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Angielsko-polski słownik  
wyrazów bliskoznacznych  

 

 

• Słownik, który nie ma odpowiednika na rynku   
 

• Ponad 4000 wyrazów bliskoznacznych, których szczegółowe znaczenia nie podają 
dostępne słowniki, np.: 

frankness - szczerość (mówienie tego, co się myśli, i przywiązywanie wagi do odczuć innych 
ludzi)  

sincerity - szczerość (mówienie tego, co się myśli, nawet jeśli w ten sposób można kogoś 
urazić) 

adviser - doradca/doradczyni (służący/a radą, doradzający/a) 
advisor - doradca/doradczyni (udzielający/a fachowych/specjalistycznych porad za jakąś 

opłatą, specjalizujący/a się w jakieś konkretnej dziedzinie) 
 

• Klarowne wyjaśnienia, z uwzględnieniem najdrobniejszych niuansów znaczeniowych, np.: 
 DJ vs Deejay, safety vs security, envious vs jealous,  

take a decison vs make a decision  
 

• Kontekstowo ujęte hasła wraz z wymową, podzielone na części mowy, np.: 
rzeczowniki (canoe vs kayak), przymiotniki (careful vs cautious), czasowniki (finish vs end), 

przysłówki (concurrently vs simultaneously) 
 

• Wyrazy hasłowe zestawione obok siebie, inaczej niż w innych publikacjach słownikowych  
 

• Proste wyjaśnienia znaczeń w języku angielskim, np.: 
It is always possible to end something without finishing it. 

When I drive the car, the kids always ride in back. 
A person giving misinformation believes the information is correct. 

A person giving disinformation knows the information is not correct or true. 
A child standing on a chair might be higher than his father, but not taller. 

You can remind someone else that it is your birthday this weekend, so that they remember 
to buy you a gift. 
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   Wstęp 
 
Na każdym etapie nauki języka angielskiego napotkamy na problem, jakiego słowa użyć w danym 

kontekście. Czy użyć rzeczownika mistake czy error, czasowników make czy do, assume czy presume, 

przymiotnika alone czy lonely? Czy będąc nad morzem i widząc fale wiemy, jak je opisać, mając do 

dyspozycji szereg angielskich odpowiedników: breaker, surf, ripple, wave? W języku angielskim jest cała 

paleta słów o diametralnie różnych lub subtelnych odcieniach znaczeniowych. Przykładowo, polski 

przymiotnik błędny ma następujące odpowiedniki:  

 erroneous [ɪ’rəʊnɪəs] ► błędny (zawierający błąd lub błędy)  
I reviewed the erroneous article. (I reviewed the article which contained an error). 
 

 wrong [wrɒŋ] ► błędny (omyłkowy, niewłaściwy)  
I reviewed the wrong article. (I wasn’t supposed to review that article at all, but a different one) 

  
Niniejsza publikacja jest próbą systematyzacji około 4000 wyrazów bliskoznacznych, czyli wyrazów bliższych 

lub dalszych znaczeniowo. Słownik wypełnia lukę na rynku wydawniczym, gdyż po raz pierwszy w historii 

polsko-angielskiej leksykografii, podaje szczegółowe znaczenia słów, z uwzględnieniem najdrobniejszych 

różnic, np.: 

accountable ► (osobiście) odpowiedzialny, rozliczany za coś (np. wyniki), którego obowiązkiem jest 
wytłumaczyć się z czegoś przed kimś  
If I hold my staff accountable for an assignment, I expect them to describe everything that happened and 
why they performed in the way they did. 
 

responsible ► 1.odpowiedzialny (mający obowiązek dopilnowania czegoś) 2.odpowiedzialny 
(wymagający kwalifikacji i obarczający odpowiedzialnością, np. praca) 3.odpowiedzialny (ponoszący winę za 
coś)  
If I hold my staff responsible for an assignment, I expect the duties to be performed correctly. 
 

Różnice znaczeniowe podane są w łatwych do zapamiętania kontekstach, np.: 

make [meɪk] ► z/robić (odpowiednimi działaniami spowodować powstanie czegoś, stworzyć coś) 
A: What are you making? B: A cake. 

do [du:] ► z/robić (wykonywać jakąś czynność lub zadanie) 
A: What are you doing? B: I am making a cake. 
 

 hear [hɪə] ► słuchać/usłyszeć (odebrać uchem jakiś dźwięk; zetknąć się z czyjąś muzyką, śpiewem, 
recytacją itp.)  

 I heard him playing the piano. 

  listen to sb/sth [lɪsn] ► słuchać (świadomie odbierać wrażenia dźwiękowe)  
  I spent the night listening to the piano concerto. 
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consecutive [kən’sekju:tɪv] ► kolejny (następujący bezpośrednio po sobie, bez przerwy, np. 1, 2, 3, 4 
itd.) 
1, 2 and 3 are consecutive numbers. 

successive [sək’səsɪv] ► kolejny (następujący po sobie, ale z przerwami, np. 1, 2, 5, 7 itd.)  
1, 2 and 4 are successive numbers. 

 

acknowledge [ək’nɒlɪdʒ] ► przyznawać (stwierdzać fakt, zgadzać się z czymś) 
I acknowledge that I like ice cream. 

admit [əd’mɪt] ► przyznawać (się do czegoś) (zwykle niechętnie, wobec wysuniętego oskarżenia) 
I admit it: I ate all of the ice cream. 
 
Niektóre przykładowe zdania stanowią ilustrację różnic znaczeniowych haseł blisko spokrewnionych, np.:  
 

allergist ► alergolog (lekarz zajmujący się diagnostyką i leczeniem alergii)  

allergologist ► alergolog (naukowiec zajmujący się badaniem alergii) 
An allergologist researches allergies and investigates ways to treat them, as opposed to an allergist, who 
diagnoses and treats conditions caused by allergies. 
 

Wyróżnikiem słownika jest to, że prezentowane słowa są zestawione obok siebie, nie są rozrzucone tak, jak 

ma to miejsce w innych publikacjach słownikowych. To poszerza świadomość, pozwala połączyć 

poszczególne słowa w minisystemy, ułatwiając oraz skracając tym samym naukę słówek. Słownik odda 

wielkie usługi Czytelnikom, którzy pomimo znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, nie 

znajdują odpowiedzi na wiele nurtujących pytań odnośnie różnych odcieni znaczeniowych wyrazów i ich 

kontekstowych zastosowań. Mam nadzieję, że niniejsza praca okaże się nieodzownym suplementem do 

wszystkich słowników angielsko-polskich.    

