Colorful
MEDIA

A
a balancing act ə ˈbælənsɪŋ ækt
trudna sztuka, próba pogodzenia
interesów

accepting of sth əkˈseptɪŋ
əv ˈsʌmθɪŋ aprobujący coś,
przyzwalający na coś
accessible to sb əkˈsesəbl tə
ˈsʌmbədi dostępny dla kogoś
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age-old eɪdʒ əʊld stary jak świat
(tylko przed rzeczownikiem)
agenda əˈdʒendə porządek dzienny, program (rzeczy do zrobienia)
ages ˈeɪdʒɪz całe wieki

a breath of fresh air ə breθ əv freʃ
eə(r) powiew świeżego powietrza

according to popular belief əˈkɔːdɪŋ tə ˈpɒpjʊlə(r) bɪˈliːf jak
myślą zazwyczaj ludzie

a flair for sth ə fleə(r) fə(r) ˈsʌmθɪŋ
talent do czegoś, iskra

accordingly əˈkɔːdɪŋli odpowiednio, stosownie

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

accounting əˈkaʊntɪŋ księgowość;
księgowy

airfare ˈeəfeə(r) bilet lotniczy

a hit of sth ə hɪt əv ˈsʌmθɪŋ dawka
czegoś

accurately ˈækjərətli dokładnie,
konkretnie

aisle aɪl korytarz, alejka (sklepowa)

a host of sth ə həʊst əv ˈsʌmθɪŋ
chmara czegoś, masa

achievement əˈtʃiːvmənt
osiągnięcie, zdobycz

a look down memory lane ə lʊk
daʊn ˈmeməri leɪn spojrzenie
wstecz, sięgnięcie wstecz pamięcią
a tad X ə ˈtæd odrobinę, nieco
(pot.)
a trifle X ə ˈtraɪfəl ociupinkę X,
odrobinę X
a variety of sth ə vəˈraɪəti əv
ˈsʌmθɪŋ rozmaitość czegoś, (duży)
wybór
a welcome change ə ˈwelkəm
tʃeɪndʒ pożądana zmiana
a whole host of sb ə həʊl həʊst
əv ˈsʌmbədi całe mnóstwo kogoś/
jakichś ludzi
a win-win ə wɪn wɪn sytuacja bez
przegranych
a wolf in sheep’s clothing ə wʊlf ɪn
ˈʃiːps ˈkləʊðɪŋ wilk w owczej skórze
abandoned əˈbændənd porzucony
abnormally æbˈnɔːmli nienormalnie
aboard sth əˈbɔːd ˈsʌmθɪŋ na
pokładzie czegoś
above all əˈbʌv ɔːl ponad wszystko

acquaintance əˈkweɪntəns znajomy, kolega
acquisition ˌækwɪˈzɪʃn nabycie,
zakup
ad (advertisement) æd
ədˈvɜːtɪsmənt reklama (pot.)
adaptive əˈdæptɪv elastyczny,
adaptujący się (np. do zmian)
addiction əˈdɪkʃn uzależnienie
adequate ˈædɪkwət wystarczający,
odpowiedni
adjacent əˈdʒeɪsnt sąsiedni, bliski
administratively ədˈmɪnɪstrətɪvli
administracyjnie
admittedly ədˈmɪtɪdli wprawdzie
adventurous ədˈventʃərəs
odważny, śmiały
advertising ˈædvətaɪzɪŋ reklamowanie
adviser ədˈvaɪzə(r) doradca
affection əˈfekʃn sympatia
affectionately əˈfekʃənətli czule
affluent ˈæfluənt zamożny
affordable əˈfɔːdəbl przystępny,
dostępny cenowo

absence ˈæbsəns nieobecność,
brak

aforementioned əˌfɔːˈmenʃənd
wyżej wymieniony/wspomniany
(tylko przed rzeczownikiem)

abusive əˈbjuːsɪv obelżywy,
obraźliwy

after all,... ˈɑːftər ɔːl ...w końcu...,
… przecież...

accelerator əkˈseləreɪtə(r) pedał
gazu

aftermath ˈɑːftəmæθ następstwo,
skutek (czegoś)

aimed at sth eɪmd ǝt ˈsʌmθɪŋ 
stworzony w jakimś celu, mający
jakiś cel
aircraft ˈeəkrɑːft samolot, samoloty
airways ˈeəweɪz drogi oddechowe
algorithm ˈælɡərɪð(ə)m algorytm,
schemat
alienated ˈeɪliəneɪtɪd wyalienowany
all manners of X ɔːl ˈmænəz əv
najrozmaitsze X (pot.)
all the same ɔ:l ðə ˈseɪm a jednak,
mimo wszystko
all things X ɔːl ˈθɪŋz wszystko,
co wiąże się z X
all-around ˈɔːləˈraʊnd ogólny,
całkowity, zupełny
all-inclusive ɔːl ɪnˈkluːsɪv 
ze wszystkimi opcjami/
udogodnieniami
all-out ɔːl aʊt zupełny, zdecydowany (tylko przed rzeczownikiem)
allegation ˌæləˈɡeɪʃn domniemanie, oskarżenie
ally ˈælaɪ sprzymierzeniec
alternatively ɔːlˈtɜːnətɪvli ewentualnie
altitude ˈæltɪtjuːd wysokość
(nad poziomem morza)
altogether ˌɔːltəˈɡeðə(r) całkiem,
zupełnie
amazing əˈmeɪzɪŋ niesamowity
ambitious æmˈbɪʃəs ambitny
amendment əˈmendmənt poprawka
American Federation of Labor
and Congress of Industrial
Organizations (AFL-CIO) əˈmerɪkən

ˌfedəˈreɪʃn əv ˈleɪbə(r) ənd ˈkɒŋɡres
əv ɪnˈdʌstrɪəl ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃnz ˌeɪ ef
el siː aɪ ˈəʊ Amerykańska

Federacja Pracy i Kongres Organizacji Przemysłowych (US)
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amicable ˈæmɪkəbl przyjazny, polubowny

assessment əˈsesmənt ocena,
opinia

an air of X ən eə(r) əv aura X

assets ˈæsets zasoby, majątek

an equal ən ˈiːkwəl równy (o osobie)

associate əˈsəʊʃiət
współpracownik

an X-year high ən ˈjiə(r) haɪ rekordowa wysokość/wielkość od X lat

associated with sth əˈsəʊʃieɪtɪd
wɪð ˈsʌmθɪŋ kojarzący się z czymś

annual ˈænjuəl roczny

asthma ˈæsmə astma

anonymous əˈnɒnɪməs anonimowy

at every turn ət ˈevri tɜːn na
każdym kroku

antagonism ænˈtæɡəˌnɪz(ə)m antagonizm, wrogość

at sb’s disposal ət ˈsʌmbədiz
dɪˈspəʊzl do czyjejś dyspozycji

antitrust ˌæntiˈtrʌst antymonopolowy, antytrustowy

at some point in the future ət səm
pɔɪnt ɪn ðə ˈfjuːtʃə(r) w pewnym
momencie w przyszłości

anytime soon ˈenɪtʌɪm suːn wkrótce, niedługo (pot., US)
apology əˈpɒlədʒi przeprosiny,
przeproszenie
apparently əˈpærəntli najwyraźniej
appeal əˈpiːl atrakcyjność, urok
appealing əˈpiːlɪŋ pociągający,
ciekawy
apprenticeship əˈprentɪʃɪp praktyka (uczniowska/mistrzowska),
nauka zawodu
approximately əˈprɒksɪmətli w
przybliżeniu
aquarium əˈkweəriəm akwarium
(też: budynek, gdzie ludzie oglądają
ryby i inne zwierzęta wodne)
arguably ˈɑːɡjuəbli zapewne,
możliwe
argument for sth ˈɑːɡjumənt fə(r)
ˈsʌmθɪŋ argumentacja na rzecz
czegoś
argumentative ˌɑːɡjuˈmentətɪv
swarliwy, kłótliwy

at someone’s disposal ət
ˈsəˌmwənz dɪˈspəʊzl dostępny
dla kogoś, do czyjejś dyspozycji
at the back ət ðə ˈbæk z tyłu,
w ostatnich rzędach
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authorizing body ˈɔːθəraɪzɪŋ ˈbɒdi
urząd wydający zgodę/udzielający
zgody (na coś)
auxiliary ɔːɡˈzɪliəri poboczny, dodatkowy
aviation ˌeɪviˈeɪʃn awiacja, lotnictwo
avowal əˈvaʊəl oświadczenie
awakening əˈweɪkənɪŋ obudzenie,
zbudzenie (się)

B
backlash ˈbæklæʃ gwałtowny
sprzeciw
baguette bæˈɡet bagietka (franc.)
balancing act ˈbælənsɪŋ ækt próba
pogodzenia interesów, gimnastykowanie się (w celu osiągnięcia
czegoś)

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

ban bæn zakaz

at the height of X ət ðə haɪt əv u
szczytu X, w szczytowym okresie X

barely ˈbeəli ledwo

at the helm ət ðə helm u steru
at the tender age of X ət ðə
ˈtendə(r) eɪdʒ əv w wieku zaledwie
X lat (o bardzo młodej osobie)
at the touch of a button ət ðə tʌtʃ
əv ə ˈbʌtn za naciśnięciem przycisku
atop sth əˈtɒp ˈsʌmθɪŋ na szczycie
czegoś
attainable əˈteɪnəbl osiągalny
attendance əˈtendəns uczestnictwo, udział (w czymś)

barefoot ˈbeəfʊt bosy
bargain ˈbɑːɡɪn okazja (cenowa)
barrage ˈbærɑːʒ bombardowanie
(czymś), zalew (czegoś)
barrel ˈbærəl lufa (broni)
basically ˈbeɪsɪkli zasadniczo,
właściwie
batch bætʃ rzut, grupa
battery-powered ˈbætri ˈpaʊəd
zasilany bateryjnie, na baterie
(o urządzeniu)
bay beɪ zatoka
be it X, Y or Z... bi ɪt ɔː(r) …czy to X,
Y, czy Z...

array əˈreɪ wybór, asortyment

attention span əˈtenʃn spæn okres
skupienia uwagi

Arthurian arˈθʊriən arturiański
(np. mit)

attributable to sth əˈtrɪbjʊtəbl tə
ˈsʌmθɪŋ przypisywany czemuś

beauty salon ˈbjuːti sælɒn salon
urody

artificially ˌɑːtɪˈfɪʃli sztucznie

audience ˈɔːdiəns czytelnicy,
widownia, słuchacze

behaviour bɪˈheɪvjə(r) zachowanie
(UK)

authenticity ˌɔːθenˈtɪsəti
prawdziwość

behind the scenes bɪˈhaɪnd ðə
siːnz za kulisami

as a result of sth əz ə rɪˈzʌlt əv
ˈsʌmθɪŋ w wyniku czegoś
as opposed to sth əz əˈpəʊzd tə
ˈsʌmθɪŋ w odróżnieniu od czegoś,
w przeciwieństwie do czegoś
assertive əˈsɜːtɪv asertywny

beautician bjuːˈtɪʃn kosmetyczka

authorities ɔːˈθɒrətiz władze

belief bɪˈliːf przekonanie, opinia

authority on sth ɔːˈθɒrəti ɒn
ˈsʌmθɪŋ autorytet w jakiejś kwestii

bend bend zakręt

belligerent bəˈlɪdʒərənt wojowniczy
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beneficial ˌbenɪˈfɪʃl korzystny
bent on sth bent ɒn ˈsʌmθɪŋ
zdecydowany na coś, zdeterminowany
beverage ˈbevərɪdʒ napój
bid bɪd próba (zdobycia czegoś)
big player bɪɡ ˈpleɪə(r) wielki/
ważny gracz (np. na rynku)
big time bɪg taɪm w wielkim
stopniu, na wielką skalę (nie przed
rzeczownikiem)
bill bɪl projekt ustawy
binary ˈbaɪnəri binarny,
zero-jedynkowy
binoculars bɪˈnɒkjʊləz lornetka
birching ˈbɜːtʃɪŋ chłosta
birder ˈbɜːdə(r) ornitolog-amator
blatant ˈbleɪtnt jawny, rażący
bleach bliːtʃ wybielacz
bleak bliːk ponury, niewesoły
blip blɪp mignięcie (chwilowe
pojawienie się czegoś)
bloc blɒk blok (państw)
blow to sth bləʊ tə ˈsʌmθɪŋ cios
(zadany) czemuś
bluntly ˈblʌntli prosto, bez ogródek
blurred blɜːd mglisty, niejasny
bold bəʊld odważny
bolt-on ˈbəʊltən dodatek, element
dodatkowy
bombshell ˈbɒmʃel sensacja,
bomba
boost buːst bodziec, czynnik
pobudzający
bottom line ˈbɒtəm laɪn saldo, rezultat, wynik
bottomless ˈbɒtəmləs bez dna,
bezdenny
boundary ˈbaʊndri granica
bountiful ˈbaʊntɪfl obfity, szczodry
box office bɒks ˈɒfɪs wpływy kasowe (z kin)
boys’ club ˈbɔɪz klʌb klub dla
chłopców (organizacja, w której są
tylko mężczyźni)

brainbox ˈbreɪnbɒks geniusz, tęga
głowa (pot., UK)
branch brɑːntʃ filia, oddział
brand brænd marka
brand awareness brænd
əˈweənəs rozpoznawalność marki,
świadomość marki
branding ˈbrændɪŋ promowanie
marki; tworzenie/budowanie marki
brewer ˈbruːə(r) browar, browarnik
brick-and-mortar brɪk ənd
ˈmɔːtə(r) mający fizyczną siedzibę
(o sklepie) (tylko przed rzeczownikiem, US)
briefly ˈbriːfli krótko
brisk brɪsk ożywiony, szybki
Brit brɪt Angol
broadly speaking ˈbrɔːdli ˈspiːkɪŋ
mówiąc ogólnie
brutalist ˈbruːtəlɪst brutalistyczny
(o stylu architektury)
bucket list ˈbʌkɪt lɪst lista rzeczy,
które koniecznie trzeba w życiu
zrobić
buff bʌf fan, wielki wielbiciel
buffer ˈbʌfə(r) bufor, zabezpieczenie
bulk bʌlk główna część, gros
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by and large baɪ ənd lɑːdʒ w sumie, ogólnie rzecz biorąc

C
cabinetmaker ˈkæbɪnətmeɪkə(r)
stolarz tworzący meble wysokiej
jakości
calf kɑːf cielę; łydka
campus ˈkæmpəs kampus, miasteczko (firmy, uniwersytetu itp.)
canine ˈkeɪnaɪn psi
cannabis ˈkænəbɪs kanabis, marihuana
capable ˈkeɪpəbl zdolny
capable of sth ˈkeɪpəbl əv
ˈsʌmθɪŋ zdolny do czegoś
capacity kəˈpæsəti moce
przerobowe/produkcyjne
Cape Verde keɪp ˈvɜːdi Republika
Zielonego Przylądka
capital gains ˈkæpɪtl ɡeɪnz odsetki/zyski kapitałowe
captive ˈkæptɪv trzymany w niewoli, hodowlany
captivity kæpˈtɪvɪti niewola (np.
o zwierzętach w zoo)

bully ˈbʊli silny znęcający się nad
słabszym, zbir

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

bureaucracy bjʊəˈrɒkrəsi 
biurokracja

care worker keə(r) ˈwɜːkə(r) pracownik opieki społecznej

burger van ˈbɜːɡə(r) væn burgerownia na kółkach, van z hamburgerami

cartoon kɑːˈtuːn kreskówka

burst bɜːst przypływ (np. energii)

catamaran ˌkætəməˈræn katamaran

burst of sth bɜːst əv ˈsʌmθɪŋ nagły
napływ czegoś
business as usual ˈbɪznəs əz
ˈjuːʒʊəl nic niezwykłego, zwyczajna
sytuacja
business day ˈbɪznəs deɪ dzień
roboczy
bustling ˈbʌslɪŋ pełen życia/ruchu
by a wide margin... baɪ ə waɪd
ˈmɑːdʒɪn z dużym wyprzedzeniem
..., w o wiele większym zakresie...

castle ˈkɑːsl zamek (budowla)

cathartic kəˈθɑːtɪk katartyczny
causeway ˈkɔːzweɪ droga na grobli
caustically ˈkɔːstɪkli zjadliwy
celestial body sɪˈlestɪəl ˈbɒdi ciało
niebieskie
Centres for Disease Control and
Prevention (CDCP) ˈsentəz fə(r)

dɪˈziːz kənˈtrəʊl ənd prɪˈvenʃn siː diː
siː ˈpiː Centra Zapobiegania i Kon-

troli Chorób (US)
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CEO (Chief Executive Officer)

ˌsiː iːˈəʊ tʃiːf ɪɡˈzekjʊtɪv ˈɒfɪsə(r)
 yrektor naczelny
d

CFC-free ˌsiː ef ˈsiː friː wolny
od freonu (np. aerozol)
chain store tʃeɪn stɔː(r) sklep
należący do sieci
champagne ʃæmˈpeɪn szampan
change-maker tʃeɪndʒ ˈmeɪkə(r)
osoba, która jest motorem zmian
społecznych, działacz społeczny
character ˈkærəktə(r) postać, osoba
character reference ˈkærəktə(r)
ˈrefrəns referencje prywatne/
osobiste
charge tʃɑːdʒ opłata
charitable ˈtʃærɪtəbl charytatywny
charity ˈtʃærɪti organizacja charytatywna
charity shop ˈtʃærɪti ʃɒp sklep
z rzeczami używanymi (z którego
dochód przekazywany jest na cele
dobroczynne)

cliché ˈkliːʃeɪ banał, wyświechtany
frazes

composed of X kəmˈpəʊzd əv
składający się z X

clientele ˌkliːənˈtel klienci, klientela
cloak kləʊk zasłona, osłona

composition ˌkɒmpəˈzɪʃn kompozycja, mieszanka

closed-off kləʊzd ɒf zamknięty,
odizolowany

comprehensive ˌkɒmprɪˈhensɪv
wszechstronny, obszerny

clout klaʊt wpływy, znaczenie

compromise ˈkɒmprəmaɪz kompromis

co-founder kəʊ ˈfaʊndə(r)
współzałożyciel
co-morbidity ˌkəʊmɔːˈbɪdɪti
współwystępowanie (chorób)
coastline ˈkəʊstlaɪn wybrzeże, linia
brzegowa
code of conduct kəʊd əv ˈkɒndʌkt
sposób postępowania, etykieta
code-named X kəʊd ˈneɪmd o
kryptonimie „X”
collaborator kəˈlæbəreɪtə(r)
współpracownik
collapse kəˈlæps zawalenie się,
runięcie
colossus kəˈlɒsəs kolos, gigant

chef ʃef szef kuchni, mistrz kucharski

columnist ˈkɒləmnɪst felietonista

chia ˈtʃiːə nasiona szałwii
hiszpańskiej

commemorative kəˈmemərətɪv
upamiętniający, pamiątkowy

chief tʃiːf główny

commission kəˈmɪʃn prowizja
(od sprzedaży)

chief executive tʃiːf ɪɡˈzekjʊtɪv
dyrektor naczelny
childish ˈtʃaɪldɪʃ dziecinny
chilli sauce ˈtʃɪli sɔːs sos chili
chronic ˈkrɒnɪk przewlekły,
chroniczny
chronicle ˈkrɒnɪkl kronika
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commitment to sth kəˈmɪtmənt
tə ˈsʌmθɪŋ zobowiązanie się do
czegoś, zaangażowanie się w coś
committee kəˈmɪti komitet
commodity kəˈmɒdɪti towar,
artykuł (np. spożywczy)

compulsory kəmˈpʌlsəri przymusowy
compulsory purchase
scheme kəmˈpʌlsəri ˈpɜːtʃəs skiːm
wykup przymusowy, wywłaszczenie
przymusowe
computation ˌkɒmpjʊˈteɪʃn 
obliczenia
concerned about sth kənˈsɜːnd
əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ zaniepokojony
czymś
concerned with sth kənˈsɜːnd
wɪð ˈsʌmθɪŋ związany z czymś,
dotyczący czegoś
concerning sth kənˈsɜːnɪŋ ˈsʌmθɪŋ
odnośnie (do) czegoś, co się tyczy
czegoś
condition kənˈdɪʃn stan, sytuacja
(w której coś jest)
condition kənˈdɪʃn warunek
confidence ˈkɒnfɪdəns pewność
siebie
confidential ˌkɒnfɪˈdenʃl poufny,
tajny
confined to sth kənˈfaɪnd tə
ˈsʌmθɪŋ ograniczony do czegoś

chunk tʃʌŋk kawałek

commonplace ˈkɒmənpleɪs typowy, powszechny

chunk of sth tʃʌŋk əv ˈsʌmθɪŋ
spory kawał czegoś

community kəˈmjuːnɪti
społeczność

civil liberty ˈsɪvəl ˈlɪbəti swobody
obywatelskie

compensatory kəmˈpensətəri kompensacyjny

clampdown on sth ˈklæmpdaʊn
ɒn ˈsʌmθɪŋ zdecydowane kroki
przeciwko czemuś

competition ˌkɒmpəˈtɪʃn rywal,
konkurencja

consensus kənˈsensəs konsensus,
zgoda

competitive kəmˈpetətɪv
konkurencyjny

consequence ˈkɒnsɪkwəns wynik,
skutek

competitive eater kəmˈpetətɪv
ˈiːtə(r) osoba, która bierze udział
w zawodach w jedzeniu na czas

consequently ˈkɒnsɪkwəntli w rezultacie, wskutek tego

classy ˈklɑːsi z klasą, szykowny
cleanliness ˈklenlɪnəs czystość
clear-out klɪə(r) aʊt porządki
generalne, wyrzucanie, zwalnianie
ludzi (ze spółki po zmianie kierownictwa) (pot., UK)

complimentary ˌkɒmplɪˈmentri
darmowy, dodawany za darmo

confirmed kənˈfɜːmd potwierdzony, udokumentowany
confused kənˈfjuːzd zmieszany,
skonsternowany
conscience ˈkɒnʃəns sumienie

conservation ˌkɒnsəˈveɪʃn ochrona
(środowiska naturalnego, gatunku
itp.)

