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A
a four-poster bed | łóżko z 
baldachimem

a source of income | źródło 
dochodów

abbey ˈabi | opactwo

ability | zdolność

according to | zgodnie z, według

added value | wartość dodana

adequate ˈadɪkwət | odpowiedni

advanced market | rozwinięty 
rynek

advantage | przewaga, zaleta

after all | ostatecznie

afterwards | potem

age spot | przebarwienie skóry, 
hiperpigmentacja

ageing | starzejący się

air conditioning | klimatyzacja

alleyway | aleja

along the lines of sth | w rodzaju 
czegoś

amazing | wspaniały

among other things | między 
innymi

announcement | ogłoszenie

another kettle of fish | inna para 
kaloszy

anti-inflammatory property | 
właściwość przeciwzapalna

antioxidant | przeciwutleniacz

apart from sth | oprócz czegoś

apparel | strój, ubranie

apparently | najwidoczniej

appearance | wygląd

approach | podejście

approachable | przystępny, 
przyjazny

appropriately | odpowiednio

approved | zatwierdzony

arguably | bezdyskusyjnie

armoury | arsenał

ascorbic acid | kwas askorbinowy

attentive | uważny, troszczący się

attire | strój

authority | zwierzchnictwo

available | dostępny

average | przeciętny

B
babydoll (pyjamas) | skąpa piżama 
damska

baggy | luźny

baking soda | soda oczyszczona

battle plan | plan walki

be aware of sth | być świadomym 
czegoś

beauty is in the eye of the 
beholder | nie to ładne, co ładne, 
ale co się komu podoba

beauty regime | toaleta, codzienna 
pielęgnacja

belief | przekonanie

bell | dzwonek

beneficial | korzystny

benefit | korzyść

bigheaded | pot. zarozumiały

birch tree | brzoza

blind | ślepy

bloating | nabrzmienie

blood curdling | mrożący krew w 
żyłach

bluntly | szczerze, prosto z mostu

boasting | szczycący się

body scrub | peeling do ciała

bold | odważny

bowl | miska

Breastfeeding | karmiąca piersią

brink of sth | krawędź, próg czegoś

bruising | sinienie

bulk | zbiorowy, zbiorczy, masowy

businesslike | rzeczowy

button-down | zapinany na guziki

C
cabinet | szafka

caffeic acid | kwas kawowy

calcium | wapń

cancerous tumor ˈkænsərəs 
ˈtjuːmə | guz nowotworowy

capable | kompetentny

career advice | porada dotycząca 
kariery zawodowej

carefree | beztroski

caring | troskliwy

catered to sb | stworzony na czyjeś 
potrzeby

catwalk | wybieg (dla modelek, 
modeli)

cell | komórka

cellar ˈsɛlə | piwnica

challenge | trudność, wyzwanie

chapped | spękany, spierzchnięty

charming | uroczy

cheesecloth | gaza

chemise | koszula nocna

chemist’s shop | drogeria

chic | elegancki, szykowny

childish | dziecinny

circulation | krążenie

claim | żądanie

clandestine | potajemny

clause | stwierdzenie, zdanie 
(składowe)

cleanser | środek oczyszczający

coaching inn | gospoda, zajazd

coma | śpiączka

commercial | reklama

commission | prowizja

commissioned | zlecony

common | wspólny

community | społeczność

complexion | cera

compound | związek (chemiczny)