 
 

Radosław Więckowski 
4ad@gazeta.pl                            
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          Wymowa  

spógłoski  wymowa       przykłady 

1 p   jak polskie p       pen [pen] copy [kɒpi] happen [hæpən] 

2 b   jak polskie b       back [bæk] baby [beɪbi] job [dʒɒb] 

3 t   t (czubek języka dotyka podniebienia górnego)  tea [ti:] tight [taɪt] button [bʌtn] 

4 d   d (czubek języka dotyka podniebienia górnego)  day [deɪ] ladder [lædə] odd [ɒd] 

5 k   jak polskie k       key [ki:] clock [klɒk] school [sku:l] 

6 g   jak polskie g       get [get] giggle [gɪgl] ghost [gəʊst] 

7 t∫   jak polskie cz lub ć      church [t∫ɜːt∫] match [mæt∫] itch [it∫] 

8 dʒ   jak polskie dż                  judge [dʒʌdʒ] age [eɪdʒ]  

9 f   jak polskie f       fat [fæt] coffee [kɒfi] photo [fəʊtəʊ] 

10 v   jak polskie w       view [vju:] heavy [hevi] move [mu:v] 

11 w   jak polskie ł       wet [wet] one [wʌn] when [wen]  

12 θ  s (czubek języka między zębami)    thing [θiŋ] author [ɔːθə] path [pa:θ] 

13 ð   z (czubek języka między zębami)    this [ðis] other [ʌðə] smooth [smu:ð] 

14 s   jak polskie s       soon [su:n] cease [si:z] sister [sistə] 

15 z   jak polskie z       desert [dezət] dessert [dɪ’zɜːt] 

16 ∫   jak polskie sz lub ś                shish kebab [∫ɪ∫ kebæb] sure [∫ʊə]  

17 ʒ   jak polskie ź       pleasure [pleʒə] vision [viʒn]  

18 h   jak polskie h       hot [hɒt] whole [həʊl] ahead [ə’hed] 

19 m   jak polskie m       more [mɔː] much [mʌt∫] sum [sʌm] 

20 n   n (czubek języka dotyka górnego podniebienia)  nice [naɪs] know [nəʊ] funny [fʌni]  

21 ŋ  jak polskie n i g (zanikające)    ring [riŋ] anger [æŋgə] sing [siŋ] 

22 l   l (czubek języka dotyka górnego podniebienia)  light [laɪt] valley [væli] feel [fi:l] 

23 r   r (czubek języka dotyka górnego podniebienia)  right [raɪt] wrong [rɒŋ] sorry [sɒri] 

24 j   jak polskie j       yet [jet] use [ju:z] yacht [jɒt] 

dwugłoski  wymowa       przykłady 

1 eɪ   jak polskie ei       face [feɪs] day [deɪ] break [breɪk] 

2 aɪ   jak polskie ai       price [praɪs] high [haɪ] try [traɪ] 

3 ɔɪ   jak polskie oi       choice [t∫ɔɪs] boy [bɔɪ] toy [tɔɪ] 

4 əʊ   jak polskie ou      goat [gəʊt] show [∫əʊ] no [nəʊ] 

5 aʊ   jak polskie au       mouth [maʊð] now [naʊ] owl [aʊl] 

6 ɪə   jak polskie ie       near [nɪə] here [hɪə] ear [ɪə] 

7 eə   jak polskie ee       square [skweə] fair [feə] chair [t∫eə] 

8 ʊə   jak polskie ue       poor [pʊə] jury [dʒʊəri] cure [kjʊə] 

samogłoski  wymowa       przykłady 

1 ɪ   jak polskie y     supermarket [sju:pəma:kɪt] minute [mɪnɪt] 

2 i   jak polskie i       happy [hæpi] glorious [glɔːriəs] 

3 iː   jak polskie i (długie)     fleet [fli:t] sea [siː] machine [mə’∫i:n] 

4 uː   jak polskie u (długie)     two [tu:] blue [blu:] group [gru:p] 

5 u   jak polskie u (krótkie)     influence [influəns] situation [sɪtju’eɪ∫n] 

6 ʊ   jak polskie u (krótkie)     foot [fʊt] good [gʊd] put [pʊt] 

7 æ  jak polskie e (szeroko otwarte)   trap [træp] bad [bæd] map [mæp] 

8 ɑː   jak polskie a (długie)      start [stɑːt] father [fɑːðə] car [kɑː] 

9 ʌ   jak polskie a (krótkie)     up [ʌp] love [lʌv] fun [fʌn] 

10 ɒ   jak polskie o (krótkie)     lot [lɒt] clock [klɒk] wash [wɒ∫] 

11 ɔː   jak polskie o (długie)     law [lɔː] north [nɔːθ] war [wɔː] 

12 e   jak polskie e (krótkie)     dress [dres] head [hed] forehead [fɒrɪd] 

13 ɜː   jak polskie e (długie)     bird [bɜːd] nurse [nɜːs] learn [lɜːn] 

14 ə   jak polskie e (nieakcentowane)    about [ə’baʊt] computer [kəm’pju:tə] 
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    Czasowniki  

  

end [end] = finish [fɪnɪ∫] ► W kontekście czasu oba czasowniki oznaczają za/kończyć (się) = 
dobiec/dobiegać końca 
What time does the meeting end/finish?     
The concert ends/finishes at 10 pm.    
The party finished/ended with a sing-song.     
I’d like to finish/end by thanking you all for your help.  
World War II finished/ended in 1945.    
 

end [end] ► W kontekście przestrzeni czasownik end oznacza skończyć się (urwać się w jakimś miejscu), 
gdy mowa jest o drodze/lesie itp.  

