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#
24/7  ˈtwenti fɔː(r) ˈsevn  na okrągło, 
całodobowo

A
a bid for sth  ə bɪd fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 próba zdobycia/wygrania czegoś

a bite to eat  ə baɪt tə iːt  przekąska, 
coś do przegryzienia

a bridge too far  ə brɪdʒ tuː faː(r)  o 
jeden most za daleko, przesada

a day out  ə deɪ aʊt  dzień wolny

a drop in the ocean  ə drɒp ɪn ði 
ˈəʊʃn  kropla w morzu (np. potrzeb)

a factor of X  ə ˈfæktə(r) əv  czynnik 
X (mnożnik)

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

a fly in the ointment  ə flaɪ ɪn ði 
ˈɔɪntmənt  łyżka dziegciu w beczce 
miodu, drobiazg, który wszystko 
psuje

a good start  ə ɡʊd stɑːt  dobry 
początek

a hell of X  ə hel əv  niezły kawał X 
(pot., slang.)

a home from home  ə həʊm frəm 
həʊm  dom z dala od domu

a magnet for sth  ə ˈmæɡnɪt fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  magnes na coś

a means of doing sth  ə miːnz əv 
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  sposób na (z)robi-
enie czegoś

a short hop to sth  ə ʃɔːt hɒp tə 
ˈsʌmθɪŋ  krótki skok gdzieś, szybki 
wypad

a spectacle to behold  ə ˈspektəkl 
tə bɪˈhəʊld  widok wart zobaczenia

a thing of the past  ə ˈθɪŋ əv ðə 
pɑːst  rzecz należąca do przeszłości, 
coś, co już nie jest aktualne

a variety of X  ə vəˈraɪəti əv 
 różnorodność czegoś, wiele czegoś

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

abbreviation  əˌbriːviˈeɪʃn  skrót 
(słowa)

able seaman (AB)  ˈeɪbl ˈsiːmən ˌei 
ˈbiː  mat

absence  ˈæbsəns  nieobecność, 
brak

acceleration  əkˌseləˈreɪʃn 
 przyspieszenie

accessible to sb  əkˈsesəbl tə 
ˈsʌmbədi  dostępny dla kogoś

accompanied  əˈkʌmpənid  któremu 
coś towa-rzyszy, w towarzystwie 
czegoś, wraz z czymś

accompaniment of 
sth  əˈkʌmpənimənt əv ˈsʌmθɪŋ 
 towarzystwo czegoś, dodatek do 
czegoś

according to sb  əˈkɔːdɪŋ tə 
ˈsʌmbədi  według kogoś

accountant  əˈkaʊntənt  księgowy

accumulation  əˌkjuːmjəˈleɪʃn  nag-
romadzenie

accuracy  ˈækjərəsi  dokładność, 
precyzja

accurate  ˈækjərət  dokładny, pre-
cyzyjny

Achilles’ heel  əˈkɪliːz hiːl  pięta 
Achillesowa

acquisition  ˌækwɪˈzɪʃn  nabycie, 
zakup

ad (advertisement)  æd 
ədˈvɜːtɪsmənt  reklama (pot.)

ad hoc  ˌæd ˈhɒk  przypadkowy 

adaptable  əˈdæptəbl  zdolny do 
zmian, łatwo przystosowujący się

adaptive  əˈdæptɪv  elastyczny

added value  ˈædɪd ˈvæljuː  większa 
wartość produktu dla klienta (np. 
za pośrednictwem dodania wielu 
funkcji, lepszej jakości w tej samej 
cenie itp.)

adjustable  əˈdʒʌstəbl  dosto-
sowywalny

adjustment  əˈdʒʌstmənt  popraw-
ka, modyfikacja

advantage  ədˈvɑːntɪdʒ  przewaga, 
korzyść

aerial  ˈeəriəl  powietrzny, latający

aeroplane  ˈeərəpleɪn  samolot 

aesthetics  iːsˈθetɪks  estetyka

affair  əˈfeə(r)  sprawa, kwestia

affectionately  əˈfekʃənətli  czule

affordable  əˈfɔːdəbl  przystępny, 
dostępny cenowo

agricultural  ˌæɡrɪˈkʌltʃrəl  rolny

agriculture  ˈæɡrɪˌkʌltʃə(r)  rolnic-
two

air conditioner  eə(r) kənˈdɪʃənə(r) 
 klimatyzator

air deflector  eə(r) dɪˈflektə(r) 
 nawiew, wywietrznik

air traffic control  eə(r) ˈtræfɪk 
kənˈtrəʊl  kontrola lotów

air-assisted  eə(r) əˈsɪstɪd  wspo-
magany powietrzem

airfreight  ˈeəfreɪt  fracht lotniczy

airline  ˈeəlaɪn  linia lotnicza

airship  ˈeəʃɪp  statek powietrzny

airspace  ˈeəspeɪs  przestrzeń powi-
etrzna

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

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

algorithm  ˈælɡərɪð(ə)m  algorytm, 
schemat

all concerned  ɔːl kənˈsɜːnd  wszyscy 
zainteresowani

all hands on deck  ɔːl hændz ɒn 
dek  wszyscy na pokład!, wszyscy na 
stanowiska!

all over the place  ɔːl ˈəʊvə(r) ðə 
ˈpleɪs  wszędzie, w każdym miejscu

all the same…  ɔːl ðə seɪm  jeśli jest 
(ci) wszystko jedno..., jeśli nie ma 
przeciwwskazań

all told...  ɔːl təʊld  ogółem..., 
łącznie

all-electric  ɔːl ɪˈlektrɪk  całkowicie 
elektryczny (pojazd)

all-weather  ɔːl ˈweðə(r)  na każdą 
pogodę

all-year round  ɔːl ˈjiə(r) ˈraʊnd 
 całoroczny (UK)

allegedly  əˈledʒɪdli  rzekomo
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alligator  ˈælɪɡeɪtə(r)  aligator

along X lines  əˈlɒŋ laɪnz  podobnie 
do X, w stylu X

alongside  əˌlɒŋˈsaɪd  obok, przy

alpine  ˈælpaɪn  alpejski

altitude  ˈæltɪtjuːd  wysokość (nad 
poziomem morza)

altogether  ˌɔːltəˈɡeðə(r)  całkiem, 
zupełnie

aluminium  ˌæljəˈmɪniəm  alumini-
um (UK)

ambitious  æmˈbɪʃəs  ambitny

amp  æmp  amper

amphora  ˈæmfərə  amfora

an early grave  ən ˈɜːli ɡreɪv  przed-
wczesna mogiła

an open and shut case  ən ˈəʊpən 
ənd ʃʌt keɪs  tu: prosta sprawa, nies-
komplikowany problem

anachronism  əˈnækrənɪzm  anach-
ronizm

annual  ˈænjuəl  roczny

annually  ˈænjuəli  rocznie

apart from sth  əˈpɑːt frəm ˈsʌmθɪŋ 
 poza czymś, oprócz

apparent  əˈpærənt  widoczny, po-
zorny

applicant  ˈæplɪkənt  ubiegający się 
(o pracę)

application for sth  ˌæplɪˈkeɪʃn fǝ(r) 
ˈsʌmθɪŋ  podanie o coś, wniosek

approach  əˈprəʊtʃ  droga zbliżania, 
zbliżanie się do lotniska

approval  əˈpruːvl  akceptacja, 
zgoda

aquatic  əˈkwætɪk  wodny

arachnid  əˈræknɪd  pajęczak

arched  ɑːtʃt  pod kątem, pochylony

are you kidding me?  ə(r) ju ˈkɪdɪŋ 
miː  no chyba sobie żarty stroisz?, 
kpisz, czy co? (pot.)

arguably  ˈɑːɡjuəbli  zapewne, 
możliwe

argument for sth  ˈɑːɡjumənt fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  argumentacja na rzecz 
czegoś

array  əˈreɪ  wybór, asortyment

arrival  əˈraɪvl  przybycie, przylot

artery  ˈɑːtəri  arteria, tu: arteria 
komunikacyjna

articulated  ɑːˈtɪkjuleɪtɪd 
 (ciężarówka) naczepowa

as far back as X  ǝz faː(r) bæk ǝz 
 już w X (roku)

as follows  əz ˈfɒləʊz  co następuje

as old as the hills  əz əʊld əz ðə 
hɪlz  stary jak świat

as plain as the nose on your 
face  əz pleɪn əz jə(r) nəʊz  jasny jak 
słońce

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

as you might expect…  əz ju maɪt 
ɪkˈspekt  jak można (się tego) 
spodziewać...

ascent  əˈsent  wzlot, wejście na 
szczyt

assessment  əˈsesmənt  ocena, 
opinia

assets  ˈæsets  zasoby, majątek

assisted  əˈsɪstɪd  wspierany, wspo-
magany

at a fraction of sth  ət ə ˈfrækʃn 
əv ˈsʌmθɪŋ  za ułamek czegoś (np. 
ceny)

at a loss  ət ə lɒs  ze stratą, stratnie

at a staggering pace  ət ə ˈstæɡərɪŋ 
peɪs  w oszałamiającym tempie

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

at new heights  ət njuː haɪts  na 
nowe wyżyny

at present  ət ˈpreznt  obecnie

at sb’s disposal  ət ˈsʌmbədiz 
dɪˈspəʊzl  do czyjejś dyspozycji

audit  ˈɔːdɪt  audyt, gruntowne 
badanie czegoś pod kątem 
nieprawidłowości

authorised  ˈɔːθəraɪzd  autory-
zowany

authorities  ɔːˈθɒrətiz  władze

automated  ˈɔːtəmeɪtɪd  zautoma-
tyzowany

automated external defibrilla-
tor (AED)  ˈɔːtəmætɪd ɪkˈstɜːnl 
diːˈfɪbrɪleɪtə(r) ˌəi iː ˈdiː  automatyc-
zny defibrylator zewnętrzny

automotive  ˌɔːtəʊˈməʊtɪv  motory-
zacyjny

autonomous  ɔːˈtɒnəməs  autonom-
iczny, samodzielny

auxiliary  ɔːɡˈzɪliəri  dodatkowy, 
pomocniczy (np. silnik)

avalanche  ˈævəlɑːntʃ  lawina

aversion to sth  əˈvɜːʃn tə ˈsʌmθɪŋ 
 awersja do czegoś, niechęć

aviation  ˌeɪviˈeɪʃn  awiacja, lotnic-
two

avoidance  əˈvɔɪdəns  unikanie

awash with sth  əˈwɒʃ wɪð ˈsʌmθɪŋ 
 pełny czegoś, zalany czymś

awe-inspiring  ɔː ɪnˈspaɪərɪŋ 
 budzący podziw

axle  ˈæksl  oś (samochodu)

aye-aye  ˈaɪ aɪ  tak jest! (slang.)

B
B-movie  biː ˈmuːvi  film klasy „B”

B2B (business-to-busi-
ness)  ˈbɪznəs tə ˈbɪznəs  business 
to business, transakcje/relacje 
między spółkami

backdrop  ˈbækdrɒp  tło (czegoś)

backlit  ˌbækˈlɪt  podświetlony

backlog  ˈbæklɒɡ  zaległości

backstory  ˈbækstɔːri  prehistoria, 
legenda

bad luck  bæd lʌk  zły los, 
nieszczęście

baggage claim  ˈbæɡɪdʒ kleɪm  od-
biór bagażu (na lotnisku)

bagpipes  ˈbæɡpaɪps  dudy

balcony  ˈbælkəni  balkon

ballast  ˈbæləst  balast

ban  bæn  zakaz

bang up to date  bæŋ ʌp tə deɪt 
 absolutnie najnowocześniejszy

barcode  ˈbɑːkəʊd  kod kreskowy
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barely  ˈbeəli  ledwo

barge  bɑːdʒ  barka

bark  bɑːk  kora

barnacle  ˈbɑːnəkl  pąkla

barrel of oil  ˈbærəl əv ɔɪl  baryłka 
ropy

barren  ˈbærən  jałowy, 
wyjałowiony (np. pustynia, teren)

bathtub  ˈbɑːθtʌb  wanna

bay  beɪ  zatoka

beam  biːm  pokładnik; szerokość 
statku

Beaujolais  ˈbəʊʒəleɪ  Beaujolais 
(rodzaj francuskiego wina)

beer belly  bɪə(r) ˈbeli  piwny brzuch

behaviour  bɪˈheɪvjə(r)  zachowanie 
(UK)

behind-the-scenes  bɪˈhaɪnd ðə 
siːnz  za kulisami, zakulisowy

belatedly  bɪˈleɪtɪdli  poniewczasie

Belt and Road Initiative (BRI)  belt 
ənd rəʊd ɪˈnɪʃətɪv ˌbiː ɑː(r) ˈaɪ   
Inicjatywa Pasa i Szlaku (chiński 
program obwodnic i tras)

bereft of sth  bɪˈreft əv ˈsʌmθɪŋ 
 pozbawiony czegoś

berth  bɜːθ  miejsce postoju stat-
ków, przystań

better still  ˈbetə(r) stɪl  jeszcze lep-
szy/lepiej

beverage  ˈbevərɪdʒ  napój

beyond recognition  bɪˈjɒnd 
ˌrekəɡˈnɪʃ n  niedający się 
rozpoznać, kompletnie zmieniony

big boys  bɪɡ ˈbɔɪz  najwięksi gracze 
(np. rynku)

big bucks  bɪg bʌks  wielka kasa, 
spory kawał grosza (pot., US)

big data analytics  bɪɡ ˈdeɪtə 
ˌænəˈlɪtɪks  analiza dużych zbiorów 
danych

big rig  bɪɡ rɪɡ  TIR, wielka 
ciężarówka

big time  bɪg taɪm  w wielkim 
stopniu, na wielką skalę (nie przed 
rzeczownikiem)

biodegradable  ˌbaɪəʊdɪˈɡreɪdəbl 
 biodegradowalny

biplane  ˈbaɪpleɪn  dwupłat (samo-
lot)

bit of paper  bɪt əv ˈpeɪpə(r)  pa-
pierek (o dokumencie) (pot.)

bizarre  bɪˈzɑː(r)  dziwaczny

black box  blæk bɒks  czarna skrzyn-
ka

bleak  bliːk  ponury, niewesoły

blimey  ˈblaɪmi  o kurczę, o rany 
(pot.)

blizzard  ˈblɪzəd  burza śnieżna, 
zamieć

blurred  blɜːd  mglisty, niejasny

boatman  ˈbəʊtmən  wynajmujący 
łódź/łodzie

boatswain  ˈbəʊsn  bosman

bog  bɒɡ  bagno

bog-standard  bɒɡ ˈstændəd  na-
jprostszy, standardowy (pot., UK)

boneshaker  ˈbəʊnʃeɪkə(r)  grat, 
rzęch (o starym aucie)

bonnet  ˈbɒnɪt  maska samochodu 
(UK)

boon  buːn  dobrodziejstwo

booster  ˈbuːstə(r)  wzmacniacz 
(sygnału)

booze  buːz  alkohol, gorzałka

booze cruiser  buːz ˈkruːzə(r) 
 osoba, która jedzie na alkoholową 
libację (na wycieczkę, wyjazd)

border  ˈbɔːdə(r)  granica

border crossing  ˈbɔːdə(r) ˈkrɒsɪŋ 
 przekroczenie granicy

bottom  ˈbɒtəm  tyłek, zadek (pot.)

bottom line  ˈbɒtəm laɪn  saldo, re-
zultat, wynik

brake  breɪk  hamulec

brand  brænd  marka

breakdown  ˈbreɪkdaʊn  rozpiska, 
rozbicie (na czynniki, w opisie itp.)

breaking point  ˈbreɪkɪŋ pɔɪnt 
 punkt krytyczny

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

brief  briːf  zadanie, zakres 
obowiązków

buffalo  ˈbʌfələʊ  bawół

building site  ˈbɪldɪŋ saɪt  budowa, 
teren budowy

bulk carrier  bʌlk ˈkærɪə(r)  masow-
iec

bulky  ˈbʌlki  nieporęczny

bumpy  ˈbʌmpi  wyboisty, pełen 
przeszkód

bund  ˈbənd  grobla, wał

bunk bed  bʌŋk bed  łóżko piętrowe

burdensome  ˈbɜːdnsəm  uciążliwy, 
trudny

burly  ˈbɜːli  przysadzisty

burner  ˈbɜːnə(r)  palnik

business is booming  ˈbɪznəs ɪz 
buːmɪŋ  biznes kwitnie/przeżywa 
okres rozkwitu

bustling  ˈbʌslɪŋ  pełen życia/ruchu

by chance  baɪ tʃɑːns  przypadkiem

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

by value  baɪ ˈvæljuː  pod względem 
wartości/ceny

by volume  baɪ ˈvɒljuːm  pod 
względem objętości/wielkości

C
C2C (consumer-to-consum-
er)  ˌsiːtəˈsiː kənˈsjuːmə(r) tə 
kənˈsjuːmə(r)  prywatne transakcje 
między klientami (sprzedaż między 
osobami prywatnymi)

cab  kæb  kabina (ciężarówki)

cab-behind-truck  kæb bɪˈhaɪnd 
trʌk  z szoferką z tyłu (o ciężarówce)

cabin  ˈkæbɪn  kabina, małe po-
mieszczenie

call sign  kɔːl saɪn  sygnał 
wywoławczy (w radio)

camper van  ˈkæmpə(r) væn  przy-
czepa kempingowa, wóz turystyc-
zny (UK)

canine  ˈkeɪnaɪn  psi

capacious  kəˈpeɪʃəs  pojemny
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capacity  kəˈpæsəti  moce  
przerobowe/produkcyjne

captured  ˈkæptʃəd  schwytany

carbon dioxide  ˈkɑːbən daɪˈɒksaɪd 
 dwutlenek węgla

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

cargo  ˈkɑːɡəʊ  ładunek

caribou  ˈkærɪbuː  karibu

carnet  ˈkɑːneɪ  przepustka, karta 
wstępu (franc.)

carriage  ˈkærɪdʒ  wagon (kolejowy)

carrot and stick approach  ˈkærət 
ənd stɪk əˈprəʊtʃ  metoda kija  
i marchewki

cash reserves  kæʃ rɪˈzɜːvz  rezerwy 
gotówkowe

casualty  ˈkæʒuəlti  ofiara

catapult  ˈkætəpʌlt  katapulta

century  ˈsentʃəri  stulecie

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

certainty  ˈsɜːtnti  pewność

chamber  ˈtʃeɪmbə(r)  komora, izba

chancellor  ˈtʃɑːnsələ(r)  kanclerz

change  tʃeɪndʒ  reszta

changeable  ˈtʃeɪndʒəbəl  zmienny

channel  ˈtʃænl  kanał

chapel  ˈtʃæpl  kaplica

charge  tʃɑːdʒ  opłata

charger  ˈtʃɑːdʒə(r)  ładowarka

charging  ˈtʃɑːdʒɪŋ  ładowanie (np. 
akumulatora)

chemical  ˈkemɪkl  substancja  
chemiczna

chief  tʃiːf  starszy (np. oficer)

chiller  ˈtʃɪlə(r)  chłodziarka (pot.)

