
124

B


 



 .  

C






C Z Ł O W I E K1111111

B

G
beauty spot pieprzyk
dimple dołek (np. w policzku)
freckles piegi
scar blizna
wrinkles zmarszczki

B
muscular muskularny
obese otyły
overweight z nadwagą
petite drobna
plump puszysty
skinny chudy
slender szczupły
stocky krępy

H
dyed farbowane
fringe grzywka
frizzy kędzierzawe
highlights pasemka
plait(s) warkocz(e)
ponytail kucyk
shoulder-length do ramion
spiky postawione do góry
streaky z pasemkami
(tied) in a bun (zebrane) w kok

B 

W  
glance rzucić okiem
glare wpatrywać się (ze złością)
glimpse spojrzeć przelotnie
peer przyglądać się
stare gapić się, wpatrywać się

W   
mutter mamrotać
shout krzyczeć
stutter jąkać się
whisper (in sb’s ear) szeptać 

(komuś do ucha)
yell wrzeszczeć

P  
bang your fi st uderzyć pięścią
cross your legs skrzyżować nogi
fold your arms (across your chest) 

skrzyżować ramiona (na piersi)
frown marszczyć brwi
lean back odchylać się, opierać 

się, rozpierać się (na krześle) 
purse your lips zacisnąć usta
raise your eyebrows unieść brwi 

(ze zdumienia)
shake your head potrząsnąć głową
shrug your shoulders wzruszyć 

ramionami
tremble drżeć, trząść się
wink your eye mrugnąć 

C  

S  
scruff y niechlujny
shabby zaniedbany
smart elegancki
sporty sportowy
trendy modny
well-groomed zadbany

C
baggy workowate
casual nieformalne

checked w kratkę
creased wygniecione
faded wypłowiałe
fl oral w kwiaty
fold złożyć
(in)formal (nie)formalne
loose luźne
shrink skurczyć się
stretch rozciągnąć się
striped w paski
tight obcisłe
undo (the buttons) rozpiąć 

(guziki)
untie (the shoes) rozwiązać 

(buty)

P
absent-minded roztargniony
arrogant arogancki, zarozumiały
bore nudziarz
bossy dominujący, apodyktyczny
busybody wścibska osoba
careless nieostrożny
caring troskliwy
chatterbox gaduła
cheerful radosny
conceited zarozumiały
conscientious sumienny
crybaby beksa
daredevil śmiałek
daring śmiały, odważny
(dis)honest (nie)uczciwy
(dis)loyal (nie)lojalny
(dis)organised 

(nie)zorganizowany
dull nudny
egotistical egoistyczny
fl aw wada
generous hojny
gullible łatwowierny
(im)mature (nie)dojrzały
(im)patient (nie)cierpliwy
(im)polite (nie)uprzejmy
(in)sensitive (nie)wrażliwy
impartial bezstronny
(ir)responsible 

(nie)odpowiedzialny
mean skąpy, złośliwy
messy nieporządny
modest skromny
narrow-minded o ciasnych 

horyzontach myślowych
over-ambitious zbyt ambitny
partial stronniczy
perfectionism perfekcjonizm
perfectionist perfekcjonista
procrastination odkładanie na 

później
procrastinator osoba, która 

wszystko odkłada na później
rebellious buntowniczy
reliable godny zaufania
reserved powściągliwy
self-centred egocentryczny
self-confi dent pewny siebie
self-conscious nieśmiały
sensible rozsądny
strict surowy
stubborn uparty
sympathetic współczujący
talkative gadatliwy
unreliable zawodny, nierzetelny, 

niesumienny

unscrupulous pozbawiony 
skrupułów

vain próżny

F
adore uwielbiać
amazed zdumiony
anxiety niepokój
anxious niespokojny
apprehensive pełen obaw
ashamed zawstydzony
astonished zdziwiony
be fed up with sb/sth mieć 

kogoś/czegoś dość
bewildered skonsternowany, 

oszołomiony
confused zdezorietnowany
content (with) zadowolony (z)
depressed przygnębiony, 

w depresji
devastated załamany, 

zdruzgotany
distracted rozkojarzony
elated bardzo czymś uradowany
embarrassed zażenowany, 

zawstydzony
emotional intelligence 

inteligencja emocjonalna
excited podekscytowany
exhausted wyczerpany
frightened przestraszony
frustrated sfrustrowany
furious wściekły
gloomy ponury
heartbroken zrozpaczony, 

załamany
indiff erent (to) obojętny (na)
in the mood (for sth) w nastroju 

(na coś)
jealous zazdrosny
long for sb/sth tęsknić za kimś/

czymś, pragnąć
lose your temper stracić 

panowanie nad sobą
miserable nieszczęśliwy
moved wzruszony
overwhelmed przytłoczony 

(czymś)
rub sb up the wrong way 

rozdrażnić kogoś
stressed out zestresowany
terrifi ed/petrifi ed przerażony
thrilled bardzo podekscytowany
wretched nieszczęśliwy

T 
assume zakładać
assumption założenie, 

przypuszczenie
be on sb’s mind zaprzątać komuś 

głowę
change your mind zmienić zdanie
come to a realisation 

uświadomić sobie coś
come to mind przyjść na myśl
compliment (sb on sth) 

gratulować (komuś czegoś)
confront stawiać czoło (czemuś)
deal (with sth) radzić sobie 

z czymś
gain sb’s confi dence zyskać 

czyjeś zaufanie
get sidetracked zająć się mało 

istotnymi sprawami kosztem 
ważniejszych; odbiec od tematu 

get your head around (sth) 
zrozumieć i zaakceptować coś

go to one’s head uderzyć do głowy 
have a good head for sth mieć 

głowę do czegoś
have no recolletion (of sth) nie 

przypominać sobie (czegoś)
imagination wyobraźnia
imagine wyobrazić sobie
lose your head stracić głowę
lose your mind stracić zmysły, 

oszaleć
make up your mind zdecydować 

się
multi-task zajmować się kilkoma 

rzeczami na raz, mieć podzielną 
uwagę

perceive postrzegać, dostrzegać
perception 1. opinia; 

2. postrzeganie, percepcja; 
3. spostrzegawczość 

realisation uświadomienie sobie
realise uświadomić sobie 
recollect przypomnieć sobie coś
recollection wspomnienie
regard (sth) as uważać (coś) za

A  
admire podziwiać
approve (of sth) aprobować 
achieve sb’s ambitions 

zrealizować ambicje
content with zadowolony z 
convinced of przekonany (o) 
disapprove (of) nie aprobować
dismiss (an idea) odrzucić 

(pomysł) 
focused on skupiony/

skoncentrowany na (czymś) 
have a go (at sth) spróbować coś 

zrobić
have an excellent taste mieć 

doskonały gust
indiff erent to obojętny na
insist on nalegać na
passionate believer (in sth) 

gorący zwolennik (czegoś)
regard sb as uważać kogoś za
set (yourself) high standards 

stawiać (sobie) wysokie 
wymagania 

take a keen interest in sth 
mocno się czymś zainteresować

take pride (in sth) szczycić się 
(czymś)

P 
carry out (a task) wykonać 

(zadanie)
draw up (a list) przygotować 

(listę)
fall apart (o rzeczy) rozlecieć się; 

(o osobie) załamać się
look down on (sb) patrzeć z góry 

na (kogoś) 
look up to (sb) podziwiać (kogoś)
make up one’s mind zdecydować 

się
start off  rozpocząć
tick sth off  odhaczyć, odfajkować
wear out zużyć
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T    
basement fl at mieszkanie 

w suterenie
bedsit wynajęty pokój
bungalow dom parterowy, 

bungalow  
chalet domek letniskowy
converted loft zaadaptowane 

poddasze 
cottage dom na wsi
country house okazały dom 

na wsi, dwór
detached house dom wolno 

stojący
farmhouse dom wiejski
holiday home dom letni/

wakacyjny
mansion rezydencja 
manor dwór 
penthouse luksusowy 

apartament (zazwyczaj na 
ostatnim piętrze budynku)

pre-war building budynek 
przedwojenny

semi-detached house dom 
bliźniak 

skyscraper drapacz chmur
stately home zabytkowa 

rezydencja wiejska, dwór, pałac
studio fl at kawalerka
terraced house dom szeregowy
two-storey building 

dwupiętrowy budynek
townhouse kamienica

O  
conservatory oranżeria, 

szklarnia
double garage  garaż na dwa 

samochody
driveway podjazd
façade fasada
garden chairs krzesła ogrodowe
gravel żwir
hedge żywopłot
lawn trawnik
letter box skrzynka na listy
patio furniture meble ogrodowe
plot of land działka
porch ganek
roof tiles dachówka
sprinkler zraszacz
streetlamp latarnia
railing ogrodzenie
shutters okiennice
skylight świetlik (w dachu)

F  
banister poręcz, balustrada
bathroom tiles płytki łazienkowe
bedding pościel
built-in wardrobe szafa 

wnękowa
bunk beds łóżko piętrowe
chest of drawers komoda
cushion poduszka (dekoracyjna)
desk biurko
display cabinet gablota, 

przeszklona szafka
doorbell dzwonek do drzwi
doormat wycieraczka
fi replace kominek
framed photograph zdjęcie 

oprawione w ramkę

fully-fi tted w pełni wyposażony
glass-fronted bookcase 

przeszklony regał na książki, 
biblioteczka

grandfather clock zegar 
szafkowy

hot water heater bojler 
podgrzewający wodę

household appliances sprzęt 
AGD 

kitchen sink zlew kuchenny
knick-knack bibelot
light fi xtures oświetlenie, 

instalacja świetlna
made to order robiony/a/e na 

zamówienie
mantelpiece półka nad 

kominkiem
ornament ozdoba, bibelot
parquet parkiet
Persian rug perski dywan
plumbing instalacja wodno-

