange  ˈɪntətʃeɪndʒ  rozjazd

interest expenses on debt  ˈɪntrəst 
ɪkˈspensɪz ɒn det  koszty odsetkowe 
tytułem zadłużenia

interest rate  ˈɪntrəst reɪt  stopa 
procentowa

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

internal flight  ɪnˈtɜːnl flaɪt  lot  
krajowy

Internal Revenue Service 
(IRS)  ɪnˈtɜːnl ˈrevənjuː ˈsɜːvɪs ˌaɪ 
ɑː(r) ˈes  Urząd Skarbowy (US)

interruption  ˌɪntəˈrʌpʃn   
przerywnik, coś, co przerywa

intestine  ɪnˈtestɪn  jelito

in the limelight  ɪn ðə ˈlaɪmlaɪt   
w świetle jupiterów, w centrum 
uwagi

in the long term  ɪn ðə lɒŋ tɜːm   
na dłuższą metę

in the short run  ɪn ðə ʃɔːt rʌn   
na krótką metę

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

in the X range  ɪn ði reɪndʒ   
w zakresie X, w ramach X

intrepid  ɪnˈtrepɪd  odważny

intrinsic  ɪnˈtrɪnsɪk  wewnętrzny, 
pobudzany/motywowany  
przez własne pobudki/nastawienia

introductory  ˌɪntrəˈdʌktəri   
wprowadzający, wstępny

in turn  ɪn tɜːn  z kolei

investigation into sth  ɪnvestɪˈɡeɪʃn 
ɪntə ˈsʌmθɪŋ  dochodzenie w jakiejś 
sprawie

irresistible to sb  ˌɪrɪˈzɪstəbl tə 
ˈsʌmbədi  zniewalający kogoś,  
któremu nie można się oprzeć

irritating  ˈɪrɪteɪtɪŋ  irytujący

itinerant  aɪˈtɪnərənt  wędrowny, 
obwoźny

J
jack shit  dʒæk ʃɪt  gówno  
(w znaczeniu: kompletnie nic)  
(pot., slang., wulg.)

jet  dʒet  odrzutowiec

jet engine  ˈdʒet ˈendʒɪn  silnik  
odrzutowy

jewel in the crown  ˈdʒuːəl ɪn ðə 
kraʊn  perła w koronie, najbardziej 
wartościowa część

job prospects  dʒɒb ˈprɒspekts   
perspektywy zatrudnienia

jogging boom  ˈdʒɒɡɪŋ buːm  boom 
na jogging, moda na bieganie

jointly  ˈdʒɔɪntli  wspólnie, razem

jolly  ˈdʒɒli  radosny

journey  ˈdʒɜːni  podróż

justice  ˈdʒʌstɪs  sprawiedliwość

juxtaposition  ˌdʒʌkstəpəˈzɪʃn   
zestawienie

K
kayaking  ˈkaɪækɪŋ  spływ kajakami

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

kerosene  ˈkerəsiːn  nafta

king of one’s own domain  kɪŋ əv 
wʌnz əʊn dəʊˈmeɪn  pan na wło-
ściach, osoba władająca czymś/
rządząca gdzieś

kittiwake  ˈkɪtɪweɪk  mewa  
trójpalczasta

knitwear  ˈnɪtweə(r)  wyrób  
dziewiarski, dzianina

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

knock-on effect  nɒk ɒn ɪˈfekt  efekt 
domina

Kosovan  ˈkɒsəv(ə)n  kosowski  
(z Kosowa)

Kyiv  ˈkɪjɪf  Kijów

L
la bonne vie  la bɔn vi  słodkie/ 
dobre życie (franc.)

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

labour law  ˈleɪbə(r) lɔː  prawo  
pracy (UK)

lacquer  ˈlækə(r)  lakier (do włosów)

lacrosse  ləˈkrɒs  kanadyjska gra-
przypominająca hokej na trawie

landscape  ˈlændskeɪp  krajobraz, 
pejzaż

languishing  ˈlæŋɡwɪʃɪŋ  marniejący, 
balansujący na krawędzi

large game  lɑːdʒ ɡeɪm  gruby 
zwierz, gruba zwierzyna

largely  ˈlɑːdʒli  w dużej mierze, 
przede wszystkim

larger-than-life  ˈlɑːdʒə(r) ðən laɪf 
 ekscentryczny, przebojowy (tylko 
przed rzeczownikiem)

larger than life  ˈlɑːdʒə(r) ðən laɪf 
 barwny (o osobie)
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last call for X!  lɑːst kɔːl fə(r)  ostatni 
dzwonek przed X!

late night comedy show  leɪt naɪt 
ˈkɒmədi ʃəʊ  show komediowe 
nadawane w TV późno w nocy

late X  leɪt  zmarły X

latitude  ˈlætɪtjuːd  szerokość  
geograficzna

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

laudable  ˈlɔːdəbl  godny pochwały

layperson  ˈleɪpɜːsn  laik

lead  led  ołów (metal, pierwiastek)

lead vocalist  liːd ˈvəʊkəlɪst  główny 
wokalista

legal device  ˈliːɡl dɪˈvaɪs   
instrument prawny

legalisation  ˌliːɡəlaɪˈzeɪʃn   
legalizacja

legal tender  ˈliːɡl ˈtendə(r)  prawny 
środek płatniczy

legislation  ledʒɪsˈleɪʃən  ustawo-
dawstwo

legroom  ˈleɡruːm  miejsce na nogi

length  leŋθ  długość, okres ważno-
ści

less-than-perfect  les ðən pəˈfekt 
 nieidealny (tylko przed rzeczowni-
kiem)

lessening  ˈlesnɪŋ  zmniejszanie 
(się), redukcja

liberal  ˈlɪbərəl  liberalny

libertarian  ˌlɪbəˈteəriən  wolnościo-
wy, libertariański (rodzaj ugrupo-
wania i opcja polityczna)

life expectancy  laɪf ɪkˈspektənsi 
 (średnia) długość życia

line of code  laɪn əv kəʊd  linia kodu 
(programu)

line of coke  laɪn əv kəʊk  kreska 
koki (kokainy) (pot., slang.)

lion’s share  ˈlaɪənz ʃeə(r)  lwia 
dola/część

lip balm  lɪp bɑːm  błyszczyk do ust

lippy  ˈlɪpi  szminka (pot.)

liquid  ˈlɪkwɪd  płyn

literacy  ˈlɪtərəsi  umiejętność  
czytania i pisania

literally  ˈlɪtərəli  dosłownie

live  laɪv  na żywo

locally sourced  ˈləʊkli sɔːst   
pozyskiwany lokalnie

location-independent  ləʊˈkeɪʃn 
ˌɪndɪˈpendənt  niezwiązany  
z lokalizacją

lockdown  ˈlɒkdaʊn  izolacja,  
kwarantanna

loneliness  ˈləʊnlɪnəs  samotność

long-distance  ˈlɒŋdɪstəns  długody-
stansowy, dalekobieżny

long-established  lɒŋ ɪˈstæblɪʃt   
o ugruntowanej od lat pozycji;  
istniejący od dawna

long-running  lɒŋ ˈrʌnɪŋ   
długotrwały, istniejący  
od lat (tylko przed rzeczownikiem)

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

longevity  lɒnˈdʒevəti  długowiecz-
ność

loophole  ˈluːphəʊl  luka, kruczek 
(prawny)

losses  ˈlɒsɪz  straty

low-cost  ləʊ kɒst  tani, o tanich 
kosztach (tylko przed rzeczowni-
kiem)

low-key  ləʊ kiː  dyskretny, skromny

LSD (lysergic acid diethylami-
de)  ˌel es ˈdiː lʌɪˈsəːdʒɪk ˈasɪd 
dʌɪˌiːθʌɪləmʌɪd  LSD, dietyloamid 
kwasu lizergowego (narkotyk)

lucrative  ˈluːkrətɪv  lukratywny

lull  lʌl  chwilowy zastój/przestój, 
chwila ciszy

lush  lʌʃ  super, świetny (pot.)

Luxembourger  ˈlʌksəmbəːɡə(r) 
 Luksemburczyk, mieszkaniec  
Luksemburga

M
macadamia  ˌmækəˈdeɪmiə   
makadamia (orzechy)

Mach  mɑːk  prędkość Macha  
(prędkość pojazdu lotniczego  
równa prędkości dźwięku  
w danych warunkach)

magnet for sb  ˈmæɡnɪt fə(r) 
ˈsʌmbədi  magnes dla kogoś, nie-
zwykła atrakcja

magnetism  ˈmæɡnɪtɪzm  magne-
tyzm

maiden flight  ˈmeɪdn flaɪt  pierwszy 
lot

mail order  meɪl ˈɔːdə(r)  zamówie-
nie korespondencyjne/drogą  
pocztową

mainland  ˈmeɪnlænd  kontynent, 
kontynentalny

majority  məˈdʒɒrɪti  większość

make-up  meɪkˈʌp  kosmetyki  
do makijażu, makijaż

malachite  ˈmæləkaɪt  malachit

male lead  meɪl liːd  główny aktor

managing director  ˈmænɪdʒɪŋ 
dəˈrektə(r)  dyrektor naczelny

mansion  ˈmænʃn  posiadłość

manslaughter  ˈmænslɔːtə(r)   
nieumyślne spowodowanie śmierci

mantle  ˈmæntl  korona, tytuł  
(np. mistrza)

manufacturer  ˌmænjʊˈfæktʃərə(r) 
 producent

manufacturing  ˌmænjʊˈfæktʃərɪŋ 
 produkcja

marijuana  ˌmærɪˈwɑːnə  marihuana

marine  məˈriːn  morski

marketplace  ˈmɑːkɪtpleɪs  rynek

market share  ˈmɑːkɪt ʃeə(r)  dola 
rynkowa, udział w rynku

markup  ˈmɑːkʌp  marża, narzut

marred in sth  mɑːd ɪn ˈsʌmθɪŋ 
 pogrążony w czymś, pełny czegoś

mascaraed  maˈskɑːrəd   
z (nałożonym) tuszem  
do rzęs (o oczach, makijażu)

masculinity  ˌmæskjuˈlɪnəti   
męskość (posiadanie cech męskich)

master’s degree  ˈmɑːstəz dɪˈɡriː 
 tytuł/stopień magistra
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materially  məˈtɪəriəli  zasadniczo,  
w dużym stopniu

matte  mæt  matowy

maverick  ˈmævərɪk  niepokorny, 
nieszablonowy

mayor  meə(r)  burmistrz

means of transport  miːnz əv 
ˈtrænspɔːt  środek transportu

meanwhile  ˈmiːnwaɪl  tymczasem

measured  ˈmeʒəd  miarowy,  
odmierzony, wyważony

mecca for sb  ˈmekə fə(r) ˈsʌmbədi 
 mekka dla kogoś, obiekt  
pielgrzymek/częstych wypraw

medical records  ˈmedɪkl ˈrekɔːdz 
 dokumentacja medyczna,  
akta medyczne

meditative  ˈmedɪtətɪv  kontempla-
cyjny

meetup  ˈmiːtʌp  spotkanie (towa-
rzyskie), impreza (pot., US)

mental health  ˈmentl helθ  zdrowie 
umysłowe

mere  mɪə(r)  zwyczajny, zwykły

merger  ˈmɜːdʒə(r)  fuzja, połącze-
nie (przedsiębiorstw)

merit  ˈmerɪt  zaleta (czegoś, kogoś)

metallic  mɪˈtælɪk  metaliczny

metropolitan  ˌmetrəˈpɒlɪtən 
 mieszkaniec metropolii

metrosexual  ˌmetrəˈsekʃuəl  metro-
seksualny

midnight sun  ˈmɪdnaɪt sʌn  słońce 
polarne

midterm  ˌmɪdˈtɜːm  śródokresowy; 
w średniej perspektywie czasu

military  ˈmɪlətri  wojskowy, wojsko

millennium  mɪˈlenɪəm  millennium

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

mining  ˈmaɪnɪŋ  wydobycie,  
górnictwo

miniskirt  ˈmɪniskɜːt  spódniczka 
mini

minor  ˈmaɪnə(r)   niewielki, mało 
znaczący

mired in sth  ˈmaɪəd ɪn ˈsʌmθɪŋ 
 pogrążony w czymś, uwikłany

misdemeanour  mɪsdɪˈmiːnə(r)   
występek (UK)

misguided  ˌmɪsˈɡaɪdɪd  mylny,  
chybiony

misstep  ˌmɪsˈstep  potknięcie,  
pomyłka (US)

mistrust  ˌmɪsˈtrʌst  nieufność

mode of transport  məʊd əv 
ˈtrænspɔːt  środek/typ transportu

moderate  ˈmɒdərət  umiarkowany

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

modestly  ˈmɒdɪstli  skromnie

moisturiser  ˈmɔɪstʃəraɪzə(r)  nawil-
żacz

Mojave  moˈhɑːvi  pustynia Mojave 
(USA)

monetary  ˈmʌnɪtri  finansowy

money laundering  ˈmʌni ˈlɔːndərɪŋ 
 pranie (brudnych) pieniędzy

moneymaking  ˈmʌnimeɪkɪŋ   
dochodowy, lukratywny

monopoly  məˈnɒpəli  monopol

mortal  ˈmɔːtl  śmiertelnik

most notably  məʊst ˈnəʊtəbli   
a zwłaszcza, a w szczególności

mountainous  ˈmaʊntənəs  górzysty

moveable feast  ˈmuːvəbl fiːst   
ruchome święto

mug  mʌɡ  kubek

mundane  mʌnˈdeɪn  prozaiczny, 
przyziemny

murder  ˈmɜːdə(r)  morderstwo

murky  ˈmɜːki  mroczny, mglisty

musk ox  mʌsk ɒks  piżmowół

mussels  ˈmʌslz  małże, omułki

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

N
narwhal  ˈnɑːwəl  narwal

nascent  ˈnæsnt  powstający

nasty  ˈnɑːsti  niedobry, zły

native  ˈneɪtɪv  mieszkaniec (jakie-
goś miejsca/regionu), urodzony 
(gdzieś)

nearby  ˈnɪəbaɪ  pobliski

neatly  ˈniːtli  zgrabnie, porządnie

needless to say,...  ˈniːdləs tə seɪ 
 nie trzeba dodawać, że...

neglect  nɪˈɡlekt  zaniedbanie,  
zlekceważenie

neighbour  ˈneɪbə(r)  sąsiad (UK)

nemesis  ˈneməsɪs  nemezis, wróg

net-zero carbon  net ˈzɪərəʊ 
ˈkɑːbən  zerowe emisje węgla netto

net income  net ˈɪŋkʌm  dochód 
netto

net worth  net wɜːθ  majątek netto

never mind,...  ˈnevə(r) maɪnd 
 mniejsza z..., nieważne, że...

nevertheless  ˌnevəðəˈles  niemniej 
jednak, a jednak

new heights  njuː haɪts  nowe wyży-
ny/szczyty

NGO (non-governmental organi-
zation)  ˌen dʒiː ˈəʊ nɒnɡʌvnˈmentl 
ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn  organizacja pozarzą-
dowa

nickel  ˈnɪkl  nikiel

nightlife  ˈnaɪtlaɪf  życie nocne 

no chance!  nəʊ tʃɑːns  absolutnie 
nie!

noise pollution  nɔɪz pəˈluːʃn  zanie-
czyszczenie dźwiękowe

noisy  ˈnɔɪzi  hałaśliwy

no mean feat  nəʊ miːn fiːt  nie lada 
wyczyn

nomination  ˌnɒmɪˈneɪʃn  nomina-
cja, nominowanie (na jakiś urząd)

non-fossil fuel  nɒn ˈfɒsl ˈfjuːəl   
paliwo niekopalne

non-interventionist  nɒn 
ˌɪntəˈvenʃənɪst  przeciwny  
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interwencjonizmowi (rządu, władz  
do gospodarki)

nonetheless  ˌnʌnðəˈles  mimo 
wszystko

north-east of sth  nɔːθˈiːst əv 
ˈsʌmθɪŋ  na północny wschód  
od czegoś

nostalgia  nɒˈstældʒə  nostalgia

no such thing  nəʊ sʌtʃ ˈθɪŋ  nie  
ma czegoś takiego

notoriety  ˌnəʊtəˈraɪəti  rozgłos,  
zła sława

novel  ˈnɒvl  powieść

novice  ˈnɒvɪs  debiutant, począt-
kujący

numerous  ˈnjuːmərəs  liczny

nutrient  ˈnjuːtrɪənt  składnik  
odżywczy

O
obligation  ˌɒblɪˈɡeɪʃn  obowiązek; 
zobowiązanie

obsessed with sth  əbˈsest wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  mający obsesję na punkcie 
czegoś

obstacle  ˈɒbstəkl  przeszkoda

occasionally  əˈkeɪʒnəli  czasami,  
od czasu do czasu

ochre  ˈəʊkə(r)  ochra

offence  əˈfens  przestępstwo

official  əˈfɪʃl  urzędnik

oily  ˈɔɪli  oleisty

old-fashioned  əʊld ˈfæʃnd   
tradycyjny, staroświecki

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

Olympic Games  əˈlɪmpɪk ɡeɪmz 
 igrzyska olimpijskie

on-site  ɒn saɪt  w firmie,  
na miejscu

on a great scale  ɒn ə ˈɡreɪt skeɪl 
 na ogromną skalę

on average  ɒn ˈævərɪdʒ  przecięt-
nie, średnio

on a whim  ɑn ə wɪm  pod wpły-
wem kaprysu

on balance  ɒn ˈbæləns  w sumie,  
w ostatecznym rozrachunku

once in a while  wʌns ɪn ə waɪl   
raz na jakiś czas

one-third scale model  wʌn ˈθɜːd 
skeɪl ˈmɒdl  model w skali 1:3

on establishment  ɒn ɪˈstæblɪʃmənt 
 po założeniu, przy utworzeniu

one’s fair share  wʌnz feə(r) ʃeə(r) 
 czyjaś solidna/spora dola (czegoś)

ongoing  ˈɒnɡəʊɪŋ  trwający,  
istniejący

on hand  ɒn hænd  pod ręką,  
dostępny

only time will tell...  ˈəʊnli ˈtaɪm 
wɪl tel  czas pokaże...