chilling  ˈtʃɪlɪŋ  mrożący krew  
w żyłach

chunk of sth  tʃʌŋk əv ˈsʌmθɪŋ 
 kawał czegoś

civil aviation  ˈsɪvəl ˌeɪviˈeɪʃn   
lotnictwo cywilne

civil engineering  ˈsɪvl 
ˌendʒɪˈnɪərɪŋ  inżynieria wodno-
lądowa

clear passage  klɪə(r) ˈpæsɪdʒ 
 łatwy/otwarty przejazd

clearance  ˈklɪərəns  zezwolenie, 
zatwierdzenie

cleared for take-off  klɪəd fə(r) ˈteɪk 
ɒf  mający zgodę na start (o samo-
locie)

cliff  klɪf  klif

clipper  ˈklɪpə(r)  kliper

clockwork  ˈklɒkwɜːk  jak w zegarku, 
bardzo punktualny

cloud computing  klaʊd kəmˈpjuːtɪŋ 
 przetwarzanie/przechowywanie 
danych w chmurze

cloud storage  klaʊd ˈstɔːrɪdʒ 
 przechowywanie (danych) w 
chmurze

cloud-based  klaʊd beɪst  umieszc-
zony/znajdujący się w chmurze 
obliczeniowej

co-founder  kəʊ ˈfaʊndə(r) 
 współzałożyciel

coastal  ˈkəʊstl  nadbrzeżny, nad-
morski

coastguard  ˈkəʊstɡɑːd  straż 
przybrzeżna

coasting  ˈkəʊstɪŋ  ruch bezwładny, 
jazda bez napędu

coastline  ˈkəʊstlaɪn  wybrzeże, linia 
brzegowa

cobot  ˈkəʊbɒt  współpracownik-
robot

cockpit  ˈkɒkpɪt  kokpit

cognitive  ˈkɒɡnətɪv  poznawczy

cognitive skill  ˈkɒɡnətɪv skɪl 
 umiejętność poznawcza

collection service  kəˈlekʃn ˈsɜːvɪs 
 usługa odbierania/odbioru

collision  kəˈlɪʒn  kolizja, zderzenie

colossal  kəˈlɒsl  kolosalny

combined with sth  kəmˈbaɪnd wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  połączony z czymś

commercial  kəˈmɜːʃl  handlowy, 
komercyjny

commercially  kəˈmɜːʃli  komer-
cyjnie, w sprzedaży

commission  kəˈmɪʃn  prowizja

commitment  kəˈmɪtmənt 
 zaangażowanie (w coś), tu: obietni-
ca, przyrzeczenie (zrobienia czegoś)

commitment to do sth  kəˈmɪtmənt 
tə du ˈsʌmθɪŋ  zobowiązanie się do 
(z)robienia czegoś

common  ˈkɒmən  powszechny, ty-
powy

common sense  ˈkɒmən sens  zd-
rowy rozsądek

community  kəˈmjuːnɪti 
 społeczność

compared to sth  kəmˈpeəd tə 
ˈsʌmθɪŋ  w porównaniu do czegoś

compartment  kəmˈpɑːtmənt 
 przedział, przegródka

competitive  kəmˈpetətɪv 
 konkurencyjny

competitive edge  kəmˈpetətɪv edʒ 
 przewaga nad konkurencją

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

completion  kəmˈpliːʃn  ukończenie

comprehensive  ˌkɒmprɪˈhensɪv 
 wszechstronny, obszerny

computer science  kəmˈpjuːtə(r) 
ˈsaɪəns  informatyka

concerned about sth  kənˈsɜːnd 
əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ  zaniepokojony 
czymś

concourse  ˈkɒŋkɔːs  hala (np. 
odlotów)

concrete mixer  ˈkɒŋkriːt ˈmɪksə(r) 
 betoniarka

conditional  kənˈdɪʃnəl  warunkowy

confident of sth  ˈkɒnfɪdənt əv 
ˈsʌmθɪŋ  pewny czegoś

confluence  ˈkɒnflʊəns  zbieg (np. 
okoliczności), zbieżność

congested  kənˈdʒestɪd  zapchany 
(o ulicy)

congestion  kənˈdʒestʃən  korek 
drogowy, zapchanie
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conglomeration  kənˌɡlɒməˈreɪʃn 
 konglomerat, konglomeracja

connecting flight  kəˈnektɪŋ flaɪt  lot 
łączony, lot z przesiadką

consciousness  ˈkɒnʃəsnəs 
 świadomość

consequently  ˈkɒnsɪkwəntli   
w rezultacie, wskutek tego

considerably  kənˈsɪdərəbli   
znacznie

considered to do sth  kənˈsɪdəd tə 
du ˈsʌmθɪŋ  uznawany za kogoś/coś, 
który robi coś

considered X  kənˈsɪdəd  uznawany 
za X

consignment  kənˈsaɪnmənt 
 ekspedycja, wysyłka (towaru)

consistent  kənˈsɪstənt  stały, konse-
kwentny

construction site  kənˈstrʌkʃn saɪt 
 miejsce budowy

containerisation  kənˌteɪnəraɪˈzeɪʃn 
 konteneryzacja

containerised  kənˈteɪnəraɪzd  skon-
teneryzowany

contents  kənˈtents  zawartość, 
treść

control tower  kənˈtrəʊl ˈtaʊə(r) 
 wieża kontroli lotów

controls  kənˈtrəʊlz  kontrolki, stery

conundrum  kəˈnʌndrəm  zagwoz-
dka, dylemat

conurbation  ˌkɒnɜːˈbeɪʃn  konur-
bacja

convection oven  kənˈvekʃn ˈʌvn 
 kuchenka z termoobiegiem

convention  kənˈvenʃn  konwencja 
(międzynarodowa)

cooker  ˈkʊkə(r)  kuchenka (UK)

cooktop  ˈkʊktɒp  płyta grzewcza,  
kuchenka w zabudowie (US)

cooling  ˈkuːlɪŋ  chłodzenie

copious  ˈkəʊpɪəs  obfity, pokaźny

coracle  ˈkɒrəkl  korakl (łódź ze 
splecionych listew pokrytych 
materiałem)

cornerstone  ˈkɔːnəstəʊn  pod-
waliny, kamień węgielny

correct order  kəˈrekt ˈɔːdə(r) 
 właściwa kolejność

corresponding  ˌkɒrəˈspɒndɪŋ  ana-
logiczny, proporcjonalny

corridor  ˈkɒrɪdɔː(r)  korytarz

cost per unit  kɒst pɜː(r) ˈjuːnɪt  ko-
szt jednostkowy

cost-efficiency  kɒst ɪˈfɪʃnsi 
 opłacalność

council  ˈkaʊnsl  rada

counterfoil  ˈkaʊntəfɔɪl  odcinek 
kontrolny

counterpart  ˈkaʊntəpɑːt  odpow-
iednik

countless  ˈkaʊntləs  niezliczony

courtesy of X  ˈkɜːtəsi əv  dzięki 
uprzejmości X

crane  kreɪn  dźwig

creaking  ˈkriːkɪŋ  trzeszczący (np. ze 
starości)

credibility  ˌkredɪˈbɪlɪti 
 wiarygodność

Cree  ˈkriː  Kri (plemię Indian)

criminal offence  ˈkrɪmɪnl əˈfens 
 przestępstwo, przestępstwo karne

crop  krɒp  uprawa, uprawy

cross-channel  ˈkrɒs ˈtʃænl  przez 
kanał (la Manche)

cross-docking  ˈkrɒs ˈdɒkɪŋ  towar 
wysyłany jest nie do magazynu, lecz 
od razu przeładowywany do dalszej 
spedycji

crucial  ˈkruːʃl  decydujący, 
rozstrzygający

cruise  kruːz  wycieczka, rejs

cruise liner  kruːz ˈlaɪnə(r)  statek 
wycieczkowy

cryptocurrency  ˈkrɪptəʊˌkʌr(ə)nsi 
 kryptowaluta

cubic metre  ˈkjuːbɪk ˈmiːtə(r)  metr 
sześcienny

culprit  ˈkʌlprɪt  winowajca

cushion  ˈkʊʃn  poduszka

customs check  ˈkʌstəmz tʃek  kon-
trola celna

cutting-edge  ˈkʌtɪŋ edʒ 
 najnowocześniejszy, najbardziej 
zaawansowany

cyclist  ˈsaɪklɪst  rowerzysta

D
damage assessment  ˈdæmɪdʒ 
əˈsesmənt  oszacowanie strat/szkód

damage to sth  ˈdæmɪdʒ tə 
ˈsʌmθɪŋ  szkody wyrządzone 
czemuś

damn!  dæm  cholera! (slang.)

daredevil  ˈdeədevl  śmiałek

dashboard  ˈdæʃbɔːd  deska roz-
dzielcza

dastardly  ˈdæstədli  podły

daunting  ˈdɔːntɪŋ  zniechęcający, 
beznadziejny

day tripper  deɪ ˈtrɪpə(r)  osoba, 
która jedzie na jednodniową 
wycieczkę

daydreaming  ˈdeɪdriːmɪŋ   
marzenia, myślenie o niebieskich 
migdałach

dead-weight tonnage (dwt)  ded 
weɪt ˈtʌnɪdʒ ˌdiː dʌbljuː ˈtiː  nośność 
statku

decent-sized  ˈdiːsnt saɪzd  niezłych 
rozmiarów

decidedly  dɪˈsaɪdɪdli  zdecy-
dowanie, wyraźnie

declining  dɪˈklaɪnɪŋ  malejący

decor  ˈdeɪkɔː(r)  wystrój (wnętrza)

decoy  dɪˈkoɪ  wabik

decreasing  dɪˈkriːsɪŋ  zmniejszający 
się

dedicated  ˈdedɪkeɪtɪd  wydzielony, 
dedykowany

deep draft  diːp drɑːft  głębokiego 
zanurzenia (o statku)

deep-frozen  diːp ˈfrəʊzn  głęboko 
zamrożony

defaulting  dɪˈfɔːltɪŋ  uchylający 
się od zobowiązania/spłaty, nie 
wywiązujący się

deffo  ˈdefəʊ  no jasne, na pewno 
(pot., UK)
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deficiency  dɪˈfɪʃnsi  niedostatek, 
mankament

déjà vu  ˌdeɪʒɑː ˈvuː  déjà vu (franc.)

delay  dɪˈleɪ  opóźnienie

delivery van  dɪˈlɪvəri væn  samo-
chód dostawczy (UK)

demand  dɪˈmɑːnd  popyt

den of iniquity  den əv ɪˈnɪkwɪti 
 gniazdo rozpusty

department store  dɪˈpɑːtmənt 
stɔː(r)  dom towarowy

departure  dɪˈpɑːtʃə(r)  wylot, 
wyruszenie (w drogę)

depending on sth  dɪˈpendɪŋ ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  w zależności od czegoś

derrick  ˈderɪk  żuraw masztowy

descent  dɪˈsent  zjazd, zejście

designated  ˈdezɪɡneɪtɪd   
wyznaczony

despicable  dɪˈspɪkəbəl  nikczemny, 
podły

detailed  ˈdiːteɪld  szczegółowy

deterrent  dɪˈterənt  odstraszacz

developments  dɪˈveləpmənts  roz-
wój, osiągnięcia

device  dɪˈvaɪs  urządzenie

dhow  daʊ  dau (tradycyjny arabski 
statek żaglowy)

diameter  daɪˈæmɪtə(r)  średnica

dichotomy  daɪˈkɒtəmi  dychotomia

digitising  ˈdɪdʒɪtaɪzɪŋ  cyfryzacja

dilemma  dɪˈlemə  dylemat

diminutive  dɪˈmɪnjətɪv  maleńki, 
drobny

dinette  daɪˈnet  kącik jadalny

disaster  dɪˈzɑːstə(r)  katastrofa

disciplinary offence  ˈdɪsɪplɪnəri 
əˈfens  przewinienie/wykroczenie 
dyscyplinarne

discount  ˈdɪskaʊnt  zniżka

discrete  dɪˈskriːt  nieciągły; odrębny

disparate  ˈdɪspərət  różny, 
rozbieżny

dispatch  dɪˈspætʃ  wysyłka, 
ekspedycja

displacement  dɪsˈpleɪsmənt  prze-
niesienie, przemieszczenie

disruption  dɪsˈrʌpʃn  zamęt, 
wstrząs

disruptive  dɪsˈrʌptɪv  rewolucyjny, 
innowacyjny

distinctive  dɪˈstɪŋktɪv  wyraźny, 
charakterystyczny

distinctively  dɪˈstɪŋktɪvli  wyraźnie

distress  dɪˈstres  stan chorobowy, 
ból (organu, części ciała itp.)

divine intervention  dɪˈvaɪn 
ˌɪntəˈvenʃn  boża pomoc, ingerencja 
sił wyższych

division  dɪˈvɪʒn  oddział, dział

doable  ˈduːəbl  wykonalny

dockside  ˈdɒksaɪd  nadbrzeże

documentary  ˌdɒkjʊˈmentəri  film 
dokumentalny

doggedly  ˈdɒɡɪdli  zażarcie, uparcie

domestic  dəˈmestɪk  krajowy

dominance  ˈdɒmɪnəns  dominacja

down to sth  daʊn tə ˈsʌmθɪŋ  z 
powodu czegoś, przez coś

downhill  ˌdaʊnˈhɪl  w dół (drogi)

downtime  ˈdaʊntaɪm  czas przesto-
ju

downtown  ˈdaʊntaʊn  śródmieście, 
śródmiejski (US)

draughty  ˈdrɑːfti  pełen przeciągów

drawer  drɔː(r)  szuflada

dread  dred  lęk, strach

dredging  ˈdredʒɪŋ  bagrowanie, 
dragowanie (dna zbiornika wod-
nego)

driver’s cab  ˈdraɪvəz kæb  szoferka

driverless  ˈdraɪvərləs  bez kierow-
cy, autonomiczny (o aucie)

driving instructor  ˈdraɪvɪŋ 
ɪnˈstrʌktə(r)  instruktor jazdy

dry dock  draɪ ˈdɒk  suchy dok

dual  ˈdjuːəl  podwójny

dual processing  ˈdjuːəl ˈprəʊsesɪŋ 
 podwójne przetwarzanie, myślenie 
dwutorowe

due for sth  djuː fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 zalegający z czymś, mający coś 
zrobić (teraz)

due to do sth  djuː tə du ˈsʌmθɪŋ 
 mający coś zrobić

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

dugout  ˈdʌɡaʊt  piroga, kanoe

dull  dʌl  głuchy (odgłos)

durable  ˈdjʊərəbl  trwały

duty  ˈdjuːti  zadanie, obowiązek

E
e-commerce  iːˈkɒmɜːs  handel in-
ternetowy

eagle eye  ˈiːɡl aɪ  sokoli wzrok

earnings  ˈɜːnɪŋz  zarobki

earthquake  ˈɜːθkweɪk  trzęsienie 
ziemi

ease of X  iːz əv  łatwość (robienia) 
X

eccentric  ɪkˈsentrɪk  ekscentryczny

economy of scale  ɪˈkɒnəmi əv 
skeɪl  gospodarka skali (masowej)

edge  edʒ  skraj, krawędź

edifice  ˈedɪfɪs  gmach

eerie  ˈɪəri  upiorny, niesamowity

efficiency  ɪˈfɪʃnsi  wydajność

efficient  ɪˈfɪʃnt  wydajny

efficiently  ɪˈfɪʃntli  wydajnie

egress  ˈiːɡres  wyjście, wyjściowy

electrical engineer  ɪˈlektrɪkl 
ˌendʒɪˈnɪə(r)  inżynier elektryk

eligibility  ˌelɪdʒəˈbɪlɪti  uprawnie-
nia, prawo (do czegoś)

elsewhere  ˌelsˈweə(r)  gdzie indziej

emergency  iˈmɜːdʒənsi  awaryjny

emperor  ˈempərə(r)  imperator

en route  ˌɒ̃ ˈruːt  po drodze,  
w drodze (franc.)

end of season  end əv ˈsiːzn  pose-
zonowy

end user  end ˈjuːzə  użytkownik/
odbiorca końcowy
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end-to-end  end tu end  kompletny, 
dotyczący zarówno nadawcy jak  
i odbiorcy

endeavour  ɪnˈdevə(r) 
 przedsięwzięcie (UK)

endurance  ɪnˈdjʊərəns 
 wytrzymałość

enduring  ɪnˈdjʊərɪŋ  stabilny, 
trwały

engine  ˈendʒɪn  silnik

engine idling  ˈendʒɪn ˈaɪdlɪŋ 
 jałowa praca silnika

engineering  ˌendʒɪˈnɪərɪŋ 
 inżynieria

enhanced  ɪnˈhɑːnst  ulepszony, 
poprawiony

enormous  ɪˈnɔːməs  ogromny

enterprise  ˈentəpraɪz 
 przedsięwzięcie, przedsiębiorstwo

entrance  ˈentrəns  wejście (np. 
gdzieś), dostanie się

entrepreneurship  ˌɒntrəprəˈnɜː(r) 
 przedsiębiorczość, duch 
przedsiębiorczości

environmental im-
pact  ɪnˌvaɪərənˈmentl ɪmˈpækt 
 wpływ na środowisko

equipment  ɪˈkwɪpmənt 
 wyposażenie, sprzęt

equipped with sth  ɪˈkwɪpt wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  wyposażony w coś

eroding  ɪˈrəʊdɪŋ  erozja

essential  ɪˈsenʃl  niezbędny, podsta-
wowy

estimated time of arrival 
(ETA)  ˈestɪmeɪtɪd ˈtaɪm əv əˈraɪvl 
ˌi: tiːˈeɪ  szacowany czas dostawy

estuary  ˈestʃʊəri  ujście (rzeki)

EV (electric vehicle)  ˌiː ˈviː ɪˈlektrɪk 
ˈviːɪkl  pojazd elektryczny

eventful  ɪˈventfl  burzliwy, 
obfitujący w wydarzenia

eventually  ɪˈventʃʊəli  ostatecznie, 
w końcu

evidence  ˈevɪdəns  dowód, 
dowody

exact  ɪɡˈzækt  dokładny

excursion  ɪkˈskɜːʃn  wycieczka

exemplary  ɪɡˈzempləri  wzorowy

exempt from sth  ɪɡˈzempt frəm 
ˈsʌmθɪŋ  zwolniony z czegoś (np. 
podatku)

exhibit  ɪɡˈzɪbɪt  eksponat

existing  ɪɡˈzɪstɪŋ  istniejący

expanse  ɪkˈspæns  odcinek,  
fragment (np. ściany)

expansion  ɪkˈspænʃn  rozszerzenie, 
rozwój

expansive  ɪkˈspænsɪv  ogromny, 
rozległy

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

exposed to sth  ɪkˈspəʊzd tə 
ˈsʌmθɪŋ  narażony na coś

extension  ɪkˈstenʃn  rozwinięcie, 
przedłużenie

exterior  ɪkˈstɪərɪə(r)  zewnętrzny

external  ɪkˈstɜːnl  zewnętrzny

extra  ˈekstrə  dodatkowy

extreme  ɪkˈstriːm  ekstremalny, 
skrajny

eyes peeled  aɪz piːld  bacznie 
obserwujący, wypatrujący (czegoś)

F
fabrics  ˈfæbrɪks  tkaniny

facility  fəˈsɪləti  zakład

factory  ˈfæktri  fabryka

fag  fæg  fajka, szlug

fag break  fæɡ breɪk  przerwa na 
fajkę (pot., slang., UK)

failing  ˈfeɪlɪŋ  wada

failure  ˈfeɪljə(r)  porażka

famed  feɪmd  sławny

far beyond sth  ˈfɑː(r) bɪˈjɒnd 
ˈsʌmθɪŋ  daleko poza czymś, poniżej 
czegoś

far from it!  ˈfɑː(r) frəm ɪt  ależ 
skąd!, absolutnie!

far-fetched  fɑː(r) fetʃt  niemożliwy, 
naciągany

faraway  ˈfɑːrəweɪ  odległy (tylko 
przed rzeczownikiem)

fare  feə(r)  taryfa, stawka; bilet (na 
przejazd)

fashionable  ˈfæʃnəbl  modny

fatal  ˈfeɪtl  śmiertelny (wypadek)

faucet  ˈfɔːsɪt  kran (US)

feat  fiːt  wyczyn

fellow  ˈfeləʊ  profesor akademicki 
(UK)

fenced-off  fenst ɒf  odizolowany, 
odgrodzony

ferry  ˈferi  prom

Fido  ˈfaɪdəʊ  Fafik, Azor (pot.  
o piesku)

fiendish  ˈfiːndɪʃ  nieludzki, piekielny

fighting talk  ˈfaɪtɪŋ ˈtɔːk 
 buńczuczne słowa, zaczepna gadka

figure  ˈfɪɡə(r)  liczba, statystyka

film-maker  fɪlm meɪkə(r)  filmowiec

first in, first out (FIFO)  ˈfɜːst 
ɪn ˈfɜːst aʊt ˈfʌɪfəʊ  zasada 
pierwszeństwa wchodzących ele- 
mentów (pierwsze przyszło - pier-
wsze wyszło) w logistyce 

first-hand  fɜːst ˈhænd  z pierwszej 
ręki

fishery  ˈfɪʃəri  rybołówstwo

fit for a king  fɪt fə(r) ə kɪŋ  godny 
króla

fitter  ˈfɪtə(r)  monter, fitter

fittings  ˈfɪtɪŋz  wyposażenie

fixed-wing  fɪkst wɪŋ  stałopłatowy 
(pojazd, samolot)

flagship  ˈflæɡʃɪp  statek/okręt 
flagowy

flammable  ˈflæməbl  palny

flatcar  ˈflætkɑː(r)  wagon platforma 
(US)

fleet  fliːt  flota

flight  flaɪt  lot

flight plan  flaɪt plæn  program lotu

floating  ˈfləʊtɪŋ  unoszący się (na 
wodzie, w powietrzu), pływający

flood  flʌd  powódź
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fly-on-the-wall  flaɪ ɒn ðə wɔːl 
 kręcony na żywo/bez scenariusza  
(o filmie dokumentalnym)

folk  fəʊk  ludzie (pot.)

fondly  ˈfɒndli  z czułością, czule

food supply  fuːd səˈplaɪ  zasoby 
żywności

footprint  ˈfʊtprɪnt  ślad

for  fǝ(r)  ponieważ, jako że

for hours on end  fə(r) ˈaʊəz ɒn 
end  całymi godzinami

for the benefit of sb  fə(r) ðə 
ˈbenɪfɪt əv ˈsʌmbədi  z korzyścią  
dla kogoś

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

for X reason  fə(r) ˈriːzən  z X po-
wodu

forklift  ˈfɔːˌklɪft  wózek widłowy

former  ˈfɔːmə(r)  dawny, były

formerly  ˈfɔːməli  dawniej, kiedyś

formula  ˈfɔːmjʊlə  wzór (na coś), 
sposób

fortunate  ˈfɔːtʃənət  szczęśliwy

fossil fuel  ˈfɒsl ˈfjuːəl  paliwo  
kopalne

founded on sth  ˈfaʊndɪd ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  oparty o coś

frame  freɪm  rama

freak  friːk  dziwak

freaky  ˈfriːki  dziwaczny

free trade zone  friː treɪd zəʊn  stre-
fa wolnego handlu

freight  ˈfreɪt  fracht

fresh water  freʃ ˈwɔːtə(r)  słodka 
woda, woda pitna

fuel  ˈfjuːəl  paliwo

fuel card  ˈfjuːəl kɑːd  karta pali-
wowa

fuel consumption  ˈfjuːəl 
kənˈsʌmpʃn  zużycie paliwa

fuel efficiency  ˈfjuːəl ɪˈfɪʃnsi 
 wydajność paliwowa, zużycie 
paliwa

fulfilling  fʊlˈfɪlɪŋ  dający satysfakcję

fulfilment centre  fʊlˈfɪlmənt 
ˈsentə(r)  centrum realizacji 
zamówień (UK)

full-size  fʊl saɪz  pełnowymiarowy

fully operational  ˈfʊli ˌɒpəˈreɪʃnəl 
 w pełni działający/funkcjonalny

furnishing  ˈfɜːnɪʃɪŋ  wyposażenie, 
umeblowanie

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

furthermore  ˌfɜːðəˈmɔː(r)  co 
więcej, ponadto

fusion  ˈfjuːʒn  fuzja, połączenie

G
galley  ˈɡæli  galera

gantry  ˈɡæntri  suwnica bramowa

gap  ɡæp  luka, nisza

gas guzzler  ɡæs ˈɡʌzlə(r)  auto, 
które dużo pali (pot.)