-kanalizacyjna
potted plant roślina doniczkowa
radiator grzejnik, kaloryfer 
receiver słuchawka (od telefonu)
rocking chair fotel bujany
roller blinds rolety
running water woda bieżąca
stool taboret, stołek
swivel chair krzesło obrotowe
upholstered chairs krzesła 

tapicerowane 
Venetian blinds żaluzje
wallpaper tapeta
windowsill parapet
wooden fl oor drewniana 

podłoga

A  

airy/spacious przestronny
bare pusty
cluttered zagracony 
cosy przytulny
décor wystrój wnętrza
designed by zaprojektowany 

przez
dilapidated w opłakanym stanie
dingy obskurny
draughty z przeciągami
impressive robiący wrażenie, 

imponujący
landing półpiętro
minimalist minimalistyczny
neat and tidy schludny, czysty
quaint uroczy, o staroświeckim 

wdzięku
shabby zaniedbany
soundproof dźwiękoszczelny, 

wyciszony
sparsely decorated/furnished 

skąpo urządzony/umeblowany
stylish stylowy, elegancki
texture faktura, wrażenie 

w dotyku
ultra-modern nowoczesny
(un)furnished (nie)umeblowany

N
city dwellers mieszkańcy miasta
(conveniently/pleasantly) 

located (wygodnie/przyjemnie) 
usytuowany

cost of living koszt życia/
utrzymania 

downtown (n.) śródmieście, 
centrum

downtown (adj.) śródmiejski; 
downtown New York – centrum 
Nowego Jorku

downtown (adv.) w centrum, 
do centrum

housing estate osiedle 
mieszkaniowe

inhabitant/resident mieszkaniec 
isolated odosobniony
nosy neighbours wścibscy 

sąsiedzi
outskirts peryferie miasta
pedestrian precinct obszar 

wydzielony dla ruchu pieszego
residential area dzielnica 

mieszkaniowa
suburb przedmieście
suburban podmiejski
within easy reach (of sth) 

w pobliżu (czegoś) 

R
connect electricity podłączyć 

prąd
dismantle demontować, 

rozkładać na części
dust the furniture zetrzeć kurze 

z mebli
fasten sth (to sth) przymocować 

coś (do czegoś)
fi x naprawiać
install instalować, montować
length/height/width długość/

wysokość/szerokość
maintenance konserwacja, 

utrzymanie
mend the dripping tap naprawić 

cieknący kran
mow the lawn kosić trawnik
oil the hinges naoliwić zawiasy
paint sth (black) pomalować coś 

(na czarno)
paper the walls tapetować
redecorate remontować, 

odnawiać
redecoration/refurbishment 

remont
repair naprawiać
replace wymieniać
strength wytrzymałość 
support the weight (of the roof) 

wytrzymać ciężar (dachu)
sweep/vacuum the fl oor 

zamieść/odkurzyć podłogę
tighten the screw dokręcić 

śrubę
tile kłaść kafelki
(un)bolt the door odsunąć/

zasunąć zatrzask u drzwi
under construction w budowie
unscrew odkręcić (śrubę) 
wipe (a speck of dust) zetrzeć 

(pyłek kurzu)

R 
(aff ordable) housing mieszkania, 

lokale (w rozsądnej cenie)
deposit kaucja
estate agent agent sprzedaży 

nieruchomości, pośrednik
evict eksmitować

eviction eksmisja
householder właściciel domu/

mieszkania
landlord/landlady właściciel/ka 

domu
mortgage hipoteka, kredyt 

hipoteczny
non-payment of the mortgage 

brak spłaty kredytu
pay the rent płacić czynsz
real estate/property 

nieruchomość
repossess przejąć (na własność)
tenancy najem, dzierżawa
tenant lokator
to let do wynajęcia

H  
(a real) home from home 

miejsce, gdzie człowiek czuje się 
jak w domu

feel at home czuć się swobodnie
feel homesick tęsknić za domem
keep an open house prowadzić 

otwarty dom
keep house prowadzić dom 
make yourself at home czuć się 

jak u siebie w domu
move house przeprowadzać się
set up house/home  założyć 

(własny) dom
� ere is no place like home! 

Nie ma jak w domu!

P 
clean up (the mess) posprzątać 

(bałagan)
do up a fl at odnowić mieszkanie
drop in (on sb) zajrzeć (do 

kogoś)
let out (a fl at) wynająć (komuś) 

(mieszkanie)
move in/out wprowadzić/

wyprowadzić się
put in (bathroom fi ttings) 

zainstalować (wyposażenie 
łazienki)

switch on/off  włączać/wyłączać
take out a bank loan zaciągnąć 

kredyt w banku
throw out (rubbish) wyrzucać 

(śmieci)
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T   
boarding school szkoła 

z internatem
independent school szkoła 

niepubliczna
middle school (BrE)/junior high 

school (AmE) gimnazjum
nursery school/kindergarten 

przedszkole
primary school szkoła 

podstawowa
secondary school/high school 

(AmE) szkoła średnia
state school (BrE)/public school 

(AmE) szkoła państwowa
vocational school szkoła 

zawodowa

T  
compulsory obowiązkowy
deputy head (BrE)/assistant 

principal (AmE) zastępca 
dyrektora 

enrol on a course zapisać się na 
kurs

extra-curricular activities zajęcia 
dodatkowe/pozalekcyjne

follow the curriculum realizować 
program nauczania

form teacher wychowawca 
head teacher/principal (AmE)/

headmaster/headmistress 
dyrektor/dyrektorka

optional nieobowiązkowy
school fees czesne
school year rok szkolny
state education edukacja 

państwowa
syllabus/curriculum program 

nauczania
term semestr

S 
backpack plecak
compasses cyrkiel
fi le segregator
folder teczka
fountain pen pióro wieczne
highlighter zakreślacz
hole punch dziurkacz
notepad notatnik
paperclip spinacz (do papieru)
pencil sharpener temperówka
rubber gumka
ruler linijka
set square ekierka
stapler zszywacz
whiteboard tablica (biała)
whiteboard marker pisak do 

tablicy

S 
  
analyse (a graph) analizować 

(wykres)
Economics ekonomia
English Literature język angielski/ 

literatura angielska
essay wypracowanie
Science przedmioty ścisłe/

przyrodnicze
solve equations rozwiązywać 

równania
source texts teksty źródłowe

write up an experiment opisać 
doświadczenie

A  
A-levels (BrE) odpowiednik 

matury 
announce exam results ogłosić 

wyniki egzaminu
assessment ocena, ocenianie
certifi cate certyfi kat, świadectwo
entrance exam egzamin wstępny
exam paper arkusz 

egzaminacyjny 
exam results wyniki egzaminu
external/internal exam egzamin 

zewnętrzny/wewnętrzny
fl unk an exam oblać egzamin
GCSEs egzamin zdawany dwa 

lata przed A-levels
grade stopień, ocena
grade point average średnia 

ocen
mark (n.) ocena, stopień 

wyrażony w punktach
mark (v.) sprawdzać, oceniać
mock exam egzamin próbny 
pass with fl ying colours zdać 

(egzamin) ze świetnym 
wynikiem

pass/fail a test/an exam zdać 
test/nie zdać testu/egzaminu

past papers arkusze 
egzaminacyjne z poprzednich lat

resit/retake an exam zdawać 
egzamin ponownie

(school) report świadectwo 
szkolne

school-leaving exam egzamin na 
koniec nauki szkolnej

score/get 100 points otrzymać 
sto punktów

set an exam przygotować 
egzamin

sit/take an exam podejść do 
egzaminu

take a test pisać sprawdzian
take the register/attendance 

sprawdzać obecność

A 
academic pracownik naukowy
academic journal czasopismo 

naukowe
academic results wyniki w nauce
academic standards poziom 

nauczania
academic year rok akademicki
apply to a university ubiegać się 

o przyjęcie na uniwersytet
attend lectures uczęszczać na 

wykłady
BA (Bachelor of Arts), BSc 

(Bachelor of Science) licencjat
campus kampus uniwersytecki
dean dziekan
degree stopień naukowy
dissertation rozprawa naukowa
dorm akademik
get a scholarship/grant dostać 

stypendium
graduate (n.) absolwent
graduate (v.) ukończyć studia
lecturer wykładowca
MA (Master of Arts), MSc 

(Master of Science) magister

MA/BA/PhD thesis praca 
magisterska/licencjacka/
doktorska

PhD doktor, doktorat 
postgraduate course studia 

magisterskie (po licencjacie) 
lub podyplomowe

research paper praca 
(publikacja) naukowa 

sabbatical (leave) urlop 
naukowy 

seminar seminarium naukowe
term paper praca semestralna
tuition/university fees czesne
tutorial seminarium
undergraduate student 

pierwszych trzech lat (przed 
uzyskaniem licencjatu)

workshop warsztaty/zajęcia 
praktyczne

F
Economics ekonomia
Psychology psychologia
Social Sciences nauki społeczne
Sociology socjologia
Linguistics językoznawstwo
Law prawo
Humanities nauki 

humanistyczne
Science nauki ścisłe i przyrodnicze

P  
abilities/skills umiejętności, 

zdolności 
ADHD (Attention-Defi cit 

Hyperactivity Disorder) 
nadpobudliwość psychoruchowa

average przeciętny
be off  school nie chodzić do 

szkoły (np. z powodu choroby)
build sb’s confi dence rozwijać 

pewność siebie (u kogoś)
challenge the established rules 

kwestionować ustalone reguły
cheat ściągać
crib ściąga
do well/badly at school/in exams 

radzić sobie/nie radzić sobie 
w szkole/podczas egzaminów

dyslexia dysleksja
dyslexic dyslektyczny, dyslektyk
educational psychologist 

psycholog szkolny
expel sb (from school) wydalić 

kogoś (ze szkoły)
expulsion wydalenie
fail to achieve sth nie zdołać 

czegoś osiągnąć
failure porażka, niepowodzenie
have a hard time mieć problemy, 

trudności
hopeless at (Maths) 

beznadziejny z (matematyki)
illegible nieczytelny
illiterate niepiśmienny
individual approach 

indywidualne podejście
learning diffi  culties trudności 

w uczeniu się
literacy umiejętność czytania 

i pisania
overcome problems pokonywać 

problemy
poorly educated society słabo 

wykształcone społeczeństwo

remedial classes zajęcia 
wyrównawcze

skip lessons/classes/school 
chodzić na wagary

special educational needs 
specjalne potrzeby edukacyjne

think through problems 
przemyśleć problemy

weaker areas słabe punkty

L
all-round development rozwój 

ogólny
bookworm mól książkowy
brainstorm przeprowadzać 

burzę mózgów, dyskutować
creativity kreatywność
develop artistically rozwijać 

zdolności artystyczne
distinguished wybitny, 

znakomity
excel at sth celować w czymś
gifted wybitnie uzdolniony
give feedback (on homework) 

omawiać (pracę domową)
homeschooling nauczanie 

w domu
know sth inside out znać coś na 

wylot
know-it-all mądrala
make progress robić postępy
memorise uczyć się na pamięć
outstanding grades znakomite 

oceny
pay attention (to sb) uważać, 

słuchać uważnie (kogoś)
run experiments przeprowadzać 

eksperymenty
set targets wyznaczać cele
swot kujon
teacher’s pet pupilek nauczyciela
teamwork praca zespołowa

