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abundance of sth əˈbʌndəns əv
ˈsʌmθɪŋ obfitość czegoś, bogactwo

aforementioned əˌfɔːˈmenʃənd wyżej wymieniony/wspomniany (tylko
przed rzeczownikiem)

MEDIA

A

a born X ə bɔːn urodzony X, (ktoś,
kto ma) naturalny talent do X
a case for sth ə keɪs fə(r) ˈsʌmθɪŋ
argument na rzecz czegoś/za czymś
a danger to oneself ə ˈdeɪndʒə(r)
tə wʌnˈself stanowiący/a zagrożenie
dla samego/samej siebie
a flash in the pan ə flæʃ ɪn ðə pæn
krótkotrwałe zabłyśnięcie,
chwilowy sukces
a game of cat and mouse ə ɡeɪm
əv kæt ənd maʊs gra/zabawa
w kotka i myszkę
a great deal of sth ə ˈɡreɪt diːl əv
ˈsʌmθɪŋ duża liczba czegoś, bardzo
wiele czegoś
a hard nut to crack ə hɑːd nʌt tə
kræk twardy orzech do zgryzienia

abuse of office əˈbjuːs əv ˈɒfɪs
nadużywanie stanowiska,
nadużywanie władzy
abuse əˈbjuːs łamanie
(np. praw człowieka)
abyss əˈbɪs przepaść
accessible əkˈsesəbl dostępny
acclaimed əˈkleɪmd sławny

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

achievable əˈtʃiːvəbl osiągalny,
do zdobycia
achievement əˈtʃiːvmənt 
osiągnięcie, zdobycz
acute əˈkjuːt dotkliwy, ostry

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

a pile of X ə paɪl əv sterta X, stek X

adherent of sth ədˈhɪərənt əv
ˈsʌmθɪŋ zwolennik czegoś

a way out ə weɪ aʊt sposób/droga
do wyjścia (np. z sytuacji)
a year on ə ˈjiə(r) ɒn po roku
abortion əˈbɔːʃn aborcja
abortive əˈbɔːtɪv chybiony,
nieudany

aimed at doing sth eɪmd ət ˈduːɪŋ
ˈsʌmθɪŋ mający na celu zrobienie
czegoś, stworzony w jakimś celu

accountant əˈkaʊntənt księgowy

a piece of the pie ə piːs əv ðə paɪ
kawałek tortu, udział (w czymś
lukratywnym)

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

aging ˈeɪdʒɪŋ starzejący się

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

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

a string of sth ə strɪŋ əv ˈsʌmθɪŋ
seria czegoś

agenda əˈdʒendə program
(rzeczy do zrobienia)

according to sth əˈkɔːdɪŋ tə
ˈsʌmθɪŋ zgodnie z czymś

ad (advertisement) æd
ədˈvɜːtɪsmənt reklama (pot.),
ogłoszenie

a slice of X pie ə slaɪs əv paɪ 
kawałek X tortu, dołączenie
do lukratywnego interesu

after all ˈɑːftə(r) ɔːl w końcu

all sorts of sth ɔːl sɔːts ǝv ˈsʌmθɪŋ
najprzeróżniejsze (rodzaje) czegoś
all-clear ˈɔːlklɪə(r) zielone światło
(na coś, dla czegoś)
all-you-can-eat ɔːl ju kən iːt 
dotyczący bufetu, w którym płaci
się jeden raz za dowolną ilość skonsumowanego jednorazowo jedzenia; związany z taką restauracją,
menu lub bufetem
allegation ˌæləˈɡeɪʃn 
domniemanie, oskarżenie

adulthood ˈædʌlthʊd dorosłość

alleged əˈledʒd rzekomy,
domniemany

advance booking ədˈvɑːns ˈbʊkɪŋ
wcześniejsza rezerwacja

allegedly əˈledʒɪdli rzekomo

advanced ədˈvɑːnst zaawansowany
advances in sth ədˈvɑːnsɪz ɪn
ˈsʌmθɪŋ postępy w czymś/jakiejś
kwestii
adventure game ədˈventʃə(r) ɡeɪm
przygodówka (gra przygodowa)

ally ˈælaɪ sprzymierzeniec
aluminium ˌæljəˈmɪniəm 
aluminium (UK)
amalgam əˈmælɡəm mieszanina,
amalgamat
amber ˈæmbə(r) bursztyn

adventurous ədˈventʃərəs 
odważny, śmiały

amberiferous ˌambəˈrɪfrəs 
bursztynonośny (np. złoże)

adviser ədˈvaɪzə(r) doradca

ambient ˈæmbiənt tło (dźwięki,
hałas)

above all əˈbʌv ɔːl ponad wszystko

advocate ˈædvəkət orędownik
(za czymś), zwolennik (czegoś)

above-mentioned əˌbʌvˈmenʃnd
wyżej wspomniany

aerospace ˈeərəʊspeɪs technika
lotnicza i kosmiczna

ambitiously æmˈbɪʃəsli w ambitny
sposób, ambitnie

abroad əˈbrɔːd za granicę,
za granicą

affair əˈfeə(r) sprawa; afera

amongst əˈmʌŋst pośród

affected əˈfektɪd dotknięty
(przez coś)

amulet ˈæmjʊlət amulet

abruptly əˈbrʌptli nagle,
niespodziewanie
absent ˈæbsənt nieobecny

affordable əˈfɔːdəbl przystępny,
dostępny cenowo

ambitious æmˈbɪʃəs ambitny

an even keel ən ˈiːvn kiːl w stanie
równowagi, w dobrym stanie
(np. umysłowym)

Colorful
MEDIA

an exercise in X ən ˈeksəsaɪz ɪn
działanie nastawione tylko i wyłącznie na X (bez praktycznego rezultatu, nieskuteczne lub bezsensowne)
(pot.)
an X sort ən sɔːt człowiek, lubiący
X, wielbiciel X
ancestral ænˈsestrəl rodowy,
rodzinny
ancient ˈeɪnʃənt starożytny
ancillary worker ænˈsɪləri ˈwɜːkə(r)
pracownik pomocniczy, pomocnik
angel investor ˈeɪndʒəl ɪnˈvestə(r)
anioł biznesu
angle of approach ˈæŋɡl əv
əˈprəʊtʃ kąt podejścia
(do lądowania)
angular ˈæŋɡjələ(r) kątowy,
z ostrymi kątami
anniversary ˌænɪˈvɜːsəri rocznica
annual turnover ˈænjuəl
ˈtɜːnəʊvə(r) roczne obroty
annual ˈænjuəl roczny
any X worth their salt ˈeni wɜːθ
ðeə(r) sɔːlt każdy szanujący się X

arduous ˈɑːdjuəs żmudny,
mozolny; dokuczliwy, męczący
arguably ˈɑːɡjuəbli zapewne,
możliwe
armed ɑːmd uzbrojony
armoury ˈɑːməri zbrojownia (UK)
arrangement əˈreɪndʒmənt układ
arrival əˈraɪvl przybycie, przylot
as a result əz ə rɪˈzʌlt w wyniku
(tego), przez (to)
as a whole əz ə həʊl w całości,
jako całość
as of X əz əv w dniu X,
w momencie X; na chwilę X
as the dust settles... əz ðə dʌst
ˈsetlz gdy opadnie kurz..., gdy
sprawy się ułożą/wrócą do normy...
asap (as soon as possible) ˌeɪ es
eɪ ˈpiː əz suːn əz ˈpɒsəbl jak
najszybciej
aspiring əˈspaɪərɪŋ ambitny,
obiecujący
assembly line əˈsembli laɪn linia
produkcyjna

apace əˈpeɪs szybko, z impetem

assets ˈæsets zasoby, majątek

aplenty əˈplenti pod dostatkiem,
w bród

assumption əˈsʌmpʃn założenie

apparently əˈpærəntli najwyraźniej

assurance əˈʃʊərəns zapewnienie
astonishment əˈstɒnɪʃmənt 
oszołomienie, zaskoczenie

appearance əˈpɪərəns występ
(np. w TV)
appetite for sth ˈæpɪtaɪt fə(r)
ˈsʌmθɪŋ apetyt na coś, chrapka
applicant ˈæplɪkənt ubiegający się
(o pracę)
application fee ˌæplɪˈkeɪʃn fiː opłata za złożenie wniosku
approach əˈprəʊtʃ podejście
approx. (approximately) əˈprɒks
əˈprɒksɪmətli około, w przybliżeniu
aptly named ˈæptli neɪmd odpowiednio nazwany, o trafnej nazwie
aquatic əˈkwætɪk wodny
arbitrary ˈɑːbɪtrəri przypadkowy,
dowolny

asylum seeker əˈsaɪləm ˈsiːkə(r)
osoba ubiegająca się o azyl
at first glance ət fɜːst ɡlɑːns 
na pierwszy rzut oka
at first sight ət ˈfɜːst saɪt 
na pierwszy rzut oka
at present ət ˈpreznt obecnie
at the time ət ðə taɪm w tamtych
czasach
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attractive to the eye əˈtræktɪv tə
ði aɪ miły dla oka, o atrakcyjnym
wyglądzie
audience ˈɔːdiəns czytelnicy,
widownia, słuchacze
auditorium ɔːdɪˈtɔːriəm widownia,
sala widowiskowa
aurora borealis ɔ:ˌrɔ:rə ˌbɔːriːˈeɪlɪs
zorza polarna
authorities ɔːˈθɒrətiz władze
automotive ˌɔːtəʊˈməʊtɪv 
motoryzacyjny
autonomy ɔːˈtɒnəmi autonomia,
niezależność
aviation ˌeɪviˈeɪʃn awiacja,
lotnictwo
awareness əˈweənəs wiedza,
znajomość (o czymś, czegoś)

B

bachelor’s degree ˈbætʃələz dɪˈɡriː
tytuł/stopień licencjata
backdrop ˈbækdrɒp tło (czegoś)
backing ˈbækɪŋ wsparcie (także
finansowanie), wspieranie
backpack-mounted ˈbækpæk
ˈmaʊntɪd w postaci plecaka
(o urządzeniu, które zazwyczaj jest
duże, ale w danej konstrukcji może
być zamontowane w postaci
przenośnej)
backstory ˈbækstɔːri prehistoria
(czegoś), to, co się z czymś
wcześniej działo
backstreet ˈbækstriːt boczna
uliczka, zaułek
band bænd zespół

at the very least ət ðə ˈveri liːst
przynajmniej

baroque bəˈrɒk barok, barokowy

at this point ət ðɪs pɔɪnt w tym
momencie, w danej sytuacji

barren ˈbærən bezpłodny, jałowy

attainable əˈteɪnəbl osiągalny

arch ɑːtʃ łuk, arka

attitude ˈætɪtjuːd podejście,
nastawienie

archipelago ˌɑːkɪˈpeləɡəʊ 
archipelag

attorney əˈtɜːni prawnik, adwokat
(US)

barrel ˈbærəl baryłka
basically ˈbeɪsɪkli zasadniczo, praktycznie rzecz biorąc
basin ˈbeɪsn dorzecze
battle bætl batalia, bitwa
bay beɪ zatoka

Colorful
MEDIA

BC (before Christ) ˌbiː ˈsiː bɪˈfɔː(r)
kraɪst przed Chrystusem (o latach
do naszej ery)
be it X or Y... bi ɪt ɔː(r) czy to X,
czy Y...
beacon ˈbiːkən latarnia morska;
światło ostrzegawcze; promyk
(np. nadziei)
beat ‘em up biːt em ʌp bijatyka
(gra)
beginnings bɪˈɡɪnɪŋz początki
behaviour bɪˈheɪvjə(r) zachowanie
(UK)
belief bɪˈliːf przekonanie,
wierzenie

boundary ˈbaʊndri granica
bounty ˈbaʊnti skarb, łup
box office bɒks ˈɒfɪs wpływy
kasowe (z kin)
bracelet ˈbreɪslɪt bransoletka
brass brɑːs szefostwo (pot.)
brawl brɔːl burda, bójka
breakdown ˈbreɪkdaʊn rozbicie
(na czynniki, w opisie itp.)
breezy ˈbriːzi wietrzny
Brexit ˈbreksɪt opuszczenie Unii
Europejskiej przez Wielką Brytanię
bribery ˈbraɪbəri łapówkarstwo

beloved bɪˈlʌvd ukochany

brief briːf krótki

beneath sth bɪˈniːθ ˈsʌmθɪŋ 
poniżej czegoś, pod czymś

briefcase ˈbriːfkeɪs aktówka, teczka

besides,... bɪˈsaɪdz poza tym,
a oprócz tego,...

briefly ˈbriːfli krótko
Brit brɪt Angol

bestselling ˌbestˈselɪŋ najlepiej
sprzedający się, bestselerowy
(tylko przed rzeczownikiem)
bid bɪd próba (zdobycia czegoś)
big hitter bɪɡ ˈhɪtə(r) poważny
gracz (np. na rynku) (pot.)
bigwig ˈbɪɡwɪɡ gruba ryba
bishop ˈbɪʃəp biskup
bittersweet ˈbɪtə(r)ˌswit 
słodko-gorzki
bizarre bɪˈzɑː(r) dziwaczny
blank blæŋk pusty, bez ozdób
block of flats ˈblɒk əv flæts blok
(budynek)
blueprint for sth ˈbluːprɪnt fə(r)
ˈsʌmθɪŋ schemat czegoś,
plan dla czegoś (na coś)
boldly ˈbəʊldli śmiało, zuchwale
bolt-on ˈbəʊltən dodatkowy,
dodawany (tylko przed
rzeczownikiem)
bookish ˈbʊkɪʃ mający cechy mola
książkowego, zaczytujący się książkami

British Royal Navy ˈbrɪtɪʃ ˈrɔɪəl
ˈneɪvi Królewska Marynarka
Wojenna (UK)
brooch brəʊtʃ broszka
brothel ˈbrɒθl dom publiczny, burdel
Brussels ˌbrʌslz Bruksela
bubblegum pop ˈbʌblɡʌm pɒp cukierkowy pop (gatunek muzyki)
bullying ˈbʊlɪɪŋ znęcanie się,
pastwienie (np. nad słabszymi)
bump bʌmp potknięcie, wybój
bureaucratic ˌbjʊərəˈkrætɪk 
biurokratyczny
burial site ˈberɪəl saɪt miejsce pochówku, cmentarzysko
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by contrast baɪ ˈkɒntrɑːst 
odwrotnie, inaczej
by default baɪ dɪˈfɔːlt domyślnie
by means of sth baɪ miːnz əv
ˈsʌmθɪŋ poprzez coś, z użyciem
czegoś
by sheer coincidence baɪ ʃɪə(r)
kəʊˈɪnsɪdəns zupełnie przypadkowo

C

calcium ˈkælsɪəm wapń
callous ˈkæləs bezduszny,
bezwzględny
calmness ˈkɑːmnəs spokój
campaigner kæmˈpeɪnə(r) 
bojownik (o prawa człowieka itp.)
candidature ˈkændɪdətʃə(r) 
kandydatura (UK)
cannabis ˈkænəbɪs kanabis,
marihuana
cantankerous kænˈtæŋkərəs 
kłótliwy, zrzędliwy
capability ˌkeɪpəˈbɪlɪti zdolność
(np. do czegoś), umiejętność
capable ˈkeɪpəbl zdolny
capital punishment ˈkæpɪtəl
ˈpʌnɪʃmənt kara śmierci
cardinal ˈkɑːdɪnl kardynał
career politician kəˈrɪə(r) ˌpɒləˈtɪʃn
zawodowy polityk
career suicide kəˈrɪə(r) ˈsjuːɪsaɪd
zawodowe samobójstwo

Burma ˈbɜːmə Birma

casual ˈkæʒʊəl przygodny,
przypadkowy

bus service bʌs ˈsɜːvɪs linia
autobusowa

catacombs ˈkætəkuːmz katakumby

busily ˈbɪzɪli pracowicie
business associate ˈbɪznəs
əˈsəʊsiət kontrahent, wspólnik
(w interesach)

bookmaker (bookie) ˈbʊkmeɪkə(r)
ˈbʊki bukmacher

business line ˈbɪznəs laɪn 
segment/obszar działalności
(rynkowy)

border restriction ˈbɔːdə(r)
rɪˈstrɪkʃn ograniczenia graniczne

business person ˈbɪznəs ˈpɜːsn
człowiek biznesu

catalogue ˈkætəlɒɡ katalog, zbiór
dostępnych produktów, usług itp.
caveat ˈkæviæt zastrzeżenie
ceiling painting ˈsiːlɪŋ ˈpeɪntɪŋ malowidło sufitowe (fresk)
celebrity sɪˈlebrɪti gwiazda,
znakomitość
celestial body sɪˈlestɪəl ˈbɒdi ciało
niebieskie

Colorful
MEDIA

central to sth ˈsentrəl tə ˈsʌmθɪŋ
podstawowy dla czegoś, mający
kluczowe znaczenie
centre-right ˌsentə(r) ˈraɪt 
centroprawicowy (UK)
century ˈsentʃəri stulecie

coal power kəʊl ˈpaʊə(r) 
energetyka węglowa

computing kəmˈpjuːtɪŋ obliczenia
(komputerowe), informatyka

coastline ˈkəʊstlaɪn wybrzeże, linia
brzegowa

conceited kənˈsiːtɪd przemądrzały,
zarozumiały

cocoa ˈkəʊkəʊ kakao

concern about sth kənˈsɜːn əˈbaʊt
ˈsʌmθɪŋ obawa o coś, niepokój

CEO (Chief Executive Officer) ˌsiː

coincidence kəʊˈɪnsɪdəns 
przypadek, zbieg okoliczności

dyrektor naczelny

coincidental kəʊˌɪnsɪˈdentl 
przypadkowy

iːˈəʊ tʃiːf ɪɡˈzekjʊtɪv ˈɒfɪsə(r) 

certainty ˈsɜːtnti pewność
chain tʃeɪn sieć (restauracji,
hoteli itp.)
challenge ˈtʃæləndʒ wyzwanie,
problem
challenging ˈtʃæləndʒɪŋ trudny,
pełen wyzwań
champion ˈtʃæmpiən czempion,
zwycięzca
championship ˈtʃæmpiənʃɪp 
mistrzostwo, mistrzostwa
characteristic ˌkærəktəˈrɪstɪk 
cecha
charge tʃɑːdʒ oskarżenie
(o przestępstwo)
charisma kəˈrɪzmə charyzma
charmed life tʃɑːmd laɪf 
(prowadzić) życie pod kloszem,
życie niczym w raju
chief tʃiːf główny
chiefly ˈtʃiːfli głównie
chilled-out tʃɪld aʊt wyluzowany
chilling ˈtʃɪlɪŋ mrożący krew
w żyłach, przerażający
cinematic ˌsɪnəˈmætɪk kinowy
citizen ˈsɪtɪzən obywatel
clay kleɪ glina
clergy ˈklɜːdʒi kler
clergyman ˈklɜːdʒɪmən duchowny,
kleryk
cleric ˈklerɪk duchowny
clientele ˌkliːənˈtel klienci,
klientela
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collaborator kəˈlæbəreɪtə(r)
współpracownik

concerted effort kənˈsɜːtɪd ˈefət
wspólny wysiłek
conclusion kənˈkluːʒn wniosek
concrete ˈkɒŋkriːt betonowy

comedian kəˈmiːdɪən komik

condition kənˈdɪʃn warunek
(np. warunki panujące gdzieś)

commensurate kəˈmenʃərət współmierny

confusion kənˈfjuːʒn zamęt,
nieporozumienie

commerce ˈkɒmɜːs handel

conquering ˈkɒŋkərɪŋ 
zdobywający, podbijający

commercialism kəˈmɜːʃlɪzm 
komercjalizm

conscience ˈkɒnʃəns sumienie

commodity kəˈmɒdɪti towar,
artykuł (np. spożywczy)

conservatorship kənˈsɜːvətərˌʃɪp
kuratela

common ˈkɒmən powszechny, typowy

considerably kənˈsɪdərəbli 
znacznie, w znacznym stopniu

commonly ˈkɒmənli powszechnie,
zazwyczaj

consistent with sth kənˈsɪstənt
wɪð ˈsʌmθɪŋ zgodny z czymś,
odpowiadający czemuś

communist ˈkɒmjʊnɪst 
komunistyczny
comparable with sth ˈkɒmpərəbl
wɪð ˈsʌmθɪŋ porównywalny
z czymś

consistently kənˈsɪstəntli stale,
ciągle; konsekwentnie
consortium kənˈsɔːtɪəm konsorcjum
constraint kənˈstreɪnt ograniczenie

compared to sth kəmˈpeəd tə
ˈsʌmθɪŋ w porównaniu do czegoś

contemporary kənˈtemprəri współczesny

comparison kəmˈpærɪsn 
porównanie

content ˈkɒntent zawartość, treść

compensation for
sth ˌkɒmpenˈseɪʃn fə(r) ˈsʌmθɪŋ 
wynagrodzenie za coś
competing kəmˈpiːtɪŋ 
rywalizujący, konkurencyjny
competition ˌkɒmpəˈtɪʃn rywal,
konkurencja
competitive kəmˈpetətɪv 
konkurencyjny
competitor kəmˈpetɪtə(r) rywal

context ˈkɒntekst kontekst, tło (sytuacji)
continuing kənˈtɪnjuːɪŋ 
postępujący, trwający
controversial ˌkɒntrəˈvɜːʃl 
kontrowersyjny
conveniently kənˈviːnɪəntli 
w dogodny sposób, wygodnie
conversely kənˈvɜːsli odwrotnie,
przeciwnie

complaint kəmˈpleɪnt skarga

conviction kənˈvɪkʃn skazanie, wyrok

close supervision kləʊz
ˌsuːpəˈvɪʒn ścisły nadzór

composed of X kəmˈpəʊzd əv składający się z X

convinced kənˈvɪnst przekonany,
pewny (czegoś)

coal mining kəʊl ˈmaɪnɪŋ 
górnictwo węglowe

comprehensive ˌkɒmprɪˈhensɪv
wszechstronny, obszerny

convincingly kənˈvɪnsɪŋli 
w przekonywujący sposób

Colorful
MEDIA

convoluted ˈkɒnvəluːtɪd zawiły
coolie ˈkuːli robol (arch., slang.,
stereotypowy i krzywdzący opis
osoby niewykwalifikowanej)
cooperage ˈkuːpərədʒ bednarstwo
Copenhagen ˌkəʊpənˈheɪɡən 
Kopenhaga
copper ˈkɒpə(r) miedź
corporate income tax
rate ˈkɔːpərət ˈɪŋkʌm tæks reɪt
stawka podatku dochodowego dla/
od osób prawnych
corporate tax ˈkɔːpərət tæks 
podatek od osób prawnych
corruption kəˈrʌpʃn zepsucie,
korupcja
court filing kɔːt ˈfaɪlɪŋ wniosek
sądowy; oświadczenie przed sądem
court-appointed kɔːt əˈpɔɪntɪd wyznaczony przez sąd

crystal-clear ˈkrɪstl klɪə(r) 
kryształowo czysty
cuisine kwɪˈziːn kuchnia
(styl gotowania)
cult status kʌlt ˈsteɪtəs status
ikony, status kultowej pozycji
cult kʌlt kultowy
cultural shift ˈkʌltʃərəl ʃɪft zmiana
kulturowa, zmiana wartości
w danej kulturze

criminal activity ˈkrɪmɪnl ækˈtɪvəti
działalność przestępcza
criminal investigation ˈkrɪmɪnl
ɪnˌvestɪˈɡeɪʃn dochodzenie
kryminalne
critical acclaim ˈkrɪtɪkl əˈkleɪm pozytywne opinie krytyków
crooked krʊkt nieuczciwy
crossing ˈkrɒsɪŋ skrzyżowanie;
krzyżówka
crushing it tə bi ˈkrʌʃɪŋ ɪt rządzić
(pot., slang. o doskonałym radzeniu
sobie gdzieś/w czymś)
crust krʌst skorupa

deputy ˈdepjuti zastępca

customer service ˈkʌstəmə(r)
ˈsɜːvɪs obsługa klienta

despair dɪˈspeə(r) rozpacz,
desperacja

cut kʌt udział, dola (np. w zyskach)

