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A
a piece of cake | łatwizna, bułka z 
masłem

a tad | trochę

abandoned | porzucony

abbreviation | skrót

absence | nieobecność

abuse | nadużywanie, zbyt częste 
używanie

abusive | krzywdzący, obraźliwy

access to sth | dostęp do czegoś

according to sb/sth | według 
kogoś/czegoś

account | konto

achievement | osiągnięcie

actually | właściwie

ad revenue ˈæd ˈrevənuː | dochód 
z reklam

addcited to sth | uzależniony od 
czegoś

adolescent | młodzieżowy

advance ədˈvɑːns / ədˈvæns | 
postęp

advantage | zaleta, plus

advertisement | reklama

advertising | reklama

advertising agency | agencja 
reklamowa

aim | cel

aimed at sb | skierowany do kogoś

airtight | szczelny

aka = also known as | znany 
również jako

akin to sth | równoznaczny z czymś

alleged | rzekomy

all-rounder | osoba wszechstronna

amount | ilość

amused | zdumiony

amusing | zabawny

app | aplikacja

apparently | najwyraźniej, 
najwidoczniej

appealing | atrakcyjny, 
przyciągający wzrok

approach | podejście

appropriate | odpowiedni, 
właściwy

approximately | około, w 
przybliżeniu

ardent | zagorzały

array of sth | wachlarz/zakres 
czegoś

artificial | sztuczny

as well as | jak również

asset | wartość, atut

assumption | założenie

astounded əˈstaʊndɪd | zdumiony

at all | w ogóle

at first glance | na pierwszy rzut 
oka

at least | przynajmniej

at one’s disposal | do dyspozycji 
kogoś

at sb’s expense | czyimś kosztem

attempt | próba

attempt | próba, usiłowanie

audience ˈɔːdiəns | publika

available əˈveɪləbl | dostępny

average Joe | przeciętny zjadacz 
chleba

B
bachelor’s degree | licencjat

backed by sb | wspierany przez 
kogoś

backlash | ostry sprzeciw, 
gwałtowna reakcja

badge bædʒ | odznaka

barely | ledwo

bean | fasola

beauty queen | królowa piękności

bee keeping | hodowla pszczół

behaviour | zachowanie

belief | wierzenie, pogląd

besieged bɪˈsiːdʒed | napastowany, 
męczony

beverage | napój

black tie event | oficjalne przyjęcie, 
oficjalna gala

blockbuster | hit kinowy

blur-free blɜː(r) / blɜːr friː | wyraźny

blurry | zamazany

boredom | nuda

brainchild | pomysł

breed | rasa

broken | zepsuty

buffer speed | prędkość 
buforowania

burglary ˈbɜː(r)ɡləri | włamanie

by far | jak dotąd

by the turn of X | na przełomie X

C
capable of sth ˈkeɪpəbl əv 
ˈsʌmθɪŋ | zdolny do czegoś

catchy | chwytliwy

caution | ostrożność

century | stulecie

chained to sth | przykuty do czegoś

challenge | wyzwanie

charge | zarzut

charger | ładowarka

cheesy | oklepany, tandetny

chef | szef kuchni

childhood | dzieciństwo

childish | dziecinny

Cinderella | Kopciuszek

civil unrest | zamieszki/rozruchy 
społeczne

classified advertisement | 
ogłoszenie drobne

clumsy | niezdarny

cold | przeziębienie

commercial | komercyjny

commodity | towar

commonly | powszechnie
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community | społeczność

community management 
basics | podstawy zarządzania 
społecznością

commute | dojazd do pracy

comparable | porównywalny

comparatively | porównywalnie

compelling | przekonujący, 
przykuwający uwagę

competitive advantage | przewaga

concern | troska, zaniepokojenie

connectivity | łączność

considerable | znaczny

considered | uważany

constant | stały, ciągły

container | pojemnik

contempt for sth | gardzenie 
czymś, pogarda względem czegoś 

content | zawartość, treść

content manager | menadżer 
zajmujący się treścią/zawartością 
(np. serwisu)