on offer  ɒn ˈɒfə(r)  w ofercie

on sb’s own terms  ɒn ˈsʌmbədɪz 
əʊn tɜːmz  na czyichś własnych  
warunkach

on the basis of sth  ɒn ðǝ ˈbeɪsɪs 
ǝv ˈsʌmθɪŋ  bazując na czymś,  
w oparciu o coś

on the daily (basis)  ɒn ðə ˈdeɪli 
ˈbeɪsɪs  na co dzień, codziennie

on the global stage  ɒn ðə ˈɡləʊbl 
steɪdʒ  na arenie światowej

on the loose  ɒn ðə luːs  zbiegły  
(np. z więzienia)

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

on the premises  ɒn ðə ˈpremɪsɪz 
 na terenie firmy, w zakładzie/biurze

on the way  ɒn ðə ˈweɪ  po drodze, 
w trakcie

on top of sth  ɒn tɒp əv ˈsʌmθɪŋ   
ponadto

on tour  ɒn tʊə(r)  w trasie  
koncertowej

on X charges  ɒn ˈtʃɑːdʒɪz   
pod zarzutami X

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

openly  ˈəʊpənli  otwarcie

openness to sth  ˈəʊpənnəs tə 
ˈsʌmθɪŋ  otwartość na coś

operating performance  ˈɒpəreɪtɪŋ 
pəˈfɔːməns  wydajność operacyjna, 
wyniki operacyjne

opposite  ˈɒpəzɪt  przeciwny

opulently  ˈɒpjuːləntli  w bogaty  
sposób, bogato (np. zdobiony,  
wyposażony)

opulent  ˈɒpjələnt  wystawny,  
wykwintny

orca whale  ˈɔːkə weɪl  orka

ordinary  ˈɔːdɪnri  zwyczajny

outcome  ˈaʊtkʌm  rezultat,  
sytuacja końcowa

outdoor activities  ˈaʊtdɔː(r) 
ækˈtɪvətiz  aktywny wypoczynek  
na świeżym powietrzu

outdoor type  ˈaʊtdɔː(r) taɪp  osoba 
lubiąca przebywanie na łonie  
natury

outflow  ˈaʊtfləʊ  wypływ, odpływ

outlook  ˈaʊtlʊk  perspektywy,  
widoki (na przyszłość)

out of earshot  ˈaʊt əv ˈɪəʃɒt   
poza zasięgiem słuchu

out of sb’s league  ˈaʊt əv 
ˈsʌmbədiz liːɡ  zbyt wysokie progi 
(jak na kogoś)

out of the ordinary  aʊt əv ði 
ˈɔːdɪnri  nietypowy, niezwykły

out of touch with sth  aʊt əv tʌtʃ 
wɪð ˈsʌmθɪŋ  oderwany od czegoś 
(np. rzeczywistości)

outright  ˈaʊtraɪt  zupełnie,  
całkowicie

outstanding  aʊtˈstændɪŋ  wybitny, 
wyróżniający się

over-optimistic  ˈəʊvə(r) 
ˌɒptɪˈmɪstɪk  nadmiernie  
optymistyczny

overall  ˌəʊvəˈrɔːl  ogólny

overindulgence  ˌəʊvəɪnˈdʌldʒəns 
 nadmierne dogadzanie sobie

overnight stay  ˌəʊvəˈnaɪt steɪ   
pobyt z noclegiem

overreaction  ˌəʊvəriˈækʃn  zbyt 
ostra reakcja

overseas  ˌəʊvəˈsiːz  za granicą
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oversimplifica-
tion  ˌəʊvəˌsɪmplɪfɪˈkeɪʃn   
nadmierne uproszczenie

overture  ˈəʊvətjʊə(r)  uwertura; 
wstęp (do czegoś)

P
pallet  ˈpælɪt  paleta

Panamanian  ˌpænəˈmeɪnɪən   
panamski, Panamczyk

paradise  ˈpærədaɪs  raj

paranoia  ˌpærəˈnoɪə  paranoja

parliament  ˈpɑːləmənt  parlament

particularly  pəˈtɪkjələli   
w szczególności

partly  ˈpɑːtli  częściowo

patience  ˈpeɪʃns  cierpliwość

pattern  ˈpætn  wzorzec, schemat

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

peak  piːk  szczyt

pearly  ˈpɜːli  perłowy, perlisty

pencil moustache  ˈpensl məˈstɑːʃ 
 wąsy typu pencil

pension  ˈpenʃn  emerytura

per annum  pər ˈænəm  rocznie 
(łac.)

perceived  pəˈsiːv  postrzegany

performance artist  pəˈfɔːməns 
ˈɑːtɪst  performer (artysta)

perfume  pəˈfjuːm  perfumy, zapach

period ending in X  ˈpɪərɪəd ˈendɪŋ 
ɪn  w okresie kończącym się X  
(np. danego dnia, miesiąca itp.)

perishing  ˈperɪʃɪŋ  zniszczenie,  
zatracenie

permanently  ˈpɜːmənəntli  na stałe 

permission to do sth  pəˈmɪʃn tə du 
ˈsʌmθɪŋ  zgoda na zrobienie czegoś, 
zezwolenie

permit  ˈpɜːmɪt  zezwolenie

personal branding  ˈpɜːsənl 
ˈbrændɪŋ  tworzenie własnego  
wizerunku, sprzedawanie siebie

personality  ˌpɜːsəˈnælɪti   
osobowość

persona  pɜːˈsəʊnə  maska  
(np. publiczna)

petrol  ˈpetrəl  benzyna (UK)

phase  feɪz  etap, faza

phenomenal  fɪˈnɒmɪnl  fenomenal-
ny, niesamowity

philanthropy  fɪˈlænθrəpi  filantro-
pia, dobroczynność

photo shoot  ˈfəʊtəʊ ʃuːt  sesja  
fotograficzna

pioneering  ˌpaɪəˈnɪərɪŋ  pionierski

pioneer  ˌpaɪəˈnɪə(r)  pionier, lider

pitched roof  pɪtʃt ruːf  dwuspadowy 
dach

pitfall  ˈpɪtfɔːl  pułapka, problem

place of interest  pleɪs əv ˈɪntrəst 
 ciekawe miejsce, miejsce warte 
zobaczenia

pleasure  ˈpleʒə(r)  przyjemność

plot  plɒt  działka terenu

plummet  ˈplʌmɪt  gwałtowny  
spadek

pockmarks  ˈpɒkmɑːks  dzioby  
po ospie, ślady

poise  pɔɪz  wytworność

polar ice cap  ˈpəʊlə(r) aɪs kæp   
pokrywa lodowa na biegunie,  
polarna czapa lodowa

poppy  ˈpɒpi  mak

popularity  ˌpɒpjʊˈlærɪti  popular-
ność

popular vote  ˈpɒpjʊlə(r) vəʊt   
głosowanie powszechne

popular with sb  ˈpɒpjʊlə(r) wɪð 
ˈsʌmbədi  cieszący się wśród kogoś 
popularnością

populated area  ˈpɒpjʊleɪtɪd ˈeəriə 
 zaludniony obszar

pore  pɔː(r)  por (skóry)

portmanteau  pɔːtˈmæntəʊ  konta-
minacja językowa, zlepek słów

post-mortem  ˌpəʊst ˈmɔːtəm   
pośmiertny

postage fee  ˈpəʊstɪdʒ fiː  opłata 
pocztowa (np. znaczek)

power-to-liquid  ˈpaʊə(r) tə ˈlɪkwɪd 
 związany z paliwem syntetycznym 
(w którym energia elektryczna  
jest wykorzystywana do wytwarza-
nia cieczy) lub dotyczący go

power dressing  ˈpaʊə(r) ˈdresɪŋ 
 ubieranie się w stylu dominującym, 
używanie stroju w celu wywierania 
wpływu

powerhouse  ˈpaʊəhaʊs  potęga 
(np. gospodarcza)

precious  ˈpreʃəs  drogocenny, drogi

prediction  prɪˈdɪkʃn  prognoza, 
przewidywanie

preliminary  prɪˈlɪmɪnəri  wstępny

prelude  ˈpreljuːd  preludium, wstęp

preparation  ˌprepəˈreɪʃn  preparat

preparatory  prɪˈpærətri  przygoto-
wawczy, wstępny

presently  ˈprezntli  obecnie

presidency  ˈprezɪdənsi  prezyden-
tura

presidential candidate  ˌprezɪˈdenʃl 
ˈkændɪdət  kandydat na prezydenta

presidential elections  ˌprezɪˈdenʃl 
ɪˈlekʃnz  wybory prezydenckie

press release  pres rɪˈliːs  komunikat 
prasowy

prestigious  preˈstɪdʒəs   
prestiżowy

prevalence  ˈprevələns  występowa-
nie (np. choroby)

prey  preɪ  ofiara, zdobycz  
(na polowaniu)

priceless  ˈpraɪsləs  bezcenny

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

pricey  ˈpraɪsi  drogi

prima donna  ˌpriːmə ˈdɒnə   
primadonna (także o osobie  
kapryśnej, wymagającej  
od innych dbania o siebie,  
spełniania zachcianek itp.)

primarily  ˈpraɪmərəli  przeważnie, 
głównie

primary suspect  ˈpraɪməri ˈsʌspekt 
 główny podejrzany
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prime minister  praɪm ˈmɪnɪstə(r) 
 premier

primer  ˈpraɪmə(r)  podkład, baza 
pod makijaż

prime target  praɪm ˈtɑːɡɪt  główny 
cel

primitive  ˈprɪmɪtɪv  prymitywny

principally  ˈprɪnsəpli  w przeważa-
jącej mierze, głównie

principle  ˈprɪnsəpl  reguła, zasada

prior to doing sth  ˈpraɪə(r) tə 
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  przed (z)robieniem 
czegoś

prior to sth  ˈpraɪə(r) tə ˈsʌmθɪŋ 
 przed czymś

private limited company 
(plc)  ˈpraɪvɪt ˈlɪmɪtɪd ˈkʌmpəni 
ˌpi:el ˈsiː  prywatna spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością, spółka  
z o. o. (UK)

private ownership of land  ˈpraɪvɪt 
ˈəʊnəʃɪp əv lænd  posiadanie ziemi 
na własność

private security force  ˈpraɪvɪt 
sɪˈkjʊərɪti fɔːs  osobiste/własne siły 
bezpieczeństwa, prywatna ochrona

prized  praɪzd  cenny

proactively  ˈproˈæktɪvli   
proaktywnie

produce  ˈprɒdjuːs  produkty rolne

production plant  prəˈdʌkʃn plɑːnt 
 zakład produkcyjny

proficiency  prəˈfɪʃnsi  sprawność, 
biegłość

profitable  ˈprɒfɪtəbl  rentowny,  
dochodowy

profits  ˈprɒfɪts  zyski

progressively  prəˈɡresɪvli  coraz 
bardziej

projected  prəˈdʒektɪd  prognozo-
wany

prolific  prəˈlɪfɪk  płodny

prolonged  prəˈlɒŋd  długi, długo-
trwały

property  ˈprɒpəti  własność, mienie

proposal  prəˈpəʊzl  propozycja

protection from sth  prəˈtekʃn frəm 
ˈsʌmθɪŋ  ochrona przed czymś

provider  prəˈvaɪdə(r)  dostawca

provision of sth  prəˈvɪʒn əv 
ˈsʌmθɪŋ  dostarczanie, zapewnianie 
czegoś 

ptarmigan  ˈtɑːmɪɡən  pardwa 
wierzbowa

publicity  pʌbˈlɪsɪti  nagłośnienie 
(medialne), reklama

publicity stunt  pʌbˈlɪsəti stʌnt 
 chwyt reklamowy

public persona  ˈpʌblɪk pɜːˈsəʊnə 
 maska publiczna

pump-and-dump  pʌmp ənd dʌmp 
 wykup kontrolowany akcji (oszu-
stwo giełdowe)

punch card  pʌntʃ kɑːd  karta perfo-
rowana (do wczesnych kompute-
rów)

punchy  ˈpʌntʃi  mocny, spory (pot.)

punishable by death  ˈpʌnɪʃəbl baɪ 
deθ  karany śmiercią

purchase  ˈpɜːtʃəs  nabytek, zakup

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

purpose  ˈpɜːpəs  cel, przeznaczenie

Q
quarter  ˈkwɔːtə(r)  kwartał

quest for sth  kwest fǝ(r) ˈsʌmθɪŋ 
 poszukiwanie czegoś, walka o coś

questionable  ˈkwestʃənəbl   
wątpliwy

question mark  ˈkwestʃən mɑːk   
pytajnik, znak zapytania

R
R&B (rhythm and blues)  ɑː(r) ən 
ˈbiː ˈrɪðəm ənd bluːz  rytm i blues,  
R and B (gatunek muzyczny)

radical  ˈrædɪkl  radykał, radykalny

radio-telephone  ˌreɪdɪəʊˈtelɪfəʊn 
 radiotelefon

rancher  ˈrɑːntʃə(r)  farmer, właści-
ciel rancza

ranks  ræŋks  szeregi (np. zasilić 
czyjeś)

rape  reɪp  gwałt

rapidly  ˈræpɪdli  szybko

rarely  ˈreəli  rzadko

raw  rɔː  surowy

reach  riːtʃ  zasięg

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

reality  riˈæləti  rzeczywistość; stan 
rzeczywisty

reason for doing sth  ˈriːzən fə(r) 
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  powód (z)robienia 
czegoś 

reassurance  ˌrɪəˈʃuːrəns  zapewnie-
nie, gwarancja

recession  rɪˈseʃn  recesja, kryzys

record deal  ˈrekɔːd diːl  kontrakt 
nagraniowy z wytwórnią

records  ˈrekɔːdz  dokumenty  
historyczne, archiwa

recovery  rɪˈkʌvəri  uzdrowienie

recreational  ˌrekrɪˈeɪʃnəl   
rekreacyjny

redfish  ˈredˌfɪʃ  karmazyn (ryba)