D

damage to sth ˈdæmɪdʒ tə
ˈsʌmθɪŋ szkody (wyrządzone
czemuś)

crime kraɪm przestępstwo

deposit dɪˈpɒzɪt złoże (surowca)

desired dɪˈzaɪəd wymagany,
pożądany

coveted ˈkʌvɪtɪd upragniony

crew kruː załoga

depending on sth dɪˈpendɪŋ ɒn
ˈsʌmθɪŋ w zależności od czegoś

desire dɪˈzaɪə(r) pragnienie

daily ˈdeɪli dziennik

credibly ˈkredəbli w wiarygodny
sposób

density ˈdensɪti gęstość

custody of sb ˈkʌstədi əv ˈsʌmbədi
opieka nad kimś (prawo do opieki,
np. nad dzieckiem)

cove kəʊv zatoczka

credibility ˌkredɪˈbɪlɪti 
wiarygodność

den of iniquity den əv ɪˈnɪkwɪti
gniazdo rozpusty

current ˈkʌrənt prąd

daft dɑːft głupi (pot., UK)

creature ˈkriːtʃə(r) stworzenie, istota

demanding dɪˈmɑːndɪŋ wymagający

desirability dɪˌzaɪərəˈbɪləti 
atrakcyjność

courtroom ˈkɔːtruːm sala sądowa

craft krɑːft rzemiosło, fach
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damn X dæm cholerny X (pot.,
slang.)
damned if you do, damned if you
don’t dæmd ɪf ju duː dæmd ɪf ju
dəʊnt i tak źle, i tak niedobrze
date deɪt daktyl
day tripper deɪ ˈtrɪpə(r) osoba
jadąca na jednodniową wycieczkę
(UK)
day-to-day deɪ tə deɪ codzienny
(tylko przed rzeczownikiem)
de facto ˌdeɪ ˈfæktəʊ faktycznie,
de facto
dealings ˈdiːlɪŋz interesy
debris ˈdebriː śmieci, szczątki

despite dɪˈspaɪt pomimo
dessert dɪˈzɜːt deser
destination ˌdestɪˈneɪʃn cel
podróży
detention camp dɪˈtenʃn kæmp
obóz dla internowanych
development dɪˈveləpmənt 
rozwijanie, tworzenie
dilapidated dɪˈlæpɪdeɪtɪd 
podupadły, podniszczony
diminutive dɪˈmɪnjətɪv maleńki,
drobny
direct competitor dɪˈrekt
kəmˈpetɪtə(r) bezpośredni rywal
direct impact dɪˈrekt ˈɪmpækt 
bezpośredni wpływ
direct dəˈrekt bezpośredni
directly dɪˈrektli bezpośrednio
disappointed ˌdɪsəˈpoɪntɪd 
rozczarowany
disaster dɪˈzɑːstə(r) katastrofa
discreet dɪˈskriːt dyskretny

decadence ˈdekədəns dekadencja

discrepancy dɪsˈkrepənsi 
rozbieżność

decent ˈdiːsnt przyzwoity

dismal ˈdɪzməl koszmarny, fatalny

defendant dɪˈfendənt podsądny,
oskarżony

disorganised ˌdɪsˈɔːɡənaɪzd 
zdezorganizowany, chaotyczny

defensive dɪˈfensɪv obronny,
defensywny

disparagingly dɪˈspærɪdʒɪŋli 
lekceważąco

degree dɪˈɡriː tytuł, stopień

dispute dɪˈspjuːt spór

Colorful
MEDIA

dissatisfaction with
sth ˌdɪsˌsætɪsˈfækʃn wɪð ˈsʌmθɪŋ 
niezadowolenie z czegoś
distant ˈdɪstənt odległy, daleki
(także w przen.)
distinctly dɪˈstɪŋktli wyraźnie,
widocznie
diverse daɪˈvɜːs różnorodny,
zróżnicowany
division dɪˈvɪʒn oddział, dział
doctoral thesis ˈdɒktərəl ˈθiːsɪs
rozprawa doktorska

drop-down list ˌdrɒp daʊn lɪst
menu rozwijane
drug rehabilitation clinic ˈdrʌɡ
ˌriːəˌbɪlɪˈteɪʃn ˈklɪnɪk klinika
odwykowa dla uzależnionych
od narkotyków
due to sth djuː tə ˈsʌmθɪŋ 
z powodu czegoś, przez coś
duty ˈdjuːti zadanie, obowiązek

E

documentary ˌdɒkjʊˈmentəri film
dokumentalny

e-commerce iːˈkɒmɜːs handel
internetowy

doddle ˈdɒdl błahostka, łatwizna
(pot., UK)

eager ˈiːɡə(r) chętny, ochoczy

dome dǝʊm kopuła
domestic dəˈmestɪk krajowy
domestically dəˈmestɪkli w kraju
don’t be fooled! dəʊnt bi fuːld nie
daj się zwieść!
donation dəʊˈneɪʃn datek, dar
dot dɒt kropka
dotted with sth ˈdɒtɪd wɪð ˈsʌmθɪŋ
usiany czymś, upstrzony
double taxation arrangement ˈdʌbl tækˈseɪʃn əˈreɪndʒmənt
układ o ograniczeniu podwójnego
opodatkowania, uzgodnienia podatkowe zapobiegające podwójnemu opodatkowaniu
doubt daʊt wątpliwość
doubter daʊtə(r) wątpiący,
niedowiarek
download ˌdaʊnˈləʊd pobranie,
pobieranie (pliku)
downwind ˌdaʊnˈwɪnd z wiatrem,
po zawietrznej
draw drɔː urok (czegoś), coś,
co przyciąga
dreams come true driːmz kʌm truː
marzenia się spełniają
drilling exploration ˈdrɪlɪŋ
ˌekspləˈreɪʃn działania wiertnicze
i badawcze/poszukiwawcze
(w celu znalezienia złóż ropy)
driving factor ˈdraɪvɪŋ ˈfæktə(r)
czynnik sprawczy

early adoption ˈɜːli əˈdɒpʃn 
szybkie przyjęcie (nowego trendu,
wynalazku, technologii)
early on ˈɜːli ɒn wcześnie,
początkowo
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empirical ɪmˈpɪrɪkl empiryczny
employer ɪmˈplɔɪə(r) pracodawca
enchantress ɪnˈtʃɑːntrɪs 
uwodzicielka, kusicielka
endeavour ɪnˈdevə(r) przedsięwzięcie (UK)
endless ˈendləs niekończący się
enduring presence ɪnˈdjʊərɪŋ
ˈprezns nieprzemijająca obecność
engaged in sth ɪnˈɡeɪdʒd ɪn
ˈsʌmθɪŋ zaangażowany w coś,
zajmujący się czymś
engine ˈendʒɪn silnik
engineering ˌendʒɪˈnɪərɪŋ 
inżynieria
enshrined in sth ɪnˈʃraɪnd ɪn
ˈsʌmθɪŋ chroniony przez coś/
gwarantowany przez coś
(np. konstytucję)

earnings ˈɜːnɪŋz zarobki

enterprise ˈentəpraɪz przedsięwzięcie, przedsiębiorstwo

earthquake ˈɜːθkweɪk trzęsienie
ziemi

enthusiasm ɪnˈθjuːzɪæzm 
entuzjazm

easily accessible ˈiːzəli əkˈsesəbl
łatwo dostępny

enthusiast ɪnˈθjuːziæst entuzjasta,
amator

economic recovery ˌiːkəˈnɒmɪk
rɪˈkʌvəri naprawa gospodarcza,
odbudowa gospodarki

entrance gate ˈentrəns ɡeɪt brama
wjazdowa/wejściowa

economist ˌiːkəˈnɒmɪst 
ekonomista
edge edʒ skraj, krawędź
effort ˈefət wysiłek
electric cabling ɪˈlektrɪk ˈkeɪblɪŋ
okablowanie elektryczne
electric vehicle ɪˈlektrɪk ˈviːɪkl 
pojazd elektryczny
eligible ˈelɪdʒəbl uprawniony, spełniający warunki
elitism ɪˈliːtɪzm elityzm, elitaryzm
elsewhere ˌelsˈweə(r) gdzie indziej
embargo ɪmˈbɑːɡəʊ embargo
embezzlement ɪmˈbezlmənt sprzeniewierzanie (powierzonych pieniędzy)
emotional pull ɪˈməʊʃnəl pʊl 
emocjonalne przyciąganie,
emocjonalna więź

entrant ˈentrənt zawodnik,
uczestnik
entrepreneur ˌɒntrəprəˈnɜː(r)
przedsiębiorca
environmental impact study ɪnˌvaɪərənˈmentl ˈɪmpækt ˈstʌdi 
badanie oddziaływania
na środowisko
environmentalist ɪnˌvaɪrənˈmentəlɪst ekolog,
działacz na rzecz środowiska
EOB (end of business) ˌiː əʊ ˈbiː
end əv ˈbɪznəs koniec dnia
roboczego (slang online)
episodic ˌepɪˈsɒdɪk epizodyczny
equally ˈiːkwəli jednakowo
equidistant from sth ˌiːkwɪˈdɪstənt
frəm ˈsʌmθɪŋ w jednakowej
odległości od czegoś (i czegoś)
erection ɪˈrekʃn wzniesienie
(np. budynku)

Colorful
MEDIA

essay eˈseɪ esej, rozprawka
essential ɪˈsenʃl niezbędny,
podstawowy
estate ɪˈsteɪt majątek (posiadane
przez kogoś dobra i nieruchomości)
estimated ˈestɪmeɪtɪd szacowany,
podawany w przybliżeniu
euphemistically ˌjuːfəˈmɪstɪkli 
eufemistycznie
eventually ɪˈventʃʊəli ostatecznie,
w końcu
ever-rising ˈevə(r) ˈraɪzɪŋ wiecznie
wzrastający
evidence ˈevɪdəns dowód, dowody
excessive ɪkˈsesɪv nadmierny
excluded ɪkˈskluːdɪd wyłączony,
wyjęty
excursion ɪkˈskɜːʃn wycieczka
excuse the pun! ɪkˈskjuːz ðə pʌn
przepraszam za ten dowcip!
(szczególnie o niezbyt śmiesznym
dowcipie, który sam ciśnie się
na usta)
execution ˌeksɪˈkjuːʃn egzekucja,
kara śmierci
exhibition ˌeksɪˈbɪʃn wystawa
existing ɪɡˈzɪstɪŋ istniejący

extension ɪkˈstenʃn rozwinięcie
(czegoś), przedłużenie
extensive ɪkˈstensɪv rozległy
extent ɪkˈstent skala, rozmiar
extract ˈekstrækt wyjątek (z tekstu)
extraction ɪkˈstrækʃn wydobycie
(np. minerałów)
extraterrestrial ˌekstrətəˈrestriəl
pozaziemski
extreme ɪkˈstriːm ekstremalny,
skrajny
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first-timer fɜːst ˈtaɪmə(r) 
początkujący, przyjeżdżający
po raz pierwszy
flat fee flæt fiː stała stawka
fledgling ˈfledʒlɪŋ raczkujący,
początkujący
flight flaɪt lot
floating ˈfləʊtɪŋ unoszący się
(na wodzie, w powietrzu),
pływający
flower bed ˈflaʊə(r) bed klomb

extremely ɪkˈstriːmli ogromnie,
niezwykle

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

F

folk fəʊk ludzie (pot.)

facility fəˈsɪləti zakład

foothold ˈfʊthəʊld przyczółek,
punkt oparcia

fabulous ˈfæbjʊləs cudowny,
fantastyczny
factor ˈfæktə(r) czynnik
fair feə(r) niezły, spory
(np. o kwocie)
fairly ˈfeəli całkiem, dość
fairy tale ˈfeəri teɪl bajka, baśń
fake feɪk podrabiany, sfałszowany

follower ˈfɒləʊə(r) fan, zwolennik
following sth ˈfɒləʊɪŋ ˈsʌmθɪŋ 
po czymś

footwear ˈfʊtweə(r) obuwie
for a while now fə(r) ə waɪl naʊ już
od pewnego czasu
for better or worse fə(r) ˈbetə(r)
ɔː(r) wɜːs na dobre i złe, tak czy
owak

exodus ˈeksədəs masowy odpływ,
exodus

fame and fortune feɪm ənd
ˈfɔːtʃuːn sława i bogactwo

for sb’s part fə(r) ˈsʌmbədiz pɑːt
jeśli chodzi o kogoś, z czyjejś strony

expansion pack ɪkˈspænʃn pæk
rozszerzenie, dodatek (do gry)

fame feɪm sława
famine ˈfæmɪn głód

for the sake of X fə(r) ðə seɪk ɒv
przez wzgląd na X, ze względu na X

expansion ɪkˈspænʃn rozszerzenie,
rozwój

fast track fɑːst træk szybki awans,
przyspieszony awans w pracy

expectations ekspekˈteɪʃnz 
oczekiwania

fee fiː opłata

expenses ɪkˈspensɪz wydatki
explicitly ɪkˈsplɪsɪtli wyraźnie, jawnie
exploration license ˌekspləˈreɪʃn
ˈlaɪsns koncesja wydobywcza
exploratory ɪkˈsplɒrətri 
eksploracyjny, badawczy
exposé ekˈspəʊzeɪ publikacja
demaskatorska
exposure ɪkˈspəʊʒə(r) 
nagłośnienie (medialne)
expression of sth ɪkˈspreʃn əv
ˈsʌmθɪŋ wyraz czegoś

feels like a lifetime ago fiːlz ˈlaɪk
ə ˈlaɪftaɪm əˈɡəʊ wydaje się, że to
było całe wieki temu
fellow ˈfeləʊ profesor akademicki
(UK)
ferry ˈferi prom
fertiliser ˈfɜːtəlaɪzə(r) nawóz
fervour ˈfɜːvə(r) ferwor, zapał (UK)
figure ˈfɪɡə(r) liczba, statystyka
figures ˈfɪɡəz liczby, dane
financial regulation body faɪˈnænʃl
ˌreɡjʊˈleɪʃn ˈbɒdi organ regulacji
finansowej

for the time being fə(r) ðə ˈtaɪm
ˈbiːɪŋ jak na razie
for fǝ(r) jako że, albowiem (arch.)
forcefully ˈfɔːsfəli silnie, mocno
foreign affairs ˈfɒrən əˈfeəz 
sprawy zagraniczne
foreign direct investment
(FDI) ˈfɒrən dɪˈrekt ɪnˈvestmənt ˌef
diː ˈaɪ bezpośrednie inwestycje
zagraniczne
former ˈfɔːmə(r) były, dawny
formula ˈfɔːmjʊlə wzór (na coś),
sposób
fortified ˈfɔːtɪfaɪd umocniony, ufortyfikowany
fortuitous fɔːˈtjuːɪtəs 
przypadkowy, fortunny

Colorful
MEDIA

fortuitously fɔːˈtjuːɪtəsli 
przypadkowo, (szczęśliwym)
zbiegiem okoliczności

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

fossil fuel ˈfɒsl ˈfjuːəl paliwo
kopalne

gem dʒem klejnot, skarb

fossilised ˈfɒsəlaɪzd skamieniały
(dotyczący skamieliny)
founder ˈfaʊndə(r) założyciel
fountain ˈfaʊntɪn fontanna

general election ˈdʒenrəl ɪˈlekʃn
wybory powszechne
General Secretary ˈdʒenrəl
ˈsekrətəri Sekretarz Generalny
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H

habitat ˈhæbɪtæt środowisko
naturalne (danego gatunku)
hallmark of sb ˈhɔːlmɑːk əv
ˈsʌmbədi czyjś znak rozpoznawczy,
cecha charakterystyczna
handful ˈhændfʊl garść, kilka

fragrance ˈfreɪɡrəns zapach,
perfum(y)

geopolitics ˌdʒɪəʊˈpɒlətɪks 
kwestie geopolityczne, sytuacja
geopolityczna

handling of sth ˈhændlɪŋ əv
ˈsʌmθɪŋ zarządzanie czymś,
postępowanie z czymś

fraud frɔːd oszustwo

giant ˈdʒaɪənt gigant

happiness ˈhæpinəs szczęście

free-to-play friː tə ˈpleɪ typu
free-to-play (o grze, która jest
za darmo, ale w której można
dodatkowo kupować przedmioty
za prawdziwe pieniądze)

gilded ˈɡɪldɪd ozdobiony, zdobny;
ornamentalny

harbour ˈhɑːbə(r) przystań (UK)

frequency ˈfriːkwənsi częstość;
częstotliwość
frequent ˈfriːkwənt częsty
frequently ˈfriːkwəntli często
fridge-freezer ˌfrɪdʒ ˈfriːzə(r) 
chłodziarko-zamrażarka, lodówka
z zamrażalnikiem (UK)
fulfilment centre fʊlˈfɪlmənt
ˈsentə(r) centrum realizacji
zamówień (UK)
fulfilment fʊlˈfɪlmənt zadowolenie,
satysfakcja (UK)
fund management firm fʌnd
ˈmænɪdʒmənt fɜːm firma
zarządzająca funduszami
(np. inwestycyjnymi)
further afield ˈfɜːðə(r) əˈfiːld dalej,
w dalszej perspektywie
furthermore ˌfɜːðəˈmɔː(r) 
co więcej, ponadto
fusion ˈfjuːʒn fuzja, połączenie
FYI (for your information) ˌef waɪ
ˈaɪ fə(r) jə(r) ˌɪnfəˈmeɪʃn do Twojej
informacji

G

game changer ɡeɪm ˈtʃeɪndʒə(r)
coś, co zmienia zupełnie sytuację/
reguły gry
Gaza Strip ˈɡɑːzə strɪp Strefa Gazy

given... ɡɪvn zważywszy na...
go-ahead ˈɡəʊ əhed zielone
światło (na coś, dla czegoś)
golf course ɡɒlf kɔːs pole golfowe
goodwill ˌɡʊdˈwɪl dobra wola,
życzliwość
gosh,... ɡɒʃ o rany...

hard to call ˈsʌmθɪŋ ɪz hɑːd tə kɔːl
trudno określić wynik (rywalizacji,
walki itp.)
headache ˈhedeɪk ból głowy,
utrapienie
hearing ˈhɪərɪŋ przesłuchanie, posiedzenie
heavyweight ˈhevɪweɪt poważny
gracz na rynku

gotcha ˈɡɑːtʃə(r) rozumiem
(pot., slang.)

hefty ˈhefti duży, pokaźny

gradually ˈɡrædʒʊəli stopniowo

hence hens stąd, z tego powodu

graffiti ɡrəˈfiːtiː graffiti

heroism ˈherəʊɪzm heroizm

grand ɡrænd ogromny, wielki

hierarchy ˈhaɪərɑːki hierarchia

grant ɡrɑːnt dotacja

high on the agenda haɪ ɒn ði
əˈdʒendə wysoko na liście
omawianych rzeczy/istotnych
spraw

granted,... ˈɡrɑːntɪd zgoda,...,
racja,...
green credentials ˈɡriːn krɪˈdenʃlz
kompetencje w zakresie ochrony
środowiska

helium ˈhiːlɪəm hel

high-profile haɪ ˈprəʊfaɪl bardzo
słynny, szeroko znany

greeting ˈɡriːtɪŋ powitanie

highbrow ˈhaɪbraʊ wyższej klasy,
intelektualny, trudny w odbiorze

grudging ˈɡrʌdʒɪŋ niechętny,
wymuszony

highlight ˈhaɪlaɪt główna atrakcja

guardian ˈɡɑːdɪən opiekun
(prawny)

hols hɒlz wakacje (arch., pot., UK)

guidelines ˈɡaɪdlaɪnz wytyczne,
reguły

hilltop ˈhɪltɒp na wzgórzu
Holy See ˈhəʊli ˈsiː Stolica
Apostolska

guilty ˈɡɪlti winny

homelessness ˈhəʊmləsnəs 
bezdomność

gun regulation ɡʌn ˌreɡjʊˈleɪʃn
ograniczenie dostępności broni

hometown ˈhəʊmtaʊn miasto rodzinne; rodzinny (o mieście)

gunman ˈɡʌnmən uzbrojony
zamachowiec

homophobic ˌhəʊməʊˈfəʊbɪk 
homofobiczny

Colorful
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hoping against hope ˈhəʊpɪŋ
əˈɡenst həʊp mając desperacką
nadzieję
horde hɔːd horda, tłum
horizon həˈraɪzn horyzont
horrific həˈrɪfɪk koszmarny,
przerażający
hospitality ˌhɒspɪˈtæləti branża
hotelarska, hotelarstwo
hostage ˈhɒstɪdʒ zakładnik
hostile ˈhɒstaɪl wrogi
hotbed ˈhɒtbed siedlisko, gniazdo
(czegoś)
hotspot for sth ˈhɒtspɒt fə(r)
ˈsʌmθɪŋ obszar, w którym pełno
jest czegoś, dominuje coś

I

I hear you! ˈaɪ hɪə(r) ju oj racja!,
współczuję! (pot.)

if anything,... ɪf ˈeniθɪŋ 
odwrotnie,...; wręcz na odwrót,...