Colorful
MEDIA

considerable kənˈsɪdərəbl
znaczący
consignee ˌkɒnsaɪˈniː odbiorca
(produktu, zamówienia)

cost of doing business kɒst əv
ˈduːɪŋ ˈbɪznəs koszty prowadzenia
interesów
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D

council ˈkaʊnsl rada

damning ˈdæmɪŋ potępiający,
obciążający

consignment kənˈsaɪnmənt partia
towaru, przesyłka

counterpart ˈkaʊntəpɑːt 
odpowiednik

daunting ˈdɔːntɪŋ zniechęcający,
beznadziejny

consistently kənˈsɪstəntli konsekwentnie

countless ˈkaʊntləs nieprzeliczony

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

consortium kənˈsɔːtɪəm konsorcjum

county ˈkaʊnti hrabstwo
craft krɑːft rzemiosło, fach

deadline ˈdedlaɪn termin
ostateczny

constantly ˈkɒnstəntli stale

creature ˈkriːtʃə(r) stworzenie

debate dɪˈbeɪt debata, dyskusja

contagious kənˈteɪdʒəs zaraźliwy

debt det zadłużenie

content ˈkɒntent zawartość, treść

credentials krɪˈdenʃlz kwalifikacje,
referencje

contradiction ˌkɒntrəˈdɪkʃn
sprzeczność

credit for sth ˈkredɪt fə(r) ˈsʌmθɪŋ
uznanie za coś, docenienie za coś

decision-making dɪˈsɪʒn ˈmeɪkɪŋ
podejmowanie decyzji

contrary to sth ˈkɒntrəri tə ˈsʌmθɪŋ
odwrotnie do czegoś, inaczej niż
coś

crew member kruː ˈmembə(r)
członek załogi

declining dɪˈklaɪnɪŋ malejący

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

critique krɪˈtiːk krytyczna opinia

convenience store kənˈviːniəns
stɔː(r) sklep ogólnospożywczy
convenient kənˈviːniənt dogodny,
wygodny
conversely kənˈvɜːsli odwrotnie,
przeciwnie
convinced kənˈvɪnst przekonany,
pewny (czegoś)
copious ˈkəʊpɪəs obfity, pokaźny
copyright infringement ˈkɒpɪraɪt
ɪnˈfrɪndʒmənt naruszenie praw autorskich
core business kɔː(r) ˈbɪznəs podstawowa działalność (firmy)

crib krɪb kołyska
critter ˈkrɪtə(r) stworzenie, istota
(najcz. drobna, taka jak owad,
gryzoń itp.)
crossing ˈkrɒsɪŋ skrzyżowanie
Crown Dependency kraʊn
dɪˈpendənsi dependencja korony
brytyjskiej
crucial ˈkruːʃl decydujący,
rozstrzygający
crucially ˈkruːʃəli w zasadniczy
sposób, o zasadniczym znaczeniu
cruise ship kruːz ʃɪp statek
wycieczkowy
crunch krʌntʃ chrupnięcie, chrzęst

decent ˈdiːsnt przyzwoity

decline dɪˈklaɪn upadek, spadek
dedicated to sth ˈdedɪkeɪtɪd tə
ˈsʌmθɪŋ poświęcony czemuś
deep-fried diːp fraɪd smażony
w głębokim oleju
defensive dɪˈfensɪv obronny,
defensywny
deforestation ˌdi:ˌfɒrɪˈsteɪʃn 
wylesienie
defunct dɪˈfʌŋkt nieistniejący,
zlikwidowany
delight dɪˈlaɪt rozkosz, radość
delivery method dɪˈlɪvəri ˈmeθəd
metoda dostawy/dostarczania
demand dɪˈmɑːnd żądanie
demanding dɪˈmɑːndɪŋ
wymagający
demeaning dɪˈmiːnɪŋ poniżający
demise dɪˈmaɪz kres, koniec

corporal punishment ˈkɔːpərəl
ˈpʌnɪʃmənt kara cielesna

crystal clear ˈkrɪstl klɪə(r)
kryształowo czysty

corporate social responsibility (CSR) ˈkɔːpərət ˈsəʊʃl

demise dɪˈmaɪz upadek, bankructwo (firmy)

cuisine kwɪˈziːn kuchnia (styl
gotowania)

demise dɪˈmaɪz zgon, odejście

rɪˌspɒnsəˈbɪlɪti ˌsiː es ˈɑː(r)
 dpowiedzialność społeczna koro

poracji

corporate tax rate ˈkɔːpərət tæks
reɪt stawka podatku (dochodowego) od osób prawnych
corpus callosum ˈkɔːpəs
kəˈləʊsəm ciało modzelowate

culprit ˈkʌlprɪt winowajca
custom ˈkʌstəm klienci, stała
klientela (UK)
customs union ˈkʌstəmz ˈjuːnɪən
unia celna
cutlet ˈkʌtlɪt kotlet

department store dɪˈpɑːtmənt
stɔː(r) dom towarowy
dependency dɪˈpendənsi zależność
(od czegoś)
depending on sth dɪˈpendɪŋ ɒn
ˈsʌmθɪŋ w zależności od czegoś
derelict ˈderəlɪkt opuszczony,
w ruinie (o budynku)

Colorful
MEDIA

desert dɪˈzɜːt pustynia
deserted dɪˈzɜːtɪd porzucony,
opuszczony

disposable dɪˈspəʊzəbl zbywalny,
rozporządzalny (np. dochód)

drug empire ˈdrʌɡ ˈempaɪə(r) imperium narkotykowe

dispute dɪˈspjuːt spór

due diligence djuː ˈdɪlɪdʒəns
należyta staranność; przygotowanie
(projektu), badania wstępne (przy
tworzeniu projektu)

designated ˈdezɪɡneɪtɪd 
wyznaczony

disrespectful ˌdɪsrɪˈspektfəl
nieokazujący (należnego) szacunku

desire dɪˈzaɪə(r) pragnienie

dissonance ˈdɪsənəns dysonans

desperately ˈdespərətli desperacko

distinct dɪˈstɪŋkt wyraźny, różny

despite dɪˈspaɪt pomimo

distraction dɪˈstrækʃn coś, co rozprasza uwagę

detractor dɪˈtræktə(r) przeciwnik
detriment ˈdetrɪmənt uszczerbek
detrimental ˌdetrɪˈmentl szkodliwy

disturbing dɪˈstɜːbɪŋ niepokojący
diva ˈdiːvə diwa

devastating ˈdevəsteɪtɪŋ niszczycielski, miażdżący

diverse daɪˈvɜːs różnorodny,
zróżnicowany

device dɪˈvaɪs urządzenie

diversion daɪˈvɜːʃn odwrócenie
uwagi; rozrywka

devilish ˈdevəlɪʃ diaboliczny, diabelski (np. bardzo skomplikowany)

diversity daɪˈvɜːsɪti różnorodność

dial ˈdaɪəl tarcza (zegara)

dividends ˈdɪvɪdendz dywidendy

diameter daɪˈæmɪtə(r) średnica

division dɪˈvɪʒn oddział, dział

dictator dɪkˈteɪtə(r) dyktator

doable ˈduːəbl wykonalny

diddly-squat ˈdɪdli skwɒt pot. nic,
zero (US)

dog biscuit dɒɡ ˈbɪskɪt psi
sucharek

dignity ˈdɪɡnɪti godność

don’t burn your bridges behind
you dəʊnt bɜːn jə(r) ˈbrɪdʒɪz
bɪˈhaɪnd ju nie należy nigdy palić
za sobą mostów

dilemma dɪˈlemə dylemat
diligently ˈdɪlɪdʒəntli sumiennie
dip in sth dɪp ɪn ˈsʌmθɪŋ obniżenie
czegoś, gwałtowny spadek w czymś
dire ˈdaɪə(r) skrajny, tragiczny
directly dəˈrektli bezpośrednio
disagreement ˌdɪsəˈɡriːmənt niezgoda
disaster strikes... dɪˈzɑːstə(r)
straɪks następuje/nastąpiła
katastrofa...
disciplinary ˈdɪsɪplɪnəri dyscyplinarny
discount ˈdɪskaʊnt zniżka
disease dɪˈziːz schorzenie
dismay dɪsˈmeɪ przerażenie, wielki
niepokój
dismissive dɪsˈmɪsɪv lekceważący
dismissive of sth dɪsˈmɪsɪv əv
ˈsʌmθɪŋ lekceważący coś
displeased with sth dɪsˈpliːzd wɪð
ˈsʌmθɪŋ niezadowolony z kogoś
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don’t let X get the better of
you! dəʊnt let ɡet ðə ˈbetə(r) əv
ju nie pozwól, by cię poniosło/by X
nad tobą zapanował(o)!
dot-com boom ˌdɒt ˈkɒm buːm
bąbel ekonomiczny w latach
90-tych XX wieku związany
z popularnością witryn z adresem
zakończonym .com
down the line daʊn ðə laɪn 
w przyszłości, za jakiś czas
down the road daʊn ðə rǝʊd
później, za jakiś czas
downfall ˈdaʊnfɔːl spadek, upadek
downright ˈdaʊnraɪt jawny, wręcz
downside ˈdaʊnsaɪd negatyw,
minus
dozen ˈdʌzn tuzin
dreary ˈdrɪəri posępny, ponury
drug abuse drʌg əˈbjuːs zażywanie
narkotyków

due to djuː tə z powodu
due to sth djuː tə ˈsʌmθɪŋ 
z powodu czegoś, przez coś
dull dʌl nudny, nijaki
dwindling ˈdwɪndlɪŋ malejący
dystopian dɪsˈtəʊpiən dystopijny

E
e-commerce iːˈkɒmɜːs handel
internetowy
e-gaming iː ˈɡeɪmɪŋ gry elektroniczne (komputerowe i na konsole);
branża gier elektronicznych
(i e-sportów)
early on ˈɜːli ɒn wcześnie,
początkowo
earnings ˈɜːnɪŋz zarobki
earth-shattering ɜːθ ˈʃætərɪŋ
wstrząsający, epokowy
ease iːz łatwość
eatery ˈiːtəri knajpka (US)
Edwardian ɪdˈwɔːdɪən
edwardiański (UK)
effort ˈefət wysiłek
electrician ɪˌlekˈtrɪʃn elektryk
elevated ˈelɪveɪtɪd uniesiony,
podwyższony
elongated ˈiːlɒŋɡeɪtɪd wydłużony
elsewhere ˌelsˈweə(r) gdzieś
indziej
emancipation ɪˌmænsɪˈpeɪʃn
emancypacja
embodiment ɪmˈbɒdɪmənt
ucieleśnienie
embroiled in sth ɪmˈbrɔɪld ɪn
ˈsʌmθɪŋ uwikłany w coś, wplątany
eminent ˈemɪnənt wyjątkowy,
znakomity
emotive iˈməʊtɪv budzący emocje

Colorful
MEDIA

emperor ˈempərə(r) imperator
emphysema ˌemfɪˈsiːmə rozedma
płuc
empowerment ɪmˈpaʊəmǝnt
zwiększenie pozycji/znaczenia
encouraging ɪnˈkʌrɪdʒɪŋ
zachęcający
endangered ɪnˈdeɪndʒəd
zagrożony

establishment ɪˈstæblɪʃmənt
założenie, utworzenie
estimate ˈestɪmət wartość szacunkowa
ethos ˈiːθɒs etos, normy etyczne
euphoria juːˈfɔːrɪə euforia
eureka moment jʊəˈriːkə
ˈməʊmənt moment olśnienia
event ɪˈvent wydarzenie
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facility fəˈsɪləti zakład
factual ˈfæktʃuəl merytoryczny,
dotyczący faktów
fad fæd chwilowa moda
failure ˈfeɪljə(r) porażka
fairly ˈfeəli całkiem, dość
fairy ˈfeəri duszek, wróżka
(np. z bajki)
fake feɪk nieprawdziwy

endeavour ɪnˈdevə(r)
przedsięwzięcie (UK)

eventually ɪˈventʃʊəli ostatecznie,
w końcu

endorsement ɪnˈdɔːsmənt lansowanie, promowanie (produktu)

ever more X ˈevə(r) mɔː(r) coraz
bardziej X

family-run ˈfæməli rʌn rodzinny
(o spółce/interesie)

endowment ɪnˈdaʊmənt
wyposażenie (kapitałowe)

excellence ˈeksələns doskonałość,
perfekcja

fancy ˈfænsi wyszukany, wymyślny

engineering ˌendʒɪˈnɪərɪŋ
inżynieria

exceptional ɪkˈsepʃnəl niezwykły,
wyjątkowy

enjoyable ɪnˈdʒɔɪəbl przyjemny,
miły

excursion ɪkˈskɜːʃn wycieczka

enormous ɪˈnɔːməs ogromny
enthusiast ɪnˈθjuːziæst entuzjasta,
amator
entirely ɪnˈtaɪəli zupełnie
entitlement ɪnˈtaɪtlmənt prawo
(do czegoś)

executive ɪɡˈzekjʊtɪv (ktoś)
wyższego szczebla, należący do
ścisłego kierownictwa
exempt from sth ɪɡˈzempt frəm
ˈsʌmθɪŋ wyjęty spod czegoś,
zwolniony z czegoś (obowiązku,
podatku itp.)

false ˈfɔːls fałszywy, nieprawdziwy

far and wide fɑː(r) ənd waɪd
wszędzie
far-fetched fɑː(r) fetʃt niemożliwy,
naciągany
far-flung fɑː(r) flʌŋ odległy
far-reaching fɑː(r) ˈriːtʃɪŋ
dalekosiężny, dający się mocno
odczuć (skutek czegoś)
fast track fɑːst træk szybki awans,
przyśpieszony awans w pracy
fate feɪt los

entity ˈentɪti podmiot

exoneration ɪɡˌzɒnəˈreɪʃn uniewinnienie, oczyszczenie z zarzutów

entrant ˈentrənt zawodnik,
uczestnik

expansion ɪkˈspænʃn rozszerzenie,
rozwój

favourable ˈfeɪvərəbl sprzyjający,
korzystny (UK)

entrepreneurship ˌɒntrəprəˈnɜː(r)
przedsiębiorczość, duch
przedsiębiorczości

expenditure ɪkˈspendɪtʃə(r) wydatki, nakłady

fee fiː opłata

environmental impact ɪnˌvaɪərənˈmentl ˈɪmpækt
wpływ na środowisko

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

enzyme ˈenzaɪm enzym

exquisite ɪkˈskwɪzɪt wyjątkowy

feminine ˈfemənɪn kobiecy

epicentre ˈepɪsentə(r) epicentrum
(UK)

extensive ɪkˈstensɪv rozległy

ferry ˈferi prom

extortionate ɪkˈstɔːʃənət 
niebotyczny (o cenie)

fiasco fiˈæskəʊ fiasko

eponymous ɪˈpɒnɪməs tytułowy
(tylko przed rzeczownikiem)
equivalent ɪˈkwɪvələnt ekwiwalent,
odpowiednik
escalation ˌeskəˈleɪʃn eskalacja,
wzrost (np. napięcia)
essential ɪˈsenʃl niezbędny, podstawowy
essentially ɪˈsenʃəli praktycznie,
w gruncie rzeczy

exploitation eksplɔɪˈteɪʃən wyzysk

extra ˈekstrə dodatkowy
extreme ɪkˈstriːm ekstremalny,
skrajny

F

fault fɔːlt wina

feedback ˈfiːdbæk opinie zwrotne
feline ˈfiːlaɪn koci
fellow X ˈfeləʊ kolega po X (np. po
fachu, na danej pozycji)

findings ˈfaɪndɪŋz wyniki, wnioski
(z badań)
fine faɪn grzywna, mandat
fine particle faɪn ˈpɑːtɪkl drobna
cząstka
firm fɜːm stanowczy, solidny

facade fəˈsɑːd fasada

fit for sth fɪt fə(r) ˈsʌmθɪŋ nadający
się do czegoś

facet ˈfæsɪt aspekt

fitness ˈfɪtnəs fitness

Colorful
MEDIA

flavour ˈfleɪvə(r) smak (UK)
flavoured ˈfleɪvəd o (jakimś)
smaku (UK)

formula ˈfɔːmjʊlə wzór (na coś),
sposób
forthright ˈfɔːθraɪt bezpośredni

flawed flɔːd chybiony,
niedoskonały

forthright ˈfɔːθraɪt prostolinijny,
bezpośredni

fledgling ˈfledʒlɪŋ raczkujący,
początkujący

foul language faʊl ˈlæŋɡwɪdʒ wulgarny język

fleet fliːt flota

founding member ˈfaʊndɪŋ
ˈmembə(r) członek założyciel

flexible ˈfleksəbl elastyczny
flirtation flɜːˈteɪʃn flirtowanie,
umizgi
floating ˈfləʊtɪŋ unoszący się (na
wodzie, w powietrzu), pływający
fog fɒɡ mgła
folk fəʊk ludzie (pot.)
folklore ˈfəʊklɔː(r) folklor
follower ˈfɒləʊə(r) fan, zwolennik
following sth ˈfɒləʊɪŋ ˈsʌmθɪŋ po
czymś
fondness ˈfɒndnəs sentyment,
zamiłowanie
foodie ˈfuːdi smakosz, wielbiciel
dobrego jedzenia (pot.)
foodstuff ˈfuːdstʌf artykuł
spożywczy
footballer ˈfʊtbɔːlə(r) piłkarz (UK)
for fǝ(r) jako że, albowiem (arch.)
for better or worse fə(r) ˈbetə(r)
ɔː(r) wɜːs na dobre i złe, tak czy
owak
for instance fə(r) ˈɪnstəns na
przykład
for public display fə(r) ˈpʌblɪk
dɪˈspleɪ na widok publiczny

fragile ˈfrædʒaɪl delikatny, kruchy
fragmented fræɡˈmentɪd podzielony, rozbity na części
franchise ˈfræntʃaɪz marka
(i wszystkie powiązane z nią
produkty/usługi, licencja na
sprzedaż produktów i usług itp.)

gem dʒem klejnot, skarb
gender equality ˈdʒendər ɪˈkwɒlɪti
równość płci
generosity ˌdʒenəˈrɒsɪti
szczodrość, hojność
generous ˈdʒenərəs obfity, spory
genuine ˈdʒenjʊɪn autentyczny,
faktyczny

Georgian ˈdʒɔːdʒən gruziński

fraudulent ˈfrɔːdjʊlənt fałszywy,
oszukańczy

getaway ˈɡetəweɪ miejsce
wypoczynku (pot.)

free collection friː kəˈlekʃn
bezpłatny odbiór

gimmicky ˈɡɪmɪki efekciarski

freedom ˈfriːdəm wolność, swoboda

GNI (gross national income) ˌdʒiː

glance ɡlɑːns spojrzenie, rzut oka

freelance ˈfriːlɑːns wolny strzelec

en ˈaɪ ɡrəʊs ˈnæʃnəl ˈɪŋkʌm
 ochód narodowy brutto
d

French bread frentʃ bred bagietka,
bułka paryska

go-getter ɡəʊ ˈɡetə(r) ambitna
i przebojowa osoba

frequently ˈfriːkwəntli często

gobbledygook ˈɡɒbldɪɡʊk nonsens, bzdury

fried fraɪd smażony
frightening ˈfraɪtnɪŋ przerażający
from the comfort of one’s own
home frəm ðə ˈkʌmfət əv wʌnz əʊn
həʊm z zacisza domu, z domu

frostbite ˈfrɒstbaɪt odmrożenie

for X purposes fə(r) ˈpɜːpəsɪz do X
celu/celów

furry ˈfɜːri futrzasty

former ˈfɔːmə(r) były, dawny

gateway drug ˈɡeɪtweɪ ˈdrʌɡ narkotyk, który ułatwia popadnięcie
w nałóg narkotykowy (np. gdyż
jest uznawany za stosunkowo
niegroźny)

frankly ˈfræŋkli szczerze mówiąc

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

forecast ˈfɔːkɑːst prognoza

gap year ɡæp ˈjiə(r) rok przerwy
przed studiami (np. na podróże)

genuinely ˈdʒenjʊɪnli autentycznie,
faktycznie

front and center frʌnt ənd ˈsentə(r)
na pierwszym miejscu, priorytetowy (US)

force for good fɔːs fə(r) ɡʊd siła
działająca na rzecz dobra

gap ɡæp luka, nisza

franchise agreement ˈfræntʃaɪz
əˈɡriːmənt umowa franczyzowa

for starters... fə(r) ˈstɑːtəz po pierwsze...

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

G

goldfish ˈɡəʊldfɪʃ złota rybka
good deeds ɡʊd diːdz dobre
uczynki
good news story ɡʊd njuːz
ˈstɔːri pozytywne/optymistyczne
wiadomości
gourmet ˈɡʊəmeɪ smakosz
gradually ˈɡrædʒʊəli stopniowo
grammar school ˈɡræmə(r) skuːl
szkoła średnia dla uzdolnionych
dzieci od lat 11 do 18 (arch., UK)
grandeur ˈɡrændʒə(r) wspaniałość,
szlachetność

Galileo ˌɡælɪˈleɪəʊ Galileusz

graphic imagery ˈɡræfɪk ˈɪmɪdʒəri
drastyczne obrazy/zawartość

gangland ˈɡæŋlænd gangi
przestępcze, gangsterski półświatek

grave ɡreɪv poważny

grated ˈɡreɪtɪd tarty (np. ser)

Colorful
MEDIA
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gravity ˈɡrævɪti grawitacja, siła
ciężkości

head-on hed ɒn bezpośrednio,
twarzą w twarz

honesty ˈɒnɪsti uczciwość,
szczerość

grievance ˈɡriːvəns zażalenie,
skarga

headache ˈhedeɪk ból głowy,
utrapienie

horizon həˈraɪzn horyzont

grotto ˈɡrɒtəʊ grota

headquartered in X ˌhedˈkwɔːtəd
ɪn mający swą siedzibę (główną)
w X (mieście, kraju itp.), ulokowany
wX

horse-drawn ˈhɔːsˈdrɔːn konny
(np. zaprzęg)

ground rules ɡraʊnd ruːlz ogólne
zasady
groundbreaking ˈɡraʊndbreɪkɪŋ
przełomowy
guidebook ˈɡaɪdbʊk przewodnik
(książka)
gun violence ɡʌn ˈvaɪələns przemoc z użyciem broni

H
habit ˈhæbɪt zwyczaj

headquarters hedˈkwɔːtəz siedziba
główna
heavy smoker ˈhevi ˈsməʊkə(r)
nałogowy palacz
hectic ˈhektɪk gorączkowy, nerwowy
hedonic həˈdɑːnɪk hedonistyczny
heliocentric model ˌhiːlɪə(ʊ)
ˈsɛntrɪk ˈmɒdl model heliocentryczny

horrendous hɒˈrendəs okropny

hospitality ˌhɒspɪˈtæləti
gościnność; przemysł hotelarski
hostility hɒˈstɪlɪti wrogość
hot on the heels of sth hɒt ɒn ðə
hiːlz əv ˈsʌmθɪŋ tuż po czymś, niemal natychmiast po czymś
hot tub hɒt tʌb jacuzzi
hotel chain ˌhəʊˈtel tʃeɪn sieć hoteli
hotelier həʊˈtelɪə(r) hotelarz

habitat ˈhæbɪtæt środowisko naturalne (danego gatunku)

helping ˈhelpɪŋ porcja

household ˈhaʊshəʊld gospodarstwo domowe, dom

hemisphere ˈhemɪsfɪə(r) półkula

housing ˈhaʊzɪŋ mieszkaniowy

hallmark ˈhɔːlmɑːk cecha charakterystyczna

hence hens stąd

hub hʌb centrum (np. aktywności,
biznesu)

hallmark ˈhɔːlmɑːk znamię (czyjeś),
cecha charakterystyczna

heritage ˈherɪtɪdʒ dziedzictwo

handful ˈhændfʊl garść, kilka

high life ˈhaɪ laɪf światowe życie

hands down hændz daʊn z
łatwością, z pewnością (pot., nie
przed rzeczownikiem)

high seas ˌhaɪ siːz otwarte morza/
ocean

hands up! hændz ʌp ręce w górę!
(o pytaniu uczniów, głosowaniu
itp.)
hands-on hændz ɒn bezpośredni,
praktyczny
harbour ˈhɑːbə(r) przystań (UK)

hiccup ˈhɪkʌp potknięcie

high street haɪ striːt główna ulica
danego miasta (z najdroższymi sklepami) (UK)
high-end haɪ end z wyższej półki
high-quality haɪ ˈkwɒlɪti wysokiej
jakości

hardship ˈhɑːdʃɪp ubóstwo, bieda

high-street haɪ striːt ekskluzywny
(tylko przed rzeczownikiem)

hardwired ˌhɑːdˈwaɪəd zakodowany, wbudowany (na stałe)

hiking ˈhaɪkɪŋ chodzenie na piesze
wycieczki, piesze wędrówki

harmful ˈhɑːmfl szkodliwy

hint hɪnt nutka (np. zapachu);
podpowiedź

harmless ˈhɑːmləs nieszkodliwy
hassle-free ˈhæsl friː bezproblemowy, łatwy (pot.)
haste heɪst pośpiech
head hed dyrektor, prezes
head honcho hed ˈhɒntʃəʊ gruba
ryba, wielka szycha w firmie/organizacji (US)
head office hed ˈɒfɪs główna
siedziba

humanitarian hju:ˌmænɪˈteərɪən
humanitarny

I
icebreaker ˈaɪsbreɪkə coś co pozwala przełamać lody między ludźmi
iconic aɪˈkɒnɪk kultowy
illicit ɪˈlɪsɪt nielegalny
illustrious ɪˈlʌstrɪəs znamienity,
znakomity
IMF (International Monetary Fund) ˌaɪ em ˈef