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

reference to sth  ˈrefrəns tə 
ˈsʌmθɪŋ  odniesienie do czegoś, 
odwołanie

refugee  ˌrefjʊˈdʒiː  uchodźca

regarding sth  rɪˈɡɑːdɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
 odnośnie (do) czegoś

regardless of sth  rɪˈɡɑːdləs əv 
ˈsʌmθɪŋ  pomimo czegoś

registered  ˈredʒɪstəd  zarejestrowany

reindeer  ˈreɪndɪə(r)  renifer

relationship  rɪˈleɪʃnʃɪp  relacja, 
związek

relatively  ˈrelətɪvli  stosunkowo, 
względnie

relative to sth  ˈrelətɪv tə ˈsʌmθɪŋ 
 w porównaniu do czegoś

release  rɪˈliːs  komunikat,  
oświadczenie
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remembrance  rɪˈmembrəns   
wspomnienie, pamiątka (ważnego 
wydarzenia z historii)

reminder  rɪˈmaɪndə(r)   
przypomnienie

remote  rɪˈməʊt  daleki, odległy

remote work  rɪˈməʊt ˈwɜːk  praca 
zdalna

remote work visa  rɪˈməʊt ˈwɜːk 
ˈviːzə  wiza na pracę zdalną

renewable energy  rɪˈnjuːəbl 
ˈenədʒi  energia odnawialna

renowned  rɪˈnaʊnd  słynny, znany

rental car  ˈrentl kɑː(r)  wynajęty 
samochód

repercussions  ˌriːpəˈkʌʃnz  reperkusje

replete with sth  rɪˈpliːt wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  w komplecie z czymś

reportedly  rɪˈpɔːtɪdli  podobno

reputable  ˈrepjətəbl  o (dobrej)  
reputacji/renomie

rescheduling  ˌriːˈʃedjuːlɪŋ  ponowne 
zaplanowanie

researcher  rɪˈsɜːtʃə(r)  badacz

research  rɪˈsɜːtʃ  badanie, badania

reserved  rɪˈzɜːvd  skryty, zamknięty 
w sobie

resident  ˈrezɪdənt  mieszkaniec

residual  rɪˈzɪdjuəl  pozostały,  
niesprzedany

resilience  rɪˈzɪlɪəns  odporność, 
wytrzymałość

resort  rɪˈzɔːt  kurort wypoczynkowy

respectable  rɪˈspektəbk  pokaźny, 
przyzwoity

respect for sb  rɪˈspekt fə(r) 
ˈsʌmbədi  szacunek wobec kogoś

respectively  rɪˈspektɪvli   
odpowiednio

response  rɪˈspɒns  odpowiedź

responsible for sth  rɪˈspɒnsəbl 
fə(r) ˈsʌmθɪŋ  odpowiedzialny  
za coś, odpowiadający za coś

responsibly  rɪˈspɒnsəbli   
odpowiedzialnie

restless  ˈrestləs  niespokojny

restriction  rɪˈstrɪkʃn  ograniczenie

retailer  ˈriːteɪlə(r)  sprzedawca  
detaliczny, detalista

retail price  ˈriːteɪl praɪs  cena  
detaliczna

retail  ˈriːteɪl  handel detaliczny, 
detal

retirement  rɪˈtaɪəmənt  emerytura

retreat  rɪˈtriːt  odwrót

revelations  revəˈleɪʃnz  objawienia, 
odkrycia

revenue  ˈrevənjuː  przychody,  
wpływy

revolutionary  ˌrevəˈluːʃənri  rewo-
lucjonista

rewarding  rɪˈwɔːdɪŋ  dający  
satysfakcję

rich in sth  rɪtʃ ɪn ˈsʌmθɪŋ  bogaty  
w coś, obfitujący

riddled with sth  ˈrɪdld wɪð ˈsʌmθɪŋ 
 naszpikowany czymś, pełen czegoś

ridiculously  rɪˈdɪkjʊləsli  absurdal-
nie, nieprzyzwoicie

rife with sth  raɪf wɪð ˈsʌmθɪŋ   
w którym aż się roi od czegoś

rigour  ˈrɪɡə(r)  rygor, surowość (UK)

rise-and-fall  raɪz ənd fɔːl   
o wzlotach i upadkach, sukcesach  
i porażkach (np. historia, opowieść 
itp.)

rival  ˈraɪvl  rywal, konkurent

rock band  rɒk bænd  zespół rockowy

role model  rəʊl ˈmɒdl  osoba godna 
naśladowania, wzór

rolling stock  ˈrəʊlɪŋ stɒk  tabor ko-
lejowy

roster  ˈrɒstə(r)  skład (np. drużyny, 
osobowy itp.)

roughly  ˈrʌfli  z grubsza

round-the-world  ˈraʊnd ðə wɜːld 
 dokoła świata (np. podróż)

route  ruːt  droga, trasa

routinely  ruːˈtiːnli  zwyczajowo, 
stale

rubies  ˈruːbɪz  rubiny

rugged  ˈrʌɡɪd  twardy, wytrzymały

ruling  ˈruːlɪŋ  wyrok (sądu)

rumoured to be X  ˈruːməd tə bi 
 o którym krążą pogłoski, że jest X 
(UK)

rumour  ˈruːmə(r)  plotka (UK)

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

S
Safe Harbor Statement  seɪf 
ˈhɑːbə(r) ˈsteɪtmənt  oświadczenie 
„Safe harbor” (bezpiecznej  
przystani) (form., US)

safe harbour  seɪf ˈhɑːbə(r)   
bezpieczna przystań (także przen.) 
(UK)

salary  ˈsæləri  pensja, płaca

sales projections  seɪlz prəˈdʒekʃnz 
 prognozowane sprzedaże

sallow  ˈsæləʊ  ziemisty (o cerze)

sane  seɪn  zdrowy umysłowo,  
przy zdrowych zmysłach

sanguine  ˈsæŋɡwɪn  pogodny,  
pełen optymizmu

savings  ˈseɪvɪŋz  oszczędności

sb is welcome to do sth  ˈsʌmbədi 
ɪz ˈwelkəm tə du ˈsʌmθɪŋ  ktoś 
może coś zrobić (jest to mile  
widziane, wskazane, pożądane itp.)

sb’s best bet  ˈsʌmbədɪz best bet 
 czyjaś najlepsza opcja

sb’s sensitivity  ˈsʌmbədɪz 
ˌsensəˈtɪvɪti  czyjaś wrażliwość,  
czyjeś podejście (np. do kwestii 
polowania, zabijania zwierząt itp.)

scalability  ˌskeɪləˈbɪləti  skalowal-
ność, możliwość rozwinięcia/ 
zwiększenia produkcji

scenario  sɪˈnɑːrɪəʊ  scenariusz

scenery  ˈsiːnəri  sceneria

scent  sent  zapach

schmaltz  ʃmɔːlts  rzewność, ckliwość

school attendance  skuːl əˈtendəns 
 uczęszczanie do szkoły, zjawianie 
się na lekcjach

science  ˈsaɪəns  nauka

scores of sb/sth  skɔːz əv ˈsʌmbədi 
/ˈsʌmθɪŋ  mnóstwo kogoś/czegoś
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scrutiny  ˈskruːtɪni  dokładne  
przyjrzenie się, skrupulatna analiza

seal  siːl  foka

seat of government  siːt əv 
ˈɡʌvənmənt  siedziba rządu

second-hand  ˈsekənd hænd   
używany, z drugiej ręki

second to sth  ˈsekənd tə ˈsʌmθɪŋ 
 gorszy (tylko) od czegoś, słabszy/
mniej doskonały od czegoś

Securities and Exchange Com-
mission (SEC)  sɪˈkjʊərətiz ənd 
ɪksˈtʃeɪndʒ kəˈmɪʃn ˌes iː ˈsiː  Komi-
sja Papierów Wartościowych i Giełd 
(US)

securitisation  sɪkjʊərɪtʌɪˈzeɪʃn  se-
kurytyzacja

select few  sɪˈlekt fjuː  nieliczni wy-
brani, garstka

self-awareness  self əˈweənəs  sa-
moświadomość

self-obsessed  ˌself əbˈsest  mający 
obsesję na swoim punkcie, zapa-
trzony w siebie

self-rule  self ˈruːl  samostanowie-
nie, samorządność

sell-off  ˌselˈɒf  zbycie, prywatyzacja 
(gruntu, przedsiębiorstwa itp.) (UK)

selling point  selɪŋ pɔɪnt  coś, co 
podwyższa atrakcyjność produktu

semiconductor  ˌsemɪkənˈdʌktə(r) 
 półprzewodnik

settlement  ˈsetlmənt  osada

set to do sth  set tə du ˈsʌmθɪŋ 
 mający coś zrobić; planujący coś

sexuality  ˌsekʃʊˈælɪti  seksualność

shift in sth  ʃɪft ɪn ˈsʌmθɪŋ  przesu-
nięcie w czymś, zmiana

shining beacon  ˈʃaɪnɪŋ ˈbiːkən 
 świetlisty przykład, promień prze-
wodni

short-term  ˈʃɔːt tɜːm  krótkoter-
minowy, tymczasowy (tylko przed 
rzeczownikiem)

shortage  ˈʃɔːtɪdʒ  brak, niedobór

shortfall  ʃɔːtfɔːl  niedobór

shortly thereafter  ˈʃɔːtli 
ˌðeərˈɑːftə(r)  niedługo potem

short story  ʃɔːt ˈstɔːri  opowiadanie

shrimp  ʃrɪmp  krewetka

shy about doing sth  ʃaɪ əˈbaʊt 
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  wstydzący się zro-
bienia czegoś, mający skrupuły/
opory przed zrobieniem czegoś

side investments  saɪd 
ɪnˈvestmənts  inwestycje  
dodatkowe

sight  saɪt  widok

significantly  sɪɡˈnɪfɪkəntli  znacząco

significant  sɪɡˈnɪfɪkənt  znaczny, 
znaczący

Silesia  sʌɪˈliːzɪə  Śląsk

Silicon Valley  ˈsɪlɪkən ˈvæli  Dolina 
Krzemowa

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

singer-songwriter  ˈsɪŋə 
ˈsɒŋraɪtə(r)  piosenkarz-kompozytor

single-sport event  ˈsɪŋɡl spɔːt 
ɪˈvent  wydarzenie sportowe  
(z pojedynczą dyscypliną sportową)

sinuous  ˈsɪnjʊəs  kręty, wijący się

sizable  ˈsaɪzəbl  pokaźny

skincare  ˈskɪnkeə(r)  dbanie  
o cerę/skórę

skin tone  skɪn təʊn  ton cery,  
odcień

skin treatment  skɪn ˈtriːtmənt   
zabiegi na cerę/skórę

ski trail  skiː treɪl  trasa narciarska

slave-driver  sleɪv ˈdraɪvə(r)   
gnębiciel, dręczyciel

sleepless nights  ˈsliːpləs naɪts   
bezsenne noce

slice  slaɪs  wycinek, przekrój

slick  slɪk  śliski, gładki

slight  slaɪt  drobny, niewielki

slippage  ˈslɪpɪdʒ  straty  
(np. produktu)

slope  slǝʊp  stok, zbocze

smart card  smɑːt kɑːd  karta  
inteligentna (np. z mikrochipem)

smart clothes  smɑːt kləʊðz   
elegancki strój

sneakers  ˈsniːkəz  sneakersy, teni-
sówki, trampki, obuwie sportowe

snow glare  snəʊ ɡleə(r)  olśnienie, 
blask, rażenie światłem (w kontek-
ście odbitego od śniegu lub lodu 
światła słońca)

snowmobiling  ˈsnəʊməˌbiːlɪŋ  jazda 
skuterem śnieżnym

snowy  ˈsnəʊɪ  śnieżny

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

social event  ˈsəʊʃl ɪˈvent  wydarze-
nie towarzyskie, impreza

social scene  ˈsəʊʃl siːn  kręgi  
towarzyskie

social security system  ˈsəʊʃl 
sɪˈkjʊərɪti ˈsɪstəm  system opieki 
społecznej

social services  ˈsəʊʃl ˈsɜːvɪsɪz 
 opieka społeczna; świadczenia  
społeczne

society  səˈsaɪəti  społeczeństwo

software design  ˈsɒftweə(r) 
dɪˈzaɪn  programowanie, projekto-
wanie oprogramowania

software developer  ˈsɒftweə(r) 
dɪˈveləpə(r)  programista

soil  sɔɪl  ziemia

solid  ˈsɒlɪd  solidny, mocny

somewhat  ˈsʌmwɒt  nieco,  
cokolwiek

some would say,...  səm wʊd ˈseɪ 
 można by powiedzieć, że...

sonic boom  ˈsɒnɪk buːm  grom 
dźwiękowy

sophisticated  səˈfɪstɪkeɪtɪd   
wyrafinowany

sore  sɔː(r)  obolały

so there you have it...  ˈsəʊ ðeə(r) ju 
həv ɪt  a więc tak się mają sprawy...

sound  ˈsaʊnd  mocny, solidny

sovereignty  ˈsɒvrənti  niezależność

span  spæn  okres (trwania czegoś)

spare a thought for X...  speə(r) ə 
ˈθɔːt fə(r)  pomyślcie przez chwilę  
o X...

spare cash  speə(r) kæʃ  wolne środ-
ki pieniężne, swobodna gotówka
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species  ˈspiːʃiːz  gatunek

spectrum  ˈspektrəm  spektrum  
(poglądów, polityczne)

speed of sound  spiːd əv ˈsaʊnd 
 prędkość dźwięku

speedy  ˈspiːdi  szybki

spiritual  ˈspɪrɪtʃuəl  duchowy

sponsorship deal  ˈspɒnsəʃɪp diːl 
 umowa sponsorska

sponsorship  ˈspɒnsəʃɪp   
sponsorowanie (czegoś),  
patronat (nad czymś)

stadium  ˈsteɪdiəm  stadion

staff  stɑːf  pracownicy, personel, 
zatrudnieni

staggering  ˈstæɡərɪŋ  olbrzymi, 
oszałamiający

start-up  stɑːt ʌp  młoda spółka, 
szczególnie zajmująca się Interne-
tem

state-owned  steɪt ǝʊnd  państwo-
wy (o firmie, zakładzie)

statement  ˈsteɪtmənt  oświadczenie

stateside  ˈsteɪtˈsaɪd  w USA (pot., 
US)

state  steɪt  państwowy

stationed somewhere  ˈsteɪʃnd 
ˈsʌmweə(r)  stacjonujący gdzieś, 
skoszarowany (o jednostce  
wojskowej)

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

statutory  ˈstætʃətri  ustawowy,  
obowiązkowy

stay  steɪ  pobyt

steadily  ˈstedɪli  stopniowo, powoli

steak tartare  ˌsteɪk tɑːˈtɑː(r)   
befsztyk tatarski

steep  stiːp  stromy, wysoki

stereotypically  ˈsteriətaɪpli   
w stereotypowy sposób

sth has it that...  ˈsʌmθɪŋ həz ɪt 
ðæt  według czegoś,... (np. legend, 
podań)

sth hasn’t come without 
sth  ˈsʌmθɪŋ ˈhæznt kʌm wɪðˈaʊt 
ˈsʌmθɪŋ  coś nie nastąpiło  
bez czegoś 

sth is believed to be sth  ˈsʌmθɪŋ 
ɪz bɪˈliːvd tə bi ˈsʌmθɪŋ  coś uzna-
wane jest za będące czymś/jakimś

sth is here to stay  ˈsʌmθɪŋ ɪz 
hɪə(r) tə steɪ  coś zadomowiło się 
już tu na dobre

sth is just the ticket  ˈsʌmθɪŋ ɪz 
dʒəst ðə ˈtɪkɪt  coś jest dokładnie 
tym, czego trzeba, coś jest jak zna-
lazł w danej sytuacji

sth is not all it’s cracked up to 
be  ˈsʌmθɪŋ ɪz nɒt ɔːl ɪts krækt ʌp 
tə bi  coś nie jest tak dobre, jak się 
może wydawać (pot., US)

sth is not necessarily X  ˈsʌmθɪŋ ɪz 
nɒt ˌnesəˈserəli  coś niekoniecznie 
jest X

sth is only half the battle  ˈsʌmθɪŋ 
ɪz ˈəʊnli hɑːf ðə ˈbætl  coś jest tylko 
połową sukcesu

sth rather depends on...  ˈsʌmθɪŋ 
ˈrɑːðə(r) dɪˈpendz ɒn  coś w dużej 
mierze zależy od czegoś

stigma  ˈstɪɡmə  piętno

stock exchange  stɒk ɪksˈtʃeɪndʒ 
 giełda papierów wartościowych

stock price  stɒk praɪs  cena akcji

stoicism  ˈstəʊɪsɪzm  stoicyzm

straight away  streɪt əˈweɪ  od razu

straining  ˈstreɪnɪŋ  uginający się 
(pod naporem, ciężarem)

strand  strænd  pasmo, kosmyk

strictly regulated  ˈstrɪkli 
ˈreɡjʊleɪtɪd  ściśle uregulowany

strictly  ˈstrɪktli  ściśle, konkretnie

strict  strɪkt  surowy, restrykcyjny

stringency  ˈstrɪndʒənsi  surowość, 
rygorystyczność

stroke of genius  strəʊk əv ˈdʒiːnɪəs 
 przebłysk geniuszu

stronghold  ˈstrɒŋhəʊld  ośrodek 
wpływów, bastion

sub-prime crisis  sʌb praɪm ˈkraɪsɪs 
 kryzys kredytów wysokiego ryzyka

subdued  səbˈdjuːd  stonowany

subject to sth  ˈsʌbdʒɪkt tə ˈsʌmθɪŋ 
 podległy czemuś, będący  
pod wpływem czegoś

subscription  səbˈskrɪpʃn   
abonament, prenumerata

subsequently  ˈsʌbsɪkwəntli   
następnie, później

subsequent  ˈsʌbsɪkwənt  następu-
jący (po czymś), późniejszy

subsidiary  səbˈsɪdɪəri  filia, spółka 
zależna

substantially  səbˈstænʃəli  znaczą-
co, w znacznym stopniu

substantial  səbˈstænʃl  pokaźny, 
znaczny

subtle  ˈsʌtl  subtelny

suburban  səˈbɜːbən  podmiejski

successive  səkˈsesɪv  kolejny,  
następujący po sobie

sudden  ˈsʌdn  nagły

suffice (it) to say...  səˈfaɪs ɪt tə seɪ 
 dość/wystarczy powiedzieć,...