in one’s teens ɪn wʌnz tiːnz 
w wieku nastoletnim (o kimś)

if there were ever any doubt... ɪf
ðeə(r) wə(r) ˈevə(r) ˈeni daʊt nawet
gdyby coś było niepewne/
wątpliwe, to i tak...

in operation ɪn ˌɒpəˈreɪʃn 
działający, funkcjonujący

IKR (I know, right?) ˈaɪ nəʊ raɪt 
no nie? (slang online)
illegal ɪˈliːɡl nielegalny

HQ (headquarters) ˌeɪtʃ ˈkjuː
ˌhedˈkwɔːtəz siedziba główna
(firmy)

immature ˌɪməˈtjʊə(r) niedojrzały

human nature ˈhjuːmən ˈneɪtʃə(r)
ludzka natura
human rights ˈhjuːmən raɪts 
prawa człowieka
human shield ˈhjuːmən ʃiːld żywa
tarcza
human touch ˈhjuːmən tʌtʃ ludzka
ręka (przyczynek do czegoś jakiejś
osoby, a nie robota, maszyny itp.)
humanitarian hju:ˌmænɪˈteərɪən
humanitarny
humble beginnings ˈhʌmbl
bɪˈɡɪnɪŋz skromne początki
hunch hʌntʃ przeczucie, intuicja
hustler ˈhʌslə(r) kanciarz,
naciągacz
hydrocarbon ˌhaɪdrəˈkɑːbən 
węglowodór
hydrogen ˈhaɪdrədʒən wodór
hydropower ˈhʌɪdrə(ʊ)paʊə(r)
energia wodna
hypothesis haɪˈpɒθəsɪs hipoteza

in office ɪn ˈɒfɪs na stanowisku
(burmistrza, prezydenta itp.)

ice sheet aɪs ʃiːt pokrywa lodowa,
lądolód

illuminated ɪˈluːmɪneɪtɪd 
oświetlony

hubbub ˈhʌbʌb hałas (miasta),
szum (uliczny)

in hot water ɪn hɒt ˈwɔːtə(r) 
w opałach

in one’s backyard ɪn wʌnz
ˌbækˈjɑːd na czyimś podwórku
(w czyimś własnym miejscu,
kraju itp.)

ice melt aɪs melt topnienie lodu

how come? haʊ kʌm dlaczego?
(pot.)

hub hʌb centrum (np. aktywności,
biznesu), węzeł (np. komunikacyjny)
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immediate ɪˈmiːdɪət 
natychmiastowy
immediately ɪˈmiːdɪətli 
natychmiast, od razu
IMO (in my opinion) ˌaɪ em ˈəʊ ɪn
maɪ əˈpɪnɪən według mnie
(slang online)
impact on sth ˈɪmpækt ɒn ˈsʌmθɪŋ
wpływ na coś
imperial ɪmˈpɪərɪəl imperialny
impetus ˈɪmpɪtəs bodziec, impuls
imposing ɪmˈpəʊzɪŋ imponujący,
robiący wrażenie
impressive ɪmˈpresɪv imponujący,
robiący wrażenie
imprisonment ɪmˈprɪznmənt kara
więzienia
in abundance ɪn əˈbʌndəns 
obficie, w bród

in part ɪn pɑːt częściowo
in partnership with sb ɪn ˈpɑːtnəʃɪp
wɪð ˈsʌmbədi wraz
z kimś, we współpracy z kimś
in play ɪn ˈpleɪ w grze (mający
wpływ na sytuację)
in protest ɪn ˈprəʊtest w ramach
protestu
in situ ˌɪn ˈsɪtjuː na/w miejscu (łac.)
in tandem with sth ɪn ˈtændəm
wɪð ˈsʌmθɪŋ w parze z czymś,
jednocześnie z czymś
in terms of X ɪn tɜːmz əv 
pod względem X
in the belief that... ɪn ðə bɪˈliːf ðæt
wierząc, że...
in the desire to do sth ɪn ðə
dɪˈzaɪə(r) tə du ˈsʌmθɪŋ pragnąc
coś zrobić
in the dock ɪn ðə ˈdɒk na ławie
oskarżonych (np. w postępowaniu
karnym)
in the foreseeable future ɪn ðə
fɔːˈsiːəbl ˈfjuːtʃə(r) w najbliższej
dającej się przewidzieć przyszłości
in the limelight ɪn ðə ˈlaɪmlaɪt 
w świetle jupiterów, w centrum
uwagi

in advance ɪn ədˈvɑːns zawczasu

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

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

in time ɪn ˈtaɪm z czasem,
po jakimś czasie

in favour ɪn ˈfeɪvə(r) na korzyść
(czegoś) (UK)
in hot demand ɪn hɒt dɪˈmɑːnd
bardzo poszukiwany,
rozchwytywany

in X that followed... ɪn ðət ˈfɒləʊd
w X, który nastąpił (po czymś)...;
podczas X, który się wywiązał
(w wyniku czegoś)
in-game ɪn ɡeɪm dokonywany
w trakcie gry; znajdujący się

Colorful
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wewnątrz gry (tylko przed
rzeczownikiem)

inhabited island ɪnˈhæbɪtɪd
ˈaɪlənd zaludniona wyspa

inability ˌɪnəˈbɪlɪti niezdolność

inherent in sth ɪnˈhɪərənt ɪn
ˈsʌmθɪŋ ściśle z czymś związany,
nieodłącznie związany z czymś

inadvertently ˌɪnədˈvɜːtəntli 
niechcący, w nieplanowany sposób
inaugural ɪˈnɔːɡjʊrəl inauguracyjny,
pierwszy

initial ɪˈnɪʃl pierwotny, początkowy

incense ˈɪnsens kadzidło

initially ɪˈnɪʃəli pierwotnie,
początkowo

inception ɪnˈsepʃn założenie,
powstanie

injection ɪnˈdʒekʃn zastrzyk

inclusion ɪnˈkluːʒn dołączenie,
przyłączenie

inland ˈɪnlænd leżący w głębi lądu
inmate ˈɪnmeɪt więzień, osadzony

income ˈɪŋkʌm dochód, przychód
incoming ˈɪnkʌmɪŋ przychodzący,
nadchodzący

intelligence ɪnˈtelɪdʒəns wywiad

job satisfaction dʒɒb ˌsætɪsˈfækʃn
zadowolenie z pracy

incrementally ˌɪŋkrəˈmentəli 
stopniowo, stale (o wzroście)

international stage ˌɪntəˈnæʃnəl
steɪdʒ arena międzynarodowa

interlocutor ɪntəˈlɒkjʊtə rozmówca

intimately ˈɪntɪmətli ściśle, blisko
(z kimś, znać się na czymś itp.)
intimidating ɪnˈtɪmɪdeɪtɪŋ 
przerażający, onieśmielający
intimidation ɪnˌtɪmɪˈdeɪʃn 
zastraszanie

indie ˈɪndi muzyka (sztuka, film
itp.) niezależna, publikowana
i rozprowadzana bez udziału
wielkich wytwórni

intrinsically ɪnˈtrɪnsɪkli z założenia,
sam w sobie

indigenous ɪnˈdɪdʒɪnəs rdzenny,
tubylczy

invader ɪnˈveɪdə(r) najeźdźca

individualistic ˌɪndɪˌvɪdʒʊəˈlɪstɪk
indywidualistyczny
industrialisation ɪnˌdʌstrɪəlaɪˈ
zeɪʃn uprzemysłowienie
industry ˈɪndəstri przemysł,
branża
inevitable ɪnˈevɪtəbl nieuchronny
inextricably ˌɪnɪkˈstrɪkəbli 
nierozerwalnie
infinite ˈɪnfɪnət nieskończony
influence ˈɪnflʊəns wpływ
influential ˌɪnflʊˈenʃl wpływowy

J

jellyfish ˈdʒelɪfɪʃ meduza

intention ɪnˈtenʃn zamiar

individual ˌɪndɪˈvɪdʒʊəl osoba,
jednostka

it should come as no surprise
that... ɪt ʃəd kʌm ǝz nǝʊ səˈpraɪz
ðǝt nie powinno dziwić, że...

innovative ˈɪnəveɪtɪv nowatorski

increasingly ɪnˈkriːsɪŋli coraz
bardziej

indictment ɪnˈdaɪtmənt 
akt oskarżenia

it pays to do sth ɪt peɪz tə du
ˈsʌmθɪŋ opłaca się coś zrobić

jail term dʒeɪl tɜːm okres odsiadki,
kara pozbawienia wolności

intended ɪnˈtendɪd zamierzony,
planowany

indicative of sth ɪnˈdɪkətɪv əv
ˈsʌmθɪŋ świadczący o czymś,
sugerujący coś

it is only logical that... ɪt ɪz ˈəʊnli
ˈlɒdʒɪkl ðæt jest zupełnie
zrozumiałe, że...

innocent ˈɪnəsnt niewinny

inconsistency ˌɪnkənˈsɪstənsi 
niespójność

indeed ɪnˈdiːd istotnie, w rzeczy
samej
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intuitively ɪnˈtjuːɪtɪvli intuicyjnie,
podświadomie
investigation ɪnˌvestɪˈɡeɪʃn 
dochodzenie
involuntary ɪnˈvɒləntri 
przymusowy
involved in sth ɪnˈvɒlvd ɪn ˈsʌmθɪŋ
zaangażowany w coś,
związany z czymś
irked at X ɜːkt æt wkurzony na X
ironically aɪˈrɒnɪkli jak na ironię
ironing ˈaɪənɪŋ prasowanie
irregularity ɪˌreɡjəˈlærəti 
nieprawidłowość
it is no surprise that... ɪt ɪz nəʊ
səˈpraɪz ðæt nie dziwi, że..., nic
(więc) dziwnego, że...

jobseeker ˈdʒɒbsiːkə(r) 
poszukujący pracy
joint venture dʒɔɪnt ˈventʃə(r)
wspólne przedsięwzięcie, spółka
typu joint venture
joint dʒɔɪnt wspólny, robiony
wraz z kimś
judge dʒʌdʒ sędzia
judgement ˈdʒʌdʒmənt osąd
jury ˈdʒʊəri jury, ława przysięgłych
justice ˈdʒʌstɪs sprawiedliwość
justified ˈdʒʌstɪfaɪd zasadny,
uzasadniony

K

Kafkaesque ˌkæfkəˈesk kafkowski
(w stylu Kafki, przypominający
koszmarne sytuacje bez wyjścia
i logiki)
keen interest in sth kiːn ˈɪntrəst
ɪn ˈsʌmθɪŋ żywe zainteresowanie
czymś
keen to do sth kiːn tə du ˈsʌmθɪŋ
chętny, skłonny do zrobienia czegoś
keen kiːn zapalony, (żywo)
zainteresowany
keynote speaker ˈkiːnəʊt ˈspiːkə(r)
jeden z głównych uczestników
konferencji, główny mówca
kilo (kilogram) ˈkiːləʊ ˈkɪləɡræm
kilogram (pot.)

Colorful
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Kiwi ˈkiːwiː pot. o mieszkańcu
Nowej Zelandii

lemonade stand ˌleməˈneɪd stænd
stoisko z lemoniadą

do dalszej selekcji przy wyborze)
(UK)

Klaipeda ˈklʌɪpədə Kłajpeda

lengthily ˈleŋθɪli długo, przydługo

loss lɒs utrata, strata

Knights Hospitaller naɪts
ˈhɒspɪtlə(r) szpitalnicy,
zakon szpitalny

lengthy ˈleŋθi długi

lowly ˈləʊli niski, słaby

Knights of St. John naɪts əv seɪnt
dʒɒn rycerze Św. Jana (joannici)

let alone X let əˈləʊn 
nie wspominając o X

luminary ˈluːmɪnəri luminarz,
osoba znana i podziwiana

licensee ˌlaɪsənˈsiː koncesjobiorca

lunar south pole ˈluːnə(r) saʊθ
pəʊl księżycowy biegun południowy

krone ˈkrəʊnə korona (waluta)

life imprisonment laɪf
ɪmˈprɪznmənt dożywocie

L

lifeguard ˈlaɪfɡɑːd ratownik

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

light at the end of the tunnel laɪt
ət ði end əv ðə ˈtʌnl światełko
na końcu tunelu

Labour Party ˈleɪbə(r) ˈpɑːti Partia
Pracy (UK)

like,... ˈlaɪk że niby..., tak jakby...

labour supply ˈleɪbə(r) səˈplaɪ podaż siły roboczej/pracy

limitation ˌlɪmɪˈteɪʃn ograniczenie

land grab lænd ɡræb zagarnięcie
terytorium/ziemi
landing craft ˈlændɪŋ krɑːft 
lądownik/i

lifetime ˈlaɪftaɪm całe życie

likely ˈlaɪkli prawdopodobnie
liquor store ˈlɪkə stɔː(r) sklep
monopolowy
literally ˈlɪtərəli dosłownie
literary ˈlɪtərəri literacki

landing ˈlændɪŋ lądowanie

litigation ˌlɪtɪˈɡeɪʃn pozew sądowy

landscape ˈlændskeɪp krajobraz,
pejzaż

live performance laɪv pəˈfɔːməns
występ na żywo

language proficiency ˈlæŋɡwɪdʒ
prəˈfɪʃnsi biegłość językowa

livelihood ˈlaɪvlihʊd środki
do życia, sposób na utrzymanie się

lap læp podołek, kolana

LMK (let me know) let miː nəʊ 
daj mi znać (slang online)

Latinised ˈlatɪnʌɪzd latynizowany
(zapisany czcionką łacińską)

lunar ˈluːnə(r) księżycowy
luxury ˈlʌkʃəri luksusowy

M

made up of X ˈmeɪd ʌp əv 
składający się z X, złożony z X
magnesium mæɡˈniːzɪəm magnez
magnitude ˈmæɡnɪtjuːd wielkość,
skala
majority məˈdʒɒrɪti większość
make that X ˈmeɪk ðət a właściwie
to X, a nawet X (o czymś, co jest
większe, ciekawsze, bardziej interesujące itp. niż wpierw powiedziano)
make-up meɪkˈʌp skład (czegoś),
kompozycja (czegoś z elementów,
składników), kosmetyki
do makijażu, makijaż
makeshift ˈmeɪkʃɪft prowizoryczny

load of rubbish ləʊd əv ˈrʌbɪʃ stek
bzdur

managerial ˌmænəˈdʒɪəriəl 
kierowniczy

lavish ˈlævɪʃ wystawny, pełen przepychu

local-first ˈləʊkl ˈfɜːst stawiający
lokalną społeczność na pierwszym
miejscu

manned mænd załogowy (np. lot),
obsadzony ludźmi (np. obiekt)

lawnmower ˈlɔːnməʊə(r) kosiarka
do trawy

local ˈləʊkl tutejszy, tubylec

laureate ˈlɒriət laureat

lay criminal tribunal leɪ ˈkrɪmɪnl
traɪˈbjuːnl cywilny trybunał karny
(niezwiązany z kościołem)
layer ˈleɪə(r) warstwa
leader board ˈliːdə(r) bɔːd tabela
liderów
leadership ˈliːdəʃɪp przywództwo
leading role ˈliːdɪŋ rəʊl główna rola
legacy ˈleɡəsi spuścizna
legally ˈliːɡəli legalnie
leisure ˈleʒə(r) wypoczynek

log lɒɡ dziennik (np. okrętowy)
lol (laughing out loud) lɒl ˈlɑːfɪŋ
ˈaʊt laʊd lol (reakcja na coś bardzo
śmiesznego, slang online)
lone ləʊn samotny, jedyny
long-serving lɒŋ ˈsɜːvɪŋ długo
urzędujący, zajmujący od lat stanowisko (tylko przed rzeczownikiem)

manual labour ˈmænjʊəl ˈleɪbə(r)
praca fizyczna (UK)
manufacturer ˌmænjʊˈfæktʃərə(r)
producent
manufacturing ˌmænjʊˈfæktʃərɪŋ
produkcja
marine məˈriːn morski
maritime ˈmærɪtaɪm morski
massive ˈmæsɪv ogromny

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

masterclass ˈmɑːstəklɑːs zajęcia
z mistrzem, wykład/seminarium
prowadzone przez mistrza

longlist ˈlɒŋlɪst pierwsza lista
kandydatów (do nominacji,

material məˈtɪəriəl namacalny,
realny

Colorful
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mom-and-pop mɒm ənd pɒp osiedlowy, rodzinny (sklepik, biznes)
(pot., tylko przed rzeczownikiem,
US)

must-see mʌst siː pozycja obowiązkowa, coś, co koniecznie trzeba
zobaczyć

MEDIA

maverick ˈmævərɪk niepokorny,
nieszablonowy
MBA (Master of Business Administration) ˌem biː ˈeɪ ˈmɑːstər əv
ˈbɪznəs ədˌmɪnɪˈstreɪʃn magister
zarządzania
means of sth miːnz ǝv ˈsʌmθɪŋ
sposób na coś, metoda na zrobienie czegoś
measurable ˈmeʒərəbl mierzalny,
wymierny
mecca for sb ˈmekə fə(r) ˈsʌmbədi
mekka dla kogoś
medieval ˌmedɪˈiːvl średniowieczny
Mediterranean ˌmedɪtəˈreɪniən
śródziemnomorski
melting point ˈmeltɪŋ pɔɪnt 
temperatura topnienia
melting ˈmeltɪŋ topnienie (np. lodu)
member of the public ˈmembə(r)
əv ðə ˈpʌblɪk obywatel, zwykły
człowiek

money laundering ˈmʌni ˈlɔːndərɪŋ
pranie (brudnych) pieniędzy
moniker ˈmɒnɪkə(r) przezwisko,
przydomek
monsignor mɒnˈsiːnjə(r) prałat
moonscape ˈmuːnskeɪp krajobraz
księżycowy
morale məˈrɑːl morale, ogólny nastrój grupy
moratorium ˌmɒrəˈtɔːrɪəm 
moratorium
more than capable of doing sth
mɔː(r) ðən ˈkeɪpəbl əv ˈduːɪŋ
ˈsʌmθɪŋ jak najbardziej zdolny

do czegoś, całkiem dobrze umiejący
coś zrobić

N

nail polish neɪl ˈpɒlɪʃ lakier
do paznokci
narcissistic ˈnɑːsɪsɪzm narcystyczny
national appropriation ˈnæʃnəl
əˌprəʊpriˈeɪʃn zawłaszczenie terenu
(przez dane państwo)
native ˈneɪtɪv mieszkaniec
(jakiegoś miejsca/regionu),
urodzony (gdzieś)
natural resource ˈnætʃrəl rɪˈzɔːs
zasób naturalny
necessity nəˈsesəti konieczność
necklace ˈnekləs naszyjnik

more to come mɔː(r) tə ˈkʌm 
(czegoś) ma pojawić się więcej

negligible ˈneɡlɪdʒəbl znikomy

membership ˈmembəʃɪp 
członkostwo

mortgage ˈmɔːɡɪdʒ hipoteka

nemesis ˈneməsɪs nemezis

mentally disabled ˈmentəli
dɪsˈeɪbld umysłowo upośledzony

mosaics məʊˈzeɪɪks mozaika

Neolithic ˌniːəˈlɪθɪk neolityczny

mosque mɒsk meczet

net worth net wɜːθ majątek netto

most notably məʊst ˈnəʊtəbli 
a zwłaszcza, a w szczególności

nevertheless ˌnevəðəˈles 
niemniej jednak, a jednak
newbie ˈnjuːbi żółtodziób,
nowicjusz (pot.)

messy ˈmesi brudny, nieprzyjemny

most-followed məʊst ˈfɒləʊd 
o największej liczbie obserwujących
(profil w sieci społecznościowej)

metaphorically ˌmetəˈfɒrɪkli 
metaforycznie

motherhood ˈmʌðəhʊd 
macierzyństwo

methane ˈmiːθeɪn metan

MP (member of parliament) ˌem
ˈpiː ˈmembə(r) ǝv ˈpɑːləmənt poseł

Messrs ˈmesəz Panowie
(w przypadku zwracania się
do osób płci męskiej w formalnej
komunikacji, stylu wysokim itp.)