The road ended in a building site.      
 

end [end] ► Czasownik end oznacza zakończyć coś = położyć kres czemuś  
Talks aimed at ending the conflict.     
 

end [end] ► Czasownik end oznacza zakończyć życie lub doprowadzić do czyjeś śmierci  
He ended his own life.      
A bullet through the heart ended him.     
 

end [end] ► Czasownik end oznacza zakończyć coś = przestać/przerwać coś (robić) 

finish [fɪnɪ∫] ► Czasownik finish oznacza skończyć/ukończyć coś (robić) = doprowadzić coś do końca   
I finished the race. 
Ukończyłem wyścig. (przekroczyłem linię mety) 
I ended the race.     
Zakończyłem wyścig. (przerwałem/zatrzymałem wyścig) 
It is always possible to end something without finishing it.   
Zawsze można coś zakończyć (przerwać), nie kończąc czegoś. 
The hamburger eating contest ended before he finished (eating) his first hamburger. 
Zawody w jedzeniu hamburgerów się zakończyły (zostały przerwane), zanim on skończył (jeść) swojego 
pierwszego hamburgera. 
Often we end the day because we are too tired, even though we didn't finish all our work. 
Często kończymy (przerywamy) dzień pracy, ponieważ jesteśmy zbyt zmęczeni, nawet jeśli nie skoczyliśmy 
całej pracy. 
 

end [end] ► Czasownik end oznacza zakończyć coś = zrobić coś na końcu  

finish [fɪnɪ∫] ► Czasownik finish oznacza skończyć/ukończyć coś (robić) = doprowadzić coś do końca   
I must finish this article.     
Muszę skończyć ten artykuł. (pisanie tego artykułu) 
I don’t know how to end this article.   
Nie wiem, jak zakończyć ten artykuł. (nie wiem, co mam na końcu napisać) 
She ended her concert with three songs.    
Ona zakończyła koncert trzema piosenkami.  
 

end [end] ► Czasownik end oznacza kończyć się czymś. Kładzie on nacisk na skutek lub końcową postać 
czegoś 

Nouns that end in/with -s have plurals in –es.  
Rzeczowniki, które kończą się na literę –s, mają w liczbie mnogiej końcówkę –es.  
It always ends with me apologizing.    
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Zawsze kończy się tym, że ja przepraszam. 
The match ended in a draw.    
Mecz zakończył się remisem. 
It all ended in tears.     
Wszystko skończyło się płaczem. 
The expedition ended tragically.    
Wyprawa zakończyła się tragicznie. 
How does this story end?     
Jak kończy się ta historia? 
 

finish [fɪnɪ∫] ► Czasownik finish oznacza doprowadzić coś do końca, skończyć coś robić. Kładzie on nacisk 
na proces i zakończenie czynności:  
I finish work at 4 pm.     
Kończę pracę o 16:00. 
Haven't you finished yet?     
Skończyłeś już? 
I watched a movie after I'd finished my homework.  
Obejrzałem film po skończeniu pracy domowej. 
I’ve just finished reading my book.    
Właśnie skończyłem czytać książkę. 
 

finish [fɪnɪ∫] ► Wyrażenie finish school oznacza s/kończyć szkołę w danym dniu lub kończyć naukę w 
jakimś czasie: 
When do you finish school?     
O której kończysz szkołę?  
She finishes school next year.    
W przyszłym roku kończy szkołę. 

graduate [grædju:ɪt] ► Gdy mowa o studiach wyższych, nie można używać czasownika to finish. Skończyć 
studia to poprostu to graduate from/at a university/college, a skończyć jakiś kierunek to graduate in sth 
I graduated from/at Birmingham University.    
Skończyłem studia na Uniwersytecie Birmingham. 
I graduated in physics.       
Skończyłem fizykę. 
 

finish [fɪnɪ∫] ► Czasownik finish oznacza dokończyć posiłek lub wyjeść coś 
Could you please finish the soup?    
Czy mógłbyś dokończyć tę zupę? 
Who finished all the biscuits?    
Kto wyjadł wszystkie ciasteczka? 
 

finish [fɪnɪ∫] ► Czasownik finish with sb oznacza skończyć z kimś = zerwać z kimś: 
They finished with each other yesterday.   
Wczoraj skończyli ze sobą. (przestali się spotykać) 
 

finish [fɪnɪ∫] ► Czasownik finish oznacza wykończyć kogoś (np. wysiłek) 
That long walk finished me! Wykończył mnie ten długi spacer! 

 

search [səːt∫] ► 1. (for sth) szukać czegoś (co faktycznie istnieje) 2.gruntownie przeszukać, np.  teren, w 
poszukiwaniu czegoś (dokładna lokalizacja nie jest znana) 
You search for something that you know (or at least are highly confident) exists. You just don't know 
where it is. 
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He searches for the truth. There is a true solution to some problem and it is being searched for. 
We should search the area. 
The common thread among the search examples is that the precise location is unknown, whereas 
among the seek examples, the precise location may be known. 
I am searching for a file. I don’t know in which folder it is. 

seek [si:k] ► 1.szukać czegoś (co mamy nadzieję, że istnieje, np. leku na raka; czegoś nieznanego, 
abstrakcyjnego, np. szczęścia) 2.szybko poszukać/odszukać coś (dokładna lokalizacja może być znana) 
You seek something that you hope exists. 
You seek the unknown. You don't know exactly what it is. Thus you seek a cure for cancer, seek world 
peace, seek happiness. 
He seeks the truth. It is more philosophical or metaphorical. The truth is out there and one day we may 
know what it is. 
It is a heat-seeking missile. 
Seek time of hard drives is time taken to locate a known location on a hard drive. 
I am seeking a file in these folders. 

 

remember [rɪ’membə] ► pamiętać (szybko przywołać w pamięci) 
  I remember that day as if it were yesterday.   
  You can remind someone else that it is your birthday this weekend, so that they remember to buy you a 

gift. 

remind [rɪ’maɪnd] ► (sb of sth) przypominać komuś coś (przywołać w pamięci poprzez skojarzenia, 

podobieństwo z czymś); (sb about sth) przypominać komuś o czymś  
  You can remind someone else that it is your birthday this weekend, so that they remember to buy you a 

gift. 
  The castle reminds me of a distant past.  
  Remind me about the umbrella! 

recall [rɪ’kɔːl] ► pamiętać, przypomnieć sobie coś (z trudem przywołać w pamięci, np. słowa) 
  I can’t recall the words of the song. 

recollect [rekə’lekt] ► pamiętać, przypomnieć sobie coś (straconego lub zapomnianego) 
  I can’t recollect the incident leading to the accident. 

reminisce [remɪ’nɪs] (about/over sb/sth) ► z nostalgią rozpamiętywać, wspominać kogoś/coś 
  Old college friends like to reminisce about old school days. 