gas hydrates  ɡæs ˈhaɪdreɪts  hy-
draty gazu

gateway  ˈɡeɪtweɪ  brama, wejście

GCSE (General Certificate of Sec-
ondary Education)  ˌdʒiː siː es ˈiː 
ˈdʒenrəl səˈtɪfɪkət əv ˈsekəndri 
ˌedʒʊˈkeɪʃn  świadectwo ukończenia 
szkoły średniej (UK)

General Data Protection Regu-
lation (GDPR)  ˈdʒenrəl ˈdeɪtə 
prəˈtekʃn ˌreɡjʊˈleɪʃn  ˌdʒiː diːpiː 
ˈɑː(r)  ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych (RODO)

genuine  ˈdʒenjʊɪn  autentyczny, 
faktyczny

geofenced  ˈdʒiːəʊfenst  odgrod-
zony z użyciem lokalizacji GPS  
(o systemie radiowym, RFID,  
sieci bezprzewodowej)

gizmo  ˈɡɪzˌməʊ  ustrojstwo

global warming  ˈɡləʊbl ˈwɔːmɪŋ 
 globalne ocieplenie

gobbledygook  ˈɡɒbldɪɡʊk  bzdury, 
nonsens (pot.)

golden boy  ˈɡəʊldən ˌbɔɪ  złote 
dziecko (np. danego przemysłu)

good old-fashioned X  gʊdəʊld 
ˈfæʃnd  stary, dobry X

good point!  ɡʊd pɔɪnt  słusznie!

goodies  ˈɡʊdɪz  cudeńka, prezenciki

goods on display  ɡʊdz ɒn dɪˈspleɪ 
 wystawione produkty

grains  ɡreɪnz  zboża

grand old age of X  ɡrænd əʊld 
eɪdʒ əv  sędziwy wiek X lat

gravel  ˈɡrævl  żwir

grease  ɡriːs  tłuszcz, smar

greedy  ˈɡriːdi  pazerny, chciwy

greenfield  ˈɡriːnfiːld  niezagospo-
darowany (o terenie, który ma być 
użyty do postawienia budynku, pod 
budowę itp.)

grim reaper  ɡrɪm ˈriːpə(r)  ponury 
żniwiarz (pot. o śmierci)

groceries  ˈɡrəʊsərɪz  sklep 
spożywczy (UK)

gross tonne  ɡrəʊs tʌn  tona brutto 
(w tonażu)

guidance  ˈɡaɪdns  wskazówki,  
pomoc

guided  ˈɡaɪdɪd  naprowadzany

H
habitat  ˈhæbɪtæt  habitat, 
środowisko naturalne (danego ga-
tunku)

hairpin bend  ˈheəpɪn bend  zakręt 
o 180 stopni (droga zakręcająca 
pod kątem 180 stopni) (UK)

halfway  ˌhɑːfˈweɪ  w pół drogi

hand delivery  hænd dɪˈlɪvəri 
 dostawa osobista (z rąk do rąk)

handbrake  ˈhændbreɪk  hamulec 
ręczny

handheld  ˈhændˈheld  podręczny, 
przenośny

handler  ˈhændlə(r)  przewoźnik

hangover  ˈhæŋəʊvə  kac

happy medium  ˈhæpi ˈmiːdiəm 
 złoty środek

harbour  ˈhɑːbə(r)  przystań (UK)
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hardly  ˈhɑːdli  prawie wcale, prawie 
nic

hardwood  ˈhɑːdwʊd  z twardego 
drewna

harsh  hɑːʃ  surowy, ostry

haulage  ˈhɔːlɪdʒ  fracht

haulier  ˈhɔːlɪə(r)  spedytor

hazardous  ˈhæzədəs  niebezpiec-
zny dla zdrowia

headache  ˈhedeɪk  ból głowy, utra-
pienie

headlights  ˈhedlaɪts  światła (samo-
chodu)

heads-up  hedz ʌp  zapowiedź, in-
formacja o nadchodzącym zleceniu

heat map  hiːt mæp  mapa  
termiczna/cieplna

heat-seeking  hiːt ˈsiːkɪŋ 
 samonaprowadzający się termi- 
cznie, naprowadzany termicznie

heavy duty  ˈhevi ˈdjuːti 
 wytrzymały, mocny

heavy goods vehicle (HGV)  ˈhevi 
ɡʊdz ˈviːɪkl ˌeɪtʃ dʒiː ˈviː  pojazd 
przewożący ciężki ładunek

heavy-duty  ˈhevi ˈdjuːti 
 wytrzymały, stworzony do pracy  
w ciężkich warunkach

hectic  ˈhektɪk  gorączkowy,  
nerwowy

Herculean  ˌhɜːkjʊˈliːən  herkule-
sowy

hierarchy  ˈhaɪərɑːki  hierarchia

high bay  haɪ beɪ  oprawa 
przemysłowa (np. oświetlenia)  
do wysokich pomieszczeń

high noon  haɪ nuːn  samo południe

high-end  haɪ end  z wyższej półki

high-resolution  haɪ ˌrezəˈluːʃn 
 wysokiej rozdzielczości (tylko przed 
rzeczownikiem)

high-street store  ˈhaɪ striːt stɔː(r) 
 sklep wyższej klasy, sklep  
z artykułami z wyższej półki

highway  ˈhaɪweɪ  autostrada (US)

HMS (His/Her Majesty’s Ship)  ˌeɪtʃ 
em ˈes hɪz hə(r) ˈmædʒəstiz ʃɪp 
 okręt Jego/Jej Królewskiej Mości 
(UK)

hobo  ˈhəʊbəʊ  bezdomny (pot.)

hoist  hɔɪst  dźwig

hollowed-out  ˈhɒləʊd aʊt 
 wydrążony, pusty w środku (np. 
skorupa czegoś)

home improvement  həʊm 
ɪmˈpruːvmənt  ulepszenia w domu

homestyle  ˈhəʊmstʌɪl  domowy, jak 
w domu (US)

hometown  ˈhəʊmtaʊn  miasto 
rodzinne; rodzinny (o mieście)

homeware  ˈhəʊmweə(r)  artykuły 
gospodarstwa domowego  
i wyposażenia wnętrz (UK)

Horn of Africa  hɔːn əv ˈæfrɪkə 
 Półwysep Somalijski (Róg Afryki)

housing  ˈhaʊzɪŋ  mieszkaniowy

how hard can X be?  ˈhaʊ hɑːd kən 
bi  jak trudne może być X?

how on earth…?  ˈhaʊ ɒn ɜːθ  jak do 
licha...?

HQ (headquarters)  ˌeɪtʃ ˈkjuː 
ˌhedˈkwɔːtəz  siedziba główna

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

hull  hʌl  kadłub

human  ˈhjuːmən  ludzki

human factor  ˈhjuːmən ˈfæktə(r) 
 czynnik ludzki

humble  ˈhʌmbl  skromny

humid  ˈhjuːmɪd  wilgotny

hype  haɪp  rozreklamowanie, szum 
medialny (wokół czegoś, co ma 
wyjść)

I
iconic  aɪˈkɒnɪk  kultowy

identifier  aɪˈdentɪfaɪə(r)  identyfi-
kator, znacznik

if I were you…  ɪf ˈaɪ weə(r) ju  na 
twoim miejscu...

if only it were that simple!  ɪf ˈəʊnli 
ɪt weə(r) ðət ˈsɪmpl  gdybyż to było 
takie proste!

if you’d mind doing sth…  ɪf jud 
maɪnd ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  jeśli nie masz 
nic przeciwko, zrób...

ignorance  ˈɪɡnərəns  niewiedza

illegal  ɪˈliːɡl  nielegalny

illustrious  ɪˈlʌstrɪəs  znamienity, 
znakomity

immediately  ɪˈmiːdɪətli   
natychmiast, od razu

immense  ɪˈmens  ogromny, wielki

impact of sth  ˈɪmpækt əv ˈsʌmθɪŋ 
 wpływ czegoś

impartial  ɪmˈpɑːʃl  bezstronny

imperialist  ɪmˈpɪərɪəlɪst   
imperialistyczny

implications  ˌɪmplɪˈkeɪʃnz  konse-
kwencje, implikacje

impressive  ɪmˈpresɪv  robiący 
wrażenie

in a bid to do sth  ɪn ə bɪd tə du 
ˈsʌmθɪŋ  próbując coś zrobić

in a jiffy  ɪn ə ˈdʒɪfi  za chwilę, już 
zaraz (pot.)

in a league of its own  ɪn ə liːɡ əv 
ɪts əʊn  nie mający sobie równych

in addition to sth  ɪn əˈdɪʃn tə 
ˈsʌmθɪŋ  poza czymś, oprócz czegoś

in charge of sth  ɪn tʃɑːdʒ əv 
ˈsʌmθɪŋ  na czele czegoś, kierując 
czymś

in commission  ɪn kəˈmɪʃn   
w gotowości bojowej (o okręcie)

in comparison  ɪn kəmˈpærɪsn   
w porównaniu

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

in demand  ɪn dɪˈmɑːnd  poszuki-
wany, pożądany

in droves  ɪn drəʊvz  tłumnie,  
rzeszami

in no uncertain terms  ɪn nəʊ 
ʌnˈsɜːtn tɜːmz  w jednoznaczny 
sposób

in particular  ɪn pəˈtɪkjʊlə(r)  w 
szczególności, konkretnie

in response to sth  ɪn rɪˈspɒns tə 
ˈsʌmθɪŋ  w odpowiedzi na coś
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in simple terms  ɪn ˈsɪmpl tɜːmz 
 mówiąc prosto

in so doing...  ɪn səʊ ˈduːɪŋ  tym 
samym..., robiąc to... (o skutku 
czegoś)

in stock  ɪn stɒk  na stanie

in the absence of sth  ɪn ði 
ˈæbsəns əv ˈsʌmθɪŋ  pod 
nieobecność czegoś, z powodu  
braku czegoś

in the form of X  ɪn ðə ˈfɔːm əv   
pod postacią X

in the light of sth  ɪn ðə laɪt əv 
ˈsʌmθɪŋ  w świetle czegoś (UK)

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

in the spirit of X  ɪn ðə ˈspɪrɪt əv   
w duchu X

in the vanguard of sth  ɪn ðə 
ˈvænɡɑːd əv ˈsʌmθɪŋ  na czele/
przedzie czegoś

in time  ɪn ˈtaɪm  na czas

in total  ɪn ˈtəʊtl  łącznie

in X respect  ɪn rɪˈspekt  jeśli chodzi 
o X, pod kątem X

in X terms  ɪn tɜːmz  pod względem 
X

in-motion  ɪn ˈməʊʃn  w ruchu, 
ruchomy

inaccessible  ˌɪnækˈsesəbl 
 niedostępny

inception  ɪnˈsepʃn  założenie,  
powstanie

incident  ˈɪnsɪdənt  wypadek

indigenous  ɪnˈdɪdʒɪnəs  rdzenny, 
tubylczy

indoor  ˈɪndɔː(r)  wewnątrz, w domu

industrial  ɪnˈdʌstrɪəl  przemysłowy

industrious  ɪnˈdʌstrɪəs  pracowity, 
pilny

industry  ˈɪndəstri  przemysł, branża

inexpensive  ˌɪnɪkˈspensɪv  niedrogi

infrared  ˌɪnfrəˈred  podczerwień; 
podczerwony

injury  ˈɪndʒəri  uraz, obrażenie

inland  ˈɪnlænd  leżący w głębi lądu

innerspring  ˈɪnəsprɪŋ  sprężynowy 
(o materacu, meblu do siedzenia/
leżenia) (US)

innumerable  ɪˈnjuːmərəbl   
niezliczony

inshore  ˌɪnˈʃɔː(r)  przybrzeżny

instalment  ɪnˈstɔːlmənt  rata  
(kredytu) (UK)

insular  ˈɪnsjʊlə(r)  zaściankowy

insulation  ˌɪnsjʊˈleɪʃn  izolacja

integrity  ɪnˈteɡrəti  nienaruszalność

intelligence  ɪnˈtelɪdʒəns  wywiad

intention  ɪnˈtenʃn  zamiar

interchange  ˈɪntətʃeɪndʒ  rozjazd

interchangeably  ˌɪntəˈtʃeɪndʒəbli 
 zamiennie

interfaith  ˌɪntərˈfeɪθ 
 międzywyznaniowy, wielowyznaniowy

Internet of Things  ˈɪntənet əv 
ˈθɪŋz  Internet Rzeczy

interoperable  ˌɪntərˈɒpərəbl   
interoperacyjny, wymienny

interwoven  ˌɪntəˈwəʊvn  spleciony

introduction  ˌɪntrəˈdʌkʃn   
wprowadzenie, przedstawienie

inventory management  ˈɪnvəntri 
ˈmænɪdʒmənt  zarządzanie inwen-
tarzem, gospodarka zapasami

inverter  ɪnˈvɜːtə(r)  inwerter

investigation  ɪnˌvestɪˈɡeɪʃn 
 dochodzenie

invoice  ˈɪnvɔɪs  faktura

irrelevant  ɪˈreləvənt  niezwiązany, 
bez związku

issuance  ˈɪʃuːəns  wydanie (czeku, 
banknotu itp.)

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

it doesn’t get any easier...  ɪt ˈdʌznt 
ɡet ˈeni ˈiːzɪə(r)  nie robi się wcale 
łatwiej...

it just goes to show that...  ɪt dʒəst 
ɡəʊz tə ʃəʊ ðæt  to tylko pokazuje, 
że..., to tylko dowodzi tego, że...

it won’t come to X!  ɪt wəʊnt kʌm 
tə  nie dojdzie do X

it’s no wonder...  ɪts nəʊ ˈwʌndə(r) 
 nic dziwnego...

J
jet  dʒet  odrzutowiec

jewellery  ˈdʒuːəlri  biżuteria (UK)

job losses  dʒɒb lɒsɪz  zwolnienia, 
redukcja stanowisk pracy

jointly  ˈdʒɔɪntli  wspólnie, razem

journey  ˈdʒɜːni  podróż

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

just-in-time (JIT)  ˌdʒʌst ɪn ˈtaɪm  
dʒɪt  w systemie „tylko na czas”, 
gdzie produkty i surowce są za-
mawiane tylko gdy występuje  
na nie zapotrzebowanie

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

keep on truckin’!  kiːp ɒn ˈtrʌkɪŋ 
 jedź dalej!, szerokiej drogi!  
(o ciężarówce) (US)

key fob  kiː fɒb  brelok, breloczek

knock-on effect  nɒk ɒn ɪˈfekt  efekt 
domina

L
labour  ˈleɪbə(r)  siła robocza (UK)

laden with sth  ˈleɪdn wɪð ˈsʌmθɪŋ 
 obładowany czymś, pełen czegoś

lamplighter  ˈlæmplaɪtə(r)  latarnik 
(zapalający lampy uliczne) (arch.)

land mass  lænd mæs  kontynent

landlubber  ˈlændlʌbə(r)  szczur 
lądowy

landscape  ˈlændskeɪp  krajobraz, 
pejzaż

lane  leɪn  pas, jezdnia

last in, first out (LIFO)  lɑːst ɪn ˈfɜːst 
aʊt ˈlʌɪfəʊ  zasada pierwszeństwa 
najstarszych elementów
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latitude  ˈlætɪtjuːd  szerokość geo-
graficzna

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

laudable  ˈlɔːdəbl  godny pochwały

laundry  ˈlɔːndri  pranie

law enforcement  lɔː ɪnˈfɔːsmənt 
 siły policyjne/porządku publicznego

layer  ˈleɪə(r)  warstwa

lean  liːn  chudy, smukły

leg of the journey  leɡ əv ðə ˈdʒɜːni 
 przystanek w podróży, etap podróży

legacy  ˈleɡəsi  spuścizna

legwork  ˈleɡwɜːk  czarna robota

leisure  ˈleʒə(r)  wypoczynek

lengthy  ˈleŋθi  długi

licensing  ˈlaɪsns  sprzedaż licencji 
(na produkty)

lidar  ˈlʌɪdɑː(r)  radar laserowy

lifelong  ˈlaɪflɒŋ  życiowy, całego 
życia (tylko przed rzeczownikiem)

lightly  ˈlaɪtli  lekko, bez  
zastanowienia

like it or not,...  ˈlaɪk ɪt ɔː(r) nɒt  czy 
chcesz, czy nie...

likelihood  ˈlaɪklɪhʊd  szanse, 
prawdopodobieństwo

likewise  ˈlaɪkwaɪz  podobnie,  
w podobny sposób

line of sight  laɪn əv saɪt  linia  
wzroku

lined with sth  laɪnd wɪð ˈsʌmθɪŋ 
 wysadzany czymś, wyściełany

liner  ˈlaɪnə(r)  wyściółka, podsze-
wka

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

liquid petroleum gas  ˈlɪkwɪd 
pɪˈtrəʊlɪəm ɡæs  gaz płynny, płynny 
gaz ziemny

little touch  ˈlɪtl tʌtʃ  niewielki rys, 
osobisty rys

livelihood  ˈlaɪvlihʊd  środki do 
życia, sposób na utrzymanie się

loading bay  ˈləʊdɪŋ beɪ  strefa 
załadunku

loads of sth  ləʊdz ǝv ˈsʌmθɪŋ 
 kupa/mnóstwo czegoś

lobbying  ˈlɒbɪɪŋ  lobbing  
(polityczny)

lock  lɒk  śluza

lone  ləʊn  samotny, jedyny

long-nosed  ˈlɒŋ nəʊzd  o długim 
nosie/przedzie

longitude  ˈlɒnɡɪtjuːd  długość geo-
graficzna

loose  luːs  luźny

lorry  ˈlɒri  ciężarówka

lounge  laʊndʒ  poczekalnia, salon

love triangle  ˈlʌv ˈtraɪæŋɡl  trójkąt 
miłosny

low gear  ləʊ ɡɪə(r)  niski bieg  
(w aucie)

low-floor  ləʊ flɔː(r) 
 niskopodłogowy

low-flow  ləʊ fləʊ  oszczędzający 
wodę

low-rise  ləʊ raɪz  niski budynek, 
kilkupiętrowy (UK)

Luddite  ˈlʌdaɪt  przeciwnik postępu 
technicznego, luddysta

M
machine learning  məˈʃiːn ˈlɜːnɪŋ 
 uczenie maszynowe

machinery  məˈʃiːnəri  maszyneria, 
maszyny

magnitude  ˈmæɡnɪtjuːd  wielkość, 
skala

mail order  meɪl ˈɔːdə(r)  zamówie-
nie pocztowe

mainland  ˈmeɪnlænd  kontynent, 
kontynentalny

mainly  ˈmeɪnli  głównie

mainstay  ˈmeɪnsteɪ  filar (czegoś), 
podstawa

maintenance  ˈmeɪntənəns  utrzy-
manie, konserwacja

majority  məˈdʒɒrɪti  większość

make sth up of sth  ˈmeɪk ˈsʌmθɪŋ 
ʌp əv ˈsʌmθɪŋ  składać się z czegoś 
(o czymś)

Malaccamax  məˌlakəˈmæks  Ma-
laccamax (maks. rozmiar statku, 
który jest zdolny do żeglugi przez 
Cieśninę Malakka)

mall  mɔːl  centrum handlowe

mammoth  ˈmæməθ  ogromny

mandate  ˈmændeɪt 
 pełnomocnictwo, oficjalne zadanie 
(urzędu, komitetu itp.)