contraption | pot. ustrojstwo

contribution | wkład

cop | pot. policjant, glina

copycat | imitujący, naśladujący

counterproductive | przynoszący 
efekt przeciwny do zamierzonego, 
bezowocny

countless | niezliczone

court case | sprawa w sądzie

cream of the crop | śmietanka, 
najlepszy z najlepszych

credentials | referencje

crowd | tłum

crucial | zasadniczy

crunch | brzuszek

cunning | przebiegły

currency | waluta

current | obecny

currently | obecnie

curriculum kəˈrɪkjələm | program 
nauczania

customer | klient

customer loyalty | lojalność klienta

D
data | dane

database management | 
zarządzanie bazą danych

dawn dɔːn | świt

dazzling | zdumiewający

death sentence | wyrok śmierci

dedication | oddanie

definitely | zdecydowanie

demand | żądanie, popyt

dent | wgniecenie

depending | w zależności od

deprived of sth | pozbawiony 
czegoś

designed | zaprojektowany

desperate | desperacki

despite sth | pomimo czegoś

device | urządzenie

devised | wymyślony

devoid of sth | pozbawiony czegoś

digital | cyfrowy

digitally mediated | za 
pośrednictwem mediów cyfrowych

direct | bezpośredni

disaster | katastrofa

diversity | różnorodność

DIY = do it yourself | zrób to sam

door lock | zamek w drzwiach

downfall | upadek

downloaded | ściągnięty, pobrany

downside | minus

drawing | rysunek

driven by sth | napędzany przez 
coś, powodowany czymś

drowning | tonący

dubious | wątpliwy

due to sth | z powodu czegoś, 
dzięki czemuś

E
eagerly ˈiːɡəli / ˈiːɡərli | chętnie

ease | łatwość

efficient | wydajny, skuteczny

efficiently | skutecznie

either…or… | albo…albo…

embarassing ɪmˈbærəsɪŋ | 
krępujący, zawstydzający

embarrassment | wstyd

employee | pracownik

employees’ engagement | 
zaangażowanie pracowników

employer | pracodawca

endeavour ɪnˈdevə(r) /ɪnˈdevər | 
przedsięwzięcie

enlightening | pouczający

entertainment | rozrywka

entire | cały

entirely | całkowicie

entity | jednostka

entrepreneur ˌɒntrəprəˈnɜː(r) / 
ˌɑːntrəprəˈnɜːr | przedsiębiorca

environment | środowisko

equivalent | odpowiednik

essential | zasadniczy, kluczowy

evanescent ˌiːvəˈnesnt /
ˌevəˈnesnt | ulotny, przemijający

evidence | dowód, dowody

exaggeration | przesada

example input | wprowadzenie 
przykładowych danych

exchange with sb | wymiana z kimś

expertise ˌekspɜːˈtiːz / 
ˌekspɜːrˈtiːz | wiedza

extension ɪkˈstenʃn | rozszerzenie

extensive | złożony, kompleksowy

extra edge | przewaga

extremely | wyjątkowo

eye-watering | olbrzymi, ogromny
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F
face-to-face | bezpośredni

factor | czynnik

fad | przelotna moda

failure | niepowodzenie, porażka

fairly | dość

fame | sława

faraway | odległy

far-fetched | przesadzony

fate | los

faulty | wadliwy, popsuty

faux pas | gafa

feature | cecha

feeble | słaby, marny

fellow | pot. kolega

fine-tuned | dopracowany, 
dopieszczony

first foray into sth fɜːst / fɜːrst ˈfɒreɪ 
/ ˈfɔːreɪ ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ | pierwsze 
kroki w czymś/w jakiejś dziedzinie

flat | mieszkanie

fleeting | ulotny

flexible | elastyczny

flick | pot. film

flow | przepływ

focus | skoncentrowanie na czymś

foe fəʊ / foʊ | wróg

follower | zwolennik, stały 
czytelnik danego bloga

following sth | po czymś

foolproof | niezawodny

for recruitment purposes | dla 
celów rekrutacji

forgetful | zapominalski

fork | widelec

fount of knowledge | skarbnica 
wiedzy

fraud frɔːd | oszustwo

free of charge | za darmo

freely | swobodnie

fridge | lodówka

from scratch | od zera

funeral | pogrzeb

G
galloping | szybki

gap | luka

GDP = Gross Domestic Product | 
PKB (Produkt Krajowy Brutto)

geared towards sb | adresowany 
do kogoś

geek | pot. maniak, dziwak

gem | klejnot, skarb

genre ˈʒɒ̃rə / ˈʒɒnrə | gatunek

given | dany

gizmo | gadżet

glitch | pot. usterka, problem, 
krótkotrwałe zakłócenie

glitchy | pot. wadliwy

goofy | głupawy

goss | pot. plotki

gossip | plotki

government | rząd

government | rządowy

graduate | absolwent

grain of truth | ziarenko prawdy

gym | siłownia

H
habit | zwyczaj

hamstring | ścięgno podkolanowe

handful | garstka

handy | poręczny

hang on | poczekaj

hard drive | twardy dysk

hardship | trudność, problem

hardware | sprzęt komputerowy

hashtag | znak graficzny w 
postaci kratki używany w mediach 
społecznościowych (#)