 

make [meɪk] ► z/robić (odpowiednimi działaniami spowodować powstanie czegoś, stworzyć coś) 
A: What are you making? B: A cake. 
Let’s make a plan. 
When I was doing the calculations, I made a few mistakes. 

do [du:] ► z/robić (wykonywać jakąś czynność lub zadanie) 
A: What are you doing? B: I am making a cake. 

  I am not going to do any work. 
When I was doing the calculations, I made a few mistakes. 

 

play [pleɪ] ► za/grać rolę w sztuce  
Who played Hamlet? 

act [ækt] ► za/grać w sztuce 
McBride played Hamlet. He has acted in over 20 plays. 
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forget [fə’get] (about sth) ► zapomnieć o czymś; żeby coś zrobić lub że coś się zrobiło  
She forgot to send an email. She forgot sending an email. She forgot about her achievements. 

leave [li:v] ► zapomnieć coś ze sobą zabrać/wziąć (np. parasolkę)  
She left her umbrella at home.  

 

cheer up [t∫ɪə ʌp] ► rozchmurz się, głowa do góry  
Cheer up, it can’t be that bad. 

brace up [breɪs ʌp] ► odwagi, trzymaj się, weź się w garść (czasownik używany kiedy ktoś wyraźnie się 
rozkleił i trzeba pomóc tej osobie się zmobilizować) 
Brace up, everything will be OK.  

 

drive [draɪv] ► jechać/jeździć (samochodem) 
When I drive the car, the kids always ride in back.   

ride [raɪd] ► jechać/jeździć (samochodem jako pasażer/ka lub rowerem, motorem itp.) 
When I drive the car, the kids always ride in back.   

 

coax [kəʊks] (sb into doing sth) ► delikatnie przekonać, nakłonić, namówić kogoś, żeby coś zrobił lub 
nie; skłonić kogoś pochlebstwami do czegoś  
They were coaxed into doing boring work.  

cajole [kəˈdʒəʊl] (sb into doing sth) ► (przymilając się) przekonać kogoś (kto nie chce czegoś zrobić), 
żeby coś zrobił  

  He hoped to cajole her into selling him her house.  

 

entice [ɪn’taɪs] (sb into doing sth) ► s/kusić, nęcić kogoś czymś miłym; kusząc, nęcąc przekonać kogoś 
do zrobienia czegoś (oferując coś miłego) 
He enticed me with the job offer. They were enticed into doing that.  

seduce [sɪˈdju:s] (sb into doing sth) ► kusząc, nęcąc przekonać kogoś do zrobienia czegoś (czego ktoś 
zwykle nie zgodziłby się zrobić), s/kusić, nęcić kogoś uatrakcyjniając coś, co w rzeczywistości nie jest aż tak 
atrakcyjne 

  He was seduced into buying the car by the low price. 

convince [kən’vɪns] ► przekonać, przekonywać (przytoczyć/przytaczać odpowiednie argumenty, dowieść 
prawdziwości lub słuszności czegoś) 

 He convinced me that it was true. 

persuade [pə’sweɪd] ► przekonać, przekonywać (namawiać/namówić kogoś do czegoś) 
 He persuaded me to see a doctor. 

 

personify [pəˈsɒnɪfaɪ] ► uosobiać coś (dot. rzeczowników nieżywotnych) 
An owl personifies wisdom. She personifies honesty.  

impersonate [ɪmˈpəːs(ə)neɪt] ► odgrywać rolę, udawać kogoś (dla zabawy lub oszustwa) 
By impersonating a police officer, she was able to gain entrance to the hall.  

 

introduce [ɪntrə’dju:s] (sb to sb) ► przedstawiać/przedstawić kogoś komuś (np. znajomego)  
I introduced my friend to my sister. 

present [prɪ’zent] (sb to sb) ► przedstawiać/przedstawić kogoś komuś (np. kto jest wyższy rangą, ma 
ważniejsze stanowisko itp.) 
I presented a visitor to the president. 

 

 

 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/boring#boring__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/hope#hope__11
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/house#house__3
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meet [mi:t] ► poznać/poznawać kogoś (zacząć z kimś znajomość) 
It’s nice to meet you. We met at school. 

get to know ► poznać/poznawać kogoś (pogłębić z kimś znajomość) 
She wants to get to know him better. 

introduce [ɪntrə’dju:s] (sb to sb) ► poznać/poznawać kogoś z kimś 
She wants to introduce Tom to Kate. 

see [si:] , visit [vɪzɪt] ► poznać/poznawać (np. nowe miejsca) 
She wants to see/visit foreign countries. 
 

vacillate [væsəleɪt] (about/over/as to sth) ► wahać się, nie móc się zdecydować (nagle zmienić 
decyzję/zmieniać decyzje) 

 Vacillate is to make up one’s mind and change it again suddenly. We musn’t vacillate and set a date. 

waver [weɪvə] (about/over/as to sth) ► wahać się, nie móc się zdecydować zdecydować (między 
alternatywnymi decyzjami, planami działania itp.) 

 Waver means to hesitate between choices. He wavered between two courses of action. 

dither [dɪðə(r)] (about/over/as to sth) ► wahać się, nie móc się zdecydować (między alternatywnymi 
decyzjami, planami działania itp.) 

 In the context of decision-making, I would say dithering implies actively oscillating between alternatives, 
where hesitating may simply imply taking time to decide because you’re not actively considering the 
alternatives. 

 She dithered between the two alternative courses of action, going back and forth between them. 

hesitate [hezɪteɪt] (about/over/as to sth) ► wahać się, nie móc się zdecydować (przed podjęciem lub 
nie jakiegokolwiek działania, decyzji itp.) 

 In the context of decision-making, I would say dithering implies actively oscillating between alternatives, 
where hesitating may simply imply taking time to decide because you’re not actively considering the 
alternatives. 

 She hesitated whether it was wise to embark on this course of action. 

dally [dæli] (about/over sth) ► ociągać się z czymś, grzebać się, guzdrać się (wahać się, kiedy potrzebne 
jest szybkie działanie) 
Stop dallying and get to work! 

delay [dɪ’leɪ] ► ociągać się z czymś (odkładać/odłożyć coś na później) 
He couldn’t delay any longer. 

procrastinate [prəʊ’kræstɪneɪt] (about/over sth) ► ociągać się z czymś (ważnym, wskutek lenistwa); 
odraczać coś ważnego 

  He procrastinates about making decisions. 