mandatory  ˈmændətri 
 obowiązkowy

maniac  ˈmeɪnɪæk  wariacki

mankind  ˌmænˈkaɪnd  ludzkość

manoeuvrability  məˌnuːvrəˈbɪlɪti 
 manewrowość, zwrotność (UK)

manufacturer  ˌmænjʊˈfæktʃərə(r) 
 producent

margin  ˈmɑːdʒɪn  marża (zysku)

marginal  ˈmɑːdʒɪnl  marginalny

marine grade  məˈriːn ɡreɪd  klasy 
morskiej/wodnej

maritime  ˈmærɪtaɪm  morski

marshy  ˈmɑːʃi  bagnisty

master  ˈmɑːstə(r)  kapitan  
(na morzu)

masterpiece  ˈmɑːstəpiːs   
majstersztyk, arcydzieło

mattress  ˈmætrɪs  materac

mayor  meə(r)  burmistrz

meagre  ˈmiːɡə(r)  mizerny (UK)

means for sth  miːnz fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 sposób na coś

mechanical engineering  mɪˈkænɪkl 
ˌendʒɪˈnɪərɪŋ  budowa maszyn

medical examination  ˈmedɪkl 
ɪɡˌzæmɪˈneɪʃn  badanie lekarskie

medical supplies  ˈmedɪkl səˈplaɪz 
 medykamenty

medicine  ˈmedsn  lek

medicine cabinet  ˈmedsn ˈkæbɪnət 
 apteczka

Mediterranean  ˌmedɪtəˈreɪniən 
 śródziemnomorski

merchant  ˈmɜːtʃənt  handlowy; han-
dlarz, kupiec

mere  mɪə(r)  zwyczajny, czysty (np. 
przypadek)
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merely  ˈmɪəli  ledwie, wyłącznie

metric ton  ˈmetrɪk tʌn  tona metry-
czna (1000 kg)

midlife  mɪdˈlaɪf  wieku średniego

mighty  ˈmaɪti  potężny

military  ˈmɪlətri  wojskowy, wojsko

mind you,…  maɪnd ju  zwróć 
uwagę..., zauważ (że)... (pot., UK)

mind-boggling  maɪnd ˈbɒɡlɪŋ 
 wprawiający w osłupienie, 
niepojęty

mining  ˈmaɪnɪŋ  wydobycie, gór-
nictwo

minnow  ˈmɪnəʊ  płotka, nieistotny 
gracz

mixed message  mɪkst ˈmesɪdʒ 
 niejednoznaczny sygnał

mode of transport  məʊd əv 
ˈtrænspɔːt  środek/typ transportu

moderate  ˈmɒdərət  umiarkowany

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

modest  ˈmɒdɪst  skromny

monotonous  məˈnɒtənəs  mono-
tonny

monotony  məˈnɒtəni  monotonia, 
jednostajność

mooring  ˈmɔːrɪŋ  miejsce cu-
mowania

mosquito  məˈskiːtəʊ  komar

mother nature  ˈmʌðə(r) ˈneɪtʃə(r) 
 matka natura

motoring  ˈməʊtərɪŋ  motoryzacja 
(UK)

motorman  ˈməʊtəmən  motorzysta

motorway  ˈməʊtəweɪ  autostrada 
(UK)

mountainous  ˈmaʊntənəs  górzysty

movements  ˈmuːvmənts  ruch 
samolotowy (na lotnisku)

much the same  ˈmʌtʃ ðə seɪm 
 prawie to samo, praktycznie to 
samo

mule  mjuːl  muł

multiblade  ˈmʌltibleɪd 
 wielołopatkowy

multichannel  ˈmʌltitʃænl 
 wielokanałowy

multimodal  ˌməltiˈmoʊdl  wielomo-
dalny, z wykorzystaniem różnych 
środków transportu

multiple  ˈmʌltɪpl  wielokrotny

multiplier  ˈmʌltɪplaɪə(r)  mnożnik

multitasking  ˈmʌltiˌtæskɪŋ 
 wielozadaniowość

Munich  ˈmjuːnɪk  Monachium

muskeg  ˈmʌskeɡ  torfowisko

Muslim  ˈmʊzlɪm  muzułmanin

myriad  ˈmɪriəd  ogrom, mnóstwo

N
namely  ˈneɪmli  (a) mianowicie

namesake  ˈneɪmseɪk  imiennik, coś 
o tej samej nazwie

nationwide  ˈneɪʃnwaɪd  w całym 
kraju

Native American  ˈneɪtɪv əˈmerɪkən 
 Indianin, rdzenny Amerykanin

nausea  ˈnɔːziə  mdłości

nautical mile  ˈnɔːtɪkl maɪl  mila 
morska

naval  ˈneɪvl  morski, związany  
z marynarką

neat  niːt  niezły, sprytny

necessity  nəˈsesəti  konieczność

neighbouring  ˈneɪbərɪŋ  pobliski 
(UK)

nervous disposition  ˈnɜːvəs 
ˌdɪspəˈzɪʃn  nerwowe usposobienie, 
nerwowość

nervous flyer  ˈnɜːvəs ˈflaɪə(r)  oso-
ba, która boi się latania

net gain  net ɡeɪn  zysk netto

net loss  net lɒs  strata netto

net saving  net ˈseɪvɪŋ  oszczędność 
netto

networked  ˈnetwɜːkt  połączony  
w sieć

newfangled  ˌnjuːˈfæŋɡld   
nowomodny

newly released  ˈnjuːli rɪˈliːst  nowo 
wydany

newsagent  ˈnjuːzeɪdʒənt  kiosk 
(UK)

night-driving  naɪt ˈdraɪvɪŋ  jazda 
nocna

no end of X  nəʊ end əv  bez końca 
X, pełno X

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

no match for X  nəʊ mætʃ fə(r)  nie 
dorównuje X

no need for sth  nəʊ niːd fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  coś nie jest konieczne/
potrzebne

no sooner had X done Y 
than…  nəʊ ˈsuːnə(r) həd dʌn ðæn 
 jak tylko stało się X, wydarzyło się Y

no wonder…  nəʊ ˈwʌndə(r)  nic 
dziwnego...

no worries!  nəʊ ˈwʌrɪz  bez  
problemu!, nie przejmuj się!

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

no-driving day  nəʊ ˈdraɪvɪŋ deɪ 
 dzień, w którym jazda jest zabro-
niona

noise-reducing  nɔɪz rɪˈdjuːsɪŋ 
 wyciszający

non-articulated  nɒn ɑːˈtɪkjuleɪtɪd 
 bezprzegubowy (pojazd)

non-spill  nɒn spɪl  zabezpieczony 
przed przelewaniem się/wyle-
waniem

nondenomination-
al  ˌnɒndɪnɒmɪˈneɪʃnl  bezwyznanio-
wy 

nondenominational Christian  nɒn 
dɪˌnɒmɪˈneɪʃnəl ˈkrɪstʃən  bezwyz-
naniowy chrześcijanin

none more so than X  nʌn mɔː(r) 
ˈsəʊ ðən  żaden w większym 
stopniu, niż X, X w największym 
stopniu

nonetheless  ˌnʌnðəˈles  mimo 
wszystko

northerly  ˈnɔːðəli  północny

nostalgia  nɒˈstældʒə  nostalgia
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not on your nelly!  nɒt ɒn jə(r) ˈneli 
 a skąd!, absolutnie nie! (UK)

not so distant future  nɒt ˈsəʊ 
ˈdɪstənt ˈfjuːtʃə(r)  niedaleka 
przyszłość

not surprisingly  nɒt səˈpraɪzɪŋli  jak 
można się (było) spodziewać

not to be outdone  nɒt tə bi 
aʊtˈdʌn  aby nie być gorszym

nothing short of sth  ˈnʌθɪŋ ʃɔːt əv 
ˈsʌmθɪŋ  praktycznie coś/jakiś  
(o porównaniu czegoś do czegoś)

notorious  nəʊˈtɔːrɪəs  niesławny

notoriously  nəʊˈtɔːrɪəsli  nagmin-
nie

novel  ˈnɒvl  nowatorski, nowy

nut  nʌt  nakrętka

O
observation deck  ˌɒbzəˈveɪʃn dek 
 taras widokowy

obstacle  ˈɒbstəkl  przeszkoda

occupancy  ˈɒkjəpənsi  zajmowanie 
miejsc 

oceangoing  ˈoʃənˌɡɔɪŋ 
 pełnomorski, oceaniczny (o statku)

off the coast of sth  ɒf ðə kəʊst əv 
ˈsʌmθɪŋ  przy brzegu czegoś, u brze-
gów czegoś

off-peak  ɒf piːk  pozaszczytowy, 
odbywający się/mający miejsce 
nie w czasie godzin szczytowej 
aktywności

off-road  ɒf rəʊd  terenowy (o aucie)

oil change  ɔɪl tʃeɪndʒ  wymiana 
oleju

oil field  ɔɪl fiːld  pole naftowe

oil rig  ɔɪl rɪg  szyb wiertniczy

oil tanker  ɔɪl ˈtæŋkə(r)  tankowiec

ominously  ˈɒmɪnəsli   
niebezpiecznie, niepokojąco

on a clear day  ɒn ə klɪə(r) deɪ   
w jasny dzień

on a more serious note...  ɒn 
ə mɔː(r) ˈsɪərɪəs nəʊt  mówiąc 
poważniej...

on a state-by-state basis  ɒn ə steɪt 
baɪ steɪt ˈbeɪsɪs  w gestii każdego 
stanu z osobna (w USA)

on duty  ɒn ˈdjuːti  na wachcie

on the contrary  ɒn ðə ˈkɒntrəri 
 przeciwnie 

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

on the payroll  ɒn ðə ˈpeɪrəʊl  na 
liście płac, zatrudniony

on the spot  ɒn ðə spɒt  z miejsca, 
od ręki

on time  ɒn ˈtaɪm  na czas

on time delivery  ɒn ˈtaɪm dɪˈlɪvəri 
 dostawa na czas

on X scale  ɒn skeɪl  na X skalę

on-board diagnostics (OBD)  ɒn 
bɔːdˌdaɪəɡˈnɒstɪks ˌəʊ biː ˈdiː  sys-
tem diagnostyki pokładowej po-
jazdu

on-road  ɒn rəʊd  podczas jazdy,  
na drodze

on-site  ɒn saɪt 
 wewnątrzzakładowy, fabryczny/
dostępny na miejscu

on-the-job  ɒn ðə dʒɒb  praktyczny, 
podczas wykonywania zawodu  
(np. o przyuczaniu)

(on) Shanks’s pony  ɒn ʃæŋksɪz 
ˈpəʊni  piechotą, per pedes (pot., 
arch., UK)

onboard  ˈɒnbɔːd  pokładowy

one-stop  wʌn stɒp  z jedną 
przesiadką

ongoing  ˈɒnɡəʊɪŋ  trwający, 
istniejący

online order tracking  ˈɒnˌlaɪn 
ˈɔːdə(r) ˈtrækɪŋ  śledzenie dostaw 
online

onwards  ˈɒnwədz  dalszy, dalej

optimum  ˈɒptɪməm  optymalny

order fulfilment  ˈɔːdə(r) fʊlˈfɪlmənt 
 realizacja zamówienia

ordinary seaman (OS)  ˈɔːdɪnri 
ˈsiːmən əʊz  starszy marynarz

ore  ɔː(r)  ruda

origin  ˈɒrɪdʒɪn  pochodzenie

orphan  ˈɔːfn  sierota

ostensibly  ɒˈstensəbli  rzekomo, 
pozornie

out of stock  aʊt əv stɒk  brak  
w ofercie/sprzedaży

out of the way  aʊt əv ðə ˈweɪ   
z dala (od kogoś), nie 
przeszkadzając komuś

out of this world  aʊt əv ðɪs wɜːld 
 nie z tego świata

out of view  ˈaʊt əv vjuː  niewido- 
czny, poza zasięgiem wzroku

outback  ˈaʊtbæk  dzikie tereny, 
odludzie (w Australii)

outlay  ˈaʊtleɪ  nakład, wydatek

outpost  ˈaʊtpəʊst  przyczółek, 
placówka

over to you...  ˈəʊvə tə ju 
 przekazuję mikrofon/audycję to-
bie... (o dziennikarzu TV)

overall  ˌəʊvəˈrɔːl  ogólny

overdue  ˌəʊvəˈdjuː  spóźniony, od 
dawna oczekiwany/należny

overhead  ˌəʊvəˈhed  górny

overland  ˈəʊvəlænd  naziemny, 
lądem

oversized  ˈəʊvəsaɪzd  zbyt wielki/
wysoki

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

padding  ˈpædɪŋ  wyściełanie, 
wyściółka

pallet  ˈpælɪt  paleta

panic button  ˈpænɪk ˈbʌtn  przycisk 
alarmowy

panicky  ˈpænɪki  rozhisteryzowany 
(pot.)

parallel to sth  ˈpærəlel tə ˈsʌmθɪŋ 
 równolegle do czegoś

parallel universe  ˈpærəlel 
ˈjuːnɪvɜːs  wszechświat równoległy

paranormal  ˌpærəˈnɔːml  nadnatu-
ralny

parcel  ˈpɑːsl  paczka

parliament  ˈpɑːləmənt  parlament
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particularly  pəˈtɪkjələli  w 
szczególności

pass  pɑːs  przepustka

pass out  pɑːs aʊt  zemdleć

passenger coach  ˈpæsɪndʒə(r) 
kəʊtʃ  wagon sypialny, wagon/po-
jazd pasażerski

payload  ˈpeɪləʊd  ciężar użyteczny; 
ładunek wybuchowy (wojsk.)

paymaster  ˈpeɪmɑːstər  mocodaw-
ca (neg.), zleceniodawca

pedestrian  pɪˈdestrɪən  pieszy

penalty  ˈpenəlti  kara, grzywna

people trafficking  ˈpiːpl ˈtræfɪkɪŋ 
 przemycanie ludzi

people-moving  ˈpiːpl ˈmuːvɪŋ  do 
transportu ludności

perched on sth  pɜːtʃt ɒn ˈsʌmθɪŋ 
 przycupnięty na czymś, ustawiony 
na czubku czegoś

performance feedback  pəˈfɔːməns 
ˈfiːdbæk  opinia o wydajności

peril  ˈperəl  groźba, zagrożenie

perishable goods  ˈperɪʃəbl ɡʊdz 
 produkty szybko psujące się

permanent  ˈpɜːmənənt  stały

permission  pəˈmɪʃn  zgoda, zez-
wolenie

permit  ˈpɜːmɪt  zezwolenie

perpetual  pəˈpetʃʊəl  wieczny, 
odwieczny

personnel  ˌpɜːsəˈnel  personel, 
pracownicy

petrol station  ˈpetrəl ˈsteɪʃn  stacja 
benzynowa (UK)

phenomenon  fɪˈnɒmɪnən  zjawisko, 
fenomen

picker  ˈpɪkə(r)  zbieracz (np. 
zamówień)

pieceworker  ˈpiːsˌwɜːkə(r)  ktoś, 
kto robi coś na sztuki/na zamówie-
nie

piggyback ride  ˈpɪɡɪbæk raɪd  jazda 
na barana; transportować jedno 
auto innym

piledriver  ˈpaɪlˌdraɪvə(r)  kafar (do 
wbijania pali)

pillar  ˈpɪlə(r)  filar, podstawa

pioneer  ˌpaɪəˈnɪə(r)  pionier, lider

pioneering  ˌpaɪəˈnɪərɪŋ  pionierski

pipe  paɪp  rura

pipe dream  paɪp driːm  mrzonka

pipeline  ˈpaɪplaɪn  rurociąg

poacher  ˈpəʊtʃə(r)  kłusownik

pod  pɒd  kapsuła

pole position  pəʊl pəˈzɪʃn  najlep-
sza pozycja startowa, doskonała 
sytuacja

pollution  pəˈluːʃn  zanieczyszczenie 
(środowiska)

pond  pɒnd  sadzawka

poop  puːp  kupka (pot., slang.)

poor visibility  pʊə(r) ˌvɪzəˈbɪlɪti 
 kiepska widoczność

port authority  pɔːt ɔːˈθɒrəti  władze 
portowe

portable  ˈpɔːtəbl  przenośny

portapotty  ˈpɔːtəpɒti  toaleta tu-
rystyczna

portmanteau  pɔːtˈmæntəʊ  kon-
taminacja językowa, zlepek słów

post-war  pəʊst wɔː(r)  powojenny

postgraduate  ˌpəʊstˈɡrædʒuət 
 doktorancki (np. studia)

pounding headache  ˈpaʊndɪŋ 
ˈhedeɪk  ogromny ból głowy,  
straszliwe utrapienie

power line  ˈpaʊə(r) laɪn  linia 
wysokiego napięcia

power steering  ˈpaʊə(r) ˈstɪərɪŋ 
 wspomaganie kierownicy

preconditioned  ˌpriːkənˈdɪʃnd   
klimatyzowany (zawczasu,  
o schłodzonym powietrzu)

predator  ˈpredətə(r)  drapieżnik

predetermined  ˌpriːdɪˈtɜːmɪnd 
 określony/ustalony zawczasu

predictable  prɪˈdɪktəbl  przewidy-
walny, dający się przewidzieć

prediction  prɪˈdɪkʃn  prognoza, 
przewidywanie

predominant  prɪˈdɒmɪnənt 
 dominujący, przeważający

premises  ˈpremɪsɪz  lokal, zakład

premium grade  ˈpriːmɪəm ɡreɪd 
 najwyższej klasy

presence  ˈprezns  obecność

pressure  ˈpreʃə(r)  nacisk, presja

prevalent  ˈprevələnt  powszechny

price volatility  praɪs ˌvɒləˈtɪlɪti 
 niestabilność cenowa

primary  ˈpraɪməri  główny, podsta-
wowy

prime  praɪm  najlepszy,  
najkorzystniejszy

principle  ˈprɪnsəpl  reguła, zasada

prior to sth  ˈpraɪə(r) tə ˈsʌmθɪŋ 
 przed czymś

privately owned  ˈpraɪvətli əʊnd 
 prywatny

prize  praɪz  nagroda

processing  ˈprəʊsesɪŋ   
przetwarzanie

procurement  prəˈkjʊəmənt   
nabytek, zakup

prodigious  prəˈdɪdʒəs  kolosalny

progressive  prəˈɡresɪv  postępowy

propaganda  ˌprɒpəˈɡændə  propa-
ganda

proportion of sth  prəˈpɔːʃn əv 
ˈsʌmθɪŋ  (jakiś) odsetek czegoś, 
(pewna) część

prospect of sth  ˈprɒspekt əv 
ˈsʌmθɪŋ  perspektywa czegoś, wizja

provision  prəˈvɪʒn  postanowienie, 
warunek

pulling power  pʊlɪŋ ˈpaʊə(r)  siła 
przyciągania, atrakcyjność

pummelling  ˈpʌməlɪŋ  cięgi, lanie

pumpman  ˈpʌmpmən  pompowy 
(np. na wieży wiertniczej)

punctual  ˈpʌŋktʃʊəl  punktualny

punitive  ˈpjuːnɪtɪv  karny 
(działanie); odwetowy; zawyżony  
(o podatku)

purchase order  ˈpɜːtʃəs ˈɔːdə(r) 
 zlecenie zakupu

purchasing lead time  ˈpɜːtʃəsɪŋ liːd 
ˈtaɪm  czas od zakupienia produktu 
do jego dostarczenia



business-english.com.pl
Logistics & Transportation  11/2019

Colorful
MEDIA

pushbike  ˈpʊʃbaɪk  rower (arch., 
UK)

Q
quadcopter  ˌkwɒdˈkɒptə(r)  he-
likopter czterośmigłowy

quantity  ˈkwɒntɪti  ilość

quantum leap  ˈkwɒntəm liːp 
 ogromny skok jakościowy

quay  kiː  keja, nabrzeże

R
racing  ˈreɪsɪŋ  wyścigi

radio frequency  ˈreɪdɪəʊ 
ˈfriːkwənsi  częstotliwość radiowa

radius  ˈreɪdiəs  promień (okręgu)

rainforest  ˈreɪnfɒrɪst  las deszczowy

rainwater  ˈreɪnwɔːtə(r)  deszczówka

range  reɪndʒ  zasięg

rapid  ˈræpɪd  szybki

rarely  ˈreəli  rzadko

rating  ˈreɪtɪŋ  ocena, wskaźnik

ratio  ˈreɪʃɪəʊ  stosunek, proporcja

reach  riːtʃ  zasięg

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

reaper  ˈriːpə(r)  żniwiarz

reassuring  ˌriːəˈʃʊərɪŋ 
 uspokajający, dodający otuchy

receiver  rɪˈsiːvə(r)  odbiornik

recency  ˈriːsnsɪ  niedawność

recipient  rɪˈsɪpiənt  odbiorca

reciprocation  rɪˌsɪprəˈkeɪʃn 
 odpowiadanie komuś 
wzajemnością, odwzajemnianie

reconnaissance  rɪˈkɒnɪsəns  zwiad, 
rozpoznanie

recrimination  rɪˌkrɪmɪˈneɪʃn  wza-
jemne oskarżenia

recruitment  rɪˈkruːtmənt  rekrutacja

redundant  rɪˈdʌndənt  zbędny

refined  rɪˈfaɪnd  wyrafinowany, 
wytworny

refinement  rɪˈfaɪnmənt  ulepszenie, 
udoskonalenie

refrigeration unit  rɪˌfrɪdʒəˈreɪʃn 
ˈjuːnɪt  chłodnia

register  ˈredʒɪstə(r)  rejestr, baza 
(danych)

regulator  ˈreɡjuleɪtə(r)  organ 
nadzorujący organizację/działanie 
czegoś

regulatory body  ˈreɡjələtəri ˈbɒdi 
 organ nadzorujący

reinvigorated  ˌriːɪnˈvɪɡəreɪtɪd 
 ożywiony

related to sth  rɪˈleɪtɪd tə ˈsʌmθɪŋ 
 związany z czymś

relentless  rɪˈlentləs  nieustępliwy, 
nieustający

reliability  rɪˌlaɪəˈbɪləti  solidność, 
niezawodność

reliable  rɪˈlaɪəbl  pewny, na którym 
można polegać

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

relocation  ˌriːləʊˈkeɪʃn  zmiana 
miejsca pobytu, przeprowadzka

reluctant to do sth  rɪˈlʌktənt tə du 
ˈsʌmθɪŋ  mający opory przed  
zrobieniem czegoś

remarkable  rɪˈmɑːkəbl  niezwykły

remote  rɪˈməʊt  daleki, odległy

remotely controlled  rɪˈməʊtli 
kənˈtrəʊld  zdalnie sterowany

replacement  rɪˈpleɪsmənt 
 zastępstwo

replenishment  rɪˈplenɪʃmənt 
 odnowienie, odświeżenie

replete with sth  rɪˈpliːt wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  w komplecie z czymś

research  rɪˈsɜːtʃ  badanie, badania

reserved for sth  rɪˈzɜːvd fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  zarezerwowany dla czegoś

resident  ˈrezɪdənt  mieszkaniec

residual  rɪˈzɪdjuəl  pozostały, 
niesprzedany

resilience to sth  rɪˈzɪlɪəns tə 
ˈsʌmθɪŋ  odporność na coś

resort  rɪˈzɔːt  kurort wypoczynkowy

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

restroom  ˈrestruːm  ubikacja,  
toaleta publiczna (US)

retail outlet  ˈriːteɪl ˈaʊtlet  sklep 
detaliczny

retailer  ˈriːteɪlə(r)  sprzedawca  
detaliczny, detalista

reuse  ˌriːˈjuːz  ponowne użycie

review  rɪˈvjuː  recenzja

riddle  ˈrɪdl  zagadka

ridership  ˈraɪdərˌʃɪp  liczba/ogół 
pasażerów (w transporcie publ.)