hatred ˈheɪtrɪd | nienawiść

have to | musieć

hazard | ryzyko

headhunter | pot. przen. łowca 
głów

headline | nagłówek

heating system | system 
ogrzewania

heir eə(r) / er | dziedziczka

hence | stąd

Herculean ˌhɜːkjuˈliːən / 
ˌhɜːrkjuˈliːən | herkulesowy

hermit | pustelnik

hidden | ukryty

household | gospodarstwo 
domowe

household name | powszechnie 
znane nazwisko/nazwa

humane hjuːˈmeɪn | ludzki, 
przyjazny człowiekowi

hunk | pot. przystojniak, niezłe 
ciacho

hurry | pośpiech

I
illness | choroba, przypadłość, 
dolegliwość

immature | niedojrzały

impact on sth | wpływ na coś

improved | ulepszony

in an attempt to | aby

in essence | krótko mówiąc

in order to | aby, żeby

in person | osobiście

in the fear | w obawie

in turn | z kolei

inconvenience | niedogodność

incredible | niewiarygodny

incredibly | niesłychanie

indispensable | nieodzowny

individual | osobny

inevitable ɪnˈevɪtəbl | nieunikniony

infinitely | nieskończenie
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ingrained | integralny

inhabitant | mieszkaniec

initially | początkowo

injury ˈɪndʒəri | uszkodzenie, uraz

input style | styl interfesju 
(prezentowania danych)

insensivity | brak wrażliwości

insight into sth | wgląd w coś

instead | w zamian, zamiast (tego)

internetainer | osoba dostarczająca 
swoimi produkcjami rozrywki w 
Internecie

invasion of privacy | naruszenie 
prywatności

inventor | wynalazca

irksome | denerwujący

issue | sprawa, problem

it’s up to you | zależy od ciebie

item | rzecz

J
jewellery ˈdʒuːəlri | biżuteria

Joe Public | przeciętny zjadacz 
chleba

juicy | soczysty

justification | uzasadnienie

K
kaput | pot. zepsuty

kiss of life | drugie życie, tchnienie 
życia

kit | wyposażenie

L
lack | brak

leading | wiodący

legal | legalny

legitimate | legalny

leisure time | wolny czas

lie | kłamstwo

life hacks | triki, sposoby na 
ułatwianie sobie życia

lifehack | trik, metoda, sposób

loafers | mokasyny

longevity lɒnˈdʒevəti / 
lɔːnˈdʒevəti | długowieczność

lout | obraź. cham, żul

luxury ˈlʌkʃəri | luksus

M
mainframe | jednostka centralna

majority | większość

marginalised | zmarginalizowany

master’s degree | stopień magistra

matter of time | kwestia czasu

meaning that... | co oznacza, że...

means | środek

meant to | która ma na celu

meanwhile | podczas gdy

memoir ˈmemwɑː(r) / ˈmemwɑːr | 
wspomnienie

menial | mało ważny, drobny

menial ˈmiːniəl | podrzędny

millennium | tysiąclecie

moaner | maruda, zrzęda

model railways | modele kolei

moisture | wilgoć

morsel | kąsek

must | konieczność

N
nasty | paskudny, wstrętny, 
złośliwy

newsfeed | przepływ informacji

niche niːʃ / nɪtʃ | nisza

nooks and crannies nʊks ən 
ˈkræniz | zakamarki

not know sb from Adam | pot. nie 
mieć pojęcia kto to, zupełnie kogoś 
nie poznawać

notable | zauważalny

novice ˈnɒvɪs / ˈnɑːvɪs | nowicjusz, 
żółtodziób

nowadays | obecnie

nuclear weapons | broń atomowa

numb nʌm | odrętwiały

numerous | liczne

O
objective əbˈdʒektɪv | cel

obscurity | mrok, ciemność

obvious ˈɒbviəs / ˈɑːbviəs | 
oczywisty

occupant ˈɒkjəpənt / ˈɑːkəpənt | 
mieszkaniec

offensive | obraźliwy

oft-neglected | często 
zaniedbywany

on the other hand | z drugiej 
strony

on top of that | ponadto

one-liner | jedna linijka tekstu

ongoings | bieżące wydarzenia

opportunity | okazja, możliwość, 
szansa

order | komenda, rozkaz

outfit | strój

outrage | wściekłość

outsourcing | zlecanie pracy/zadań 
podmiotom zewnętrznym

outstanding | wyjątkowy

over the top | przesadzony

overabundance ˈəʊvə(r)
əˈbʌndəns | nadmiar

overaged | za stary, przejrzały

overlooked | przeoczony, 
pominięty

overly | na wyrost, nadmiernie

over-saturated | przepełniony, 
przesycony

overtly | otwarcie, jawnie

owner | właściciel

oyster | ostryga
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P
paradise | raj