P 
be off  school być nieobecnym 

w szkole
brush up (on sth) odświeżyć 

(wiedzę z danego przedmiotu)
catch up on (school work) 

nadrobić (materiał z zajęć)
catch up with (the rest of the 

class) dogonić (resztę klasy)
crib off  (from sb) ściągać, 

spisywać (od kogoś)
drop out of school rzucić szkołę
fall behind with mieć zaległości w 
get down to work zabrać się do 

pracy
hand in (homework/an essay) 

oddać (pracę domową/
wypracowanie/rozprawkę) 

jot/note down zapisać, 
zanotować

Keep up the good work! Oby tak 
dalej! Tak trzymać! 

turn up late spóźnić się
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accountant księgowy
administrative staff  pracownicy 

administracyjni
bank cashier kasjer w banku
barrister adwokat
beautician/beauty therapist 

kosmetyczka
civil servant urzędnik 

państwowy
construction worker robotnik 

budowlany
counsellor psycholog
customer service advisor 

pracownik działu obsługi klienta
dustman/refuse collector 

śmieciarz
fashion designer projektant mody
fi tness coach/instructor 

instruktor/trener fi tnesu
games designer projektant gier 

komputerowych
graphic designer grafi k
insurance agent agent 

ubezpieczeniowy
interior designer projektant 

wnętrz
interpreter tłumacz (ustny)
museum curator kurator 

muzeum
plumber hydraulik
priest ksiądz
sales rep/representative 

przedstawiciel handlowy
software designer programista
stockbroker makler giełdowy
technician technik
undertaker przedsiębiorca 

pogrzebowy
web/website designer projektant 

stron internetowych

A   
badly-paid źle płatna
blue-collar fi zyczna
bureaucratic biurokratyczna
caring związana z opieką
challenging wymagająca, 

stanowiąca wyzwanie
creative twórcza
dead-end bez perspektyw
demanding wymagająca
fulfi lling satysfakcjonująca
full-time na pełny etat
high-powered odpowiedzialna, 

ważna
industrial/manufacturing 

związana z produkcją 
przemysłową

lucrative lukratywna, dobrze 
płatna

manual fi zyczna
menial niewymagająca 

kwalifi kacji
offi  ce biurowa
part-time na niepełny etat
permanent stała
repetitive monotonna, 

powtarzająca się
responsible odpowiedzialna
rewarding satysfakcjonująca
temporary tymczasowa
well-paid dobrze płatna
white-collar umysłowa/

urzędnicza

D   
Accounts dział księgowości
Customer Service dział obsługi 

klienta
Marketing dział marketingu
Personnel/Human 

Resources dział kadr
Public Relations dział zajmujący 

się kreowaniem wizerunku fi rmy
Research & Development dział 

badań i rozwoju
Sales dział sprzedaży

F
advertising campaign kampania 

reklamowa
deal with zajmować się czymś
hire/dismiss employees 

zatrudniać/zwalniać 
pracowników

keep the books prowadzić 
księgowość

W  
bonus premia roczna
child benefi t  zasiłek na dziecko
commission prowizja
cut costs ciąć koszty
earn a good salary dobrze 

zarabiać
get a pay rise dostać podwyżkę
interest odsetki, oprocentowanie
on the dole na zasiłku
pay płaca, wynagrodzenie
pension emerytura, renta
savings oszczędności
shares udziały, akcje
source of income źródło 

dochodu
(starting) salary pensja 

(początkowa)
tip napiwek
unemployment benefi t/

dole zasiłek dla bezrobotnych
wage płaca, stawka (godzinowa, 

tygodniowa)

E    

agriculture-based economy 

gospodarka oparta na rolnictwie
apply for the position of… 

starać się/złożyć podanie 
o stanowisko…

be in charge nadzorować, być 
szefem

be made redundant zostać 
zwolnionym

be out of work być bezrobotnym 
be promoted awansować, dostać 

awans
be self-employed pracować na 

własny rachunek
be your own boss być swoim 

własnym szefem
career in kariera w
career prospects perspektywa 

kariery
carry out duties wykonywać 

obowiązki
cheap labour tania siła robocza
choice of career wybór zawodu
cope with radzić sobie z czymś
(do) freelance work pracować 

jako wolny strzelec/na zlecenia

do odd jobs pracować dorywczo/
wykonywać drobne prace

employ zatrudniać
employee pracownik
employer pracodawca
employment zatrudnienie
employment agency agencja 

pośrednictwa pracy
fl exible working hours 

(fl exi-time)  elastyczne godziny 
pracy

fringe benefi ts/perks dodatkowe 
świadczenia ze strony 
pracodawcy

go away on business wyjechać 
w sprawach zawodowych

go bankrupt/out of business 
zbankrutować

(go on) leave (pójść na) 
zwolnienie lub urlop

go on strike strajkować
holiday pay wynagrodzenie za 

czas urlopu
information economy  

gospodarka oparta na informacji
job satisfaction zadowolenie 

z pracy
job security pewność stałego 

zatrudnienia
labour market rynek pracy
lay sb off  zwolnić kogoś z pracy
learn on the job uczyć się 

zawodu w praktyce
maternity/paternity leave urlop 

macierzyński/ojcowski
nine-to-fi ve job praca (zazwyczaj 

biurowa) o stałych godzinach
on equal terms na takich samych 

warunkach
overwork przepracowywać się
position posada
prospects of promotion 

perspektywy awansu
quit/resign zwolnić się/

zrezygnować z pracy
requirements  wymagania
retire przejść na emeryturę
retirement emerytura
retrain przekwalifi kować się
run a service/business prowadzić 

usługi/biznes
run your own business 

prowadzić swój własny interes
sack sb/give sb the sack/fi re sb  

(informal) zwolnić kogoś
set up a company założyć fi rmę
sick pay wynagrodzenie za czas 

choroby
take a day off  brać wolny dzień
take on (employees) prowadzić 

nabór (pracowników)
take over from sb przejmować 

od kogoś (np. obowiązki)
the job/work involves …  z pracą 

wiąże się…
the unemployed bezrobotni
unemployment bezrobocie
vacancy  wolna posada, wakat
vocation powołanie
work from home pracować 

zdalnie (z domu)
work for (a company) pracować 

w (fi rmie)

work in a team/on your own 
pracować w zespole/samemu

work to deadlines pracować, 
dotrzymując terminów

work/do overtime pracować 
w nadgodzinach

S  
attention to detail umiejętność 

dbania o szczegóły
committed zaangażowany, 

oddany
communication skills zdolności 

komunikacyjne
experience in a related fi eld 

doświadczenie w pokrewnej 
dziedzinie, branży

goal-oriented zorientowany na 
cele

highly motivated mający silną 
motywację

highly skilled wysoko 
wykwalifi kowany

(in)competent 
(nie)kompetentny

(in)effi  cient (nie)wydajny
meet deadlines dotrzymywać 

terminów
well-trained dobrze wyszkolony
work under pressure pracować 

pod presją
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R
black sheep of the family czarna 

owca w rodzinie
(distant) relative (daleki) krewny
godfather ojciec chrzestny
godmother matka chrzestna
great-aunt stryjeczna/cioteczna 

babka
great-uncle stryjeczny/cioteczny 

dziadek
half-brother brat przyrodni
half-sister siostra przyrodnia
husband-to-be przyszły mąż
in-laws teściowie, krewni żony/

męża
nephew bratanek/siostrzeniec
next of kin najbliższy krewny
niece bratanica/siostrzenica
off spring potomstwo
only child jedynak
siblings rodzeństwo
spoilt child rozpieszczone dziecko 
spouse małżonek/małżonka
stepbrother przybrany brat
stepfather ojczym
stepmother macocha
stepsister przybrana siostra
wife-to-be przyszła żona

F 
adolescent nastolatek/ka
adolescence wiek dojrzewania
adoptive parents rodzice 

adopcyjni
biological parents rodzice 

biologiczni
broken home rozbity dom
children’s home dom dziecka
cohabiting couple para żyjąca 

w konkubinacie
compel children (to do sth) 

zmuszać dzieci (do zrobienia 
czegoś)

extended family rodzina 
wielopokoleniowa

family-friendly employers 
pracodawcy przyjaźni rodzinie

foster parents przybrani rodzice
frenetic pace of life szalone 

tempo życia
household chores obowiązki/

zajęcia domowe
juggle work and home life 

godzić pracę z życiem domowym
leave the children to their own 

devices zostawić dzieci samym 
sobie

loving/dysfunctional family 
kochająca/dysfunkcyjna rodzina

nuclear family rodzina 
dwupokoleniowa (rodzice 
i dzieci), podstawowa komórka 
społeczna

police children’s behaviour 
nadzorować zachowanie dzieci

raise/bring up a child 
wychowywać dziecko

rebel buntować się
same-sex couple para tej samej 

płci
single parent samotny rodzic
upbringing wychowanie

F  
a strain on the family budget 

obciążenie rodzinnego budżetu
alimony alimenty dla żony/męża
breadwinner żywiciel rodziny
child maintenance alimenty na 

dziecko
life insurance ubezpieczenie na 

życie
pocket money kieszonkowe
provide for one’s family 

utrzymywać rodzinę
self-reliant samowystarczalny, 

niezależny
support one’s family 

utrzymywać rodzinę
will testament

F 

W
best man drużba
bouquet (of fl owers) bukiet 

(kwiatów)
bride panna młoda
bridesmaid druhna
church wedding ślub kościelny
civil wedding ślub cywilny
fi ancé narzeczony
fi ancée narzeczona
go on honeymoon jechać 

w podróż poślubną
groom pan młody
honeymoon miesiąc miodowy
newlyweds nowożeńcy
propose (to sb) oświadczyć się 