 

protract [prə’trækt] ► przedłużyć/przedłużać coś w nieskończoność (czas trwania czegoś, zwykle 
niepotrzebnie, do nieokreślonego czasu)  
It is an instance of protracted litigation. 

prolong [prə’lɒŋ] ► przedłużyć/przedłużać (czas trwania czegoś, zwykle poza określony czas)  
  It was a prolonged illness. 

lengthen [leŋgθən] ► przedłużyć/przedłużać (długość czegoś lub czas trwania czegoś)  
She wants to lengthen her dress. They want to lengthen the workweek. 

extend [ɪks’tend] ► przedłużyć/przedłużać (w czasie lub przestrzeni); też rozszerzyć/poszerzyć zasięg, 
zakres czegoś 

 They want to extend their vacation. They want to extend welfare services. 
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equivocate [ɪ’kwɪvəkeɪt] (about/over sth) ► mówić wymijająco, kręcić (mówić jedno, a tak naprawdę 
mieć na myśli coś innego) 

  He equivocated endlessly about that to mislead them. 

prevaricate [prɪ’værɪkeɪt] (about/over sth) ► mówić wymijająco, kręcić (wykręcać się od jasnej 
odpowiedzi, wprowadzając zamęt w czyjeś głowie) 

  He did his best to prevaricate. 
 

announce [ə’naʊns], commentate [kɒmənteɪt] (on sth) ► s/komentować (bieżące wydarzenie)  
  He was announcing the football game. They commentate on live Monday matches. 

comment [kɒmənt] (on sth/to sb) ► s/komentować coś (wyrazić opinię na jakiś temat) 
  The company would not comment on the venture. 

 

say [seɪ] ► powiedzieć coś o kimś lub o czymś ; powiedzieć coś 
Can you say something about this photo?  
Say it!         

tell [tel] ► powiedzieć komuś o kimś lub o czymś ; powiedzieć komuś coś 
Can you tell me something about this photo?   
Tell him it!  

   

overhear [əʊvə’hɪə] ► podsłuchać coś/kogoś, przypadkiem usłyszeć coś 
 I overheard a very funny conversation. 

eavesdrop on sb [iːvzdrɒp] ► (specjalnie) podsłuchać/podsłuchiwać coś/kogoś (bez czyjeś wiedzy i 
zgody) 

  He was eavesdropping on our conversation. 

hear [hɪə] ► słuchać/usłyszeć (odebrać uchem jakiś dźwięk; zetknąć się z czyjąś muzyką, śpiewem, 
recytacją itp.)  

 I heard him playing the piano. 
  When we want to say that sounds come to our ears, we use the verb hear. 

listen to sb/sth [lɪsn] ► słuchać (świadomie odbierać wrażenia dźwiękowe)  
  I spent the night listening to the piano concerto. 

 

watch [wɒt∫] ► 1.patrzeć na kogoś/coś (jeżeli przedmiot/osoba się rusza lub są elementy, które się ruszają, 
to używamy czasownika watch) 2.oglądać (telewizję, serial/film w telewizji) 
He is watching kids playing ball. He is watching TV.  
Did you watch ”The Avengers”? (a TV serial)     

look at [lu:k] ► patrzeć na kogoś/coś, koncentrując swoją uwagę na kimś, czymś (jeżeli przedmiot nie 
zawiera elementów, które się ruszają, to używamy czasownika look at) 
He is looking at the flowers. He is looking at the TV. 

see [si:] ► zobaczyć kogoś/coś (też przypadkiem/nagle) 2.widzieć (publiczny występ, film w kinie) 
I suddenly saw a spider. 
If you look carefully, you might see a shooting star. If you watch for a while, you will have a better chance 
of seeing one. 
We go to a theatre to see a movie, but we watch a movie on TV. 
Have you seen ”Spiderman”? (a film) . I saw an excellent production of Hamlet. 

 

spot [spɒt] ► nagle zauważyć, dostrzeć kogoś/coś  
I spotted a mistake on the front cover. 

notice [nəʊtɪs] ► od razu zauważyć kogoś/coś; usłyszeć lub od razu wyczuć coś (uświadomić sobie coś)  
The first thing I noticed about the room was the smell and colour. 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/Monday#Monday__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/venture#venture__2
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discern [dɪ’sɜːn] ► dostrzeć coś (rozpoznać) 
I can discern no difference between the two things. 

 

glimpse [glɪmps] (at sb/sth) = catch a glimpse (of sb/sth)  ► ujrzeć/zobaczyć kogoś, coś w 
przelocie; (przypadkiem) mignąć komuś coś 

 As we drove quickly past, I glimpsed the City Hall clock.  
As we drove quickly past, I caught a glimpse of the City Hall clock. 

glance [gla:ns] (at sb/sth) = take/cast (quick) glance (at sb/sth)  ► szybko spojrzeć na kogoś, 
coś; rzucić spojrzenie na kogoś/coś; spojrzeć/zerknąć/rzucić okiem na kogoś/coś   

  As I was making the presentation, I glanced at the clock.  
   As I was making the presentation, I cast a glance at my watch.  
   As I was making the presentation, I took a glance at my watch.  
 

glare [gleə] (at sb/sth) ► rzucić na kogoś, coś piorunujące spojrzenie; rzucić na kogoś, coś spojrzenie 
pełne wściekłości, nienawiści ; spojrzeć, popatrzeć z furią na kogoś, coś     

 The boxers stood glaring at each other.  

glower [gləʊə] (at sb/sth) ► groźnie spojrzeć na kogoś, coś; patrzeć złowrogo, gniewnie na kogoś/coś 
  The teacher glowered at me.  

 

gape [geɪp] (at sb/sth) ► gapić się, wpatrywać się w kogoś, coś (z otwartymi ustami) 
   We all gaped at the tall building. 

gaze [geɪz] (at sb/sth) ► (z zaciekawieniem, podziwem) przypatrywać się komuś, czemuś (nieruchomym 
wzrokiem) 

   We all gazed in amazement at the scenery. 

stare [steə] (at sb/sth) ► patrzeć na kogoś/coś; wpatrywać się w kogoś, coś (zwykle w zachwycie lub 
strachu, mając szeroko otwarte oczy) 

   I screamed and everybody stared. 

peek [pi:k], peep [pi:p] (at sb/sth) ► zerknąć na kogoś, coś (ukradkiem, przez mały otwór, szparę itp.) 
   He was peeking at her. 
   He was peeping at her through his fingers. 
   He was peeping over the wall. 

peer [pɪə] (at sb/sth) ► spojrzeć/przyglądać się komuś/czemuś (kiedy jest słaba widoczność) 
   He was peering at the ceremony. 
   The firefighter peered through the smoke. 