sufficient  səˈfɪʃnt  wystarczający

sugary  ˈʃʊɡəri  słodki

sultanate  ˈsʌltəneɪt  sułtanat

super-rich  ˈsuːpə(r) rɪtʃ  najbogatsi 
ludzie świata

superior  suːˈpɪərɪə(r)  przełożony

superior to sb  suːˈpɪərɪə(r) tə 
ˈsʌmbədi  lepszy od kogoś

supernatural  ˌsuːpəˈnætʃrəl  nadna-
turalny, nadprzyrodzony

supersonic  ˌsuːpəˈsɒnɪk   
naddźwiękowy

supersonic  ˌsuːpəˈsɒnɪk   
naddźwiękowy

supply chain  səˈplaɪ tʃeɪn  łańcuch 
dostaw

supporting cast  səˈpɔːtɪŋ kɑːst   
aktorzy drugoplanowi (w filmie)

surplus  ˈsɜːpləs  nadmiar, nadwyżka

survey  ˈsɜːveɪ  badanie, sondaż

sustainability  səˌsteɪnəˈbɪləti 
 zrównoważenie ekologiczne,  
zrównoważony rozwój/działanie

sustainable aviation fuel 
(SAF)  səˈsteɪnəbl ˌeɪviˈeɪʃn ˈfjuːəl 
ˌes əi ˈef  ekologiczne paliwo  
lotnicze
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sustained  səˈsteɪnd  utrzymany, 
trwały

swampland  ˈswɒmplænd  moczary, 
tereny bagienne

swiftly  ˈswɪftli  prędko, szybko

swift  swɪft  szybki

T
take it from the top!  teɪk ɪt frəm 
ðə tɒp  zacznijmy od początku!,  
zagraj to jeszcze raz!

takeover  ˈteɪkəʊvə(r)  przejęcie 
(spółki)

taxable income  ˈtæksəbl ˈɪŋkʌm 
 dochód podlegający opodatkowa-
niu

taxable  ˈtæksəbl  podlegający  
opodatkowaniu

taxation  tækˈseɪʃn  opodatkowanie

tax avoidance  tæks əˈvɔɪdəns   
unikanie płacenia podatków

tax code  tæks kəʊd  kodeks podat-
kowy

tax credit  tæks ˈkredɪt  ulga podat-
kowa

tax dodger  tæks ˈdɒdʒə(r)  osoba 
unikająca płacenia podatków

tax evasion  tæks ɪˈveɪʒn  uchylanie 
się od płacenia podatków

tax payable  tæks ˈpeɪəbl  należny 
podatek

tax rate  tæks reɪt  stawka podatkowa

tax return  tæks rɪˈtɜːn  zeznanie 
podatkowe

tax revenue  tæks ˈrevənjuː  wpływy 
z podatków

tax  tæks  podatek

teenage  ˈtiːneɪdʒ  nastoletni

televised  ˈtelɪvaɪzd  emitowany  
w TV

telltale  ˈtelteɪl  znamienny,  
charakterystyczny

tempestuous  temˈpestʃʊəs   
burzliwy (o sytuacji, pogodzie)

temporary  ˈtemprəri  tymczasowy

tenacious  tɪˈneɪʃəs  wytrwały,  
zawzięty

tenure  ˈtenjʊə(r)  kadencja,  
urzędowanie

tern  tɜːn  rybitwa

terrain  teˈreɪn  teren, obszar

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

testosterone  teˈstɒstərəʊn   
testosteron

textbook  ˈtekstbʊk  podręcznikowy, 
klasyczny

thatched  θætʃt  kryty strzechą

the Arctic Circle  ðǝ ˈɑːktɪk ˈsɜːkl 
 koło podbiegunowe północne

the bottom line is...  ðə ˈbɒtəm laɪn 
ɪz  koniec końców..., ostatecznie 
rzecz biorąc...

the consumer price index (CPI)  ðə 
kənˈsjuːmə(r) praɪs ˈɪndeks ˌsiː piː 
ˈaɪ  indeks/wskaźnik cen  
konsumpcyjnych

the envy of sb  ðə ˈenvi əv 
ˈsʌmbədi  obiekt czyjejś zazdrości

the fact of the matter is  ðə fækt əv 
ðə ˈmætə ɪz  tak naprawdę to

the final  ðə ˈfaɪnl  finały, mecz  
finałowy

the genie is out of the bottle  ðə 
ˈdʒiːni ɪz ʊt əv ðə ˈbɒtl  dżin wydo-
stał się z butelki (co się stało,  
to się nie odstanie)

the ins and outs of sth  ði ɪnz ənd 
aʊts əv ˈsʌmθɪŋ  sekrety/tajniki 
czegoś

the International Monetary Fund 
(IMF)  ði ˌɪntəˈnæʃnəl ˈmʌnɪtri fʌnd 
ˌaɪ em ˈef  Międzynarodowy  
Fundusz Walutowy (MWF)

the last thing sb needs is X  ðə lɑːst 
ˈθɪŋ ˈsʌmbədi niːdz ɪz  X to ostatnie, 
czego ktoś potrzebuje; X jest komuś 
kompletnie zbędne

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

theme park  θiːm pɑːk  tematyczny 
park rozrywki

the Middle East  ðə ˈmɪdl iːst  Bliski 
Wschód

the Norse  ðə nɔːs  ludy skandynaw-
skie (w średniowieczu)

the Northern Lights  ðǝ ˈnɔːðən 
laɪts  zorza polarna

the OECD (the Organization  
for Economic Cooperation  
and Development)  ði ˌəʊ i: siː ˈdiː 
ði ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn fə(r) ˌiːkəˈnɒmɪk 
kəʊˌɒpəˈreɪʃn ənd dɪˈveləpmənt 
 Organizacja Współpracy  
Gospodarczej i Rozwoju

the other side of the coin  ði 
ˈʌðə(r) saɪd əv ðə kɔɪn  druga  
strona medalu

the producer price index (PPI)  ðə 
prəˈdjuːsə(r) praɪs ˈɪndeks ˌpiː ˈpiː 
ˈaɪ  wskaźnik cen producenta/ 
produkcji

the public  ðə ˈpʌblɪk  społeczność, 
ogół społeczeństwa

therefore  ˈðeəfɔː(r)  zatem

there is every chance that...  ðeə(r) 
ɪz ˈevri tʃɑːns ðæt  jest wielce  
prawdopodobne, że...

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

there is no denying sth  ðeə(r) ɪz 
nəʊ dɪˈnaɪɪŋ ˈsʌmθɪŋ  nie da się 
zaprzeczyć (czemuś), coś jest  
oczywiste

there is no hiding from sth  ðeə(r) 
ɪz nəʊ ˈhaɪdɪŋ frəm ˈsʌmθɪŋ  coś 
jest jawnym faktem, niezaprzeczal-
nym

there’s a good chance that...  ðeəz 
ə ɡʊd tʃɑːns ðæt  jest bardzo praw-
dopodobne, że...

there’s no denying sth  ðeəz nəʊ 
dɪˈnaɪɪŋ ˈsʌmθɪŋ  nie da się zaprze-
czyć czemuś; coś jest oczywiste  
i jasne

the right way  ðə raɪt ˈweɪ   
we właściwy sposób, jak należy

the root of sth  ðə ruːt əv ˈsʌmθɪŋ 
 źródło czegoś, praprzyczyna

the safest bet  ðə ˈseɪfɪst ˈbet  naj-
lepsza opcja, najbezpieczniejszy 
wybór
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the very X  ðə ˈveri  X sam w sobie, 
sam X (np. sam szczyt)

think tank  θɪŋk tæŋk  grupa  
ekspertów

thirty-something  ˈθɜːti ˈsʌmθɪŋ 
 trzydziestoparolatek

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

threat  θret  zagrożenie, groźba

threshold  ˈθreʃhəʊld  granica, pułap

throughout sth  θruːˈaʊt ˈsʌmθɪŋ 
 przez coś, w całym czymś  
(np. na całej powierzchni)

thunderclap  ˈθʌndəklæp  grzmot

thus far  ðʌs fɑː(r)  jak dotąd

thus  ðʌs  zatem, tym samym

ties  taɪz  więzy, powiązania

tight-knit  taɪt nɪt  zżyty (o ludziach 
zżytych ze sobą)

tight budget  taɪt ˈbʌdʒət  skromny/
ograniczony budżet

tightening  ˈtaɪtnɪŋ  zacieśnianie 
(czegoś), zwiększanie restrykcji

time for sth  ˈtaɪm fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 czas na coś

timetable  ˈtaɪmteɪbl  rozkład (jazdy, 
lotów)

timetabling  ˈtaɪmˌteɪblɪŋ  tworze-
nie harmonogramu/rozkładu jazdy

timid  ˈtɪmɪd  nieśmiały, cichy

tire  ˈtaɪə(r)  opona (US)

titan  ˈtaɪtn  tytan, olbrzym

to abolish sth  tu əˈbɒlɪʃ ˈsʌmθɪŋ 
 obalić coś, znieść coś 

to accelerate  tu əkˈseləreɪt   
przyspieszyć

to accompany sth by sth  tu 
əˈkʌmpəni ˈsʌmθɪŋ baɪ ˈsʌmθɪŋ 
 dołączyć coś do czegoś, połączyć 
coś z czymś

to account for sth  tu əˈkaʊnt fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  stanowić coś, wynosić (np. 
o proporcji lub procencie z czegoś)

to accumulate sth  tu əˈkjuːmjəleɪt 
ˈsʌmθɪŋ  zgromadzić coś, zebrać  
(o finansach, majątku)

to act like sb  tu ækt ˈlaɪk ˈsʌmbədi 
 działać jak/jako ktoś

to adapt to sth  tu əˈdæpt tə 
ˈsʌmθɪŋ  przystosować się  
do czegoś

to admire sth  tu ədˈmaɪə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  podziwiać coś

to adopt an X approach  tu əˈdɒpt 
ən əˈprəʊtʃ  przyjąć X podejście,  
zacząć działać w X sposób

to advise sb  tu ədˈvaɪz ˈsʌmbədi 
 doradzić komuś

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

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

to allege sth  tu əˈledʒ ˈsʌmθɪŋ 
 domniemywać coś, utrzymywać

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

to amount to sth  tu əˈmaʊnt tə 
ˈsʌmθɪŋ  sprowadzać się do czegoś, 
być (niczym innym jak czymś)

to announce sth  tu əˈnaʊns 
ˈsʌmθɪŋ  ogłosić coś

to answer X need  tu ˈɑːnsə(r) niːd 
 spełnić X potrzebę

to appear to do sth  tu əˈpɪə(r) tə 
du ˈsʌmθɪŋ  wyglądać, jakby się coś 
robiło

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

to apply to sb  tu əˈplaɪ tə ˈsʌmbədi 
 stosować się do kogoś, mieć  
zastosowanie wobec kogoś

to appreciate sth  tu əˈpriːʃieɪt 
ˈsʌmθɪŋ  docenić coś

to approve sth  tu əˈpruːv ˈsʌmθɪŋ 
 zaaprobować coś, zaakceptować

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

to arrive  tu əˈraɪv  przyjść, przybyć

to assemble sth  tu əˈsembl 
ˈsʌmθɪŋ  składać coś, montować

to assume sth  tu əˈsjuːm ˈsʌmθɪŋ 
 założyć coś

to attend sth  tu əˈtend ˈsʌmθɪŋ 
 uczęszczać do czegoś

to attract criticism  tu əˈtrækt 
ˈkrɪtɪsɪzm  stać się przedmiotem 
krytyki

to attract sb  tu əˈtrækt ˈsʌmbədi 
 przyciągać kogoś

to augment sth with sth  tu 
ɔ:gˈment ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ   
powiększyć coś o coś 

to avail oneself of sth  tu əˈveɪl 
wʌnˈself əv ˈsʌmθɪŋ  skorzystać  
z czegoś (o kimś/sobie)

to avoid doing sth  tu əˈvɔɪd ˈduːɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ  unikać robienia czegoś

to award sth to sb  tu əˈwɔːd 
ˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmbədi  przyznawać 
coś komuś, przydzielać

to backfire  tə ˌbækˈfaɪə(r)  obrócić 
się przeciwko komuś, przynieść  
skutek przeciwny do zamierzonego

to back sth  tə bæk ˈsʌmθɪŋ   
wspierać coś

to bag sth  tə bæɡ ˈsʌmθɪŋ  dorwać 
coś, złapać

to balloon  tə bəˈluːn  gwałtownie 
się zwiększyć 

to bandy sth around  tə ˈbændi 
ˈsʌmθɪŋ əˈraʊnd  obnosić się  
z czymś, trąbić o czymś

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

to bartend  tə ˈbɑːtend  stać  
za barem

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

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

to become apparent  tə bɪˈkʌm 
əˈpærənt  stać się jasnym/widocz-
nym

to become something of an X  tə 
bɪˈkʌm ˈsʌmθɪŋ əv ən  stać się kimś/
czymś w rodzaju X

to be due to do sth  tə bi djuː tə du 
ˈsʌmθɪŋ  mieć coś zrobić (wg. planu, 
ustaleń itp.)
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to be fair,...  tə bi feə(r)  szczerze 
mówiąc,..., trzeba przyznać, że...

to be getting on X with sth  tə bi 
ˈɡetɪŋ ɒn wɪð ˈsʌmθɪŋ  X (dobrze, 
źle) sobie z czymś radzić

to be in discussion(s) with sb  tə bi 
ɪn dɪˈskʌʃn ˈes wɪð ˈsʌmbədi  deba-
tować z kimś, prowadzić negocjacje

to be in the black  tə bi ɪn ðə blæk 
 zacząć zarabiać, wyjść z długów

to be just what the doctor or-
dered  tə bi dʒəst wɒt ðə ˈdɒktər 
ˈɔːdəd  być jak znalazł, być tym, co 
jest akurat potrzebne

to be listed  tə bi ˈlɪstɪd  być noto-
wanym (o spółce)

to be missing from sb’s life  tə bi 
ˈmɪsɪŋ frəm ˈsʌmbədɪz laɪf  być nie-
obecnym w czyimś życiu

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

to benefit sb  tə ˈbenɪfɪt ˈsʌmbədi 
 przynieść komuś korzyść

to be of interest to sb  tə bi əv 
ˈɪntrəst tə ˈsʌmbədi  być ciekawym 
dla kogoś, znajdować się w kręgu 
czyichś zainteresowań

to be to sb’s tastes  tə bi tə 
ˈsʌmbədɪz teɪsts  przypadać komuś 
do gustu, być w czyimś guście

to bicker  tə ˈbɪkə(r)  użerać się, kłó-
cić się

to blame sb  tə bleɪm ˈsʌmbədi 
 obwiniać kogoś

to blast sb  tə blɑːst ˈsʌmbədi  ostro 
kogoś zaatakować/skrytykować

to blend sth with sth  tə blend 
ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ  mieszać,  
łączyć coś z czymś 

to boast sth  tə bəʊst ˈsʌmθɪŋ 
 chwalić się czymś, szczycić

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

to boost sth  tə buːst ˈsʌmθɪŋ   
pobudzić coś, umocnić

to brave sth  tə breɪv ˈsʌmθɪŋ   
stawić czemuś czoło, przetrwać coś 
(o czymś ciężkim, niebezpiecznym 
itp.)

to break the law  tə breɪk ðə lɔː 
 złamać prawo

to bribe sb  tə braɪb ˈsʌmbədi   
przekupić kogoś, dać komuś  
łapówkę

to bring sb to a trial  tə brɪŋ 
ˈsʌmbədi tu ə ˈtraɪəl  doprowadzić 
kogoś na proces, sprawić, że ktoś 
będzie musiał stanąć przed sądem

to bring sb to book  tə brɪŋ 
ˈsʌmbədi tə bʊk  kazać się komuś 
wytłumaczyć (z czegoś)

to bring sth into operation  tə brɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntu ˌɒpəˈreɪʃn  uruchomić 
coś, zacząć działanie/pracę czegoś

to brush sth under the carpet  tə 
brʌʃ ˈsʌmθɪŋ ˈʌndə(r) ðə ˈkɑːpɪt 
 ukręcić czemuś łeb, zatuszować coś

to burn money  tə bɜːn ˈmʌni   
wyrzucać pieniądze w błoto

to burst a bubble  tə bɜːst ə ˈbʌbl 
 pęknąć (o bąblu w postaci sztucznie 
rozdmuchanej koniunktury)

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

to campaign for sb  tə kæmˈpeɪn 
fə(r) ˈsʌmbədi  prowadzić kampanię 
na czyjąś rzecz

to cancel out  tə ˈkænsəl aʊt  znosić 
się (np. o dwóch przeciwstawnych 
efektach)

to cancel sth  tə ˈkænsl ˈsʌmθɪŋ 
 anulować coś

to capitalize on sth  tə ˈkæpɪtəlaɪz 
ɒn ˈsʌmθɪŋ  wykorzystać coś  
(na swoją korzyść), zarabiać  
na czymś