concern | zaniepokojenie, obawa



www.em.colorfulmedia.pl
Women Only

Colorful
MEDIA

concerning sth | dotyczący czegoś

concession | ustępstwo

condition | warunek

conditioner | odżywka

conducted | przeprowadzony

confidence | pewność siebie

confusion | nieporozumienie, 
zamęt

considerable kənˈsɪd(ə)rəb(ə)l | 
znaczący, znaczny

considerably | znacznie

considerate kənˈsɪd(ə)rət | 
taktowny

consistent | konsekwentny

content | zawartość

contribution | wkład

cosy | przytulny

cotton | bawełna

count | poziom, zawartość

counterpart | odpowiednik

countless | niezliczony

country | hrabstwo

couple | para

courtesy of sb | za zgodą kogoś, 
dzięki komuś

cover girl | dziewczyna z okładki

crow’s feet ˈkrəʊzfiːt | kurze łapki

crusader | krzyżowiec

crushed | zdruzgotany

curious ˈkjʊərɪəs| ciekawy

currently | obecnie

customer | klient

cute | uroczy

D
damaging | szkodliwy

daring | zuchwały

date | randka

deaf dɛf | głuchy

deal | układ, oferta

decent | przyzwoity

decisive dɪˈsʌɪsɪv | stanowczy, 
zdecydowany

definite ˈdɛfɪnɪt | pewny, 
kategoryczny

dense | gęsty

densely | gęsto, obficie

depending on sth | w zależności od 
czegoś

despite sth | pomimo czegoś

device | urządzenie

dew ˈdju | rosa

dexterous | zręczny

dichotomy dʌɪˈkɒtəmi /dɪˈkɒtəmi | 
rozbieżność, dychotomia

direct selling | sprzedaż 
bezpośrednia

dirt | zanieczyszczenia

discount | zniżka

disease | choroba

distraction | zakłócenie spokoju, 
powód do rozproszenia

distraught dɪˈstrɔːt | zrozpaczony

domineering | dominujący

don’t get carried away | nie 
pozwól/nie daj się ponieść 
(wyobraźni)

doomed to sth | skazany na coś

doorstep | próg

double | podwójny

drawstring | ściągany sznurkiem

dried out | wysuszony

drooping | opadający

duke | książę

duty | obowiązek

dye | barwnik

E
eager | chętny

eczema ˈɛksɪmə/ˈɛkzɪmə | egzema

effective | skuteczny

elated | upojony, uszczęśliwiony

element | żywioł

eloquent ˈɛləkwənt | elokwentny

embarrassed | zakłopotany

emergence | pojawienie się

emerging market | rynek 
wschodzący

employer | pracodawca

encounter | spotkanie

ensuing | kolejny

enticing ɪnˈtʌɪsɪŋ / ɛnˈtʌɪsɪŋ | 
atrakcyjny, ponętny

entrepreneur ˌɒntrəprəˈnəː | 
przedsiębiorca

eradicated | usunięty

essential | podstawowy

estimated | szacowany

Eustachian tube juːˈsteɪʃ(ə)n tjuːb | 
trąbka słuchowa

eventually | w końcu

evidence | dowód

exaggerated | przesadzony

exceedingly | niezmiernie

exfoliation | złuszczanie

exfoliator | peeling, krem 
peelingujący

expectation | oczekiwanie

explicit | wyraźny, jednoznaczny

extremely | wyjątkowo

F
fabric | tkanina

facial | zabieg kosmetyczny twarzy

failure | porażka

fair idea | dobre, niezłe pojęcie

fairy tale | bajka

faithful | wierny

fall in love with sb | zakochać/
zakochiwać się w kimś

FAQ = frequently asked questions | 
często zadawane pytania

fast paced | szybki

fault | wada

figure ˈfɪɡə | kwota
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Fine Arts | sztuki piękne