paramount | nadrzędny, 
najważniejszy

participant | uczestnik

particle physics | fizyka cząstek 
elementarnych

passé | niemodny, przestarzały

pastime | rozrywka

path | ścieżka

pattern | wzorzec

pavement | chodnik

PC = personal computer | 
komputer osobisty

peer | rówieśnik

peer pressure | nacisk/presja ze 
strony rówieśników

perseverance ˌpɜːsɪˈvɪərəns / 
ˌpɜːrsəˈvɪrəns | wytrwałość

pervasive | wszechobecny

petite | fr. mały

phenomenon fəˈnɒmɪnən/ 
fəˈnɑːmɪnən | zjawisko

photo diary | foto pamiętnik

piece of junk | śmieć

plenty | mnóstwo

portable | przenośny

postgraduate | podyplomowy

PR = public relations | kreowanie 
wizerunku firmy

praise | pochwała

prediction | przewidywanie

previous | uprzedni, wcześniejszy, 
poprzedni

previously | wcześniej, uprzednio

primary | główny

prince charming | królewicz z bajki

privacy settings | ustawienia 
prywatności

profoundly | dogłębnie

pros and cons | za i przeciw

publikacja/pozycja

pumps | czółenka

pure | czysty

purpose | cel

purse pɜːs / pɜːrs | torebka

push up | pompka

Q
quirky | dziwaczny, ekscentryczny

R
range | zakres

readily | łatwo, szybko

read-only | tylko do odczytu

realm | królestwo

reason | przyczyna

recipe aggregator | zbiór 
przepisów kulinarnych

recipient | odbiorca

reciprocal | odwzajemniony

recognisable | rozpoznawalny

refrigerator | lodówka

registered | zarejestrowany

relative | krewny

relatively | względnie, stosunkowo

relevant | istotny

reminder | przypomnienie

remotely | zdalnie

renowned rɪˈnaʊnd | uznany

request | prośba

requirement | wymóg, wymaganie

research rɪˈsɜːtʃ / rɪˈsɜːrtʃ | badania

resurgence rɪˈsɜːdʒəns / 
rɪˈsɜːrdʒəns | odrodzenie się

revered | szanowany

review | recenzja

reward | nagroda

rewarded | nagrodzony

royalty | tantiema, należność

rubbish | bzdury, śmieci

S
sat nav = satellite navigation | 
nawigacja satelitarna

savvy ˈsævi | sprytny, wprawny

scary | przerażający

scholar ˈskɒlə(r) / ˈskɑːlər | 
akademik, naukowiec

school bully | szkolny 
prześladowca, dręczyciel

scores | wyniki

scrapbooking | tworzone ręcznie 
albumy ze zdjęciami i rodzinnymi 
pamiątkami

scratch | rysa

screen | ekran

search engine | wyszukiwarka

self-made man | człowiek 
zawdzięczający wszystko własnej 
pracy

semantic | semantyczny

sensor | czujnik

SEO = search engine optimization | 
działania promujące serwisy 
internetowe w wyszukiwarkach

sequinned ˈsiːkwɪnd | wyszywany 
cekinami

setting | sceneria, okazja

sexting | wysyłanie przez komórkę 
(lub inne urządzenie mobilne) 
SMS-ów, zdjęć i/lub filmów o treści 
erotycznej

simultaneously ˌsɪmlˈteɪniəsli / 
ˌsaɪmlˈteɪniəsli | jednocześnie

since time immemorial | od 
niepamiętnych czasów

skinny | chudy

smart | sprytny, mądry, bystry

smart device | urządzenie 
inteligentne (np. smartfon)

snap | fotka

snippets of wisdom | złote myśli

social media | media 
społecznościowe

social media brand presence | 
obecność marki w mediach 
społecznościowych
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social media network | sieć 
mediów społecznościowych

socialite | bywalec, bywalczyni

socket/plug | gniazdko 
(elektryczne)

software | oprogramowanie

sophisticated | wyrafinowany

sorted out | zorganizowany

soufflé | fr. suflet

source sɔːs / sɔːrs | źródło

speaker | mówca

squat | przysiad

stage | etap

standup comedian | komik 
występujący solo

startlingly | zdumiewająco

stash | pot. ukryty zapas

steep | wysoki, wygórowany

still | nieruchomy

stimulus | bodziec

stocked with sth | zaopatrzony w 
coś

stopover | przystanek

straightforward | prosty, 
nieskomplikowany

subtle ˈsʌtl | subtelny

sufficiently | w wystarczającym 
stopniu

suitable | odpowiedni (dla kogoś), 
pasujący (do kogoś)