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

to carry on  tə ˈkæri ɒn   
kontynuować, działać dalej

to carry sth out  tə ˈkæri ˈsʌmθɪŋ 
aʊt  przeprowadzić coś

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

to cash out of sth  tə kæʃ aʊt ef 
ˈsʌmθɪŋ  wykupić swoją dolę/ 
spieniężyć  swój udział (w spółce)

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

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

to catch up to sb  tə kætʃ ʌp tə 
ˈsʌmbədi  dogonić kogoś

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

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

to centre around sth  tə ˈsentə(r) 
əˈraʊnd ˈsʌmθɪŋ  koncentrować się 
wokół czegoś

to challenge sth  tə ˈtʃæləndʒ 
ˈsʌmθɪŋ  rzucić czemuś wyzwanie

to champion sth  tə ˈtʃæmpɪən 
ˈsʌmθɪŋ  opowiadać się za czymś

to charge for sth  tə tʃɑːdʒ fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  żądać za coś opłaty,  
pobierać za coś opłatę

to christen sth sth  tə ˈkrɪsn 
ˈsʌmθɪŋ ˈsʌmθɪŋ  ochrzcić  
coś jakimś mianem

to cite sb as sth  tə saɪt ˈsʌmbədi 
əz ˈsʌmθɪŋ  przytoczyć czyjeś słowa 
jako coś/jakieś

to claim sth  tə kleɪm ˈsʌmθɪŋ 
 twierdzić coś, utrzymywać

to classify sb as X  tə ˈklæsɪfaɪ 
ˈsʌmbədi əz  sklasyfikować kogoś 
jako X

to climb  tə klaɪm  wzrastać,  
wznosić się 

to clock out  tə klɒk aʊt  odbić kartę 
zegarową (pod koniec dnia pracy), 
zrobić sobie fajrant, skończyć dzień 
roboczy

to cock a snook  tə ˈkɒk ə snuːk   
zagrać komuś na nosie (swoim  
działaniem) (pot., UK)

to collaborate with sb  tə 
kəˈlæbəreɪt wɪð ˈsʌmbədi  współ-
pracować z kimś

to colour sth in  tə ˈkʌlə(r) ˈsʌmθɪŋ 
ɪn  pokolorować coś

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

to combine sth with sth  tə 
kəmˈbaɪn ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ 
 łączyć coś  
z czymś
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to come a close second  tə kʌm ə 
kləʊz ˌsekənd  być prawie tak samo 
dobrym (jak coś)

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

to come as a shock  tə kʌm əz ə ʃɒk 
 być czymś szokującym

to come cheap  tə kʌm tʃiːp  być  
tanim, nie być drogim

to come full circle  tə kʌm fʊl ˈsɜːkl 
 zatoczyć pełen krąg, wrócić  
do punktu wyjścia

to come on board  tə kʌm ɒn bɔːd 
 wejść na pokład

to come to fruition  tə kʌm tə fruːˈɪʃn 
 ziścić się, urzeczywistnić się 

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

to come together to do sth  tə kʌm 
təˈɡeðə(r) tə du ˈsʌmθɪŋ  zjednoczyć 
się, by coś zrobić

to come to light  tə kʌm tə laɪt  wyjść 
na światło dzienne

to come to mind  tə kʌm tə maɪnd 
 przychodzić na myśl/do głowy

to come to the rescue  tə kʌm tə ðə 
ˈreskjuː  przyjść na ratunek,  
pospieszyć

to come under fire  tə kʌm ˈʌndə(r) 
ˈfaɪə(r)  zostać skrytykowanym,  
znaleźć się pod ostrzałem krytyki

to come with sth  tə kʌm wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  wiązać się z czymś;  
nieść coś ze sobą

to commence  tə kəˈmens  rozpocząć, 
zacząć

to commission sb to do sth  tə 
kəˈmɪʃn ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ   
zamówić u kogoś (z)robienie czegoś

to commit to doing sth  tə kəˈmɪt tə 
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  zobowiązać się  
do robienia czegoś, zaangażować  
się w robienie czegoś

to commute  tə kəˈmjuːt  dojeżdżać 
do pracy

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

to compete for sth  tə kəmˈpiːt fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  rywalizować o coś, zabiegać

to compete with sth  tə kəmˈpiːt wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  konkurować z czymś

to concern sth  tǝ kənˈsɜːn ˈsʌmθɪŋ 
 dotyczyć czegoś

to conduct sth  tə kənˈdʌkt ˈsʌmθɪŋ 
 przeprowadzić coś, wykonać

to consider sb X  tə kənˈsɪdə(r) 
ˈsʌmbədi  uważać/uznawać kogoś  
za X

to consider sth to be sth  tə 
kənˈsɪdə(r) ˈsʌmθɪŋ tə bi ˈsʌmθɪŋ 
 uważać, że coś jest jakieś/czymś

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

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

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

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

to cool down  tə kuːl daʊn  ochłodzić 
się; wejść w okres przygotowania/
odpoczynku

to copyright sth  tə ˈkɒpɪraɪt ˈsʌmθɪŋ 
 zastrzec do czegoś prawa autorskie

to count on sb  tə kaʊnt ɒn ˈsʌmbədi 
 liczyć na kogoś

to craft sth  tə krɑːft ˈsʌmθɪŋ  wypro-
dukować coś (ręcznie), stworzyć

to crank sth out  tə kræŋk ˈsʌmθɪŋ 
aʊt  wyprodukować coś (np. masowo)

to cross sth  tə ˈkrɒs ˈsʌmθɪŋ   
przekroczyć coś

to crow about sth  tə krəʊ əˈbaʊt 
ˈsʌmθɪŋ  piać z zachwytu nad czymś, 
chełpić się czymś

to crumble  tə ˈkrʌmbl  rozpadać się

to date  tə deɪt  na chwilę obecną, 
dotychczas

today of all days  təˈdeɪ əv ɔːl deɪz   
i to koniecznie dziś (o czymś,  
co musiało wydarzyć się akurat  
dzisiaj – gdy jest to np. bardzo  
nie na rękę)

to deal with sb  tə diːl wɪð ˈsʌmbədi 
 radzić sobie z kimś, zajmować się 
kimś

to declare earnings  tə dɪˈkleə(r) 
ˈɜːnɪŋz  wykazać zarobki (fiskusowi)

to declare independence  tǝ 
dɪˈkleə(r) ˌɪndɪˈpendəns  ogłosić  
niepodległość

to decline  tə dɪˈklaɪn  opaść,  
zmniejszyć się

to decrease sth  tə dɪˈkriːs ˈsʌmθɪŋ 
 zmniejszyć coś

to defend oneself from sth  tə 
dɪˈfend wʌnˈself frəm ˈsʌmθɪŋ   
obronić się przed czymś, ochronić

to defend sth  tə dɪˈfend ˈsʌmθɪŋ 
 bronić czegoś

to define sth  tə dɪˈfaɪn ˈsʌmθɪŋ 
 określić coś, zarysować (coś na tle 
czegoś)

to delay  tǝ dɪˈleɪ  opóźnić,  
opóźniać się

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

to dent sth  tə dent ˈsʌmθɪŋ   
nadszarpnąć coś, uszczuplić

to deny sth  tə dɪˈnaɪ ˈsʌmθɪŋ   
zaprzeczyć czemuś

to depend on sth  tə dɪˈpend ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  zależeć od czegoś

to deport sb somewhere  tə dɪˈpɔːt 
ˈsʌmbədi ˈsʌmweə(r)  deportować 
kogoś gdzieś

to deprive sb of sth  tə dɪˈpraɪv 
ˈsʌmbədi əv ˈsʌmθɪŋ  pozbawić kogoś 
czegoś

to determine sth  tə dɪˈtɜːmɪn 
ˈsʌmθɪŋ  wyznaczać coś, określać

to develop into sth  tə dɪˈveləp ˈɪntə 
ˈsʌmθɪŋ  rozwinąć się do jakiejś po-
staci

to develop sth  tə dɪˈveləp ˈsʌmθɪŋ 
 rozwinąć coś

to devise  tǝ dɪˈvaɪz  wymyślić (coś), 
opracować 

to differ from sth  tə ˈdɪfə(r) frəm 
ˈsʌmθɪŋ  różnić się od czegoś

to diminish  tə dɪˈmɪnɪʃ  zmniejszyć 
się



business-english.com.pl
85/2021

Colorful
MEDIA

to direct sth towards sth  tə dɪˈrekt 
ˈsʌmθɪŋ təˈwɔːdz ˈsʌmθɪŋ  skierować 
coś do czegoś, nakierować coś na coś

to disappoint  tə ˌdɪsəˈpɔɪnt  zawo-
dzić, zawieść (oczekiwania)

to disorientate sb  tə dɪsˈɔːrɪənteɪt 
ˈsʌmbədi  zdezorientować kogoś

to disparage sb  tə dɪˈspærɪdʒ 
ˈsʌmbədi  zdyskredytować kogoś

to dispel sth  tə dɪˈspel ˈsʌmθɪŋ  roz-
wiać (stereotyp, błędne przekonanie)

to display sth  tə dɪˈspleɪ ˈsʌmθɪŋ 
 pokazywać coś, nosić (symbol, logo 
itp.)

to disrupt sth  tə dɪsˈrʌpt ˈsʌmθɪŋ 
 zaburzyć coś

to distinguish between sth and 
sth  tə dɪˈstɪŋɡwɪʃ bɪˈtwiːn ˈsʌmθɪŋ 
ənd ˈsʌmθɪŋ  odróżnić coś od czegoś

to diversify away from sth  tə 
daɪˈvɜːsɪfaɪ əˈweɪ frəm ˈsʌmθɪŋ   
zdywersyfikować ofertę, odchodząc 
od czegoś (podstawowej produkcji)

to diversify  tə daɪˈvɜːsɪfaɪ   
zdywersyfikować

to divide  tə dɪˈvaɪd  dzielić

to divorce sb  tə dɪˈvɔːs ˈsʌmbədi 
 rozwieść się z kimś

to do a bunk  tə du ə bʌŋk  zbiec 
skądś po cichu (pot., UK)

to donate sth to sb  tə dəʊˈneɪt 
ˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmbədi  przekazać  
komuś coś w darze

to do one’s utmost  tə du wʌnz 
ˈʌtməʊst  dołożyć wszelkich starań  
(o kimś)

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

to do the trick  tə du ðə trɪk  zrobić 
to, co trzeba/należy

to double down on sth  tə ˈdʌbl daʊn 
ɒn ˈsʌmθɪŋ  rozprawić się z czymś, 
ostro się zabrać za coś

to double  tə ˈdʌbl  podwoić się

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

to do X for oneself  tə du fə(r) 
wʌnˈself  X sobie poradzić  
(np. dobrze)

to drain off  tə dreɪn ɒf  odsączyć, 
odprowadzić wodę

to drive sth  tə draɪv ˈsʌmθɪŋ   
napędzać coś, zasilać

to drop  tə drɒp  obniżyć, opuścić

to dry up  tə draɪ ʌp  wyschnąć,  
skurczyć się

to dupe sb  tə djuːp ˈsʌmbədi   
oszukać kogoś (pot.)

to dwarf sb  tə dwɔːf ˈsʌmbədi   
przyćmić kogoś, zepchnąć na dalszy 
plan

to embody sth  tu ɪmˈbɒdi ˈsʌmθɪŋ 
 ucieleśniać coś, uosabiać

to emulate sb  tu ˈemjʊleɪt ˈsʌmbədi 
 naśladować kogoś

to enable sth  tu ɪˈneɪbl ˈsʌmθɪŋ 
 umożliwić coś

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

to encourage sth  tu ɪnˈkʌrɪdʒ 
ˈsʌmθɪŋ  zachęcać do czegoś,  
motywować

to endanger sb  tu ɪnˈdeɪndʒə(r) 
ˈsʌmbədi  zagrozić komuś, narazić  
na niebezpieczeństwo

to endorse sb  tu ɪnˈdɔːs ˈsʌmbədi 
 popierać czyjąś kandydaturę  
(oficjalnie)

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

to enrol in sth  tu ɪnˈrəʊl ɪn ˈsʌmθɪŋ 
 zapisać się gdzieś (np. do szkoły)

to enter into contract  tu ˈentə(r) 
ˈɪntə ˈkɒntrækt  zawrzeć kontrakt/
umowę

to envisage sth  tu ɪnˈvɪzɪdʒ ˈsʌmθɪŋ 
 wyobrazić sobie coś, planować coś 
(jako coś/jakieś)

to envision sth  tu ɪnˈvɪʒn ˈsʌmθɪŋ 
 wyobrazić coś, wymarzyć

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

to equate sb to sth  tu ɪˈkweɪt 
ˈsʌmbədi tə ˈsʌmθɪŋ  przyrównywać 
kogoś do czegoś

to erode  tu ɪˈrəʊd  zerodować coś, 
wykruszyć (np. przez wiatr)

to escalate  tu ˈeskəleɪt  eskalować, 
nasilać, pójść z czymś o krok dalej

to eschew sth  tu ɪˈstʃuː ˈsʌmθɪŋ   
stronić od czegoś, wystrzegać się 
czegoś

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

to establish sth  tu ɪˈstæblɪʃ ˈsʌmθɪŋ 
 założyć coś, utworzyć

to exacerbate sth  tu ɪɡˈzæsəbeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  pogorszyć coś

to examine sth  tu ɪɡˈzæmɪn ˈsʌmθɪŋ 
 (z)badać coś

to exceed sth  tu ɪkˈsiːd ˈsʌmθɪŋ   
wykraczać poza coś

to exceed X  tu ɪkˈsiːd  przekroczyć X, 
przewyższyć

to exhaust sth  tu ɪɡˈzɔːst ˈsʌmθɪŋ 
 wyczerpać coś, całkowicie zużyć/
opróżnić

to exile sb  tu ˈeksaɪl ˈsʌmbədi   
skazać kogoś na wygnanie

to expand sth  tu ɪkˈspænd ˈsʌmθɪŋ 
 rozwinąć coś, rozszerzyć

to expect sb to do sth  tu ɪkˈspekt 
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ  oczekiwać, 
że ktoś coś zrobi

to exploit sth  tu ɪkˈsplɔɪt ˈsʌmθɪŋ 
 wykorzystać coś

to express oneself  tu ɪkˈspres 
wʌnˈself  wyrazić siebie, dać wyraz 
(czemuś, o osobie)

to express sth  tu ɪkˈspres ˈsʌmθɪŋ 
 wyrazić coś

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

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

to facilitate sth  tə fəˈsɪlɪteɪt ˈsʌmθɪŋ 
 ułatwić coś

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

to fall from grace  tə fɔːl frəm greɪs 
 utracić czyjeś względy, przestać  
cieszyć się czyimiś względami
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to fall short of sth  tə fɔːl ʃɔːt əv 
ˈsʌmθɪŋ  nie zrobić/dokonać czegoś; 
nie osiągnąć/zdobyć czegoś

to fall short  tə fɔːl ʃɔːt  nie spełnić 
oczekiwań/wymagań

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

to favour sth  tə ˈfeɪvə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 preferować coś (UK)

to feature somewhere  tə ˈfiːtʃə(r) 
ˈsʌmweə(r)  pojawiać się gdzieś,  
figurować

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

to feed sth  tə fiːd ˈsʌmθɪŋ  karmić 
coś, zasilać

to fight fire with fire  tə faɪt ˈfaɪə(r) 
wɪð ˈfaɪə(r)  zwalczać ogień ogniem

to file a complaint  tə faɪl ə 
kəmˈpleɪnt  wnieść skargę

to file a lawsuit  tə faɪl ə ˈlɔːsuːt   
wytoczyć sprawę sądową

to file a tax return  tə faɪl ə tæks 
rɪˈtɜːn  złożyć zeznanie podatkowe

to find one’s feet  tə faɪnd wʌnz fiːt 
 stanąć pewnie na nogach

to find sb dead  tə faɪnd ˈsʌmbədi 
ded  znaleźć trupa (danej osoby)

to fit sth  tə fɪt ˈsʌmθɪŋ  pasować  
do czegoś

to fit the mould  tə fɪt ðə məʊld   
pasować do schematu/stereotypu 
(UK)

to flag sth up  tə flæɡ ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 zwrócić na coś uwagę (np. o czymś 
negatywnym, dając znać innym  
w ramach ostrzeżenia) (pot.)