rim  rɪm  krawędź, obręcz

roadworks  ˈrəʊdwɜːks  roboty 
drogowe (UK)

roadworthiness  ˈrəʊdwɜːðinəs 
 sprawność (auta), nadawanie się  
do ruchu drogowego

roaring  ˈrɔːrɪŋ  oszałamiający, 
ogromny (sukces)

roll-on roll-off  ˈrəʊl ɒn ˈrəʊl ɒf   
rorowiec, statek (lub pociąg) ro-ro

rolling highway  ˈrəʊlɪŋ ˈhaɪweɪ 
 transport intermodalny ciężarówek 
pociągiem

Roman  ˈrəʊmən  rzymski

rooftop  ˈruːftɒp  dach

room for improvement  ruːm 
fə(r) ɪmˈpruːvmənt  coś, co można 
poprawić, rzeczy do poprawienia

rotary propeller  ˈrəʊtəri prəˈpelə(r) 
 śmigło (samolotu, helikoptera)

route  ruːt  droga, trasa

routine maintenance  ruːˈtiːn 
ˈmeɪntənəns  rutynowa obsługa 
techniczna (pojazdu)

row of shelves  raʊ əv ʃelvz  rząd 
półek

Royal Charter  ˈrɔɪəl ˈtʃɑːtə(r)  edykt 
królewski

rubble  ˈrʌbl  gruz

rule  ruːl  rządy
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rundown on sth  ˈrʌndaʊn ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  opis czegoś, podsu-
mowanie

runway  ˈrʌnweɪ  pas startowy

rural  ˈrʊərəl  wiejski

S
safeguard  ˈseɪfɡɑːd  zabezpieczenie

safety check  ˈseɪfti tʃek  kontrola 
bezpieczeństwa, inspekcja

sailing  ˈseɪlɪŋ  żeglujący, żaglowy

salvageable  ˈsælvɪdʒəbəl  do 
odzyskania, do odratowania

sandbank  ˈsændbæŋk  łacha,  
mielizna

sanguine  ˈsæŋɡwɪn  pogodny, 
pełen optymizmu

satisfactorily  ˌsætɪsˈfæktərɪli  w 
zadowalający sposób

sb at the wheel  ˈsʌmbədi ət ðə 
ˈwiːl  ktoś za kółkiem

sb’s credentials  ˈsʌmbədɪz 
krɪˈdenʃlz  czyjaś opinia w branży, 
czyjeś referencje

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

scalable  skeɪləbl  rozbudowywalny, 
skalowalny

scenario  sɪˈnɑːrɪəʊ  scenariusz

scenic  ˈsiːnɪk  malowniczy

schedule  ˈʃedjuːl  harmonogram

scheduled  ˈʃedjuːld  zaplanowany

scheme  skiːm  program, plan

scientific  ˌsaɪənˈtɪfɪk  naukowy

scientist  ˈsaɪəntɪst  naukowiec

scope  skəʊp  skala, rozmiary

sea change  siː tʃeɪndʒ  całkowita 
przemiana

sea otter  siː ˈɒtə(r)  wydra morska

seabed  ˈsiːbed  dno (morza)

seadog  ˈsiːdɒɡ  wilk morski

seafarer  ˈsiːfeərə(r)  żeglarz

seagoing  ˈsiːɡəʊɪŋ  pełnomorski, 
oceaniczny (o statku)

seal  siːl  pieczęć

seamless  ˈsiːmləs  gładki, bez  
zarzutu

search engine  sɜːtʃ ˈendʒɪn 
 wyszukiwarka

search-and-rescue  sɜːtʃ ənd 
ˈreskjuː  zwiad i ratownictwo,  
poszukiwawczo-ratowniczy  
(o działaniach)

seasonality  ˌsiːzəˈnæləti 
 sezonowość

seasonally  ˈsiːzənəli  sezonowo

security clearance  sɪˈkjʊərɪti 
ˈklɪərəns  poświadczenie 
bezpieczeństwa

security guard  sɪˈkjʊərəti ɡɑːd 
 ochroniarz

seemingly  ˈsiːmɪŋli  na pozór

self-driving  self ˈdraɪvɪŋ  autonomi- 
czny, prowadzący się automatyc-
znie (o aucie)

self-managing  self ˈmænɪdʒɪŋ 
 zarządzający się sam, 
niewymagający nadzoru

self-reliant  ˌself rɪˈlaɪənt 
 polegający na sobie

self-storing  self ˈstɔːrɪŋ   
opuszczany, chowany

semi-trailer  ˌsemiˈtreɪlə(r) 
 ciężarówka z naczepą

seminar  ˈsemɪnɑː(r)  seminarium  
(o czymś)

sensitivity  ˌsensəˈtɪvəti  słabość, 
wrażliwość

sensitivity to sth  ˌsensəˈtɪvɪti tə 
ˈsʌmθɪŋ  wrażliwość na coś

sensor  ˈsensə(r)  czujnik

sequence  ˈsiːkwəns  ciąg, szereg

sequence of events  ˈsiːkwəns əv 
ɪˈvents  kolejność wydarzeń

serial number  ˈsɪərɪəl ˈnʌmbə(r) 
 numer seryjny

set distance apart  set ˈdɪstəns 
əˈpɑːt  o ustalonej odległości od 
siebie

set-up  ˈset ʌp  układ, ustawienie

setback  ˈsetbæk  komplikacja, 
problem

settlement  ˈsetlmənt  osada

shade  ʃeɪd  cień

shake-up  ʃeɪk ʌp  przetasowania  
(w organizacji), reorganizacja

shallow  ˈʃæləʊ  płytki, płycizna

shape tracking  ʃeɪp ˈtrækɪŋ 
 śledzenie celu

sharply  ˈʃɑːpli  ostro

shelf life  ʃelf laɪf  okres przydatności 
do spożycia, czas, kiedy coś jest 
aktualne/modne

shipbuilding  ˈʃɪpbɪldɪŋ  szkutni- 
ctwo, budownictwo okrętowe

shipment  ˈʃɪpmənt  dostawa 
(produktów)

shipping  ˈʃɪpɪŋ  spedycja

shipping hub  ˈʃɪpɪŋ hʌb  centrum 
spedycyjne

shoal  ʃəʊl  ławica

shopaholic  ˌʃɒpəˈhɒlɪk  zakupoholik

shopping mall  ˈʃɒpɪŋ mɔːl  centrum 
handlowe

shoreline  ˈʃɔːlaɪn  linia brzegowa

short of sth  ʃɔːt əv ˈsʌmθɪŋ  nie-
dostatek czegoś, brak

short-range  ˈʃɔːt reɪndʒ  krótkiego 
zasięgu

shortcoming  ˈʃɔːtkʌmɪŋ  wada

shortcut  ˈʃɔːtkʌt  skrót

shuttle  ˈʃʌtl  kursujący wahadłowo 
środek transportu

signatory  ˈsɪɡnətri  sygnatariusz, 
podpisujący umowę

significant  sɪɡˈnɪfɪkənt  znaczny, 
znaczący

silk  sɪlk  jedwab

Silk Road  sɪlk rəʊd  Jedwabny Szlak

silo  ˈsaɪləʊ  silos

silt  sɪlt  szlam, muł

simply put…  ˈsɪmpli pʊt  mówiąc 
wprost/po prostu...

simultaneously  ˌsɪmlˈteɪnɪəsli 
 jednocześnie
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single economic zone  ˈsɪŋɡl 
ˌiːkəˈnɒmɪk zəʊn  wspólna strefa 
ekonomiczna

sinister  ˈsɪnɪstə(r)  złowieszczy, 
złowrogi

sink  sɪŋk  zlew

Sino-Japanese War  ˈsaɪnəʊ 
ˌdʒæpəˈniːz wɔː(r)  wojna chińsko-
japońska

sizeable  ˈsaɪzəbl  spory, pokaźny

skeleton crew  ˈskelɪtn kruː  mini-
malna załoga

skinny  ˈskɪni  chudy

skivvy  ˈskɪvi  sługa/służący

sky high  skaɪ haɪ  niebotyczny

sled  sled  sanie, saneczki

sleek  sliːk  gładki, elegancki

sleeper cab  ˈsliːpə(r) kæb  kabina 
sypialna

slippery  ˈslɪpəri  śliski

slow-moving  sləʊ ˈmuːvɪŋ   
powolny, niespieszny

small and medium-sized enter-
prises (SMEs)  smɔːl ənd ˈmiːdɪəm 
saɪzd ˈentəpraɪzɪz ˌes em ˈiːz  małe 
i średnie przedsiębiorstwa

small fortune  smɔːl ˈfɔːtʃuːn  niezła 
fortunka/sumka

smartly  ˈsmɑːtli  elegancko, stylowo

smoke-belching  sməʊk ˈbeltʃɪŋ 
 buchający dymem

smuggling  ˈsmʌɡlɪŋ  przemyt

snowfall  ˈsnəʊfɔːl  opady śniegu

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

society  səˈsaɪəti  społeczeństwo, 
towarzystwo

sole  səʊl  pojedynczy

somewhat  ˈsʌmwɒt  nieco, cokol-
wiek

sophisticated  səˈfɪstɪkeɪtɪd  wyra-
finowany

sound  ˈsaʊnd  mocny, solidny

space-age  speɪs eɪdʒ  ery kosmi-
cznej (tylko przed rzeczownikiem)

spare part  speə(r) pɑːt  część  
zamienna

spatial  ˈspeɪʃl  przestrzenny

spatial awareness  ˈspeɪʃl əˈweənəs 
 postrzeganie przestrzenne

species  ˈspiːʃiːz  gatunek

spectacular  spekˈtækjələ(r)  spe-
ktakularny

speeding  ˈspiːdɪŋ  przekraczanie 
prędkości

speedy  ˈspiːdi  szybki

spending frenzy  ˈspendɪŋ ˈfrenzi 
 szał zakupów

spices  ˈspaɪsɪz  przyprawy  
korzenne

square root of X  skweə(r) ruːt əv 
 pierwiastek kwadratowy z X

staff  stɑːf  pracownicy, personel, 
zatrudnieni

staggering  ˈstæɡərɪŋ  olbrzymi, 
oszałamiający

stake in sth  steɪk ɪn ˈsʌmθɪŋ  udział 
w czymś

stall  stɔːl  stoisko, stragan

starting handle  ˈstɑːtɪŋ ˈhændl 
 rozrusznik, korba rozruchowa

starting salary  ˈstɑːtɪŋ ˈsæləri  pen-
sja początkowa

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

stats  stæts  statystyki, dane (np. 
techniczne)

statutory  ˈstætʃətri  ustawowy, 
obowiązkowy

steady  ˈstedi  stały, równy

steady hand  ˈstedi hænd  pewna 
ręka

steep  stiːp  stromy, wysoki

steering  ˈstɪərɪŋ  sterowanie

steering wheel  ˈstɪərɪŋ wiːl   
kierownica

step counter  step ˈkaʊntə(r)  licznik 
kroków

sth in itself  ˈsʌmθɪŋ ɪn ɪtˈself  coś 
samo w sobie

sth is all plain sailing  ˈsʌmθɪŋ ɪz ɔːl 
pleɪn ˈseɪlɪŋ  coś idzie jak po maśle, 
coś idzie gładko

sth is just a matter of 
time  ˈsʌmθɪŋ ɪz dʒəst ə ˈmætə(r) 
əv ˈtaɪm  coś jest tylko kwestią 
czasu

sth is not always the case  ˈsʌmθɪŋ 
ɪz nɒt ˈɔːlweɪz ðə keɪs  coś nie za-
wsze jest takie, nie zawsze jest taka 
sytuacja

sth is not to be sniffed at  ˈsʌmθɪŋ 
ɪz nɒt tə bi snɪft æt  coś nie jest 
błahostką

sth worth noting  ˈsʌmθɪŋ wɜːθ 
ˈnəʊtɪŋ  coś, co warto odnotować

stint  stɪnt  krótki okres (na jakimś 
stanowisku, robiąc coś itp.)

stock  stɒk  towar, produkty  
w sprzedaży/na stanie

stock exchange  stɒk ɪksˈtʃeɪndʒ 
 giełda papierów wartościowych

stock-out  ˈstɒk aʊt  brak danego 
produktu/zapasu

stockholding  ˈstɒkhəʊldɪŋ  utrzy-
mywanie zapasów

stopover  ˈstɒpəʊvə(r)  przystanek

storage capacity  ˈstɔːrɪdʒ 
kəˈpæsɪti  pojemność (statku)

storm chaser  stɔːm ˈtʃeɪsə(r)  łowca 
tornad

stowage  ˈstəʊɪdʒ  załadowanie, 
przestrzeń ładunkowa

strain  streɪn  obciążenie, nacisk

strait  streɪt  cieśnina

stratum  ˈstrɑːtəm  warstwa

streamlined  ˈstriːmlaɪnd   
usprawniony, uproszczony

stretch  stretʃ  odcinek

stretch of sth  stretʃ əv ˈsʌmθɪŋ 
 odcinek czegoś

stringent  ˈstrɪndʒənt  surowy,  
restrykcyjny

strip  strɪp  pas, pasek

strut  strʌt  rozpórka

stuck somewhere  stʌk ˈsʌmweə(r) 
 który gdzieś utknął

subcontinent  ˌsʌbˈkɒntɪnənt  sub-
kontynent

subject to sth  ˈsʌbdʒɪkt tə ˈsʌmθɪŋ 
 podlegający czemuś
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subsequent  ˈsʌbsɪkwənt 
 następujący (po czymś), późniejszy

subsidiary  səbˈsɪdɪəri  filia, spółka 
zależna

sudden  ˈsʌdn  nagły

suitability  ˌsuːtəˈbɪlɪti  nadawanie 
się, odpowiedniość

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

summary  ˈsʌməri  podsumowanie

supervision  ˌsuːpəˈvɪʒn  nadzór, 
przewodnictwo

supplier  səˈplaɪə(r)  dostawca, 
dostarczający zaopatrzenie/usługi

supplies  səˈplaɪz  zapasy, zasoby

supply  səˈplaɪ  zaopatrzenie, 
dostawy

supply chain  səˈplaɪ tʃeɪn  łańcuch 
dostaw

supply chain management  səˈplaɪ 
tʃeɪn ˈmænɪdʒmənt  zarządzanie 
łańcuchem dostaw

surge in sth  sɜːdʒ ɪn ˈsʌmθɪŋ 
 gwałtowny wzrost w czymś

surplus  ˈsɜːpləs  nadwyżkowy, nad-
miarowy; nadmiar, nadwyżka

surroundings  səˈraʊndɪŋz  okolica

surveillance  sɜːˈveɪləns  inwigi-
lacja, obserwacja

survey  ˈsɜːveɪ  badanie, sondaż

suspended from sth  səˈspendɪd 
frəm ˈsʌmθɪŋ  podwieszony pod 
czymś, wiszący pod czymś

suspension  səˈspenʃn  zawieszenie

suspicious  səˈspɪʃəs  podejrzany

sustainability  səˌsteɪnəˈbɪləti 
 zrównoważenie ekologicznie, 
zrównoważony rozwój/działanie

swarm  swɔːm  chmara, mnóstwo 
(kogoś, czegoś)

synonymous with sth  sɪˈnɒnɪməs 
wɪð ˈsʌmθɪŋ  tożsamy z czymś, 
(będący) synonimem czegoś

T
tachograph  ˈtækəʊɡrɑːf  tachograf

take your pick...  teɪk jɔː(r) pɪk  do 
wyboru, do koloru..., wybieraj/bi-
erz co chcesz

take-off  teɪkˈɒf  start (samolotu)

takeaway  ˈteɪkəweɪ  zamówiony  
na wynos

target acquisition  ˈtɑːɡɪt 
ˌækwɪˈzɪʃn  wykrywanie celu

taxiway  ˈtæksiweɪ  droga  
do kołowania

taxonomy  tækˈsɒnəmi  taksonomia

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

temporarily  ˈtemprərəli  tymcza-
sowo

tense  tens  spięty

tentacle  ˈtentəkl  macka

tenure  ˈtenjʊə(r)  kadencja, 
urzędowanie

term  tɜːm  pojęcie, słowo (na coś)

testing times  ˈtestɪŋ taɪmz  ciężkie 
czasy

thankfully  ˈθæŋkfəli  szczęśliwie

that said,…  ðət ˈsed  mimo to...

that was close!  ðət wəz kləʊz 
 niewiele brakowało!

that’s where X comes in  ðæts 
weə(r) kʌmz ɪn  i tu wkracza  
do akcji, zaczyna działać X

the bar is set low  ðə bɑː(r) ɪz set 
ləʊ  poprzeczka jest ustawiona nisko

the case for sth  ðə keɪs fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  argument na rzecz czegoś

the Chunnel  ðə ˈtʃʌnəl  tunel pod 
kanałem la Manche (pot.)

the English Channel  ði ˈɪŋɡlɪʃ ˈtʃænl 
 kanał la Manche

the equivalent of sth  ði ɪˈkwɪvələnt 
əv ˈsʌmθɪŋ  odpowiednik czegoś

the European Commission  ðə 
ˌjʊərəˈpiːən kəˈmɪʃn  Komisja  
Europejska

the gloves are off  ðə ɡlʌvz ə(r) ɒf 
 koniec patyczkowania się

the Gulf  ðə ɡʌlf  rejon Zatoki Per-
skiej

the likes of sth  ðə laɪks əv ˈsʌmθɪŋ 
 (inne rzeczy/przedmioty) takiego 
typu, w takim stylu

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

the lot  ðə lɒt  wszystko

the mantle of X  ðə ˈmæntl əv   
korona/tytuł X

the Med (Mediterranean)  ðə med 
ˌmedɪtəˈreɪnɪən  Morze Śródziemne 
(pot.)

the Middle East  ðə ˈmɪdl iːst  Bliski 
Wschód

the sky is the limit  ðə skaɪ ɪz ðə 
ˈlɪmɪt  nie ma rzeczy niemożliwych

the United Nations  ðə juˈnaɪtɪd 
ˈneɪʃnz  Organizacja Narodów Zjed-
noczonych

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

theme park  θiːm pɑːk  tematyczny 
park rozrywki

there is a good chance 
that…  ðeə(r) ɪz ə ɡʊd tʃɑːns ðæt 
 jest całkiem możliwe, że...