sunset | zachód słońca

surefire | pewny, niezawodny

survey ˈsɜːveɪ / ˈsɜːrveɪ | ankieta

survival | przetrwanie

syncing | synchronizowanie

T
tagline | hasło przewodnie, slogan

taken over by sth | przejęty przez 
coś, zdominowany przez coś

target group | grupa docelowa

tasteless | niesmaczny

tech writer | autor dokumentacji 
technicznej technicznej, program 
konserwacji

TED talk | prezentacja wygłaszana 
na konferencji organizacji TED

teen | nastolatek

teenage | nastoletni, dla 
nastolatków

tense | napięty

terrified | przerażony

terrifying | przerażający

the latter | ten drugi

thief | złodziej

think tank | zespół ekspertów/
doradców

thinker | myśliciel

third-party | osoby trzecie

thoroughly | gruntownie

though | choć, chociaż

threatened | zagrożony

tipple | trunek

tiring | męczący

to absorb sth | wchłonąć coś

to access sth | mieć/uzyskiwać do 
czegoś dostęp

to act up | psuć się, szwankować

to advertise | za/reklamować się

to advise sb | doradzać komuś

to agree | zgadzać się

to aid sb | pomóc komuś, 
wspomagać kogoś

to alert sb | ostrzegać kogoś

to allow sb to do sth | pozwalać 
komuś na z/robienie czegoś,  
umożliwiać komuś z/robienie 
czegoś

to alter sth tu ˈɔːltə(r) / ˈɔːltər 
ˈsʌmθɪŋ | zmieniać coś

to announce sth | ogłaszać coś

to apologise for sth | przeprosić za 
coś

to appeal to sb | podobać się 
komuś, trafiać do kogoś

to appear | pojawiać się

to apply sth | za/stosować coś

to argue that… | przekonywać, że…

to arise from sth | wynikać z 
czegoś

to attend sth | uczestniczyć 
w czymś (jakimś wydarzeniu), 
uczęszczać na coś (np. na zajęcia)

to augment sth | zwiększać coś

to avoid sth | unikać czegoś

to await sth | oczekiwać na coś

to be able to do sth | być w stanie 
coś zrobić

to be about to do sth | być o krok 
od zrobienia czegoś, mieć zaraz coś 
zrobić

to be accounted for | być 
uwzględnionym

to be accused of sth | zostać o coś 
oskarżonym

to be asked for sth | być 
proszonym o coś

to be back in vogue | znowu być w 
modzie

to be bust | BrE być zepsutym/
nawalić

to be carried out | być 
przeprowadzanym, prowadzonym

to be concerned about sb/sth | 
troszczyć się o kogoś/coś

to be deemed surplus to sth tə 
bi diːmd ˈsɜːpləs / ˈsɜːrpləs tə 
ˈsʌmθɪŋ | zostać uznanym za 
zbędny dodatek do czegoś

to be desperate for sth | łaknąć 
czegoś, pożądać czegoś

to be down to sth | być 
spowodowanym czymś

to be enamoured with sth | być w 
czymś rozkochanym

to be familiar with sth | być z 
czymś zaznajomionym

to be far off the mark | być 
dalekim od prawdy

to be fired | zostać zwolnionym

to be forwarded to X | zostać 
przekierowanym na X

to be in a rush | śpieszyć się

to be in the spotlight | być w 
centrum uwagi
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to be in uproar tə bi ɪn ˈʌprɔː(r) / 
ˈʌprɔːr | okazywać wzburzenie