ˌɪntəˈnæʃnəl ˈmʌnɪtri fʌnd MWF,

Międzynarodowy Fundusz Walutowy
immature ˌɪməˈtjʊə(r) niedojrzały

holy grail ˈhəʊli ɡreɪl święty Graal

immediate ɪˈmiːdɪət najbliższy

homage to sth ˈhɒmɪdʒ tə ˈsʌmθɪŋ
hołd (złożony) czemuś

immersion ɪˈmɜːʃn zanurzenie
(pełne, np. kulturowe)

home furnishings həʊm ˈfɜːnɪʃɪŋz
wyposażenie domu

immunisation ˌɪmjunaɪˈzeɪʃn immunizacja, uodpornienie

home to sth həʊm tə ˈsʌmθɪŋ
miejsce, gdzie coś żyje/występuje

impeccable ɪmˈpekəbl nieskazitelny, doskonały

homelessness ˈhəʊmləsnəs
bezdomność

imperative ɪmˈperətɪv
konieczność, obowiązek

Colorful
MEDIA

impoverished ɪmˈpɒvərɪʃt zubożały
impression ɪmˈpreʃn wrażenie
impressive ɪmˈpresɪv imponujący,
robiący wrażenie
impulsive ɪmˈpʌlsɪv impulsywny,
popędliwy

in the not too distant future ɪn ðə
nɒt tuː ˈdɪstənt ˈfjuːtʃə(r) w niezbyt
odległej przyszłości

inflammation ˌɪnfləˈmeɪʃn zapalenie

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

info ˈɪnfəʊ dane, informacje (pot.)

in a rut ɪn ə rʌt w matni, w letargu

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

in accordance with sth ɪn əˈkɔːdns
wɪð ˈsʌmθɪŋ zgodnie z czymś

in the space of X ɪn ðə speɪs əv 
na przestrzeni X (czasu)

in all... ɪn ɔːl ogółem...

in the spirit of sth ɪn ðə ˈspɪrɪt əv
ˈsʌmθɪŋ w duchu czegoś, jak przystoi czemuś

in comparison with sth ɪn
kəmˈpærɪsn wɪð ˈsʌmθɪŋ w porównaniu z czymś
in dividends ɪn ˈdɪvɪdendz w postaci dywidend; w formie zysku

in the works ɪn ðǝ wɜːks 
w planach, w projekcie
in turn ɪn tɜːn z kolei

in due time ɪn djuː ˈtaɪm we
właściwym czasie

in-store ɪn stɔː(r) wewnątrz sklepu
(w fizycznej lokalizacji)

in fear of sth ɪn fɪər əv ˈsʌmθɪŋ 
w obawie przed czymś

inactive ɪnˈæktɪv bezczynny,
niepracujący

in full force ɪn fʊl fɔːs pełną parą,
pełną mocą

inappropriately ˌɪnəˈprəʊprɪətli
nieodpowiednio

in hopes of sth ɪn həʊps əv
ˈsʌmθɪŋ w nadziei na coś

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

in name ɪn ˈneɪm w teorii,
na papierze (pot.)
in question ɪn ˈkwestʃən o którym
(była) mowa

business-english.com.pl
75/2019

inclusion ɪnˈkluːʒn dołączenie,
uwzględnienie (kogoś/czegoś
gdzieś)

influential ˌɪnflʊˈenʃl wpływowy
informally ɪnˈfɔːməli nieformalnie
ingredient ɪnˈɡriːdiənt składnik
inhabitant ɪnˈhæbɪtənt mieszkaniec
inhaler ɪnˈheɪlə(r) inhalator
initially ɪˈnɪʃəli pierwotnie,
początkowo
injury ˈɪndʒəri uraz, obrażenie
injustice ɪnˈdʒʌstɪs
niesprawiedliwość
innocuous ɪˈnɒkjuəs niewinny,
niegroźny
insider ɪnˈsaɪdə(r) ekspert, osoba
dobrze poinformowana
insistent ɪnˈsɪstənt nalegający
instrumental in doing sth

ˌɪnstrʊˈmentl ɪn ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ 

walnie przyczyniający się do
zrobienia czegoś, bardzo pomocny
w robieniu czegoś
insurance ɪnˈʃʊərəns ubezpieczenie, ubezpieczenia

income ˈɪŋkʌm dochód, przychód

intangible ɪnˈtændʒəbl nieuchwytny, niematerialny

in short ɪn ʃɔːt krótko mówiąc

incorporation of a company ɪnˌkɔːpəˈreɪʃn əv ə ˈkʌmpəni
zarejestrowanie spółki

integrity ɪnˈteɡrəti uczciwość,
prawość

in spirit ɪn ˈspɪrɪt duchem
(np. być gdzieś obecnym)

increasingly ɪnˈkriːsɪŋli coraz
bardziej

in tatters ɪn ˈtætəz w strzępach,
w ruinie

indebted ɪnˈdetɪd zadłużony, winny (coś komuś)

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

indeed ɪnˈdiːd istotnie, w rzeczy
samej

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

in the blink of an eye ɪn ðə blɪnk
əv ən aɪ w mgnieniu oka
in the crosshairs ɪn ðə kɔːˈheəz na
celowniku

indicator ˈɪndɪkeɪtə(r) wskaźnik,
sygnał
individual ˌɪndɪˈvɪdʒʊəl osoba,
jednostka

intense ɪnˈtens intensywny, ostry
interdependence ˌɪntədɪˈpendəns
wzajemna zależność,
współzależność
interest ˈɪntrəst oprocentowanie,
stopa procentowa
interestingly... ˈɪntrəstɪŋli co
ciekawe...
interlinked ˌɪntəˈlɪŋkt połączony,
wzajemnie powiązany

inevitably ɪnˈevɪtəbli nieuchronnie

intersection ˌɪntəˈsekʃn
skrzyżowanie

in the lap of luxury ɪn ðə læp əv
ˈlʌkʃəri opływający w dostatki

infamous ˈɪnfəməs owiany złą
sławą, niesławny

intractable ˌɪnˈtræktəbl trudny do
rozwiązania (np. problem)

in the mood to do sth ɪn ðə
muːd tə du ˈsʌmθɪŋ w nastroju
na zrobienie czegoś

infinity pool ɪnˈfɪnəti puːl basen
typu “infinity” (bez krawędzi
i często umieszczany na dachu)

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

Colorful
MEDIA

inundated with sth ˈɪnʌndeɪtɪd
wɪð ˈsʌmθɪŋ zasypany czymś, zawalony
invader ɪnˈveɪdə(r) najeźdźca
invaluable ɪnˈvæljuəbl bezcenny
invariably ɪnˈveərɪəbli niezmiennie
IPO (initial public offering) ˌaɪ piː
ˈəʊ ɪˈnɪʃl ˈpʌblɪk ˈɒfərɪŋ pierwsza
oferta publiczna (akcji spółki)
irreverent ɪˈrevərənt zuchwały
islander ˈaɪləndə(r) wyspiarz
it is no surprise that... ɪt s
nəʊ səˈpraɪz ðæt nie jest
niespodzianką, że..., nie jest niczym
dziwnym, że...
it is up to sb to do sth ɪt ɪz ʌp tə
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ zrobienie
czegoś należy do kogoś
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keen to do sth kiːn tə du ˈsʌmθɪŋ
chętny, skłonny do zrobienia czegoś

lighthouse ˈlaɪthaʊs latarnia morska

know-how nəʊ haʊ know-how,
wiedza specjalistyczna

like-minded laɪk ˈmaɪndɪd myślący
podobnie, o podobnych zapatrywaniach

L

likewise ˈlaɪkwaɪz podobnie, w
podobny sposób

labour ˈleɪbə(r) siła robocza (UK)
laced with sth leɪst wɪð ˈsʌmθɪŋ
zaprawiony czymś, przyprawiony
(odrobiną) czegoś
laid-back leɪd bæk zrelaksowany
i spokojny, wyluzowany

lined by sth laɪnd baɪ ˈsʌmθɪŋ
wysadzany czymś (np. drzewami)
loads of X ləʊdz əv pełno X
local authorities ˈləʊkl ɔːˈθɒrətiz
władze lokalne
locale ləʊˈkɑːl obszar, terytorium

laissez-faire ˌleseɪ ˈfeə(r) liberalny,
dający wiele luzu/swobody

long in the tooth ˈlɒŋ ɪn ðə tuːθ
stary, wiekowy (pot.)

landing page ˈlændɪŋ peɪdʒ strona
startowa

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

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

landlord ˈlændlɔːd wynajmujący
lokal, właściciel nieruchomości
(gospodarz)

it’s fair to say that... ɪts feə(r) tə
seɪ ðæt trzeba przyznać, że...

landmark ˈlændmɑːk punkt orientacyjny

it’s imperative to do sth ɪts
ɪmˈperətɪv tə du ˈsʌmθɪŋ to niezwykle ważne, by coś zrobić

landscape ˈlændskeɪp krajobraz,
pejzaż

loud and clear tə hɪə(r) ˈsʌmθɪŋ
laʊd ənd klɪə(r) doskonale (coś
pojąć, zrozumieć)

lashings ˈlæʃɪŋz masa, mnóstwo
(czegoś) (pot., UK)

loved ones ˈlʌvd wʌnz ukochani,
bliscy

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

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

lavish ˈlævɪʃ wystawny, pełen
przepychu
lawsuit ˈlɔːsuːt proces sądowy

low-income ləʊ ˈɪŋkʌm o niskich
dochodach (tylko przed rzeczownikiem)

layout ˈleɪaʊt układ przestrzenny

luminary ˈluːmɪnəri luminarz

league liːɡ liga

luxury ˈlʌkʃəri luksusowy

leash liːʃ smycz

M

it’s small wonder... ɪts smɔːl
ˈwʌndə(r) nic dziwnego, że...
itinerary aɪˈtɪnərəri plan podróży

J
jewellery ˈdʒuːəlri biżuteria (UK)
job-hopping dʒɒb ˈhɒpɪŋ częste
zmiany pracy
jobless ˈdʒɒbləs bez pracy
jointly ˈdʒɔɪntli wspólnie, razem
journey ˈdʒɜːni podróż
joyful ˈdʒɔɪfəl radosny
just dʒʌst słuszny, uczciwy

K
Kafkaesque ˈkɑːfkəˈesk kafkowski,
w stylu Kafki
kaput kəˈpʊt zdechły, nienadający
się już do niczego

lecture theatre ˈlektʃə(r) ˈθɪətə(r)
aula (UK)
lecturer ˈlektʃərə(r) wykładowca
left-sided left ˈsaɪdɪd lewostronny
legislative ˈledʒɪslətɪv ustawodawczy
leisure ˈleʒə(r) wypoczynek
lenient ˈliːniənt łagodny, pobłażliwy
let’s face it... lets feɪs ɪt spójrzmy
prawdzie w oczy,...
liability ˌlaɪəˈbɪlɪti zadłużenie

looming ˈluːmɪŋ nadchodzący,
zbliżający się
loophole ˈluːphəʊl luka, kruczek
(prawny)

magnificent mæɡˈnɪfɪsnt
wspaniały
mainstay ˈmeɪnsteɪ filar (czegoś),
podstawa
majority məˈdʒɒrɪti większość
mammal ˈmæml ssak
managerial ˌmænəˈdʒɪəriəl 
kierowniczy
managing director ˈmænɪdʒɪŋ
dəˈrektə(r) dyrektor naczelny

Colorful
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mandatory ˈmændətri
obowiązkowy

mindset ˈmaɪndset nastawienie,
sposób myślenia

mythically ˈmɪθɪkli mitycznie

manifesto ˌmænɪˈfestəʊ manifest

mineshaft ˈmaɪnʃɑːft szyb (kopalniany)

N

manual ˈmænjʊəl poradnik,
podręcznik (np. użytkownika,
pracownika)
Manx mæŋks z wyspy Man;
mański (np. język)
margin ˈmɑːdʒɪn marża (zysku)
marginally ˈmɑːdʒɪnəli marginalnie
marina məˈriːnə przystań
marine məˈriːn morski
marvellous ˈmɑːvləs cudowny,
wspaniały (UK)
mass internment camp mæs
ɪnˈtɜːnmənt kæmp obóz dla masowo internowanych
master’s degree ˈmɑːstəz dɪˈɡriː
tytuł/stopień magistra
maths mæθs matematyka (UK)
meaningful ˈmiːnɪŋfəl istotny,
mający znaczenie
Mecca ˈmekə Mekka (także
miejsce obowiązkowe dla kogoś)
Mediterranean ˌmedɪtəˈreɪniən
śródziemnomorski
Mediterranean Sea
ˌmedɪtəˈreɪnɪən siː Morze
Śródziemne
merchandise ˈmɜːtʃəndaɪs 
produkty, produkcja
merger ˈmɜːdʒə(r) fuzja,
połączenie (przedsiębiorstw)
metabolism məˈtæbəˌlɪzm 
metabolizm
metric ˈmetrɪk metryka, skala
Michelin ˈmɪʃələn Michelin
(system oceny restauracji)
microloan ˈmaɪkrəʊləʊn
mikropożyczka na bardzo korzystnych warunkach (szczególnie
dla przedsiębiorców w krajach
rozwijających się)

minority maɪˈnɒrɪti mniejszość
misconception ˌmɪskənˈsepʃn
błędne mniemanie
misdeeds ˌmɪsˈdiːdz występki, złe
postępowanie
misleading ˌmɪsˈliːdɪŋ mylący,
wprowadzający w błąd
mixed feelings mɪkst ˈfiːlɪŋz
mieszane odczucia
MNC (multinational corporation) ˌem en ˈsiː ˌmʌltiˈnæʃənəl
ˌkɔːpəˈreɪʃən spółka
międzynarodowa (UK)
mobile ˈməʊbaɪl karuzela do
łóżeczka dla niemowląt
momentary ˈməʊməntri chwilowy
momentous məˈmentəs doniosły,
wielkiej wagi
monument ˈmɒnjumənt pomnik,
monument

nada ˈnɑːdə nic (hiszp.)
naïve naɪˈiːv naiwny
namely ˈneɪmli (a) mianowicie
narrow gauge ˈnærəʊ ɡeɪdʒ wąski
rozstaw (o torach)
nationwide ˈneɪʃnwaɪd w całym
kraju
nautical nɔːtɪkl morski
naysayer ˈneɪˌseɪə(r) czarnowidz,
przeciwnik (czegoś)
needless ˈniːdləs niepotrzebny
negative press ˈneɡətɪv pres
negatywna opinia publiczna, zła
opinia w mediach
Neolithic Age ˌniːəˈlɪθɪk eɪdʒ epoka neolityczna
nestled somewhere ˈnesld
ˈsʌmweə(r) umiejscowiony gdzieś,
mieszczący się w

morale məˈrɑːl morale, ogólny nastrój grupy

net debt net det zadłużenie netto

more bang for one’s buck mɔː(r)
bæŋ fə(r) wʌnz bʌk więcej korzyści
za tę samą cenę, bardziej korzystny
zakup (US)

neural connections ˈnjʊərəl
kəˈnekʃnz powiązania neuronów

most notably məʊst ˈnəʊtəbli a
zwłaszcza, a w szczególności
motif məʊˈtiːf motyw (artystyczny),
wzorek
mounting ˈmaʊntɪŋ rosnący,
narastający
mouth-watering ˈmaʊθ wɔːtərɪŋ
apetyczny
much ado about nothing ˈmʌtʃ
əˈduː əˈbaʊt ˈnʌθɪŋ wiele hałasu o
nic (także tytuł sztuki W. Szekspira)
multinational corporation (MNC) ˌmʌltiˈnæʃnəl
ˌkɔːpəˈreɪʃn ˌem en ˈsiː korporacja
międzynarodowa (UK)

net worth net wɜːθ majątek netto

neuroscience ˈnjʊərəʊsaɪəns neuronauka
never fear! ˈnevə(r) fɪə(r) bez
obaw!
nevertheless ˌnevəðəˈles niemniej
jednak, a jednak
new breed of sth njuː briːd əv
ˈsʌmθɪŋ nowy rodzaj czegoś
new-found ˈnjuːfaʊnd nowo
znaleziony, nowo zdobyty (tylko
przed rzeczownikiem)
NGO (non-governmental organization) ˌen dʒiː ˈəʊ nɒnɡʌvnˈmentl
ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn organizacja
pozarządowa
niche nɪtʃ nisza, niszowy

midway ˌmɪdˈweɪ środkowy,
w połowie drogi

multitude ˈmʌltɪtjuːd multum,
mnóstwo

nightlife ˈnaɪtlaɪf życie nocne

milestone ˈmaɪlstəʊn kamień
milowy

myriad ˈmɪriəd niezliczona ilość,
ogrom

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

nightly ˈnaɪtli conocny, nocny

Colorful
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no regard for sth nəʊ rɪˈɡɑːd fə(r)
ˈsʌmθɪŋ brak poszanowania dla
czegoś
no-brainer nəʊ ˈbreɪnə(r) coś prostego, coś, co nie wymaga większego
namysłu (pot.)
no-no nəʊ nəʊ coś, co nie jest dozwolone, absolutne „nie” (pot.)
nonetheless ˌnʌnðəˈles mimo
wszystko
northwards of X ˈnɔːθwədz əv o
wiele więcej niż X, dużo ponad X
nosedive ˈnəʊzdaɪv gwałtowny
spadek, spadek na łeb/szyję
noticeable ˈnəʊtɪsəbl wyraźny,
widoczny
notion ˈnəʊʃn pojęcie, idea
nowadays ˈnaʊədeɪz obecnie,
teraz
nowhere to be seen ˈnəʊweə(r) tə
bi ˈsiːn którego nigdzie nie widać,
który znikł
ns enz litery „n”
nuclear weapon ˈnjuːklɪə(r) ˈwepən
broń nuklearna

O
obituary əˈbɪtʃʊəri nekrolog
objective əbˈdʒektɪv cel
obligatory əˈblɪɡətri obowiązkowy
observable əbˈzɜːvəbl obserwowalny, dający się zaobserwować
obstacle ˈɒbstəkl przeszkoda
occasionally əˈkeɪʒnəli czasami,
od czasu do czasu
ocean liner ˈəʊʃn ˈlaɪnə(r) statek
oceaniczny, liniowiec
odd ɒd dziwny, dziwaczny
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ˌəʊ iː siː ˈdiː ˌɔːɡənəˈzeɪʃən
fə(r) ˌiːkəˈnɒmɪk kəʊˌɒpəˈreɪʃən
ənd dɪˈveləpmənt Organizacja

offering ˈɒfərɪŋ propozycja, oferta
official əˈfɪʃl urzędnik
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operative ˈɒpərətɪv odpowiedni,
właściwy (np. termin)

oil-rich ɔɪl rɪtʃ bogaty w ropę; który
wzbogacił się na ropie naftowej

opposition ˌɒpəˈzɪʃn sprzeciw,
opór; opozycja

old-fashioned əʊld ˈfæʃnd tradycyjny, staroświecki

opulent ˈɒpjələnt wystawny,
wykwintny

omnipresent ˌɒmnɪˈpreznt
wszechobecny

orca ˈɔːkə orka

on average ɒn ˈævərɪdʒ
przeciętnie, średnio
on behalf of sb ɒn bɪˈhɑːf əv
ˈsʌmbədi na czyjąś rzecz, w czyimś
imieniu
on pins and needles (bi) ɒn pɪnz
ənd ˈniːdlz (siedzieć) jak na
szpilkach, niepokoić się
on point ɒn pɔɪnt w dziesiątkę,
trafiony (np. pomysł)
on the breadline ɒn ðə ˈbredlaɪn
na granicy nędzy

orchestrated effort ˈɔːkɪstreɪtɪd
ˈefət wspólny wysiłek
out-of-town ˈaʊt əv taʊn podmiejski (tylko przed rzeczownikiem)
outcome ˈaʊtkʌm rezultat,
sytuacja końcowa
outdated ˌaʊtˈdeɪtɪd przestarzały
outdoor ˈaʊtdɔː(r) na zewnątrz, na
świeżym powietrzu
outdoors ˌaʊtˈdɔːz na dworze, na
zewnątrz, na łonie przyrody

on the flip side ɒn ðə flɪp saɪd 
z drugiej strony

outgoings ˈaʊtɡəʊɪŋz wydatki (np.
comiesięczne) (UK)

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

outlet ˈaʊtlet sklep, punkt
sprzedaży

on the other side of the coin... ɒn
ði ˈʌðə(r) saɪd əv ðə kɔɪn z drugiej
strony, patrząc z innej perspektywy
(pot.)

outlook ˈaʊtlʊk perspektywy,
widoki (na przyszłość)

on the way ɒn ðə ˈweɪ po drodze

outrageous aʊtˈreɪdʒəs szokujący,
oburzający

on the way somewhere ɒn ðə ˈweɪ
ˈsʌmweə(r) w drodze gdzieś
on X terms ɒn tɜːmz na X
warunkach, na X stopie
once-in-a-lifetime wʌns ɪn ə
ˈlaɪftaɪm taki, który zdarza się raz
w życiu
one-dimensional wʌn daɪˈmenʃənl
jednowymiarowy, powierzchowny
one-time wʌn taɪm niegdysiejszy
(tylko przed rzeczownikiem)
ongoing ˈɒnɡəʊɪŋ trwający,
istniejący
open-plan ˈəʊpən plæn na planie
otwartym, bez ścianek działowych
(o obszarze biura)

Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju

openness to sth ˈəʊpənnəs tə
ˈsʌmθɪŋ otwartość na coś

off the coast of X ɒf ðə kəʊst əv 
u wybrzeży X

operating costs ˈɒpəreɪtɪŋ kɒsts
koszty operacyjne

output ˈaʊtpʊt produkcja

over the course of a lifetime ˈəʊvə(r) ðə kɔːs əv ə ˈlaɪftaɪm
w trakcie (całego) życia
over time ˈəʊvə(r) taɪm po
pewnym czasie
overall ˌəʊvəˈrɔːl ogólny
overblown ˌəʊvəˈbləʊn przesadzony, nadmiernie rozdmuchany
overly ˈəʊvəli nadmiernie
overseas ˌəʊvəˈsiːz zagraniczny
oversimplified ˌəʊvəˈsɪmplɪfaɪd
nadmiernie uproszczony
overwhelming əʊvəˈwelmɪŋ
przytłaczający
ownership ˈəʊnəʃɪp posiadanie
oxymoron ˌɒksɪˈmɔːrɒn oksymoron

Colorful
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P
package holiday ˈpækɪdʒ ˈhɒlədeɪ
zorganizowana wycieczka turystyczna
palate ˈpælət podniebienie
(o zmyśle smaku)
panacea ˌpænəˈsɪə panaceum,
lek na wszystko
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pharmaceutical ˌfɑːməˈsjuːtɪkl
farmaceutyczny

power station ˈpaʊə(r) ˈsteɪʃn elektrownia

PhD (Doctor of Philosophy) ˌpi: eɪtʃ
ˈdiː ˈdɒktər əv fɪˈlɒsəfi doktor nauk,

powerhouse ˈpaʊəhaʊs potęga
(np. gospodarcza)

doktorat (UK)

phenomenon fɪˈnɒmɪnən fenomen
philanthropic ˌfɪlənˈθrɒpɪk filantropijny, dobroczynny
pic ˈpɪk obrazek, zdjęcie (pot.)

praise preɪz pochwała
pre-owned prɪ ˈəʊnd używany (np.
o samochodzie)
precisely prɪˈsaɪsli dokładnie
predominantly prɪˈdɒmɪnəntli
głównie, w przeważającej mierze

panoramic views ˌpænəˈræmɪk
vjuːz panoramiczne widoki

picturesque ˌpɪktʃəˈresk malowniczy

paper-thin ˈpeɪpə(r) θɪn cienki jak
papier

pier pɪə(r) molo, pomost

preferential ˌprefəˈrenʃl preferencyjny, preferowany

pioneer ˌpaɪəˈnɪə(r) pionier, lider

prevalent ˈprevələnt powszechny

parental leave pəˈrentl liːv urlop
rodzicielski

plainly ˈpleɪnli wyraźnie, jasno

preventative prɪˈventətɪv zapobiegawczy

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

plaza ˈplɑːzə plac

pattern ˈpætn wzorzec, schemat

plaque plɑːk płyta, płytka
pledge pledʒ przyrzeczenie,
zobowiązanie

pawnbroker ˈpɔːnbrəʊkə(r) lombard

plentiful ˈplentɪfl obfity

pay packet peɪ ˈpækɪt pensja (UK)

plumber ˈplʌmə(r) hydraulik

pay-off peɪ ɒf nagroda, zapłata

point of care (POC) pɔɪnt əv keə(r)
ˌpiː əʊ ˈsiː miejsce świadczenia
opieki medycznej/usług opieki
zdrowotnej

payback ˈpeɪbæk spłata
peacetime ˈpiːstaɪm w czasie
pokoju
penalty ˈpenəlti kara, grzywna
pensioner ˈpenʃnə(r) emeryt
per se ˌpɜː(r) ˈseɪ  jako taki, sam
w sobie
perception pəˈsepʃn postrzeganie,
percepcja
performance pəˈfɔːməns wyniki,
osiągi

plot line plɒt laɪn linia fabularna

point of sale pɔɪnt əv seɪl punkt
sprzedaży
poised to do sth pɔɪzd tə du
ˈsʌmθɪŋ gotów na zrobienie czegoś,
szykujący się do zrobienia czegoś

primarily ˈpraɪmərəli przeważnie,
głównie
primary ˈpraɪməri główny, podstawowy
primary health care ˈpraɪməri helθ
keə(r) podstawowa opieka zdrowotna
principle ˈprɪnsəpl reguła, zasada
prior ˈpraɪə(r) wcześniejszy,
poprzedni
prize praɪz nagroda

pollution pəˈluːʃn zanieczyszczenie
(środowiska)

profitable ˈprɒfɪtəbl rentowny,
dochodowy

pooch puːtʃ piesek

prognosis prɒɡˈnəʊsɪs rokowanie,
prognoza

perk pɜːk dodatkowy bonus,
świadczenie (pozapłacowe w pracy)

popular with sb ˈpɒpjʊlə(r) wɪð
ˈsʌmbədi cieszący się wśród kogoś
popularnością
portion ˈpɔːʃn odsetek, część

pet sitter pet ˈsɪtə(r) opiekunka/
opiekun zwierzęcia (podczas
nieobecności właściciela)

postdoctoral ˌpəʊstˈdɒktərəl 
podoktorancki

petrol station ˈpetrəl ˈsteɪʃn stacja
benzynowa (UK)

pound shop paʊnd ʃɒp sklep
z produktami za 1 funt (lub złoty,
dolar itp.)

petroleum pɪˈtrəʊlɪəm ropa naftowa

prickly ˈprɪkli drażliwy

profile ˈprəʊfaɪl status

pop-up shop pɒp ʌp ʃɒp sklep tymczasowy, „znikający” butik

perusal pəˈruːzl przejrzenie

pricey ˈpraɪsi kosztowny

Pole pəʊl Polak

peri-urban ˌperiˈɜːbən podmiejski
(koło miast w Afryce)

pernicious pəˈnɪʃəs zgubny

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

posture ˈpɒstʃə(r) postawa

poverty ˈpɒvəti ubóstwo

progression prəˈɡreʃn postęp,
rozwój
progressively prəˈɡresɪvli coraz
bardziej
prohibitive prəˈhɪbətɪv zaporowy
(o cenie)
projectile prəˈdʒektaɪl pocisk
promenade ˌprɒməˈnɑːd 
promenada
prominent ˈprɒmɪnənt znany,
sławny
proof pruːf dowód

Colorful
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prophet ˈprɒfɪt prorok
prosperity prɒˈsperɪti dobrobyt,
prosperity

raison d’être ˌreɪzɒ̃ ˈdetrə powód
do istnienia, raison d’être (franc.)
ramifications ˌræmɪfɪˈkeɪʃnz konsekwencje (np. negatywne czegoś)
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reportedly rɪˈpɔːtɪdli podobno
research council rɪˈsɜːtʃ ˈkaʊnsl
rada nauki, komitet badań

random ˈrændəm przypadkowy

research ship rɪˈsɜːtʃ ʃɪp okręt
badawczy

rape reɪp gwałt

resilient rɪˈzɪlɪənt odporny

provenance ˈprɒvənəns pochodzenie (produktu)

rate reɪt wskaźnik, prędkość

resolute ˈrezəluːt niezachwiany,
wytrwały

proverb ˈprɒvɜːb powiedzenie,
porzekadło

rationale ˌræʃəˈnɑːl powody,
wytłumaczenie (na coś/czegoś)

psyche ˈsaɪki psychika, psyche

real estate rɪəl ɪˈsteɪt
nieruchomość, nieruchomości

protease ˈprəʊtieɪz proteaza
protracted prəˈtræktɪd wydłużony,
przydługi

psychedelic ˌsaɪkɪˈdelɪk 
psychodeliczny

ratio ˈreɪʃɪəʊ stosunek, proporcja

reasonable ˈriːznəbl rozsądny

resort rɪˈzɔːt kurort wypoczynkowy
resounding rɪˈzaʊndɪŋ spektakularny, zdecydowany
respective rɪˈspektɪv odpowiedni
respectively rɪˈspektɪvli odpowiednio

psychopathology ˌsaɪkəʊpəˈθɒlədʒi psychopatologia

receipt rɪˈsiːt odbiór, (potwierdzenie) odbioru
recession rɪˈseʃn recesja

respiratory system rɪˈspɪrətri
ˈsɪstəm układ oddechowy

public policy ˈpʌblɪk ˈpɒləsi zasada
porządku publicznego

reconnaissance rɪˈkɒnɪsəns
rekonesans, zwiad

response rɪˈspɒns odpowiedź,
reakcja

publicity pʌbˈlɪsɪti nagłośnienie
(medialne), reklama

recourse rɪˈkɔːs sposób działania,
droga postępowania

responsibility rɪˌspɒnsəˈbɪlɪti
obowiązek, odpowiedzialność

pulled pork pʊld pɔːk szarpana/
rwana wieprzowina (jako danie)

redemption rɪˈdempʃn spłata,
wykup

pup pʌp psiak (pot.)

referee ˌrefəˈriː ktoś, kto udziela
referencji

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

purely ˈpjʊəli wyłącznie
purported pəˈpɔːtɪd domniemany
pursuit pəˈsjuːt czynność, zajęcie
(np. czymś)
pushover ˈpʊʃəʊvə(r) słabeusz,
popychadło

refrigerator rɪˈfrɪdʒəreɪtə(r) lodówka; chłodnia

restaurateur ˌrestərəˈtɜː(r) restaurator

regal ˈriːɡəl królewski

retail ˈriːteɪl detal (handel)

regime reɪˈʒiːm reżim

retiree rɪˌtaɪəˈriː emeryt

regret rɪˈɡret żal (z powodu czegoś)

retirement rɪˈtaɪəmənt emerytura

pushy ˈpʊʃi arogancki, naciskający
(na kogoś)

relationship rɪˈleɪʃnʃɪp relacja,
związek

review rɪˈvjuː recenzja

pushy ˈpʊʃi natarczywy, nachalny;
arogancki

relatively ˈrelətɪvli stosunkowo,
względnie

rickshaw ˈrɪkʃɔː riksza

Q
quaint kweɪnt uroczy
quandary ˈkwɒndəri rozterka, dylemat

relevant ˈreləvənt odpowiedni,
właściwy

ride-sharing raɪd ˈʃeərɪŋ usługa
dojeżdżania z kimś do pracy/na
dłuższe trasy

remarkable rɪˈmɑːkəbl niezwykły

righteous ˈraɪtʃəs słuszny

remote rɪˈməʊt daleki, odległy

ripple effect ˈrɪpl ɪˈfekt efekt domina

renaissance rɪˈneɪsns odrodzenie,
ponowne narodzenie się

quarrel ˈkwɒrəl kłótnia, spór

repeatedly rɪˈpiːtɪdli ciągle, wiele
razy

quinoa ˈkiːnwɑː komosa ryżowa

repercussion ˌriːpəˈkʌʃn reperkusja

R
racecourse ˈreɪskɔːs tor wyścigowy

rhetoric ˈretərɪk retoryka

repetition ˌrepɪˈtɪʃn powtórka
replete with sth rɪˈpliːt wɪð
ˈsʌmθɪŋ w komplecie z czymś
reply rɪˈplaɪ odpowiedź

risk-averse rɪsk əˈvɜːs unikający
ryzyka, ostrożny (o osobie)
roast rəʊst smażony
robust rəʊˈbʌst mocny, silny
role model rəʊl ˈmɒdl osoba godna
naśladowania, wzór
rough landing rʌf ˈlændɪŋ twarde
lądowanie

Colorful
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round-the-world ˈraʊnd ðə wɜːld
dookoła świata (tylko przed rzeczownikiem, UK)
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scores of X skɔː(r)z əv dziesiątki X
(np. ludzi, przedmiotów)

short-lived ʃɔːt ˈlɪvd krótkotrwały,
nietrwały

route ruːt droga, trasa

screen saver skriːn ˈseɪvə(r) wygaszacz ekranu

shortening ˈʃɔːtnɪŋ skrócenie, skrót

routinely ruːˈtiːnli zwyczajowo,
stale

scrutiny ˈskruːtɪni dokładne
przyjrzenie się, skrupulatna analiza

royalties ˈrɔɪəltiz tantiemy

seal hunting siːl ˈhʌntɪŋ polowanie
na foki

S

seaside ˈsiːsaɪd morski, nadmorski

safe and sound seɪf ənd ˈsaʊnd
bezpiecznie, w jednym kawałku

second-hand ˈsekənd hænd
używany, z drugiej ręki

shortly thereafter ˈʃɔːtli
ˌðeərˈɑːftə(r) niedługo potem
side serving saɪd ˈsɜːvɪŋ dodatek
do dania głównego
sightseeing ˈsaɪtsiːɪŋ zwiedzanie
signatory ˈsɪɡnətri sygnatariusz,
podpisujący umowę

sedate sɪˈdeɪt spokojny, senny

significance sɪɡˈnɪfɪkəns znaczenie, doniosłość

salubrious səˈluːbrɪəs porządny,
dobry

seductive sɪˈdʌktɪv uwodzicielski

significantly sɪɡˈnɪfɪkəntli znacząco

sb is at it again ˈsʌmbədi ɪz ət ɪt
əˈɡen ktoś znowu dokazuje (pot.)

seemingly ˈsiːmɪŋli na pozór
self-aware self əˈweə(r)
samoświadomy

Silicon Valley ˈsɪlɪkən ˈvæli Dolina
Krzemowa

sb would not dream of doing
sth ˈsʌmbədi wʊd nɒt driːm əv
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ ktoś nie mógłby
nawet marzyć o tym, aby coś zrobić
sb’s claim to fame ˈsʌmbədiz kleɪm
tə feɪm coś, co kogoś wsławiło, coś,
dzięki czemu ktoś jest znany
sb’s cup of tea ˈsʌmbədiz kʌp əv tiː
coś, co ktoś lubi, czyjaś preferencja
sb’s lap ˈsʌmbədɪz læp czyjś
podołek, czyjeś kolana (gdy można
na nich usiąść, gdy osoba siedzi
itp.)
scaling ˈskeɪlɪŋ skalowanie, dostosowywanie rozmiarów

self-made self meɪd który doszedł
do czegoś sam, o własnych siłach
self-management self
ˈmænɪdʒmənt samodzielne
zarządzanie, zarządzanie sobą
selfish ˈselfɪʃ samolubny
semi-X ˈsemi wpół, częściowo X
sense of identity sens əv aɪˈdentɪti
poczucie tożsamości
sensitivity ˌsensəˈtɪvəti czułość,
wrażliwość
SEO (search engine optimization)
ˌes iː ˈəʊ ˌsɜːtʃ endʒɪn
ˌɒptɪmaɪˈzeɪʃn optymalizacja

scant skænt niewielki, skąpy

wyników wyszukiwania

scare skeə(r) panika, popłoch

sesame ˈsesəmi sezam

scattered ˈskætəd rozsiany

severity sɪˈverɪti dotkliwość,
bolesność

scattered with sth ˈskætəd wɪð
ˈsʌmθɪŋ upstrzony czymś, usiany
scattering ˈskætərɪŋ garstka
scenic route ˈsiːnɪk ruːt trasa widokowa
schedule ˈʃedjuːl harmonogram
scheduled ˈʃedjuːld zaplanowany
scheduling ˈʃedjuːlɪŋ sporządzanie
harmonogramu, umawianie się
scheme skiːm program, plan
scientist ˈsaɪəntɪst naukowiec
scope skəʊp skala, rozmiary

sewage ˈsjuːɪdʒ ścieki
sexual abuse ˈsekʃʊəl əˈbjuːs
wykorzystywanie seksualne
shark-infested ʃɑːk ɪnˈfestɪd
w którym aż się roi od rekinów
sharply ˈʃɑːpli ostro

simply put... ˈsɪmpli pʊt mówiąc
prosto/po prostu...
sip sɪp łyk
skepticism ˈskeptɪsɪz(ə)m sceptycyzm (US)
skewer ˈskjʊə(r) rożen
ski lodge skiː lɒdʒ schronisko narciarskie
sleek sliːk gładki, elegancki
slightly ˈslaɪtli odrobinę
slip-up ˈslɪp ʌp potknięcie
slippery slope ˈslɪpəri sləʊp równia
pochyła
sluggish ˈslʌɡɪʃ powolny
smack dab in the middle of
sth smæk dæb ɪn ðə ˈmɪdl əv
ˈsʌmθɪŋ w samiuteńkim środku
czegoś (pot.)
small-time operation ˈsmɔːl taɪm
ˌɒpəˈreɪʃn mała firma
smallholder ˈsmɔːlhəʊldə(r) drobny producent rolny
smooth smuːð gładki, regularny

sheer ʃɪə(r) zwykły, czysty

so as to do sth... ˈsəʊ əz tə du
ˈsʌmθɪŋ ...po to, aby coś zrobić...

sheer drop ʃɪə(r) drɒp stromizna,
klif

social animal ˈsəʊʃl ˈænɪml zwierzę
stadne, towarzyska osoba

shelf life ʃelf laɪf okres
przydatności, czas, kiedy coś jest
aktualne/działa

social cause ˈsəʊʃl kɔːz aktywizm społeczny, ważny problem
społeczny

Colorful
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social media circuit ˈsəʊʃl ˈmiːdɪə
ˈsɜːkɪt arena/obszar mediów
społecznościowych
sock puppet sɒk ˈpʌpɪt pacynka (ze
skarpetki), skarpetkowa kukiełka
soil sɔɪl ziemia
solace ˈsɒlɪs pociecha, pocieszenie
sole səʊl jedyny, pojedynczy
solely ˈsəʊli wyłącznie
solicitor səˈlɪsɪtə(r) adwokat (UK)
solidarity with sb ˌsɒlɪˈdærɪti wɪð
ˈsʌmbədi solidarność z kimś
somewhat ˈsʌmwɒt nieco,
cokolwiek

staffing ˈstɑːfɪŋ obsadzenie
stanowisk, obsada etatów
staggering ˈstæɡərɪŋ olbrzymi,
oszałamiający
staple ˈsteɪpl typowy element,
stały element czegoś
star cast stɑː(r) kɑːst gwiazdorska
obsada
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sth is something to behold

ˈsʌmθɪŋ ɪz ˈsʌmθɪŋ tə bɪˈhəʊld coś

jest czymś naprawdę niezwykłym,
coś jest niesamowitym widokiem

sth screams X ˈsʌmθɪŋ skriːmz coś
aż krzyczy „X”, coś jest wręcz symbolem X

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

sth takes some getting used
to ˈsʌmθɪŋ teɪks səm ˈɡetɪŋ ˈjuːst
tuː do czegoś trzeba się trochę
przyzwyczaić

starting point ˈstɑːtɪŋ pɔɪnt punkt
początkowy

sth won’t cut it ˈsʌmθɪŋ wəʊnt kʌt
ɪt coś nie wystarczy (pot.)

stately ˈsteɪtli okazały, godny

stimulus ˈstɪmjʊləs bodziec

statement ˈsteɪtmənt oświadczenie

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

sophisticated səˈfɪstɪkeɪtɪd 
wyrafinowany

stateroom ˈsteɪtruːm prywatna
kabina

sorrow ˈsɒrəʊ żal

steep stiːp stromy, wysoki

sorry, not sorry... ˈsɒri nɒt
ˈsɒri przepraszam, ale nie chcę
przepraszać... (iron.)

steeped in sth stiːpt ɪn ˈsʌmθɪŋ
przesiąknięty czymś

sort sɔːt typ, rodzaj

stewed stjuːd duszony, pieczony

sound ˈsaʊnd mocny, solidny

sth doesn’t take a rocket scientist ˈsʌmθɪŋ ˈdʌznt teɪk ə ˈrɒkɪt
ˈsaɪəntɪst nie trzeba być geniuszem, by coś zrozumieć

straightforward ˌstreɪtˈfɔːwəd
prosty, jasny

sth goes like this... ˈsʌmθɪŋ ɡəʊz
ˈlaɪk ðɪs coś wygląda następująco...
(pot.)

streaming network ˈstriːmɪŋ
ˈnetwɜːk platforma nadająca treści
strumieniowo (np. wideo)

sth is a good start ˈsʌmθɪŋ
ɪz ə ɡʊd stɑːt coś jest dobrym
początkiem

street vendor striːt ˈvendə(r)
sprzedawca uliczny

spare speə(r) dodatkowy, wolny
(pokój, pieniądze)
spatial ˈspeɪʃl przestrzenny
spectacular spekˈtækjələ(r) spektakularny
spicy ˈspaɪsi pikantny
spinning ˈspɪnɪŋ obracający się
spiralling ˈspaɪərəlɪŋ wymykający
się spod kontroli, niekontrolowany
(UK)
spit-and-sawdust spɪt ənd ˈsɔːdʌst
staromodny
splendour ˈsplendə(r) splendor
(UK)
spontaneous spɒnˈteɪnɪəs spontaniczny, niezaplanowany
spotty ˈspɒti raz dobry, raz zły,
niekompletny (US)
sprawling ˈsprɔːlɪŋ bardzo rozległy,
o dużej powierzchni
squarely ˈskweəli w samym
(środku), bezpośrednio (w centrum
wydarzeń itp.)
staff member stɑːf ˈmembə(r)
członek załogi, pracownik

stellar ˈstelə(r) wspaniały, wybitny

sth is bigger than sb would care
to admit ˈsʌmθɪŋ ɪz ˈbɪɡə(r) ðən
ˈsʌmbədi wʊd keə(r) tu ədˈmɪt coś
jest większe, niż ktoś otwarcie by
przyznał
sth is difficult to swallow ˈsʌmθɪŋ
ɪz ˈdɪfɪkəlt tə ˈswɒləʊ coś jest
trudne do przyjęcia
sth is easier said than
done ˈsʌmθɪŋ ɪz ˈiːzɪə(r) ˈsed ðən
dʌn łatwiej coś powiedzieć, niż
zrobić
sth is going to take time ˈsʌmθɪŋ
ɪz ˈɡəʊɪŋ tə teɪk ˈtaɪm coś będzie
wymagało czasu
sth is hard to come by ˈsʌmθɪŋ ɪz
haːd tə kʌm baɪ trudno jest o coś,
coś jest trudnodostępne

stock exchange stɒk ɪksˈtʃeɪndʒ
giełda papierów wartościowych
stock owner stɒk ˈəʊnə(r)
właściciel akcji
stock ownership plan stɒk
ˈəʊnəʃɪp plæn akcjonariat
pracowniczy (w firmie)

stranded strændɪd uwięziony,
zdany na własne siły

strict strɪkt surowy, restrykcyjny
stroll strəʊl przechadzka
stronghold ˈstrɒŋhəʊld bastion,
forteca
subject ˈsʌbdʒɪkt obiekt (badań),
badany (osoba badana)
subject to sth ˈsʌbdʒɪkt tə ˈsʌmθɪŋ
podlegający czemuś, narażony na
coś
subsidiary səbˈsɪdɪəri filia, spółka
zależna
subsidised ˈsʌbsɪdaɪzd subsydiowany, dotowany
substantial səbˈstænʃl pokaźny,
znaczny
substantially səbˈstænʃəli
znacząco, w znacznym stopniu