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

there’s still live in the old dog 
yet...  ðeəz stɪl ˈlaɪv ɪn ði əʊld dɒɡ 
jet  ktoś jest stary, ale jary..., ktoś 
jeszcze ma siłę/energię na coś

there’s talk that...  ðeəz ˈtɔːk ðæt 
 mówi się, że...

thermostat  ˈθɜːməstæt  termostat

these days  ðiːz deɪz  obecnie, 
dzisiejszymi czasy

thick  θɪk  gruby

thin ice  θɪn aɪs  cienki lód (np. 
stąpać po nim)

third officer  ˈθɜːd ˈɒfɪsə(r)  trzeci 
oficer
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third party  θɜːd ˈpɑːti  trzecia stro-
na, osoba postronna

thirsty  ˈθɜːsti  spragniony

thoroughfare  ˈθʌrəfeə(r)  główna 
ulica/droga

thrilling  ˈθrɪlɪŋ  ekscytujący

throughout  θruːˈaʊt  w trakcie,  
w międzyczasie

throughput  ˈθruːpʊt  przepływ 
(pasażerów)

Tiananmen Square  tiˈenænˌmen 
skweə(r)  Plac Niebiańskiego Spo-
koju (Pekin)

tight  taɪt  ciasny, wąski

tight regulations  taɪt ˌreɡjʊˈleɪʃnz 
 rygorystyczne przepisy

time-consuming  taɪm ˈkənˈsjuːmɪŋ 
 czasochłonny

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

timeless  ˈtaɪmləs  ponadczasowy

tip  tɪp  czubek, końcówka

tip-top  ˌtɪp ˈtɒp  w doskonałym 
stanie

to accelerate  tu əkˈseləreɪt 
 przyspieszyć

to accommodate sth  tu 
əˈkɒmədeɪt ˈsʌmθɪŋ  dopasować 
(się) do czegoś, poczynić ustępstwa 
(wobec czegoś)

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

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

to add value to sth  tu æd ˈvæljuː tə 
ˈsʌmθɪŋ  zwiększyć wartość czegoś

to adopt sth  tu əˈdɒpt ˈsʌmθɪŋ 
 przyjąć coś, obrać

to advance  tu ədˈvɑːns 
 ewoluować, rosnąć

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 alert sth  tu əˈlɜːt ˈsʌmθɪŋ 
 zaalarmować coś

to alleviate sth  tu əˈliːvieɪt ˈsʌmθɪŋ 
 złagodzić coś, zmniejszyć

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

to and fro  tu ənd frəʊ  tam i z pow-
rotem

to anticipate sth  tu ænˈtɪsɪpeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  przewidzieć coś

to apply to sth  tu əˈplaɪ tə ˈsʌmθɪŋ 
 mieć zastosowanie do czegoś

to approach sth  tu əˈprəʊtʃ 
ˈsʌmθɪŋ  zbliżać się do czegoś

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

to arise  tu əˈraɪz  pojawić się

to arrest sth  tu əˈrest ˈsʌmθɪŋ 
 zahamować coś, wstrzymać

to arrive somewhere  tu əˈraɪv 
ˈsʌmweə(r)  dotrzeć gdzieś

to assemble sth  tu əˈsembl 
ˈsʌmθɪŋ  zmontować coś, złożyć

to assert sth  tu əˈsɜːt ˈsʌmθɪŋ 
 podkreślić coś, zaznaczyć

to assess sth  tu əˈses ˈsʌmθɪŋ 
 ocenić coś

to assume sth  tu əˈsjuːm ˈsʌmθɪŋ 
 założyć coś

to attach sth  tu əˈtætʃ ˈsʌmθɪŋ 
 przypiąć coś, podłączyć

to attempt sth  tu əˈtempt ˈsʌmθɪŋ 
 spróbować czegoś

to attend to sth  tu əˈtend tə 
ˈsʌmθɪŋ  zająć się czymś, zrobić coś 
z czymś

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

to ban sth  tə bæn ˈsʌmθɪŋ  zakazać 
czegoś, zabronić

to be a way off  tə bi ə ˈweɪ ɒf  być 
odległym w czasie

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

to be at a loss  tə bi ət ə lɒs  nie 
wiedzieć, co powiedzieć/jak 
zareagować

to be at the heart of sth  tə bi ǝt ðə 
haːt ǝv ˈsʌmθɪŋ  być w samym cen-
trum czegoś

to be every bit as X as sth  tə 
bi ˈevri bɪt əz əz ˈsʌmθɪŋ  być w 
każdym calu X dokładnie tak jak coś

to be far off the mark  tə bi ˈfɑː(r) 
ɒf ðə mɑːk  kompletnie z czymś nie 
trafić

to be good to go  tə bi ɡʊd tə ɡəʊ 
 być gotowym na coś (pójście, 
rozpoczęcie czegoś itp.)

to be in question  tə bi ɪn ˈkwestʃən 
 stanąć pod znakiem zapytania, być 
kwestionowanym

to be in raptures (about sth)  tə 
bi ɪn ˈræptʃəz əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ  być 
zachwyconym (czymś)

to be just the ticket  tə bi dʒəst ðə 
ˈtɪkɪt  być jak znalazł

to be keen to do sth  tə bi kiːn tə 
du ˈsʌmθɪŋ  palić się do czegoś, być 
chętnym do (z)robienia czegoś

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

to be slumming it  tə bi slʌmɪŋ ɪt 
 kimać (u kogoś/gdzieś), zadowolić 
się byle kanciapą (nocując gdzieś)

to be upon sb  tə bi əˈpɒn ˈsʌmbədi 
 nadchodzić (do/dla kogoś), zbliżać 
się (o czymś dla kogoś)

to bear down on sb  tə beə(r) daʊn 
ɒn ˈsʌmbədi  najechać na kogoś, 
rzucić się/ruszyć na kogoś

to become a thing of the past  tə 
bɪˈkʌm ə ˈθɪŋ əv ðə pɑːst  odejść do 
przeszłości, stać się przeżytkiem

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

to bind sth with sth  tə baɪnd 
ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ  spiąć/skleić 
coś czymś

to blanket sth  tə ˈblæŋkɪt ˈsʌmθɪŋ 
 spowić coś 

to board sth  tə bɔːd ˈsʌmθɪŋ  wejść 
na pokład czegoś

to boast sth  tə bəʊst ˈsʌmθɪŋ 
 chwalić się czymś, szczycić
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to bog down  tə bɒɡ daʊn  pogrążyć 
(się) (w czymś)

to boil sb  tə bɔɪl ˈsʌmbədi 
 ugotować kogoś

to boost sth  tə buːst ˈsʌmθɪŋ 
 pobudzić coś, umocnić

to bore sth  tə bɔː(r) ˈsʌmθɪŋ 
 wywiercić coś 

to branch out  tə brɑːntʃ aʊt 
 rozszerzyć działalność

to breathe sth in  tə briːð ˈsʌmθɪŋ 
ɪn  oddychać czymś

to bring sth in  tə brɪŋ ˈsʌmθɪŋ ɪn 
 sprowadzić coś

to broadcast  tə ˈbrɔːdkɑːst 
 nadawać (publicznie)

to buck sth  tə bʌk ˈsʌmθɪŋ  oprzeć 
się czemuś (np. trendowi)

to bum a ride  tə bʌm ə raɪd  złapać 
okazję, poprosić o podwiezienie

to bump into sth  tə bʌmp ˈɪntə 
ˈsʌmθɪŋ  wpaść na coś

to bury sb  tə ˈberi ˈsʌmbədi 
 zakopać kogoś

to carry sth out  tə ˈkæri ˈsʌmθɪŋ 
aʊt  przeprowadzić coś

to carry stock  tə ˈkæri stɒk  mieć 
coś w sprzedaży, na stanie, być za-
opatrzonym w coś

to catch a glimpse of sth  tə kætʃ 
ə ɡlɪmps əv ˈsʌmθɪŋ  dostrzec coś 
(np. kątem oka)

to catch fire  tə kætʃ ˈfaɪə(r)  zapalić 
się

to chain-smoke  tə ˈtʃeɪnsməʊk 
 palić jak smok, palić papierosa za 
papierosem

to chart sth  tə tʃɑːt ˈsʌmθɪŋ 
 nakreślić coś, przedstawić coś na 
wykresie, mapie

to chill out  tə tʃɪl aʊt  relaksować 
się, wyluzować się

to circumnavigate sth  tə 
ˌsɜːkəmˈnævɪɡeɪt ˈsʌmθɪŋ   
opłynąć coś (dokoła)

to circumvent sth  tə ˌsɜːkəmˈvent 
ˈsʌmθɪŋ  ominąć coś

to claim  tə kleɪm  twierdzić

to clarify sth  tə ˈklærɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 wyjaśnić coś

to clean up one’s act  tə kliːn 
ʌp wʌnz ækt  zacząć dobrze się 
prowadzić, zacząć działać zgodnie  
z zasadami

to climb aboard  tə klaɪm əˈbɔːd 
 wejść na pokład

to clock sth up  tə klɒk ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 zebrać coś, nabić (np. na liczniku)

to coincide with sth  tə ˌkəʊɪnˈsaɪd 
wɪð ˈsʌmθɪŋ  zbiec się (w czasie)  
z czymś

to collect taxes  tə kəˈlekt ˈtæksɪz 
 ściągać podatki

to combine sth  tə kəmˈbaɪn 
ˈsʌmθɪŋ  połączyć coś

to come a long way  tə kʌm ə ˈlɒŋ 
ˈweɪ  bardzo się zmienić, daleko 
zajść

to come aboard  tə kʌm əˈbɔːd 
 wejść na pokład

to come down to sth  tə kʌm daʊn 
tə ˈsʌmθɪŋ  sprowadzać się do 
czegoś

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

to come in a variety of forms  tə 
kʌm ɪn ə vəˈraɪəti əv ˈfɔːmz  mieć 
różną postać/formę

to come in all shapes and siz-
es  tə kʌm ɪn ɔːl ʃeɪps ənd ˈsaɪzɪz 
 występować w najprzeróżniejszych 
kształtach  i rozmiarach

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

to come in handy  tə kʌm ɪn ˈhændi 
 przydać się

to come out of nowhere  tə kʌm 
aʊt əv ˈnəʊweə(r)  pojawić się 
znikąd

to come out X  tə kʌm aʊt  wyjść X 
(z jakiejś sytuacji, np. zwycięsko)

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

to come true  tə kʌm truː  spełnić 
się, urzeczywistnić

to come unstuck  tə kʌm ˌʌnˈstʌk 
 uwolnić się, wyrwać (z sideł, 
pułapki itp.)

to commission sth  tə kəˈmɪʃn 
ˈsʌmθɪŋ  zamówić coś

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

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

to concern X  tə kənˈsɜːn  dotyczyć 
X

to conduct sth  tə kənˈdʌkt ˈsʌmθɪŋ 
 przeprowadzić coś, wykonać

to contain sth  tə kənˈteɪn ˈsʌmθɪŋ 
 zawierać coś

to contract sth  tə ˈkɒntrækt 
ˈsʌmθɪŋ  zlecić coś

to convert sth  tə kənˈvɜːt ˈsʌmθɪŋ 
 przekształcić coś

to convert X to Y  tə kənˈvɜːt tə 
 przekształcić X w Y

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

to count for nothing  tə kaʊnt fə(r) 
ˈnʌθɪŋ  nic nie znaczyć

to cram sth with sth  tə kræm 
ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ  napchać coś 
czymś, wypchać

to criss-cross sth  tə ˈkrɪs krɒs 
ˈsʌmθɪŋ  przecinać coś wzdłuż  
i wszerz

to cross the path of sth  tə ˈkrɒs ðə 
pɑːθ əv ˈsʌmθɪŋ  przekroczyć czyjś 
tor ruchu/jazdy

to cross the X mark  tə ˈkrɒs ðe 
mɑːk  przekroczyć poziom/wysokość 
X

to crown sth  tə kraʊn ˈsʌmθɪŋ 
 ukoronować coś, być szczytem 
czegoś

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

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

to date  tə deɪt  na chwilę obecną, 
dotychczas
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to date back to X  tə deɪt bæk tu 
 sięgać wstecz czasów X

to deafen sth  tə ˈdefn ˈsʌmθɪŋ 
 ogłuszyć coś

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

to decelerate  tə ˌdiːˈseləreɪt 
 zahamować, spowolnić

to decide on sth  tə dɪˈsaɪd ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  ustalić coś

to delegate sth to sb  tə ˈdelɪɡeɪt 
ˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmbədi  oddelegować 
coś komuś/do kogoś

to denote sth  tə dɪˈnəʊt ˈsʌmθɪŋ 
 oznaczać coś

to depart  tə dɪˈpɑːt  odjechać

to derive sth from sth  tə dɪˈraɪv 
ˈsʌmθɪŋ frəm ˈsʌmθɪŋ  brać coś  
(z czegoś), znajdować coś (w czymś)

to designate sth X  tə ˈdezɪɡneɪt 
ˈsʌmθɪŋ  wyznaczyć coś (na) X

to deteriorate  tə dɪˈtɪərɪəreɪt 
 pogorszyć się

to devise sth to do sth  tə dɪˈvaɪz 
ˈsʌmθɪŋ tə du ˈsʌmθɪŋ  wymyślić 
coś w celu zrobienia czegoś

to dictate sth  tə dɪkˈteɪt ˈsʌmθɪŋ 
 dyktować coś, narzucić

to dig sth up  tə dɪɡ ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 wykopać coś

to digitise sth  tə ˈdɪdʒɪtaɪz 
ˈsʌmθɪŋ  przetworzyć coś na sygnał 
cyfrowy

to diminish sth  tə dɪˈmɪnɪʃ ˈsʌmθɪŋ 
 pomniejszać coś, zmniejszać

to disallow sth  tə ˌdɪsəˈlaʊ 
ˈsʌmθɪŋ  zabronić czegoś

to discontinue sth  tə ˌdɪskənˈtɪnjuː 
ˈsʌmθɪŋ  przestać coś sprzedawać/
produkować, wycofać coś z produk-
cji/sprzedaży

to disembark  tə ˌdɪsɪmˈbɑːk 
 wysiadać (z samolotu, statku)

to dismantle sth  tə dɪsˈmæntl 
ˈsʌmθɪŋ  rozmontować coś, 
zdemontować; zlikwidować coś

to disperse  tə dɪˈspɜːs  rozproszyć, 
rozdzielić

to distribute sth  tə dɪˈstrɪbjuːt 
ˈsʌmθɪŋ  rozprowadzić coś, 
rozlokować

to divide sb into sth  tə dɪˈvaɪd 
ˈsʌmbədi ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ  podzielić 
kogoś na coś

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

to do sth for fun  tə du ˈsʌmθɪŋ 
fə(r) fʌn  zrobić coś dla zabawy

to do sth upon sth  tə du ˈsʌmθɪŋ 
əˈpɒn ˈsʌmθɪŋ  wykonać coś po zro-
bieniu czegoś

to dodge sth  tə dɒdʒ ˈsʌmθɪŋ 
 ominąć coś, uchylić się przed czymś

to double up as sth  tə ˈdʌbl ʌp əz 
ˈsʌmθɪŋ  służyć też jako coś (poza 
swoją podstawową funkcją)

to double-check  tə ˌdʌbl 
ˈtʃek  sprawdzić coś dokładnie, 
skontrolować coś

to drop sb in it  tə drɒp ˈsʌmbədi ɪn 
ɪt  wpakować kogoś w niezły bajzel 
(pot., UK)

to drop-ship sth  tə drɒp ʃɪp 
ˈsʌmθɪŋ  zrealizować dostawę 
bezpośrednią do klienta (gdy sklep 
zamawia produkt do dostarczenia 
bezpośrednio od swojego dostawcy 
do swojego klienta)

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

to eat into sth  tu iːt ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ 
 uszczknąć coś, uszczuplić

to emanate from sth  tu ˈeməneɪt 
frəm ˈsʌmθɪŋ  wywodzić się z 
czegoś, brać się z czegoś

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

to embrace sth  tu ɪmˈbreɪs 
ˈsʌmθɪŋ  przyjąć coś, zaakceptować

to emulate sth  tu ˈemjʊleɪt 
ˈsʌmθɪŋ  kopiować coś, naśladować

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

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

to enrol sb into sth  tu ɪnˈrəʊl 
ˈsʌmbədi ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ  zapisać 
kogoś do czegoś (np. szkoły)

to ensure  tu ɪnˈʃʊə(r)  zapewnić, 
upewnić się

to ensure sth  tu ɪnˈʃʊə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 zapewnić coś

to erode sth  tu ɪˈrəʊd ˈsʌmθɪŋ 
 podkopywać coś, podrywać

to establish oneself  tu ɪˈstæblɪʃ 
wʌnˈself  ugruntować swoją pozycję

to establish sth  tu ɪˈstæblɪʃ 
ˈsʌmθɪŋ  założyć coś, utworzyć

to estimate  tu ˈestɪmeɪt  szacować

to exacerbate sth  tu ɪɡˈzæsəbeɪt 
ˈsʌmθɪŋ  pogorszyć coś

to exceed sth  tu ɪkˈsiːd ˈsʌmθɪŋ 
 wykraczać poza coś

to expand  tu ɪkˈspænd  rozszerzać 
się, rozwijać

to expand sth  tu ɪkˈspænd 
ˈsʌmθɪŋ  rozwijać coś, rozszerzać

to extend sth  tu ɪkˈstend ˈsʌmθɪŋ 
 przedłużyć coś, wydłużyć

to extend to X  tu ɪkˈstend tə 
 obejmować także X

to face somewhere  tə feɪs 
ˈsʌmweə(r)  być skierowanym w 
jakąś stronę (np. o budynku)

to facilitate sth  tə fəˈsɪlɪteɪt 
ˈsʌmθɪŋ  ułatwić coś, pomóc 
czemuś

to factor sth in  tə ˈfæktə(r) 
ˈsʌmθɪŋ ɪn  uwzględnić coś

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

to fall back on sb  tə fɔːl ˈbæk 
ɒn ˈsʌmbədi  opierać się na kimś, 
sięgnąć po czyjąś pomoc (np. w 
sytuacji awaryjnej)

to feed sth back to sth  tə ˈfiːdbæk 
ˈsʌmθɪŋ bæk tə ˈsʌmθɪŋ  przekazać 
coś z powrotem do czegoś

to feed sth into sth  tə fiːd ˈsʌmθɪŋ 
ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ  wpuścić coś do 
czegoś, wlać/włożyć (np. do 
urządzenia, do sieci)

to fence sth off  tə fens ˈsʌmθɪŋ ɒf 
 odgrodzić coś
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to fill sb with excitement  tə fɪl 
ˈsʌmbədi wɪð ɪkˈsaɪtmənt  sprawić, że 
ktoś jest podekscytowany

to fill sth in  tə fɪl ˈsʌmθɪŋ ɪn 
 wypełnić coś (dokument, formularz)

to find one’s way around sth  tə 
faɪnd wʌnz weɪ əˈraʊnd ˈsʌmθɪŋ 
 poruszać się (swobodnie) po czymś

to fit sth to sth  tə fɪt ˈsʌmθɪŋ tə 
ˈsʌmθɪŋ  przymocować coś do czegoś, 
doczepić; dopasować coś do czegoś

to fit the bill  tə fɪt ðə bɪl  dosko-
nale się nadawać, być idealnym do 
jakiegoś celu (pot.)

to flag sth  tə flæɡ ˈsʌmθɪŋ  oznaczyć 
coś

to flog sth  tə flɒɡ ˈsʌmθɪŋ  opchnąć 
coś, opylić (pot., UK)

to fly sth in  tə flaɪ ˈsʌmθɪŋ 
ɪn  przewieźć coś samolotem, 
przetransportować drogą lotniczą

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

to follow through with sth  tə ˈfɒləʊ 
θruː wɪð ˈsʌmθɪŋ  zrobić to, co się 
obiecało, doprowadzić coś do końca

to follow X’s progress  tə ˈfɒləʊ 
ˈprəʊɡres  śledzić postępy X

to forecast sth  tə ˈfɔːkɑːst ˈsʌmθɪŋ 
 prognozować coś

to form sth  tə fɔːm ˈsʌmθɪŋ  tworzyć 
coś, kształtować

to forward sth  tə ˈfɔːwəd ˈsʌmθɪŋ 
 przesłać coś (dalej)

to fulfil an order  tə fʊlˈfɪl ən ˈɔːdə(r) 
 zrealizować zamówienie

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

to gamify sth  tə ˈɡeɪmɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 robić z czegoś grę, wprowadzić do 
czegoś element rywalizacji

to gather sth  tə ˈɡæðə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 zbierać coś

to gaze into a crystal ball  tə ɡeɪz 
ˈɪntu ə ˈkrɪstl bɔːl  spojrzeć do szklanej 
kuli

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

to get comfortable with sth  tə ɡet 
ˈkʌmftəbl wɪð ˈsʌmθɪŋ  zaakceptować 
coś

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

to get on board  tə get ɒn bɔːd 
 zacząć się angażować, zajmować się 
(pomysłem, planem itp.)

to get one’s foot in the door  tə 
ɡet wʌnz fʊt ɪn ðə dɔː(r)  zdobyć 
przyczółek, zaczepić się gdzieś

to get one’s skates on  tə ˈɡet wʌnz 
skeɪts ɒn  pospieszyć się (pot.)

to get sb into trouble  tə ɡet 
ˈsʌmbədi ˈɪntə ˈtrʌbl  wpakować 
kogoś w tarapaty

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

to give a guarantee  tə ɡɪv ə 
ˌɡærənˈtiː  dać gwarancję

to give rise to sth  tə gɪv raɪz tə 
ˈsʌmθɪŋ  przynieść coś ze sobą, dać 
czemuś początek

to give up on sth  tə gɪv ʌp ɒn 
ˈsʌmθɪŋ  dać za wygraną w jakiejś 
kwestii, zaniechać czegoś

to glance over to sb  tə ɡlɑːns 
ˈəʊvə(r) tə ˈsʌmbədi  rzucić okiem  
w czyimś kierunku

to go back to basics  tə ɡəʊ ˈbæk tə 
ˈbeɪsɪks  wrócić do podstaw

to go from strength to strength  tə 
ɡəʊ frəm streŋθ tə streŋθ  odnosić 
coraz większe sukcesy, doskonale 
sobie radzić

to go hand in hand  tə gəʊ hænd ɪn 
hænd  iść ręka w rękę, ramię w ramię 

to go on and on  tə ɡəʊ ɒn ənd ɒn 
 być nieskończonym (o liście czegoś)

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

to go walkies  tə ɡəʊ ˈwɔːkiz  pójść na 
spacerek (z psem) (pot., UK)

to grab  tə græb  schwytać, dorwać

to grab forty winks  tə græb ˈfɔːti 
wɪnks  zdrzemnąć się, uciąć drzemkę

to grab sth  tə græb ˈsʌmθɪŋ 
 schwytać coś, zdobyć

to grade sth  tə ɡreɪd ˈsʌmθɪŋ  ocenić 
coś

to grant sb sth  tə ɡrɑːnt ˈsʌmbədi 
ˈsʌmθɪŋ  przyznać coś komuś

to grease sth  tə ɡriːs ˈsʌmθɪŋ 
 nasmarować coś

to ground sth  tə graʊnd ˈsʌmθɪŋ 
 uziemić coś

to halt  tə hɔːlt  wstrzymać

to hand sth over (to sb)  tə hænd 
ˈsʌmθɪŋ ˈəʊvə(r) tə ˈsʌmbədi 
 przekazać coś komuś

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

to hang around  tə hæŋ əˈraʊnd 
 spędzać gdzieś czas, przebywać 
gdzieś (pot.)