Midwest mɪdˈwest Środkowy
Zachód (USA)
migrant worker ˈmaɪɡrənt
ˈwɜːkə(r) pracownik migrujący
millennium mɪˈlenɪəm milenium

multifaceted ˌmʌltiˈfæsɪtɪd 
złożony, o wielu aspektach
multimillionaire ˌmʌltiˌmɪljəˈneə(r)
multimilioner

neighbouring ˈneɪbərɪŋ pobliski (UK)

newcomer ˈnjuːkʌmə(r) nowo przybyły, debiutant
NGO (non-governmental organization) ˌen dʒiː ˈəʊ nɒnɡʌvnˈmentl
ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn organizacja
pozarządowa
night-time ˈnaɪt aɪm nocny
nightlife ˈnaɪtlaɪf życie nocne
no-nonsense nəʊ ˈnɒnsns 
rozsądny, sensowny (tylko przed
rzeczownikiem)

minor ˈmaɪnə(r) osoba
niepełnoletnia

multinational ˌmʌltiˈnæʃnəl 
korporacja międzynarodowa

misdeed ˌmɪsˈdiːd występek,
zły uczynek

multiplayer ˈmʌltipleɪə(r) dla wielu
graczy (o grze)

misunderstanding ˌmɪsʌndəˈ
stændɪŋ nieporozumienie

mural ˈmjʊərəl fresk, malowidło
ścienne

misuse of funds ˌmɪsˈjuːz əv fʌndz
sprzeniewierzenie funduszy

murderous ˈmɜːdərəs morderczy

non-profit organisation nɒn ˈprɒfɪt
ˌɔːɡənəˈzeɪʃən organizacja nienastawiona na zysk, organizacja non-profit

museum hall mjuːˈzɪəm hɔːl hala
muzealna

non-resident ˈnɒnˈrezɪdənt 
nierezydent

mixture ˈmɪkstʃə(r) mieszanka

non-cash assets nɒn ˈkæʃ ˈæsets
aktywa niepieniężne/niegotówkowe

Colorful
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non-violent ˌnɒn ˈvaɪələnt 
nieopierający się na przemocy,
nieopowiadający się za przemocą
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odds on sth ɒdz ɒn ˈsʌmθɪŋ 
zakłady na coś

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

nonchalance ˈnɒnʃələns 
nonszalancja

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

once-in-a-lifetime wʌns ɪn ə
ˈlaɪftaɪm całego życia (np. przygoda) (tylko przed rzeczownikiem)

none other than X nʌn ˈʌðə(r) ðən
nikt inny, jak X

off the pace ɒf ðə peɪs w tyle,
za (kimś w wyścigu) (UK)

one for the books wʌn fə(r) ðə
bʊks rekord

not surprisingly,... nɒt səˈpraɪzɪŋli
nic dziwnego, że...

off-licence ˌɒf ˈlaɪsns sklep
monopolowy (UK)

one may wonder... wʌn meɪ
ˈwʌndə(r) można się zastanawiać...

not to be alone in sth nɒt tə bi
əˈləʊn ɪn ˈsʌmθɪŋ nie być w czymś
osamotnionym

offerings ˈɒfərɪŋz oferta,
propozycje

one-off wʌn ɒf jednorazowy (pot.,
UK, tylko przed rzeczownikiem)

oil and gas ɔɪl ənd ɡæs ropa i gaz

online presence ˈɒnˌlaɪn ˈprezns
obecność online/w Internecie

not to mention... nɒt tə ˈmenʃn 
że już nie wspomnę o...,
nie wspominając o...
not to mince one’s words nɑt tə
mɪns wʌnz ˈwɜːdz mówić
bez ogródek, nie owijać
w bawełnę
not to mince words nɒt tə mɪns
ˈwɜːdz nie przebierać w słowach
notion ˈnəʊʃn pojęcie, idea
notorious for sth nəʊˈtɔːrɪəs fə(r)
ˈsʌmθɪŋ słynący z czegoś, znany
dzięki czemuś

oil exploration ɔɪl ˌekspləˈreɪʃn
poszukiwania złóż ropy
oil well ɔɪl wel szyb naftowy
oil ɔɪl ropa naftowa
old-time ˈəʊld taɪm staroświecki,
dawny
on a large scale ɒn ə lɑːdʒ skeɪl 
na wielką/dużą skalę
on a lighter note ɒn ə ˈlaɪtə(r) nəʊt
z bardziej pozytywnych
rzeczy/informacji

only fitting ˈəʊnli ˈfɪtɪŋ jedynie
słuszne, całkiem właściwe (że coś
jest jakieś)
onshore ˈɒnʃɔː(r) znajdujący się
w obrębie kontynentu/na suchym
lądzie
open to sb ˈəʊpən tə ˈsʌmbədi
otwarty dla kogoś (w którym ktoś
może brać udział)
opulence ˈɒpjələns dostatek,
wielkie bogactwo

nowadays ˈnaʊədeɪz obecnie,
teraz

on a shoestring ɒn ə ˈʃuːstrɪŋ 
bardzo skromny, ograniczony
(budżet) (pot.)

opulent ˈɒpjələnt wystawny,
wykwintny

np (no problem) nəʊ ˈprɒbləm 
się rozumie, bez problemu
(slang online)

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

ore ɔː(r) ruda

nuclear fission ˈnjuːklɪə(r) ˈfɪʃn 
rozszczepienie jądrowe

on occasions ɒn əˈkeɪʒnz czasem,
czasami

nuclear plant ˈnjuːklɪə(r) plɑːnt
elektrownia atomowa

on the back burner ɒn ðə ˈbæk
ˈbɜːnə(r) na dalszy plan, na bok
(o czymś, co musi na razie poczekać
na lepszy moment)

nude njuːd nagi
numerous ˈnjuːmərəs liczny
NZ (New Zealand) ˌen ˈziː njuː
ˈziːlənd Nowa Zelandia

O

objection əbˈdʒekʃn sprzeciw,
zastrzeżenie
objective əbˈdʒektɪv cel
obligatory əˈblɪɡətri obowiązkowy
occasional əˈkeɪʒənl sporadyczny
octopus ˈɒktəpəs ośmiornica

on the face of sth ɒn ðə feɪs əv
ˈsʌmθɪŋ na pierwszy rzut oka,
jak się wydaje
on the matter ɒn ðə ˈmætə(r) 
w tej kwestii
on the suspicion (that)... ɒn ðə
səˈspɪʃn ðæt w związku
z podejrzeniami o coś...
on the whole ɒn ðə həʊl ogółem
on top of that... ɒn tɒp əv ðæt ponadto...
on-board ɒn bɔːd na pokładzie,
pokładowy

orderly ˈɔːdəli uporządkowany
Organization of Arab Petroleum Exporting Countries
(OAPEC) ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn əv ˈærəb
pɪˈtrəʊlɪəm ɪkˈspɔːtɪŋ ˈkʌntrɪz
əʊˈeɪpek 

Organizacja Arabskich Krajów
Eksportujących Ropę Naftową
origins ˈɒrɪdʒɪnz korzenie
out of the question ˈaʊt əv ðə
ˈkwestʃən nie ma mowy; absolutnie
niemożliwy/nie do przyjęcia
out-of-this-world aʊt əv ðɪs wɜːd
nieziemski (tylko przed rzeczownikiem)
outcome ˈaʊtkʌm rezultat, wynik
(np. pracy, starań)
outcry ˈaʊtkraɪ oburzenie
outdated ˌaʊtˈdeɪtɪd przestarzały
outer space ˈaʊtə(r) speɪs 
przestrzeń kosmiczna
outlet ˈaʊtlet placówka, sklep

Colorful
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outright ˈaʊtraɪt zupełnie,
całkowicie
outstanding aʊtˈstændɪŋ 
niezwykły, świetny
overall ˌəʊvəˈrɔːl ogólny
overarching ˌəʊvəˈrɑːtʃɪŋ nadrzędny, przewijający się przez całość
(o strategii, fabule itp.)
overkill ˈəʊvəkɪl przesada, zbyt
ostre działanie (pot.)
overseas ˌəʊvəˈsiːz zagraniczny
overtourism ˌəʊvəˈtʊərɪzm 
nadmierna działalność turystyczna,
przesycenie kraju/obszaru
pod kątem turystyki
overview ˈəʊvəvjuː przegląd
overwhelming əʊvəˈwelmɪŋ 
przytłaczający, ogromny

P

peeps piːps ludziska (pot., slang.)
peninsula pəˈnɪnsjʊlə półwysep
per X pɜː(r) na X
perk pɜːk dodatkowy bonus/zaleta
czegoś
permanent ˈpɜːmənənt stały
perpetrator ˈpɜːpɪtreɪtə 
przestępca, sprawca
personal taxation ˈpɜːsənl
tækˈseɪʃn opodatkowanie
osobiste/osoby (fizycznej)
personality ˌpɜːsəˈnælɪti 
osobowość
perspective pəˈspektɪv punkt
widzenia
petition pɪˈtɪʃn petycja
petulant ˈpetjʊlənt nadąsany
phase feɪz etap, faza
phenomenal fɪˈnɒmɪnl 
fenomenalny, niesamowity
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popular with sb ˈpɒpjʊlə(r) wɪð
ˈsʌmbədi cieszący się wśród kogoś
popularnością
popularity ratings ˌpɒpjʊˈlærɪti
ˈreɪtɪŋz wskaźniki popularności
populated with sth ˈpɒpjʊleɪtɪd
wɪð ˈsʌmθɪŋ w którym jest wiele
czegoś
portfolio pɔːtˈfəʊliəʊ portfel inwestycyjny; portfolio (np. artystyczne)
post-mortem ˌpəʊst ˈmɔːtəm 
pośmiertny, po zakończeniu
(np. projektu)
postcolonialism ˌpəʊstkəˈ
ləʊnɪəlɪzm postkolonializm
poverty ˈpɒvəti ubóstwo
power capacity ˈpaʊə(r) kəˈpæsɪti
moc potencjalna, moc
(do uzyskania)
power plant ˈpaʊə(r) plɑːnt 
elektrownia
powerless ˈpaʊəlɪs bezsilny

pace peɪs prędkość, tempo

Phoenician fəˈniːʃən Fenicjanin

painful ˈpeɪnfl bolesny, koszmarny

pier pɪə(r) molo, pomost

practical measure ˈpræktɪkl
ˈmeʒə(r) praktyczne działanie/krok

pandemic pænˈdemɪk pandemia

pilgrimage ˈpɪlɡrɪmɪdʒ pielgrzymka

prayer preə(r) modlitwa

paparazzi ˌpæpəˈrætsi paparazzi

pint paɪnt pinta

parental pəˈrentl rodzicielski

pivotal ˈpɪvətl decydujący

preceding prɪˈsiːdɪŋ poprzedzający,
wymieniony wcześniej

parliamentary ˌpɑːləˈmentri 
parlamentarny

pixelated ˈpɪksəleɪtɪd pikselowy
(złożony z pikseli), rozpikselowany

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

plant life plɑːnt laɪf roślinność

particularly pəˈtɪkjələli 
w szczególności
partly ˈpɑːtli częściowo
passing fad ˈpɑːsɪŋ fæd chwilowa
moda
pastry ˈpeɪstri ciastko
pathway ˈpɑːθweɪ droga
(do czegoś), ścieżka
pay cheque peɪ tʃek wypłata,
pensja (UK)
peace summit piːs ˈsʌmɪt szczyt
pokojowy
peaceful ˈpiːsfl pokojowy
pecking order ˈpekɪŋ ˈɔːdə(r) 
porządek dziobania, kolejność
w hierarchii (pot.)

platinum ˈplætɪnəm platyna
play on words ˈpleɪ ɒn ˈwɜːdz gra
słów

precious stone ˈpreʃəs stəʊn 
kamień szlachetny
precipitation prɪˌsɪpɪˈteɪʃn opady
pregnant with sb ˈpreɡnənt wɪð
ˈsʌmbədi w ciąży z kimś (córką/
synem, dziećmi)

pleased pliːzd zadowolony

prehistoric times ˌpriːhɪˈstɒrɪk
ˈtaɪmz czasy prehistoryczne

plentiful ˈplentɪfl obfity

prelude ˈpreljuːd preludium, wstęp

plush plʌʃ luksusowy (pot.)

presidential palace ˌprezɪˈdenʃl
ˈpælɪs pałac prezydencki

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

presumably prɪˈzjuːməbli 
przypuszczalnie

policing pəˈliːsɪŋ nadzór,
pilnowanie porządku publicznego

pretentious prɪˈtenʃəs 
pretensjonalny, egzaltowany

policy ˈpɒləsi polityka
(np. zagraniczna)

prevalent ˈprevələnt powszechny

poll pəʊl sondaż, ankieta
pollution pəˈluːʃn zanieczyszczenie
(środowiska)
Pope pəʊp Papież

price tag praɪs tæɡ metka z ceną;
cena (ogólnie czegoś)
prickly ˈprɪkli drażliwy (np. temat)
prima donna ˈpriːmə ˈdɑːnə 
primadonna (także o kimś,

Colorful
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kto zachowuje się zbyt pretensjonalnie i domaga się lepszego
traktowania i uwagi)
primary ˈpraɪməri główny,
podstawowy
prime minister praɪm ˈmɪnɪstə(r)
premier

publisher ˈpʌblɪʃə(r) wydawca
publishing ˈpʌblɪʃɪŋ wydawniczy
punishment ˈpʌnɪʃmənt kara
punter ˈpʌntə(r) klient (pot., UK)
purchase ˈpɜːtʃəs nabytek, zakup

princess ˌprɪnˈses księżniczka

pure-bred ˈpjʊə(r) ˈbred pełnej
krwi, rasowy

principle ˈprɪnsəpl reguła, zasada

pure pjʊə(r) czysty

prior to sth ˈpraɪə(r) tə ˈsʌmθɪŋ
przed czymś

purse pɜːs fundusze, pula
(nagród pieniężnych)

prisoner of conscience ˈprɪznə(r)
əv ˈkɒnʃəns więzień sumienia

puzzle-solving ˈpʌzl ˈsɒlvɪŋ 
związany z rozwiązywaniem
zagadek/łamigłówek

private enterprise ˈpraɪvɪt
ˈentəpraɪz prywatne przedsiębiorstwo
prize praɪz nagroda
procedural prəˈsiːdʒərəl 
procesowy, proceduralny
professional prəˈfeʃənl 
profesjonalista
progressive prəˈɡresɪv postępowy

na proporcjonalnej reprezentacji/
na zasadzie proporcjonalnej
pros and cons prəʊz ənd kɒnz 
za i przeciw, plusy i minusy
prosecutor ˈprɒsɪkjuːtə(r) 
oskarżyciel, prokurator
prospect ˈprɒspekt wizja,
perspektywa
protector prəˈtektə(r) opiekun
proximity to sth prɒkˈsɪmɪti tə
ˈsʌmθɪŋ bliskość do czegoś
psychiatric hold ˌsaɪkɪˈætrɪk həʊld
obserwacja psychiatryczna (pozostanie na ten czas w szpitalu)
psychiatric ward ˌsaɪkɪˈætrɪk wɔːd
oddział psychiatryczny

recipient rɪˈsɪpiənt odbiorca
recognised ˈrekəɡnaɪzd 
rozpoznawalny
recreational use ˌrekrɪˈeɪʃnəl ˈjuːs
użytek rekreacyjny

referred to as X rɪˈfɜːd tu əz 
nazywany mianem X

Q4 (fourth quarter) kjuː fɔː(r) ˈfɔːθ
ˈkwɔːtə(r) czwarty kwartał
quaint kweɪnt uroczy

quickie ˈkwɪki szybki (pot.)

ˌreprɪzenˈteɪʃn ɪˈlektərəl ˈsɪstəm
s ystem wyborczy oparty

reassuring ˌriːəˈʃʊərɪŋ 
uspokajający, dodający otuchy

Q

property of sth ˈprɒpəti əv ˈsʌmθɪŋ
cecha, właściwość czegoś

proportional representation
electoral system prəˈpɔːʃnəl

reasonably ˈriːznəbli rozsądnie,
odpowiednio

pyramid ˈpɪrəmɪd piramida

promenade ˌprɒməˈnɑːd 
promenada

proportion prəˈpɔːʃn odsetek,
procent

real-world rɪəl wɜːld jak w świecie
rzeczywistym, dot. świata rzeczywistego (tylko przed rzeczownikiem)

redeeming rɪˈdiːmɪŋ zbawienny;
pozytywny (o cesze, która kogoś
rehabilituje w oczach innych)

qualified ˈkwɒlɪfaɪd 
wykwalifikowany

property ˈprɒpəti własność, mienie
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quantity ˈkwɒntɪti ilość

R

rainfall ˈreɪnfɔːl poziom opadów;
opady (ogólnie)
ransom ˈrænsəm okup
rapidly ˈræpɪdli szybko
rare earth element reə(r) ɜːθ
ˈelɪmənt metal (pierwiastek) ziem
rzadkich
rate reɪt stopa, stawka
(procentowa np. podatku)

referendum ˌrefəˈrendəm 
referendum

refining rɪˈfaɪnɪŋ rafinacja,
uszlachetnianie
reflection rɪˈflekʃn odbicie,
odzwierciedlenie (czegoś)
reformist rɪˈfɔːmɪst nastawiony
na reformy
regarding sth rɪˈɡɑːdɪŋ ˈsʌmθɪŋ
odnośnie (do) czegoś,
pod względem czegoś
regardless of sth rɪˈɡɑːdləs əv
ˈsʌmθɪŋ pomimo czegoś
registered charity ˈredʒɪstəd
ˈtʃærɪti zarejestrowana organizacja
charytatywna
rehab (rehabilitation) rihæb
ˌriːəˌbɪlɪˈteɪʃn odwyk
reimbursement ˌriːɪmˈbɜːsmənt
zwrot (kosztów)
reins reɪnz stery, wodze

ration ˈræʃn racja (żywności)

relationship rɪˈleɪʃnʃɪp relacja,
związek

rave reviews reɪv rɪˈvjuːz 
entuzjastyczne recenzje

relative ˈrelətɪv względny,
stosunkowy

reach riːtʃ zasięg

relatively ˈrelətɪvli stosunkowo,
względnie

real estate rɪəl ɪˈsteɪt 
nieruchomość, nieruchomości
real-life rɪəl laɪf prawdziwy,
rzeczywisty (tylko przed
rzeczownikiem)

release rɪˈliːs wypuszczenie,
wydanie
relentless rɪˈlentləs nieustępliwy,
nieustający

Colorful
MEDIA

relevant ˈreləvənt odpowiedni,
właściwy
reliable rɪˈlaɪəbl pewny, na którym
można polegać

response rɪˈspɒns odpowiedź
responsibility rɪˌspɒnsəˈbɪlɪti 
obowiązek, odpowiedzialność

remains rɪˈmeɪnz szczątki

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

remark rɪˈmɑːk uwaga, komentarz

restriction rɪˈstrɪkʃn ograniczenie

remarkably rɪˈmɑːkəbli niezwykle

retail ˈriːteɪl detal (handel)

remote rɪˈməʊt daleki, oddalony

rethink ˌriːˈθɪŋk ponowne
przemyślenie czegoś

remuneration rɪˌmjuːnəˈreɪʃn 
wynagrodzenie

retired rɪˈtaɪəd emerytowany

renewables rɪˈnjuːəbəlz źródła
energii odnawialnej; energia
pochodząca z takich źródeł

revenue stream ˈrevənjuː striːm
źródło wpływów/przychodu

renowned rɪˈnaʊnd słynny, znany

rising star ˈraɪzɪŋ staːr 
wschodząca gwiazda

repackaging ˈriːpækɪdʒɪŋ 
przepakowanie (czegoś)
reparation for sth ˌrepəˈreɪʃn fə(r)
ˈsʌmθɪŋ rekompensata za coś,
odszkodowanie
replete with sth rɪˈpliːt wɪð
ˈsʌmθɪŋ w komplecie z czymś
reportedly rɪˈpɔːtɪdli podobno
request rɪˈkwest prośba
research rɪˈsɜːtʃ badanie, badania
resentment rɪˈzentmənt uraza
reserves rɪˈzɜːvz rezerwy, zasoby
residence ˈrezɪdəns mieszkanie,
miejsce zamieszkania
resident ˈrezɪdənt mieszkaniec
residential school ˌrezɪˈdenʃl skuːl
szkoła z internatem dla Indian
kanadyjskich

review rɪˈvjuː recenzja

road sign rəʊd saɪn znak drogowy
robes rəʊbz szaty
robotics rəʊˈbɒtɪks robotyka
roll-off-the-tongue rəʊl əv ðə tʌŋ
łatwy do wymówienia (pot., tylko
przed rzeczownikiem)

scenario sɪˈnɑːrɪəʊ scenariusz
scenery ˈsiːnəri sceneria
scent sent zapach
schedule ˈʃedjuːl harmonogram
scheme skiːm program, plan
schoolmate ˈskuːlmeɪt kolega/
koleżanka ze szkoły
science ˈsaɪəns nauka
scientist ˈsaɪəntɪst naukowiec
scope skəʊp skala, rozmiary
scores of sth skɔːz əv ˈsʌmθɪŋ
mnóstwo czegoś

scuba diver ˈskuːbə ˈdaɪvə(r) 
płetwonurek

royalty ˈrɔɪəlti tantiema
ruby ˈruːbi rubin
ruling ˈruːlɪŋ rządzący
running ˈrʌnɪŋ działanie,
funkcjonowanie

S

sailor ˈseɪlə(r) marynarz

resolutely ˈrezəluːtli zdecydowanie, stanowczo

saint-making seɪnt ˈmeɪkɪŋ 
kanonizacja

resort rɪˈzɔːt kurort
wypoczynkowy

salary ˈsæləri pensja, płaca

respite from sth ˈrespaɪt frəm
ˈsʌmθɪŋ chwila wytchnienia
od czegoś, ulga

sb’s fancy ˈsʌmbədɪz ˈfænsi 
czyjaś chętka, czyjeś
zainteresowanie (czymś) (UK)

row rəʊ rząd (np. w tabeli)

resin ˈrezɪn żywica

respectively rɪˈspektɪvli 
odpowiednio

sb’s best bet ˈsʌmbədɪz best bet
czyjaś najlepsza opcja

scramble ˈskræmbl przepychanka
(żeby coś zrobić)

sailboat ˈseɪlbəʊt żaglówka (US)

respected rɪˈspektɪd szanowany

sb has been known to do
sth ˈsʌmbədi həz biːn nəʊn tə du
ˈsʌmθɪŋ komuś zdarzało się coś
zrobić (w przeszłości)

rotating rəʊˈteɪtɪŋ obracający się,
obrotowy

resilience rɪˈzɪlɪəns odporność,
wytrzymałość

resources rɪˈzɔːsɪz zasoby
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seabed ˈsiːbed dno (morza)
seaside ˈsiːsaɪd morski, nadmorski
seaside ˈsiːsaɪd nadmorski
seasonal ˈsiːzənl okresowy,
typowy dla danej pory roku
secluded sɪˈkluːdɪd odosobniony,
ustronny
second worst ˈsekənd wɜːst drugi
od końca, przedostatni (jeden
z najsłabszych, najgorszych)
secretariat division ˌsekrəˈteərɪət
dɪˈvɪʒn dział sekretariatu,
sekretariat

same-sex marriage seɪm seks
ˈmærɪdʒ małżeństwo osób
tej samej płci, małżeństwo
homoseksualne

sediment ˈsedɪmənt osad

sample ˈsɑːmpl próbka

seismic shock ˈsaɪzmɪk ʃɒk wstrząs
sejsmiczny, ogromny wstrząs

sanity ˈsænəti zdrowy rozum,
rozsądek
sawmill ˈsɔːmɪl tartak

seems like forever ago ˈsiːmz ˈlaɪk
fəˈrevər əˈɡəʊ wydaje się,
że to było całą wieczność temu

seizure ˈsiːʒə(r) zajęcie
(np. terytorium, dóbr)