to be lit up with sth | rozbłyskiwać 
czymś

to be littered with sth | być 
zaśmieconym czymś

to be out of one’s depths | czuć się 
zagubionym, gubić się

to be out of range | być poza 
zasięgiem

to be over | być skończonym

to be owned by X | być własnością 
X

to be put off | zrażać się do czegoś

to be referred to as X | być 
zwanym X

to be snap-happy | nadużywać 
aparatu fotograficznego, ciągle 
robić zdjęcia

to be tempted to do sth | skusić się 
na z/robienie czegoś

to be unresponsive | nie 
odpowiadać

to be up | być skończonym

to beg sb | błagać kogoś

to behave | zachowywać się

to behave | zachowywać się

to bite the bullet | chwycić byka za 
rogi

to blow hot and cold | zmieniać 
krańcowo poglądy

to boast sth | szczycić się czymś

to break into sth | włamać się do 
czegoś

to bully sb tə ˈbʊli ˈsʌmbədi | 
dręczyć, prześladować kogoś

to buzz | za/dzwonić

to capture sth | u/chwycić coś

to catch on | chwycić, stać się 
popularnym

to catch on | stawać się modnym

to cause sth | spowodować coś

to come in handy | przydawać się

to come out | wychodzić

to come to terms with sth | 
pogodzić się z czymś

to come under scrutiny | być 
bacznie obserwowanym, podlegać 
wnikliwej analizie

to come up | pojawiać się, 
wyskakiwać

to commence sth | zacząć coś

to conduct sth | przeprowadzać 
coś

to conquer sth | podbijać coś

to constitute sth | stanowić coś

to contain sth | zawierać coś

to cover sth | obejmować coś

to crack | popękać

to craft sth | s/tworzyć coś

to cut the mustard | spełniać 
oczekiwania

to defend oneself | obronić się, 
wybronić się

to deny sth | zaprzeczyć czemuś

to depend on sth | zależeć od 
czegoś

to detect sth | wykrywać coś

to develop sth | rozwinąć coś

to die out | wymrzeć

to diminish | zmniejszać się

to disappear | znikać

to discover sth | odkryć coś

to divulge sth tə daɪˈvʌldʒ 
ˈsʌmθɪŋ | ujawnić coś

to download sth | ściągnąć coś, 
pobrać coś

to drive traffic to (blog/website) | 
zwiększać ruch, tworzyć ruch

to drop sth | upuścić coś

to emphasise sth | kłaść nacisk na 
coś

to emphasise sth | podkreślać coś

to enable sb to do sth | umożliwiać 
komuś z/robienie czegoś

to encourage sb to do sth | 
zachęcić kogoś do z/robienia czegoś

to end up | s/kończyć

to engage in sth | angażować się 
w coś

to ensure that… | gwarantować, 
że…

to entertain | bawić się

to envisage sth tu ɪnˈvɪzɪdʒ 
ˈsʌmθɪŋ | wyobrażać sobie coś

to escape | uciekać

to estimate sth | o/szacować coś

to estimate that…. | przewidywać, 
że…

to facilitate sth | ułatwić coś

to fail | zawieść, nie udać się, nie 
powieść się

to familiarise sb with sth | 
zaznajomić kogoś z czymś

to feed sth with sth | nakarmić coś 
czymś

to figure sth out | wymyślić, 
wykombinować, zrozumieć coś

to find out sth | dowiadywać się 
czegoś

to fine-tune sth | dostroić coś, 
poprawić coś

to fit in sth | mieścić się w czymś

to fix sth | naprawiać coś

to force sb to do sth | zmusić kogoś 
do zrobienia czegoś

to forecast sth | przewidywać coś, 
prognozować

to fork out on sth | 
wykosztowywać się na coś

to gain attention | przykuwać 
uwagę

to gain sth | uzyskiwać, zdobywać 
coś

to get at sth | dostać się do czegoś

to get comfortable with sth tə 
ɡet ˈkʌmftəbl / ˈkʌmfətəbl wɪð / 
wɪθ ˈsʌmθɪŋ | przyzwyczaić się/
przywyknąć do czegoś, oswoić się z 
czymś

to get in on the action | 
uczestniczyć w czymś,

to get into a fight with sb | wdać 
się z kimś w bójkę

to get one’s point across on sth | 
przekazywać swój punkt widzenia

to get oneself into hot water | 
wpaść w tarapaty
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to get out | wyjść

to get rid of sth | pozbyć się czegoś

to get straight to the point | 
przechodzić do rzeczy/do sedna

to get the word out | informować, 
powiadamiać, rozpowszechniać 
informacje

to get things done | pot. załatwić 
coś

to get up to no good | zachowywać 
się w nieodpowiedni sposób, 
przeskrobać coś

to go against sb | obrócić się 
przeciwko komuś

to go against the tide | wyłamywać 
się

to go haywire | pot. zepsuć się, 
zawieść (o urządzeniu), sfiksować

to go on to do sth | przejść do 
zrobienia czegoś

to go well together | pasować do 
siebie

to graduate | ukończyć studia

to greet sb | witać kogoś, 
pozdrawiać kogoś, po/witać kogoś

to grow accustomed to sth | 
przyzwyczajać się do czegoś

to grow up | dorastać

to have an egg on one’s face | 
zostać upokorzonym

to have sth in one’s blood | mieć 
coś we krwi

to have the opportunity to do sth | 
mieć okazję/sposobność z/robienia 
czegoś

to heat sth up | podgrzewać coś

to hide behind sth | ukrywać się za 
czymś

to identify sth | określić coś

to impact sth | wpływać na coś

to imply sth | sugerować, 
implikować, oznaczać coś

to improve sth | polepszyć coś

to include sth | obejmować coś

to increase by X % | wzrosnąć o X 
%

to increase sth | powiększyć coś

to indicate sth | wskazywać na coś

to influence sth | wpływać na coś

to input sth | wprowadzać coś (do 
systemu)