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

to have a funny turn  tə həv ə ˈfʌni 
tɜːn  poczuć się niedobrze (pot.)

to have a reputation for sth  tə həv ə 
ˌrepjʊˈteɪʃn fə(r) ˈsʌmθɪŋ  zasłynąć  
z czegoś, mieć jakąś reputację

to have a way to go  tə həv ə ˈweɪ tə 
ɡəʊ  mieć sporo do zrobienia

to have an impact on sth  tə həv ən 
ˈɪmpækt ɒn ˈsʌmθɪŋ  wywrzeć na coś 
(jakiś) wpływ

to have sth at one’s fingertips  tə həv 
ˈsʌmθɪŋ ət wʌnz ˈfɪŋɡətɪps  mieć coś 
pod ręką, w zasięgu ręki

to have sth in stock  tə həv ˈsʌmθɪŋ 
ɪn stɒk  mieć coś w sprzedaży/na sta-
nie

to have still many miles ahead…  tə 
həv stɪl ˈmeni maɪlz əˈhed  pozostało 
jeszcze wiele do zrobienia

to have X to spare  tə həv tə speə(r) 
 mieć X w zapasie

to head in the right direction  tə 
hed ɪn ðə raɪt dɪˈrekʃn  zmierzać we 
właściwym kierunku

to head on to X  tə hed ɒn tə 
 wyruszyć ku X

to head the pack  tə hed ðə pæk  stać 
na czele stawki, być liderem

to herald sth  tə ˈherəld ˈsʌmθɪŋ 
 zwiastować coś
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to highlight sth  tə ˈhaɪlaɪt ˈsʌmθɪŋ 
 uwydatnić coś, zaakcentować

to hit the headlines  tə hɪt ðə 
ˈhedlaɪnz  trafić na pierwsze strony 
gazet

to hitch a ride  tə hɪtʃ ə raɪd  jechać 
autostopem, złapać okazję

to house sth  tə haʊz ˈsʌmθɪŋ 
 mieścić (w sobie) coś

to impose sth  tu ɪmˈpəʊz ˈsʌmθɪŋ 
 narzucić coś, wymusić

to improve sth  tu ɪmˈpruːv ˈsʌmθɪŋ 
 poprawić coś

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

to infest sth  tu ɪnˈfest ˈsʌmθɪŋ 
 zaatakować coś (o owadach, czymś 
rojącym się itp.)

to inspect sth  tu ɪnˈspekt ˈsʌmθɪŋ 
 przebadać coś, skontrolować

to interpret sth  tu ɪnˈtɜːprɪt ˈsʌmθɪŋ 
 zrozumieć coś (w jakiś sposób)

to interrogate  tu ɪnˈterəɡeɪt 
 przesłuchiwać

to introduce sth  tu ˌɪntrəˈdjuːs 
ˈsʌmθɪŋ  wprowadzić coś

to issue sth  tu ˈɪʃuː ˈsʌmθɪŋ  wydać 
coś, wyemitować

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

to kayak  tə ˈkaɪæk  pływać kajakiem

to keep on doing sth  tə kiːp ɒn 
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  kontynuować robi-
enie czegoś

to keep pace with sth  tə kiːp peɪs 
wɪð ˈsʌmθɪŋ  nadążać za czymś

to keep quiet about sth  tə kiːp 
ˈkwaɪət əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ  nie 
rozpowiadać o czymś, zachować w 
tajemnicy

to keep sb fit  tə kiːp ˈsʌmbədi fɪt 
 utrzymać kogoś w formie

to keep sth afloat  tə kiːp ˈsʌmθɪŋ 
əˈfləʊt  utrzymywać coś na powier-
zchni

to keep sth running  tə kiːp ˈsʌmθɪŋ 
ˈrʌnɪŋ  utrzymywać coś w ruchu/
działaniu

to keep tabs on sb  tə kiːp tæbz ɒn 
ˈsʌmbədi  pilnować kogoś na bieżąco, 
mieć kogoś na oku

to keep up with sth  tə kiːp ʌp 
wɪð ˈsʌmθɪŋ  nadążyć za czymś, 
dotrzymywać czemuś kroku

to keep X on sb  tə kiːp ɒn ˈsʌmbədi 
 pilnować X względem kogoś

to kindle sth  tə ˈkɪndl ˈsʌmθɪŋ 
 rozpalić coś, wzniecić

to know sb by the name of X  tə nəʊ 
ˈsʌmbədi baɪ ðə ˈneɪm əv  znać kogoś 
pod nazwą X

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

to legislate  tə ˈledʒɪsleɪt  ustanawiać 
prawa

to lend oneself X to sth  tə lend 
wʌnˈself tə ˈsʌmθɪŋ  X się czemuś 
przysłużyć, mieć X zastosowanie dla 
czegoś

to liaise with sb  tə lɪˈeɪz wɪð 
ˈsʌmbədi  być łącznikiem z kimś

to lick one’s lips at sth  tə lɪk wʌnz 
lɪps ǝt ˈsʌmθɪŋ  oblizywać się na myśl 
o czymś

to liken sth to sth  tə ˈlaɪkən ˈsʌmθɪŋ 
tə ˈsʌmθɪŋ  przyrównać coś do czegoś

to load sth onto sth  tə ləʊd ˈsʌmθɪŋ 
ˈɒntə ˈsʌmθɪŋ  załadować coś do 
czegoś

to lounge around  tə laʊndʒ əˈraʊnd 
 wylegiwać się

to lug sth  tə lʌɡ ˈsʌmθɪŋ 
 przytaszczyć coś

to make a contribution to sth  tə 
ˈmeɪk ə ˌkɒntrɪˈbjuːʃn tə ˈsʌmθɪŋ 
 poczynić wkład w coś, dołożyć się do 
czegoś

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

to make an observation  tə ˈmeɪk ən 
ˌɒbzəˈveɪʃn  poczynić spostrzeżenie

to make history  tə meɪk ˈhɪstri 
 przejść do historii

to make judgement call  tə ˈmeɪk 
ˈdʒʌdʒmənt kɔːl  działać na pod-
stawie samodzielnej opinii, podjąć 
samodzielną decyzję (i odpowiadać 
za nią)

to make or break sth  tə ˈmeɪk ɔː(r) 
breɪk ˈsʌmθɪŋ  stanowić o czyimś 
(czegoś) być albo nie być

to make sense  tə meɪk sens  mieć 
sens

to man sth  tə mæn ˈsʌmθɪŋ 
 obsadzić coś, obsługiwać

to mark sth  tə mɑːk ˈsʌmθɪŋ 
 oznaczać coś, sygnalizować

to meet criteria  tə miːt kraɪˈtɪərɪə 
 spełniać kryteria

to melt  tə melt  topić

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

to monitor sth  tǝ ˈmɒnɪtə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 pilnować czegoś, bacznie coś 
obserwować

to mount sth  tə maʊnt ˈsʌmθɪŋ 
 zamocować coś

to mow sb down  tə maʊ ˈsʌmbədi 
daʊn  skosić kogoś, zabić

to multiply sth  tə ˈmʌltɪplaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 zwielokrotnić coś, pomnożyć

to name but a few...  tə ˈneɪm bʌt ə 
fjuː  by wspomnieć tylko o kilku...

to nationalise sth  tə ˈnæʃnəlaɪz 
ˈsʌmθɪŋ  sprywatyzować coś

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

to note  tə nəʊt  zauważyć, nadmienić

to oblige sb to do sth  tu əˈblaɪdʒ 
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ  zobligować 
kogoś do zrobienia czegoś; zmusić 
kogoś do czegoś

to offset sth  tu ˈɒfset ˈsʌmθɪŋ 
 wyrównać coś, zrównoważyć

to open sth up to sth  tu ˈəʊpən 
ˈsʌmθɪŋ ʌp tə ˈsʌmθɪŋ  otworzyć coś 
na coś, przed czymś

to open up  tu ˈəʊpən ʌp  otworzyć 
się (na coś)

to operate sth  tu ˈɒpəreɪt ˈsʌmθɪŋ 
 prowadzić coś (np. działalność, po-
jazd), operować czymś

to orchestrate sth  tu ˈɔːkɪstreɪt 
ˈsʌmθɪŋ  ukartować coś, 
zorganizować
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to outnumber sth  tu ˌaʊtˈnʌmbə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  przewyższać coś liczebnością

to outstrip sth  tu ˌaʊtˈstrɪp ˈsʌmθɪŋ 
 prześcignąć coś, przewyższyć

to oversee sth  tu ˌəʊvəˈsiː ˈsʌmθɪŋ 
 nadzorować coś, pilnować czegoś

to overstock  tu ˌəʊvəˈstɒk  zamówić 
za dużo danego produktu

to overtake sb  tu ˌəʊvəˈteɪk 
ˈsʌmbədi  wyprzedzić kogoś

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

to pass away  tə pɑːs əˈweɪ  umrzeć, 
odejść

to pass out  tə pɑːs ˈaʊt  zemdleć

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

to pass through  tə pɑːs θruː  przejść, 
przejechać (przez coś)

to pass through sth  tə paːs θruː 
ˈsʌmθɪŋ  przejeżdżać gdzieś, być 
gdzieś przejazdem

to perfect sth  tə pəˈfekt ˈsʌmθɪŋ 
 udoskonalić coś

to perform sth  tə pəˈfɔːm ˈsʌmθɪŋ 
 wykonać coś, przeprowadzić

to perish  tə ˈperɪʃ  zginąć, ulec 
zagładzie

to permit sth  tə pəˈmɪt ˈsʌmθɪŋ 
 zezwolić na coś

to permit to do sth  tə pəˈmɪt tə du 
ˈsʌmθɪŋ  zezwolić, pozwolić na  
zrobienie czegoś

to pick sth up  tə pɪk ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 podnieść coś

to picture sth  tə ˈpɪktʃə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 wyobrazić (sobie) coś

to pile sth high with sth  tə paɪl 
ˈsʌmθɪŋ haɪ wɪð ˈsʌmθɪŋ  wypełnić 
coś czymś po brzegi

to pit one’s wits against sb  tə pɪt 
wʌnz wɪts əˈɡenst ˈsʌmbədi  zmierzyć 
się z kimś (intelektualnie)

to pitch for sth  tə pɪtʃ fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 zabiegać o coś, reklamować, 
promować coś 

to play a big part  tə ˈpleɪ ə bɪɡ pɑːt 
 odegrać ważną rolę

to plot sth  tə plɒt ˈsʌmθɪŋ 
 prześledzić (drogę, trajektorię itp.)

to plunder  tə ˈplʌndə(r)  splądrować, 
złupić

to ply sth  tə plaɪ ˈsʌmθɪŋ  poruszać 
się (drogą, szlakiem)

to pop round somewhere  tə pɒp 
ˈraʊnd ˈsʌmweə(r)  pojawić się gdzieś, 
wyrosnąć gdzieś nagle (pot., UK)

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

to precede sth  tə prɪˈsiːd ˈsʌmθɪŋ 
 poprzedzić coś

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

to preserve sth  tǝ prɪˈzɜːv ˈsʌmθɪŋ 
 zachować coś

to project sth  tə prəˈdʒekt ˈsʌmθɪŋ 
 przewidywać, prognozować coś

to prosper  tǝ ˈprɒspə(r)  dobrze 
prosperować

to protrude  tə prəˈtruːd  wystawać

to pull ahead of sth  tə pʊl əˈhed əv 
ˈsʌmθɪŋ  wyprzedzić coś

to purchase sth  tə ˈpɜːtʃəs ˈsʌmθɪŋ 
 nabyć coś

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

to put in effort  tə pʊt ɪn ˈefət  włożyć 
(w coś) wysiłek

to put meat on the bones  tə pʊt miːt 
ɒn ðə bəʊnz  wypełnić coś detalami, 
wyszczególnić coś

to put one’s money where one’s 
mouth is  tə pʊt wʌnz ˈmʌni weə(r) 
wʌnz maʊθ ɪz  zrobić coś, a nie tylko 
mówić; poprzeć słowa czynami

to put pressure on sb  tə pʊt ˈpreʃə(r) 
ɒn ˈsʌmbədi  wywrzeć na kimś nacisk

to put sth another way  tə pʊt 
ˈsʌmθɪŋ əˈnʌðə(r) ˈweɪ  ująć coś  
w inny sposób, powiedzieć  
coś innymi słowami

to put sth aside  tə pʊt ˈsʌmθɪŋ 
əˈsaɪd  odłożyć coś na bok, zostawić 
coś

to put sth in the balance  tə pʊt 
ˈsʌmθɪŋ ɪn ðə ˈbæləns  tu: położyć 
coś na szali, zaryzykować czymś

to put sth into place  tə pʊt ˈsʌmθɪŋ 
ˈɪntə ˈpleɪs  wprowadzić coś w życie

to put sth into practice  tə pʊt 
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə ˈpræktɪs  wprowadzić 
coś w życie

to put sth to work  tə pʊt ˈsʌmθɪŋ 
tə ˈwɜːk  zaprząc coś do pracy, 
wykorzystać do jakichś zadań

to put things into perspective  tə pʊt 
ˈθɪŋz ˈɪntə pəˈspektɪv  pokazać coś  
z większej/szerszej perspektywy

to qualify for sth  tə ˈkwɒlɪfaɪ fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  zakwalifikować się do czegoś

to queue somewhere  tə kjuː 
ˈsʌmweə(r)  stać gdzieś w kolejce, 
znajdować się w kolejce

to re-establish sth  tə riəˈstæblɪʃ 
ˈsʌmθɪŋ  ponownie coś utworzyć/
założyć

to reach fever pitch  tə riːtʃ ˈfiːvə(r) 
pɪtʃ  sięgnąć zenitu (np. o podniece-
niu, szumie medialnym itp.)

to realise sth  tə ˈrɪəlaɪz ˈsʌmθɪŋ 
 zdać sobie z czegoś sprawę

to recalibrate sth  tə rɪˈkælɪbreɪt 
ˈsʌmθɪŋ  ponownie coś skalibrować

to recognise sth  tə ˈrekəɡnaɪz 
ˈsʌmθɪŋ  rozpoznać coś, uznać

to recover sth  tə rɪˈkʌvə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 odzyskać coś

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

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

to reflect badly on sb  tə rɪˈflekt 
ˈbædli ɒn ˈsʌmbədi  źle o kimś 
świadczyć, źle się komuś przysłużyć

to regain sth  tə rɪˈɡeɪn ˈsʌmθɪŋ 
 odzyskać coś

to reinvent oneself  tə ˌriːɪnˈvent 
wʌnˈself  udoskonalać siebie

to reinvigorate sth  tə ˌriːɪnˈvɪɡəreɪt 
ˈsʌmθɪŋ  ożywić coś (po okresie zas-
toju/depresji)
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to relay  tǝ ˈriːleɪ  przekazać

to relay sth  tə rɪˈleɪ ˈsʌmθɪŋ 
 przekazać coś, podać

to relocate sth  tə ˌriːləʊˈkeɪt ˈsʌmθɪŋ 
 przenieść coś

to rely on sth  tə rɪˈlaɪ ɒn ˈsʌmθɪŋ 
 polegać na czymś

to remain  tə rɪˈmeɪn  pozostawać

to render sth X  tə ˈrendə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 uczynić coś X

to reorder sth  tə ˌriːˈɔːdə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 ponownie coś zamówić

to replace sb  tə rɪˈpleɪs ˈsʌmbədi 
 zastąpić kogoś

to replace sth by sth  tǝ rɪˈpleɪs 
ˈsʌmθɪŋbaɪ ˈsʌmθɪŋ  zastąpić czymś 
coś

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

to resemble sth  tə rɪˈzembl ˈsʌmθɪŋ 
 przypominać coś

to reskill sb  tə ˌriːˈskɪl ˈsʌmbədi 
 wykształcić kogoś, nauczyć kogoś 
nowych umiejętności

to resolve sth  tə rɪˈzɒlv ˈsʌmθɪŋ 
 rozwiązać coś

to respond  tə rɪˈspɒnd  zareagować

to restrict sth  tə rɪˈstrɪkt ˈsʌmθɪŋ 
 ograniczyć coś

to result in sth  tə rɪˈzʌlt ɪn ˈsʌmθɪŋ 
 poskutkować czymś

to retail at X  tə ˈriːteɪl ət  być 
sprzedawanym po X

to retain sth  tə rɪˈteɪn ˈsʌmθɪŋ 
 zachować coś, utrzymać

to rethink sth  tə ˌriːˈθɪŋk ˈsʌmθɪŋ 
 przemyśleć coś, ponownie coś 
przeanalizować

to revamp sth  tə ˌriːˈvæmp ˈsʌmθɪŋ 
 przerobić coś, całkowicie odnowić

to reveal sth  tə rɪˈviːl ˈsʌmθɪŋ 
 ujawnić coś

to reverberate  tə rɪˈvɜːbəreɪt  odbijać 
się echem, rozbrzmiewać

to ring a bell  tə rɪŋ ə bel 
 przypominać coś, brzmieć znajomo

to risk sth  tə rɪsk ˈsʌmθɪŋ 
 zaryzykować coś/czymś

to rule the roost  tə ruːl ðə ruːst 
 rządzić (czymś/gdzieś)

to run counter to sth  tə rʌn 
ˈkaʊntə(r) tə ˈsʌmθɪŋ  działać sprzec-
znie z czymś, odwrotnie niż coś

to run off with sth  tə rʌn ɒf wɪð 
ˈsʌmθɪŋ  uciec z czymś

to run out  tə rʌn aʊt  wyczerpać się, 
skończyć

to run parallel to sth  tə rʌn ˈpærəlel 
tə ˈsʌmθɪŋ  trwać/odbywać się 
równocześnie z czymś

to run sb over  tə rʌn ˈsʌmbədi 
ˈəʊvə(r)  przejechać kogoś

to say the least  tə seɪ ðə liːst 
 oględnie mówiąc...

to schedule sth  tə ˈʃedjuːl ˈsʌmθɪŋ 
 zaplanować coś

to scuttle  tə ˈskʌtl  pędzić, przebiegać

to seek to do sth  tə siːk tə du 
ˈsʌmθɪŋ  próbo-wać coś zrobić, dążyć 
do zrobienia czegoś

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

to send sb mad  tə send ˈsʌmbədi 
mæd  sprawić, że ktoś oszaleje

to send shock waves  tə send ʃɒk 
weɪvz  odbić się szerokim echem

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

to service sth  tǝ ˈsɜːvɪs ˈsʌmθɪŋ 
 obsługiwać coś

to set about doing sth  tə set əˈbaʊt 
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ  zabrać się do robienia 
czegoś

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

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

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

to set the cat among the pigeons  tə 
set ðə kæt əˈmʌŋ ðə ˈpɪdʒənz 
 wsadzić kij w mrowisko

to set the world record  tə set ðə 
wɜːld ˈrekɔːd  ustanowić rekord świata

to shadow sb  tə ˈʃædəʊ ˈsʌmbədi 
 przyuczać się do czyjegoś zawodu, 
obserwując go w pracy

to shake sth up  tə ʃeɪk ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 wstrząsnąć czymś

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

to shiver  tə ˈʃɪvə(r)  drżeć

to shorten sth  tə ˈʃɔːtn ˈsʌmθɪŋ 
 skrócić coś

to show sb the ropes  tə ʃəʊ 
ˈsʌmbədi ðə rəʊps  pokazać komuś, 
co i jak (nowej osobie) (pot.)