Colorful
MEDIA

self-aware self əˈweə(r) 
samoświadomy
self-development ˌself
dɪˈveləpmənt samorozwój
self-healing self ˈhiːlɪŋ 
samoleczenie
self-motivated ˌself ˈməʊtɪveɪtɪd
zmotywowany (mający własną
motywację)
self-obsessed ˌself əbˈsest 
zapatrzony w siebie
self-respecting self rɪˈspektɪŋ 
szanujący się
selfishly ˈselfɪʃli samolubnie
Senegalese ˌsenɪɡəˈliːz senegalski
senior position ˈsiːnɪə(r) pəˈzɪʃn
wyższe stanowisko
sensible ˈsensəbl rozsądny,
pragmatyczny
serene sɪˈriːn pogodny, spokojny
serialised ˈsɪəriəlaɪzd w odcinkach
severe sɪˈvɪə(r) ostry, dotkliwy
severe sɪˈvɪə(r) silny, mocny
sexism ˈseksɪzm seksizm
sexual abuse ˈsekʃʊəl əˈbjuːs 
molestowanie seksualne
shady ˈʃeɪdi podejrzany
shimmering ˈʃɪmərɪŋ lśniący, błyszczący
shipbuilding ˈʃɪpbɪldɪŋ 
szkutnictwo, budownictwo
okrętowe
shipping ˈʃɪpɪŋ spedycja
shortfall ʃɔːtfɔːl niedobór
shortlist ˈʃɔːtlɪst (krótka) lista
kandydatów (nominowanych
do nagrody)
shrine ʃraɪn kaplica, kapliczka

silicon ˈsɪlɪkən krzem
single-player ˈsɪŋɡl ˈpleɪə(r) 
dla pojedynczego gracza (o grze)
site saɪt teren (wydarzenia,
danego obiektu, fabryki itp.)
sitting ˈsɪtɪŋ urzędujący (piastujący
stanowisko/urząd polityczny)
situated ˈsɪtʃʊeɪtɪd położony
six-figure sɪks ˈfɪɡə(r) sześciocyfrowy (o sumie)
sizeable ˈsaɪzəbl spory, pokaźny
skill gap skɪl ɡæp niedobór
umiejętności
sky-high skaɪ ˈhaɪ niebotyczny,
wygórowany
slave trade sleɪv treɪd handel
niewolnikami
slavery ˈsleɪv(ə)ri niewolnictwo
slow-burning sləʊ ˈbɜːnɪŋ 
powolny, rozwijający się powoli
small beer smɔːl bɪə coś mało znaczącego, pikuś
smoothly ˈsmuːðli gładko,
bezproblemowo
snobby ˈsnɑːbi snobistyczny
so much so that... ˈsəʊ ˈmʌtʃ ˈsəʊ
ðæt na tyle, że..., w tak wielkim
stopniu, że...
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sole səʊl wyłączny (np. prawo
do czegoś)
somehow ˈsʌmhaʊ w jakiś/
pewien sposób; jakoś, nieco
something of an X ˈsʌmθɪŋ əv ən
nieco X, trochę X
somewhat ˈsʌmwɒt nieco,
cokolwiek
sophisticated səˈfɪstɪkeɪtɪd 
wyrafinowany
sordid ˈsɔːdɪd brudny, amoralny
source of income sɔːs əv ˈɪŋkʌm
źródło dochodów
southerly ˈsʌðəli południowy
souvenir ˌsuːvəˈnɪə(r) pamiątka
(z wycieczki)
sovereignty ˈsɒvrənti niezależność
spare change speə(r) tʃeɪndʒ zbędne/niepotrzebne drobniaki
(o pieniądzach na dowolne
wydatki)
speaking of which... ˈspiːkɪŋ əv
wɪtʃ skoro już o tym mowa,...
sphere sfɪə sfera, obszar
(np. zainteresowań)
splendid ˈsplendɪd doskonały
splitting headache ˈsplɪtɪŋ ˈhedeɪk
okropny ból głowy

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

spokesperson ˈspəʊkspɜːsn 
rzecznik

social media campaign ˈsəʊʃl
ˈmiːdɪə kæmˈpeɪn kampania
w mediach społecznościowych

sponsorship ˈspɒnsəʃɪp umowa
sponsorska

social media channel ˈsəʊʃl ˈmiːdɪə
ˈtʃænl kanał mediów
społecznościowych

springboard to sth ˈsprɪŋbɔːd tə
ˈsʌmθɪŋ trampolina do czegoś,
podstawa do stworzenia/
rozwinięcia (np. kariery)

social media ˈsəʊʃl ˈmiːdɪə media
społecznościowe

sporadic spəˈrædɪk sporadyczny

stability stəˈbɪlɪti stabilność

Sicily ˈsɪsɪli Sycylia

social networking service ˈsəʊʃl
ˈnetwɜːkɪŋ ˈsɜːvɪs serwis
społecznościowy online

side hustle saɪd ˈhʌsl fucha
(dodatkowa robota)

social security ˈsəʊʃl sɪˈkjʊərəti
ubezpieczenie społeczne

sightseeing ˈsaɪtsiːɪŋ zwiedzanie

softening ˈsɒfnɪŋ mięknięcie

significant sɪɡˈnɪfɪkənt znaczny,
znaczący

soil sɔɪl ziemia

stance stæns stanowisko, pozycja
(w jakiejś kwestii)

solar stone ˈsəʊlə(r) stəʊn kamień
słoneczny

starship ˈstɑːʃɪp statek kosmiczny,
gwiazdolot

sibling ˈsɪblɪŋ rodzeństwo

significantly sɪɡˈnɪfɪkəntli znacząco

staff stɑːf pracownicy, personel,
zatrudnieni
stance on sth stæns ɒn ˈsʌmθɪŋ
pogląd w jakiejś kwestii, opinia
o czymś

Colorful
MEDIA
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start-up capital stɑːt ʌp ˈkæpɪtəl
kapitał startowy/początkowy

succinite ˈsʌksɪnaɪt sukcynit
(bursztyn bałtycki)

tax regime tæks reɪˈʒiːm system
podatkowy

starting fund ˈstɑːtɪŋ fʌnd 
fundusze na start

sufficient səˈfɪʃnt wystarczający

taxman ˈtæksmæn poborca
podatkowy; fiskus

starting point ˈstɑːtɪŋ pɔɪnt punkt
początkowy
startling ˈstɑːtlɪŋ zdumiewający
state funding steɪt ˈfʌndɪŋ 
finansowanie przez państwo
statement ˈsteɪtmənt 
oświadczenie
steep stiːp stromy, wysoki
stellar ˈstelə(r) wspaniały, wybitny
stew stjuː potrawka
sth is a no-brainer ˈsʌmθɪŋ ɪs ǝ
nǝʊ breɪnǝ(r) coś jest oczywiste,
nad czymś nie trzeba się długo
zastanawiać (pot.)

sugar cane ˈʃʊɡə(r) keɪn trzcina
cukrowa
sugary sweet ˈʃʊɡəri swiːt 
przesłodzony
superior suːˈpɪərɪə(r) przełożony
superiority suːˌpɪəriˈɒrəti 
przewaga, wyższość
superpower ˈsuːpəpaʊə(r) 
supermocarstwo
supervision ˌsuːpəˈvɪʒn nadzór,
przewodnictwo
supervisor ˈsuːpəvaɪzə(r) 
kierownik
supplier səˈplaɪə(r) dostawca, dostarczający zaopatrzenie/usługi

sth is cast in iron ˈsʌmθɪŋ ɪz kɑːst
ɪn ˈaɪən coś jest wyryte
w kamieniu, coś zostało
ustalone raz na zawsze

surcharge ˈsɜːtʃɑːdʒ dopłata

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

surface ˈsɜːfɪs powierzchniowy,
powierzchnia

sth is not without X ˈsʌmθɪŋ ɪz nɒt
wɪðˈaʊt coś jest pełne X, coś jest
(często) X (np. krytykowane)

survey ˈsɜːveɪ badanie, sondaż

strict strɪkt surowy, restrykcyjny
struggle ˈstrʌɡl borykanie się, walka

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

surrounding səˈraʊndɪŋ otaczający
suspected of doing sth səˈspektɪd
əv ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ podejrzewany
o zrobienie czegoś
suspicion səˈspɪʃn podejrzenie

taxpayer ˈtækspeɪə(r) podatnik
tbh (to be honest) ˌtiː biː ˈeɪtʃ tə
bi ˈɒnɪst szczerze mówiąc (slang
online)
tech tek technologia/e (pot.)
technique tekˈniːk technika,
sposób robienia czegoś
template ˈtemplɪt wzorzec,
“templatka” (wzorcowy dokument
do wypełnienia)
temple ˈtempl świątynia
tempting ˈtemptɪŋ kuszący
tepid ˈtepɪd letni, słaby
terawatt ˈterəwɒt terawat
(jednostka mocy)
term tɜːm pojęcie, słowo (na coś)
TGIF (thank god/goodness it’s
Friday) ˌtiː dʒiː aɪ ˈef θæŋk ɡɒd
ˈɡʊdnəs ɪts ˈfraɪdeɪ jak to dobrze,
że jest piątek!
that said,... ðət ˈsed mimo to,...,
a jednak...
that time (had) passed... ðət ˈtaɪm
həd pɑːst ten czas już minął, już za
późno

sustainable income səˈsteɪnəbl
ˈɪŋkʌm trwały dochód

the Cabinet Office ðə ˈkæbɪnət
ˈɒfɪs Kancelaria Rządu; Urząd Rady
Ministrów (UK)

stunning ˈstʌnɪŋ oszałamiający

sustainably səˈsteɪnəbli 
w zrównoważony ekologicznie
sposób

subconscious ˌsʌbˈkɒnʃəs 
podświadomość

the carrot and the stick ðə ˈkærət
ənd ðə stɪk kij i marchewka
(metoda)

sweetheart ˈswiːthɑːt kochanie
(czyjeś), ukochany/a

subject matter ˈsʌbdʒɪkt ˈmætə(r)
temat (poruszany w książce,
artykule itp.), treść

swift swɪft szybki

the case for X ðə keɪs fə(r) 
argumenty na rzecz X

studded with sth ˈstʌdɪd wɪð
ˈsʌmθɪŋ upstrzony czymś, usiany
study ˈstʌdi badanie

subscription səbˈskrɪpʃn 
abonament, prenumerata
subsequent ˈsʌbsɪkwənt 
następujący (po czymś), późniejszy
subsequently ˈsʌbsɪkwəntli 
następnie, później
substantial səbˈstænʃl pokaźny,
znaczny

swiftly ˈswɪftli prędko, szybko
symbolic sɪmˈbɒlɪk symboliczny
synonymous with sth sɪˈnɒnɪməs
wɪð ˈsʌmθɪŋ tożsamy z czymś,
(będący) synonimem czegoś

T

tariffs ˈtærɪfs cła, taryfy

The Church of Jesus Christ
of Latter-day Saints ðə tʃɜːtʃ əv

ˌdʒiːzəs ˈkraɪst əv ˈlætə(r) deɪ
seɪnts Kościół Jezusa Chrystusa

Świętych w Dniach Ostatnich

the Cold War ðə kəʊld wɔː(r) 
zimna wojna
the Commonwealth ðə
ˈkɒmənwelθ Wspólnota Narodów
the Copper Age ðə ˈkɒpə(r) eɪdʒ
epoka miedzi

Colorful
MEDIA

The Crown Estate ðə kraʊn ɪˈsteɪt
domeny królewskie, na terenie
Wielkiej Brytanii i w Kanadzie

ˌdekləˈreɪʃn əv ˈhjuːmən raɪts 

the Dane ðə deɪn Duńczyk

the very X ðə ˈveri X sam w sobie,
sam X (np. sam szczyt)

the dark side of the Moon ðə dɑːk
saɪd əv ðə muːn ciemna
(niewidoczna) strona Księżyca
the elderly ðə ˈeldəli ludzie starsi
the Emerald Isle ði ˈemərəld aɪl
Zielona Wyspa (pot. o Irlandii)

Powszechna Deklaracja Praw
Człowieka

the world over ðə wɜːld ˈəʊvə(r)
na całym świecie
theme θiːm temat, motyw
(przewodni)
then X ðen ówczesny X

the English Channel ði ˈɪŋɡlɪʃ ˈtʃænl
kanał La Manche (UK)

there is a chance that... ðeə(r) ɪz ə
tʃɑːns ðæt istnieje możliwość, że...

the first flush of X ðə ˈfɜːst flʌʃ əv
pierwszy rozkwit X, pierwsze chwile
wX

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

the former ðə ˈfɔːmə(r) (ten)
poprzedni, wcześniej wymieniony

thereafter ˌðeərˈɑːftə(r) później

the latter ðə ˈlætə(r) ten drugi,
kolejny (ostatni) z wymienionych

thermal ˈθɜːml termiczny, cieplny

the likes of sb ðə ˈlaɪks əv
ˈsʌmbədi ludzie tacy jak ktoś, ludzie
takiego pokroju, jak ktoś
the Mediterranean ðə
ˌmedɪtəˈreɪnɪən Morze Śródziemne
the mid-X ðə mɪd połowa lat X
the Middle East ðə ˈmɪdl iːst Bliski
Wschód
the Netherlands ðə ˈneðələndz
Niderlandy
the Nile ðə nʌɪl Nil (rzeka)

therefore ˈðeəfɔː(r) zatem
these days,... ðiːz deɪz obecnie,
w dzisiejszych czasach...
things to come ˈθɪŋz tə kʌm 
przyszłość, zdarzenia, które nadejdą
thorough ˈθʌrə dokładny, dogłębny
threat θret zagrożenie, groźba

to accommodate sth tu
əˈkɒmədeɪt ˈsʌmθɪŋ pomieścić coś
to account for X tu əˈkaʊnt fə(r)
stanowić X, wynosić X (spośród
większej liczby)
to accuse sb of doing sth tu əˈkjuːz
ˈsʌmbədi əv ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ obwiniać kogoś o zrobienie czegoś,
oskarżać kogoś
to achieve tu əˈtʃiːv zdobyć,
osiągnąć
to acquire sth tu əˈkwaɪə(r)
ˈsʌmθɪŋ nabyć coś, zdobyć
to act tu ækt działać, zachowywać
się
to adhere to sth tu ədˈhɪə(r) tə
ˈsʌmθɪŋ trzymać się czegoś,
przestrzegać
to adjourn sth tu əˈdʒɜːn ˈsʌmθɪŋ
odroczyć coś, ogłosić przerwę
(w postępowaniu, procesie)
to admire sth tu ədˈmaɪə(r)
ˈsʌmθɪŋ podziwiać coś
to adopt sth tu əˈdɒpt ˈsʌmθɪŋ
przyjąć coś, obrać

thriving ˈθraɪvɪŋ kwitnący, dobrze
prosperujący

to advance tu ədˈvɑːns rozwijać
się, posuwać się do przodu

throughout θruːˈaʊt w trakcie,
w międzyczasie

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

thx (thanks) θæŋks dzięki, dzięks
(slang online)

the small matter of X ðə smɔːl
ˈmætə(r) əv drobiazg w postaci X
(szczególne iron., z przekąsem
o czymś istotnym)

time frame taɪm freɪm ramy
czasowe

the statute of limitations ðə
ˈstætʃuːt əv ˌlɪmɪˈteɪʃnz okres
przedawnienia

to accelerate sth tu əkˈseləreɪt
ˈsʌmθɪŋ przyspieszyć coś

threshold ˈθreʃhəʊld granica, pułap

the public ðə ˈpʌblɪk społeczność,
ogół społeczeństwa

the Soviet Union ðə ˈsəʊvɪət
ˈjuːnɪən Związek Radziecki
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tide taɪd przypływ, pływ

time-specific ˈtaɪm spəˈsɪfɪk 
w określonych ramach czasowych
Tinseltown ˈtɪnsltaʊn fabryka
gwiazd (pot. o Hollywood)
titanium tɪˈteɪniəm tytan (metal)

to affect sth tu əˈfekt ˈsʌmθɪŋ
wpłynąć na coś, wywrzeć wpływ
to aim to do sth tu eɪm tə du
ˈsʌmθɪŋ mieć coś na celu, starać się
coś zrobić
to allay sth tu əˈleɪ ˈsʌmθɪŋ 
rozwiać, uspokoić (np. niepokoje)
to alleviate sth tu əˈliːvieɪt ˈsʌmθɪŋ
złagodzić coś, zmniejszyć

the thin end of the wedge ðə θɪn
end əv ðə wedʒ kropla, która
przepełnia czarę, ostatnia kropla

titchy ˈtɪtʃi tyci (pot., UK)

to alter sth tu ˈɔːltə(r) ˈsʌmθɪŋ
zmieniać coś

to abduct sb tu æbˈdʌkt ˈsʌmbədi
uprowadzić kogoś

to announce sth tu əˈnaʊns
ˈsʌmθɪŋ ogłosić coś

the trick is... ðə trɪk ɪz trzeba
zrobić co następuje..., sekret
(czegoś) polega na…

to abolish sth tu əˈbɒlɪʃ ˈsʌmθɪŋ
obalić coś

to annul sth tu əˈnʌl ˈsʌmθɪŋ unieważnić coś, uchylić
(np. małżeństwo, akt ślubu)

the Universal Declaration of
Human Rights ðə ˌjuːnɪˈvɜːsl

to abound somewhere tu əˈbaʊnd
ˈsʌmweə(r) obfitować, być bardzo
powszechnym gdzieś

to anticipate tu ænˈtɪsɪpeɪt 
przewidywać

Colorful
MEDIA

to appeal for sth tu əˈpiːl fə(r)
ˈsʌmθɪŋ zaapelować o coś;
wystosować apelację o coś

to be (right) on the money tə bi
raɪt ɒn ðə ˈmʌni trafić w punkt,
mieć 100% rację

to appeal to the court tu əˈpiːl tə
ðə kɔːt złożyć do sądu apelację

to be alleged to have done sth tə

to appear somewhere tu əˈpɪə(r)
ˈsʌmweə(r) pojawić się gdzieś
to apply for sth tu əˈplaɪ fə(r)
ˈsʌmθɪŋ zaaplikować o coś,
złożyć wniosek
to approve sth tu əˈpruːv ˈsʌmθɪŋ
zaaprobować coś, zaakceptować
to argue in favour of sth tu ˈɑːɡjuː
ɪn ˈfeɪvə(r) əv ˈsʌmθɪŋ opowiadać
się za czymś, przekonywać
o słuszności czegoś (UK)
to argue that... tu ˈɑːɡjuː ðæt przekonywać, że...
to arrange sth tu əˈreɪndʒ ˈsʌmθɪŋ
zaplanować coś, zaaranżować
to assert sth tu əˈsɜːt ˈsʌmθɪŋ domagać się czegoś, utrzymywać
to assign sb to sth tu əˈsaɪn
ˈsʌmbədi tə ˈsʌmθɪŋ przydzielić
kogoś komuś

rzekomo coś zrobić

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

to beg to differ tə beɡ tə ˈdɪfə(r)
sądzić, że jest zupełnie inaczej,
pozwalać sobie mieć inne zdanie

to be burdened by sth tə bi
ˈbɜːdnd baɪ ˈsʌmθɪŋ być czymś
obciążonym

to bemoan sth tə bɪˈməʊn ˈsʌmθɪŋ
ubolewać nad czymś

bi əˈledʒd tə həv dʌn ˈsʌmθɪŋ 

to be engaged to sb tə bi
ɪnˈɡeɪdʒd tə ˈsʌmbədi być czyimś
narzeczonym/narzeczoną

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

można by pomyśleć, że...

to bill oneself as X tə bɪl wʌnˈself
əz przedstawiać się jako X, być prezentowanym/reklamowanym jako X

ðæt 

to be home to sth tə bi həʊm tə
ˈsʌmθɪŋ mieścić w sobie coś
to be in sb’s best interest tə bi ɪn
ˈsʌmbədɪz best ˈɪntrəst leżeć
w czyimś interesie

to assume sth tu əˈsjuːm ˈsʌmθɪŋ
założyć coś

to be no stranger to sth tə bi nəʊ
ˈstreɪndʒə(r) tə ˈsʌmθɪŋ dobrze się
na czymś znać, doskonale coś
pamiętać/znać

to attend sth tu əˈtend ˈsʌmθɪŋ
chodzić na coś, brać udział w czymś
to attract sb’s attention tu əˈtrækt
ˈsʌmbədɪz əˈtenʃn przyciągnąć
czyjąś uwagę

to bend over backwards to do
sth tə bend ˈəʊvə(r) ˈbækwədz tə
du ˈsʌmθɪŋ stawać na głowie, byle
tylko coś zrobić

to be forgiven for thinking
that... tə bi fəˈɡɪvn fə(r) ˈθɪŋkɪŋ

to associate sth with sth tu

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

to bear sth tə beə(r) ˈsʌmθɪŋ 
przynieść coś (np. owoc, nagrodę)
to become fully apparent tə
bɪˈkʌm ˈfʊli əˈpærənt stać się
jasnym i widocznym, w pełni
oczywistym

to be in the hot seat tə bi ɪn ðə hɒt
siːt znaleźć się w opałach/
tarapatach

əˈsəʊsieɪt ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ
k ojarzyć coś z czymś
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to be of importance tə bi əv
ɪmˈpɔːtns mieć znaczenie,
być ważnym
to be out golfing tə bi aʊt ˈɡɒlfɪŋ
grać w golfa
to be rife tə bi raɪf szerzyć się,
często się pojawiać

to blur the lines between X and
Y tə blɜː(r) ðə laɪnz bɪˈtwiːn ənd
zatrzeć granice między X a Y
to boast sth tə bəʊst ˈsʌmθɪŋ
chwalić się czymś, szczycić
to bolster sb tə ˈbəʊlstə(r)
ˈsʌmbədi wzmocnić kogoś,
wesprzeć
to boot,... tə buːt na dodatek...,
na dobitkę...
to breed sth tə briːd ˈsʌmθɪŋ 
przynieść coś, nieść coś ze sobą
to bring sth about tə brɪŋ ˈsʌmθɪŋ
əˈbaʊt spowodować coś, przynieść
to bring sth into the spotlight tə
brɪŋ ˈsʌmθɪŋ ˈɪntu ðə ˈspɒtlaɪt
 mieścić coś w centrum uwagi
u

to broaden sth tə ˈbrɔːdn ˈsʌmθɪŋ
poszerzyć coś

to author sth tu ˈɔːθə(r) ˈsʌmθɪŋ
napisać coś

to be rumoured that... tə bi ˈruːməd
ðæt chodzą słuchy, że... (UK)

to authorise sth to do sth tu

to be under the influence of sth tə

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

czegoś, zezwolić na zrobienie
czegoś

goś (narkotyków, alkoholu)

to brutalise sb tə ˈbruːtəlaɪz
ˈsʌmbədi brutalnie kogoś
potraktować, zgnębić kogoś

ˈɔːθəraɪz ˈsʌmθɪŋ tə du ˈsʌmθɪŋ
 poważnić coś do dokonania
u

to award sth to sb tu əˈwɔːd
ˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmbədi przyznawać
coś komuś, przydzielać
to bag sth tə bæɡ ˈsʌmθɪŋ dorwać
coś, złapać

bi ˈʌndə(r) ði ˈɪnflʊəns əv ˈsʌmθɪŋ
z najdować się pod wpływem cze-

to be up in arms about sth tə bi ʌp
ɪn aːmz əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ być czymś
bardzo oburzonym
to be washed ashore tə bi wɒʃt
əˈʃɔː(r) zostać wyrzuconym
na brzeg (morza)

to build a head of steam tə bɪld ə
hed əv stiːm nabrać rozpędu
to burden sb tə ˈbɜːdn ˈsʌmbədi
obciążyć kogoś