fine line | drobna zmarszczka

fire retardant | trudnopalny

flamboyant flamˈbɔɪənt | 
ekstrawagancki, krzykliwy

flammability ˈflaməˈbɪlɪti | 
łatwopalność

fledgling | nowicjusz, ktoś świeżo 
upieczony

fleece | polar

flesh | mięso

flexible | elastyczny

flexitime | elastyczny czas pracy

flowing | opadający

food poisoning | zatrucie 
pokarmowe

footie | piżama-śpioch

for a reason | nie bez powodu

for instance | na przykład

forceful | zaciekły

former | dawny

fortified | umocniony

founder | założyciel

friar | braciszek

frown lines | zmarszczki będące 
rezultatem marszczenia brwi

fulfilling | udany, dający satysfakcję

furnishings | umeblowanie

fussy | grymaśny, pedantyczny

G
gawky | poruszający się w 
niezdarny sposób

gaze | wzrok

gender | płeć

gentle | łagodny

genuine | prawdziwy

get-away | wypad, eskapada

glossy | błyszczący

gorge ɡɔːdʒ | wąwóz

gracefully | z godnością

gran = grandmother | pot. babcia

gravity | siła grawitacji

greedy | chciwy

ground | zmielony

grubby | brudny, niechlujny

H
hailed | okrzyknięty, obwołany

half-hearted | mało entuzjastyczny, 
wymuszony

handful | garść

harm | szkoda

hatpin | szpilka od kapelusza

heartache | smutek

heating system | system grzewczy

heavy cream | śmietana kremowa, 
kremówka

heritage | dziedzictwo, spuścizna

highway | szlak, trakt

highwayman | rozbójnik

hint | wskazówka

home-made | domowej roboty

honesty | szczerość

hot deal | okazja

hot-blooded | gorącokrwisty

household | gospodarstwo 
domowe

humble | pokorny

humectant | substancja 
utrzymująca wilgoć

hustle and bustle ˈhʌs(ə)l ənd 
ˈbʌs(ə) |krzątanina

hygroscopic substance | substancja 
higroskopijna

I
immodest | nieskromny, odważny

impact | wpływ

imperfect | niedoskonały

implied | ukryty, sugerowany

improvement | poprawa

in company | w towarzystwie

in conjunction with sth | 
w zestawieniu z czymś

in excess of | powyżej

in readiness for sth | w gotowości 
na coś

in relation to sth | w związku 
z czymś

in spite of sth | pomimo czegoś

in terms of X| jeżeli chodzi o X

inaccesible | niedostępny

income | dochód

indelible | nieodwracalny, 
niezatarty

indication | oznaka

indirectly | pośrednio

industry | branża, przemysł

infamous | niesławny

infection | infekcja

inference | sugestia, aluzja

ingredient | składnik

injected | wstrzyknięty

injury | uszkodzenie

inner | wewnętrzny

insecurity | brak pewności siebie, 
kompleks

insight ˈɪnsʌɪt | wgląd, 
wyobrażenie

instantly | na miejscu, natychmiast

instead of sth | zamiast czegoś

intimate | intymny

involved in sth | zaangażowany 
w coś

irritated | podrażniony

itchy | swiędzący

J
jointly | wspólnie, razem

judgemental | krytyczny, 
oceniający

justified | uzasadniony
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K
knotted | splątany, zasupłany

L
labour ˈleɪbə | praca

lace | koronkowy

lady-killer | podrywacz

laid-back | zrelaksowany, 
wyluzowany

landscaped | malowniczy

leading role | główna rola

led by | prowadzony przez

leisure centre ˈlɛʒə ˈsɛntə | 
BrE centrum fitness, centrum 
rekreacyjne

leverage ˈliːv(ə)rɪdʒ/ˈlɛv(ə)rɪdʒ | 
przewaga, wpływ

LGBT | odnoszący się do 
środowiska lesbijek, gejów, 
osób biseksualnych oraz 
transgenderycznych

likes and dislikes | gust, 
preferencje

limestone | wapienny

linen | lniany

lingerie ˈlãʒ(ə)ri | bielizna

lingerie-styled | stylizowany na 
bieliznę

lip balm | balsam do ust

liquidiser | BrE mikser

liver | wątroba

lock | kosmyk

loosely ˈluːslɪ | luźno

loss | strata

M
major | główny

majority | większość

manly | męski

manor house | rezydencja

mansion | rezydencja

manufacturer | wytwórca, 
producent

marker | znak, wskaźnik

market rate | stawka rynkowa

martial arts ˈmɑːʃ(ə)l ɑːts | sztuki 
walki

mashed | utarty, roztarty

matter | kwestia

mature məˈtʃʊə | dojrzały  
(np. o człowieku)

meaningfulness | ważność, 
znaczenie

Mediterranean ˌmɛdɪtəˈreɪnɪən 
|śródziemnomorski

meticulously mɪˈtɪkjʊləslɪ | 
starannie, precyzyjnie

meticulousness mɪˈtɪkjʊləsnəs | 
skrupulatność

mine | kopalnia

mist | mgiełka

moderate ˈmɒd(ə)rət | 
umiarkowany, lekki

modest | skromny

modifier | przydawka, określenie 
rzeczownika

moisture | wilgoć

moisture wicking | wiążący wilgoć, 
wchłaniający wilgoć

moisturizer ˈmɔɪstʃərʌɪzə(r) | 
kosmetyk nawilżający

molecule | cząsteczka

monastery | klasztor

mortar | moździerz

mushy | papkowaty, brejowaty

must-see spot | miejsce, które 
konieczne trzeba zobaczyć/
zwiedzić

N
nasty | okropny, paskudny

necessity nɪˈsɛsɪti | potrzeba

net worth | wartość netto

network | sieć

next to none | żadny

night gown | koszula nocna

nook and cranny | pot. część, 
zakątek

not be sb’ s cup of tea | nie 
przepadać za czymś

notorius | słynny, sławny

nourished | odżywiony

novel | nowatorski, oryginalny

nursing | pielęgniarstwo

nutritional | odżywczy

O
oak əʊk | dąb

oatmeal | owsianka

oats | owies

obedient | posłuszny

obviously ˈɒbvɪəsli | oczywiście, 
najwyraźniej, w oczywisty sposób

on the ground | na miejscu

on the other hand | z drugiej 
strony

once in a while | raz na jakiś czas

online purchase | zakup za 
pośrednictwem Internetu

opportunity | możliwość, 
sposobność, okazja

order | zamówienie

other half | druga połowa

otherwise | w innym przypadku

outdoors | na zewnątrz

outfit | strój

outlaw | banita

overall | ogólnie

overly | zbyt

oversized | za duży

overview | przegląd

P
packaged | opakowany, 
przyozdobiony

parsley | pietruszka
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particular | specyficzny