(komuś)
registrar urzędnik urzędu stanu 

cywilnego
registry offi  ce urząd stanu 

cywilnego
veil welon
wedding ceremony ceremonia 

zaślubin
wedding reception wesele
wedding ring/band obrączka 

ślubna
white wedding tradycyjny ślub

B  

B 
baptism chrzest
cot łóżeczko dziecięce
expectant mother kobieta w ciąży
labour poród
maternity clothes ubrania 

ciążowe
maternity ward oddział 

położniczy
midwife położna
nappy pieluszka

F
bury pogrzebać
coffi  n trumna
cremation kremacja
grave grób
headstone nagrobek
hearse karawan
mourn opłakiwać
mourning żałoba
urn urna

wreath wieniec

O 
engagement party przyjęcie 

zaręczynowe
First Communion Pierwsza 

Komunia Święta
hen party/night wieczór 

panieński
housewarming party 

parapetówka
stag night/party wieczór 

kawalerski

F  
a handful of true friends garstka 

prawdziwych przyjaciół
acquaintance znajomy
circle of friends/acquaintances 

krąg przyjaciół/znajomych 
classmate/workmate/roommate 

kolega ze szkoły/pracy/
współlokator

close friend bliski przyjaciel
colleague kolega z pracy
ex-schoolmate były kolega ze 

szkoły
fair-weather friend fałszywy 

przyjaciel
friend of a friend daleki 

przyjaciel, znajomy
friend of the family przyjaciel 

rodziny
mate/buddy/pal kumpel
mutual friend wspólny 

znajomy/a
social networking sites serwisy 

społecznościowe
travelling companion towarzysz 

podróży

R
a friend in need is a friend 

indeed prawdziwych przyjaciół 
poznaje się w biedzie

a love-hate relationship burzliwy 
związek

be at each other’s throats skakać 
sobie do gardła (zaciekle się 
kłócić)

be fond of sb lubić kogoś
be on the same wavelength 

nadawać na tej samej fali
be sick to death of sth/sb mieć 

kogoś dosyć
behave childishly zachowywać 

się dziecinnie
childish dziecinny
confi de in sb zwierzać się komuś
date sb chodzić z kimś
dump sb rzucić kogoś/zakończyć 

znajomość
fi nd it easy to make friends 

łatwo nawiązywać przyjaźnie 
hate the sight of sb nie cierpieć 

kogoś
have a crush on sb podkochiwać 

się w kimś
have a lot in common mieć wiele 

wspólnego
have a soft spot for sb mieć do 

kogoś słabość

have an aff air mieć romans
keep in touch with sb 

utrzymywać z kimś kontakt
know sb by sight znać kogoś 

z widzenia
love at fi rst sight miłość od 

pierwszego wejrzenia
not have the heart to dump sb 

nie mieć serca kogoś rzucić 
relate to sb znaleźć z kimś 

wspólny język
respect sb’s privacy szanować 

czyjąś prywatność
stormy relationship burzliwy 

związek
take advantage of sth skorzystać 

z czegoś
take care of sb zajmować się 

kimś, troszczyć się o kogoś
take part in brać udział w
take sb for granted nie doceniać 

kogoś
take turns robić coś kolejno/na 

zmianę/na przemian

L 
eat out jeść poza domem
put your feet up odpoczywać/

relaksować się
stay up late późno chodzić spać
take up a hobby/a sport zająć się 

nowym hobby/zacząć uprawiać 
sport

throw a party urządzać imprezę

P 
ask sb out umówić się z kimś na 

randkę
bring up wychowywać
care for sb troszczyć się;  I care 

for him/her – zależy mi na nim/
niej

chuck sth out wyrzucać coś
fall for sb zakochać się w kimś
fall out (with sb) pokłócić się 

z kimś
get on (with sb) dobrze się 

z kimś rozumieć
get rid of sth pozbyć się czegoś
grow up dorastać
look back on sth patrzeć 

w przeszłość, powracać 
wspomnieniami do czegoś

look down on sb patrzeć na 
kogoś z wyższością 

look up to sb podziwiać kogoś
make up with sb pogodzić się 

z kimś
rely on sb polegać na kimś
sort out (a problem) rozwiązać 

(problem)
split up (with sb) rozstać się 

z kimś, zakończyć znajomość
stand by sb stać przy kimś, 

wspierać kogoś
take after sb przypominać kogoś
tell sb off  ganić, udzielać 

reprymendy

Wordlist_r.indd   128 10-03-30   12:05:52



129

B 
 . Ż

/Z  
Ż Y W I E N I E / Z A K U P Y  I  U S Ł U G I66666666

       

F

G
artifi cial fl avour sztuczny aromat
best-before date data 

przydatności do spożycia
crockery zastawa stołowa
cutlery sztućce
(French, Italian) cuisine kuchnia 

(francuska, włoska)
GM food żywność modyfi kowana 

genetycznie
have a snack przekąsić coś 
helping porcja
on an empty stomach na pusty 

żołądek
organic food jedzenie 

ekologiczne
past the sell-by date po dacie 

przydatności do spożycia 
quench your thirst ugasić 

pragnienie
ready-made/convenience food 

gotowa żywność
side dish dodatek do dania 

głównego
square meal solidny posiłek

F  
asparagus szparagi
aubergine bakłażan
blackcurrant czarna porzeczka
broccoli brokuły
pear gruszka
raspberry malina
red pepper czerwona papryka
spinach szpinak
(stuff ed) olives (nadziewane) 

oliwki
tangerine mandarynka

M  
bacon bekon, boczek
cod dorsz
eel węgorz
herring śledź
lamb jagnięcina
pork wieprzowina
(smoked) salmon (wędzony) łosoś
trout pstrąg
turkey indyk
veal cielęcina 

D  
cream śmietana
egg yolk żółtko
egg white białko
Parmesan cheese parmezan 
scrambled eggs jajecznica

A   
decaf/decaff einated coff ee kawa 

bezkofeinowa
home-made domowej roboty
lean/fatty (meat) chude/tłuste 

(mięso) 
mouth-watering smakowity
pickled marynowany
raw (meat) surowe (mięso)
savoury słony, pikantny
sparkling/still water woda 

mineralna gazowana/
niegazowana

spicy ostry
sugar-free bez cukru

superb wyśmienity
tasty smaczny
tempting kuszący
tender/tough (meat) delikatne/

twarde (mięso)
thick (sauce) gęsty (sos)
wholemeal/dark/stale bread 

razowy/ciemny/czerstwy chleb

N
calcium wapno
carbohydrates węglowodany
fi bre błonnik
protein białko 
starch skrobia 
(un)saturated fats tłuszcze 

(nie)nasycone
vitamins witaminy 

P 
add dodawać
beat (eggs) ubijać (jajka)
boil gotować (doprowadzać do 

wrzenia)
bowl miska
chop kroić, siekać
drain (pasta) odcedzać (makaron)
fry smażyć
grate zetrzeć
ingredient składnik
mix mieszać (różne składniki)
saucepan rondel
slice kroić na plasterki
stir mieszać (jedną substancję, 

np. łyżką)
stir fry krótko smażyć na dużym 

ogniu

C/
can (AmE, BrE), tin (BrE) puszka
tablespoon (tbs) łyżka stołowa
tub plastikowe pudełko 

z przykrywką (np. na lody)
tube tubka

     
       

S

G
be able to aff ord sth móc sobie 

na coś pozwolić
brand/make marka
chain store sklep należący do 

sieci 
customer klient 
GDP (Gross Domestic Product) 

produkt krajowy brutto
give/receive a refund dać/

otrzymać zwrot pieniędzy
good range (of products) dobry 

wybór (produktów)
go on a shopping spree oddać się 

szaleństwu zakupów
go window shopping oglądać 

wystawy sklepowe
hard-earned money ciężko 

zarobione pieniądze
in stock dostępny, w sprzedaży
mail order sprzedaż wysyłkowa 
mass-produced produkowany 

seryjnie
out-of-date przeterminowany
out of stock niedostępny

shop till you drop robić zakupy 
do upadłego

shopaholic osoba uzależniona od 
robienia zakupów

shoplifting kradzież sklepowa
staff  personel
tradesman kupiec, dostawca
treat yourself to sth zafundować 

sobie coś
wide selection (of products) 

szeroki wybór (produktów)

T  
butcher’s sklep mięsny
delicatessen/deli delikatesy
DIY shop sklep z narzędziami
fi shmonger’s sklep rybny
greengrocer’s sklep z warzywami
newsagent’s kiosk z gazetami
off -licence sklep z alkoholem
shopping mall centrum handlowe
stationer’s sklep papierniczy
vending machine automat 

(z napojami, słodyczami)

A  
barcode kod kreskowy
cashier kasjer
conveyor belt taśma przy kasie
queue kolejka
receipt paragon
till kasa sklepowa
trolley wózek na zakupy

B
bargain okazja, coś taniego 
discount zniżka
free (of charge) za darmo
get a good deal dostać dobrą ofertę
good value for money warte 

swojej ceny 
haggle targować się
half price za pół ceny
40% off  40% zniżki
on special off er w ofercie specjalnej
reasonable prices rozsądne ceny
reduced/discounted przeceniony
reduced rate obniżona stawka
reduction przecena, obniżka
rock-bottom prices ceny 

najniższe z możliwych
sale wyprzedaż
two for the price of one dwa 

(produkty) w cenie jednego
wholesale/retail price cena 

hurtowa/detaliczna

H 
astronomical (prices) bardzo 

wysokie ceny
change money rozmieniać/

wymieniać pieniądze
cost a fortune kosztować fortunę
cost an arm and a leg bardzo 

dużo kosztować
exorbitant wygórowane, 

przesadne (ceny)
pay through the nose przepłacić
rip-off  zdzierstwo

P
advance zaliczka
broke (potocznie) spłukany

charge (sb/for sth) pobierać 
opłatę (za coś)

cut back on sth ograniczać 
wydatki na coś 

give sb a quote przedstawić 
wstępny kosztorys

make a deal zrobić interes
owe być komuś coś winnym
pay by bank transfer płacić 

przelewem bankowym
pay by credit card płacić kartą 

kredytową
pay in advance/up front płacić 

z góry
pay in cash płacić gotówką
pay in full zapłacić całość
pay in instalments płacić w ratach
pay the balance wpłacić resztę 

pieniędzy 
splash out on sth wydać dużo 

pieniędzy na coś
spendthrift osoba rozrzutna

A  
deliver dostarczyć
giftwrap zapakować na prezent
proof of purchase dowód zakupu
receipt paragon
spare (batteries) zapasowe 