Colorful
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to buy into sth tə baɪ ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ
dać się na coś złapać,
przekonać się do czegoś
to cadge a ride tə kædʒ ə raɪd 
poprosić o podwózkę
(podwiezienie) (pot., UK)
to call the shots tə kɔːl ðə ʃɒts 
decydować, dyktować warunki
(pot.)
to cap sth tə kæp ˈsʌmθɪŋ 
ograniczyć coś
to capitalise on sth tə ˈkæpɪtəlaɪz
ɒn ˈsʌmθɪŋ zbić na czymś majątek
to capture sb tə ˈkæptʃə(r)
ˈsʌmbədi schwytać kogoś

to circumvent sth tə ˌsɜːkəmˈvent
ˈsʌmθɪŋ ominąć coś
to cite sth tə saɪt ˈsʌmθɪŋ 
przytaczać coś
to claim sth tə kleɪm ˈsʌmθɪŋ
twierdzić coś, utrzymywać
to clamber over sb to do sth tə
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to compete for sth tə kəmˈpiːt fɔː(r)
ˈsʌmθɪŋ zabiegać o coś,
rywalizować
to compete with sb tə kəmˈpiːt wɪð
ˈsʌmbədi rywalizować z kimś
to compile sth tə kəmˈpaɪl ˈsʌmθɪŋ
skompilować coś, zestawić (dane)

ˈklæmbə(r) ˈəʊvə(r) ˈsʌmbədi tə du
ˈsʌmθɪŋ rozpychać się łokciami

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

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

to concern sth tǝ kənˈsɜːn ˈsʌmθɪŋ
dotyczyć czegoś

(odpychając kogoś), by coś zrobić

to condemn sth tə kənˈdem
ˈsʌmθɪŋ potępiać coś

to care for sb tə keə(r) fə(r)
ˈsʌmbədi dbać o kogoś

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

to carry sth out tə ˈkæri ˈsʌmθɪŋ
aʊt przeprowadzić coś

to close sth off tə kləʊz ˈsʌmθɪŋ ɒf
zamknąć coś (np. granice państwa)

to confirm sth tə kənˈfɜːm ˈsʌmθɪŋ
potwierdzić coś

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

to co-found sth tə kəʊˈfaʊnd
ˈsʌmθɪŋ założyć coś wspólnie
(z kimś)

to consent to sth tə kənˈsent tə
ˈsʌmθɪŋ wyrazić na coś zgodę

to cast a shadow tə kɑːst ə ˈʃædəʊ
rzucać cień

to coerce sb to do sth tə kəʊˈɜːs
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ zmusić
kogoś do zrobienia czegoś

kənˈsɪdə(r) ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ 

to catapult sb into sth tə ˈkætəpʌlt
ˈsʌmbədi ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ wynieść
kogoś gdzieś (np. na wysoki urząd)
to cause a stir tə kɔːz ə stɜː(r) 
wywołać poruszenie
to centre around sth tə ˈsentə(r)
əˈraʊnd ˈsʌmθɪŋ koncentrować się
wokół czegoś (UK)
to channel sth somewhere tə
ˈtʃænl ˈsʌmθɪŋ ˈsʌmweə(r) 

wpompować coś gdzieś
(np. fundusze)

to charge sb with sth tə tʃɑːdʒ
ˈsʌmbədi wɪð ˈsʌmθɪŋ oskarżyć
kogoś o coś
to check into sth tə tʃek ˈɪntə
ˈsʌmθɪŋ zameldować się (w czymś)
(o hotelu, pensjonacie, klinice
rehabilitacyjnej itp.)

to coin sth tə kɔɪn ˈsʌmθɪŋ ukuć
coś (słówko, powiedzonko)
to combat sth tə ˈkɒmbæt ˈsʌmθɪŋ
zwalczać coś, walczyć z czymś
to come about tə kʌm əˈbaʊt 
pojawić się, wydarzyć
to come in handy tə kʌm ɪn ˈhændi
przydać się
to come into force tə kʌm ˈɪntə
fɔːs wejść w życie, nabrać mocy
prawnej
to come to take sth for granted tə
kʌm tə teɪk ˈsʌmθɪŋ fə(r) ˈɡrɑːntɪd
z acząć uznawać coś za rzecz

oczywistą, za coś, co rozumie
się samo przez się

to conduct sth tə kənˈdʌkt ˈsʌmθɪŋ
przeprowadzić coś,
wykonać

to consider doing sth tə

rozważać robienie czegoś

to consider sth to be sth tə

kənˈsɪdə(r) ˈsʌmθɪŋ tə bi ˈsʌmθɪŋ
 ważać, że coś jest jakieś/czymś
u

to consolidate sth tə kənˈsɒlɪdeɪt
ˈsʌmθɪŋ skonsolidować coś
to contain sth tə kənˈteɪn ˈsʌmθɪŋ
zawierać coś
to contend that... tə kənˈtend ðæt
przyznać, że...
to contest sth tə kənˈtest ˈsʌmθɪŋ
podważyć coś, rzucić czemuś
wyzwanie
to contract tə kənˈtrækt skurczyć
się, zmaleć
to contrast sth with sth tə

ˈkɒntrɑːst ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ
z estawić coś z czymś

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

to check sth out tə tʃek ˈsʌmθɪŋ
aʊt sprawdzić coś

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

to chicken out tə ˈtʃɪkɪn aʊt 
stchórzyć (pot.)

to commit a crime tə kəˈmɪt ə
kraɪm popełnić przestępstwo

to cool sth tə kuːl ˈsʌmθɪŋ 
ochłodzić coś

to chronicle sth tə ˈkrɒnɪkl ˈsʌmθɪŋ 
opisać coś (zdarzenia, historie),
zarejestrować (wydarzenia)

to commit sb to sth tə kəˈmɪt
ˈsʌmbədi tə ˈsʌmθɪŋ oddać kogoś
do czegoś (szpitala)

to crack tə kræk pękać, pęknąć

to count down tə kaʊnt daʊn 
odliczać

Colorful
MEDIA
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to crown sb as X tə kraʊn ˈsʌmbədi
əz uhonorować kogoś X tytułem

to dislike sth tə dɪsˈlaɪk ˈsʌmθɪŋ 
nie lubić czegoś

to culminate in sth tə ˈkʌlmɪneɪt ɪn
ˈsʌmθɪŋ zakończyć się czymś, zostać
czymś uwieńczonym

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

to cut costs tə kʌt kɒsts ograniczyć
koszty

to dismiss sb from X tə dɪzˈmɪs
ˈsʌmbədi frəm odwołać kogoś
ze stanowiska X

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

to disown sth tə dɪsˈəʊn ˈsʌmθɪŋ
wyrzec się czegoś, wyprzeć

to enhance sth tu ɪnˈhɑːns ˈsʌmθɪŋ
ulepszyć coś, poprawić

to displace sb tə dɪsˈpleɪs ˈsʌmbədi
wysiedlać kogoś

to ensure sth tu ɪnˈʃʊə(r) ˈsʌmθɪŋ
zapewnić coś

to do some digging tə du səm ˈdɪɡɪŋ
trochę powęszyć, trochę
poszperać

to entertain sb tu ˌentəˈteɪn
ˈsʌmbədi zabawić kogoś

to date back to X tə deɪt bæk tu sięgać wstecz czasów X
to decimate sth tə ˈdesɪmeɪt
ˈsʌmθɪŋ zdziesiątkować coś
to decriminalise sth tə

diːˈkrɪmɪnəlaɪz ˈsʌmθɪŋ uczynić coś

legalnym

to deem sth sth tə diːm ˈsʌmθɪŋ
ˈsʌmθɪŋ uznawać coś za coś/jakieś
to define sb tə dɪˈfaɪn ˈsʌmbədi
ukształtować kogoś
to demonstrate tə ˈdemənstreɪt pokazać, zademonstrować
to deny sth tə dɪˈnaɪ ˈsʌmθɪŋ 
zaprzeczyć czemuś
to descend into sth tə dɪˈsend ˈɪntə
ˈsʌmθɪŋ pogrążyć się w czymś
to designate sth sth tə ˈdezɪɡneɪt
ˈsʌmθɪŋ ˈsʌmθɪŋ wyznaczyć coś na
coś/jakieś, nadać czemuś jakiś tytuł/
status
to determine sth tə dɪˈtɜːmɪn
ˈsʌmθɪŋ wyznaczać coś, określać
to develop an interest in sth tə

dɪˈveləp ən ˈɪntrəst ɪn ˈsʌmθɪŋ 

zainteresować się czymś, okazać zainteresowanie czymś
to dip one’s toes in the water tə dɪp

to donate sth to sb tə dəʊˈneɪt
ˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmbədi przekazać
komuś coś w darze
to downplay sth tə ˌdaʊnˈpleɪ
ˈsʌmθɪŋ zbagatelizować coś,
umniejszyć znaczenie czegoś
to drag on tə dræɡ ɒn przeciągać
się, przedłużać
to draw sb’s attention to sth tə drɔː

to endure sth tu ɪnˈdjʊə(r) ˈsʌmθɪŋ
znieść coś, przetrzymać

to entice sb tu ɪnˈtaɪs ˈsʌmbədi 
zachęcać kogoś, przyciągać
to establish sth tu ɪˈstæblɪʃ ˈsʌmθɪŋ
założyć coś, utworzyć
to estimate tu ˈestɪmeɪt szacować
to examine sth tu ɪɡˈzæmɪn ˈsʌmθɪŋ
z/badać
to exceed X tu ɪkˈsiːd przewyższyć X,
przekroczyć X

zwrócić czyjąś uwagę na coś

to exchange sth tu ɪksˈtʃeɪndʒ
ˈsʌmθɪŋ wymienić coś/się czymś

to drive sb tə draɪv ˈsʌmbədi 
motywować kogoś

to exclude sth tu ɪkˈskluːd ˈsʌmθɪŋ
wyłączyć, wykluczyć coś

to dye sth tə daɪ ˈsʌmθɪŋ 
pofarbować coś

to execute sth tu ˈeksɪkjuːt ˈsʌmθɪŋ
wykonywać coś, dokonywać,
wprowadzać w życie

to elevate sb to X tu ˈelɪveɪt
ˈsʌmbədi tə wynieść kogoś do rangi X
to eliminate sth tu ɪˈlɪmɪneɪt
ˈsʌmθɪŋ zlikwidować coś,
wyeliminować
to embark on sth tu ɪmˈbɑːk ɒn
ˈsʌmθɪŋ wyruszyć w coś (podróż),
rozpocząć (karierę)

to direct oneself tə dɪˈrekt wʌnˈself
samemu/samej ustalać swoje zadania (w pracy)

to embrace sth tu ɪmˈbreɪs ˈsʌmθɪŋ
przyjąć coś, zaakceptować

to direct sb somewhere tə dɪˈrekt
ˈsʌmbədi ˈsʌmweə(r) pokierować
kogoś gdzieś, skierować

to emphasise sth tu ˈemfəsaɪz
ˈsʌmθɪŋ podkreślić coś

to emit tu ɪˈmɪt emitować

to discourage sb from doing sth tə

to employ sb tu ɪmˈploɪ ˈsʌmbədi
zatrudniać kogoś

z/robienia czegoś, odwieść kogoś
od z/robienia czegoś

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

to discover sth tə dɪˈskʌvə(r)
ˈsʌmθɪŋ odkryć coś

to encase sth tu ɪnˈkeɪs ˈsʌmθɪŋ
otaczać coś, zamknąć coś w sobie

dɪsˈkʌrɪdʒ ˈsʌmbədi frəm ˈduːɪŋ
ˈsʌmθɪŋ zniechęcać kogoś do

ɪnˈkʌrɪdʒ ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ
z achęcić kogoś do zrobienia czegoś

ˈsʌmbədɪz əˈtenʃn tə ˈsʌmθɪŋ 

wʌnz təʊz ɪn ðə ˈwɔːtə(r) 

wybadać sytuację, spróbować
czegoś

to encourage sb to do sth tu

to exercise sth tu ˈeksəsaɪz ˈsʌmθɪŋ
wykazać się czymś, sprawować coś
to expand sth tu ɪkˈspænd ˈsʌmθɪŋ
rozwijać coś, rozszerzać
to explode tu ɪkˈspləʊd gwałtownie
wzrosnąć
to extend to sb tu ɪkˈstend tə
ˈsʌmbədi obejmować też kogoś
(np. działaniem, zasięgiem),
dotyczyć również kogoś
to face consequences tə feɪs
ˈkɒnsɪkwənsɪz musieć stawić czoła
konsekwencjom
to fail to do sth tə feɪl tə du ˈsʌmθɪŋ
nie zrobić czegoś
to fancy sth tə ˈfænsi ˈsʌmθɪŋ chcieć
czegoś, mieć na coś ochotę (UK)
to fare X tə feə(r) radzić sobie X
(dobrze/źle)

Colorful
MEDIA

to favour sb tə ˈfeɪvə(r) ˈsʌmbədi
popierać kogoś; preferować kogoś
(UK)
to feature sth tə ˈfiːtʃə(r) ˈsʌmθɪŋ
przedstawiać coś, mieć coś
(np. funkcję)
to feature tə ˈfiːtʃə(r) przedstawiać,
być widocznym
to feel the pinch tə fiːl ðə pɪntʃ 
zacząć cienko prząść, zostać boleśnie
(finansowo) dotkniętym
to ferry sb tə ˈferi ˈsʌmbədi 
przewieźć kogoś (promem)
to fetch X tə fetʃ przynieść X,
sprzedać się za X (o sumie)
to file for divorce tə faɪl fə(r) dɪˈvɔːs
wnieść sprawę o rozwód
to fill a position tə fɪl ə pəˈzɪʃn 
zajmować stanowisko
to find one’s feet tə faɪnd wʌnz fiːt
stanąć pewnie na nogach
to float tə fləʊt unosić się
(na powierzchni, w powietrzu itp.)
to flourish tə ˈflʌrɪʃ kwitnąć, dobrze
się rozwijać
to fly over somewhere tə flaɪ
ˈəʊvə(r) ˈsʌmweə(r) polecieć gdzieś
to follow sb’s trail tə ˈfɒləʊ
ˈsʌmbədɪz treɪl podążać za czyimś
śladem, śledzić czyjąś historię/
dokonania
to follow through with sth tə ˈfɒləʊ
θruː wɪð ˈsʌmθɪŋ zrobić to, co się
obiecało, doprowadzić coś do końca
to force sb to do sth tə fɔːs ˈsʌmbədi
tə du ˈsʌmθɪŋ zmusić kogoś do zrobienia czegoś

business-english.com.pl
86/2021

to get (back) into the swing of
things tə ɡet bæk ˈɪntə ðə swɪŋ əv
θɪŋz powrócić do formy/wyrobić
sobie formę (pot.)

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

to get a piece of the action tə ɡet ə
piːs əv ði ˈækʃn zarobić na czymś
popularnym, uszczknąć kawałek
czegoś dla siebie

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

to get around tə get əˈraʊnd 
poruszać się (gdzieś)

to grab sth tə græb ˈsʌmθɪŋ 
schwytać, zdobyć coś

to get one’s way tə ɡet wʌnz weɪ
postawić na swoim

to grab the bull by the horns tə
ɡræb ðə bʊl baɪ ðə hɔːnz złapać/
chwycić byka za rogi

to get rid of sb tə ɡet rɪd əv
ˈsʌmbədi pozbyć się kogoś

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

to get sth up and running tə ɡet
ˈsʌmθɪŋ ʌp ənd ˈrʌnɪŋ ruszyć
z czymś, uruchomić coś
to get the ball rolling tə ɡet ðə bɔːl
ˈrəʊlɪŋ rozpocząć coś, zacząć
(np. dobrym przykładem,
z kopyta itp.)
to get to X point tə ˈɡet tə pɔɪnt
dojść do X stanu/sytuacji

to grant sb sth tə ɡrɑːnt ˈsʌmbədi
ˈsʌmθɪŋ przyznać coś komuś
to grant sth tə ɡrɑːnt ˈsʌmθɪŋ dać
coś, zapewnić coś
to grapple with sth tə ˈɡræpl wɪð
ˈsʌmθɪŋ borykać się z czymś,
siłować się
to gross X tə ɡrəʊs zarobić brutto X

to give birth to X tə ɡɪv bɜːθ tu 
urodzić X

to halt sth tə hɔːlt ˈsʌmθɪŋ 
wstrzymać coś, zatrzymać

to give one’s voice to sth tə ɡɪv
wʌnz vɔɪs tə ˈsʌmθɪŋ pozwalać
czemuś dojść do głosu (o kimś)

to hand sb sth back tə hænd
ˈsʌmbədi ˈsʌmθɪŋ ˈbæk oddać
komuś coś z powrotem, zwrócić

to give performance tə ɡɪv
pəˈfɔːməns wystąpić
(np. z koncertem)

to hang on to sth tə hæŋ ɒn
tuːˈsʌmθɪŋ trzymać się czegoś,
zachować coś (przy sobie)

to give sb an excuse to do sth tə ɡɪv
ˈsʌmbədi ən ɪkˈskjuːz tə du ˈsʌmθɪŋ
 ać komuś powód do zrobienia
d

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

to give sth off tə ɡɪv ˈsʌmθɪŋ ɒf wydzielać coś

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

czegoś

to foresee sth tə fɔːˈsiː ˈsʌmθɪŋ
przewidzieć, prognozować coś

to give sth up tə ɡɪv ˈsʌmθɪŋ ʌp oddać coś, zrzec się czegoś

to freeze accounts tə friːz əˈkaʊnts
zamrozić konta

to give the impression tə ɡɪv ði
ɪmˈpreʃn sprawiać wrażenie

to fulfil sth tə fʊlˈfɪl ˈsʌmθɪŋ 
spełniać coś (UK)

to give voice to sth tə ɡɪv vɔɪs tə
ˈsʌmθɪŋ dać czemuś głos

to gain independence tə ɡeɪn
ˌɪndɪˈpendəns uzyskać
niepodległość, zdobyć

to go as far as to do sth tə ɡəʊ əz
ˈfɑː(r) əz tə du ˈsʌmθɪŋ posunąć się
(nawet/aż) do czegoś, by coś zrobić

to gain sth tə ɡeɪn ˈsʌmθɪŋ zyskać,
zdobyć coś

to go berserk tə ɡəʊ bəˈsɜːk dostać
szału

to have a sweet tooth tə hǝv ǝ swiːt
tuːθ uwielbiać słodycze

to garner tə ˈɡɑːnə(r) zebrać,
zgromadzić

to go by X tə ɡəʊ baɪ być znanym
jako X

to have cash to spare tə həv kæʃ tə
speə(r) mieć pełno kasy

to have a nose for sth tə həv ə nəʊz
fə(r) ˈsʌmθɪŋ mieć do czegoś nosa
(slang.)
to have a point tə həv ə pɔɪnt mieć
rację
to have a reputation for doing sth tə
həv ə ˌrepjuˈteɪʃn fə(r) ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ
 ieć reputację z powodu robienia
m

czegoś

Colorful
MEDIA

to have sb on one’s side tə həv
ˈsʌmbədi ɒn wʌnz saɪd mieć kogoś
po swojej stronie
to have sth covered tə həv ˈsʌmθɪŋ
ˈkʌvəd pokryć coś, uwzględnić
to have sth in one’s sights tə həv
ˈsʌmθɪŋ ɪn wʌnz saɪts obrać coś
za cel, wycelować w coś
to have sth to oneself tə həv
ˈsʌmθɪŋ tə wʌnˈself mieć coś tylko
dla siebie
to head in X direction tə hed ɪn
dɪˈrekʃn zmierzać w X kierunku
to head somewhere tə hæd
ˈsʌmweə(r) zmierzać dokądś
to hint at sth tə hɪnt ət ˈsʌmθɪŋ
wskazywać na coś
to hit the ground running tə hɪt ðə
ɡraʊnd ˈrʌnɪŋ ruszyć z kopyta,
dobrze się zacząć
to hold a referendum tə həʊld ə
ˌrefəˈrendəm przeprowadzić
referendum
to hold one’s own tə hǝʊld wʌnz
ǝʊn nie dawać sobie w kaszę
dmuchać
to hold out hope tə həʊld ˈaʊt həʊp
nie tracić nadziei
to hold sb to account tə həʊld
ˈsʌmbədi tu əˈkaʊnt obarczać kogoś
winą za coś, czynić kogoś
odpowiedzialnym
to hop on tə hɒp ɒn wskoczyć
(np. do autobusu)
to hospitalise sb tə ˈhɒspɪtəlaɪz
ˈsʌmbədi hospitalizować kogoś
to host sth tə həʊst ˈsʌmθɪŋ 
mieścić coś
to identify sb as doing sth tu

aɪˈdentɪfaɪ ˈsʌmbədi əz ˈduːɪŋ
ˈsʌmθɪŋ określić kogoś, jako osobę

robiącą coś

to impact sth tu ɪmˈpækt ˈsʌmθɪŋ
wpłynąć na coś, wywrzeć wpływ
to impose sth on sb tu ɪmˈpəʊz
ˈsʌmθɪŋ ɒn ˈsʌmbədi narzucić coś
komuś, nakładać coś na kogoś
(np. podatek, cło)
to imprison sb tu ɪmˈprɪzn ˈsʌmbədi
uwięzić kogoś
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to improve sb’s lot tu ɪmˈpruːv
ˈsʌmbədɪz lɒt ulepszyć czyjś byt/los

to laud sth tə lɔːd ˈsʌmθɪŋ 
pochwalać coś, wychwalać

to incorporate sth tu ɪnˈkɔːpəreɪt
ˈsʌmθɪŋ włączać coś, uwzględniać

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

to incur sb’s wrath tu ɪnˈkɜː(r)
ˈsʌmbədiz rɒθ narazić się na czyjś
gniew

to lay sth at X’s door tə leɪ ˈsʌmθɪŋ
ət dɔː(r) obarczyć X czymś (winą
za coś)