partly | częściowo

passageway | przejście

pat on the back | pochwała

pay rise | podwyżka

peel | skórka

perceptive | spostrzegawczy

perennially | wiecznie

performed | przeprowadzany, 
wykonywany

perk | dodatek, dodatkowe 
świadczenie

permanently | definitywnie

persuasion | perswazja, 
przekonywanie

pestle | tłuczek

pharmaceutical  
ˌfɑːməˈsuːtɪk(ə)l |farmaceutyczny

phenomenon fɪˈnɒmɪnən | 
zjawisko

picturesque ˌpɪktʃəˈrɛsk | 
malowniczy

pitch | rzucać, proponować  
(np. kwotę)

plush | pluszowy

polka dots | kropki, wzór z kropek

pollution | zanieczyszczenie

poverty ˈpɒvəti | bieda, ubóstwo

practitioner | profesjonalista

pregnant | w ciąży

preparation | preparat

pressure | presja

previously | wcześniej

prize | nagroda

profound | ugruntowany

promising | obiecujący

prospective | potencjalny

prosperity | dobrobyt

protein | białko

puffiness | puchnięcie, opuchlizna

puffy | spuchnięty

pushy | bezczelny, arogancki

Q
quintessentially | prawdziwie

quirky ˈkwəːki | dziwaczny

R
railway tracks | tory kolejowe

rambler | piechur

range | zakres

razed to the ground | zrównany z 
ziemią

reasonable | rozsądny

reassured about sth | upewniony 
co do czegoś

recipe ˈrɛsɪpi | przepis

reference to sth | odwołanie do 
czegoś

refreshing | orzeźwiający

regarding X | jeżeli chodzi o X

rejection | odmowa, odrzucenie

relationship | związek

reliable | solidny, na którym można 
polegać

reluctant | niechętny

remedy | lekarstwo

remunerated | wynagradzany

repercussion | konsekwencja

reported | zgłaszany

reportedly | podobno

requirement | wymaganie

research | badania

resilience | wytrwałość, odporność

resources | zasoby

responsible | odpowiedzialny

retailing | sprzedaż detaliczna

reticent | powściągliwy

retinue | świta

return | zwrot

revenue ˈrɛvənjuː | dochód, 
przychód

reversible | odwracalny

reward | nagroda, wynagrodzenie

reward package | pakiet 
wynagrodzenia

ripe | dojrzały (np. o owocach)

risk averse | asekurancki, 
cechujący się niechęcią do ryzyka

rollercoaster | kolejka górska, 
przen. coś ciągle zmieniającego się

roofer | dekarz

room for manoeuvre | pole 
manewru

rubbed | pocierany

S
sales force | personel sprzedający

sales rep = sales representative 
|przedstawiciel handlowy

sales volume | wielkość sprzedaży

saline solution ˈseɪlʌɪn səˈluːʃ(ə)n | 
płyn fizjologiczny

saponin | saponina

sartorial | ubraniowy, odzieżowy

scalp | skóra głowy

scanty | skąpy

schedule ˈʃɛdjuːl /ˈskɛdjuːl | grafik

scholarship | stypendium

second hand | z drugiej ręki

seductive | uwodzicielski

self-aware | samokrytyczny

self-esteem | poczucie własnej 
wartości

selfishness | samolubność, egoizm

sense of fashion | wyczucie stylu

sensible | rozsądny

sensitive | wrażliwy

set | plan (filmowy)

setting | otoczenie

severe | silny, bardzo widoczny

sheen | połysk

shelf life | data ważności

shiny | błyszczący

shipping | dostawa
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shoulder stand | stanie na barkach

side effect | efekt uboczny

significant | znaczący, znamienny

significant other | druga połówka, 
partner

signposted | oznakowany, 
oznaczony

silicon | krzem

silk | jedwab

simultaneously ˌsɪmlˈteɪnɪəsli | 
jednocześnie

skilful | zręczny, sprawny

skincare | pielęgnacja skóry

skinflint | pot. skąpiec

skinny jeans | jeansy rurki

smart | inteligentny

snack | przekąska

snug | mała sala (w pubie)