Colorful
MEDIA

subtle ˈsʌtl subtelny

T

Suez Canal ˌsuːˈez kəˈnæl Kanał
Sueski

tact tækt takt

sufficient səˈfɪʃnt wystarczający

tailless ˈteɪl ləs pozbawiony ogona

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

tailspin ˈteɪlspɪn chaos,
dezorganizacja

suite swiːt apartament
summit ˈsʌmɪt szczyt (również
spotkanie na szczycie)
sun-soaked sʌn səʊkt pławiący się
w słońcu (np. odpoczywający), zalany słońcem (np. plaża)
Super Bowl ˈsuːpə(r) bəʊl finał
mistrzostw futbolu amerykańskiego
(US)
superstitious ˌsuːpəˈstɪʃəs
przesądny
supply chain səˈplaɪ tʃeɪn łańcuch
dostaw
supposedly səˈpəʊzɪdli rzekomo

takeaway ˈteɪkəweɪ na wynos (UK)
takeover ˈteɪkəʊvə(r) przejęcie
(spółki)
tan tæn opalenizna
tap tæp kurek, kran
task-oriented tɑːsk ˈɔːrɪəntɪd 
zorientowany na wykonywanie
zadań, zadaniowy
tax haven tæks ˈheɪvn raj
podatkowy
tax return tæks rɪˈtɜːn zeznanie
podatkowe
taxation tækˈseɪʃn opodatkowanie
taxpayer ˈtækspeɪə(r) podatnik

surge sɜːdʒ gwałtowny wzrost,
skok (czegoś)

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

Surgeon General ˈsɜːdʒən ˈdʒenrəl
naczelny lekarz wojskowy

technique tekˈniːk technika,
sposób robienia czegoś

surreptitiously ˌsʌrəpˈtɪʃəsli
chyłkiem

temperance ˈtempərəns umiar,
abstynencja

surroundings səˈraʊndɪŋz okolica

temperate ˈtempərət umiarkowany

survey ˈsɜːveɪ badanie, sondaż

temporarily ˈtemprərəli tymczasowo

suspicious səˈspɪʃəs podejrzany
sustainability səˌsteɪnəˈbɪləti
zrównoważony rozwój/działanie
ekologiczne
sustainable səˈsteɪnəbl
zrównoważony ekologicznie
swamped with sth swɒmpt wɪð
ˈsʌmθɪŋ być czymś zawalonym (np.
robotą)

tempting ˈtemptɪŋ kuszący
term tɜːm pojęcie, słowo (na coś)
terminus ˈtɜːmɪnəs stacja końcowa
(linii autobusowej, kolejowej itp.)
terraced ˈterəst tarasowy, z tarasami
terrestrial tɪˈrestrɪəl ziemski
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that’s not to say... ðæts nɒt tə ˈseɪ
nie chodzi o to, że...
the best of both worlds ðə best əv
bəʊθ wɜːldz plusy obydwóch opcji
the better part of X ðə ˈbetə(r) pɑːt
əv większość X, większa część X
the city that never sleeps ðə ˈsɪti
ðət ˈnevə sliːps miasto, które nigdy
nie śpi (pot. o Nowym Jorku)
the crunch ðə krʌntʃ kryzys, sytuacja kryzysowa
the dawn of a new era ðə dɔːn əv
ə njuː ˈɪərə początek nowej ery
the dust has settled... ðə dʌst həz
ˈsetld kurz osiadł, dym opadł (kiedy
już jest po wszystkim)
the golden arches ðə ˈɡəʊldən
ˈɑːtʃɪz pot. o McDonald’s
the likes of X ðə ˈlaɪks əv ludzie/
rzeczy typu X, ludzie/rzeczy takie,
jak X
the lion’s share ðə ˈlaɪənz ʃeə(r)
lwia dola/część
the little guy ðə ˈlɪtl ɡaɪ szary
człowiek, zwykły człowiek
the needy ðə ˈniːdi potrzebujący
the Netherlands ðə ˈneðələndz
Holandia
the next big thing ðə nekst bɪɡ
ˈθɪŋ kolejna wielka rzecz, kolejny
hit/przebój (np. rynkowy)
the occasional X ði əˈkeɪʒənl przypadkowy X
the real deal ðə rɪǝl diːl autentyk,
ktoś/coś z prawdziwego zdarzenia
the rich get richer ðə rɪtʃ ɡet
ˈrɪtʃə(r) bogaci się bogacą
the rule of X ðə ruːl əv prawo X,
zasada X
the site of sth ðə saɪt əv ˈsʌmθɪŋ
miejsce czegoś

sway sweɪ kontrola, wpływ

terrifying ˈterɪfaɪɪŋ przerażający,
straszny

sweet spot swiːt spɒt idealna
równowaga, złoty środek

test site ˈtest saɪt poligon
doświadczalny

the sweet spot ðə swiːt spɒt złoty
środek, najbardziej korzystny
wybór/punkt (pot.)

swiftly ˈswɪftli prędko, szybko

that said... ðət sed chociaż...,
mimo to...

the ups and downs ði ʌps ənd
daʊnz wzloty i upadki

that sounds fair! ðət ˈsaʊndz feə(r)
brzmi dobrze!, brzmi sensownie!

the upshot of sth ði ˈʌpʃɒt əv
ˈsʌmθɪŋ rezultat czegoś

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

Colorful
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the very X ðə ˈveri X sam w sobie,
sam X (np. sam szczyt)
the wealthy ðə ˈwelθi ludzie
zamożni/bogaci
the writing is on the wall ðə ˈraɪtɪŋ
ɪz ɒn ðə wɔːl zanosi się na coś
the X mark ðə mɑːk X granica/
wielkość
the year up to X ðə ˈjiə(r) ʌp tu
w skali roku do X (np. danego
miesiąca)
there is a fine line between X and
Y ðeə(r) ɪz ə faɪn laɪn bɪˈtwiːn ənd
X dzieli niewiele od Y, X i Y są
bardzo podobne
there is every likelihood
that... ðeə(r) ɪz ˈevri ˈlaɪklɪhʊd ðæt
jest bardzo prawdopodobne, że...
there is no doubt that... ðeə(r)
ɪz nəʊ daʊt ðæt nie ulega
wątpliwości, że...

TLC (tender loving care) ˌtiː el ˈsiː
ˈtendə(r) ˈlʌvɪŋ keə(r) troskliwa
opieka (np. nad kimś chorym)
to a certain extent tu ə ˈsɜːtn
ɪkˈstent do pewnego stopnia
to abound tu əˈbaʊnd obfitować,
być pełnym/lekko dostępnym
(o czymś)
to accommodate sth tu
əˈkɒmədeɪt ˈsʌmθɪŋ dopasować
coś, dostosować się do czegoś
to accompany sb tu əˈkʌmpəni
ˈsʌmbədi towarzyszyć komuś
to accumulate tu əˈkjuːmjəleɪt
gromadzić (się)
to accumulate sth tu əˈkjuːmjəleɪt
ˈsʌmθɪŋ zgromadzić coś
to accuse sb of doing sth tu

əˈkjuːz ˈsʌmbədi əv ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ
 bwiniać kogoś o zrobienie czegoś,
o

oskarżyć kogoś

therefore ˈðeəfɔː(r) zatem

to acknowledge tu əkˈnɒlɪdʒ
przyznać, uznać

thermoscope ˈθəːməskəʊp termoskop

to acquit sb tu əˈkwɪt ˈsʌmbədi
uniewinnić kogoś

these days ðiːz deɪz obecnie,
dzisiejszymi czasy

to act fast tu ækt fɑːst działać
szybko

thick θɪk gruby

to adjust sth tu ˈsʌmθɪŋ
dostosować coś, wyrównać

Third World country ˈθɜːd wɜːld
ˈkʌntri kraj Trzeciego Świata
thorough ˈθʌrə dokładny
thoughtful ˈθɔːtfəl przemyślany,
wnikliwy
threat θret zagrożenie, groźba
thriving ˈθraɪvɪŋ kwitnący, dobrze
prosperujący
throngs θrɒŋz tłumy
thus ðʌs zatem, tym samym
thus far ðʌs fɑː(r) jak dotąd
time and time again taɪm ənd taɪm
əˈɡen cały czas, bezustannie
time trial ˈtaɪm ˈtraɪəl próba czasu,
jazda na czas
time-consuming taɪm ˈkənˈsjuːmɪŋ
czasochłonny
tissue ˈtɪʃuː tkanka
titan ˈtaɪtn tytan, olbrzym

to admit sth tu ədˈmɪt ˈsʌmθɪŋ
przyznać coś
to admit to doing sth tu ədˈmɪt tə
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ przyznać się do
(z)robienia czegoś
to advertise tu ˈædvətaɪz
reklamować
to advocate for sth tu ˈædvəkeɪt
fə(r) ˈsʌmθɪŋ opowiadać się
za czymś (ważną sprawą, ideą),
popierać coś
to aim for sth tu eɪm fə(r) ˈsʌmθɪŋ
dążyć do czegoś, celować w coś
to aim to do sth tu eɪm tə du
ˈsʌmθɪŋ mieć coś na celu, starać się
coś zrobić
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to alleviate sth tu əˈliːvieɪt ˈsʌmθɪŋ
załagodzić coś, uśmierzyć
to alter sth tu ˈɔːltə(r) ˈsʌmθɪŋ
zmieniać coś
to amass sth tu əˈmæs ˈsʌmθɪŋ
zgromadzić coś, zebrać (o bogactwie, majątku)
to amount to X tu əˈmaʊnt tǝ
wynieść X, łącznie stanowić X
to anticipate tu ænˈtɪsɪpeɪt
przewidywać
to applaud sth tu əˈplɔːd ˈsʌmθɪŋ
przyklasnąć czemuś
to apply for sth tu əˈplaɪ fə(r)
ˈsʌmθɪŋ złożyć podanie o coś
(pracę)
to argue that... tu ˈɑːɡjuː ðæt
przekonywać, że...
to arise tu əˈraɪz pojawić się
to arouse interest tu əˈraʊz
ˈɪntrəst wzbudzić zainteresowanie
to arrange sth tu əˈreɪndʒ ˈsʌmθɪŋ
zaplanować coś, zaaranżować
to assert oneself tu əˈsɜːt wʌnˈself
zaznaczyć swoją rację/autorytet
to assess sth tu əˈses ˈsʌmθɪŋ
ocenić coś
to associate sth with sth tu

əˈsəʊsieɪt ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ
k ojarzyć coś z czymś

to assume tu əˈsjuːm założyć
to attend sth tu əˈtend ˈsʌmθɪŋ
chodzić na coś, brać udział w czymś
to augment sth tu ɔ:gˈment
ˈsʌmθɪŋ wzmocnić coś, powiększyć
to authenticate sth tu ɔːˈθentɪkeɪt
ˈsʌmθɪŋ potwierdzić autentyczność
czegoś
to award sb sth tu əˈwɔːd ˈsʌmbədi
ˈsʌmθɪŋ przyznać coś komuś
(nagrodę), nagrodzić kogoś czymś
to back down tə bæk daʊn
odpuścić (sobie), dawać za wygraną

to air sth tu eə(r) ˈsʌmθɪŋ dać
czemuś wyraz

to back sth up tə bæk ˈsʌmθɪŋ ʌp
popierać coś, wspierać

to air sth tu eə(r) ˈsʌmθɪŋ wyrzucić
coś z siebie (np. frustrację, emocje
itp.)

to balloon to X tə bəˈluːn tə
gwałtownie wzrosnąć/zwiększyć się
do X

Colorful
MEDIA

to ban sth tə bæn ˈsʌmθɪŋ zakazać
czegoś, zabronić
to battle tə ˈbætl toczyć batalię
to be at peace with sth tə bi ət piːs
wɪð ˈsʌmθɪŋ zaakceptować coś,
pogodzić się z czymś
to be bound to do sth tə bi baʊnd
tə du ˈsʌmθɪŋ na pewno coś zrobić
to be down to sth tə bi daʊn tə
ˈsʌmθɪŋ być spowodowanym czymś
to be here to stay tə bi hɪə tə steɪ
zadomowić się na dobre
to be in favour of sth tə bi ɪn
ˈfeɪvə(r) ǝv ˈsʌmθɪŋ być za czymś,
opowiadać się po stronie czegoś
to be in for sth tə bi ɪn fə(r)
ˈsʌmθɪŋ mieć coś przed sobą,
musieć czemuś sprostać
to be in it for a long haul tə bi ɪn ɪt
fər ə ˈlɒŋ hɔːl pozostać gdzieś/przy
czymś na dłużej
to be in sb’s good books tə bi ɪn
ˈsʌmbədɪz ɡʊd bʊks mieć u kogoś
dobre notowania
to be no slouch tə bi nəʊ slaʊtʃ być
nie w ciemię bitym, być nie byle
kim

to become host to sth tə bɪˈkʌm
həʊst tə ˈsʌmθɪŋ stać się miejscem
dla czegoś (np. wydarzenia)
to beg the question tə beɡ ðə
ˈkwestʃən (aż) prosić się o pytanie,
nasuwać się (o pytaniu)
to bend over backwards to do
sth tə bend ˈəʊvə(r) ˈbækwədz tə
du ˈsʌmθɪŋ stawać na głowie, byle
tylko coś zrobić
to bestow tə bɪˈstəʊ przekazać,
dać (coś w darze)
to bet against sb tə bet əˈɡenst
ˈsʌmbədi postawić na czyjąś
porażkę
to bill sth as sth tə bɪl ˈsʌmθɪŋ əz
ˈsʌmθɪŋ reklamować coś/ogłaszać
jako coś/jakieś
to blacklist sth tə ˈblæklɪst
ˈsʌmθɪŋ dodać coś do czarnej listy,
zablokować coś
to blame sth for sth tə bleɪm
ˈsʌmθɪŋ fə(r) ˈsʌmθɪŋ obwiniać coś
o coś
to boast sth tə bəʊst ˈsʌmθɪŋ
chwalić się czymś, szczycić
to bode well for X tə bəʊd wel fə(r)
dobrze wróżyć dla X

to be out shopping tə bi aʊt ˈʃɒpɪŋ
wyjść na zakupy

to book sth tə bʊk ˈsʌmθɪŋ
zarezerwować coś

to be running high tə bi ˈrʌnɪŋ haɪ
sięgać zenitu (np. o emocjach)

to boost sth tə buːst ˈsʌmθɪŋ
pobudzić coś, umocnić

to be spoilt for choice tə bi spɔɪlt
fə(r) tʃɔɪs mieć aż nadto opcji/
możliwości (UK)

to bother sb tǝ ˈbɒðə(r) ˈsʌmbədi
przeszkadzać komuś

to be taken advantage of tə
bi ˈteɪkən ədˈvɑːntɪdʒ ɒv być
wykorzystywanym
to be wary of sth tə bi ˈweəri əv
ˈsʌmθɪŋ mieć się na baczności
przed czymś, uważać na coś
to bear sth in mind tə beə(r)
ˈsʌmθɪŋ ɪn maɪnd pamiętać o
czymś, uwzględniać coś
to bear to do sth tə beə(r) tə du
ˈsʌmθɪŋ znieść (z)robienie czegoś
to beat around the bush tə biːt
əˈraʊnd ðə bʊʃ owijać w bawełnę,
mówić ogródkami

to brace oneself tə breɪs wʌnˈself
przygotować się (na coś złego)
to break sth down into sth tə

breɪk ˈsʌmθɪŋ daʊn ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ
r ozłożyć coś na jakieś elementy

to breed sth tə briːd ˈsʌmθɪŋ
hodować coś, rozmnażać
to bring sb up tə brɪŋ ˈsʌmbədi ʌp
wychowywać kogoś
to bring sth about tə brɪŋ ˈsʌmθɪŋ
əˈbaʊt spowodować coś, przynieść
to browse tə braʊz przeglądać (towary)
to buck the trend tə bʌk ðə trend
oprzeć się trendowi
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to build sth up tǝ bɪld ˈsʌmθɪŋ ʌp
zbudować coś (stopniowo), zebrać
to burst the bubble tə bɜːst ðə
ˈbʌbl pęknąć (o boomie, niestabilnym wzroście gospodarczym)
to buy sb out tə baɪ ˈsʌmbədi aʊt
wykupić kogoś (czyjąś dolę), przejąć
(czyjś interes)
to capitalise on sth tə ˈkæpɪtəlaɪz
ɒn ˈsʌmθɪŋ obrócić coś na własną
korzyść, zarobić na czymś
to caramelise tə ˈkærəməlaɪz s/
karmelizować, ulegać karmelizacji
to carry sth out tə ˈkæri ˈsʌmθɪŋ
aʊt przeprowadzić coś
to carve sth out tə kɑːv ˈsʌmθɪŋ
aʊt wytworzyć (sobie) coś
to cash in tə kæʃ ɪn spieniężyć coś,
zamienić coś na gotówkę
to catch on tə kætʃ ɒn przyjąć się,
zyskać popularność
to catch sb off-guard tə kætʃ
ˈsʌmbədi ɒf ɡɑːd zaskoczyć kogoś
to catch sb out tə kætʃ ˈsʌmbədi
aʊt zaskoczyć kogoś (o złej sytuacji,
czymś niedobrym)
to catch sb’s attention tə kætʃ
ˈsʌmbədɪz əˈtenʃn zwrócić czyjąś
uwagę
to cater for sb tə ˈkeɪtə(r) fə(r)
ˈsʌmbədi adresować ofertę do
kogoś (UK)
to cater sth to sb tə ˈkeɪtə(r)
ˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmbədi zapewniać coś
komuś, dostarczać
to cater to sb tə ˈkeɪtə(r) tə
ˈsʌmbədi zajmować się kimś
to cave in to sth tə keɪv ɪn tə
ˈsʌmθɪŋ ulec czemuś/przed czymś
(pot.)
to cease sth tə siːs ˈsʌmθɪŋ
zaprzestać czegoś, przestać coś
(robić)
to cease to exist tə siːs tu ɪɡˈzɪst
przestać istnieć
to censor sth tə ˈsensə(r) ˈsʌmθɪŋ
ocenzurować coś
to centre on sth tə ˈsentə(r) ɒn
ˈsʌmθɪŋ skupić się na czymś,
skoncentrować się na czymś (UK)

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

to come across as X tə kʌm əˈkrɒs
əz sprawiać wrażenie X, wywrzeć
wrażenie X (o osobie)

to congregate somewhere tə
ˈkɒŋɡrɪɡeɪt ˈsʌmweə(r) zbierać się
gdzieś (tłumnie)

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

to come as no shock tə kʌm əz nəʊ
ʃɒk nie być żadną niespodzianką

to contain sth tə kənˈteɪn ˈsʌmθɪŋ
zawierać coś

to come as no surprise tə kʌm
əz nəʊ səˈpraɪz nie być żadną
niespodzianką

to contend tə kənˈtend twierdzić,
utrzymywać

to challenge X assumption tə
ˈtʃæləndʒ əˈsʌmpʃn podważyć
założenie X, zadać kłam twierdzeniu
X
to champion sth tə ˈtʃæmpɪən
ˈsʌmθɪŋ opowiadać się za czymś
to change for the better tə tʃeɪndʒ
fə(r) ðə ˈbetə(r) zmienić się na lepsze
to charter sth tə ˈtʃɑːtə(r) ˈsʌmθɪŋ
wyczarterować coś
to check sth off tə tʃek ˈsʌmθɪŋ ɒf
odhaczyć coś (z listy)
to check sth out tə tʃek ˈsʌmθɪŋ
aʊt sprawdzić coś, badać
to cheer sb up tə tʃɪə(r) ˈsʌmbədi
ʌp pocieszyć kogoś, dodać otuchy
to cherish sth tə ˈtʃerɪʃ ˈsʌmθɪŋ
pielęgnować coś, wysoko sobie
cenić
to churn sth tə tʃɜːn ˈsʌmθɪŋ
produkować coś masowo, masowo
wydawać
to circumvent sth tə ˌsɜːkəmˈvent
ˈsʌmθɪŋ ominąć coś
to cite sth tə saɪt ˈsʌmθɪŋ
przytaczać coś
to clamour for sth tə ˈklæmə(r)
fə(r) ˈsʌmθɪŋ domagać się czegoś,
głośno żądać (UK)
to close down tə kləʊz daʊn
zamknąć (np. zakład)
to close X’s doors tə kləʊz dɔːz
zamknąć podwoje X, zamknąć X
(o firmie)
to co-found sth tə kəʊˈfaʊnd
ˈsʌmθɪŋ założyć coś wspólnie
(z kimś)
to coexist tə ˌkəʊɪɡˈzɪst
współistnieć
to combat sth tə ˈkɒmbæt ˈsʌmθɪŋ
zwalczać coś, walczyć z czymś

to come crumbling down tə kʌm
ˈkrʌmblɪŋ daʊn rozpaść się/rozwalić
doszczętnie
to come in contact with sth tə
kʌm ɪn ˈkɒntækt wɪð ˈsʌmθɪŋ wejść
z czymś w kontakt
to come in handy tə kʌm ɪn ˈhændi
przydać się (pot.)
to come through tə kʌm θruː
wypełnić swoją obietnicę, zrobić to,
co się obiecało (o kimś)
to come to an end tə kʌm tu ən
end dobiec kresu/końca
to come to mind tə kʌm tə maɪnd
przyjść na myśl/do głowy
to commit X to sth tə kəˈmɪt tə
ˈsʌmθɪŋ przeznaczyć X na coś
(o pieniądzach)
to compare sth to sth tə

kəmˈpeə(r) ˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmθɪŋ
 orównać coś z czymś
p

to contend with sth tə kənˈtend
wɪð ˈsʌmθɪŋ borykać się z czymś;
musieć z czymś sobie poradzić
to contribute tə kənˈtrɪbjuːt
przyczynić się, mieć wpływ
to contribute to sth tə kənˈtrɪbjuːt
tə ˈsʌmθɪŋ przyczyniać się do
czegoś
to convert tə kənˈvɜːt przekształcić,
zmienić
to convert sth into sth tǝ kənˈvɜːt
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntǝ ˈsʌmθɪŋ zmienić coś
w/na coś
to convey sth tə kənˈveɪ ˈsʌmθɪŋ
przekazać coś
to cough up X tə kɒf ʌp wybulić X
to count on sth tə kaʊnt ɒn
ˈsʌmθɪŋ liczyć na coś
to crack down on sth tə kræk daʊn
ɒn ˈsʌmθɪŋ rozprawić się z czymś

to compile sth tə kəmˈpaɪl ˈsʌmθɪŋ
skompilować coś, zestawić (dane)

to craft sth tə krɑːft ˈsʌmθɪŋ
wyprodukować coś (ręcznie),
stworzyć

to comprehend tə ˌkɒmprɪˈhend
zrozumieć

to crave sth tə kreɪv ˈsʌmθɪŋ
pożądać czegoś, pragnąć

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

to credit sb with doing sth tə

to compromise on sth tə

zrobienie czegoś

ˈkɒmprəmaɪz ɒn ˈsʌmθɪŋ pójść

na kompromis w jakiejś kwestii

to cross one’s mind tə ˈkrɒs wʌnz
maɪnd przejść komuś przez myśl

to concern sth tǝ kənˈsɜːn ˈsʌmθɪŋ
dotyczyć czegoś

to cut deep tə kʌt diːp boleśnie
dotknąć, wywrzeć poważny wpływ

to conclude tə kənˈkluːd dojść
do wniosku

to cut sth off tə kʌt ˈsʌmθɪŋ ɒf
odciąć coś, zaprzestać czegoś

to conclude tə kənˈkluːd
stwierdzić, dojść do wniosku

to dabble in sth tə ˈdæbl ɪn
ˈsʌmθɪŋ robić coś amatorsko

to concoct sth tə kənˈkɒkt ˈsʌmθɪŋ
przygotować coś, upichcić
to conduct research tə kənˈdʌkt
rɪˈsɜːtʃ przeprowadzić badanie
to confirm tə kənˈfɜːm potwierdzić