to show sth off  tə ʃəʊ ˈsʌmθɪŋ ɒf 
 popisywać się czymś

to simplify sth  tə ˈsɪmplɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ 
 uprościć coś

to sit up and pay attention  tə sɪt ʌp 
ənd peɪ əˈtenʃn  zacząć uważać (na 
coś)

to skid off sth  tə skɪd ɒf ˈsʌmθɪŋ 
 ześlizgnąć się z czegoś, zjechać

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

to sleep sth off  tə sliːp ˈsʌmθɪŋ ɒf 
 odespać coś

to slip  tə slɪp  poślizgnąć się, 
ześlizgnąć się

to slow down  tǝ sləʊ daʊn 
 spowolnić, zwolnić

to smuggle  tə ˈsmʌgəl  przemycać

to sneak  tə sniːk  przemykać się, 
skradać

to soar  tə sɔː(r)  gwałtownie 
wzrosnąć

to soften sth  tə ˈsɒfn ˈsʌmθɪŋ 
 złagodzić coś

to space sth  tə speɪs ˈsʌmθɪŋ 
 rozstawić coś w równej odległości od 
siebie

to spare a thought for sb  tə speə(r) 
ə ˈθɔːt fə(r) ˈsʌmbədi  pomyśleć o 
kimś

to speed things up  tə spiːd ˈθɪŋz ʌp 
 przyspieszyć coś

to spill sth  tə spɪl ˈsʌmθɪŋ  wylać 
coś; przelać
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to splash  tə splæʃ  pluskać (się)

to split sth  tə splɪt ˈsʌmθɪŋ  dzielić 
coś

to spot sth  tə spɒt ˈsʌmθɪŋ  dostrzec 
coś

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

to stack sth to X  tə stæk ˈsʌmθɪŋ tə 
 wypełnić coś po X

to stack sth up  tə stæk ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 układać coś w stertę, stos

to stand at the gates of X  tə stænd 
ət ðə ɡeɪts əv  stanąć u bram czegoś

to stand for X  tə stænd fə(r) 
 oznaczać coś, być rozszyfrowywanym 
jako (o skrócie)

to start off as X  tə stɑːt ɒf əz  zacząć 
jako X

to state X  tə steɪt  oświadczyć X, 
stwierdzić X

to stay in business  tə steɪ ɪn ˈbɪznəs 
 nie splajtować, przetrwać

to steam ahead  tə stiːm əˈhed 
 ruszyć/jechać pełną parą

to steer sth  tə stɪə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 pokierować czymś

to stick to sth  tə stɪk tə ˈsʌmθɪŋ 
 trzymać się czegoś

to stray somewhere  tə streɪ 
ˈsʌmweə(r)  zbłądzić gdzieś

to strike a balance  tə straɪk ə 
ˈbæləns  znaleźć równowagę

to strike sb  tə straɪk ˈsʌmbədi 
 uderzyć kogoś (również zaskoczyć, 
zwrócić uwagę itp.)

to strive to do sth  tə straɪv tə 
du ˈsʌmθɪŋ  starać się o zrobienie 
czegoś, dążyć do zrobienia czegoś

to struggle  tə ˈstrʌɡl  borykać się, 
przeżywać trudności

to subject oneself to sth  tə 
səbˈdʒekt wʌnˈself tə ˈsʌmθɪŋ 
 poddać się czemuś (o kimś)

to submit sth  tə səbˈmɪt ˈsʌmθɪŋ 
 złożyć coś (np. wniosek, podanie)

to subsidise sth  tə ˈsʌbsɪdaɪz 
ˈsʌmθɪŋ  dotować coś, subsydiować

to surpass sth  tə səˈpɑːs ˈsʌmθɪŋ 
 przekroczyć coś, przewyższyć

to survey sth  tə səˈveɪ ˈsʌmθɪŋ 
 zbadać coś, zlustrować wzrokiem

to survive  tə səˈvaɪv  przetrwać

to suspend sth  tə səˈspend ˈsʌmθɪŋ 
 wstrzymać coś

to switch lanes  tə swɪtʃ leɪnz  zmienić 
pas (ruchu)

to switch sth to sth  tə swɪtʃ ˈsʌmθɪŋ 
tə ˈsʌmθɪŋ  przełączyć coś na coś, 
przejść z czegoś na coś

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

to tag sth onto sth  tə tæɡ ˈsʌmθɪŋ 
ˈɒntə ˈsʌmθɪŋ  doczepić coś do czegoś

to take a break  tə teɪk ə breɪk  zrobić 
przerwę

to take a decision  tə teɪk ə dɪˈsɪʒn 
 podjąć decyzję (UK)

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

to take a time out  tə teɪk ə ˈtaɪm aʊt 
 zrobić sobie wolne

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

to take back control  tə teɪk ˈbæk 
kənˈtrəʊl  przejąć (znowu) kontrolę

to take care  tə teɪk keə(r)  zajmować 
się (kimś/czymś), dbać o (siebie, 
kogoś)

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

to take into account  tə teɪk ˈɪntu 
əˈkaʊnt  wziąć pod uwagę

to take off  tə teɪk ɒf  wystartować, 
stać się popularnym

to take on sth  tə teɪk ɒn ˈsʌmθɪŋ  tu: 
przybrać formę, postać czegoś

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

to take responsibility for sth  tə teɪk 
rɪˌspɒnsə-ˈbɪlɪti fə(r) ˈsʌmθɪŋ  brać za 
coś odpowiedzialność

to take sb on  tə teɪk ˈsʌmbədi ɒn 
 zatrudniać kogoś, przyjmować (do 
pracy/zespołu)

to take sb’s lead  tə teɪk ˈsʌmbədɪz 
liːd  podążyć za czyimś przykładem

to take sth for granted  tə teɪk 
ˈsʌmθɪŋ fə(r) ˈɡrɑːntɪd  uznawać 
coś za pewnik/rzecz oczywistą, 
spodziewać się czegoś

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

to take sth over  tə teɪk ˈsʌmθɪŋ 
ˈəʊvə(r)  przejąć coś

to take sth up  tə teɪk ˈsʌmθɪŋ ʌp 
 podjąć coś/się czegoś, zacząć coś 
(robić); zająć coś (np. obszar, część 
czegoś itp.)

to take the strain off sth  tə teɪk ðə 
streɪn ɒf ˈsʌmθɪŋ  ułatwić coś czemuś, 
odciążyć coś

to target sth  tə ˈtɑːɡɪt ˈsʌmθɪŋ  obrać 
coś za cel

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

to taxi  tǝ ˈtæksi  kołować (o samolo-
cie na płycie lotniska)

to term sth X  tə tɜːm ˈsʌmθɪŋ 
 określić coś mianem X

to the tune of X  tə ðə tjuːn əv  w 
wysokości około X

to the uninitiated...  tə ði 
ˌʌnɪˈnɪʃɪeɪtɪd  dla niewtajemnic-
zonych...

to think one died and went to 
heaven  tə ˈθɪŋk wʌn daɪd ənd ˈwent 
tə ˈhevn  pomyśleć, że się umarło i 
trafiło do nieba

to threaten  tə ˈθretn  zagrozić 
czemuś

to thrive  tə θraɪv  kwitnąć, rozwijać 
się

to throw sth out of the window  tə 
ˈθrəʊ ˈsʌmθɪŋ ˈaʊt əv ðə ˈwɪndəʊ 
 odłożyć coś do lamusa, dać sobie z 
czymś spokój

to tie sth together  tə taɪ ˈsʌmθɪŋ 
təˈɡeðə(r)  związać coś ze sobą

to tie sth up  tə taɪ ˈsʌmθɪŋ ʌp  zapiąć 
coś na ostatni guzik, sfinalizować

to tiptoe  tə ˈtɪptəʊ  chodzić na 
paluszkach, stąpać ostrożnie
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to top X  tə tɒp  przewyższyć/
przekroczyć X

to traverse  tə ˈtrævɜːs  przekroczyć, 
przemierzyć

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

to trigger sth  tə ˈtrɪɡə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 wywołać coś

to try sth out  tə traɪ ˈsʌmθɪŋ aʊt 
 wypróbować coś

to turn in one’s grave  tə tɜːn ɪn wʌnz 
ɡreɪv  przewracać się w grobie

to turn out  tə tɜːn aʊt  okazać się

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

to undermine sth  tu ˌʌndəˈmaɪn 
ˈsʌmθɪŋ  podkopać coś, osłabić

to underpin sth  tu ˌʌndəˈpɪn 
ˈsʌmθɪŋ  stanowić fundament czegoś

to undertake sth  tu ˌʌndəˈteɪk 
ˈsʌmθɪŋ  podjąć się czegoś

to underwrite sth  tu ˌʌndəˈraɪt 
ˈsʌmθɪŋ  ubezpieczyć coś, 
gwarantować wartość czegoś

to upgrade sth  tu ˌʌpˈɡreɪd ˈsʌmθɪŋ 
 poprawić coś, ulepszyć

to upscale  tu ˌʌpˈskeɪl  rozwinąć coś, 
zwiększyć (skalę)

to upskill sb  tə ˈʌpskɪl ˈsʌmbədi 
 podnieść czyjeś kwalifikacje, 
dokształcić kogoś

to validate sb  tə ˈvælɪdeɪt ˈsʌmbədi 
 poświadczyć czyjeś zdolności/kwali-
fikacje

to vie for sth  tə vaɪ fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 ubiegać się o coś, rywalizować o coś

to walk a fine line  tə wɔːk ə faɪn laɪn 
 starać się pilnować pewnej granicy, 
balansować na krawędzi

to ward sb off  tə wɔːd ˈsʌmbədi ɒf 
 odstraszać kogoś, trzymać kogoś z 
dala

to weed sb out  tǝ wiːd ˈsʌmbədi aʊt 
 robić odsiew

to weight in at X  tə weɪt ɪn ət 
 plasować się (na liście, w spisie itp.) z 
X wynikiem, na X pozycji

to while sth away  tə waɪl ˈsʌmθɪŋ 
əˈweɪ  skrócić sobie czas czegoś, 
umilić

to whizz about  tə wɪz əˈbaʊt  latać w 
różne strony

to wonder sth  tə ˈwʌndə(r) ˈsʌmθɪŋ 
 zastanawiać się nad czymś

to work double shifts  tə ˈwɜːk ˈdʌbl 
ʃɪfts  pracować po dwie zmiany

to work on the assumption that…  tə 
ˈwɜːk ɒn ði əˈsʌmpʃn ðæt  działać, 
wychodząc z założenia, że...

to work out at X  tə wɜːk aʊt ət 
 sumować się do X, wynosić łącznie X

to X end…  tu end  w X celu...

toll road  təʊl rəʊd  płatna autostrada

tonne  tʌn  tona metryczna

too good to be true  tuː gʊd tə bi truː 
 zbyt dobre, by było prawdziwe

tornado  tɔːˈneɪdəʊ  tornado

torque  tɔːk  moment obrotowy

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

towel rail  ˈtaʊəl reɪl  wieszak na 
ręczniki

tower block  ˈtaʊə ˈblɒk  wieżowiec 
(UK)

tracking  ˈtrækɪŋ  śledzenie, monitor-
owanie (czegoś)

tracking device  ˈtrækɪŋ dɪˈvaɪs 
 urządzenie śledzące/monitorujące

tractor  ˈtræktə(r)  ciągnik (także 
ciężarówki)

traffic conditions  ˈtræfɪk kənˈdɪʃnz 
 warunki drogowe

traffic flow  ˈtræfɪk fləʊ  przepływ 
ruchu (drogowego, ulicznego)

traffic jam  ˈtræfɪk dʒæm  korek 
drogowy

trail  treɪl  szlak

trailer  ˈtreɪlə(r)  przyczepa 
(ciężarówki)

train-hopping  treɪn ˈhɒpɪŋ 
 przesiadający się z pociągu do 
pociągu

trajectory  trəˈdʒektəri  trajektoria, 
tor

transcontinental  ˌtrænzkɒntɪˈnentl 
 transkontynentalny

transit  ˈtrænsɪt  tranzyt

transmission  trænzˈmɪʃn  skrzynia 
biegów

transmitter  trænzˈmɪtə(r)  transmiter

transparency  trænsˈpærənsi 
 przejrzystość

trapdoor  ˈtræpdɔː(r)  zapadnia

treacherous  ˈtretʃərəs  zdradliwy, 
zdradziecki

treaty  ˈtriːti  pakt, traktat

trek  trek  wyprawa

trial  ˈtraɪəl  okres próbny, program 
testowy

trim  trɪm  wykończenie

triple  ˈtrɪpl  potrójny

trireme  ˈtraɪriːm  triera, tryrema 
(starogrecka galera)

trolley  ˈtrɒli  wózek (np. w sklepie)

trouble-free  ˈtrʌbl friː  bezprob-
lemowy

truck  trʌk  ciężarówka

trustworthy  ˈtrʌstwɜːði  godny zau-
fania

tubular  ˈtjuːbjʊlə(r)  w kształcie rury

tugboat  ˈtʌɡbəʊt  holownik

turbocharged  ˈtɜːbəʊtʃɑːdʒəd 
 turbodoładowany

turnaround time  ˈtɜːnəraʊnd ˈtaɪm 
 czas rozładunku i załadunku

turnover  ˈtɜːnəʊvə(r)  obrót

twenty-foot equivalent unit 
(TEU)  ˈtwenti fʊt ɪˈkwɪvələnt ˈjuːnɪt 
ˌtiː iː ˈjuː  jednostka pojemności kon-
tenerowców (1 kontener)

twilight  ˈtwaɪlaɪt  zmrok

U
ultimately  ˈʌltɪmətli  ostatecznie,  
w końcu

unavailable  ˌʌnəˈveɪləbl 
 niedostępny

unconvinced  ˌʌnkənˈvɪnst  nieprze-
konany
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under pressure  ˈʌndə(r) ˈpreʃə(r) 
 pod presją

under the auspices of X  ˈʌndə(r) ði 
ˈɔːspɪsɪz əv  pod patronatem/prze-
wodem X

under tow  ˈʌndə təʊ  holowany, 
płynący pod prąd

undergraduate  ˌʌndəˈɡrædʒuət  stu-
dent po studiach licencjackich

undeterred  ˌʌndɪˈtɜːd  niezłomny, 
niezrażony

undisturbed  ˌʌndɪˈstɜːbd  nieruszony, 
nietknięty

undue  ˌʌnˈdjuː  nieodpowiedni, 
nienależyty

unexpected  ˌʌnɪkˈspektɪd  nieocze-
kiwany

unfulfilled  ˌʌnfʊlˈfɪld  niewypełniony, 
niezrealizowany (np. zamówienie)

unilaterally  ˌjuːnɪˈlætrəli  jednostron-
nie, unilateralnie

unmanned aerial vehicle 
(UAV)  ˌʌnˈmænd ˈeəriəl ˈviːɪkl ˌjuː eɪ 
ˈviː  bezzałogowy statek latający

unnoticed  ˌʌnˈnəʊtɪst 
 niedostrzeżony

unorthodox  ˌʌnˈɔːθədɒks  nietrady-
cyjny

unpacked  ˌʌnˈpækt  niespakowany

unpredictable  ˌʌnprɪˈdɪktəbl 
 nieprzewidywalny

unsuitable for sth  ʌnˈsuːtəbl fə(r) 
ˈsʌmθɪŋ  nieodpowiedni do czegoś, 
niepasujący do czegoś

unwanted  ˌʌnˈwɒntɪd  niepożądany

unwieldy  ʌnˈwiːldi  niesterowny, 
nieporęczny

up until recently  ʌp ʌnˈtɪl ˈriːsntli 
 jeszcze do niedawna

up-to-date  ʌp tǝ deɪt  aktualny, 
świeży (tylko przed rzeczownikiem)

upfront  ˌʌpˈfrʌnt  z góry, zawczasu

upgrade  ˌʌpˈɡreɪd  aktualizacja, 
unowocześnienie

upside-down  ˌʌpsaɪd ˈdaʊn  odwró-
cony do góry nogami

urban  ˈɜːbən  miejski

user interface  ˈjuːzə(r) ˈɪntəfeɪs  in-
terfejs użytkownika

utilisation  ˌjuːtəlaɪˈzeɪʃn  wykorzysta-
nie, eksploatacja

V
valve  vælv  zawór

van  væn  van, furgonetka

vanguard of sth  ˈvænɡɑːd əv 
ˈsʌmθɪŋ  awangarda czegoś, pierwsza 
linia

variable  ˈveərɪəbl  zmienna

vast  vɑːst  szeroki, rozległy

vehicle  ˈviːəkl  pojazd

vent  vent  wywietrznik

venture  ˈventʃə(r)  przedsięwzięcie, 
operacja

vessel  ˈvesəl  statek

via  ˈvaɪə  przez, za pośrednictwem

viable  ˈvaɪəbl  realny, wykonalny

victim  ˈvɪktɪm  ofiara

victorious  vɪkˈtɔːrɪəs  zwycięski

vigilant  ˈvɪdʒɪlənt  czujny

vigilantly  ˈvɪdʒɪləntli  z ciągłą uwagą

vigorous  ˈvɪɡərəs  ożywiony, ener-
giczny

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

voice recognition  vɔɪs ˌrekəɡˈnɪʃn 
 rozpoznawanie głosu

volume  ˈvɒljuːm  objętość

vomiting  ˈvɒmɪtɪŋ  wymioty

voucher  ˈvaʊtʃə(r)  kupon

W
wagon  ˈwæɡən  samochód 
ciężarowy, ciężarówka

walkway  ˈwɔːkweɪ  pomost

wall-mounted  wɔːl ˈmaʊntɪd  ścienny

warehouse  ˈweəhaʊs  magazyn, 
skład

warning  ˈwɔːnɪŋ  ostrzeżenie

waste  weɪst  ściek(i), odpad(y)

watch out!  wɒtʃ aʊt  uwaga!

watercraft  ˈwɔtəkraːft  pojazd wodny

waterway  ˈwɔːtəweɪ  droga wodna

watery  ˈwɔːtəri  wodny

watery grave  ˈwɔːtəri ɡreɪv  wodny 
grób (w przenośni o akwenie,  
w którym ktoś utonie)

we’d better get going…  wid ˈbetə(r) 
ɡet ˈɡəʊɪŋ  lepiej się zbierajmy...

wear and tear  weə(r) ǝnd teə(r) 
 zużycie z czasem/w eksploatacji

what the future holds for sb  wɒt 
ðə ˈfjuːtʃə(r) həʊldz fə(r) ˈsʌmbədi  co 
czeka na kogoś w przyszłości

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

who would have thought that…  huː 
wʊd həv ˈθɔːt ðæt  kto by pomyślał, 
że...

whole gamut of sth  həʊl ˈɡæmət əv 
ˈsʌmθɪŋ  cała gama czegoś

wholesale  ˈhəʊlseɪl  hurtowy

wholesaler  ˈhəʊlseɪlɪŋ  hurtownik

widespread  ˈwaɪdspred  powszech-
ny, rozpowszechniony

wildlife  ˈwaɪldlaɪf  fauna i flora

willow  ˈwɪləʊ  wiklina, łozina

wily  ˈwaɪli  chytry

win-win arrangement  wɪn wɪn 
əˈreɪndʒmənt  układ, w którym 
wszyscy wygrywają

wind turbine  wɪnd ˈtɜːbaɪn  turbina 
wiatrowa

windjammer  ˈwɪndʒæmə(r) 
 żaglowiec handlowy

wipeout  ˈwaɪpaʊt  zniszczenie

wireless  ˈwaɪələs  bezprzewodowy

wiry  ˈwaɪəri  żylasty

with the exception of X  wɪð ði 
ɪkˈsepʃn əv  za wyjątkiem X

with X to match  wɪð tə mætʃ  mający 
odpowiedni/stosowny X
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within a day  wɪðˈɪn ə deɪ  w ciągu 
dnia, przez jeden dzień

woeful tale  ˈwəʊfəl teɪl 
 przygnębiająca historia

wonder  ˈwʌndə(r)  cud

work in process (WIP)  ˈwɜːk ɪn 
ˈprəʊses wɪp  prace w toku, produkt/
przedmiot w stanie surowym

work in progress  ˈwɜːk ɪn prəˈɡres 
 prace w toku, produkt/przedmiot w 
stanie surowym

working  ˈwɜːkɪŋ  działający

workload  ˈwɜːkləʊd  obciążenie 
pracą

workshop  ˈwɜːkʃɒp  warsztat

X
X apart  əˈpɑːt  oddalony (od siebie) 
o X

X as a whole  əz ə həʊl  X jako całość

X as long as your arm  əz ˈlɒŋ əz jə(r) 
ɑːm  X ogromnej długości (np. o liście)

X cum Y  ˈkəm  X i Y w jednym, X 
połączone z Y

X is another kettle of fish  ɪz 
əˈnʌðə(r) ˈketl əv fɪʃ  X to zupełnie 
inna para kaloszy

X is small beer compared to Y   ɪz 
smɔːl bɪə(r) kəmˈpeəd tə  X to  
drobiazg w porównaniu z Y (pot., 
slang.)

X left standing somewhere  left 
ˈstændɪŋ ˈsʌmweə(r)  X pozostawiony 
gdzieś/w jakimś miejscu

X need not apply  niːd nɒt əˈplaɪ 
 niech X się nie zgłaszają (do pracy,  
o osobach, które nie są pożądane  
na danym stanowisku)

X spotting  ˈspɒtɪŋ  hobby polegające 
na obserwowaniu i rozpoznawaniu X

X-related  rɪˈleɪtɪd  związany z X, 
dotyczący X (tylko przed rzeczowni-
kiem)

X-sounding  ˈsaʊndɪŋ  brzmiący jak 
X, X brzmiący (tylko przed rzeczowni-
kiem)

X-storey  ˈstɔːri  o X piętrach (UK)

X-tyred  ˈtaɪəd  o X oponach (pot., 
UK)

X’s fortunes  ˈfɔːtʃuːnz  losy/dzieje X

Y
you name it...  ju ˈneɪm ɪt  cokol-
wiek zechcesz..., wszystko, co tylko 
wymarzysz...

Z
zonally  ˈzəʊnəli  strefowo