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

to leave the fold tə liːv ðə fəʊld
odejść z kongregacji (wiernych,
rezygnując z wyznawania
danej wiary)

to infiltrate sth tu ˈɪnfɪltreɪt ˈsʌmθɪŋ
zdobywać coś (od środka), przenikać
do czegoś
to intend to do sth tu ɪnˈtend tə du
ˈsʌmθɪŋ zamierzać coś zrobić
to intensify tu ɪnˈtensɪfaɪ nasilić się
to investigate tu ɪnˈvestɪɡeɪt zbadać
to issue sth tu ˈɪʃuː ˈsʌmθɪŋ wydać
coś, wyemitować
to jail sb for doing sth tə dʒeɪl
ˈsʌmbədi fə(r) ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ uwięzić
kogoś za zrobienie czegoś
to jeopardise sth tə ˈdʒepədaɪz
ˈsʌmθɪŋ zagrozić czemuś, narazić coś
na szwank
to jostle for sth tə ˈdʒɒsl fə(r)
ˈsʌmθɪŋ przepychać się,
by coś zdobyć

to legalise sth tə ˈliːɡəlaɪz ˈsʌmθɪŋ
zalegalizować coś
to lend sb sth tə lend ˈsʌmbədi
ˈsʌmθɪŋ pożyczyć coś komuś
to let go tə let gəʊ odpuścić sobie,
dać sobie luz
to leverage sth tə ˈliːvərɪdʒ ˈsʌmθɪŋ
wykorzystać coś w jakimś celu, użyć
czegoś w celu wywarcia nacisku/
wymuszenia czegoś
to line sth tə laɪn ˈsʌmθɪŋ wyścielić
coś
to live-stream sth tə ˈlaɪv striːm
ˈsʌmθɪŋ transmitować coś na żywo
w Internecie
to look after itself tə lʊk ˈɑːftə(r)
ɪtˈself zadbać o siebie

to judge sb on sth tə dʒʌdʒ
ˈsʌmbədi ɒn ˈsʌmθɪŋ oceniać kogoś
pod względem czegoś

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

to keep sb out of trouble tə kiːp
ˈsʌmbədi aʊt əv ˈtrʌbl próbować
uchronić kogoś przed wpadnięciem
w tarapaty

to look to be sth tə lʊk tə bi ˈsʌmθɪŋ
wyglądać na to, że jest się jakimś

to keep sth in mind tə kiːp ˈsʌmθɪŋ
ɪn maɪnd pamiętać o czymś
to keep sth in the family tə kiːp
ˈsʌmθɪŋ ɪn ðə ˈfæməli zachować coś
w rodzinie

to loom large somewhere tə luːm
lɑːdʒ ˈsʌmweə(r) czyhać gdzieś,
wisieć nad czymś (o widmie czegoś)
to lure sb tə lʊə(r) ˈsʌmbədi zwabić
kogoś, przyciągnąć
to maintain that... tə meɪnˈteɪn ðæt
utrzymywać, że..., twierdzić, że...

to kick sth off sth tə ˈkɪk ˈsʌmθɪŋ ɒf
ˈsʌmθɪŋ wyrzucić coś z czegoś

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

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

to make a row tə ˈmeɪk ə raʊ zrobić
awanturę

to knight sb tə naɪt ˈsʌmbədi nadać
komuś tytuł szlachecki (UK)

to make headlines tə meɪk ˈhedlaɪnz
trafić na nagłówki

to lack sth tə læk ˈsʌmθɪŋ nie mieć
czegoś

to make history tə meɪk ˈhɪstri
przejść do historii

to lament sth tə ləˈment ˈsʌmθɪŋ
ubolewać nad czymś, biadać

to make it tə ˈmeɪk ɪt osiągnąć
sukces (w życiu)

Colorful
MEDIA

to make no bones about sth tə meɪk
nəʊ bəʊnz əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ 

nie kryć się z czymś

to make sb look bad tə ˈmeɪk
ˈsʌmbədi lʊk bæd ukazać kogoś
w złym świetle
to make sb redundant tə meɪk
ˈsʌmbədi rɪˈdʌndənt zredukować
kogoś, zwolnić
to make sense tə meɪk sens mieć
sens

to miss a trick tə mɪs ə trɪk 
przepuścić okazję
to mitigate sth tə ˈmɪtɪɡeɪt ˈsʌmθɪŋ
ograniczyć coś (złego),
zminimalizować (ryzyko)
to mix business with pleasure tə
mɪks ˈbɪznəs wɪð ˈpleʒə(r) łączyć
przyjemne z pożytecznym
to mobilise sb tə ˈməʊbəlaɪz
ˈsʌmbədi zmobilizować kogoś,
poruszyć i zmotywować

to make sth clear to sb tə ˈmeɪk
ˈsʌmθɪŋ klɪə(r) tə ˈsʌmbədi jasno
powiedzieć coś komuś, wyjaśnić coś
komuś; dobitnie coś komuś
przekazać, uczynić jasnym

to monetise sth tǝ ˈmʌnɪtaɪz
ˈsʌmθɪŋ zarobić na czymś,
przekształcić coś w gotówkę

to make use of sth tə meɪk juːs əv
ˈsʌmθɪŋ użyć czegoś, zrobić z czegoś
(dobry) użytek

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

to man sth tə mæn ˈsʌmθɪŋ 
obsadzić coś, obsługiwać

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

to manage sb’s affairs tə ˈmænɪdʒ
ˈsʌmbədɪz əˈfeəz zarządzać czyimś
życiem/sprawami

to multiply tǝ ˈmʌltɪplaɪ mnożyć się

to mark sth tə mɑːk ˈsʌmθɪŋ 
oznaczać coś, sygnalizować

to name sth after sb tə ˈneɪm
ˈsʌmθɪŋ ˈɑːftə(r) ˈsʌmbədi nazwać
kogoś na czyjąś cześć

to market sth tə ˈmɑːkɪt ˈsʌmθɪŋ
sprzedawać coś, handlować czymś
to mask sth tə mɑːsk ˈsʌmθɪŋ 
zamaskować coś, ukryć
to measure X tə ˈmeʒə(r) wynosić X
(np. o rozmiarze, wielkości czegoś)
to meet a criterion tə miːt ə
kraɪˈtɪərɪən spełnić kryterium
to meet resistance tə miːt rɪˈzɪstəns
napotkać opór
to mention sth tə ˈmenʃn ˈsʌmθɪŋ
wspomnieć coś/o czymś
to mimic sth tə ˈmɪmɪk ˈsʌmθɪŋ naśladować coś
to mine sth tə maɪn ˈsʌmθɪŋ 
wydobywać coś (np. surowiec)
to minimise sth tə ˈmɪnɪmaɪz
ˈsʌmθɪŋ zminimalizować coś

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

to mush tə mʌʃ jeździć psimi
zaprzęgami (US)

to nationalise sth tə ˈnæʃnəlaɪz
ˈsʌmθɪŋ upaństwowić coś,
znacjonalizować
to note tə nəʊt zauważyć, nadmienić
to notice sth tə ˈnəʊtɪs ˈsʌmθɪŋ zauważyć coś
to obscure sth tu əbˈskjʊə(r)
ˈsʌmθɪŋ zasłonić coś, przesłonić
to offset sth tu ˈɒfset ˈsʌmθɪŋ 
wyrównać coś, zrównoważyć
to openly admit sth tu ˈəʊpənli
ədˈmɪt ˈsʌmθɪŋ otwarcie
coś przyznać
to operate sth tu ˈɒpəreɪt ˈsʌmθɪŋ
prowadzić coś (np. serwis online)
to oppose sth tu əˈpəʊz ˈsʌmθɪŋ
sprzeciwiać się czemuś

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

to opt out of sth tu ɒpt aʊt əv
ˈsʌmθɪŋ odmówić czegoś, wybrać
opcje anulowania/odejścia od czegoś

to mismanage sth tə ˌmɪsˈmænɪdʒ
ˈsʌmθɪŋ źle/niewłaściwie zarządzać
czymś

to opt to do sth tu ɒpt tə du ˈsʌmθɪŋ
wybierać robienie czegoś, optować
za z/robieniem czegoś
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to outsource sth tu ˈaʊtsɔːs ˈsʌmθɪŋ
podzlecić coś, zlecić
na zewnątrz
to outweigh sth tu ˌaʊtˈweɪ
ˈsʌmθɪŋ przeważać nad czymś; być
ważniejszym/istotniejszym od czegoś
to overlook sth tu ˌəʊvəˈlʊk ˈsʌmθɪŋ
ominąć coś, przeoczyć
to pander to sb tə ˈpændə(r) tə
ˈsʌmbədi podlizywać się komuś,
działać pod kogoś
to participate tə pɑːˈtɪsɪpeɪt brać
udział
to partner with sb tə ˈpɑːtnə(r) wɪð
ˈsʌmbədi wejść z kimś w spółkę,
nawiązać z kimś partnerstwo
to pay a fine tə peɪ ə faɪn zapłacić
grzywnę
to pay dividends tə peɪ ˈdɪvɪdendz
opłacić się, zwrócić się z nawiązką
(o inwestycji, ryzykownym
przedsięwzięciu)
to pay the piper tə peɪ ðə ˈpaɪpə(r)
za/płacić za swoje czyny, otrzymać
za swoje (np. karę)
to pen sth tə pen ˈsʌmθɪŋ napisać
coś (np. powieść)
to perceive sth tə pəˈsiːv ˈsʌmθɪŋ
postrzegać coś
to perform one’s duties tə pəˈfɔːm
wʌnz ˈdjuːtɪz wykonywać swoje
obowiązki (o kimś)
to perpetrate sth tə ˈpɜːpɪtreɪt
ˈsʌmθɪŋ popełnić coś (przestępstwo)
to persecute sb for sth tə ˈpɜːsɪkjuːt
ˈsʌmbədi fə(r) ˈsʌmθɪŋ prześladować
kogoś za coś
to pip sb for sth tə pɪp ˈsʌmbədi fə(r)
ˈsʌmθɪŋ przebić kogoś w czymś, prześcignąć w wyścigu o coś (pot., UK)
to plant sb somewhere tə plɑːnt
ˈsʌmbədi ˈsʌmweə(r) usadowić kogoś
gdzieś, klapnąć (gdzieś)
to play out tə pleɪ aʊt rozegrać się,
odbyć się (w jakiś sposób)
to play sth down tə ˈpleɪ ˈsʌmθɪŋ
daʊn bagatelizować coś, umniejszać
rolę/znaczenie czegoś
to plummet tə ˈplʌmɪt runąć, opaść

Colorful
MEDIA

to ply sth tə plaɪ ˈsʌmθɪŋ jeździć
po czymś
to poach sb tə pəʊtʃ ˈsʌmbədi 
skaperować kogoś
to point out tə pɔɪnt aʊt zwracać
uwagę
to point sb in the right direction

tə pɔɪnt ˈsʌmbədi ɪn ðə raɪt dɪˈrekʃn
 skazać komuś właściwy kierunek,
w

podpowiedzieć komuś, gdzie
najlepiej pójść

to pop up tǝ pɒp ʌp wyskakiwać,
pojawiać się
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to provide sb with sth tə prəˈvaɪd
ˈsʌmbədi wɪð ˈsʌmθɪŋ zapewniać coś
komuś, dawać

to raise awareness of sth tə reɪz
əˈweənəs əv ˈsʌmθɪŋ podnieść
świadomość czegoś (wśród ludzi)

to pull sth up tə pʊl ˈsʌmθɪŋ ʌp wyciągnąć coś, wyrwać

to raise funds for sth tə reɪz fʌndz
fə(r) ˈsʌmθɪŋ zbierać środki na coś

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

to raise questions tə reɪz ˈkwestʃənz
wywołać wątpliwości

to push on with sth tə pʊʃ ɒn wɪð
ˈsʌmθɪŋ przeć z czymś, zabiegać
o coś

to raise sb’s hackles tə reɪz
ˈsʌmbədɪz ˈhæklz rozjuszyć kogoś,
rozgniewać

to push sth back tə pʊʃ ˈsʌmθɪŋ
ˈbæk odrzucić coś, odepchnąć

to raise sb’s profile tə reɪz
ˈsʌmbədɪz ˈprəʊfaɪl zdobyć rozgłos,
przysporzyć komuś sławy

to pore over sth tə pɔː(r) ˈəʊvə(r)
ˈsʌmθɪŋ ślęczeć nad czymś

to put an X spin on sth tə ˈpʊt ən
spɪn ɒn ˈsʌmθɪŋ ująć coś w X sposób,
ukazać w X świetle

to posit tə ˈpɒzɪt postulować (coś),
wysunąć (hipotezę)

to put sb off tə pʊt ˈsʌmbədi ɒf 
zrazić kogoś, zniechęcić

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

to preclude sth tə prɪˈkluːd ˈsʌmθɪŋ
uniemożliwiać coś, wykluczać

to put sb under pressure tə pʊt
ˈsʌmbədi ˈʌndə(r) ˈpreʃə(r) wywrzeć
na kogoś presję

to rate sth tǝ reɪt ˈsʌmθɪŋ 
sklasyfikować coś, ocenić

to predate sth tə priˈdeɪt ˈsʌmθɪŋ
być starszym od czegoś
to predict tə prɪˈdɪkt przewidywać
to premiere sth tə ˈpremieə(r)
ˈsʌmθɪŋ zadebiutować z czymś,
wypuścić coś na rynek
to preside over sth tə prɪˈzaɪd
ˈəʊvə(r) ˈsʌmθɪŋ przewodniczyć
czemuś (np. zebraniu)
to press sb to do sth tə pres
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ naciskać
na kogoś, by coś zrobił
to pressure sb to do sth tə ˈpreʃə(r)
ˈsʌmbədi tə du ˈsʌmθɪŋ wywierać na
kogoś presję, aby (ten ktoś) coś zrobił
to prevail tə prɪˈveɪl brać górę,
dominować

to put sth bluntly tə pʊt ˈsʌmθɪŋ
ˈblʌntli powiedzieć coś bez ogródek
to put sth into context tə pʊt
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntə ˈkɒntekst pokazać coś
w szerszym kontekście
to put sth to the test tǝ pʊt ˈsʌmθɪŋ
tǝ ðǝ test poddać coś próbie
to put sth to use tə pʊt ˈsʌmθɪŋ tə
juːs spożytkować coś, użyć
to put sth together tə pʊt ˈsʌmθɪŋ
təˈɡeðə(r) ułożyć coś, stworzyć
to put the brakes on sth tǝ pʊt ðǝ
breɪks ɒn ˈsʌmθɪŋ przyhamować coś
to put the kibosh on sth tə pʊt ðə
ˈkaɪbɒʃ ɒn ˈsʌmθɪŋ położyć czemuś
kres, zniweczyć czyjś plan/działanie

to prevent sb from doing sth tə

to put up X tə pʊt ʌp wyłożyć X, zainwestować X (z większej kwoty)

zrobienie czegoś

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

prɪˈvent ˈsʌmbədi frəm ˈduːɪŋ
ˈsʌmθɪŋ uniemożliwić komuś

to process sth tə ˈprəʊses ˈsʌmθɪŋ
przetworzyć coś
to prosecute sb tə ˈprɒsɪkjuːt
ˈsʌmbədi wnosić przeciwko komuś
oskarżenie, ścigać sądownie
to prove the point,... tə pruːv ðə
pɔɪnt w celu udowodnienia racji...
to prove to be X tə pruːv tə bi 
okazać się być X

to queue up to do sth tə kjuː ʌp tə
du ˈsʌmθɪŋ ustawiać się w kolejkę,
by coś zrobić
to raid sth tə reɪd ˈsʌmθɪŋ zrobić
na coś nalot
to raise a toast to sth tə reɪz ə təʊst
tə ˈsʌmθɪŋ wznieść toast na cześć
czegoś

to raise sb tǝ reɪz ˈsʌmbədi 
wychować kogoś

to read the small/fine print tə riːd
ðə smɔːl faɪn prɪnt czytać klauzule
napisane drobnym drukiem
to reassert sth tə ˌriːəˈsɜːt ˈsʌmθɪŋ
umocnić coś, podkreślić
to rebrand sth tə ˌriːˈbrænd ˈsʌmθɪŋ
zmienić/odnowić markę czegoś,
sprzedać coś w ramach nowej marki
to recant sth tə rɪˈkænt ˈsʌmθɪŋ 
wyprzeć się czegoś, odwołać
zeznania
to reckon tə ˈrekən myśleć,
być zdania (pot., UK)
to recognise sth tə ˈrekəɡnaɪz
ˈsʌmθɪŋ rozpoznać coś, uznać
to reconcile sth with sth tə

ˈrekənsaɪl ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ 

pogodzić coś z czymś

to reconfigure sth tə ˌriːkənˈfɪɡə(r)
ˈsʌmθɪŋ rekonfigurować coś
to recount sth tə rɪˈkaʊnt ˈsʌmθɪŋ
opisywać coś (historię z życia,
wspomnienia)
to refer to sth as X tə rɪˈfɜː(r) tə
ˈsʌmθɪŋ əz określać coś mianem X
to refuse to do sth tə rɪˈfjuːz tə du
ˈsʌmθɪŋ odmówić zrobienia czegoś
to regain sth tə rɪˈɡeɪn ˈsʌmθɪŋ 
odzyskać coś, odrobić

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

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

to rekindle sth tə ˌriːˈkɪndl ˈsʌmθɪŋ
rozbudzić coś, ożywić (ponownie)

to result in sth tə rɪˈzʌlt ɪn ˈsʌmθɪŋ
poskutkować czymś, zakończyć się
czymś

to relate to sth tə rɪˈleɪt tə ˈsʌmθɪŋ
odnosić się do czegoś, być z czymś
powiązanym
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to serve sb’s best interests tə sɜːv
ˈsʌmbədɪz best ˈɪntrəsts mieć czyjeś
dobro na względzie, przysłużyć się
komuś odpowiednio dobrze
to serve sb tə sɜːv ˈsʌmbədi służyć
komuś, obsługiwać

to retain sth tə rɪˈteɪn ˈsʌmθɪŋ 
zachować coś, utrzymać

to set a goal tə set ə ɡəʊl 
wyznaczyć cel

to release sth tə rɪˈliːs ˈsʌmθɪŋ 
wypuścić coś, uwolnić

to reveal sth tə rɪˈviːl ˈsʌmθɪŋ 
ujawnić coś, ukazać

to relieve sb of duty tə rɪˈliːv
ˈsʌmbədi əv ˈdjuːti zwolnić kogoś
ze służby, odsunąć od (pełnienia)
obowiązków

to revere sth tə rɪˈvɪə(r) ˈsʌmθɪŋ
czcić coś, szanować

to set a precedent for sb tə set ə
ˈpresɪdənt fə(r) ˈsʌmbədi stworzyć
dla kogoś precedens

to relinquish sth tə rɪˈlɪŋkwɪʃ
ˈsʌmθɪŋ zrzec się czegoś
to rely on sth tə rɪˈlaɪ ɒn ˈsʌmθɪŋ
polegać na czymś
to remain tə rɪˈmeɪn pozostawać
to remark tə rɪˈmɑːk czynić uwagę
to remind sb tə rɪˈmaɪnd ˈsʌmbədi
przypomnieć komuś
to remove sb as X tə rɪˈmuːv
ˈsʌmbədi əz usunąć kogoś z roli X
to remove sb from sth tə rɪˈmuːv
ˈsʌmbədi frəm ˈsʌmθɪŋ usunąć kogoś
z jakiegoś stanowiska/skądś
to reopen tə riːˈəʊpən ponownie
otworzyć (się)
to replace sb/sth with sb/sth tə

rɪˈpleɪs ˈsʌmbədi/ˈsʌmθɪŋ wɪð
ˈsʌmbədi/ˈsʌmθɪŋ zastąpić kogoś/coś

kimś/czymś

to report sth tə rɪˈpɔːt ˈsʌmθɪŋ zdać
relację, poinformować o czymś
to reposition sth tə ˌripəˈzɪʃən
ˈsʌmθɪŋ repozycjonować coś,
zmienić niszę (np. o biznesie w sieci)
to repurpose sth tə ˌriːˈpɜːpəs
ˈsʌmθɪŋ przerobić coś pod nowy cel
(np. stary budynek)
to request tə rɪˈkwest poprosić
to research sth tə rɪˈsɜːtʃ ˈsʌmθɪŋ
zbadać coś, zebrać informacje o czymś
to resemble sth tə rɪˈzembl ˈsʌmθɪŋ
przypominać coś
to resign as X tə rɪˈzaɪn əz złożyć
dymisję jako X, zrezygnować ze stanowiska X

to revolve around sth tə rɪˈvɒlv
əˈraʊnd ˈsʌmθɪŋ obracać się wokół
czegoś
to ride roughshod over sb tə raɪd
ˈrʌfʃɒd ˈəʊvə(r) ˈsʌmbədi jeździć
po kimś, jak na łysej kobyle/
po burej suce (pot., UK)
to ring true tə rɪŋ truː brzmieć
prawdziwie, wyglądać na prawdę
to rock sth tə rɒk ˈsʌmθɪŋ 
wstrząsnąć czymś
to roll on tə rəʊl ɒn przyjść, nadejść
to roll sth out tə rəʊl ˈsʌmθɪŋ aʊt
wprowadzić coś na rynek, wdrożyć
to ruin sth tə ˈruːɪn ˈsʌmθɪŋ zrujnować coś, zniszczyć
to run for sth tə rʌn fə(r) ˈsʌmθɪŋ
ubiegać się o stanowisko/urząd

to set about doing sth tə set əˈbaʊt
ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ zabrać się do robienia
czegoś
to set foot somewhere tə set fʊt
ˈsʌmweə(r) postawić gdzieś stopę,
pojawić się gdzieś (po raz pierwszy)
to set out to do sth tə set aʊt tə du
ˈsʌmθɪŋ wyruszyć, by coś zrobić,
zacząć coś robić
to set sb free tə set ˈsʌmbədi friː
uwolnić kogoś
to set up home somewhere tə set
ʌp həʊm ˈsʌmweə(r) zadomowić się
gdzieś, zamieszkać
to shape sth tə ʃeɪp ˈsʌmθɪŋ ukształtować coś
to sign off on sth tə saɪn ɒf ɒn
ˈsʌmθɪŋ wyrazić na coś oficjalnie
zgodę

to rush tə rʌʃ spieszyć się, pędzić

to signify sth tə ˈsɪɡnɪfaɪ ˈsʌmθɪŋ
oznaczać coś, sygnalizować

to sack sb tə sæk ˈsʌmbədi wylać
kogoś

to sink X into sth tə sɪŋk ˈɪntə
ˈsʌmθɪŋ utopić w czymś X (fundusze)

to sample sth tə ˈsɑːmpl ˈsʌmθɪŋ
spróbować czegoś, skosztować

to sit right tə sɪt raɪt pasować
(komuś) (pot.)