 

moisten [mɔɪs(ə)n] ► (lekko) zwilżać/zwilżyć  
She wants to moisten her lips with the tip of her tongue. 

moisturise [mɔɪst∫əraɪz] ► nawilżać/nawilżyć (np. suchą skórę) 
  She wants to moisturize her skin. 

 

propose [prə’pəʊz] ► za/proponować (pod rozwagę)  
I proposed a new plan. 

suggest [sə’dʒest] ► za/proponować (pod rozwagę i poddać pod dyskusję)  
I suggested that we wait a day or two. 

 

repeat [rɪ’pi:t] ► powtórzyć/powtarzać (powiedzieć to samo, co już raz lub więcej razy było powiedziane)  
Can you please repeat the words?  

revise [rɪ’vaɪz] ► powtórzyć/powtarzać (przerobić lub przypomnieć sobie materiał już raz przerobiony)  
I must revise the material for the exam.  

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/lip#lip__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/tip#tip__3
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rerun [ri:rʌn] ► powtórzyć/powtarzać (wznowić np. sztukę lub film)  
The BBC reruns the documentary.  

 

fit [fɪt] ► pasować (rozmiarowo, być odpowiedniego wymiaru, kształtu) 
    The key doesn’t fit the lock. 
    The shoes don’t fit me.  
    The dress fits like a glove. 

suit [sju:t] ► pasować (być odpowiednim, np. kolorystycznie) 
 The colours suit me very well.  
 This furniture doesn’t suit the room. 

go with sth [gəʊ wɪð] ► pasować (np. smakowo) 
 Lemon goes wonderfully with salmon.  

 

close [kləʊz] ► zamknąć/zamykać (używane jest w języku formalnym, kiedy opisuje się zakończeniu, np. 
obrad); zamknąć/zamykać (czasownik close jak i shut mogą być użyte, gdy opisują zamykanie drzwi, okien, 
oczu itp.) 

He closed the meeting at 5. He shut/closed the door. 

shut [∫ʌt] ► zamknąć/zamykać (używane zazwyczaj wtedy, kiedy zamykaniu towarzyszy hałas oraz kiedy 
zamyka się pojemniki, walizki itp.) 

He shut the suitcase. He shut/closed the door. 

 

comprehend [kɒmpri’hend] ► (dogłębnie) zrozumieć, pojąć (uświadomić sobie znaczenie czegoś, pojąć 
coś w pełni, zrozumieć zależności między czymś a czymś, powiązać fakty) 
If he read a bit of English poetry, he might understand the words but could not easily comprehend the 
meaning. 

understand [ʌndə’stænd] ► zrozumieć (np. jakiś język obcy) ; zrozumieć (wyciągnąć z czegoś wniosek) 
He undestands English quite well. 
He can’t understand her motives.   

 

base [beɪs] ► mieć siedzibę (jak i w innych miejscach) 
Sony is based in Japan, but there are significant operations elsewhere. 

locate [ləʊ’keɪt] ► mieć (główną) siedzibę  
The Sony head office is located in Japan.   

 

localize [ləʊkəlaɪz] ► 1.z/lokalizować (ograniczyć jakieś zjawisko, np. pożar, do pewnego obszaru) 
2.z/lokalizować (ustalić miejsce, w którym ktoś lub coś się znajduje)  

  To localize damage in the area we must ask for help.  
Electricians worked through the night to localize the faulty switches. 

be located [ləʊ'keɪtɪd] ► być gdzieś zlokalizowanym (być gdzieś usytuowanym) 
The house is well located. 

 The club is located at the corner of the street. 

 

affect [ə’fekt] ► wpływać na coś (zwykle niekorzystnie, dot. zmian materialnych i fizycznych) 
Drinking too much alcohol can affect the ability to drive.  
Smoking affects your health.  

influence [ɪnflʊens] ► wpływać na coś (zwykle dot. zmian uczuć lub opinii) 
The article has influenced my attitude to drink-driving.   
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hide [haɪd] ► 1.ukryć/ukrywać (w odniesieniu do emocji w zdaniach twierdzących) 2.schować 
She managed to hide her disappointment. 
The house was hidden in the woods. 

conceal [kən’si:l] ► 1.ukryć/ukrywać (w odniesieniu do emocji w zdaniach przeczących) 2.schować, 
ukryć/ukrywać (celowo, aby ktoś nie zobaczył lub nie wziął) 

She could barely conceal her disappointment. He concealed that stuff. 

secrete [sɪ’kri:t] ► schować, ukryć/ukrywać (w miejscu nieznanym innym osobom) 
  He secreted that stuff in the attic. 

 

disappoint [dɪsə’pɔɪnt] ► rozczarować/rozczarowywać, zawodzić (przynieść komuś zawód) 
Her performance disappointed me. 

disillusion [dɪsɪ’lu:ʒn] ► rozczarować/rozczarowywać (rozwiać/rozwiewać czyjeś złudzenia)  
The political situation disillusioned me.  

 

deceive [dɪˈsiːv] ► oszukać/oszukiwać kogoś (okłamać/okłamywać, nie mówić komuś prawdy) 
The company deceived customers by selling old computers as new ones. 

delude [dɪˈlu:d]  ► oszukać/oszukiwać kogoś (zwodzić, wprowadzić kogoś w błąd, mówić komuś, że coś 
jest nieprawdą) 
He is deluding himself if he thinks it’s going to be easy. 

 

lend [lend] (sth to sb/sb sth) ► pożyczyć/pożyczać coś komuś 
He often lends me money.  

borrow [bɒrəʊ] (sth from sb) ► pożyczyć/pożyczać coś od kogoś 
 He often borrows money from me.  