(baterie)
warranty/guarantee gwarancja

B
ATM (Automatic Teller Machine)/

cash machine bankomat
bank account konto bankowe
deposit money in your account 

wpłacać pieniądze na konto
exchange rate kurs wymiany 

walut
interest on the loan 

oprocentowanie kredytu
overdraft debet
pay off  (the debt/loan) spłacić 

(dług/pożyczkę)
take out a loan zaciągnąć kredyt
withdraw money (from your 

account) wypłacać pieniądze 
(z konta)

C
deny all responsibility wyprzeć 

się odpowiedzialności
(dis)satisfaction (nie)zadowolenie
(dis)satisfi ed customer 

(nie)zadowolony klient
faulty product wadliwy produkt
goods and services towary i usługi 
make a complaint/complain 

about sth złożyć reklamację
malfunction źle funkcjonować
put your complaint in writing 

złożyć zażalenie na piśmie
registered letter list polecony
remedy the problem zaradzić, 

rozwiązać problem 
replacement produkt, na 

który wymieniono wadliwy 
egzemplarz

shoddy nierzetelny, niesolidny
threaten sb with legal action 

zagrozić komuś podaniem do 
sądu

(un)satisfactory service 
(nie)zadowalająca obsługa
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T  /
accelerate przyspieszać
adjust the mirrors ustawić lusterka
be fi ned for speeding dostać 

mandat za przekroczenie 
prędkości

be held up (in traffi  c) utknąć 
(w korku)

brake hamować
car rental wypożyczalnia 

samochodów
coach autokar
do/make a U-turn zawrócić
expressway/motorway/highway/

freeway autostrada
fasten your seatbelts zapiąć pasy
fi ll up the tank zatankować 
get off  the motorway zjechać 

z autostrady
give way ustąpić pierwszeństwa
head-on collision zderzenie 

czołowe 
hire/rent a car wypożyczyć 

samochód
indicate sygnalizować skręt
junction skrzyżowanie
main/minor road droga główna/

drugorzędna
multi-lane motorway autostrada 

wielopasmowa
overtake wyprzedzać
pick up a hitchhiker zabrać 

autostopowicza
press/release the clutch wcisnąć/

zwolnić sprzęgło
put the car in gear/neutral 

wrzucić bieg/luz
ring road obwodnica
start the engine włączyć silnik
swerve gwałtownie skręcić
switch on the ignition włączyć 

zapłon
take the handbrake off  zwolnić 

hamulec ręczny
traffi  c jam korek uliczny
vehicle pojazd

C 
accelerator pedał gazu 
bonnet maska samochodu
boot bagażnik 
brake hamulec 
bumper zderzak 
dashboard tablica rozdzielcza 
gearbox skrzynia biegów 
handbrake hamulec ręczny
headlights światła przednie 
indicator kierunkowskaz
number/license plate tablica 

rejestracyjna 
rear-view mirror lusterko 

wsteczne 
seat belts pasy bezpieczeństwa
speedometer prędkościomierz 
steering wheel kierownica 
tyre opona
windscreen przednia szyba
wing-mirror/side-view mirror 

lusterko boczne 
wipers wycieraczki

C

B 
adjust the gears wyregulować 

przerzutki
basic maintenance podstawowa 

konserwacja
fi x a puncture naprawić przebitą 

oponę
oil the chain oliwić łańcuch
patch/replace the inner tube 

załatać/wymienić dętkę
pump up the tyres pompować 

koła
put the wheel back on założyć 

koło z powrotem
remove a wheel zdjąć koło
tighten the brakes regulować 

hamulce
B 

Allen keys klucze ampulowe
brake hamulec
frame rama
gears/derailleurs przerzutki
handlebar kierownica
inner tube dętka
lock linka (do przypinania 

roweru)
pedal pedał
pump pompka rowerowa
saddle siodełko
shock amortyzator
spanners klucze 
spare wheel zapasowe koło
spoke szprycha
tyre opona 
valve wentyl
water bottle bidon

R 
buff et car wagon restauracyjny
carriage, car wagon
compartment przedział 
conductor konduktor
luggage rack półka na bagaże
platform peron
sleeping car wagon sypialny
track tory

A 
arrivals przyloty
baggage reclaim odbiór bagażu
board the plane wsiąść na 

pokład samolotu
boarding pass karta pokładowa
check-in odprawa biletowo-

bagażowa
connecting fl ight dalsze 

połączenie lotnicze
customs offi  cer celnik
delayed opóźniony
departure lounge poczekalnia 

dla odlatujących
departures odloty
domestic fl ight lot krajowy
duty-free zone strefa bezcłowa
emergency landing lądowanie 

awaryjne
fl ight attendant steward/

stewardesa
gate wyjście
go through customs/security 

przechodzić odprawę celną/
kontrolę bezpieczeństwa

hand luggage bagaż ręczny 
last call ostatnie wezwanie na 

pokład samolotu (pasażera, 
który się nie zgłosił) 

pay excess baggage płacić za 
nadbagaż

window/aisle seat miejsce przy 
oknie/przejściu

S 
cabin kabina
disembark zejść z pokładu
ferry prom
get on board wejść na pokład
lifeboat łódź ratunkowa
liner liniowiec 
rough crossing ciężka przeprawa/

podróż morska
row/paddle wiosłować
sail żeglować 
sailing boat żaglówka
tall ship żaglowiec
vessel okręt
yacht jacht

J  
business trip podróż służbowa
cruise rejs, wycieczka statkiem
day-trip wycieczka jednodniowa
destination punkt docelowy 
excursion wycieczka
expedition wyprawa, ekspedycja 

naukowa
journey podróż
sightseeing tour wycieczka 

turystyczno-krajoznawcza, 
objazdowa

voyage podróż morska

H
ancient monument zabytek
book a room (online) 

zarezerwować pokój 
(przez Internet)

fi nd/know your way znaleźć/
znać drogę

get around (the) town/
the city poruszać się po mieście

go backpacking podróżować 
z plecakiem

in the middle of nowhere 
miejsce, gdzie diabeł mówi 
dobranoc

leave your luggage unattended 
zostawić bagaż bez nadzoru

lost luggage offi  ce biuro rzeczy 
znalezionych

make a reservation/a booking 
zrobić rezerwację

off  the beaten track z dala od 
utartego szlaku

package holidays wczasy 
zorganizowane

put up a tent rozbić namiot
see/admire the sights zwiedzać/

podziwiać zabytki
touristy places miejsca typowo 

turystyczne
travel broadens the mind 

podróże poszerzają horyzonty
travel light podróżować 

z niewielkim bagażem
trekking holidays wakacje 

trekkingowe/wędrowne

A
B&B (Bed & Breakfast) 

zakwaterowanie ze śniadaniem
budget accommodation tanie 

zakwaterowanie
campsite kemping
caravan przyczepa kempingowa
double room pokój 

dwuosobowy z jednym łóżkiem
en suite facilities pokoje 

z łazienkami
fi ve-star hotel hotel 

pięciogwiazdkowy
fully booked brak wolnych 

miejsc/pokoi
honeymoon suite apartament 

dla nowożeńców
twin room pokój dwuosobowy 

z dwoma łóżkami
vacancy wolny pokój
vacate a room zwolnić pokój
youth hostel schronisko 

młodzieżowe

P 
commuter osoba 

dojeżdżająca do pracy
deposit kaucja
expire tracić ważność
fare opłata za przejazd
one-day bus pass jednodniowy 

bilet autobusowy
on the underground w metrze
Oyster card karta miejska 

używana do płacenia 
w londyńskim systemie 
komunikacji publicznej

pay-as-you-go system, w którym 
opłata jest automatycznie 
odejmowana od przedpłaconej 
sumy

single journey pojedyńczy 
przejazd

the Tube londyńskie metro
ticket hall hala z kasami 

biletowymi
top up the Oyster card wpłacać 

pieniądzę na kartę Oyster
travelcard bilet okresowy

P 
break down zepsuć się
check in (na lotnisku) odprawić 

bagaż/przejść odprawę biletową
check in/out (w hotelu) 

zameldować się/ 
wymeldować się

get around (the) town/the city 
poruszać się po mieście

get on wsiąść (do pociągu)
head for (a place) zmierzać, 

kierować się ku (czemuś)
pull out wyjeżdżać (z podjazdu, 

z bocznej ulicy)
pull over zjechać na bok
pull up zatrzymać pojazd
sb runs out of (petrol) komuś 

kończy się (benzyna)
see sb off  odprowadzić kogoś
set off /out wyruszyć
slow down zwalniać
speed up przyspieszać
take off  startować
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G
brutal scenes brutalne sceny
convey przekazywać (idee 

i uczucia)
critical opinion opinia krytyczna
cultural event wydarzenie 

kulturalne
express wyrażać 
off end (people’s feelings) 

obrażać (czyjeś uczucia)
outsider’s point of view punkt 

widzenia osoby z zewnątrz
performing arts sztuki 

widowiskowe 
pose questions stawiać pytania 
provoke prowokować
work of art dzieło sztuki

A    
action-packed o wartkiej akcji 
avant-garde awangardowy
complex złożony, 

skomplikowany
controversial kontrowersyjny
disturbing niepokojący
extraordinary nadzwyczajny
far-fetched naciągany
highly recommended gorąco 

polecany
impressive wywierający wrażenie, 

poruszający
intricate zawiły, kunsztowny
intriguing intrygujący
masterly mistrzowski
meaningful znaczący
memorable zapadający w pamięć
multi-dimensional 

wielowymiarowy
politically involved 

zaangażowany politycznie
profound głęboki
psychologically convincing 

psychologicznie przekonujący 
radical radykalny
relevant istotny, trafny
shocking szokujący
sophisticated wyrafi nowany
spectacular spektakularny, 

widowiskowy
spell-binding urzekający
subtle subtelny
superfi cial powierzchowny
thought-provoking zmuszający 

do myślenia
tongue-in-cheek żartobliwy
true-to-life autentyczny
unconvincing nieprzekonujący