to insult sb | obrażać kogoś

to invent sth | wynaleźć coś

to involve sth | obejmować coś

to join | dołączać

to keep in touch | być w kontakcie

to keep sb safe | dbać o czyjeś 
bezpieczeństwo

to keep track of sth | śledzić coś

to kickstart sth | ożywić coś, 
rozruszać coś

to lag | opóźniać się

to last | trwać

to lead to sth | prowadzić do 
czegoś

to let sb do sth | pozwalać komuś 
na z/robienie czegoś

to let sb/sth out of sth | 
wypuszczać kogoś/coś z czegoś

to let sth sit undisturbed | nie 
ruszać czegoś

to load sth | pobrać coś

to log off | wylogowywać się

to look for sth | szukać czegoś

to loom | zbliżać się

to maintain sth | utrzymywać/
zachować coś

to make a killing | zarabiać krocie

to make a living | zarabiać na życie

to make a name for oneself | 
wyrabiać sobie renomę

to make an appearance | pojawiać 
się

“to make it big | odnieść sukces 
(zwłaszcza finansowy)”

to make sth a breeze | pot. 
sprawiać, że coś jest pestką/
łatwizną

to make the leap to stardom | stać 
się sławnym

to make waves | robić wrażenie, 
zamieszać

to measure sth | dokonywać 
pomiaru czegoś 

to meet the requirements | 
spełniać oczekiwania

to mingle with sth | mieszać się z 
czymś

to monetise sth | spieniężyć coś

to mould sth | uformować coś

to obtain sth | uzyskiwać coś

to occur tu əˈkɜː(r) / əˈkɜːr | 
występować

to open the flood gates to/for sb/
sth tu ˈəʊpən ðə flʌd ɡeɪts tə / fə(r) 
ˈsʌmbədi / ˈsʌmθɪŋ | pozwolić na 
swobodny napływ kogoś/czegoś, 
dać początek komuś/czemuś

to order sth | zamawiać coś

to overheat | przegrzewać się

to overtake sb | przejmować nad 
kimś kontrolę

to participate | uczestniczyć

to pay attention to sth | zwracać 
na coś uwagę

to pay off | opłacać się

to perform | wykonywać, robić

to peter away | zanikać, umierać

to pick sth | wybierać coś

to pique one’s curiosity tə piːk 
wʌnz ˌkjʊəriˈɒsəti / ˌkjʊriˈɑːsəti | 
wzbudzać czyjąś ciekawość

to place sth in sth | umieszczać coś 
w czymś

to plug sth in | podłączyć do prądu

to point out that… | wskazywać, 
że…

to point to sth | wskazywać na coś

to pose a threat | stanowić 
zagrożenie

to precede sth | poprzedzać coś

to predict sth | przewidywać coś

to presume | zakładać, 
przypuszczać

to prevent sth | zapobiegać czemuś

to process sth | przetwarzać coś

to provide sth with sth | 
dostarczać czemuś czegoś
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to pull a muscle | naciągnąć 
mięsień

to put sth to the forefront | 
uplasować coś na czele

to put up with sth | po/godzić się 
z czymś

to raise money | zbierać pieniądze

to raise one’s eybrows | wprawić 
kogoś w zdumienie

to ramble | rozgadywać się, 
rozpisywać się

to range from X to Y | obejmować 
od X do Y

to reap sth | zbierać, zebrać coś

to reboot sth | z/restartować coś

to refuse to do sth | odmówić z/
robienia czegoś

to rely on sth | polegać na czymś

to remain | pozostawać

to remind sb to do sth | 
przypominać komuś o z/robieniu 
czegoś

to render sth useless | czynić coś 
bezużytecznym, sprawiać, że coś 
jest bezużyteczne

to replace sth with sth | zastąpić 
coś czymś

to replicate sth | powtórzyć coś, 
powielić coś, skopiować coś

to repost sth | udostępnić post 
kolejnym osobom

to require sth | wymagać czegoś

to resemble sth | przypominać coś

to retrieve sth | odzyskiwać, 
uzyskiwać coś

to reveal sth | ujawniać coś

to review sth | opisać coś, 
zrecenzować coś

to ridicule sb | drwić z kogoś

to ridicule sb | wyśmiewać kogoś

to rule out sth | wy/eliminować 
coś

to run low on sth | kończyć się  
(o czymś)