 

download [daʊn’ləʊd] ► 1.pobierać/pobrać dane z serwera/Internetu 2.transmitować dane do abonenta 
This wireless modem is capable of downloading data.  
It is easy to download music off the net. 

upload [ʌp’ləʊd] ► 1.przesyłać dane do serwera/Internetu; wgrać/wrzucić na stronę WWW/do serwisu 
2.transmitować dane do centrali 
Other files can be uploaded. This wireless modem is capable of uploading large amounts of data.  

stream [stri:m] ► strumieniować, odtwarzać lub nadawać strumieniowo (odbierać z sieci dane lub 
nadawać w czasie rzeczywistym)  
Streamed data is delivered in real time.  
We are streaming more than 200 hours with computers connecting to the Internet.  

 

update [ʌp'deɪt] ► z/aktualizować (wprowadzić poprawki do programu likwidujące błędy)  
She wants to update software.  

upgrade [ʌp'greɪd] ► z/aktualizować (wersję istniejącego programu) 
 She wants to upgrade old software. 

 

bring [brɪŋ] ► przynieść/przynosić coś komuś (z miejsca/pomieszczenia, gdzie się aktualnie przebywa) 
You bring something from where you now are, as in Since you're in the kitchen, could you bring me a glass 
of water when you come back?  

fetch [fet∫] ► przynieść/przynosić coś komuś (z innego miejsca/pomieszczenia, gdzie się aktualnie nie 
przebywa) 

You fetch something that is elsewhere, as in Would you fetch me my glasses when you're upstairs? 
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rob [rɒb] (sb of sth) ► ukraść komuś coś 
 He robbed me of the watch.  

steal [sti:l] (sth) ► ukraść coś  
  He stole the watch.  

 

prosper [prɒspə] ►prosperować  
The company is prospering. 

thrive [θraɪv] ► doskonale/świetnie prosperować  
Our business is thriving. 

 

better [betə] ► poprawić/poprawiać (uczynić coś lepszym)  
Immigrants want to better their lot. 

improve [ɪm’pru:v] ► ulepszyć/ulepszać (zmienić coś tak, aby stało się bardziej użyteczne, funkcjonalne)  
They want to improve the quality of medical care. 

ameliorate [ə’mi:lɪə,reɪt] ► 1.polepszyć/polepszać (zmienić coś, co jest niedobre, na lepsze) 2.złagodzić 
(skutki czegoś) 
They want to ameliorate their work conditions. Foreign aid was need to ameliorate the effects of drought. 

streamline [stri:mlaɪn] ► usprawnić/usprawniać, uskutecznić/uskuteczniać (uczynić coś lepszym, 
prostszym i bardziej oszczędnym)  
They want to streamline production. 

 

amass [ə’mæs] ► zbierać, z/gromadzić coś (np. wartościowego, dot. imponującej kolekcji czegoś) 
He amassed a fortune.   

accumulate [ə’kjʊmju:leɪt] ► zbierać, z/gromadzić coś (np. bezwartościowego) 
He accumulated undesirable and worthless things.  

 

row [rəʊ] ► wiosłować (dwoma wiosłami lub większą ilością wioseł, płynąc tyłem do kierunku płynięcia) 
He rowed across the river.  

paddle [pædl] ► wiosłować (jednym wiosłem lub większą ilością wioseł, płynąc przodem do kierunku 
płynięcia) 

He paddled across the river.  
  

explain [ɪks’pleɪn] (sth to sb) ► wyjaśnić/wyjaśniać, objaśnić/objaśniać coś komuś (uczynić coś 
zrozumiałym) 
 He explained the problem to us. 

clarify [klærɪfaɪ] (sth to sb) ► wyjaśnić/wyjaśniać, objaśnić/objaśniać coś komuś (rozwiewając czyjeś 
wątpliwości) 
 Please clarify your point to us. 

elucidate [ɪ’lu:sɪdeɪt] (sth to sb) ► wyjaśnić/wyjaśniać, objaśnić/objaśniać coś komuś (za pomocą 
przykładów, wyczerpujących komentarzy) 
 They asked him to elucidate his theory. 

explicate [eksplɪkeɪt] (sth to sb) ► szczegółowo/wyczerpująco wyjaśnić/wyjaśniać, objaśnić/objaśniać 
coś komuś 
 They explicated the problem to us. 

expound [ɪks’paʊnd] (sth to sb) ► wyjaśnić/wyjaśniać, objaśnić/objaśniać coś komuś (w sposób 
naukowy, np. filozofię, doktrynę, Biblię itp.) 
 They expounded the doctrine of free will. 
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impress [ɪm’pres] ► zrobić na kimś wrażenie   
 Their performance impressed me. 

dazzle [dæzl] ► zrobić na kimś ogromne, piorunujące wrażenie  

 Their performance dazzled me. 

 

astound [əs’taʊnd] ► mocno zaskoczyć (zwykle czymś szokującym)   
 They were too astounded to respond. 

astonish [əs’tonɪ∫] ► 1.zdumiewać, zdziwić, mocno zaskoczyć kogoś (zwykle czymś niewiarygodnym) 
2.zdumiewać/zdziwić i wywołać w kimś poczucie wstydu 

 The discovery astonished us. I was astonished by my own stupidity. 

bewilder [bɪ’wɪldə] ► zdumiewać, oszołomić/oszołamiać kogoś (zwykle czymś niewiarygodnym)  
 The immense size of the place bewilders me. 

amaze [ə’meɪz] ► zdumiewać, zdziwić kogoś (zwykle czymś niespodziewanym, nieoczekiwanym)  
 There is no need to be amazed or mystified by night demons. 

mystify [mɪstɪfaɪ] ► zdziwić kogoś (zwykle czymś niezrozumiałym, niedającym się racjonalnie wyjaśnić)  
 There is no need to be amazed or mystified by night demons. 

flabbergast [flæbəga:st] ► zdziwić i przerazić kogoś   
 His anger flabbergasts me. 

stun [stʌn] ► mocno zaskoczyć lub z/szokować kogoś   
 They were stunned by the news. 

take aback [teɪk ə’bæk] ► zaskoczyć lub z/szokować kogoś  (czymś negatywnym)  
 They were taken aback by the hostile reaction. 

 

experience [ɪks’pɪərɪəns] ► doświadczyć/doświadczać, zaznać czegoś (pożądanego lub niepożądanego) 
 They experienced unhappiness.  
 They experienced much success. 

undergo [ʌndəgəʊ] ► doświadczyć/doświadczać, zaznać czegoś (niepożądanego, trudnego do zniesienia, 
np. cierpienia, złego traktowania itp.) 