to flee to some place  tə fliː tə səm 
ˈpleɪs  uciec dokądś

to flight-test sth  tə flaɪt test ˈsʌmθɪŋ 
 przeprowadzić loty próbne czegoś

to flock somewhere  tə flɒk 
ˈsʌmweə(r)  tłumnie gdzieś  
przybywać

to fly the flag for sth  tə flaɪ ðə flæɡ 
fə(r) ˈsʌmθɪŋ  publicznie coś wspierać

to follow sb  tə ˈfɒləʊ ˈsʌmbədi   
obserwować kogoś (w sieci  
społecznościowej)

to follow the rules  tə ˈfɒləʊ ðə ruːlz 
 przestrzegać reguł

to forbid sb from doing sth  tə fəˈbɪd 
ˈsʌmbədi frəm ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ   
zakazać komuś robienia czegoś

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

to forecast sth  tə ˈfɔːkɑːst ˈsʌmθɪŋ 
 prognozować coś

to forego sth  tə fɔːˈɡəʊ ˈsʌmθɪŋ   
darować (sobie) coś, nie zrobić  
czegoś

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

to form a partnership  tə ˈfɔːm ə 
ˈpɑːtnəʃɪp  utworzyć/założyć spółkę

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

to found sth  tə faʊnd ˈsʌmθɪŋ   
założyć coś

to gather  tə ˈɡæðə(r)  zebrać

to get/be picked up on camera  tə 
ɡet bi pɪkt ʌp ɒn ˈkæmərə  zostać 
uchwyconym przez kamerę

to get a bad rap  tə ɡet ə bæd ræp 
 mieć złą reputację, źle się kojarzyć

to get around sth  tə get əˈraʊnd 
ˈsʌmθɪŋ  obejść coś (np. problem)

to get away with sth  tə ɡet əˈweɪ 
wɪð ˈsʌmθɪŋ  ujść na sucho (o tym,  
co ktoś zrobił), uniknąć kary za coś

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

to get in the way of sth  tə ɡet ɪn ðə 
ˈweɪ əv ˈsʌmθɪŋ  przeszkodzić  
czemuś, stanąć czemuś na drodze

to get into sth  tə ɡet ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ 
 zaangażować się w coś, wejść  
do czegoś

to get it  tə ɡet ɪt  czaić, pojmować

to get left behind  tə ɡet left bɪˈhaɪnd 
 pozostać w tyle

to get lost  tə ɡet lɒst  zgubić się

to get off the ground  tə get ɒf ðə 
ɡraʊnd  ruszyć z miejsca, wystartować 
(np. o spółce)

to get sb in hot water  tə ɡet 
ˈsʌmbədi ɪn hɒt ˈwɔːtə(r)  sprawić,  
że ktoś znajdzie się w opałach/ 
tarapatach

to get the job done  tə ɡet ðə dʒɒb 
dʌn  wypełnić zadanie, zrobić to,  
co należy

to give sth a green light  tə ɡɪv 
ˈsʌmθɪŋ ə ˈɡriːn laɪt  dać czemuś  
zielone światło

to give sth a head start  tə ɡɪv 
ˈsʌmθɪŋ ə hed stɑːt  dać komuś fory

to go full out  tə ɡəʊ fʊl aʊt  pójść  
na całość

to go into sth lightly  tə ɡəʊ ˈɪntə 
ˈsʌmθɪŋ ˈlaɪtli  podejmować decyzję  
o czymś bez namysłu,  
bez przemyślenia

to go it alone  tə ɡəʊ ɪt əˈləʊn  zrobić 
coś w pojedynkę, samemu

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

to go the whole hog  tǝ gǝʊ ðə həʊl 
hɒg  pójść na całość

to go to great lengths to do sth  tə 
gəʊ tə greɪt leŋθs tə də ˈsʌmθɪŋ   
dokładać wszelkich starań,  
by coś zrobić

to go up/down  tə ɡəʊ ʌp daʊn 
 wzrosnąć/zmaleć

to grow by leaps and bounds  tə 
ɡrəʊ baɪ liːps ənd baʊndz  rosnąć  
w ogromnie szybkim tempie,  
postępować milowymi krokami

to halt sth  tə hɔːlt ˈsʌmθɪŋ   
wstrzymać coś, zatrzymać

to halve sth  tə hɑːv ˈsʌmθɪŋ   
skrócić/zmniejszyć coś o połowę

to handle sth  tə ˈhændl ˈsʌmθɪŋ 
 obsługiwać coś

to hang around  tə hæŋ əˈraʊnd 
 przebywać gdzieś, pozostawać

to have (many) strings to one’s 
bow  tə həv ˈmeni strɪŋz tə wʌnz baʊ 
 mieć wiele dokonań na swoim koncie

to have a field day  tə həv ə fiːld deɪ 
 mieć używanie (w związku z czymś)
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to have a finger on the pulse  tə həv 
ə ˈfɪŋɡə(r) ɒn ðə pʌls  mieć rękę  
na pulsie

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

to have a long way to go  tə həv ə 
lɒŋ weɪ tə ɡəʊ  mieć przed sobą długą 
drogę (wiele do zrobienia itp.)

to have a reputation for doing sth  tə 
həv ə ˌrepjuˈteɪʃn fə(r) ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
 mieć reputację/cieszyć się (nie)sławą 
z powodu robienia czegoś

to have a think  tə həv ə ˈθɪŋk   
przemyśleć coś

to have one’s fingers in many 
pies  tə həv wʌnz ˈfɪŋɡəz ɪn ˈmeni 
paɪz  zajmować się wszystkim  
po trochu (o kimś)

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

to have sth covered  tə həv ˈsʌmθɪŋ 
ˈkʌvəd  zabezpieczyć się przed czymś; 
pokryć coś, uwzględnić

to head off somewhere  tǝ hed ɒf 
ˈsʌmweə(r)  wyruszyć gdzieś

to head out  tə hed aʊt  wyjść,  
odjechać

to head sth  tə hed ˈsʌmθɪŋ   
przewodzić czemuś, zarządzać czymś

to help sth along the way  tə help 
ˈsʌmθɪŋ əˈlɒŋ ðə ˈweɪ  wesprzeć coś 
po drodze, pomóc w czymś

to highlight sth  tə ˈhaɪlaɪt ˈsʌmθɪŋ 
 uwydatnić coś, zaakcentować

to hit a record high  tə hɪt ə ˈrekɔːd 
haɪ  osiągnąć rekordowo wysoki  
poziom

to hit the panic button  tə hɪt ðə 
ˈpænɪk ˈbʌtn  bić na alarm

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

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

to hold fast to sth  tə həʊld fɑːst tə 
ˈsʌmθɪŋ  kurczowo się czegoś trzymać 

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

to hold sb back  tə həʊld ˈsʌmbədi 
bæk  powstrzymać kogoś,  
pohamować

to hydrate  tə ˈhaɪdreɪt  nawilżać

to ignite sth  tu ɪɡˈnaɪt ˈsʌmθɪŋ   
zapoczątkować coś, wzniecić

to implement sth  tu ˈɪmplɪment 
ˈsʌmθɪŋ  zastosować coś, wdrożyć

to implicate sb  tu ˈɪmplɪkeɪt 
ˈsʌmbədi  uwikłać kogoś (w sprawę, 
przestępstwo); udowodnić komuś 
współudział (w przestępstwie)

to imply sth  tu ɪmˈplaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 wskazywać na coś

to imprison sb for doing sth  tu 
ɪmˈprɪzn ˈsʌmbədi fə(r) ˈduːɪŋ 
ˈsʌmθɪŋ  uwięzić kogoś za zrobienie 
czegoś (wysłać do więzienia)

to incite sth  tu ɪnˈsaɪt ˈsʌmθɪŋ 
 wzniecić coś, podżegać do czegoś

to increase in popularity  tu ɪnˈkriːs 
ɪn ˌpɒpjuˈlærəti  przybrać  
na popularności

to incubate sth  tu ˈɪnkjʊbeɪt ˈsʌmθɪŋ 
 inkubować coś, rozwijać

to indict sb  tu ɪnˈdaɪt ˈsʌmbədi 
 oskarżyć kogoś (oficjalnie,  
przed sądem)

to induce sth  tu ɪnˈdjuːs ˈsʌmθɪŋ 
 wywołać coś

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

to inhabit sth  tu ɪnˈhæbɪt ˈsʌmθɪŋ 
 zamieszkiwać coś

to inject sth with sth  tu ɪnˈdʒekt 
ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ  wstrzyknąć  
coś w coś 

to ink sth  tu ɪŋk ˈsʌmθɪŋ  napisać 
coś, sporządzić (np. dokument)

to insist upon sth  tu ɪnˈsɪst əˈpɒn 
ˈsʌmθɪŋ  nalegać na coś

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

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

to intone  tu ɪnˈtəʊn  monotonnie 
recytować 

to introduce sth  tu ˌɪntrəˈdjuːs 
ˈsʌmθɪŋ  wprowadzić coś

to investigate sth  tu ɪnˈvestɪɡeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  zbadać coś

to iron sth  tu ˈaɪən ˈsʌmθɪŋ   
wygładzić coś

to judge sth  tǝ dʒʌdʒ ˈsʌmθɪŋ   
oceniać coś

to justify sth  tə ˈdʒʌstɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 uzasadnić coś, usprawiedliwić

to keep a watchful eye  tə kiːp ə 
ˈwɒtʃfəl aɪ  bacznie obserwować (coś), 
pilnować

to keep one’s head above water  tə 
kiːp wʌnz hed əˈbʌv ˈwɔːtə(r)   
utrzymać się na powierzchni, ledwo 
dawać sobie radę

to keep out the cold  tə kiːp ˈaʊt ðə 
kəʊld  zachować ciepło, chronić  
przed zimnem

to keep sb safe  tə kiːp ˈsʌmbədi seɪf 
 zapewnić komuś bezpieczeństwo

to keep sth in mind  tə kiːp ˈsʌmθɪŋ 
ɪn maɪnd  pamiętać o czymś

to keep sth short and/but sweet  tə 
kiːp ˈsʌmθɪŋ ʃɔːt ənd bət swiːt  nie 
przedłużając, krótko i na temat

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

to kick off  tə kɪk ɒf  rozpocząć się, 
uruchomić

to knock sth out  tə nɒk ˈsʌmθɪŋ aʊt 
 masowo coś wytwarzać, dostarczać

to lace up  tə leɪs ʌp  zasznurować 
(buty)

to lack sth  tə læk ˈsʌmθɪŋ  nie mieć 
czegoś

to last X  tə lɑːst  potrwać X

to launch one’s career  tə lɔːntʃ wʌnz 
kəˈrɪə(r)  rozpocząć karierę (o kimś)

to launch sth  tə lɔːntʃ ˈsʌmθɪŋ   
wypuścić coś, wprowadzić na rynek

to lead the way  tə liːd ðə weɪ   
przodować, być pionierem  
(w jakiejś dziedzinie/kwestii)

to leave sth to waste  tə liːv ˈsʌmθɪŋ 
tə weɪst  wyrzucić coś, odrzucić jako 
odpad

to lend itself X to doing sth  tə lend 
ɪtˈself tə ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  X się  
nadawać do zrobienia czegoś  
(np. świetnie, źle itp.)
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to leverage sth  tə ˈliːvərɪdʒ ˈsʌmθɪŋ 
 wykorzystać coś w jakimś celu

to lick one’s wounds  tə lɪk wʌnz 
wuːndz  lizać rany (dochodzić  
do siebie po potyczce lub przegranej)

to listen up  tə ˈlɪsn ʌp  posłuchać, 
wsłuchać się

to list sth  tə lɪst ˈsʌmθɪŋ  wyliczyć 
coś, wyszczególnić

to live from pay cheque to pay  
cheque  tə lɪv frəm peɪ tʃek tə peɪ tʃek 
 żyć od pierwszego do pierwszego,  
od wypłaty do wypłaty (pot., UK)

to live off of sth  tə lɪv ɒf əv ˈsʌmθɪŋ 
 żyć z czegoś

to locate sb  tə ləʊˈkeɪt ˈsʌmbədi 
 zlokalizować kogoś

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

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

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

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

to lose one’s grip  tə luːz wʌnz ɡrɪp 
 utracić kontrolę, przestać trzymać 
coś w szachu

to lure sb  tə lʊə(r) ˈsʌmbədi  zwabić, 
przyciągnąć kogoś 

to magic sth away  tə ˈmædʒɪk 
ˈsʌmθɪŋ əˈweɪ  usunąć coś jak  
za pomocą czarodziejskiej różdżki

to maintain sth  tə meɪnˈteɪn 
ˈsʌmθɪŋ  utrzymać coś, zachować

to make a big bang  tə ˈmeɪk ə bɪɡ 
bæŋ  odbić się szerokim echem,  
wywołać poruszenie

to make an appearance  tə meɪk ən 
əˈpɪərəns  pojawić się gdzieś

to make an effort  tə meɪk ən ˈefət 
 wysilić się, postarać się

to make a point  tə meɪk ə pɔɪnt   
powiedzieć (coś), zrobić uwagę

to make a statement  tə ˈmeɪk ə 
ˈsteɪtmənt  wydać oświadczenie

to make emergency calls  tə ˈmeɪk 
ɪˈmɜːdʒənsi kɔːlz  nawiązywać  
połączenia alarmowe

to make headlines  tə meɪk ˈhedlaɪnz 
 trafić na nagłówki

to make overtures  tə ˈmeɪk 
ˈəʊvətjʊəz  składać  propozycje  
(np. romantyczne, współpracy,  
relacji)

to make sense  tə meɪk sens  mieć 
sens

to make sth impossible  tə ˈmeɪk 
ˈsʌmθɪŋ ɪmˈpɒsəbl  uniemożliwić coś

to make sth up  tə meɪk ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 nadrobić coś, dołożyć (coś, czego jest 
za mało)

to manage to do sth  tǝ ˈmænɪdʒ tǝ 
du ˈsʌmθɪŋ  dać radę coś zrobić

to match sth  tə mætʃ ˈsʌmθɪŋ   
dorównywać czemuś

to measure sth  tə ˈmeʒə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 zmierzyć coś

to meet an X end  tə miːt ən end   
spotkać X kres, koniec

to mimic sth  tə ˈmɪmɪk ˈsʌmθɪŋ   
naśladować coś

to model  tə ˈmɒdl  pracować  
w charakterze modela/modelki

to modify sth  tə ˈmɒdɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 zmodyfikować coś

to motor  tə ˈməʊtə(r)  jeździć  
(np. autem)

to move on to sth  tə muːv ɒn tə 
ˈsʌmθɪŋ  przejść do czegoś (po czymś)

to move somewhere  tə muːv 
ˈsʌmweə(r)  przeprowadzić się gdzieś

to muddy the waters  tə ˈmʌdi ðə 
ˈwɔːtəz  zaciemniać sytuację

to near  tə nɪə(r)  zbliżać się

to note  tə nəʊt  zauważyć,  
odnotować

to offend sb  tu əˈfend ˈsʌmbədi   
urazić kogoś, obrazić

to offset sth  tu ˈɒfset ˈsʌmθɪŋ   
wyrównać coś, zrównoważyć

to opt to do sth  tu ɒpt tə du ˈsʌmθɪŋ 
 optować za zrobieniem czegoś

to originate  tu əˈrɪdʒɪneɪt  zrodzić się 
z, pojawić się

toothy  ˈtuːθi  zębaty

to outfit sb  tu ˈaʊtfɪt ˈsʌmbədi   
wyposażyć kogoś, ubrać

to overcome sth  tu ˌəʊvəˈkʌm 
ˈsʌmθɪŋ  pokonać, przezwyciężyć coś 

to overlook sb  tu ˌəʊvəˈlʊk ˈsʌmbədi 
 przeoczyć kogoś, ominąć

to overreact to sth  tu ˌəʊvəriˈækt tə 
ˈsʌmθɪŋ  przesadzić z reakcją,  
przeholować

to oversee sth  tu ˌəʊvəˈsiː ˈsʌmθɪŋ 
 nadzorować coś, pilnować czegoś

top-of-the-line  tɒp əv ðə laɪn   
najnowocześniejszy, najlepszy

to pack a punch  tə pæk ə pʌn(t)ʃ 
 mieć niezłego kopa, dawać ostro  
w kość

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

to part from sth  tə pɑːt frəm 
ˈsʌmθɪŋ  oddzielić się od czegoś

to participate in sth  tə pɑːˈtɪsɪpeɪt 
ɪn ˈsʌmθɪŋ  brać w czymś udział

to pay off  tə peɪ ɒf  opłacić się

to pay sth down  tə peɪ ˈsʌmθɪŋ 
daʊn  spłacić (część długu) (US)

to peg sth at X  tə peɡ ˈsʌmθɪŋ ət 
 szacować coś na X

to penalise sth  tə ˈpiːnəlaɪz ˈsʌmθɪŋ 
 ukarać coś, nakładać karę za coś

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

to perform sth  tə pəˈfɔːm ˈsʌmθɪŋ 
 wystąpić z czymś, wykonać (utwór)

to permeate  tə ˈpɜːmieɪt  przeniknąć, 
przenikać

topiarist  ˈtəʊpiərist  ogrodnik  
(dbający o strzyżenie krzewów)

to pioneer sth  tə ˌpaɪəˈnɪə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  zapoczątkować coś

to place pressure on sth  tə ˈpleɪs 
ˈpreʃə(r) ɒn ˈsʌmθɪŋ  wywrzeć na coś 
nacisk

to plan for sth to do sth  tə plæn fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ tə du ˈsʌmθɪŋ  planować, 
aby coś zrobiło coś

to play one’s part  tə ˈpleɪ wʌnz pɑːt 
 odegrać swoją rolę
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to poison sth  tə ˈpɔɪzn ˈsʌmθɪŋ   
zatruć coś

to poll X  tə pəʊl  zdobywać X wyniki 
w sondażach

to possess  tə pəˈzes  posiadać

to post sth  tə pəʊst ˈsʌmθɪŋ   
opublikować coś, umieścić online

to preclude sth  tə prɪˈkluːd ˈsʌmθɪŋ 
 uniemożliwiać coś, wykluczać

to predict  tə prɪˈdɪkt  przewidywać

to pressure sb to do sth  tə ˈpreʃə(r) 
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ  wywierać  
na kogoś presję, aby (ten ktoś) coś 
zrobił

to prevail  tə prɪˈveɪl  brać górę,  
dominować

to prevent sth  tə prɪˈvent ˈsʌmθɪŋ 
 zapobiec czemuś

to process sth  tə ˈprəʊses ˈsʌmθɪŋ 
 przetworzyć coś

to prohibit sth  tə prəˈhɪbɪt ˈsʌmθɪŋ 
 zabronić czegoś, zakazać

to prolong sth  tə prəˈlɒŋ ˈsʌmθɪŋ 
 wydłużyć coś, przedłużyć

to prompt sth  tə prɒmpt ˈsʌmθɪŋ 
 sprowokować coś, spowodować/ 
wywołać coś

to prosper  tǝ ˈprɒspə(r)  dobrze  
prosperować

to protect sb from sth  tə prəˈtekt 
ˈsʌmbədi frəm ˈsʌmθɪŋ  chronić kogoś 
przed czymś