P’   
bored out of one’s mind 

śmiertelnie znudzony 
feel a thrill czuć dreszczyk emocji 
feel uplifted czuć się 

podniesionym na duchu
get sb down wprawić kogoś 

w gorszy humor
impressed by sth być pod 

wrażeniem (czegoś)
make you think zmuszać do 

myślenia
move to tears poruszać do łez
outraged oburzony

 L
blurb krótki opis książki, 

zamieszczany zazwyczaj na 
tylnej okładce

Booker Prize najbardziej 
prestiżowa nagroda literacka 
w Wielkiej Brytanii

chapter rozdział
character postać
engrossed in a book pochłonięty 

czytaniem książki
fi nal pages ostatnie strony
fl ick/skim through a book 

pobieżnie przejrzeć książkę
genre gatunek literacki
gripping tale wciągająca 

opowieść
hardback książka w twardej 

okładce
heroine główna bohaterka
hyperbole hiperbola, przesadnia
it’s diffi  cult to put this book 

down trudno się oderwać od 
tej książki

line wers 
metaphor metafora
narrator narrator
novel powieść
novelist powieściopisarz
opening paragraph pierwszy 

akapit
paperback książka w miękkiej 

okładce
personifi cation uosobienie
plot fabuła
poet poeta
poetry poezja
public reading spotkanie, 

podczas którego autor czyta 
fragmenty swojej książki

rhyme rym
second-hand bookshop 

antykwariat
simile porównanie
stanza strofa, zwrotka
verse 1.  zwrotka, strofa; 

2. poezja, wiersz; 3. wers

F
advance screening pokaz 

przedpremierowy
appear in a fi lm pojawić się/grać 

w fi lmie
audition przesłuchanie, casting 

do fi lmu
based on a novel/a true story/

real events oparty na 
powieści/prawdziwej historii/
prawdziwych wydarzeniach

climax punkt kulminacyjny
edit montować
end credits napisy końcowe
keep in suspense trzymać 

w napięciu
on general release na ekranach 

kin
on location w plenerze
release a movie wprowadzić fi lm 

na ekrany kin
screenplay scenariusz
set plan fi lmowy
shoot (a fi lm) kręcić (fi lm) 
subtitles napisy

the fi lm features w fi lmie 
występuje

the fi lm is set in akcja fi lmu 
rozgrywa się w

K  
all-time favourite ulubiony (fi lm) 

wszechczasów 
blockbuster hit kinowy
box-offi  ce hit hit kasowy
documentary fi lm dokumentalny
low-budget movie fi lm 

niskobudżetowy
feature fi lm fi lm fabularny
rom-com komedia romatyczna
series serial
silent movie fi lm niemy
sequel kontynuacja, dalsza część 

fi lmu
tear-jerker wyciskacz łez
trailer zwiastun fi lmowy

P    
cameraman operator kamery
cast obsada
choreographer choreograf 
cinematographer operator 

fi lmowy
(fi lm) crew ekipa (fi lmowa)
director of photography autor 

zdjęć do fi lmu
editor montażysta
extra statysta
fi lm critic krytyk fi lmowy
male/female lead główny aktor/

aktorka
production designer, art director 

scenograf
screenwriter scenarzysta
stuntman kaskader
usher bileter

M 
absolute/perfect pitch słuch 

absolutny
A major A-dur
A minor A-mol
audience widownia
bar takt
concert hall sala koncertowa
concerto koncert (rodzaj 

utworu) 
conductor dyrygent
gig koncert
haunting melody melodia, którą 

trudno zapomnieć
high-pitched/low pitched 

(sound) wysoki/niski (dźwięk) 
improvise improwizować
in tune nastrojony; sing in 

tune śpiewać czysto (nie 
fałszować)

live music/performance 
muzyka/występ na żywo

lyrics słowa piosenki
massive hit wielki przebój
musician muzyk
note nuta
opera house opera
out of tune rozstrojony; to sing 

out of tune fałszować
perform in public występować 

przed publicznością
performance występ

polonaise polonez
read music czytać nuty
record label wytwórnia płytowa
score nuty, partytura
symphony symfonia
tune an instrument stroić 

instrument
violinist skrzypek
works of Beethoven dzieła 

Beethovena

V 
brush pędzel
canvas płótno
easel sztaluga
engraving grafi ka, rycina
ink atrament
installation instalacja
landscape pejzaż
model model, modelka
nude akt
palette paleta
portrait portret
sculptor rzeźbiarz
sculpture rzeźba
self-portrait autoportret
sketch szkic
still life martwa natura
visual arts sztuki plastyczne
watercolour akwarela

T 
aisle przejście (między rzędami 

krzeseł)
balcony balkon (w teatrze)
box loża
box offi  ce kasa biletowa
curtain kurtyna
drama school akademia teatralna
gallery najwyższy balkon, galeria, 

jaskółka
mime pantomima
opera glasses lornetka teatralna
orchestra pit kanał dla orkiestry
playwright dramatopisarz
prompter sufl er
put on a play wystawiać sztukę
stage scena
stalls miejsca na parterze

T 
broadsheet/quality paper 

poważna gazeta
cartoonist rysownik komiksów
channel kanał (telewizyjny)
circulation nakład
column stała rubryka (w gazecie) 
columnist felietonista
comic/cartoon strip historyjka 

obrazkowa
editorial artykuł wstępny
gossip column kronika 

towarzyska
(live) coverage transmisja 

(na żywo)
publish publikować
publisher wydawca
serious content poważne treści/

programy/materiały
tabloid brukowiec
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C 
artery tętnica
blood circulation krążenie krwi
blood vessels naczynia 

krwionośne
vein żyła

D 
digestion trawienie
liver wątroba
small/large intestine jelito 

cienkie/grube
stomach żołądek, brzuch

L 
joints stawy
ligament więzadło
muscle mięsień
tendon ścięgno

N 
brain mózg
neurons neurony
spinal cord rdzeń kręgowy

R 
breathing oddychanie
bronchi oskrzela
lungs płuca

S  
be allergic to sth mieć alergię 

na coś
catch a cold przeziębić się
come down with the fl u 

zachorować na grypę
contract an infectious disease 

zarazić się chorobą zakaźną
cure wyleczyć 
have/undergo surgery mieć 

operację
heal 1. goić się, 2. wyleczyć, 

uzdrawiać
make a speedy recovery szybko 

wrócić do zdrowia
plastic surgery operacja 

plastyczna
recover (from sth) wracać do 

zdrowia (po czymś)
regain (physical) strength 

odzyskać siły (fi zyczne)
surgery gabinet lekarski 
suff er (from) cierpieć, chorować 

(na)
treat leczyć, poddawać kuracji
treatment leczenie, kuracja

I
bandage bandaż
bruise siniak
cut skaleczenie
in plaster (BrE)/in a plaster cast 

(AmE) w gipsie
injure (oneself) zranić (się)
plaster (BrE)/Band-Aid (AmE) 

plaster (opatrunkowy)
pull a muscle naciągnąć mięsień
scar blizna
scratch zadrapanie
sling temblak
sprain your wrist zwichnąć 

nadgarstek

stitches szwy
suff er minor injuries odnieść 

lekkie obrażenia
twist an ankle skręcić kostkę
walk on crutches chodzić 

o kulach 
wound rana, zranić

R
antibiotics antybiotyki
fl u vaccination szczepienie na 

grypę
have an injection dostać zastrzyk
lozenges pastylki do ssania
natural remedies naturalne 

lekarstwa/środki zaradcze
ointment maść
painkillers leki przeciwbólowe
prescription drugs leki na 

receptę
syringe strzykawka
vaccine szczepionka

S
backache ból pleców
cough kaszleć, kaszel
cramp skurcz
earache ból ucha
runny nose katar
sneeze kichać
stiff  legs zesztywniałe, obolałe 

nogi

D
allergy alergia
appendicitis zapalenie wyrostka 

robaczkowego
bronchitis zapalenie oskrzeli
cancer rak
chicken pox ospa wietrzna
chronic disease przewlekła 

choroba
concussion wstrząs mózgu
conjunctivitis zapalenie 

spojówek
diabetes cukrzyca
heart disease choroba serca
hepatitis zapalenie wątroby
infl ammation zapalenie
jaundice żółtaczka
mumps świnka
otitis zapalenie ucha
pink eye zapalenie spojówek
pneumonia zapalenie płuc
polio choroba Heinego-Medina
the fl u grypa
tuberculosis (TB) gruźlica

D
amputation amputacja
amputee człowiek, któremu 

amputowano którąś kończynę
brain damage uszkodzenie 

mózgu
deaf głuchy
hard of hearing, hearing-impaired  

niedosłyszący
intellectually disabled 

niepełnosprawny intelektualnie
mentally handicapped 

upośledzony umysłowo
mute niemy
paraplegic osoba z porażeniem 

kończyn, najczęściej dolnych

prosthetic leg proteza nogi
visually impaired person osoba 

z wadą wzroku
wheelchair wózek inwalidzki

H  
cardiologist kardiolog
GP (general practitioner) lekarz 

pierwszego kontaktu
midwife położna
neurosurgeon neurochirurg
paediatrician pediatra
physiotherapist fi zjoterapeuta
plastic surgeon chirurg 

plastyczny
psychiatrist psychiatra
speech therapist logopeda

    
G

banned drugs niedozwolone 
środki farmakologiczne

compete współzawodniczyć
foul faul
lift weights podnosić ciężary
overtime dogrywka
performance-enhancing drugs 

doping farmakologiczny
physical strength siła fi zyczna
play in teams of fi ve grać 

w pięcioosobowych drużynach
referee (ref) arbiter, sędzia
stamina wytrzymałość
substitute (v.) zmienić 