social conditioning | 
uwarunkowanie społeczne

social network page | portal 
społecznościowy

solution | rozwiązanie

sore | obolały

spa retreat | gabinet odnowy 
biologicznej

spark | iskra, błysk

specific | dany, konkretny

spinal cord | rdzeń kręgowy

spinster | stara panna

sprawling | rozciągający się

springboard | trampolina

staff | kadra

stage | scena

staggering | zawrotny

stalling tactics | granie na zwłokę

steadily | równomiernie, miarowo, 
stale

stroke | ruch, pociągnięcie

stubborn | uporczywy

stuffed with sth | zapchany czymś

stunning | zachwycający

sufficient | wystarczający

suitable for sb/sth | odpowiedni 
dla kogoś/czegoś

sunburnt | poparzony przez słońce

suport | poparcie

supply and demand | podaż i 
popyt

survey ˈsəːveɪ | ankieta

suspicious səˈspɪʃəs | podejrzliwy

sustainability 
səˌsteɪnəˈbɪləti |zrównoważony 
rozwój

swanky | elegancki

sweating swɛtɪŋ | pocenie się

swipe | wsunięcie (karty w czytnik)

T
tangible | namacalny, rzeczywisty

tangled | splątany

target | docelowy, końcowy

task | zadanie

tattered | zniszczony, obszarpany

taut | napięty

temporary | czasowy, okresowy

tepid | letni

that’s the case | tak jest 
(w rzeczywistości)

the point is ... | chodzi o to, że...

thinning | cienki

thoroughly | całkiem, dogłębnie

throughout X θruːˈaʊt | w całym X, 
na przestrzeni X

timing | wyczucie czasu

tip top condition | doskonały stan, 
kondycja

to absorb sth | wchłaniać coś

to achieve sth | osiągać coś

to acnowledge sth | przyznawać 
coś

to act like sb | zachowywać się jak 
ktoś

to admit sth | przyznawać coś

to advertise sth | reklamować coś

to affect sth | wpływać na coś

to afford sth | być w stanie sobie 
na coś pozwolić

to aggravate sth | pogarszać coś

to aim at sth | mieć coś na celu

to allocate sth for sb | przydzielać 
coś komuś

to ambush sb/sth | atakować 
kogoś/coś niespodziewanie z 
ukrycia

to apply sth | nakładać coś, 
stosować coś

to appreciate sth/sb | doceniać 
coś/kogoś

to attempt to do sth | próbować 
coś zrobić

to attract sth | przyciągać coś

to audition for sth | brać udział 
w naborze do czegoś, ubiegać się 
o coś

to avoid sth | unikać czegoś

to awake sth | wzbudzać coś

to back away from sth | 
wycofywać się z czegoś

to back off | wycofywać się

to back up sth | popierać coś

to bargain tə ˈbɑːɡɪn | negocjować

to be allowed to do sth | mieć 
możliwość coś robić

to be awarded sth | być czymś 
nagrodzonym

to be aware of sth | być 
świadomym czegoś

to be beyond sb | być ponad czyjeś 
siły, przekraczać czyjeś możliwości

to be centered around sth | 
skupiać się na czymś

to be conditioned to do sth | być 
wychowanym, aby coś robić; być 
ukierunkowanym na coś

to be contracted by sb | 
podpisywać umowę z kimś

to be faced with sth | mieć coś 
przed sobą, być postawionym w 
obliczu czegoś

to be food for thought | dawać do 
myślenia

to be forced to do sth | być 
zmuszonym do czegoś
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to be gone | umrzeć, odejść

to be inclined to do sth | mieć 
skłonność do robienia czegoś

to be into sb | być kimś 
zainteresowanym

to be left heartbroken | mieć 
złamane serce

to be likely to do sth | mieć 
skłonność do robienia czegoś

to be meant for each other | być 
dla siebie stworzonym, być sobie 
pisanym

to be mentioned in the same 
breath as sb tə biː ˈmɛnʃ(ə)nd ɪn 
ðə seɪm brɛθ əz ˈsʌmbədi | być 
wymienianym razem, na równi z 
kimś

to be on the same page | mieć takie 
samo zdanie

to be packed with sth | być pełnym 
czegoś

to be pleased that... | cieszyć się, 
że...