to run out | wyczerpać się

to save money | oszczędzać

to seal sth | uszczelnić coś

to search sth | przeszukiwać coś

to see red | wściec się

to seem that… | wydawać się, że…

to set about doing sth | zabrać się 
do zrobienia czegoś

to set foot on sth | postawić na 
czymś nogę

to set sb/sth apart from sth | 
odróżniać kogoś/coś od czegoś

to share sth | dzielić się czymś

to share sth with sb | dzielić się 
czymś z kimś

to shatter | stłuc się

to shift sth from X to Y | przenosić 
coś z X do Y

to showcase sth | zamieścić coś, 
wy/eksponować coś

to sift sth through | przetworzyć 
coś

to sign sth | podpisywać coś

to simplify sth | upraszczać coś

to smooth sth out | wygładzić coś

to socialise | utrzymywać kontakty 
towarzyskie

to split with X | zerwać z X, 
zaprzestać współpracy z X

to spot sth | zauważyć coś, 
dostrzec coś

to spring up | pojawiać się

to stand out | wyróżniać się

to store sth | przechowywać coś

to struggle | walczyć, zmagać się/
borykać się z czymś

to struggle | zmagać się

to surpass sb | przewyższyć kogoś

to swallow up sth | połykać coś

to sweat bucket loads | zlewać/
oblewać się potem

to take a glance at sth | rzucać 
okiem na coś

to take off | odnieść sukces

to take over from sth | prześcignąć 
coś, wygrać z czymś

to take place | mieć miejsce

to take sth at face value | zakładać 
prawdziwość czegoś, uznawać coś 
za pewnik

to take sth by storm | wziąć coś 
szturmem, podbić, zawojować

to take sth into consideration | 
brać coś pod uwagę

to take up sth | podejmować coś

to tap sth | wpisać coś, wklepać 
coś

to think outside the box | być 
oryginalnym, myśleć kreatywnie

to tie in sth with sth | powiązać 
coś z czymś

to track sth | śledzić coś

to trade sth in sth | wymienić coś 
na coś

to turn over sth | inkasować coś

to turn sb into sb | zmienić kogoś 
w kogoś

to upload sth | umieścić w sieci, 
pobrać coś 

to vent sth | dawać czemuś upust

to wane | blednąć

to warn of sth | ostrzegać przed 
czymś

to warn sb about sth | ostrzegać 
kogoś przed czymś

to wear sb down | nużyć kogoś

to whine about sth tə waɪn əˈbaʊt 
ˈsʌmθɪŋ | narzekać na coś, jęczeć

to work out | ćwiczyć

to-do list | lista zadań do 
wykonania

tool | narzędzie

touchy | delikatny

traffic | ruch

treasure trove | skarbnica

trend setter | osoba wyznaczająca 
trendy

tricky | trudny

truant ˈtruːənt | wagarowicz

trustworthy | wiarygodny

tutorials | lekcje

tweak | ulepszenie, podrasowanie



englishmatters.pl
THE DIGITAL GENERATION

16/2016

Colorful
MEDIA

U
ultramarine | ultramarynowy, 
intensywnie niebieski

unable to do sth | niezdolny do 
zrobienia czegoś

uncooked | surowy

undesirable ˌʌndɪˈzaɪərəbl | 
niepożądany

untalked | nieomówiony

untapped | niewykorzystany

up and coming | wschodzący

update | aktualizacja

usefulness | użyteczność

user | użytkownik

utilitarian | praktyczny, 
funkcjonalny

utility test | test użyteczności

uttered | wymawiany

UX = user’s experience | całość 
wrażeń doświadczanych przez 
użytkownika interaktywnego 
produktu

V
vacuum cleaner ˈvækjuəm ˈkliːnə(r) 
/ ˈkliːnər | odkurzacz

vague veɪɡ | niejasny

valuable | wartościowy

vanity | próżność

varied | zróżnicowany

variety | różnorodność

vast | obszerny

versus | kontra

vexing | irytujący, dokuczliwy

via ˈvaɪə / ˈviːə | poprzez, za 
pomocą

victim | ofiara

vindicative | mściwy

viral | szybko rozprzestrzeniający 
się

virtual | wirtualny

vital | kluczowy, zasadniczy

voice-command | działający na 
komendę głosową

W
warplane | samolot bojowy

waterskiing | narciarstwo wodne

wealth | bogactwo

wear and tear weə(r) / wer ən 
teə(r) / ter | zużycie

wearable technology | 
odzież, akcesoria zawierające 
technologiczne gadżety

whether | czy

whilst | podczas

Wi-Fi = wireless fidelity ˈwaɪ faɪ | 
bezprzewodowa sieć komputerowa

within X | w ciągu X

word-of-mouth marketing | 
marketing szeptany

workout | trening

workshop | warsztat

worldwide | na całym świecie

wrecked rekt | zepsuty

wrinkle ˈrɪŋkl | zmarszczka

X
X-dimensional | X-wymiarowy

X-driven | napędzany przez X

Y
youths | młodzi