(zawodnika)
track tor wyścigowy, bieżnia
warm up properly dobrze się 

rozgrzać 

S
archery łucznictwo
athletics/track and fi eld 

(AmE) lekkoatletyka
car rally rajd samochodowy
high jump skok wzwyż
javelin rzut oszczepem
long jump skok w dal
pole vault skok o tyczce
powerlifting trójbój siłowy
relay (race) sztafeta
rowing wioślarstwo
ski-jumping skoki na nartach
water polo piłka wodna
weightlifting podnoszenie 

ciężarów

F
football pitch boisko do piłki 

nożnej
goal bramka
goalkeeper bramkarz
linesman sędzia liniowy
off side spalony
own goal bramka samobójcza
pass podać 
penalty rzut karny
score strzelić bramkę
striker napastnik

the fi rst/second half pierwsza/
druga połowa (meczu)

win in overtime wygrać 
w doliczonym czasie gry

winger skrzydłowy

B
basketball court boisko do 

koszykówki
forward skrzydłowy
point guard rozgrywający
quarter kwarta
slam dunk wsad
three-point shot rzut za trzy 

punkty
time-out przerwa na żądanie 

trenera

T
doubles debel
forehand/backhand forhend/

bekhend
game, set, match to … gem, set 

i mecz dla…
put a spin on the ball podkręcać 

piłkę
serve an ace zdobyć asa 

serwisowego
tennis court kort tenisowy
umpire sędzia

S 
baseball bat kij bejsbolowy
cue kij bilardowy
golf club kij golfowy 
hockey stick kij do hokeja
puck krążek hokejowy
racket rakieta (np. do tenisa)
shuttlecock lotka do 

badmintona
table tennis bat paletka do 

ping-ponga

P  
athlete lekkoatleta
coach trener
competitor rywal
cyclist kolarz
opponent przeciwnik
participant uczestnik
reserve player zawodnik 

rezerwowy
skier narciarz

S 
hold/organise a sporting event 

organizować imprezę sportową
local tournament lokalny turniej
Paralympics igrzyska 

paraolimpijskie
cup puchar
� e Olympic Games/the 

Olympics igrzyska olimpijskie 
venue miejsce (imprezy 

sportowej)
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A
astronomer astronom
black hole czarna dziura
constellation gwiazdozbiór
eclipse zaćmienie 
equinox zrównanie dnia z nocą
expand rozszerzać się
galaxy galaktyka
light year rok świetlny
orbit (n.) 1. orbita; 2. obieg 

(np. wokół Słońca)
orbit (v.) obracać się wokół 

(np. Słońca), obiegać 
red giant czerwony olbrzym
rotate obracać się dookoła 

własnej osi
solar system układ słoneczny
solstice przesilenie (letnie lub 

zimowe)
supernova supernowa
universe wszechświat
unit of distance/time jednostka 

odległości/czasu
white dwarf biały karzeł

G
equator równik
latitude szerokość geografi czna
longitude długość geografi czna
meridian południk
northern/southern hemisphere 

północna/południowa półkula

B
carnivore zwierzę mięsożerne
cell komórka
genetic code kod genetyczny
genetics genetyka
GM (genetically modifi ed) 

modyfi kowany genetycznie
herbivore zwierzę roślinożerne
internal organs organy 

wewnętrzne
predator drapieżnik
sexual reproduction 

rozmnażanie płciowe
species gatunek
structure of DNA budowa DNA
tissue tkanka

C
Bunsen burner palnik 

bunsenowski
chemical compound związek 

chemiczny
chemical reaction reakcja 

chemiczna
chemist chemik
chlorine chlor
copper miedź
crystal kryształ
element pierwiastek
hydrochloric acid kwas solny
hydrogen wodór
mineral salts sole mineralne
molecule cząsteczka
nitric acid kwas azotowy
nitrogen dioxide dwutlenek 

azotu
oxygen tlen
periodic table układ okresowy 

(pierwiastków)
precipitate wytrącić

solution roztwór
test tube probówka

M
add dodawać
addition dodawanie
arithmetic operation działanie 

arytmetyczne
coeffi  cient współczynnik
constant stała
coordinate system układ 

współrzędnych
divide dzielić
division dzielenie
equation równanie
mathematician matematyk
multiplication mnożenie
multiplication table tabliczka 

mnożenia
multiply mnożyć
quadratic equation równanie 

kwadratowe 
subtract odejmować
subtraction odejmowanie
variable zmienna

P
atom atom
attract przyciągać
electron elektron
elementary particle cząstka 

elementarna
gravity grawitacja
mass masa
negative/positive charge 

ładunek ujemny/dodatni
physicist fi zyk
quantum theory teoria kwantów
the speed of light prędkość 

światła
unit (of distance/time) 

jednostka (odległości/czasu)
velocity prędkość

S  
allow sb access to sth 

udostępnić coś komuś
archaeologist archeolog
autopsy sekcja zwłok
analyse fi ndings analizować 

wyniki badań
(body) of evidence dowody, 

materiał dowodowy
case history historia choroby
carry out an experiment 

przeprowadzić eksperyment
collaborate (with sb) on 

a project współpracować 
(z kimś) nad projektem

confi rm/formulate a hypothesis 
potwierdzić/sformułować 
hipotezę

control group grupa kontrolna
correlation zależność
demonstrate wykazać
(do) research (prowadzić) 

badania
excavate prowadzić wykopaliska
investigate badać
link (between) związek 

(pomiędzy)
major study istotna praca 

naukowa
publish a report/study 

opublikować raport/badania

record(s) dokumentacja
reject an idea odrzucić pomysł
risk factor czynnik ryzyka

T

G
adapter rozgałęźnik, przejściówka
apparatus sprzęt, 

oprzyrządowanie
electric shaver elektryczna 

maszynka do golenia 
electrical appliance/device 

urządzenie elektryczne
extension lead przedłużacz
gas tank zbiornik na paliwo
hairdryer suszarka
light bulb żarówka
plug wtyczka
socket gniazdko
vehicle pojazd

I
alternating current prąd zmienny
gunpowder proch (strzelniczy)
internal combustion 

engine silnik spalinowy
jet engine silnik odrzutowy
lens soczewka
microchip mikroczip
printing press prasa drukarska
steam engine maszyna parowa
wheel koło

P 
decline in literacy skills 

pogarszanie się umiejętności 
czytania i pisania

gape at the screen gapić się na 
ekran

in excess w nadmiarze
in moderation z umiarem
Internet scam oszustwo 

internetowe
physical and verbal aggression 

agresja fi zyczna i słowna
suff er from insomnia cierpieć na 

bezsenność
TV addicts ludzie uzależnieni od 

telewizji

B
acquire knowledge zdobywać 

wiedzę
assimilate data przyswajać sobie 

dane
enhance reaction speed 

poprawiać szybkość reakcji
free fl ow of information wolny 

przepływ informacji
involve the user angażować 

uwagę użytkownika
multi-task zajmować się kilkoma 

zadaniami równocześnie
provide diverse opportunities 

oferować rozmaite możliwości
slow down the ageing of 

the brain spowolnić proces 
starzenia się mózgu

spatial awareness świadomość 
przestrzenna

stimulate stymulować, pobudzać

C
broadband szerokopasmowe 

łącze internetowe

browser przeglądarka internetowa
burn data to a CD nagrywać 

dane na płytę CD
database baza danych
desktop pulpit
download ściągać (z Internetu)
drag the icon przeciągnąć ikonkę 
drop-down menu rozwijane 

menu (w programach 
komputerowych)

fi le extension rozszerzenie pliku
fi rewall zapora sieciowa
freeze up zawiesić się
http (hypertext transfer 

protocol) protokół przesyłania 
dokumentów hipertekstowych

Internet access dostęp do 
Internetu

inbox skrzynka odbiorcza
LAN (local area network) sieć 

lokalna
LCD (liquid crystal display) 

wyświetlacz ciekłokrystaliczny
log on to the Internet połączyć 

się z Internetem
memory stick karta pamięci 
peripherals urządzenia 

peryferyjne 
RAM (Random Access Memory) 

pamięć RAM
reboot uruchomić ponownie 

komputer
screen resolution rozdzielczość 

ekranu
scroll up/down przewijać 

(tekst na ekranie komputera) 
w górę/w dół

stop responding przestać 
reagować na komendy 
użytkownika

upload przesyłać dane 
z komputera
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L 
bay zatoka
canal kanał
cape przylądek
coastline linia brzegowa
dense forest gęsty las
dunes wydmy
estuary ujście rzeki
gulf zatoka
island wyspa
lake jezioro
mountain range pasmo górskie
open fi elds otwarty teren
peninsula półwysep
peak szczyt górski
pond staw
riverside brzeg rzeki
unspoilt countryside dziewiczy 

krajobraz wiejski 
wetland teren podmokły

T 
air pressure ciśnienie powietrza
blizzard zamieć śnieżna
blow wiać
breeze bryza, lekki wietrzyk
cloudy pochmurny
downpour ulewa
drizzle mżawka
dull szary, pochmurny
fog gęsta mgła
freezing cold bardzo zimny, 

lodowaty
frost mróz
gale, gale-force wind wichura
hail grad
haze lekka mgiełka
heatwave fala upałów
heavy snowfall obfi te/silne 

opady śniegu
high humidity duża wilgotność 

powietrza
hurricane huragan
it looks like rain wygląda jakby 

miało padać
light shower przelotne opady
mist lekka mgła
overcast sky zachmurzone niebo 
pour with rain/rain 

heavily mocno padać (deszcz)
rainstorm burza 
scorching skwarny
sleet śnieg z deszczem
snowstorm burza śnieżna
soaring temperatures bardzo 

wysokie temperatury
thick clouds gęste chmury
thunderstorm burza z piorunami
torrential rain ulewny deszcz

N 
avalanche lawina
drought susza
earthquake trzęsienie ziemi
famine klęska głodu
fl ood powódź
gale-force wind huraganowy 

wiatr
landslide obsunięcie się ziemi
tornado tornado
typhoon tajfun
volcanic eruption wybuch 

wulkanu

T
birch brzoza
horse chestnut kasztan
maple klon
oak dąb
pine sosna
spruce świerk

F
daff odil żonkil
daisy stokrotka
forget-me-not niezapominajka
heather wrzos
lily lilia
lily of the valley konwalia
pansy bratek
snowdrop przebiśnieg
tulip tulipan

B
eagle orzeł
great tit sikorka bogatka
magpie sroka
owl sowa
pigeon gołąb
raven kruk
seagull mewa
sparrow wróbel
stork bocian
swan łabędź

A/T  
beaver bóbr
breed rasa
breed rozmnażać się
chick pisklę
emperor penguin pingwin 

cesarski
feed żywić się
graze paść się
hatch wykluwać się
have young mieć młode
hibernate zapadać w sen 

zimowy 
hunt polować
incubate eggs wysiadywać 

jaja
krill kryl
lay eggs składać jaja
mating call śpiew godowy
migrate migrować
nest gniazdo
prey żer, zdobycz