to sb’s dismay tə ˈsʌmbədɪz dɪsˈmeɪ
ku czyjemuś
niezadowoleniu, rozczarowaniu

to skyrocket tə ˈskaɪrɒkɪt 
gwałtownie wzrosnąć

to scramble to do sth tə ˈskræmbl tə
du ˈsʌmθɪŋ pchać się drzwiami
i oknami, by coś zrobić
to scratch (at) the surface tə skrætʃ
ət ðə ˈsɜːfɪs zrobić coś po łebkach,
poznać tylko mały fragment (czegoś
większego)
to sentence sb to sth tə ˈsentəns
ˈsʌmbədi tə ˈsʌmθɪŋ skazać kogoś
na jakąś karę
to serve as X tə sɜːv əz pełnić rolę X

to slope tə sləʊp opadać
(o zboczu góry, wzgórza)
to snorkel tə ˈsnɔːkl nurkować z rurką
to some extent tə səm ɪkˈstent 
do pewnego stopnia, w pewnym
stopniu
to sound scary tə ˈsaʊnd ˈskeəri
brzmieć strasznie, przerażać
to sow the X seeds tə saʊ ði siːdz
zasiać ziarno/ziarna X
to span X tə spæn rozciągać się
na X, obejmować X

Colorful
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to spark sth tə spɑːk ˈsʌmθɪŋ 
zapoczątkować coś, wzniecić

to suit sb tə suːt ˈsʌmbədi pasować
komuś, odpowiadać

strony, przedstawić jeden punkt
widzenia (jedną stronę medalu)

to spill the beans tə spɪl ðə biːnz
wyjawić sekret

to sunbathe tə ˈsʌnbeɪð opalać się

to tend to be X tə tend tə bi 
zazwyczaj być X, bywać X

to spoil sth tə spɔɪl ˈsʌmθɪŋ zepsuć
coś, popsuć
to spot sb tə spɒt ˈsʌmbədi dostrzec
kogoś
to spy on sb tə ˈspaɪ ɒn ˈsʌmbədi
szpiegować kogoś
to stand at X tə stænd ət wynosić,
stanowić X
to stand down tə stænd daʊn 
ustąpić ze stanowiska
to start to settle down tə stɑːt tə
ˈsetl daʊn zacząć wracać do normy
to state tə steɪt oświadczyć
to steer sth away from sth tə stɪə(r)
ˈsʌmθɪŋ əˈweɪ frəm ˈsʌmθɪŋ oddalić
coś od czegoś, sprawić, że coś zacznie
od czegoś odchodzić
to step down as sb tə step daʊn əz
ˈsʌmbədi ustąpić ze stanowiska
(o kimś)
to stick to one’s guns tə stɪk tə wʌnz
gʌnz nie dawać za wygraną
(o kimś), upierać się przy swoim
to stick to sth tə stɪk tə ˈsʌmθɪŋ
trzymać się czegoś
to strap sb in tə stræp ˈsʌmbədi ɪn
zapiąć komuś pasy, przypiąć kogoś
(w aucie)
to streamline tə ˈstriːmlaɪn 
usprawnić, zoptymalizować
to strip sth of sth tə strɪp ˈsʌmθɪŋ əv
ˈsʌmθɪŋ pozbawić coś czegoś, ogołocić z czegoś
to strive tə straɪv dążyć
to struggle tə ˈstrʌɡl borykać się,
przeżywać trudności
to stumble upon sth tə ˈstʌmbl
əˈpɒn ˈsʌmθɪŋ wpaść na coś
(przypadkiem), natrafić
to submit sth to sb tə səbˈmɪt
ˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmbədi złożyć coś
do kogoś (np. wniosek)
to subscribe to sth tə səbˈskraɪb
tə ˈsʌmθɪŋ podzielać (jakiś sąd),
wyznawać coś (np. być zwolennikiem
jakiejś teorii)

to supersede sth tə ˌsuːpəˈsiːd
ˈsʌmθɪŋ mieć pierwszeństwo/
wyższość nad czymś
to support oneself tə səˈpɔːt
wʌnˈself utrzymywać się, pracować
na życie
to survey sb tə səˈveɪ ˈsʌmbədi
przeprowadzić sondaż/ankietę wśród
kogoś
to sustain sth tə səˈsteɪn ˈsʌmθɪŋ
utrzymać coś
to take advantage of sth tə teɪk
ədˈvɑːntɪdʒ əv ˈsʌmθɪŋ skorzystać
z czegoś, wykorzystać coś
to take care of sth tə teɪk keə(r) əv
ˈsʌmθɪŋ załatwić coś, zająć się czymś
to take into account tə teɪk ˈɪntu
əˈkaʊnt brać pod uwagę
to take over as sb tə teɪk ˈəʊvə(r) əz
ˈsʌmbədi przejąć czyjeś
stanowisko, przejąć po kimś urząd
to take sb on tə teɪk ˈsʌmbədi ɒn
zatrudniać kogoś, przyjmować
(do pracy/zespołu)
to take sth in one’s stride tə teɪk
ˈsʌmθɪŋ ɪn wʌnz straɪd nie przejąć
się czymś (UK)
to take sth into account tə teɪk
ˈsʌmθɪŋ ˈɪntu əˈkaʊnt brać coś
pod uwagę
to take sth on tə teɪk ˈsʌmθɪŋ ɒn
podjąć coś, zacząć
to take sth to new levels tə teɪk
ˈsʌmθɪŋ tə njuː ˈlevlz wynieść coś
na nowy poziom
to take up the slack tə teɪk ʌp ðə
slæk nadrobić zaległości; wykonać
pracę (pod czyjąś nieobecność,
podczas czyjejś niezdolności
do pracy)
to target sb tə ˈtɑːɡɪt ˈsʌmbədi obrać
kogoś za cel, wymierzyć (coś) w kogoś
to tax sth tə tæks ˈsʌmθɪŋ opodatkować coś
to tell half the story tə tel hɑːf ðə
ˈstɔːri pokazać wszystko z jednej

to threaten sb with sth tə ˈθretn
ˈsʌmbədi wɪð ˈsʌmθɪŋ zagrozić
komuś czymś
to threaten sb tə ˈθretn ˈsʌmbədi zagrozić komuś, straszyć kogoś (czymś)
to threaten to do sth tə ˈθretn tə du
ˈsʌmθɪŋ zagrozić zrobieniem czegoś
to thrill tə θrɪl emocjonować,
wywoływać dreszczyk emocji
to throw a monkey wrench into
sth tə ˈθrəʊ ə ˈmʌŋki rentʃ ˈɪntə
ˈsʌmθɪŋ popsuć szyki, namieszać
(w planach zrobienia czegoś)
to throw a tantrum tə ˈθrəʊ ə
ˈtæntrəm wpaść w złość, wściekać się
(jak małe dziecko)
to tick all the boxes tə tɪk ɔːl ðə
bɒksɪz odpowiadać „tak”
na wszystkie pytania, spełniać
wszystkie warunki
to tie the knot tə taɪ ðə nɒt związać
się węzłem małżeńskim
to tire of sth tə ˈtaɪə(r) əv ˈsʌmθɪŋ
męczyć się czymś, być czymś
znużonym
to top out tə tɒp aʊt osiągnąć
maksymalną wartość
to total X tə ˈtəʊtl wynosić X ogółem
to transpire tə trænsˈpaɪə(r) odbyć
się, mieć miejsce
to try one’s luck tə traɪ wʌnz lʌk
spróbować szczęścia
to try sth out tə traɪ ˈsʌmθɪŋ aʊt
wypróbować coś
to tuck in one’s shirt tə tʌk ɪn wʌnz
ʃɜːt włożyć koszulę w spodnie
(ogarnąć się, zacząć sprawiać
schludne, porządne wrażenie)
to turn one’s attention to sth tə tɜːn
wʌnz əˈtenʃn tə ˈsʌmθɪŋ zwrócić
czyjąś uwagę na coś
to turn out that... tə tɜːn ˈaʊt ðæt
okazać się, że...
to turn out to be X tə tɜːn aʊt tə bi
okazać się być X

Colorful
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to turn up with sb tə tɜːn ʌp wɪð
ˈsʌmbədi pojawić się z kimś
(np. w pracy)
to uncover sth tu ʌnˈkʌvə(r) ˈsʌmθɪŋ
odkryć coś, ujawnić
to undergo sth tu ˌʌndəˈɡəʊ
ˈsʌmθɪŋ poddać się czemuś, przejść
przez coś
to undertake sth tu ˌʌndəˈteɪk
ˈsʌmθɪŋ podjąć się czegoś
to unfold tu ʌnˈfəʊld rozwijać się,
rozgrywać
to unveil sth tu ˌʌnˈveɪl ˈsʌmθɪŋ odsłonić coś

trade treɪd rzemiosło, fach
trajectory trəˈdʒektəri trajektoria,
tor
tranquil ˈtræŋkwɪl spokojny, cichy
transition to sth trænˈzɪʃn tə
ˈsʌmθɪŋ przejść na coś, przerzucić się
na coś
transparency trænsˈpærənsi 
przejrzystość
treasure trove ˈtreʒə(r) trəʊv
(istny) skarbiec (o miejscu,
w którym jest czegoś dużo)
treat triːt smakołyk, przysmak
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underwhelming ˌʌndəˈwelmɪŋ 
rozczarowujący, niezbyt imponujący
undiscovered ˌʌndɪˈskʌvəd 
nieodkryty
undoubtedly ʌnˈdaʊtɪdli 
bez wątpienia
unemployment ˌʌnɪmˈploɪmənt bezrobocie
unfortunately ʌnˈfɔːtʃənətli niestety
unfulfilled ˌʌnfʊlˈfɪld niespełniony
unhappy with oneself ʌnˈhæpi wɪð
wʌnˈself niezadowolony z siebie

treaty ˈtriːti pakt, traktat

unidentified ˌʌnaɪˈdentɪfaɪd 
niezidentyfikowany

trek trek wyprawa

uniformity ˌjuːnɪˈfɔːmɪti jednolitość

to vary tə ˈveəri różnić się, wahać

trial ˈtraɪəl okres próbny

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

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

unique juˈniːk unikalny,
niepowtarzalny

to utilise sth tə ˈjuːtəlaɪz ˈsʌmθɪŋ
użyć czegoś, za/stosować coś

universally ˌjuːnɪˈvɜːsəli 
powszechnie, przez wszystkich

to vow sth tə vaʊ ˈsʌmθɪŋ 
poprzysiąc coś

TTYL (talk to you later) ˌtiː tiː waɪ ˈel
ˈtɔːk tə ju ˈleɪtə(r) pogadamy później,
na razie (slang online)

to wade in tə weɪd ɪn brnąć przez
coś, zabrnąć w coś (dosłownie)

tumultuous tjuːˈmʌltʃuəs burzliwy,
niespokojny

to wager on sth tə ˈweɪdʒə(r) ɒn
ˈsʌmθɪŋ obstawiać coś, stawiać
na coś zakład

Tunisia tjuːˈnɪzɪə Tunezja

unmarked grave ʌnˈmɑːkt ɡreɪv nieoznakowany/nieoznaczony grób

to waive sth tə weɪv ˈsʌmθɪŋ 
uchylić coś (obowiązek, opłatę)

turn of X tɜːn əv przełom X
(stulecia, tysiąclecia)

unorthodox ˌʌnˈɔːθədɒks 
nietradycyjny, niekonwencjonalny

TV series ˌtiːˈviː ˈsɪəriːz serial TV

unprecedented ʌnˈpresɪdentɪd 
bezprecedensowy

to walk out tə wɔːk aʊt wyjść
(np. masowo z kin)
to wed tə wed poślubić
to win by a landslide tə wɪn baɪ ə
ˈlændslaɪd zwyciężyć przytłaczającą
liczbą głosów (w wyborach)
to wonder tə ˈwʌndə(r) zastanawiać
się
to work sth tə ˈwɜːk ˈsʌmθɪŋ 
obrabiać coś, pracować z czymś
(materiałem, substancją)
tough tʌf silny, twardy
tour tʊə(r) objazd (po czymś),
wycieczka
tourist destination ˈtʊərɪst
ˌdestɪˈneɪʃn cel podróży turystycznej
tourist magnet ˈtʊərɪst ˈmæɡnɪt
atrakcja turystyczna
towering ˈtaʊərɪŋ górujący
(nad czymś), strzelisty

twist twɪst nagły zwrot akcji,
niespodziewane wydarzenie

U

ubiquitous juːˈbɪkwɪtəs wszechobecny
ultimate ˈʌltɪmət ostateczny
ultimately ˈʌltɪmətli ostatecznie,
w końcu
unanimously juˈnænɪməsli 
jednogłośnie
uncertainty ʌnˈsɜːtnti niepewność
unconditional ˌʌnkənˈdɪʃnəl 
bezwarunkowy
uncrowded ʌnˈkraʊdɪd niezatłoczony
under X rule ˈʌndər ruːl 
pod rządami X
underlying ʌndəˈlaɪɪŋ podstawowy,
leżący u podłoża

unlikely ʌnˈlaɪkli nieprawdopodobny,
mało prawdopodobny
unmanned ˌʌnˈmænd bezzałogowy

unsatisfactory ˌʌnsætɪsˈfæktəri 
niezadowalający
unskilled work ˌʌnˈskɪld ˈwɜːk praca
niewymagająca kwalifikacji
unstoppable force ʌnˈstɒpəbl fɔːs
niepowstrzymana siła
untimely ʌnˈtaɪmli niewczesny,
przedwczesny
unwillingness ʌnˈwɪlɪŋnɪs niechęć
up to date ʌp tə deɪt aktualny,
na czasie (nie przed rzeczownikiem)
up to sb to do sth ʌp tə ˈsʌmbədi tə
du ˈsʌmθɪŋ do kogoś należy
zrobienie czegoś
up to this point ʌp tə ðɪs pɔɪnt 
aż do tego momentu
up-and-coming ʌp ənd ˈkʌmɪŋ 
obiecujący, rokujący nadzieje
upcoming ˈʌpkʌmɪŋ nadchodzący

Colorful
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upfront ˌʌpˈfrʌnt z góry, zawczasu
upgrade ˌʌpˈɡreɪd aktualizacja
uptake ˈʌpteɪk użycie, używanie
(produktu); akceptacja, przyjęcie
(nowinki, czegoś dotychczas
nieznanego)
uptick in sth ˈʌptɪk ɪn ˈsʌmθɪŋ
wzrost czegoś (nagły i niewielki) (US)
US House of Representatives juˈnaɪtɪd steɪts ˈhaʊs əv
ˌreprɪˈzentətɪvz Izba Reprezentantów
Stanów Zjednoczonych
utilities juːˈtɪlɪtɪz media
(np. gaz, prąd itp.)

V

vacancy ˈveɪkənsi wakat, wolne stanowisko
vacuous ˈvækjuəs pusty, bezmyślny
vacuum cleaner ˈvækjʊəm ˈkliːnə(r)
odkurzacz

visiting rights ˈvɪzɪtɪŋ raɪts 
prawa/prawo do odwiedzin

what makes sb tick ˈwɒt ˈmeɪks
ˈsʌmbədi tɪk coś, co kimś powoduje

vital ˈvaɪtl niezbędny, mający
podstawowe znaczenie (dla czegoś)

what on earth...? ˈwɒt ɒn ɜːθ 
co do licha...?

volatility ˌvɒləˈtɪləti niestabilność

what the future holds wɒt ðə
ˈfjuːtʃə(r) həʊldz co przyniesie
przyszłość

voter ˈvəʊtə(r) głosujący
VR (virtual reality) ˌviː ˈɑː(r) ˈvɜːtʃʊəl
rɪˈælɪti rzeczywistość wirtualna
vulgarity vʌlˈɡærɪti wulgarność

W

walled wɔːld otoczony murem
warehouse ˈweəhaʊs magazyn,
skład
warm to the touch wɔːm tə ðə tʌtʃ
ciepły w dotyku
warming ˈwɔːmɪŋ ocieplenie
warning system ˈwɔːnɪŋ ˈsɪstəm
system ostrzegawczy

vacuum ˈvækjʊəm próżnia, pustka

water pump ˈwɔːtə(r) pʌmp pompa
wodna

vague veɪɡ mętny, niejasny

wealth welθ majątek, bogactwo

valuable ˈvæljʊəbl wartościowy

wealthy ˈwelθi zamożny

variety vəˈraɪəti odmiana, rodzaj
vehicle ˈviːəkl pojazd

weapons’ non-proliferation agreement ˈwepənz ˈnɒnprəʊˌlɪfəˈreɪʃən
əˈɡriːmənt układ o ograniczeniu
zbrojeń strategicznych

venture ˈventʃə(r) przedsięwzięcie,
operacja

wedding venue ˈwedɪŋ ˈvenjuː miejsce ślubu

verdant ˈvɜːdnt pokryty bujną
zielenią

weightlessness ˈweɪtləsnəs 
nieważkość

vested interest in sth ˈvestɪd ˈɪntrəst
ɪn ˈsʌmθɪŋ własny/osobisty interes
w czymś (kogoś)

welcoming ˈwelkəmɪŋ witający
z otwartymi ramionami, serdeczny

vast vɑːst szeroki, rozległy

via ˈvaɪə przez, za pośrednictwem
victor ˈvɪktə(r) zwycięzca
videocam ˈvɪdɪəʊkam kamera
wideo (pot., arch.)
vigour ˈvɪɡə(r) wigor (UK)
village ˈvɪlɪdʒ wieś
Vilnius ˈvɪlniəs Wilno (stolica Litwy)
violation ˌvaɪəˈleɪʃn pogwałcenie,
naruszenie (prawa)
violent ˈvaɪələnt pełen przemocy
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well into the future wel ˈɪntə ðə
ˈfjuːtʃə(r) w dalszej perspektywie
czasu, nawet w dalekiej przyszłości
well known for sth wel nəʊn fə(r)
ˈsʌmθɪŋ doskonale znany dzięki
czemuś, który się wsławił czymś

when it comes to sth wen ɪt kʌmz tə
ˈsʌmθɪŋ gdy/jeśli chodzi o coś, mówiąc o czymś
whilst waɪlst w trakcie, podczas
white knight waɪt naɪt rycerz
w lśniącej zbroi, wybawiciel
(z opresji)
white supremacist waɪt
suːˈpreməsɪst biały rasista
white-collar waɪt ˈkɒlə(r) 
urzędniczy, umysłowy
(o pracy innej niż fizyczna)
whopping ˈwɒpɪŋ gigantyczny
(tylko przed rzeczownikiem) (pot.)
widespread ˈwaɪdspred 
powszechny, rozpowszechniony
widow ˈwɪdəʊ wdowa
wildlife ˈwaɪldlaɪf fauna i flora
willing ˈwɪlɪŋ chętny, skłonny
willingly ˈwɪlɪŋli dobrowolnie
willingness ˈwɪlɪŋnəs skłonność, chęć
wind farm wɪnd fɑːm farma wiatrowa
wind turbine wɪnd ˈtɜːbaɪn turbina
wiatrowa
wind-powered wɪnd ˈpaʊəd 
wiatrowy (zasilany wiatrem)
windmill ˈwɪndmɪl wiatrak
winning number ˈwɪnɪŋ ˈnʌmbə(r)
szczęśliwy numerek; szczęśliwy
los/traf
wisdom ˈwɪzdəm mądrość, rozsądek
with an eye on X wɪð ən aɪ ɒn mając
X na względzie, mając X na oku

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

within X wɪðˈɪn w ciągu X (np. roku)

what all the fuss is about wɒt ɔːl ðə
fʌs ɪz əˈbaʊt o co tyle krzyku,
o co (to całe) zamieszanie

woodland ˈwʊdlənd teren leśny

what gives? ˈwɒt ɡɪvz o co chodzi?,
co jest grane?

without a fight wɪðˈaʊt ə faɪt bez
walki
work of art ˈwɜːk əv ɑːt dzieło sztuki
work visa ˈwɜːk ˈviːzə wiza
pracownicza
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workforce ˈwɜːkfɔːs siła robocza,
pracownicy
workplace ˈwɜːkpleɪs stanowisko
pracy, miejsce pracy
workshop ˈwɜːkʃɒp warsztat
World Heritage Site wɜːld ˈherɪtɪdʒ
saɪt miejsce wpisane na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO
worldwide ˈwɜːldwaɪd na całym
świecie

X-based beɪst znajdujący się w X,
z siedzibą w X (tylko przed
rzeczownikiem)
X-clad klæd odziany w X
X-cum-Y kʌm X, który stał się/
zmienił się w Y
X-fuelled ˈfjuːəld napędzany
przez X, zasilany X
X-plus plʌs więcej niż X, ponad X

worshipper ˈwɜːʃɪpə(r) wierny

X-rated ˈreɪtɪd mający X ocenę,
oceniany X

worst of all wɜːst əv ɔːl 
co najgorsze, co gorsza

X, to be precise... tə bi prɪˈsaɪs X,
gwoli ścisłości...

worthless ˈwɜːθləs bezwartościowy

X’s camp kæmp zwolennicy X,
obóz poparcia dla X

would-be wʊd bi potencjalny,
niedoszły (tylko przed
rzeczownikiem)
wound wuːnd rana
wrongdoing ˈrɒŋduːɪŋ wykroczenie,
przestępstwo

X

X and Y alike ənd əˈlaɪk X i Y
jednakowo/tak samo/w tym samym
stopniu
X and Y combined ənd kəmˈbaɪnd X
oraz Y razem wzięte
X as sth is,... əz ˈsʌmθɪŋ ɪz choć coś
jest X, to jednak...
X comes first kʌmz ˈfɜːst X przede
wszystkim
X is hard to say ɪz hɑːd tə ˈseɪ 
trudno powiedzieć X
X is neither here nor there ɪz
ˈnaɪðə(r) hɪə(r) nɔː(r) ðeə(r) X i tak
nie ma znaczenia
X is not the case ɪz nɒt ðə keɪs 
X nie jest faktem/prawdą, sprawy
miewają się inaczej, niż X
X is nothing if not Y ɪz ˈnʌθɪŋ ɪf nɒt
X jest przede wszystkim Y
X need not apply niːd nɒt əˈplaɪ X
nie jest poszukiwany, X się nie nadaje
X of the day əv ðə deɪ ówczesny X
X-appointed əˈpɔɪntɪd wyznaczony
przez X

xenophobic ˌzenəˈfəʊbɪk 
ksenofobiczny

Y

years to come ˈjiəz tə kʌm 
(jeszcze przez) lata, wiele lat
yet again jet əˈɡen ponownie,
jeszcze raz
youth affairs juːθ əˈfeəz sprawy
młodzieży

Z

zenith ˈzenɪθ zenit, szczyt
zone zəʊn strefa, sfera

business-english.com.pl
86/2021

Colorful
MEDIA

MY WORDS

business-english.com.pl
86/2021

Colorful
MEDIA

business-english.com.pl
86/2021

Colorful
MEDIA

business-english.com.pl
86/2021

Colorful
MEDIA

business-english.com.pl
86/2021