to be pushed to the edge | być 
doprowadzonym do ostateczności

to be the center of attention | by w 
centrum uwagi

to be thin | brakować czegoś

to be up to sb | zależeć od kogoś

to bear sth | znosić coś

to beat about the bush | owijać w 
bawełnę

to behave | zachowywać się

to bestow sth on sb tə bɪˈstəʊ 
ˈsʌmθɪŋ ɒn | 

to boast of sth | szczycić się czymś

to boil down to sth | sprowadzać się 
do czegoś

to boom | kwitnąć

to booze | pić (alkohol)

to break a chain | przerwać łańcuch, 
zrywać z czymś

to break into a market | zaistnieć na 
rynku

to breathe tə briːð | oddychać

to bring sth back | przywracać  
coś

to bring sth up/ to bring up sth | 
poruszać coś (np. kwestię, temat)

to carry out sth | przeprowadzać coś

to cause sth | powodować coś

to check into sth | wstąpić do czegoś

to check out sb | oglądać się za kimś

to check out sth | pot. 
wypróbowywać coś

to claim sth | odbierać coś

to claim that... | twierdzić, że...

to collect sth | zbierać coś

to combine sth | łączyć coś

to come across sth | trafiać na coś

to come down on sth | schodzić z 
czegoś

to come in useful for sth |przydawać 
się do czegoś

to come to terms with sth | po/
godzić się z czymś

to compete with sth/sb | 
rywalizować z czymś/kimś

to complain about sb/sth | narzekać 
na kogoś/coś

to conclude with sth | kończyć coś 
czymś

to consist of sth | składać się z 
czegoś

to contain sth | zawierać coś

to contract | kurczyć się

to contribute to sth | przyczyniać się 
do czegoś

to convince sb | przekonywać kogoś

to dampen sth | zwilżać coś

to dare | ośmielać się

to dash the cash | pot. wyłożyć kasę

to date | do chwili obecnej, do dnia 
dzisiejszego

to deal with sth | zajmować się 
czymś

to decrease sth | zmniejszać coś

to depict sb/sth | przedstawiać 
kogoś/coś

to deserve sth/sb | zasługiwać na 
coś/kogoś

to detangle sth | rozplątywać coś

to divide sth | dzielić coś

to draw sth away from sth | usuwać, 
wyciągać coś z czegoś

to drift along sth | płynąć wzdłuż 
czegoś

to drop out of sth | porzucić coś

to enable sb to do sth | umożliwiać 
komuś zrobienie czegoś

to encourage sb to do sth | zachęcać 
kogoś do zrobienia czegoś

to enter sth | trafiać gdzieś

to equal sb/sth | równać się komuś/
czemuś

to evoke sth | wywoływać coś, 
przywoływać coś

to evolve | rozwijać się, ewoluować

to examine sth | przyglądać się 
czemuś

to fancy sth | lubić coś (if you fancy 
... jeśli kręci cię...jeśli podoba ci się...)

to fit (to) sth | pasować do czegoś

to fob off sb | zbywać kogoś

to focus on sth | koncentrować się 
na czymś

to fulfil oneself | spełniać się

to gain a foothold | znaleźć punkt 
oparcia

to gain interest in sth | 
zainteresować się czymś

to gain momentum | nabrać rozpędu

to gain recognition as sb/sth | 
zdobyć uznanie jako ktoś/coś

to get at sth | sugerować coś

to get one’s head straight | 
otrzeźwieć, pozbierać się

to get rid of sth | pozbywać się 
czegoś

to get through sth | przetrwać coś

to get to the point of sth | 
przechodzić do sedna/do rzeczy

to glance at sth/sb | zerkać na coś/
kogoś

to go digital | działać, funkcjonować 
w sieci

to go on doing sth | kontynuować 
coś
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to graduate from a school | 
ukończyć szkołę

to grind sth | mielić coś

to grow up | dorastać

to haggle | targować się

to handle sth | radzić sobie z czymś, 
znosić coś

to have a sweet tooth | być 
łakomczuchem

to have nothing to do with sth | nie 
mieć nic wspólnego z czymś

to have sth in mind | mieć coś na 
myśli

to head (for) X | iść, kierować się 
gdzieś, zmierzać do X

to hit on sb | AmE podrywać kogoś

to hone sth | doskonalić coś

to hydrate sth | nawilżać, nawadniać 
coś

to imply sth | sugerować, oznaczać 
coś

to include sth | obejmować coś

to increase | wzrastać

to increase sth | zwiększać coś

to indicate sth | wskazywać coś

to inherit sth | odziedziczyć coś

to inhibit sth from sth | 
powstrzymywać coś od czegoś

to interrupt sb/sth | przerywać 
komuś/coś

to invade sth | naruszać coś

to invest (one’s feelings) in sb | 
lokować swoje uczucia w kimś

to involve sth | obejmować coś, 
zakładać coś, wymagać czegoś

to irritate sth | drażnić coś, 
podrażniać coś

to keep sb down-to-earth | przen. 
sprowadzać kogoś na ziemię

to keep sth on a short leash | mieć 
coś pod kontrolą, trzymać na krótkiej 
smyczy