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

to pull the strings  tə pʊl ðə strɪŋz 
 pociągać za sznurki

to pull through  tə pʊl θruː  wyjść  
(z czegoś, np. opresji, choroby),  
dać sobie radę

to purchase sth  tə ˈpɜːtʃəs ˈsʌmθɪŋ 
 nabyć coś

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

to push sb to do sth  tə pʊʃ ˈsʌmbədi 
tə du ˈsʌmθɪŋ  zabiegać o to, by ktoś 
coś zrobił; wymusić na kimś, by coś 
zrobił

to push the limits of sth  tə pʊʃ ðə 
ˈlɪmɪts əv ˈsʌmθɪŋ  nagiąć granice 
czegoś, (wykorzystywać/robić coś)  
do granic możliwości

to put down roots  tə pʊt daʊn ruːts 
 zapuścić korzenie

to put in X hours  tə pʊt ɪn ˈaʊəz   
zainwestować (w coś) X godzin  
(pracy)

to put one’s feet up  tə pʊt wʌnz fiːt 
ʌp  wyciągnąć (wygodnie) nogi,  
zrelaksować się

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

to put sth into circulation  tə pʊt 
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə ˌsɜːkjʊˈleɪʃn  wprowa-
dzić coś w obieg/do obiegu

to put sth on  tə pʊt ˈsʌmθɪŋ ɒn   
zorganizować coś, przeprowadzić

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

to quadruple  tə kwɒˈdruːpl  zwięk-
szyć się czterokrotnie

to quell sth  tə kwel ˈsʌmθɪŋ   
powstrzymać, pohamować coś 

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

to raise sb’s profile  tə reɪz 
ˈsʌmbədɪz ˈprəʊfaɪl  zwiększyć  
rozpoznawalność kogoś

to raise X  tə reɪz  zebrać X  
(pieniędzy)

to rake in X  tə reɪk ɪn  zgarniać X  
(o bardzo dużym zarobku)

to reach for sth  tə riːtʃ fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 sięgnąć po coś

to read the small print  tə riːd ðə 
smɔːl prɪnt  starannie przeczytać  
umowę (włącznie z częściami  
napisanymi drobnym maczkiem)

to reaffirm sth  tə ˌriːəˈfɜːm ˈsʌmθɪŋ 
 (ponownie) potwierdzić coś

to realise sth  tə ˈrɪəlaɪz ˈsʌmθɪŋ 
 zdać sobie z czegoś sprawę

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

to rebound  tə rɪˈbaʊnd  odbić się 
(np. od dna)

to reclaim sth  tə rɪˈkleɪm ˈsʌmθɪŋ 
 odzyskać coś

to recognise  tə ˈrekəɡnaɪz   
rozpoznać

to record  tə rɪˈkɔːd  nagrać (piosenkę)

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

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

to reflect sth  tə rɪˈflekt ˈsʌmθɪŋ   
odzwierciedlać coś

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

to register as sth  tə ˈredʒɪstə(r) əz 
ˈsʌmθɪŋ  zarejestrować (się/firmę) 
jako coś

to regulate sth  tə ˈreɡjʊleɪt ˈsʌmθɪŋ 
 uregulować coś, kontrolować

to reign supreme  tə reɪn suːˈpriːm 
 niepodzielnie rządzić, dominować

to reinforce sth  tə ˌriːɪnˈfɔːs ˈsʌmθɪŋ 
 umocnić coś, wzmocnić

to reject sth  tə rɪˈdʒekt ˈsʌmθɪŋ   
odrzucić coś

to rejoin sth  tə rɪˈdʒɔɪn ˈsʌmθɪŋ 
 przyłączyć się znowu

to release sth  tə rɪˈliːs ˈsʌmθɪŋ   
wypuścić coś, wprowadzić (na rynek)

to relocate to sth  tə ˌriːləʊˈkeɪt tə 
ˈsʌmθɪŋ  przenieść się gdzieś

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

to rely on sth  tə rɪˈlaɪ ɒn ˈsʌmθɪŋ 
 polegać na czymś

to remain  tə rɪˈmeɪn  pozostawać

to reopen  tə riːˈəʊpən  ponownie 
otworzyć

to replace sth  tə rɪˈpleɪs ˈsʌmθɪŋ 
 zastąpić coś

to replicate  tə ˈreplɪkeɪt  powtórzyć, 
naśladować

to repurpose sth  tə ˌriːˈpɜːpəs 
ˈsʌmθɪŋ  przerobić coś pod nowy cel 
(np. stary budynek)

to respond  tə rɪˈspɒnd  odpowie-
dzieć, zareagować
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to restore sth  tə rɪˈstɔː(r) ˈsʌmθɪŋ 
 odnowić coś, przywrócić

to result in sth  tə rɪˈzʌlt ɪn ˈsʌmθɪŋ 
 poskutkować czymś

to resume  tə rɪˈzjuːm  wznowić

to retire  tə rɪˈtaɪə(r)  przejść  
na emeryturę

to reveal sth  tə rɪˈviːl ˈsʌmθɪŋ   
ujawnić coś, ukazać

to revel in sth  tə ˈrevl ˈsʌmθɪŋ   
upajać się czymś

to revile sb  tə rɪˈvaɪl ˈsʌmbədi   
napiętnować kogoś 

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

to rise in value  tə raɪz ɪn ˈvæljuː 
 zwiększyć swoją wartość, zyskać  
na wartości

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

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

to rocket  tə ˈrɒkɪt  gwałtownie wzro-
snąć

to rub sb the wrong way  tə rʌb 
ˈsʌmbədi ðə rɒŋ weɪ  sprawiać na 
kimś złe wrażenie

to ruffle a few feathers  tə ˈrʌfl ə fjuː 
ˈfeðəz  napsuć (różnym ludziom) krwi

to rule sth out  tǝ ruːl ˈsʌmθɪŋ aʊt 
 wykluczyć coś

to run in parallel to sth  tə rʌn ɪn 
ˈpærəlel tə ˈsʌmθɪŋ  trwać/działać/
operować równolegle do czegoś (jed-
nocześnie)

to run the company  tə rʌn ðə 
ˈkʌmpəni  prowadzić firmę

to rush off  tə rʌʃ ɒf  popędzić 
(gdzieś), lecieć (iść w pośpiechu)

to sample sth  tə ˈsɑːmpl ˈsʌmθɪŋ 
 spróbować czegoś, skosztować

to sb’s best knowledge  tə ˈsʌmbədɪz 
best ˈnɒlɪdʒ  według czyjejś najlepszej 
wiedzy

to schedule sth  tə ˈʃedjuːl ˈsʌmθɪŋ 
 zaplanować coś

to score sth  tǝ skɔː(r) ˈsʌmθɪŋ  zdo-
być coś (np. punkt, bramkę)

to scramble for sth  tə ˈskræmbl fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  przepychać się, by coś zro-
bić/zdobyć

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

to seize the moment  tə siːz ðə 
ˈməʊmənt  chwytać chwilę, żyć chwilą

to serve an X purpose  tə sɜːv ən 
ˈpɜːpəs  posłużyć X celowi

to serve as sb  tə sɜːv əz ˈsʌmbədi 
 pełnić rolę kogoś

to serve X  tə sɜːv  odsiadywać X  
(wyrok)

to set off  tə set ɒf  wyruszyć (gdzieś), 
zacząć

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

to set sth at X  tə set ˈsʌmθɪŋ ət 
 ustawić coś na poziomie/ 
w wysokości X

to set sth off  tə set ˈsʌmθɪŋ ɒf   
rozpocząć coś, zapoczątkować

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

to settle sth out of court  tə ˈsetl 
ˈsʌmθɪŋ ˈaʊt əv kɔːt  rozstrzygnąć 
spór o coś polubownie  
(pozasądownie)

to settle  tə ˈsetl  osiedlać się

to set up shop  tə set ʌp ʃɒp  założyć 
biznes/spółkę, zacząć prowadzić  
działalność

to shatter sth  tə ˈʃætə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 rozbić coś, strzaskać

to shirk responsibility  tə ʃɜːk 
rɪˌspɒnsəˈbɪlɪti  wymigiwać się  
od odpowiedzialności

to shoot up  tə ʃuːt ʌp  gwałtownie 
wzrosnąć

to shore sth up  tə ʃɔː(r) ʌp ˈsʌmθɪŋ 
 umocnić, podreperować coś

to sidestep sth  tə ˈsaɪdstep ˈsʌmθɪŋ 
 ominąć coś, obejść (np. prawo)

to sight sth  tə saɪt ˈsʌmθɪŋ  dostrzec 
coś, zauważyć (i odnotować)

to sign with sb  tə saɪn wɪð ˈsʌmbədi 
 podpisać z kimś kontrakt

to silence sb  tə ˈsaɪləns ˈsʌmbədi 
 uciszyć kogoś

to sing like a canary  tə sɪŋ ˈlaɪk ə 
kəˈneəri  wszystko wyśpiewać  
(zdradzić wszystkie sekrety  
np. policji)

to sink sth  tə sɪŋk ˈsʌmθɪŋ  utopić 
coś, zatopić

to sip sth  tə sɪp ˈsʌmθɪŋ  sączyć coś, 
popijać

to sit on the fence  tə sɪt ɒn ðə fens 
 nie opowiedzieć się po żadnej  
ze stron

to skyrocket  tə ˈskaɪrɒkɪt   
gwałtownie wzrosnąć

to slash sth  tə slæʃ ˈsʌmθɪŋ  obniżyć, 
zredukować (drastycznie) coś

to slump  tə slʌmp  przeżywać zapaść, 
znajdować się w zastoju

to soar  tə sɔː(r)  gwałtownie wzrosnąć

to soothe sth  tə suːð ˈsʌmθɪŋ   
załagodzić coś, uśmierzyć

to speak out about sth  tə spiːk ˈaʊt 
əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ  wyrażać publicznie 
opinie o czymś

to spiral into sth  tə ˈspaɪrəl ˈɪntə 
ˈsʌmθɪŋ  wymknąć się spod kontroli  
i dojść do czegoś

to splash the cash  tə splæʃ ðə kæʃ 
 szastać kasą

to sport sth  tə spɔːt ˈsʌmθɪŋ  nosić 
coś, zakładać (o ubraniu, butach)

to spot sth  tə spɒt ˈsʌmθɪŋ  dostrzec 
coś

to spread awareness  tə spred 
əˈweənəs  szerzyć wiedzę (o czymś)

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

to staff sth  tə stɑːf ˈsʌmθɪŋ  obsadzić 
coś załogą, zatrudnić do czegoś ludzi

to stall  tə stɔːl  utknąć w martwym 
punkcie

to stand as a candidate  tə stænd əz 
ə ˈkændɪdət  wystawić swoją  
kandydaturę, ubiegać się  
o stanowisko

to stand in contrast with sth  tə 
stænd ɪn ˈkɒntrɑːst wɪð ˈsʌmθɪŋ 
 mocno/ostro kontrastować z czymś
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to stand strong  tə stænd strɒŋ  być 
silnym

to start off as X  tə stɑːt ɒf əz  zacząć 
na stanowisku X

to start to get the idea  tə stɑːt tə ɡet 
ði aɪˈdɪə  zaczynać rozumieć, zaczy-
nać pojmować

to stay afloat  tə steɪ əˈfləʊt  nie  
splajtować, utrzymywać się  
na powierzchni (w kwestiach  
finansowych)

to stem sth  tə stem ˈsʌmθɪŋ   
zahamować coś, powstrzymać

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

to step in  tə step ɪn  zainterwenio-
wać, okazać wsparcie

to stick up for sb  tə stɪk ʌp fə(r) 
ˈsʌmbədi  wstawić się za kimś,  
bronić kogoś

to stoke sth up  tə stəʊk ˈsʌmθɪŋ 
ʌp  rozdmuchać (np. ogień, emocje), 
podjudzać

to stop to think about sth  tə stɒp tə 
ˈθɪŋk əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ  zastanowić się 
na spokojnie nad czymś

to straddle sth  tə ˈstrædl ˈsʌmθɪŋ 
 stać okrakiem nad czymś; być  
niezdecydowanym w jakiejś kwestii,  
nie opowiadać się za żadną opcją

to strike sth  tə straɪk ˈsʌmθɪŋ  ude-
rzyć coś, dotknąć

to strip sth away  tə strɪp ˈsʌmθɪŋ 
əˈweɪ  usunąć coś, zdemontować

to struggle  tə ˈstrʌɡl  borykać się, 
przeżywać trudności

to substitute sth  tə ˈsʌbstɪtjuːt 
ˈsʌmθɪŋ  zastąpić coś

to succeed in doing sth  tə səkˈsiːd 
ɪn ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  z powodzeniem 
czegoś dokonać

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

to suit sb  tə suːt ˈsʌmbədi  pasować 
komuś, odpowiadać

to supply sth for sb  tə səˈplaɪ 
ˈsʌmθɪŋ fə(r) ˈsʌmbədi  dostarczać 
coś komuś

to supply sth  tə səˈplaɪ ˈsʌmθɪŋ   
zaopatrywać coś

to support  tə səˈpɔːt  popierać, 
wspierać

to suppress sth  tə səˈpres ˈsʌmθɪŋ 
 tłumić coś 

to surge  tə sɜːdʒ  gwałtownie  
wzrastać

to surpass sb  tə səˈpɑːs ˈsʌmbədi 
 przewyższyć kogoś, być lepszym  
od kogoś

to survey  tə səˈveɪ  przeprowadzać 
prace pomiarowe

to survive  tə səˈvaɪv  przetrwać

to sustain sth  tə səˈsteɪn ˈsʌmθɪŋ 
 utrzymać coś

to swell  tə swel  zwiększyć (się), 
wzrosnąć

to tackle sth  tə ˈtækl ˈsʌmθɪŋ   
uporać się z czymś, poradzić sobie  
z czymś

to take a detailed look at sth  tə teɪk 
ə ˈdiːteɪld lʊk ət ˈsʌmθɪŋ  przyjrzeć się 
czemuś dokładnie

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 hold  tə teɪk həʊld  zadomo-
wić się, wdać się

to take note  tə teɪk nəʊt  zauważać, 
dostrzegać

to take off  tə teɪk ɒf  wystartować, 
stać się popularnym

to take one’s own life  tə teɪk wʌnz 
əʊn laɪf  odebrać sobie życie

to take over  tə teɪk ˈəʊvə(r)  przejąć 
(coś/po kimś)

to take sb to court  tə teɪk ˈsʌmbədi 
tə kɔːt  pozwać kogoś do sądu

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

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

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

to take sth over from sb  tə teɪk 
ˈsʌmθɪŋ ˈəʊvə(r) frəm ˈsʌmbədi   
przejąć coś po kimś