ˈkredɪt ˈsʌmbədi wɪð ˈduːɪŋ
ˈsʌmθɪŋ przypisywać komuś

to dare to do sth tə deə(r) tə du
ˈsʌmθɪŋ odważyć się na zrobienie
czegoś
to decide on sth tə dɪˈsaɪd ɒn
ˈsʌmθɪŋ ustalić coś

Colorful
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to decipher tə dɪˈsaɪfə(r)
odcyfrować

to disappoint sb tə ˌdɪsəˈpɔɪnt
ˈsʌmbədi rozczarować kogoś

to decline tə dɪˈklaɪn opaść,
zmniejszyć się

to discourage sb (from) doing sth

to decline to do sth tə dɪˈklaɪn tə du
ˈsʌmθɪŋ odmówić zrobienia czegoś
to decrease sth tə dɪˈkriːs ˈsʌmθɪŋ
zmniejszyć coś
to deduce sth tə dɪˈdjuːs ˈsʌmθɪŋ
wydedukować coś
to deem sth sth tə diːm ˈsʌmθɪŋ
ˈsʌmθɪŋ uznawać coś za coś/jakieś
to default on sth tə dɪˈfɔːlt ɒn
ˈsʌmθɪŋ nie spłacić czegoś, odmówić
spłaty (należności)
to defeat sth tə dɪˈfiːt ˈsʌmθɪŋ
pokonać coś
to delight sb with sth tə dɪˈlaɪt
ˈsʌmbədi wɪð ˈsʌmθɪŋ uradować
kogoś czymś
to denounce sth tə dɪˈnaʊns
ˈsʌmθɪŋ wyrzec się czegoś
to depart from X tə dɪˈpɑːt frəm
wyruszać z X
to depict sb tə dɪˈpɪkt ˈsʌmbədi
ukazywać kogoś
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to donate sth tə dəʊˈneɪt ˈsʌmθɪŋ
dać coś w darze (np. na cel charytatywny)

tə dɪsˈkʌrɪdʒ ˈsʌmbədi frəm ˈduːɪŋ
ˈsʌmθɪŋ zniechęcać kogoś do

to downplay sth tə ˌdaʊnˈpleɪ
ˈsʌmθɪŋ zmniejszyć znaczenie czegoś

to dish sth up tə dɪʃ ˈsʌmθɪŋ ʌp
podać coś, zaserwować

to draw a line in the sand tə drɔː
ə laɪn ɪn ðə sænd wyznaczyć jasną
granicę, pokazać, gdzie leży granica
(pot.)

zrobienia czegoś

to dispel sth tə dɪˈspel ˈsʌmθɪŋ
rozwiać (stereotyp, błędne przekonanie)
to dispense sth tə dɪˈspens ˈsʌmθɪŋ
wydawać coś, rozdawać/rozlewać
to dispose of sth tə dɪˈspəʊz əv
ˈsʌmθɪŋ pozbyć się czegoś, wyrzucić
coś

to drive sth down tə draɪv ˈsʌmθɪŋ
daʊn obniżyć coś, sprawić, że coś
spadnie
to drive sth up tə draɪv ˈsʌmθɪŋ ʌp
zwiększyć coś, wywindować
to drop charges tə drɒp ˈtʃɑːdʒɪz
wycofać zarzuty

to disregard sth tə ˌdɪsrɪˈɡɑːd
ˈsʌmθɪŋ zlekceważyć coś

to drop like flies tə drɒp ˈlaɪk flaɪz
padać jak muchy

to disrupt sb tə dɪsˈrʌpt ˈsʌmbədi
przeszkodzić komuś (w jakimś
działaniu)

to drown in sth tə draʊn ɪn ˈsʌmθɪŋ
pogrążyć się w czymś, utonąć

to disrupt sth tə dɪsˈrʌpt ˈsʌmθɪŋ
zaburzyć coś, całkowicie coś
zrewolucjonizować
to distance oneself from sb tə

to dwell on sth tə dwel ɒn ˈsʌmθɪŋ
rozpamiętywać coś, rozwodzić się
nad czymś
to earn a wage tu ɜːn ə weɪdʒ
zarabiać (na życie)

ˈdɪstəns wʌnˈself frəm ˈsʌmbədi
z dystansować się wobec kogoś

to ease sth tu iːz ˈsʌmθɪŋ łagodzić
coś

to distinguish sth tə dɪˈstɪŋɡwɪʃ
ˈsʌmθɪŋ wyróżniać coś

to eat out tu iːt aʊt jadać na
mieście/w restauracji

to derive from X tə dɪˈraɪv frəm
pochodzić od X, wywodzić się z X

to distract sb from sth tə dɪˈstrækt
ˈsʌmbədi frəm ˈsʌmθɪŋ odwracać
czyjąś uwagę od czegoś

to eat sth up tu iːt ˈsʌmθɪŋ ʌp
połknąć coś, wchłonąć (np. o małej
firmie)

to derive income from sth tə dɪˈraɪv
ˈɪŋkʌm frəm ˈsʌmθɪŋ generować
przychody z czegoś, otrzymywać
dochody tytułem czegoś

to divide sth into X and Y tə dɪˈvaɪd
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə ənd podzielić coś na X
iY

to elevate sb tu ˈelɪveɪt ˈsʌmbədi
wynieść kogoś, podnieść (np. notowania kogoś)

to do a world of good tə du ə wɜːld
əv ɡʊd zrobić mnóstwo dobrego

to embark tu ɪmˈbɑːk wyruszyć
(gdzieś), rozpocząć (podróż)

to do alright tə du ɔːlˈraɪt nieźle
sobie radzić (pot.)

to embark on sth tu ɪmˈbɑːk ɒn
ˈsʌmθɪŋ wyruszyć w coś (podróż),
rozpocząć (karierę)

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

to derive sth from sth tə dɪˈraɪv
ˈsʌmθɪŋ frəm ˈsʌmθɪŋ brać coś
(z czegoś), znajdować coś (w czymś)
to deserve sth tə dɪˈzɜːv ˈsʌmθɪŋ
zasługiwać na coś
to determine that... tə dɪˈtɜːmɪn ðæt
określić, że..., ustalić, że...
to dictate sth tə dɪkˈteɪt ˈsʌmθɪŋ
dyktować coś
to die out tə daɪ aʊt wyginąć

to do sth at the drop of a hat tə du
ˈsʌmθɪŋ ət ðə drɒp əv ə hæt zrobić
coś ot tak, od ręki
to do sth out of boredom tə də
ˈsʌmθɪŋ ˈaʊt əv ˈbɔːdəm zrobić coś
z nudów

to differentiate tə ˌdɪfəˈrenʃɪeɪt
wyróżnić, odróżnić

to do sth to great fanfare tə du
ˈsʌmθɪŋ tə ˈɡreɪt ˈfænfeə(r) zrobić
coś z wielką pompą

to direct sb tə dɪˈrekt ˈsʌmbədi
pokierować kimś

to dominate sth tə ˈdɒmɪneɪt
ˈsʌmθɪŋ dominować gdzieś/w czymś

to embrace sb tu ɪmˈbreɪs ˈsʌmbədi
zaakceptować kogoś, przyjąć
to embrace sth tu ɪmˈbreɪs ˈsʌmθɪŋ
przyjąć coś, zaakceptować
to embrace sth tu ɪmˈbreɪs ˈsʌmθɪŋ
zaakceptować coś, przyjąć
to emerge tu ɪˈmɜːdʒ pojawiać się
to emerge from sth tu iˈmɜːdʒ frǝm
ˈsʌmθɪŋ powstać z czegoś, wyniknąć
z czegoś

Colorful
MEDIA

to emphasize sth tu ˈemfəsaɪz
ˈsʌmθɪŋ położyć na coś nacisk
to encounter sth tu ɪnˈkaʊntə(r)
ˈsʌmθɪŋ napotkać coś
to end up doing sth tu end ʌp ˈduːɪŋ
ˈsʌmθɪŋ skończyć na robieniu czegoś
to enhance sth tu ɪnˈhɑːns ˈsʌmθɪŋ
ulepszyć coś, poprawić
to enter liquidation tu ˈentə(r)
ˌlɪkwɪˈdeɪʃn wejść do (stanu) likwidacji (spółki)

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

to get a grip on sth tə ɡet ə ɡrɪp ɒn
ˈsʌmθɪŋ wziąć coś w karby, wziąć coś
pod kontrolę

to feel a bit low tə fiːl ə bɪt ləʊ czuć
się trochę nie w sosie

to get ahead tə ɡet əˈhed posunąć
się do przodu

to ferry sb tə ˈferi ˈsʌmbədi
przewozić kogoś (o promie, statku)

to get cracking tə ɡet ˈkrækɪŋ zacząć
z przytupem (pot.)

to file for divorce tə faɪl fə(r) dɪˈvɔːs
wnieść sprawę o rozwód

to get equipped tə ˈɡet ɪˈkwɪpt
przygotować się (na coś),
(odpowiednio) wyposażyć

to fire sth tə ˈfaɪə(r) ˈsʌmθɪŋ
uruchomić coś, odpalić

to envisage sth tu ɪnˈvɪzɪdʒ ˈsʌmθɪŋ
wyobrazić coś

to flick through sth tə flɪk θruː
ˈsʌmθɪŋ przekartkować coś,
przewertować

to establish sth tu ɪˈstæblɪʃ ˈsʌmθɪŋ
założyć coś, utworzyć
to exceed sb’s expectations tu

to flock somewhere tə flɒk
ˈsʌmweə(r) tłumnie gdzieś
przybywać
to flourish tə ˈflʌrɪʃ kwitnąć, dobrze
się rozwijać

ɪkˈsiːd ˈsʌmbədiz ˌekspekˈteɪʃnz
 rzewyższyć czyjeś oczekiwania/
p

nadzieje

to force-feed sth tə ˈfɔːs fiːd ˈsʌmθɪŋ
zmusić kogoś do czegoś, wcisnąć coś
na siłę

to exercise sth tu ˈeksəsaɪz ˈsʌmθɪŋ
wykazać się czymś

to forge sth tə fɔːdʒ ˈsʌmθɪŋ
podrobić coś, sfałszować

to expand sth tu ɪkˈspænd ˈsʌmθɪŋ
rozwijać coś, rozszerzać

to forward sth tə ˈfɔːwəd ˈsʌmθɪŋ
przekazać coś, przekierować

to exploit sth tu ɪkˈsplɔɪt ˈsʌmθɪŋ
wykorzystać coś

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

to express sth tu ɪkˈspres ˈsʌmθɪŋ
wyrazić coś

to found sth tə faʊnd ˈsʌmθɪŋ
założyć coś

to extend sth tu ɪkˈstend ˈsʌmθɪŋ
przedłużyć coś, wydłużyć

to frolic tə ˈfrɒlɪk figlować, igrać

to exude sth tu ɪɡˈzjuːd ˈsʌmθɪŋ
emanować czymś
to fact-check tə fækt tʃek sprawdzać
merytoryczną poprawność (źródła,
tekstu, danych itp.)
to fall flat tə fɔːl flæt nie wypalić
to fall from grace tə fɔːl frəm ɡreɪs
wypaść z łask
to fall through tə fɔːl θruː nie
powieść się, zerwać (np. o negocjacji,
umowie itp.)
to feature somewhere tə ˈfiːtʃə(r)
ˈsʌmweə(r) pojawiać się gdzieś,
figurować

to gauge sth tə ɡeɪdʒ ˈsʌmθɪŋ
ocenić coś

to feed sth tə fiːd ˈsʌmθɪŋ karmić
coś, zasilać

to entice sb tu ɪnˈtaɪs ˈsʌmbədi
zachęcać kogoś, przyciągać

to equate to sth tu ɪˈkweɪt tə
ˈsʌmθɪŋ przyrównywać się do
czegoś, być porównywalnym z czymś
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to fulfil sth tə fʊlˈfɪl ˈsʌmθɪŋ spełniać
coś (UK)

to get involved in sth tǝ get ɪnˈvɒlvd
ɪn ˈsʌmθɪŋ zaangażować się w coś
to get off tə ɡet ɒf wyjść, wysiąść
to get one’s act together tu get wʌnz
ækt təˈɡeðə(r) wziąć się w garść
(o kimś)
to get out of hand tə get aʊt əv
hænd wymknąć się spod kontroli
to get out somewhere tə ɡet aʊt
ˈsʌmweə(r) wyruszyć gdzieś
(np. do wielkiego świata)
to get people buzzing tə ˈɡet ˈpiːpl
ˈbʌzɪŋ sprawić, że ludzie będą
podekscytowani
to get sth across tə ɡet ˈsʌmθɪŋ
əˈkrɒs przekazać coś, sprawić, że ktoś
coś zrozumie
to get the ball rolling tə ɡet ðə bɔːl
ˈrəʊlɪŋ rozpocząć coś, zacząć (np.
dobrym przykładem, z kopyta itp.)
to get the impression that... tə get
ði ɪmˈpreʃn ðæt mieć wrażenie, że...

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

to get up close and personal with
X tə ˈɡet ʌp kləʊz ənd ˈpɜːsənl wɪð
zobaczyć X z bliska, stanąć oko w oko
zX

to gain notoriety as X tə ɡeɪn
ˌnəʊtəˈraɪəti əz zyskać złą sławę
jako X

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

to gain the upper hand tə ɡeɪn ði
ˈʌpə(r) hænd zdobyć przewagę

to go (it) alone tə ɡəʊ ɪt əˈləʊn
działać w pojedynkę/na własną rękę

to gain traction tə ɡeɪn ˈtrækʃn
zyskać przychylność/popularność
to gang up on sb tə ɡæŋ ʌp ɒn
ˈsʌmbədi rzucić się na kogoś
tłumnie/grupą
to gather tə ˈɡæðə(r) zebrać

to go about doing sth tə ɡəʊ əˈbaʊt
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ zajmować się czymś,
zabierać się do robienia czegoś
to go according to plan tə ɡəʊ
əˈkɔːdɪŋ tə plæn pójść zgodnie
z planem

Colorful
MEDIA

to go ahead tə ɡəʊ əˈhed pójść dalej
(z czymś), zacząć działać
to go all the way back to X tə ɡəʊ ɔːl
ðə ˈweɪ ˈbæk tə sięgać wstecz aż X
to go down well with sb tə ɡəʊ
daʊn wel wɪð ˈsʌmbədi spodobać się
komuś, przypaść do gustu
to go down X road tə ɡəʊ daʊn rəʊd
wybrać X drogę/kierunek (w życiu,
karierze itp.)
to go due west tə ɡəʊ djuː west
wyruszyć na zachód
to go for X tə ɡəʊ fə(r) zostać
sprzedanym po X
to go into liquidation tə ɡəʊ ˈɪntə
ˌlɪkwɪˈdeɪʃn znaleźć się w stanie likwidacji, rozpocząć postępowanie likwidacyjne (spółki)
to go off without a hitch tə ɡəʊ ɒf
wɪðˈaʊt ə hɪtʃ pójść jak po maśle
to go on a spending spree tə ɡəʊ
ɒn ə ˈspendɪŋ spriː wpaść w szał
zakupów
to go on to do sth tə ɡəʊ ɒn
tə du ˈsʌmθɪŋ zrobić coś później/
po (czymś)
to go public tə ɡəʊ ˈpʌblɪk wejść
na giełdę, zadebiutować na giełdzie
(o spółce)
to go so far as to do sth tə ɡəʊ səʊ
fɑː(r) əz tə du ˈsʌmθɪŋ posunąć się
(aż) do zrobienia czegoś
to go some way to do sth tə ɡəʊ
səm ˈweɪ tə du ˈsʌmθɪŋ w pewnym
stopniu się przyczynić do zrobienia
czegoś

to go with the territory tə ɡəʊ wɪð
ðə ˈterɪtri być nieodłącznym elementem czegoś
to grab sth tə græb ˈsʌmθɪŋ
schwytać coś, zdobyć

to grow apace tə ɡrəʊ əˈpeɪs
przyspieszyć tempa (form., arch.)

to imprison sb tu ɪmˈprɪzn ˈsʌmbədi
uwięzić kogoś

to hand in one’s notice tə hænd ɪn
wʌnz ˈnəʊtɪs złożyć wypowiedzenie

to incorporate sth into sth tu

to hand sth to sb tə hænd ˈsʌmθɪŋ
tə ˈsʌmbədi dać coś komuś, wręczyć
to haul sb somewhere tə hɔːl
ˈsʌmbədi ˈsʌmweə(r) zaciągnąć
kogoś gdzieś
to have an X feel tə həv ən fiːl
wydawać się być X
to have money to burn tə həv ˈmʌni
tə bɜːn mieć forsy jak lodu
to have someone worried tə həv
ˈsʌmwʌn ˈwʌrɪd sprawić, że ktoś
będzie się niepokoić
to heap sth onto sth tə hiːp ˈsʌmθɪŋ
ˈɒntə ˈsʌmθɪŋ wrzucić coś (mnóstwo,
dużą ilość czegoś) na coś, nawalić
czegoś do czegoś
to hedge sth tə hedʒ ˈsʌmθɪŋ nie
opowiedzieć się jednoznacznie
w jakiejś kwestii, wymijająco coś
potraktować
to herald sth tə ˈherəld ˈsʌmθɪŋ
zwiastować coś
to hijack sth tə ˈhaɪdʒæk ˈsʌmθɪŋ
porwać coś

to go to great lengths to do sth tə

to hold the key for sth tə həʊld
ðə kiː fə(r) ˈsʌmθɪŋ być kluczem do
czegoś

to go under tə ɡəʊ ˈʌndə(r)
splajtować (pot.)
to go unnoticed tə ɡəʊ ˌʌnˈnəʊtɪst
przejść bez echa, nie zostać
zauważonym
to go viral tə ɡəʊ ˈvaɪrəl
rozpowszechnić się w Internecie,
stać się bardzo popularnym online

to impersonate sb tu ɪmˈpɜːsəneɪt
ˈsʌmbədi naśladować kogoś, udawać

to graduate tə ˈɡrædʒʊeɪt ukończyć
studia/szkołę

to hit a hurdle tə hɪt ə ˈhɜːdl
napotkać przeszkodę

zrobić; dołożyć wielu starań, by coś
zrobić

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

to impound sth tu ɪmˈpaʊnd
ˈsʌmθɪŋ zatrzymać coś, zająć
(o własności przez komornika)

to go through sth tə ɡəʊ θruː
ˈsʌmθɪŋ przejść przez coś
ɡəʊ tə ˈɡreɪt leŋθs tə du ˈsʌmθɪŋ
 osunąć się bardzo daleko, by coś
p
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to hop into sth tə hɒp ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ
wskoczyć do czegoś
to host sth tə həʊst ˈsʌmθɪŋ mieścić
coś
to hum tə hʌm mruczeć, nucić

ɪnˈkɔːpəreɪt ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ
 ołączyć coś do czegoś, włączyć
d

to incur costs tu ɪnˈkɜː(r) kɒsts
ponieść koszty
to indicate tu ˈɪndɪkeɪt oznaczać,
świadczyć
to indicate tu ˈɪndɪkeɪt wskazywać
to indicate sth tu ˈɪndɪkeɪt ˈsʌmθɪŋ
oznaczać coś, wskazywać na coś
to initiate sth tu ɪˈnɪʃɪeɪt ˈsʌmθɪŋ
zainicjować coś
to interact with sb tu ˌɪntəˈrækt
wɪð ˈsʌmbədi wchodzić z kimś
w interakcję
to irk sb tə ɜːk ˈsʌmbədi drażnić
kogoś
to issue a statement tu ˈɪʃuː ə
ˈsteɪtmənt wydać oświadczenie
to issue sth tu ˈɪʃuː ˈsʌmθɪŋ wydać
coś, wyemitować
to judge sth tə dʒʌdʒ ˈsʌmθɪŋ
osądzać coś
to juggle sth tə ˈdʒʌɡl ˈsʌmθɪŋ
żonglować czymś
to jump through hoops tə dʒʌmp
θruː huːps gimnastykować się (by coś
zrobić), (musieć) sporo się namozolić
(by czegoś dokonać) (najcz.
o biurokracji, przepisach itp.)
to keep one’s eye on the ball tə kiːp
wʌnz aɪ ɒn ðə bɔːl nie tracić z oczu
celu
to keep records tə kiːp ˈrekɔːdz
prowadzić księgi, rejestrować coś
(np. transakcje)

to identify sth tu aɪˈdentɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ
określać coś, identyfikować

to keep sth clear tə kiːp ˈsʌmθɪŋ
klɪə(r) jasno coś opisywać/tłumaczyć,
nie komplikować czegoś

to immerse in sth ɪˈmɜːs ɪn ˈsʌmθɪŋ
zagłębić/zatopić (się) w czymś

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

Colorful
MEDIA

to keep up with sth tə kiːp ʌp wɪð
ˈsʌmθɪŋ nadążać za czymś

to liken X to Y tə ˈlaɪkən tə
porównać X do Y

to kick off tə kɪk ɒf rozpocząć się,
uruchomić

to line sb’s pockets tə laɪn
ˈsʌmbədiz ˈpɒkɪts nabić/wypchać
czyjeś kieszenie

to kill sth off tə kɪl ˈsʌmθɪŋ ɒf wybić
coś, zlikwidować
to kiss sth goodbye tə kɪs ˈsʌmθɪŋ
ˌɡʊdˈbaɪ pożegnać się z czymś (na
dobre)
to know one’s limits tə nəʊ wʌnz
ˈlɪmɪts znać swoje ograniczenia
to know one’s staff tə nəʊ wʌnz stɑːf
znać się na rzeczy (pot., o kimś)
to lambaste sb tə læmˈbeɪst
ˈsʌmbədi ostro kogoś skrytykować,
zjechać kogoś
to lash out at sb tə læʃ ˈaʊt ət
ˈsʌmbədi wściec się na kogoś,
wyładować się na kimś
to last tə lɑːst potrwać, trwać
to learn from sth tə lɜːn frəm
ˈsʌmθɪŋ wyciągnąć z czegoś nauczkę
to learn the ropes tə lɜːn ðə rəʊps
poznać tajniki (zawodu, fachu)

to live in a bubble tə lɪv ɪn ə ˈbʌbl
żyć w błogiej nieświadomości, być
odciętym od rzeczywistości
to lobby sb to do sth tə ˈlɒbi
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ wywierać na
kogoś nacisk (polityczny) w celu zrobienia czegoś
to look at the bigger picture tə lʊk
ət ðə ˈbɪɡə(r) ˈpɪktʃə(r) spojrzeć na
coś z szerszej perspektywy
to look into sth tǝ lʊk ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ
zbadać coś, określić
to loom over sb tə luːm ˈəʊvə(r)
ˈsʌmbədi wisieć nad kimś
to lose control of sth tə luːz
kənˈtrəʊl əv ˈsʌmθɪŋ stracić kontrolę
nad czymś
to lose out on sth tə luːz aʊt
ɒn ˈsʌmθɪŋ tracić na czymś, nie
wykorzystywać czegoś (szansy)

to leave sb open to sth tə liːv

to lug sth around tə lʌɡ ˈsʌmθɪŋ
əˈraʊnd taszczyć coś ze sobą

narażając na szwank)

to maintain eye contact tə
meɪnˈteɪn aɪ ˈkɒntækt zachować
kontakt wzrokowy

ˈsʌmbədi ˈəʊpən tə ˈsʌmθɪŋ
 tworzyć kogoś na coś, odsłonić (np.
o

to leave sb with egg on their face tə
liːv ˈsʌmbədi wɪð eɡ ɒn ðeə(r) feɪs
 yjść na durnia (o kimś)
w

to maintain sth tə meɪnˈteɪn
ˈsʌmθɪŋ utrzymać coś, zachować

to let someone go tə let ˈsʌmwʌn
ɡəʊ zwolnić kogoś (ze względu na
redukcję etatów)

to maintain that... tə meɪnˈteɪn ðæt
utrzymywać, że..., twierdzić

to lick one’s wounds tə lɪk wʌnz
wuːndz lizać rany (dochodzić do siebie po potyczce lub przegranej)
to lie elsewhere tə laɪ ˌelsˈweə(r)
leżeć gdzieś indziej, polegać na czymś
innym
to lie in store tǝ laɪ ɪn stɔː(r) czekać
(na kogoś) w przyszłości
to lie in the hands of X tə laɪ ɪn ðə
hændz əv spoczywać w ręku/rękach
X
to lift sth from sth tə lɪft ˈsʌmθɪŋ
frəm ˈsʌmθɪŋ ściągnąć coś z czegoś,
skraść
to light up tə laɪt ʌp zapalić (pot.)