to lack sth | brakować

to land a job | znaleźć pracę

to last | trwać

to lay claim to sth | twierdzić coś, 
przypisywać sobie coś

to lead the way | przewodzić czemuś

to lift oneself out of sth | wydobyć 
się z czegoś o własnych siłach

to linger in | pozostawać w

to live happily ever after | żyć długo 
i szczęśliwie

to lock sb into sth | więzić, zamykać 
kogoś w czymś

to look for sth/sb | szukać czegoś/
kogoś

to lose ground | tracić grunt pod 
nogami

to make peace with sth | 
zaakceptować coś

to make sb realise that... | 
uprzytomnić komuś, że...

to make sure that... | upewniać się, 
że...

to make up sth | przygotowywać coś

to make/take wild guess | zgadywać 
na chybił trafił, gdybać

to mark sth | oznaczać coś

to master sth | opanować coś

to match sb up with sth | 
dopasować kogoś do czegoś

to mature | dojrzewać

to meet sth | trafić w coś, sprostać 
czemuś

to melt away | znikać

to mention sth | wspominać coś

to mistake sth for sth | mylić coś z 
czymś

to nickname sb | nadać komuś 
przezwisko/ksywkę

to notice sth | zauważać, dostrzegać 
coś

to numb sth tə nʌm ˈsʌmθɪŋ | 
znieczulać coś

to occupy sth | zajmować coś

to offset sth | zrównoważyć coś, 
wyrównać coś

to opt for sth | opowiadać się za 
czymś

to pat sth | klepać coś

to persuade sb | przekonywać kogoś

to pertain to sth | odpowiadać 
czemuś, pasować do czegoś

to pick sth | wybierać coś

to pierce sth | nakłuwać coś

to pin one’s hopes on sth | pokładać 
nadzieje w czymś

to place value on oneself | cenić się, 
przypisywać sobie jakąś wartość

to play for the other team | być 
homoseksualistą

to play hardball | pot. AmE grać 
ostro

to play safe | zachowywać się 
ostrożnie

to please sb | zadowalać kogoś, 
dogadzać komuś

to pluck sb from the arms of sb | 
wyrwać kogoś z czyichś rąk

to plummet tə ˈplʌmɪt | gwałtownie 
spadać

to pocket | zarabiać

to point out that... | wskazywać, 
że...; zwracać uwagę na to, że...

to post sth | osiągać coś

to pour sth | sypać coś

to prep | przygotowywać

to present one’s case | przedstawiać 
swoją sytuację, argument

to prioritise | ustalać priorytety

to provide sth to sb | dostarczać 
czegoś komuś

to pull sth out | wyciągać coś

to purse one’s lips | ściągać wargi

to put off sth | odkładać coś

to put sb on the spot | stawiać kogoś 
w niezręcznej sytuacji

to put sth aside | przeznaczać coś

to quantify sth | określać liczbowo

to raise an issue | poruszać kwestię

to range from | obejmować swym 
zakresem od X do Y

to reach into sth | sięgać do czegoś

to realise sth | zdawać sobie z czegoś 
sprawę
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to reappear | pojawiać się ponownie

to recognise sth | rozpoznawać coś

to reconstruct sth | odbudowywać 
coś

to reduce sth | zmniejszać coś

to reflect sth | odzwierciedlać coś

to regain sth | uzyskiwać coś 
ponownie

to reinforce sth | wzmacniać coś

to rejuvenate sth/sb | odmładzać 
coś/kogoś

to release sth | wyświetlać coś, 
wypuszczać coś (na ekrany kin)

to remain | pozostać

to rent sth | wypożyczać coś, 
wynajmować coś

to rent sth out | wynająć coś

to replace sb/sth | zastępować 
kogoś/coś

to request sth | prosić o coś

to retain sth | zatrzymać coś

to rethink sth | przemyśleć coś 
ponownie

to reveal that... | ujawniać, że...