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

to take sth with a pinch of salt  tə 
teɪk ˈsʌmθɪŋ wɪð ə pɪntʃ əv sɔːlt   
odbierać coś z przymrużeniem oka, 
odnosić się do czegoś z rezerwą

to talk a lot of sense  tə ˈtɔːk ə lɒt əv 
sens  mówić sensowne rzeczy, gadać 
z sensem

totally!  ˈtəʊtəli  jasne!, absolutnie! 
(pot.)

to target sb  tə ˈtɑːɡɪt ˈsʌmbədi   
obrać kogoś za cel, wymierzyć (coś) 
w kogoś

to taxi  tǝ ˈtæksi  kołować  
(o samolocie na płycie lotniska)

to terrorise sb  tə ˈterəraɪz ˈsʌmbədi 
 terroryzować kogoś

to the point  tə ðə pɔɪnt  do rzeczy

to thrive  tə θraɪv  kwitnąć, rozwijać 
się

to tick X boxes  tə tɪk ˈbɒksɪz   
odhaczać X pozycje (w formularzu); 
spełniać X warunki

to tilt  tə tɪlt  przechylać się, wychylać

to tip the balance in sb’s favour  
tə ˈtɪp ðə ˈbæləns ɪn ˈsʌmbədɪz 
ˈfeɪvə(r)  przechylić szalę na czyjąś 
korzyść (UK)

to tone  tə təʊn  wzmacniać 

to top sth  tə tɒp ˈsʌmθɪŋ  zajmować 
pierwsze miejsce

to top sth up  tə tɒp ˈsʌmθɪŋ ʌp   
dolać coś, dołożyć

to total X  tə ˈtəʊtl  wynosić X ogółem

to trump sth  tǝ trʌmp ˈsʌmθɪŋ   
przebijać coś

to tumble  tə ˈtʌmbl  spaść, upaść

to turbocharge sth  tə ˈtɜːbəʊtʃɑːdʒ 
ˈsʌmθɪŋ  podkręcić coś, dać czemuś 
kopa (więcej energii)

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



business-english.com.pl
85/2021

Colorful
MEDIA

to turn sb’s face white  tə tɜːn 
ˈsʌmbədɪz feɪs waɪt  sprawić, że ktoś 
zbieleje (także dosłownie)

to turn sb’s head  tə tɜːn ˈsʌmbədɪz 
hed  zawrócić komuś w głowie

to turn the tide  tə tɜːn ðə taɪd   
powstrzymać trend/pływ, odwrócić 
koleje/losy (czegoś)

to turn to somewhere  tə tɜːn tə 
ˈsʌmweə(r)  zwrócić się gdzieś  
(np. o pomoc)

to underscore sth  tu ˌʌndəˈskɔː(r) 
ˈsʌmθɪŋ  podkreślić coś

to unretire  tu ʌnrɪˈtʌɪə(r)  wrócić  
z emerytury (US)

to unveil sth  tu ˌʌnˈveɪl ˈsʌmθɪŋ 
 odsłonić coś (w ramach premiery, 
pierwszego zaprezentowania)

to upgrade sth  tu ˌʌpˈɡreɪd ˈsʌmθɪŋ 
 poprawić coś, ulepszyć

to uphold sth  tu ˌʌpˈhəʊld ˈsʌmθɪŋ 
 przestrzegać czegoś (np. motta,  
zasad)

to upset sb  tu ʌpˈset ˈsʌmbədi   
zdenerwować kogoś, zmartwić,  
zasmucić

to up sticks  tu ʌp stɪks  spakować 
manatki (odejść/przeprowadzić się)

tourist board  ˈtʊərɪst bɔːd  izba  
turystyczna, wspólnota turystyczna

tournament  ˈtɔːnəmənt  turniej,  
zawody

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

to utilise sth  tə ˈjuːtəlaɪz ˈsʌmθɪŋ 
 użyć czegoś, zastosować coś 

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

to vary sth  tə ˈveəri ˈsʌmθɪŋ  zmie-
niać coś; urozmaicać coś

to vary  tə ˈveəri  różnić się, wahać

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

to vow to do sth  tə vaʊ du ˈsʌmθɪŋ 
 poprzysiąc zrobienie czegoś

to wander  tə ˈwɒndə(r)  błąkać się, 
błądzić

to warn  tə wɔːn  ostrzegać

to weigh in at X  tə weɪ ɪn ət  mieć X 
(o wielkości, wadze, kalibrze czegoś)

to win the day  tə wɪn ðə deɪ  być 
najważniejszym/najlepszym (w danej 
sytuacji)

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

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

to woo sb  tə wuː ˈsʌmbədi  zalecać 
się do kogoś; zabiegać o czyjeś wzglę-
dy

to work wonders  tə ˈwɜːk ˈwʌndəz 
 zdziałać cuda

to write a cheque for sth  tə ˈraɪt ə 
tʃek fə(r) ˈsʌmθɪŋ  wypisać na coś czek 
(UK)

tracks  træks  tory

trade  treɪd  handel

traffic  ˈtræfɪk  ruch uliczny

trailblazing  ˈtreɪlbleɪzɪŋ  przecierają-
cy/wytyczający nowe szlaki

tram  træm  tramwaj (UK)

transient  ˈtrænzɪənt  chwilowy, 
przejściowy

transitory  ˈtrænsɪtri  przejściowy, 
chwilowy

transmission  trænzˈmɪʃn  transmisja, 
nadawanie

trekking  ˈtrekɪŋ  wędrówki (piesze  
po trudnym terenie)

tremendous  trɪˈmendəs  ogromny, 
niesamowity

tribal  ˈtraɪbl  plemienny

tried and true  ˈtraɪd ənd truː  wypró-
bowany (US)

trimmer  ˈtrɪmə(r)  trymer, golarka

troubled  ˈtrʌbld  burzliwy,  
niespokojny

truly  ˈtruːli  naprawdę

tune  tjuːn  piosenka (pot.)

tuppence  ˈtʌpəns  dwupensówka 
(UK)

turbulence  ˈtɜːbjʊləns  turbulencje; 
wzburzenie, niepokoje

twine  twaɪn  sznur, powróz

twitcher  ˈtwɪtʃə(r)  obserwator  
ptaków (pot., UK)

two-time  ˈtuːtaɪm  dwukrotny

two-track  ˈtuː træk  dwutorowy

tyrant  ˈtaɪərənt  tyran

U
ultimately  ˈʌltɪmətli  ostatecznie,  
w końcu

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

uncertainty  ʌnˈsɜːtnti  niepewność

undercoat  ˈʌndəkəʊt  podkład

underpayment  ˌʌndəˈpeɪmənt   
niedopłata

under sb’s jurisdiction  ˈʌndə 
ˈsʌmbədɪz ˌdʒʊərɪsˈdɪkʃn  pod czyjąś 
jurysdykcją, w czyjejś jurysdykcji

under the cosh  ˈʌndə(r) ðə kɒʃ   
w trudnej sytuacji

undeterred  ˌʌndɪˈtɜːd  niezłomny, 
niezrażony

undisclosed  ˌʌndɪsˈkləʊzd   
nieujawniony, tajny

undiscovered  ˌʌndɪˈskʌvəd   
nieodkryty

undocumented immigrant  
ʌnˈdɒkjʊmentɪd ˈɪmɪɡrənt  nielegalny 
(o nieudokumen-towanym statusie) 
imigrant

undoubtedly  ʌnˈdaʊtɪdli  bez  
wątpienia

unencumbered  ˌʌnɪnˈkʌmbəd   
nieobciążony, nieobarczony  
(np. uprzedzeniami)

uneven  ʌnˈiːvn  nierówny

unfairly  ˌʌnˈfeəli  nieuczciwie,  
stronniczo

unfairness  ˌʌnˈfeənəs  nieuczciwość, 
podejście niebędące fair

unfair  ˌʌnˈfeə(r)  nieuczciwy

unfavourable  ʌnˈfeɪvərəbl   
niepochlebny, niekorzystny (UK)

unforgettable  ˌʌnfəˈɡetəbl   
niezapomniany
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unfortunately  ʌnˈfɔːtʃənətli  niestety

uniformity  ˌjuːnɪˈfɔːmɪti  jednorodność

unique  juˈniːk  unikalny,  
niepowtarzalny

unity  ˈjuːnɪti  jedność

unnoticed  ˌʌnˈnəʊtɪst   
niedostrzeżony

unrealized gains  ʌnˈrɪəlaɪzd ɡeɪnz 
 niezrealizowane zyski

unsuccessfully  ˌʌnsəkˈsesfli   
w nieudany sposób

unveiling  ˌʌnˈveɪlɪŋ  odsłona,  
uroczyste odsłonięcie

unwanted  ˌʌnˈwɒntɪd  niepożądany

unwarranted  ʌnˈwɒrəntɪd  nieuspra-
wiedliwiony, nieuzasadniony

upbeat  ˈʌpbiːt  optymistyczny,  
radosny

upmarket  ˌʌpˈmɑːkɪt  drogi,  
ekskluzywny (UK)

upon close examination  əˈpɒn kləʊz 
ɪgˌzæmɪˈneɪʃn  po wnikliwym  
obejrzeniu, po bliższym przyjrzeniu 
się

ups and downs  ˌʌps ǝnd ˈdaʊnz 
 wzloty i upadki

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

upwards of X  ˈʌpwədz əv  powyżej X

V
vaccination  ˌvæksɪˈneɪʃn  szczepienie

vaccine  ˈvæksiːn  szczepionka

vagabond  ˈvæɡəbɒnd  wagabunda, 
włóczęga

vanilla  vəˈnɪlə  podstawowy,  
bez ulepszeń/unowocześnień  
(np. o wersji produktu)

vanity  ˈvænɪti  próżność

variously  ˈveərɪəsli  rozmaicie,  
w różny sposób

vastly  ˈvɑːstli  ogromnie

veg (vegetable)  vedʒ ˈvedʒɪtəbl   
warzywo (pot.)

vehicle  ˈviːəkl  pojazd

vendor  ˈvendə(r)  sprzedawca,  
sprzedający

venture capital  ˈventʃə(r) ˈkæpɪtəl 
 kapitał inwestycyjny wysokiego  
ryzyka

venture  ˈventʃə(r)  przedsięwzięcie, 
operacja

vested interest  ˈvestɪd ˈɪntrəst   
własny/osobisty interes 

via  ˈvaɪə  przez, za pośrednictwem

vibrant  ˈvaɪbrənt  pełen życia

vice-marshal  vaɪs ˈmɑːʃl   
wicemarszałek

vicious cycle  ˈvɪʃəs ˈsaɪkl  błędne 
koło, samonapędzająca się porażka

victim  ˈvɪktɪm  ofiara

Vienna  vɪˈenə  Wiedeń

viewing numbers  ˈvjuːɪŋ ˈnʌmbəz 
 liczba widzów

villain  ˈvɪlən  złoczyńca

violence  ˈvaɪələns  przemoc

virtue  ˈvɜːtʃuː  zaleta, przymiot; cnota

visionary  ˈvɪʒənri  wizjoner

vital  ˈvaɪtl  niezbędny, mający  
podstawowe znaczenie (dla czegoś)

volatile  ˈvɒlətaɪl  niestabilny

volatility  ˌvɒləˈtɪləti  niestabilność

voluntary  ˈvɒləntri  dobrowolny,  
nieobowiązkowy

W
wage rate  weɪdʒ reɪt  stawka płacy

wage  weɪdʒ  płaca, pensja

walkabout  ˈwɔːkəbaʊt  pochód,  
wyprawa (piesza w dzicz, busz itp.)

walloping  ˈwɒləpɪŋ  gigantyczny, 
ogromny

Warsaw West Station  ˈwɔːsɔː west 
ˈsteɪʃn  stacja Warszawa Zachodnia

waste oil  weɪst ɔɪl  olej odpadowy, 
zużyty olej

watchful  ˈwɒtʃfl  uważny, czujny

water taxi  ˈwɔːtə(r) ˈtæksi  taksówka 
wodna

way back in X  weɪ bæk ɪn  X lat temu 
(o czymś, co wydarzyło się w X wie-
ku, X roku itp.)

wealth  welθ  majątek, bogactwo

well-earned  ˈwelˈɜːnd  zasłużony  
(np. premia, dodatkowe pieniądze 
itp.)

well-known  wel nəʊn  doskonale/
powszechnie znany (tylko  
przed rzeczownikiem)

well-run  ˈwelˈrʌn  dobrze  
prowadzony (np. o firmie)

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

well known to sb  wel nəʊn tə 
ˈsʌmbədi  doskonale komuś znany

well paid  wel peɪd  dobrze płatny

what all the noise is about...  ˈwɒt ɔːl 
ðə nɔɪz ɪz əˈbaʊt  o co to całe  
zamieszanie/hałas

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

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

whereby  weəˈbaɪ  w którym, w myśl 
którego

where sb is coming from  weə(r) 
ˈsʌmbədi ɪz ˈkʌmɪŋ frɒm  co kimś  
powoduje, dlaczego ktoś myśli/ 
działa w jakiś sposób

widely held belief  ˈwaɪdli held bɪˈliːf 
 powszechny sąd, rozpowszechniona 
opinia

widespread  ˈwaɪdspred   
powszechny, rozpowszechniony

wig  wɪɡ  peruka

wilderness  ˈwɪldənəs  dzicz, miejsca 
niezamieszkane

willingness to do sth  ˈwɪlɪŋnɪs tə du 
ˈsʌmθɪŋ  chęć do zrobienia czegoś

willing  ˈwɪlɪŋ  chętny, skłonny

willowherb  ˈwɪləʊhəːb  wierzbownica

willy-nilly  ˌwɪlɪ ˈnɪli  ot tak, raz dwa

windfall  ˈwɪndfɔːl  nieoczekiwany 
przypływ gotówki
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winter wonderland  ˈwɪntə(r) ˈwʌndə- 
lænd  lodowe królestwo, zimowy raj

wise  waɪz  mądry

with an option to do sth  wɪð ən 
ˈɒpʃn tə du ˈsʌmθɪŋ  mając możliwość 
zrobienia czegoś, z opcją zrobienia 
czegoś

with a vengeance  wɪð ə ˈvendʒəns   
z nawiązką, w wielkim stylu  
(np. odbić się, odpłacić komuś)

within X  wɪðˈɪn  w ciągu X (np. roku)

with money to spend  wɪð ˈmʌni tə 
spend  mający pieniądze (do wydania)

without sentiment  wɪðˈaʊt 
ˈsentɪmənt  bez żalu,  
bez sentymentów

with respect for sb  wɪð rɪˈspekt fə(r) 
ˈsʌmbədi  z szacunkiem dla kogoś

with respect to sth  wɪð rɪˈspekt tə 
ˈsʌmθɪŋ  w zakresie czegoś,  
jeśli chodzi o coś

with the means to do sth  wɪð  
ðə miːnz tə du ˈsʌmθɪŋ  mający  
możliwość/środki na zrobienie  
czegoś

working conditions  ˈwɜːkɪŋ 
kənˈdɪʃnz  warunki zatrudnienia/
pracy

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

world cup  wɜːd kʌp  mistrzostwa 
świata

worldwide  ˈwɜːldwaɪd  na całym 
świecie

worm  wɜːm  robak (także wirus)

worship  ˈwɜːʃɪp  kult, uwielbienie 
(religijne)

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

WWI (World War I)  wɜːld wɔː(r) wʌn 
 I wojna światowa

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

X-free  friː  wolny od X, pozbawiony X

X-induced  ɪnˈdjuːst  wywołany  
przez X

X-like  laɪk  podobny do X, niczym X

X administration  ədˌmɪnɪˈstreɪʃn 
 rząd X (danego prezydenta)

X and all  ənd ɔːl  X i w ogóle (pot.)

X and the like  ənd ðə ˈlaɪk   
X i temu/jemu podobni

X aside...  əˈsaɪd  pomijając X...

X combined  kəmˈbaɪnd  X razem 
wzięty

X factor  eks ˈfæktə(r)  czynnik „X”, 
coś, czego nie da się określić,  
ale co mają ludzie utalentowani

X is no small matter  ɪz nəʊ smɔːl 
ˈmætə(r)  X to nie byle co,  
X to poważna sprawa

X or the like  ɔː(r) ðə ˈlaɪk  X i temu 
podobne

X worth of Y  wɜːθ əv waɪ   
Y o wartości X, pewna ilość X  
warta Y

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

Y
year over year  ˈjiə(r) ˈəʊvə(r) ˈjiə(r) 
 w porównaniu do poprzedniego roku

you are good to go!  ju ə(r) ɡʊd tə 
ɡəʊ  wszystko gotowe!, możesz  
ruszać!

you bet!  ju bet  a żebyś wiedział/a!, 
no pewnie!

young-male  jʌŋ meɪl  związany  
z młodymi mężczyznami  
lub dotyczący tej grupy  
demograficznej

youthful  ˈjuːθfl  młodzieńczy

youth  juːθ  młodzież, młodzi ludzie

Z
zinc  zɪŋk  cynk

zit  zɪt  pryszcz (pot.)
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