to make a commitment to sb tə

ˈmeɪk ə kəˈmɪtmənt tə ˈsʌmbədi
 oczynić zobowiązanie wobec kogoś,
p

zaangażować się

to make a profit tə meɪk ə ˈprɒfɪt
zarobić, osiągnąć zysk

business-english.com.pl
75/2019
to make sth available to sb tə

ˈmeɪk ˈsʌmθɪŋ əˈveɪləbl tə ˈsʌmbədi
 dostępnić coś komuś
u

to make the case for sth tə ˈmeɪk ðə
keɪs fə(r) ˈsʌmθɪŋ pokazać, czemu
coś jest wartościowe/ważne
to make up for sth tə meɪk ʌp
fə(r) ˈsʌmθɪŋ nadrabiać coś,
zrekompensować
to make use of sth tə ˈmeɪk ˈjuːs əv
ˈsʌmθɪŋ spożytkować coś
to make waves tə meɪk weɪvz
wywołać poruszenie, odbić się
echem
to manifest tə ˈmænɪfest objawić
się, ukazać
to manifest sth tə ˈmænɪfest
ˈsʌmθɪŋ objawić się czymś
to manufacture sth tə

ˌmænjʊˈfæktʃə(r) ˈsʌmθɪŋ
 yprodukować coś
w

to market to sb tǝ ˈmaːkɪt tǝ
ˈsʌmbədi sprzedawać komuś,
oferować (swoje produkty) komuś
to maroon sb tə məˈruːn ˈsʌmbədi
porzucić kogoś
to marvel at sth tə ˈmɑːvl ət ˈsʌmθɪŋ
podziwiać coś
to master sth tə ˈmɑːstə(r) ˈsʌmθɪŋ
opanować coś
to match up with sth tə mætʃ ʌp wɪð
ˈsʌmθɪŋ dopasować (coś) do czegoś
to mature tə məˈtjʊə(r) dojrzeć,
dojrzewać
to measure sth tə ˈmeʒə(r) ˈsʌmθɪŋ
zmierzyć coś
to measure X tə ˈmeʒə(r) wynosić X
(o rozmiarze)

to make accommodations for sth tə

to mimic sth tə ˈmɪmɪk ˈsʌmθɪŋ
naśladować coś

przygotować coś na coś

to miss the boat tə mɪs ðə bəʊt
stracić okazję (pot.)

to make noise tə ˈmeɪk nɔɪz
hałasować, robić zamieszanie

to mock sth tə mɒk ˈsʌmθɪŋ drwić
z czegoś, wyśmiewać się

to make reference to sth tə ˈmeɪk
ˈrefrəns tə ˈsʌmθɪŋ zrobić aluzję
do czegoś, nawiązać

to mock sth tə mɒk ˈsʌmθɪŋ
wyszydzać coś, nabijać się z czegoś

ˈmeɪk əˌkɒməˈdeɪʃnz fə(r) ˈsʌmθɪŋ
 oczynić przygotowania dla czegoś,
p

to make sense tə meɪk sens mieć
sens

to move in the right direction tə
muːv ɪn ðə raɪt dɪˈrekʃn zmierzać
we właściwym kierunku

Colorful
MEDIA

to move in the same circles tə muːv
ɪn ðə seɪm ˈsɜːklz obracać się w tych
samych kręgach

to pass sth tə paːs ˈsʌmθɪŋ
przegłosować coś, uchwalić

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

to pass sth around tə pɑːs ˈsʌmθɪŋ
əˈraʊnd przekazywać coś, podawać
dalej

to move with the times tə muːv wɪð
ðə taɪmz iść z duchem czasu

to pass sth on tə paːs ˈsʌmθɪŋ ɒn
przekazać coś

to neglect sb tə nɪˈɡlekt ˈsʌmbədi
zaniedbać kogoś

to pay attention to sth tə peɪ əˈtenʃn
tə ˈsʌmθɪŋ zwracać na coś uwagę,
skupiać się na czymś

to notice sth tə ˈnəʊtɪs ˈsʌmθɪŋ
zauważyć coś
to oblige tu əˈblaɪdʒ zobowiązać
(kogoś do czegoś)
to offend sb tu əˈfend ˈsʌmbədi
urazić kogoś, obrazić
to opt for sth tu ɒpt fə(r) ˈsʌmθɪŋ
optować za czymś
to opt to do sth tu ɒpt tə du ˈsʌmθɪŋ
wybierać robienie czegoś, optować
za (z)robieniem czegoś
to order sb to do sth tu ˈɔːdə(r)
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ nakazać
komuś zrobienie czegoś
to originate tu əˈrɪdʒɪneɪt zrodzić się
z, pojawić się
to outline sth tu aʊtlaɪn ˈsʌmθɪŋ
wyznaczyć coś, określić
to outpace sth tu ˌaʊtˈpeɪs ˈsʌmθɪŋ
wyprzedzić coś, być szybszym niż coś
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to point sb to sth tə pɔɪnt ˈsʌmbədi
tə ˈsʌmθɪŋ wskazać coś komuś,
pokazać
to pop up somewhere tə pɒp ʌp
ˈsʌmweə(r) pojawić się gdzieś
(nagle, jak grzyby po deszczu itp.)
to possess sth tə pəˈzes ˈsʌmθɪŋ
posiadać coś
to post a loss tə pəʊst ə lɒs
opublikować stratę (o firmie)

to pay lip service tə peɪ lɪp ˈsɜːvɪs
składać gołosłowne deklaracje

to praise sth tə preɪz ˈsʌmθɪŋ
chwalić coś

to perceive tə pəˈsiːv postrzegać

to predate sth tə priˈdeɪt ˈsʌmθɪŋ
poprzedzać coś, być wcześniejszym
od czegoś

to perceive sth as sth tə pəˈsiːv
ˈsʌmθɪŋ əz ˈsʌmθɪŋ postrzegać coś
jako coś
to perfect sth tə pəˈfekt ˈsʌmθɪŋ
udoskonalić coś
to perpetrate sth tə ˈpɜːpɪtreɪt
ˈsʌmθɪŋ dokonać czegoś
to pet sth tə pet ˈsʌmθɪŋ pogłaskać
coś
to phase sth out tə feɪz ˈsʌmθɪŋ aʊt
wycofywać coś (z produkcji, sklepów)
to pick something tə pɪkˈsʌmθɪŋ
wybierać, dobierać coś
to pick sth out tə pɪk ˈsʌmθɪŋ aʊt
wybrać coś (spośród czegoś)

to prevent sth tə prɪˈvent ˈsʌmθɪŋ
zapobiec czemuś
to process sth tə ˈprəʊses ˈsʌmθɪŋ
przetworzyć coś
to proclaim sth tə prəˈkleɪm ˈsʌmθɪŋ
oświadczyć coś
to procure sth tə prəˈkjʊə(r) ˈsʌmθɪŋ
nabyć coś, zorganizować
to prod sb tə prɒd ˈsʌmbədi
popędzać kogoś, popychać
to prohibit sth tə prəˈhɪbɪt ˈsʌmθɪŋ
zabronić czegoś, zakazać
to project tǝ prəˈdʒekt prognozować

to oversee sth tu ˌəʊvəˈsiː ˈsʌmθɪŋ
nadzorować coś, pilnować czegoś

to pick sth up tə pɪk ˈsʌmθɪŋ ʌp
nauczyć się czegoś, zdobyć (wiedzę/
umiejętność)

to promote sb to sth tə prəˈməʊt
ˈsʌmbədi tə ˈsʌmθɪŋ awansować
kogoś na jakieś stanowisko

to overspend tu ˌəʊvəˈspend wydać
za dużo pieniędzy

to pin down tə pɪn daʊn
sprecyzować, wskazać (dokładnie)

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

to overtake sb tu ˌəʊvəˈteɪk
ˈsʌmbədi przebić kogoś, wyprzedzić

to placate sb tə pləˈkeɪt ˈsʌmbədi
uspokoić kogoś

to pamper sb tu ˈpæmpə(r)
ˈsʌmbədi dogadzać komuś,
rozpieszczać

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

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

to partake in sth tə pɑːˈteɪk ɪn
ˈsʌmθɪŋ brać w czymś udział,
zajmować się czymś

to plummet tə ˈplʌmɪt runąć, opaść
w dół

to partner with sb tə ˈpɑːtnə(r) wɪð
ˈsʌmbədi wejść z kimś w spółkę,
działać wspólnie z kimś
to pass by sth tə pɑːs baɪ ˈsʌmθɪŋ
przejść obok czegoś
to pass over sth tə paːs ˈəʊvə(r)
ˈsʌmθɪŋ unieść (coś) ponad czymś,
przelecieć tuż ponad czymś

to ply sth tə plaɪ ˈsʌmθɪŋ kursować
po czymś (np. morzu)
to point one’s finger at sth tə pɔɪnt
wʌnz ˈfɪŋɡə(r) ət ˈsʌmθɪŋ wskazać na
coś (jako winowajcę, powód czegoś
itp.)
to point out tə pɔɪnt aʊt zwracać
uwagę

to pull sth from sth tə pʊl ˈsʌmθɪŋ
frəm ˈsʌmθɪŋ wycofać coś skądś
to pull sth off tə pʊl ˈsʌmθɪŋ ɒf dać
radę coś zrobić (szczególnie o czymś
bardzo trudnym)
to push sb around tə pʊʃ ˈsʌmbədi
əˈraʊnd rozkazywać komuś,
pomiatać kimś
to push sth forward tə pʊʃ ˈsʌmθɪŋ
ˈfɔːwəd promować coś, dążyć do
czegoś

Colorful
MEDIA

to push the boundaries of X tə pʊʃ
ðə ˈbaʊndrɪz əv wykraczać poza
granice X
to put a damper on sth tə pʊt ə
ˈdæmpər ɒn ˈsʌmθɪŋ zepsuć coś,
zniweczyć
to put a dent in sth tə pʊt ə dent ɪn
ˈsʌmθɪŋ uszczuplić coś, nadszarpnąć
to put an X spin on sth tə ˈpʊt ə spɪn
ɒn ˈsʌmθɪŋ ukazać coś w X sposób
to put one’s finger on sth tə pʊt
wʌnz ˈfɪŋɡə(r) ɒn ˈsʌmθɪŋ doskonale
coś określić, trafić z czymś
w dziesiątkę
to put one’s foot down tə pʊt wʌnz
fʊt daʊn tupnąć nogą, postawić
na swoim (pot.)
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 oneself in X’s shoes tə pʊt
wʌnˈself ɪn ʃuːz postawić się
na miejscu X
to put sth forward tə pʊt
ˈsʌmθɪŋ ˈfɔːwəd wyjść z czymś,
zaprezentować coś
to put sth in harm’s way tə pʊt
ˈsʌmθɪŋ ɪn ˈhɑːmz ˈweɪ zagrozić
czemuś, narazić coś na szkodę/
szwank
to put sth together tə pʊt ˈsʌmθɪŋ
təˈɡeðə(r) ułożyć coś, stworzyć
to queue up to do sth tə kjuː ʌp tə
du ˈsʌmθɪŋ ustawiać się w kolejce,
by coś zrobić
to quip tə kwɪp zażartować
to quote sth tə kwəʊt ˈsʌmθɪŋ
przytoczyć coś, podać (np.
informację)
to raise eyebrows tə reɪz ˈaɪbraʊz
wywołać poruszenie/zdumienie
to read between the lines tə riːd
bɪˈtwiːn ðə laɪnz czytać między
wierszami
to reassess sth tə ˌriːəˈses ˈsʌmθɪŋ
ponownie coś ocenić
to recall sth tə rɪˈkɔːl ˈsʌmθɪŋ
wspominać coś, przypominać
to recant tə rɪˈkænt wyprzeć się
(przekonań)

business-english.com.pl
75/2019

to recharge sth tə ˌriːˈtʃɑːdʒ ˈsʌmθɪŋ
naładować coś

to resell sth tǝ ˌriːˈsel ˈsʌmθɪŋ
odsprzedać coś

to recognize sth tə ˈrekəɡnaɪz
ˈsʌmθɪŋ uznać coś, rozpoznać

to resonate with sb tə ˈrezəneɪt wɪð
ˈsʌmbədi przypaść komuś do gustu,
zyskać czyjąś przychylność

to recover from sth tə rɪˈkʌvə(r)
frəm ˈsʌmθɪŋ odzyskać siły/
sprawność po czymś
to redefine sth tǝ ˌriːdɪˈfaɪn ˈsʌmθɪŋ
zredefiniować coś
to reference sth tə ˈrefrəns ˈsʌmθɪŋ
wspominać coś, nawiązywać do
czegoś
to reflect tə rɪˈflekt odzwierciedlać
to reflect X on sb tə rɪˈflekt ɒn
ˈsʌmbədi sprawić, że ktoś wydaje się
być X, wygląda X (np. dobrze, źle itp.)
to refrain from doing sth tə rɪˈfreɪn
frəm ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ powstrzymać sie
od robienia czegoś
to refuse to do sth tə rɪˈfjuːz tə du
ˈsʌmθɪŋ odmówić zrobienia czegoś
to regain sth tə rɪˈɡeɪn ˈsʌmθɪŋ
odzyskać coś
to reign tə reɪn rządzić, panować
to reinstate sth tə ˌriːɪnˈsteɪt
ˈsʌmθɪŋ ponownie coś wprowadzić,
przywrócić (np. jakiś obowiązek,
prawo)
to reinvent oneself tə ˌriːɪnˈvent
wʌnˈself odnawiać swój wizerunek
to reject sth tə rɪˈdʒekt ˈsʌmθɪŋ
odrzucić coś
to relate to sth tə rɪˈleɪt tə ˈsʌmθɪŋ
odnosić się do czegoś, być z czymś
powiązanym
to relocate tə ˌriːləʊˈkeɪt przenieść
się, przeprowadzić
to rely on sth tə rɪˈlaɪ ɒn ˈsʌmθɪŋ
polegać na czymś
to remain tə rɪˈmeɪn pozostawać
to rename sth X tə ˌriːˈneɪm ˈsʌmθɪŋ
zmienić nazwę czegoś na X
to repatriate sb tə riːˈpætrɪeɪt
ˈsʌmbədi repatriować kogoś,
przywieźć do ojczyzny
to replace sb tə rɪˈpleɪs ˈsʌmbədi
zastąpić kogoś
to report sth tə rɪˈpɔːt ˈsʌmθɪŋ zdać
relację, poinformować o czymś

to resonate with sb tə ˈrezəneɪt
wɪð ˈsʌmbədi znajdować zrozumienie
wśród kogoś, być dobrze
rozumianym przez kogoś
to resort to sth tə rɪˈzɔːt tə ˈsʌmθɪŋ
uciekać się do czegoś
to respond to sb tə rɪˈspɒnd tə
ˈsʌmbədi zareagować na kogoś
to restore sth tə rɪˈstɔː(r) ˈsʌmθɪŋ
odnowić coś, przywrócić
to result in sth tə rɪˈzʌlt ɪn ˈsʌmθɪŋ
poskutkować czymś
to resurrect tə ˌrezəˈrekt wskrzesić
to reveal tə rɪˈviːl ujawnić, pokazać
to reveal sth tə rɪˈviːl ˈsʌmθɪŋ
pokazać coś
to reveal sth tə rɪˈviːl ˈsʌmθɪŋ
ujawnić coś, ukazać
to revert to sth tə rɪˈvɜːt tə ˈsʌmθɪŋ
wrócić do czegoś
to review sth tə rɪˈvjuː ˈsʌmθɪŋ
przeanalizować, ocenić coś
to roll around tə rəʊl əˈraʊnd
przyjść, nadejść (pot.)
to roll over tə rəʊl ˈəʊvə(r) ulec,
ustąpić (bez walki) (pot.)
to roll sth out tə rəʊl ˈsʌmθɪŋ aʊt
wprowadzić coś na rynek, wdrożyć
to rub salt into sb’s wounds tə rʌb
sɔːlt ˈɪntə ˈsʌmbədiɪz wuːndz sypać
komuś sól na rany
to ruffle a few feathers tə ˈrʌfl ə fjuː
ˈfeðəz napsuć komuś krwi
to run out of steam tə rʌn aʊt əv
stiːm stracić rozpęd/zapał
to run parallel to sth tə rʌn ˈpærəlel
tə ˈsʌmθɪŋ działać równolegle
z czymś, iść w parze z czymś
to safeguard sth tə ˈseɪfɡɑːd
ˈsʌmθɪŋ zabezpieczyć coś, zapewnić
to sample sth tə ˈsɑːmpl ˈsʌmθɪŋ
spróbować czegoś, skosztować
to satisfy sth tə ˈsætɪsfaɪ ˈsʌmθɪŋ
zadowolić coś

Colorful
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to saturate sth tə ˈsætʃəreɪt ˈsʌmθɪŋ
nasycić coś

to set sth apart tə set ˈsʌmθɪŋ əˈpɑːt
wyróżniać coś

to savage sb tə ˈsævɪdʒ ˈsʌmbədi
pokiereszować kogoś

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

to save up for sth tə seɪv ʌp fə(r)
ˈsʌmθɪŋ oszczędzać na coś, odkładać

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

to scrap for sth tə skræp fə(r)
ˈsʌmθɪŋ bić się o coś, szamotać
to scrub sth tə skrʌb ˈsʌmθɪŋ
wyczyścić coś
to see another day tə ˈsiː əˈnʌðə(r)
deɪ (przetrwać, by) żyć dalej
to see red tə siː red wkurzać się,
wściekać
to see sb as a threat tə ˈsiː ˈsʌmbədi
əz ə θret postrzegać kogoś jako
zagrożenie
to see sth up and down X tə ˈsiː
ˈsʌmθɪŋ ʌp ənd daʊn widzieć coś jak
X długi i szeroki (np. kraj)
to see sth with one’s own eyes tə

to snowball tə ˈsnəʊbɔːl wzrastać
lawinowo

to shift sth tə ʃɪft ˈsʌmθɪŋ
przesuwać, zmieniać

to sound like a broken record tə

to ship off somewhere tə ʃɪp ɒf
ˈsʌmweə(r) wyruszyć gdzieś, być
wysłanym gdzieś

coś w kółko powtarzać

to short sth tə ʃɔːt ˈsʌmθɪŋ krótko
sprzedać (akcje czegoś)
to show sb in a good light tə ʃəʊ
ˈsʌmbədi ɪn ə ɡʊd laɪt ukazać kogoś
w dobrym świetle
to showcase sth tə ˈʃəʊkeɪs ˈsʌmθɪŋ
przedstawiać coś, ukazywać

to seek to do sth tə siːk tə du
ˈsʌmθɪŋ próbować coś zrobić, dążyć
do zrobienia czegoś

to shun sth tə ʃʌn ˈsʌmθɪŋ unikać
czegoś

to sell sth to the highest bidder tə

to shut up shop tə ʃʌt ʌp ʃɒp
zamknąć interes (pot., UK)

zapłaci

to shuttle sb tə ˈʃʌtl ˈsʌmbədi
przewozić kogoś (na jednej trasie),
kursować tam i z powrotem

to serve one’s own interests tə
sɜːv wʌnz əʊn ˈɪntrəsts za/dbać
tylko o własny interes

to sniff sth out tə snɪf ˈsʌmθɪŋ aʊt
wywęszyć coś

to socialise with sb tə ˈsəʊʃəlaɪz wɪð
ˈsʌmbədi socjalizować się z kimś

to shroud sth tə ʃraʊd ˈsʌmθɪŋ
spowić coś (całunem, np. mgły)

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

to slam sb for doing sth tə slæm
ˈsʌmbədi fə(r) ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ ostro
skrytykować kogoś za robienie czegoś

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

ˈsiː ˈsʌmθɪŋ wɪð wʌnz əʊn aɪz
z obaczyć coś na własne oczy

sel ˈsʌmθɪŋ tə ðə ˈhaɪɪst ˈbɪdə(r)
s przedać coś temu, który najwięcej

business-english.com.pl
75/2019

to sidetrack sb tə ˈsaɪdtræk
ˈsʌmbədi rozproszyć kogoś, sprawić,
że odejdzie od tematu

ˈsaʊnd ˈlaɪk ə ˈbrəʊkən ˈrekɔːd
 rzmieć jak zdarta płyta, cały czas
b

to span X tə spæn rozciągać się na X,
obejmować X
to spark sb’s ire tə spɑːk ˈsʌmbədɪz
ˈaɪə(r) wzniecić czyjś gniew
to speak up tə spiːk ʌp głośno (coś)
powiedzieć, zabrać głos; mówić
głośniej
to spell disaster tə spel dɪˈzɑːstə(r)
zwiastować tragedię
to split sth tə splɪt ˈsʌmθɪŋ dzielić
coś
to split sth from sth tə splɪt ˈsʌmθɪŋ
frəm ˈsʌmθɪŋ oddzielić coś od czegoś
to splurge on sth tə splɜːdʒ ɒn
ˈsʌmθɪŋ szarpnąć się na coś, zaszaleć
(kupując coś)
to spread one’s wings tə spred wʌnz
wɪŋz rozwinąć skrzydła
to spread rumours tə spred ˈruːməz
rozsiewać plotki

to sign oneself away tə saɪn
wʌnˈself əˈweɪ zapisać się na coś
(rezygnując ze swobody wyboru,
na zawsze itp.)