to rinse sth | płukać coś

to rise | wzrastać

to rock the boat | wprowadzać 
zamieszanie; na/rozrabiać

to rough it | koczować

to run dry | wyczerpać się

to schedule sth | zaplanować, 
umawiać coś

to seduce | uwodzić

to seek out sth | szukać czegoś

to seem | wydawać się

to set sth | umiejscowić coś

to set up sth | zakładać coś

to show one’s hand | odkrywać 
karty

to slog it out | pot. walczyć zaciekle

to smear sth tə smɪə ˈsʌmθɪŋ | 
smarować coś

to soften | złagodnieć

to soothe sth tə suːð ˈsʌmθɪŋ | koić 
coś, przynosić ulgę czemuś

to spell sth out | jasno coś tłumaczyć

to splurge on sth | pot. szarpnąć się 
na coś (finansowo)

to spread sth | rozprowadzać coś

to stand at X € | sięgać X €

to stand out from sth/sb | wyróżniać 
się spośród czegoś/kogoś

to star | występować

to stare at sth/sb | gapić się na coś/
kogoś

to stick up for sb | stawać w czyjejś 
obronie

to stimulate sth | stymulować, 
pobudzać coś

to stress sth | podkreślić coś

to strive to do sth | usiłować coś 
robić, dążyć do czegoś

to stun sb | zadziwić kogoś

to subjugate sth | panować nad 
czymś, podporządkowywać coś

to suit sb/sth | odpowiadać komuś/
czemuś, pasować do kogoś/czegoś

to sway with sb | za/kołysać się z 
kimś, zatańczyć

to take a look at sth | przyglądać się 
czemuś

to take a step into sth | wkraczać 
gdzieś

to take care of sth | zajmować się 
czymś

to take on sth | brać coś na siebie

to take sth into account | brać coś 
pod uwagę

to take up | zajmować

to tend to do sth | mieć zwyczaj coś 
robić

to throw sth into the mix | dorzucać 
coś

to tie the knot tə tʌɪ ðə nɒt | zawrzeć 
związek małżeński

to toss and turn | kręcić się

to toss sth | w/rzucać coś

to track sth | prze/śledzić coś

to treasure sth | cenić sobie coś

to treat yourself to sth | pozwolić 
sobie na coś

to try on sth | przymierzać coś

to turn out | okazywać się

to turn sb down | nie przyjmować 
kogoś

to underestimate sth/sb | nie 
doceniać czegoś/kogoś

to undermine sth | przen. 
podkopywać coś, obniżać coś

to upload sth | ściągać coś

to vanish | znikać

to wander around | włóczyć się, 
wędrować

to wash off sth | zmywać coś

to wear off | znikać

to wonder tə ˈwʌndə | zastanawiać 
się

to work on a part-time basis | 
pracować w niepełnym wymiarze 
godzin

to worsen sth | pogarszać coś

to wriggle out of sth | wykręcać się 
od czegoś

to wrinkle t ə ˈrɪŋk(ə)l | marszczyć 
się

tough tʌf | ciężki

tracksuit bottom | dresowy dół (od 
piżamy)

treatment | kuracja

tremendously | ogromnie

tresses | lit. loki, pukle

tricky | trudny

tucked away | ukryty

turn | wydarzenie, zwrot akcji

turnover | obrót

tutorial tjuːˈtɔːrɪəl | przewodnik, kurs

two ply | dwuwarstwowy

U
ultimately | w końcu

unconditionally | bezwarunkowo

underground | podziemny
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underwired | bufiasty

unexpected | nieoczekiwany

unpleasantly | nieprzyjemnie

up-and-coming | dobrze się 
zapowiadający

upper hand | przewaga

upper quartile | górny przedział, 
górne 25%

urinary incontinence | nietrzymanie 
moczu

V
variety | różnorodność

venue ˈvɛnjuː | miejsce

via | przez, poprzez

vow vaʊ | obietnica, ślubowanie

W
wage | płaca

waist | pas

warehouse | magazyn

warranted | uzasadniony

weapon ˈwɛp(ə)n | broń

wearer | użytkownik

weather beaten | zmęczony pogodą

weaving ˈwiːvɪŋ | tkanie

wellbeing | dobre samopoczucie

when it comes to X | jeżeli chodzi o 
X

wherever | gdziekolwiek

woodland | puszcza

world-renowned | uznany na całym 
świecie

worth | wart

worth doing sth | wart czegoś

wrinkle ˈrɪŋk(ə)l | zmarszczka

X
X and Y alike | zarówno X jak i Y

Y
yarn | przędza

yolk | żółtko