T 

G
agriculture rolnictwo
biodiversity różnorodność 

w przyrodzie
ecosystem ekosystem
endemic species gatunek 

endemiczny (występujący 
na określonym terenie, 
lokalny) 

give off  (oxygen) wydzielać 
(tlen)

habitat siedlisko
in the wild w naturalnym 

środowisku
polar ice cap polarna czapa 

lodowa
sea level poziom morza

the ozone layer warstwa 
ozonowa

vegetation roślinność
well-adapted to the 

environment dobrze 
przystosowany do środowiska

wildlife dzika fauna i fl ora

T   
acid rain kwaśny deszcz
air pollution zanieczyszczenie 

powietrza
become extinct wyginąć
carbon dioxide dwutlenek węgla
climate change zmiana 

klimatyczna
commercial forestry leśnictwo 

komercyjne
consumerist lifestyle 

konsumpcyjny styl życia
contaminate zanieczyszczać
deforestation wycinanie lasów
degradation degradacja 
disposable containers pojemniki 

jednorazowego użytku
endangered species zagrożony 

gatunek/gatunki
exhaust fumes spaliny
extinction wymarcie, wyginięcie 
fell trees ścinać drzewa
fossil fuels paliwa kopalne
global warming globalne 

ocieplenie
greenhouse gas emissions emisja 

gazów cieplarnianych
harmful to the environment 

szkodliwy dla środowiska
have a negative impact 

wpływać na coś negatywnie
irreparable damage szkody nie 

do naprawienia
landfi ll wysypisko śmieci
log rainforests wycinać lasy 

tropikalne
melting of glaciers topnienie 

lodowców
oil refi nery rafi neria ropy 

naftowej
oil spill wyciek ropy
oil tanker tankowiec przewożący 

ropę naftową
overpopulation przeludnienie
petrol benzyna
petroleum ropa naftowa
soil erosion erozja gleby
toxic waste toksyczne odpady 
waste natural resources 

marnować surowce naturalne

P  
alternative energy sources 

alternatywne źródła energii
biodegradable ulegający 

biodegradacji
bring (sth) under stricter 

control wprowadzić bardziej 
surową kontrolę (czegoś) 

cycle path ścieżka rowerowa
carbon footprint miara emisji 

dwutlenku węgla

carbon neutral niewydzielający 
dwutlenku węgla

eco-friendly ekologiczny
ecological activist działacz 

ekologiczny 
energy-saving lighting 

oświetlenie energooszczędne
environmentally friendly 

przyjazny dla środowiska
green products produkty 

ekologiczne
locally grown food żywność 

produkowana lokalnie
organic food żywność 

ekologiczna
phase (sth) out stopniowo (coś) 

eliminować z użycia 
recycling recykling
redress the natural balance 

przywrócić naturalną 
równowagę

reduce traffi  c congestion 
zmniejszać zagęszczenie ruchu

renewable energy energia 
odnawialna

unleaded petrol benzyna 
bezołowiowa

wildlife reserve/sanctuary 
rezerwat przyrody

wind power energia wiatru

A  

conserve water and energy 

oszczędzać wodę i energię
consume less używać (czegoś) 

mniej
environmental sustainability 

zrównoważony rozwój 
generate less pollution 

wytwarzać mniej zanieczyszczeń
lower/reduce CO2 emissions 

obniżyć emisję dwutlenku węgla
minimise one’s impact on the 

environment zminimalizować 
swój wpływ na środowisko

plant trees sadzić drzewa
sort rubbish sortować odpady
use public transport używać 

transportu publicznego
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L
approve a/the budget 

zatwierdzać budżet
bill projekt ustawy
constitution konstytucja
Congress (USA) Kongres Stanów 

Zjednoczonych
dissolution (of the parliament) 

rozwiązanie parlamentu
left/right wing lewicowy/

prawicowy
legislative ustawodawczy
Member of Parliament 

(MP) członek parlamentu
National Assembly 

Zgromadzenie Narodowe
pass/adopt a law uchwalić/

przyjąć ustawę
senate senat
town councillor radny/a miasta

E
administer the country rządzić 

krajem
executive wykonawczy
implement legislation 

wdrażać ustawy
mayor burmistrz
Prime Minister (PM) premier
president prezydent
represent the country abroad 

reprezentować kraj za granicą
the Cabinet rząd/rada ministrów
town/city council rada miejska
vice-president wiceprezydent

J
court sąd
court of appeal sąd apelacyjny
interpret/apply the law 

interpretować/stosować prawo
judiciary sądowniczy
jury ława przysięgłych
resolve disputes rozstrzygać 

spory
Supreme Court Sąd Najwyższy

C   
be a witness against yourself 

zeznawać przeciwko sobie
be judged by your peers być 

sądzonym przez równych sobie
burden of proof ciężar dowodu
censorship cenzura
civil liberties swobody 

obywatelskie
counsel adwokat
deliver a verdict wydać wyrok
due process of law właściwa 

procedura prawna, droga 
sądowa

freedom of assembly wolność 
zgromadzeń

freedom of association wolność 
zrzeszania się

freedom of conscience wolność 
sumienia

freedom of speech wolność słowa
human rights prawa człowieka
presume sb innocent uznać 

kogoś za niewinnego

pursuit of happiness dążenie do 
szczęścia

reasonable doubt uzasadnione 
wątpliwości

the rule of law praworządność
unalienable rights niezbywalne 

prawa

P
closely fought contest zacięta 

walka
come to power dojść do władzy
corruption scandal skandal 

korupcyjny
general election wybory 

powszechne
internal politics polityka 

wewnętrzna
landslide election victory 

przytłaczające zwycięstwo 
w wyborach

leader of the governing 
party lider partii rządzącej

loss of public confi dence in 
Parliament utrata zaufania 
społeczeństwa do parlamentu

major parties główne 
(największe) partie

opinion poll badanie opinii 
publicznej

opposition leader lider opozycji
political events wydarzenia 

polityczne
resign złożyć rezygnację
the forthcoming elections 

nadchodzące wybory

T 
(business) venture przedsięwzięcie
demand popyt
domestic trade handel 

wewnętrzny
economic ekonomiczny, 

gospodarczy
economic boom/crisis boom 

gospodarczy/kryzys gospodarczy
economic crisis kryzys 

gospodarczy
economic recession/downturn 

recesja gospodarcza
economical oszczędny
economics ekonomia (nauka)
economist ekonomista
economise oszczędzać/

oszczędnie gospodarować
entrepreneur przedsiębiorca
expenditure wydatki
export eksport
foreign trade handel zagraniczny
found (a bank) założyć (bank)
funding fi nansowanie
gross domestic product produkt 

krajowy brutto
import import
income dochód
investor inwestor
loss strata
merchant kupiec, handlowiec
private/public sector sektor 

prywatny/publiczny
profi t zysk
proprietor/owner właściciel 

(fi rmy, hotelu)
raise money/funds zdobyć 

pieniądze/środki fi nansowe

settler osadnik
supply podaż
trader handlowiec
worldwide crisis kryzys 

ogólnoświatowy
World Trade Organisation (WTO) 

Światowa Organizacja Handlu

R
(Eastern) Orthodox 

prawosławny
a cycle of rebirth reinkarnacja
Buddhist buddysta, buddyjski
Catholic katolik, katolicki
Christian chrześcijanin, 

chrześcijański
Gospel Ewangelia
go to church chodzić do kościoła
Hebrew hebrajski
Jew Żyd (narodowość) i żyd 

(wyznanie)
mosque meczet
Muslim muzułmanin, 

muzułmański
pilgrimage pielgrzymka
pray modlić się
synagogue synagoga
temple świątynia
Torah Tora, Pięcioksiąg Mojżesza

C

C  
abolish znieść, obalić
capital punishment kara śmierci
criminal trial proces karny
eligible for parole uprawniony 

do ubiegania się o zwolnienie 
warunkowe

exile wygnać
guilt wina
imprison uwięzić
jury ława przysięgłych
the law of the land prawo 

obowiązujące w (danym) kraju
lawful zgodny z prawem
lenient sentence łagodny wyrok
life imprisonment kara 

dożywotniego pozbawienia 
wolności

outlaw zakazywać 
prosecution oskarżenie, 

zaskarżenie, oskarżyciel
sense of injustice poczucie 

niesprawiedliwości
(ten years’) imprisonment 

(dziesięć lat) pozbawienia 
wolności

C  
armed robbery napad z bronią 

w ręku
arson podpalenie
attempt usiłować
blackmail szantaż, szantażować
break into włamać się do
bribe łapówka
bribery łapownictwo
burglary włamanie
commit a crime popełnić 

przestępstwo
demand ransom zażądać okupu
extort wymusić
hijacking porwanie (np. 

samolotu)
hostage zakładnik

manslaughter nieumyślne 
spowodowanie śmierci 

mugging rozbój, napaść uliczna
reveal confi dential 

information ujawniać poufne 
informacje

riots zamieszki
rob at gunpoint obrabować 

kogoś grożąc pistoletem
set fi re to sth podpalić coś
teenage delinquent nieletni 

przestępca
thief złodziej
treason zdrada
unauthorised possession of 

fi rearms posiadanie broni bez 
zezwolenia

C-  
accuse sb of sth oskarżyć kogoś 

o coś
arrest sb for sth aresztować 

kogoś za coś
fi nd sb guilty of uznać kogoś 

winnym
charge sb with sth oskarżyć 

kogoś o coś
disqualify from (driving) 

odebrać komuś prawo 
prowadzenia pojazdów 
mechanicznych

sentence to…for skazać na 
(karę)… za (przestępstwo) 

suspect sb of sth podejrzewać 
kogoś o coś

F 
aid pomoc humanitarna
bring an end to violence położyć 

kres przemocy
ceasefi re zawieszenie broni
developing countries kraje 

rozwijające się
independence niepodległość
justifi ed use of force 

usprawiedliwione użycie siły
Middle East peace talks 

rozmowy pokojowe na Bliskim 
Wschodzie

outline a plan nakreślić plan
peace talks/process/treaty 

rozmowy pokojowe/proces/
traktat pokojowy

reach a long-lasting agreement 
osiągnąć trwałe porozumienie

surrender (to sb)  poddać się 
(komuś)

weapons of mass destruction 
(WMD) broń masowego 
rażenia

S 
discriminate against sb 

dyskryminować kogoś
discrimination dyskryminacja
homelessness bezdomność
immigrant imigrant
poverty bieda
social inequality nierówności 

społeczne
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