to stage sth tə steɪdʒ ˈsʌmθɪŋ
zaplanować coś, zorganizować

to sign up tə saɪn ʌp zapisać się
(gdzieś/do czegoś)

to stand at X tə stænd ət wynosić X,
stanowić

to silence sb tə ˈsaɪləns ˈsʌmbədi
uciszyć kogoś

to stand out tə stænd aʊt wyróżniać
się

to sing sb’s praises tə sɪŋ ˈsʌmbədiz
ˈpreɪzɪz wygłaszać na cześć kogoś
peany

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

to set sail tə set seɪl wyruszyć
(np. w drogę)

to sink in tə sɪŋk ɪn dotrzeć
do czyjejś świadomości
(np. o wiedzy, zdaniu)

to start afresh tə stɑːt əˈfreʃ zacząć
od zera/nowa

to set sb on the right path tə set
ˈsʌmbədi ɒn ðə raɪt pɑːθ wprowadzić
kogoś na właściwą drogę

to skyrocket tə ˈskaɪrɒkɪt
gwałtownie wzrosnąć, zwyżkować

to set about doing sth tə set əˈbaʊt
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ zabrać się do robienia
czegoś
to set fire to X tə set ˈfaɪə(r) tə
podpalić X
to set foot somewhere tə set fʊt
ˈsʌmweə(r) postawić gdzieś stopę,
pojawić się gdzieś (po raz pierwszy)
to set off tə set ɒf wyruszyć (gdzieś),
zacząć (coś robić)

to stall tə stɔːl utknąć w martwym
punkcie

to start off on the wrong foot (with
sb) tə stɑːt ɒf ɒn ðə rɒŋ fʊt wɪð
ˈsʌmbədi zacząć źle znajomość

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

to tackle sth tə ˈtækl ˈsʌmθɪŋ
poradzić sobie z czymś

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

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

to tag along tə tæɡ əˈlɒŋ wlec się
z kimś

to take sth on board tə teɪk ˈsʌmθɪŋ
ɒn bɔːd zaakceptować coś, przyjąć

to start with,... tə stɑːt wɪð po
pierwsze...

to take a broad perspective of sth tə

to steer clear of sb tə stɪə(r) klɪə(r)
əv ˈsʌmbədi trzymać się od kogoś
z daleka

ktywy

to take sth to heart tə teɪk ˈsʌmθɪŋ
tə hɑːt odbierać coś osobiście, brać
coś do serca

to step in tə step ɪn wkroczyć
do akcji, zaangażować się
to step in tə step ɪn
zainterweniować, okazać wsparcie
to stick to one’s guns tə stɪk tə wʌnz
gʌnz nie dawać za wygraną (o kimś),
upierać się przy swoim zdaniu
to stick up for sb tə stɪk ʌp fə(r)
ˈsʌmbədi wstawić się za kimś
to stop off somewhere tə stɒp ɒf
ˈsʌmweə(r) zrobić gdzieś postój/
przystanek
to stretch sth to its limits tə stretʃ
ˈsʌmθɪŋ tu ɪts ˈlɪmɪts nagiąć coś
do granic możliwości
to strike midnight tə straɪk ˈmɪdnaɪt
wybić północ (o zegarze)
to strip sth down tə strɪp ˈsʌmθɪŋ
daʊn rozebrać coś na kawałki
to strive to do sth tə straɪv tə
du ˈsʌmθɪŋ starać się o zrobienie
czegoś, dążyć do zrobienia czegoś
to study abroad tə ˈstʌdi əˈbrɔːd
studiować za granicą
to stuff sth tə stʌf ˈsʌmθɪŋ wypchać
coś, zapchać
to submit sth tə səbˈmɪt ˈsʌmθɪŋ
nadesłać coś, przedstawić; złożyć coś
(np. wniosek, podanie)
to submit sth tə səbˈmɪt ˈsʌmθɪŋ
złożyć coś (np. wniosek, podanie)
to suffer tə ˈsʌfə(r) ucierpieć
to sugar-coat sth tə ˈʃʊɡəkəʊt
ˈsʌmθɪŋ owijać coś w bawełnę
to suit sth tə suːt ˈsʌmθɪŋ pasować
do czegoś, być odpowiednim
to surmise tə səˈmaɪz założyć, przyjąć
to swarm over sth tə swɔːm ˈəʊvə(r)
ˈsʌmθɪŋ tłumnie gdzieś się pojawić,
zgromadzić się na/w czymś

teɪk ə brɔːd pəˈspektɪv əv ˈsʌmθɪŋ
s pojrzeć na coś z szerszej perspe-

to take a hit tə teɪk ə hɪt zostać
(boleśnie) dotkniętym przez coś,
mocno coś odczuć
to take a life tə teɪk ə laɪf odebrać
komuś życie, kosztować czyjeś życie
to take a lifetime tə teɪk ə ˈlaɪftaɪm
zająć całe życie
to take a shot at sth tə teɪk ə ʃɒt
ət ˈsʌmθɪŋ spróbować swoich sił
w czymś
to take a stand tə teɪk ə stænd zająć
stanowisko
to take advantage of sth tə teɪk
ədˈvɑːntɪdʒ əv ˈsʌmθɪŋ skorzystać
z czegoś, wykorzystać coś
to take hold tə teɪk həʊld
zadomowić się, zagościć na dobre
to take note of sth tə teɪk nəʊt əv
ˈsʌmθɪŋ odnotować coś, zwrócić
na coś uwagę
to take notes tə teɪk nəʊts robić
notatki
to take ownership of sth tə teɪk
ˈəʊnəʃɪp əv ˈsʌmθɪŋ przejąć coś
na własność
to take sb in tə teɪk ˈsʌmbədi ɪn
przygarnąć kogoś
to take sth at face value tə teɪk
ˈsʌmθɪŋ ət feɪs ˈvæljuː przyjąć coś
za dobrą monetę
to take sth down tə teɪk ˈsʌmθɪŋ
daʊn usunąć coś, wycofać (z mediów,
Internetu)
to take sth into account tə teɪk
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntu əˈkaʊnt brać coś pod
uwagę
to take sth into consideration tə teɪk
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə kənˌsɪdəˈreɪʃn brać coś
pod uwagę, uwzględniać coś
to take sth lightly tə teɪk ˈsʌmθɪŋ
ˈlaɪtli zlekceważyć coś, nie traktować
czegoś poważnie

to take to sth tə teɪk tə ˈsʌmθɪŋ
(masowo) coś oblegać, użytkować
to talk shop tə tɔːk ʃɒp gadać
o sprawach oficjalnych/urzędowych,
rozmawiać o pracy
to tap into sth tə tæp ˈɪntə
ˈsʌmθɪŋ zacząć z czegoś korzystać,
wykorzystać coś (np. co było dawniej
niewykorzystywane)
to term sb sth tə tɜːm ˈsʌmbədi
ˈsʌmθɪŋ określić kogoś jakimś mianem
to this day tə ðɪs deɪ po dziś dzień
to threaten to do sth tə ˈθretn tə du
ˈsʌmθɪŋ zagrozić zrobieniem czegoś
to thrive on sth tə θraɪv ɒn ˈsʌmθɪŋ
prosperować/kwitnąć dzięki czemuś
to tire out tə ˈtaɪə(r) ˈaʊt zmęczyć
się
to total X tə ˈtəʊtl wynosić X ogółem
to tout sth tə taʊt ˈsʌmθɪŋ
zachwalać coś, rozgłaszać
to tout sth as sth tə taʊt ˈsʌmθɪŋ
əz ˈsʌmθɪŋ okrzyczeć coś jakimś
mianem, uznać coś za coś
to tow sth tə təʊ ˈsʌmθɪŋ zabierać
coś ze sobą
to track sth tə træk ˈsʌmθɪŋ śledzić
coś, prześledzić
to trawl through sth tə trɔːl
θruː ˈsʌmθɪŋ przeszukiwać coś,
przesiewać
to treat sb tə triːt ˈsʌmbədi
zajmować się kimś, sprawić
przyjemność (komuś)
to trek tə trek wędrować (pieszo,
na długie dystanse)
to trim sth tə trɪm ˈsʌmθɪŋ przyciąć
coś, zmniejszyć
to tuck into sth tə tʌk ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ
pałaszować coś, wcinać
to turn back tə tɜːn ˈbæk zawrócić
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to turn over X tə tɜːn ˈəʊvə(r)
obracać X (o pieniądzach, kwotach)
to turn the tide tə tɜːn ðə taɪd
powstrzymać trend, odwrócić koleje/
losy (czegoś)
to turn to sth tə tɜːn tə ˈsʌmθɪŋ
zwrócić się do czegoś/ku czemuś
to tweak sth tə twiːk ˈsʌmθɪŋ
dostosować coś, (trochę) zmienić
to uncover sth tu ʌnˈkʌvə(r) ˈsʌmθɪŋ
odkryć coś, ujawnić
to undergo sth tu ˌʌndəˈɡəʊ
ˈsʌmθɪŋ poddać się czemuś, przejść
przez coś
to underline sth tu ˌʌndəˈlaɪn
ˈsʌmθɪŋ podkreślić coś
to undermine sth tu ˌʌndəˈmaɪn
ˈsʌmθɪŋ podkopać czyjś autorytet
to unwind tu ˌʌnˈwaɪnd zrelaksować
się
to up sticks tu ʌp stɪks zebrać
manatki i przenieść się
to upload sth tu ˌʌpˈləʊd ˈsʌmθɪŋ
wrzucić coś na stronę/serwer
(plik, dane itp.)
to upset sb tu ʌpˈset ˈsʌmbədi
zdenerwować kogoś, zmartwić,
zasmucić
to urge sb to do sth tu ɜːdʒ ˈsʌmbədi
tə du ˈsʌmθɪŋ ponaglić kogoś
do (z)robienia czegoś

to walk out the door tə wɔːk ˈaʊt
ðə dɔː(r) wyjść skądś, opuścić coś
(miejsce)
to wander tə ˈwɒndə(r) błąkać się,
błądzić
to wander around sth tə ˈwɒndə(r)
əˈraʊnd ˈsʌmθɪŋ chadzać gdzieś
(np. bez celu)
to want no part in sth tə wɒnt nəʊ
pɑːt ɪn ˈsʌmθɪŋ nie chcieć w czymś
brać udziału
to warm up to sth tə wɔːm ʌp tə
ˈsʌmθɪŋ przekonać się do czegoś,
polubić coś
to weigh sth up tə weɪ ˈsʌmθɪŋ
ʌp poważnie coś rozważyć
to wind up doing sth tə waɪnd
ʌp ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ skończyć na
(z)robieniu czegoś
to wind up somewhere tə waɪnd
ʌp ˈsʌmweə(r) skończyć gdzieś,
wylądować gdzieś (np. po czymś,
w wyniku czegoś itp.)
to witness sth tə ˈwɪtnəs ˈsʌmθɪŋ
być świadkiem czegoś
to wonder sth tə ˈwʌndə(r) ˈsʌmθɪŋ
zastanawiać się nad czymś
to work from home tə wɜːk frəm
həʊm pracować z domu
to work one’s way somewhere tə
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trade treɪd handel, działalność
trade treɪd interes (także ruch w interesie); zarobki/sprzedaż (w ramach
danego biznesu)
trade union treɪd ˈjuːnɪən związek
zawodowy
trail treɪl szlak, ścieżka
trainer ˈtreɪnə(r) trener
trait treɪt cecha, przymiot
tram træm tramwaj
traveller’s cheque ˈtrævləɪz tʃek czek
podróżny (UK)
treacherous ˈtretʃərəs zdradliwy,
zdradziecki
treasure hunt ˈtreʒə(r) hʌnt poszukiwanie skarbów
treat triːt smakołyk, przysmak
treatment ˈtriːtmənt traktowanie
tried and true ˈtraɪd ənd truː wypróbowany (pot., US)
triple ˈtrɪpl potrójny
triskelion trɪˈskelɪən trykwetr,
triskele (symbol)
trite traɪt sztampowy
tuition fee tjuˈɪʃn fiː czesne
turbulence ˈtɜːbjʊləns wzburzenie,
niepokoje

ˈwɜːk wʌnz ˈweɪ ˈsʌmweə(r)
z apracować na coś, wspiąć się

tweak twiːk usprawnienie, ulepszenie (szczególnie nieduże)

to value sth tə ˈvæljuː ˈsʌmθɪŋ cenić
coś

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

U

to vary tə ˈveəri różnić się, wahać

tobacco təˈbækəʊ tytoń

to vary tə ˈveəri wahać się, zmieniać

tolerance for sth ˈtɒlərəns fə(r)
ˈsʌmθɪŋ tolerancja czegoś/na coś

ubiquitous juːˈbɪkwɪtəs 
wszechobecny

to utilise sth tə ˈjuːtəlaɪz ˈsʌmθɪŋ
użytkować coś

to veer away from sth tə vɪə(r)
əˈweɪ frəm ˈsʌmθɪŋ odchodzić od
czegoś, zbaczać (np. z tematu)

po szczeblach

ultimate ˈʌltɪmət ostateczny

top dog tɒp dɒɡ wielka ryba, gruba
szycha

ultimately ˈʌltɪmətli ostatecznie,
w końcu

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

touring ˈtʊərɪŋ objazd, trasa

umbrella organisation ʌmˈbrelə
ˌɔːɡənəˈzeɪʃən organizacja patronacka/parasolowa

to vilify sth tə ˈvɪlɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ
demonizować coś

toxin ˈtɒksɪn toksyna, substancja
toksyczna

to voice one’s concerns tə vɔɪs wʌnz
kənˈsɜːnz wyrazić swoje obawy
to voice sth tǝ vɔɪs ˈsʌmθɪŋ dać
czemuś wyraz

toxic waste ˈtɒksɪk weɪst odpady
toksyczne

track træk tor (kolejowy)
track record træk ˈrekɔːd historia
dokonań/osiągnięć

unanswered ˌʌnˈɑːnsəd pozostawiony bez odpowiedzi
unbounded ʌnˈbaʊndɪd 
niepohamowany
uncharted ˌʌnˈtʃɑːtɪd niezbadany
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unclear ˌʌnˈklɪə(r) niejasny
under house arrest ˈʌndə(r) ˈhaʊs
əˈrest w areszcie domowym
underdeveloped ˌʌndədɪˈveləpt
słabo rozwinięty

utilitarian ju:ˌtɪlɪˈteərɪən 
funkcjonalny, praktyczny

V

undeterred ˌʌndɪˈtɜːd niezłomny,
niezrażony

validity vəˈlɪdɪti zasadność,
słuszność

undoubtedly ʌnˈdaʊtɪdli bez
wątpienia

vanity ˈvænɪti próżność

unequivocally ˌʌnɪˈkwɪvəkli jednoznacznie
unheard of ʌnˈhɜːd ɒv nieznany
unpredictable ˌʌnprɪˈdɪktəbl
nieprzewidywalny
unreasonable ʌnˈriːznəbl 
nieracjonalny, nierozsądny
unrecognised ʌnˈrekəgˌnaɪzd 
nierozpoznany, nieuznany
unrelated to sth ˌʌnrɪˈleɪtɪd tə
ˈsʌmθɪŋ niezwiązany z czymś
unruly ʌnˈruːli niezdyscyplinowany

vaping ˈveɪpɪŋ palenie e-papierosów
vaporizer ˈveɪpəraɪzə(r) aerozol;
parownik
variance ˈveərɪəns rozbieżność,
wariacja
variety of sth vəˈraɪəti əv ˈsʌmθɪŋ
różnorodność czegoś
varying ˈveəri w różnym stopniu,
różnie
vast majority vɑːst məˈdʒɒrɪti
ogromna większość
vastly ˈvɑːstli ogromnie

unstable ʌnˈsteɪbl niestabilny

vehemently ˈviːəməntli zażarcie,
ostro

unsure ʌnˈʃʊə(r) niepewny

vehicle ˈviːəkl pojazd

unsurprisingly ˌʌnsəˈpraɪzɪŋli w
przewidywalny sposób

venture ˈventʃə(r) przedsięwzięcie,
operacja

unsustainable ˌʌnsəˈsteɪnəbl nierentowny, nietrwały

venture funding ˈventʃə(r) ˈfʌndɪŋ
fundusz kapitału ryzyka; finansowanie przez kapitał wysokiego ryzyka

unwillingness to do sth ʌnˈwɪlɪŋnɪs
tə du ˈsʌmθɪŋ niechęć do zrobienia
czegoś
up-and-comer ʌp ənd ˈkʌmə(r)
debiutant (pot.)
upcoming ˈʌpkʌmɪŋ nadchodzący
upper end of the market ˈʌpə(r) end
əv ðə ˈmɑːkɪt bardziej ekskluzywny/
droższy segment rynku

venue ˈvenjuː miejsce wydarzenia
(kulturalnego/rozrywkowego)
vessel ˈvesəl statek
via ˈvaɪə przez, za pośrednictwem
viable ˈvaɪəbl realny, wykonalny
vibe vaɪb atmosfera, aura
vibrant ˈvaɪbrənt pełen życia

upright ˈʌpraɪt wyprostowany

Vienna vɪˈenə Wiedeń

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

villainous ˈvɪlənəs nikczemny

upward trajectory ˈʌpwəd
trəˈdʒektəri zwyżkujący trend

violent ˈvaɪələnt pełen przemocy

urban ˈɜːbən miejski
urge to do sth ɜːdʒ tə du ˈsʌmθɪŋ
ponaglenie do zrobienia czegoś;
pragnienie zrobienia czegoś
user-generated content ˈjuːzə(r)
ˈdʒenəreɪtɪd ˈkɒntent zawartość
tworzona przez użytkowników

violence ˈvaɪələns przemoc
viral ˈvaɪrəl wiralny, popularny w
sieciach społecznościowych
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visually impaired ˈvɪʒuəli ɪmˈpeəd
osoby niedowidzące
vitally ˈvaɪtəli niezmiernie (np.
ważny)
volunteer ˌvɒlənˈtɪə(r) wolontariusz,
ochotnik
voyage ˈvɔɪɪdʒ podróż (morska), rejs

W
wagon ˈwæɡən wóz, fura
want wɒnt potrzeba
war chest wɔː(r) tʃest fundusz
(np. kampanii wyborczej)
warehousing ˈweəhaʊzɪŋ magazynowanie, składowanie
warning sign ˈwɔːnɪŋ saɪn sygnał
ostrzegawczy
warrior ˈwɒrɪə(r) wojownik
wasteful ˈweɪstfl marnotrawny,
nieoszczędny
watch out! wɒtʃ ˈaʊt uwaga!
water fountain ˈwɔːtə(r) ˈfaʊntɪn
fontanna z wodą pitną, źródło wody
pitnej
wealth welθ majątek, bogactwo
wee early hours wiː ˈɜːli ˈaʊəz bardzo wczesne godziny
welcomed ˈwelkəmd mile widziany
welfare ˈwelfeə(r) dobrobyt, dobro
well-being wel ˈbiːɪŋ dobre samopoczucie (psychiczne/fizyczne)
well-heeled wel ˈhɪəld zamożny
well-known wel nəʊn doskonale/
powszechnie znany (tylko przed
rzeczownikiem)
well-paid wel peɪd dobrze opłacany
(tylko przed rzeczownikiem)
whaler ˈweɪlə(r) wielorybnik
whaling ˈweɪlɪŋ wielorybnictwo

virtually ˈvɜːtʃʊəli praktycznie

what does future hold for X?
ˈwɒt dəz ˈfjuːtʃə(r) həʊld fə(r) co
w przyszłości czeka X?

virtuous cycle ˈvɜːtʃuəs ˈsaɪkl coraz
większe sukcesy, samonapędzający
się sukces

what makes sb tick wɒt ˈmeɪks
ˈsʌmbədi tɪk co kimś powoduje, jakie
są czyjeś motywacje

Colorful
MEDIA

what’s more... ˈwɒts mɔː(r) co
więcej...

workforce ˈwɜːkfɔːs siła robocza,
pracownicy

what’s up? wɒts ʌp słucham? co się
dzieje?

workload ˈwɜːkləʊd obciążenie
pracą

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

worth a try wɜːθ ə ˈtraɪ wart
spróbowania, sensowny
(np. o pomyśle)

when it comes to X wen ɪt kʌmz tə
jeśli chodzi o X, mówiąc o X

worthy cause ˈwɜːði kɔːz słuszna
sprawa

whereas weərˈæz podczas gdy

write-up raɪt ʌp recenzja

whilst waɪlst w trakcie, podczas

X

whistle-stop tour ˈwɪsl stɒp tʊə(r)
wycieczka objazdowa (w której
w bardzo krótkim czasie odwiedza
się wiele miejsc)

X aside... əˈsaɪd pomijając X...

white knight waɪt naɪt rycerz
na białym koniu, wybawiciel

X darling ˈdɑːlɪŋ ulubieniec X,
pupilek X

WHO (World Health Organization) ˌdʌbljuː eɪtʃ ˈəʊ wɜːld helθ
ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn światowa organizacja
zdrowia

X in one’s sights ɪn wʌnz saɪts 
X na czyimś celowniku

who’s who huːz huː spis
najważniejszych osobistości, kto jest
kim

X is toast ɪz təʊst już po X, z X koniec

wholeheartedly ˌhəʊlˈhɑːtɪdli całym
sercem, zupełnie
wilderness ˈwɪldənəs dzicz, miejsca
niezamieszkane

X in question ɪn ˈkwestʃən X,
o którym mowa
X side of things saɪd əv ˈθɪŋz X
strona zagadnienia
X-minded ˈmaɪndɪd o X przekonaniach, myślący o X

willing ˈwɪlɪŋ chętny, skłonny

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

win-win scenario wɪn wɪn sɪˈnɑːrɪəʊ
sytuacja, w której wszyscy wygrywają

X-themed θiːmd o tematyce X
(tylko przed rzeczownikiem)

winning formula ˈwɪnɪŋ ˈfɔːmjʊlə
recepta na sukces/wygraną

X-wise waɪz jeśli chodzi o X,
w kwestii X (pot.)

with all due respect... wɪð ɔːl djuː
rɪˈspekt z całym należnym szacunkiem...
with no regard for sth wɪð nəʊ
rɪˈɡɑːd fə(r) ˈsʌmθɪŋ bez szacunku
dla czegoś, nie dbając o coś
without a doubt wɪðˈaʊt ə daʊt 
bez wątpienia
without a hitch wɪðˈaʊt ə hɪtʃ bezproblemowo, bez żadnych potknięć
without a trace wɪðˈaʊt ə treɪs 
bez śladu
wonder ˈwʌndə(r) cud
word of mouth ˈwɜːd əv maʊθ
reklama z ust do ust, marketing
szeptany

Y
yes-man jes mæn potakiwacz
you can’t go wrong... ju kɑːnt ɡəʊ
rɒŋ nie można się pomylić, to pewniak...
you’d be wise to do sth... jud bi
waɪz tə du ˈsʌmθɪŋ mądrze by było
coś zrobić...
youth juːθ młodzież, młodzi ludzie

Z
zenith ˈzenɪθ zenit, szczyt
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zilch ˈzɪltʃ zero, nic (pot.)