They underwent suffering. 

 

grumble [grʌmbl], grouch [graʊt∫] (to sb about/over sth) ► narzekać, zrzędzić na kogoś, coś (będąc 
w złym humorze) 

  He grumbles about the food constantly, but has yet to learn to cook. 
  There’s not a lot to grouch about. 

complain [kəm’pleɪn], beef [bi:f] (to sb about/over sth) ► narzekać na kogoś, coś (wyrażać 
niezadowolenie z kogoś, czegoś) 

   He was always complaining about the noise made by his neighbours. 
   He was beefing about how the recession was killing the business. 

whinge [wɪndʒ] (to sb about/over sth) ► narzekać, biadolić (w denerwujący, uporczywy sposób) 
  He was always whinging about the noise made by his neighbours. 

whine [waɪn] (to sb about/over sth) ► biadolić, utyskiwać na kogoś, coś (w głośny, denerwujący 
sposób) 

  She began to whine about how hard she had been forced to work. 

moan [məʊn] (to sb about/over sth) ► narzekać na kogoś, coś (w jękliwy sposób)  
  They moaned about overcrowded trains. 

bellyache [belieɪk] (to sb about/over sth) ► narzekać, psioczyć na kogoś, coś (w głośny, uporczywy 
sposób) 

  They are bellyaching about lack of resources. 

 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/lot#lot
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/recession
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/kill#kill
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/force#force
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/overcrowd
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/lack
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/resource
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gripe [graɪp] (to sb about/over sth) ► narzekać, psioczyć na kogoś, coś (w denerwujący, uporczywy 
sposób) 

  He is always griping about not having money. 

grouse [graʊs] (to sb about/over sth) ► narzekać, psioczyć na kogoś, coś (z błahego powodu) 
  She heard him grousing about his assistant. 

 

moan [məʊn] ► jęczeć (z przeciągającego się bólu/cierpienia - fizycznego lub psychicznego; też z rozkoszy) 

He was moaning after the operation. 
She didn’t weep, she moaned softly.  
She was moaning with pleasure. 

groan [grəʊn] ► jęczeć/jęknąć (mimowolnie) (z bólu/cierpienia odczuwanego raz) 

The man groaned when they lifted him. 

 

gab [gæb] (on about sth) ► gadać, nawijać (nieustannie, bezmyślnie)   
 Stop gabbing on about your work! 

natter [nætə(r)] (on about sth) ► paplać (zwykle o błahych rzeczach)   
 They nattered on about holidays. 

chatter [t∫ætə(r)] (on about sth) ► gadać (mówić szybko, nieprzerwanie, przez długi czas)   
 The teacher told the class to stop chattering on. 

babble [bæbl] (on about sth) ► paplać, trajkotać (mówić szybko i bezmyślnie)     
 I had no idea what he was babbling on about. 

jabber [dʒæbə(r)] (on about sth) ► paplać, trajkotać (mówić szybko i niewyraźnie)   
 Stop jabbering on about your work! 

waffle [wɒfl] (on about sth) ► gadać, rozwodzić się nad czymś (bezmyślnie, bezskładnie)   
 He waffled on in the exam. 

 

mutter [mʌtə(r)] ► wy/mamrotać, mruczeć (pod nosem, narzekając lub złoszcząc się na coś)   
 They muttered a complaint. 

mumble [mʌmbl] ► wy/mamrotać (powiedzieć coś niewyraźnie)   
 He mumbled something about an email. 

murmur [mɜːmə(r)] ► mruczeć, wy/szeptać (mrukliwym głosem)    
 A little girl was murmuring in her sleep. 
  The crowd murmured their approval. 

 

stammer [stæmə(r)] ► jąkać się, wyjąkać (jakieś słowa) (jak zwykle lub ze zdenerwowania, silnych emocji) 
 She stammers when she feels nervous. 

stutter [stʌtə(r)] ► jąkać się, wyjąkać (jakieś słowa) (wydłużając, powtarzając pierwszą głoskę) 
 ”I c-c-c-can’t help it,” she stuttered. 

disturb [dɪs’tɜːb] ► 1.przeszkadzać komuś 2.za/niepokoić, z/martwić kogoś     
 I am sorry to disturb you. The economic situation disturbs me. 

perturb [pə’tɜːb] ► mocno za/niepokoić, mocno z/martwić kogoś      
 The economic situation purturbs me. 

 

pester [pestə] (sb with/for/about sth) ► dręczyć, zadręczać kogoś, dokuczać komuś (ciągle prosząc 
kogoś o coś)    

 They are pestering me with demands. The beggars pestered the tourists for money. 

harass [hə’ræs] (sb with/about sth) ► dręczyć, zadręczać kogoś, dokuczać komuś (przy wielu okazjach 
niepokoić kogoś lub przysparzać komuś problemy, utrudniać komuś życie)    

 They have chosen to harass the rural poor. 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/hear
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/assistant
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type [taɪp] ► na/pisać coś (na klawiaturze komputera) 
She typed the word into the Google search engine.  

write [raɪt] ► na/pisać coś (na tablicy, kartce papieru itd.) 
She jotted down the word the teacher wrote on the whiteboard.  

 

annoy [ə’nɒɪ] ► z/denerwować (uprzykrzyć) 
 Their constant complaining really annoyed him. Annoy implies a wearing on the nerves by persistent petty 

unpleasantness. 

irritate [ɪrɪteɪt] ► z/irytować, z/denerwować; spowodować zniecierpliwienie, złość, niezadowolenie 
(czasownik irritate wyraża silniejsze zdenerwowanie niż czasownik annoy) 

 His constant nagging irritated me. Irritate implies a gradual arousing of angry feelings that may range from 
impatience to anger. 

irk [ɜːk] ► z/denerwować (nie móc czegoś znieść) 
 Careless waste irks the boss. 

exasperate [ɪg’za:spəreɪt] ► z/denerwować (zwykle z powodu niemożności zmiany sytuacji); 
spowodować zniecierpliwienie 

 Being dependent on others exasperates me. 

gall [gɔːl] ► zdenerwować (uznać, że coś jest nie fair, nieuczciwe)  
 It galls me to see them working on weekends. 

nettle [netl] ► zdenerwować, zezłościć (zwykle na krótko) 
 Your pompous attitude nettled several people. 

peeve [pi:v] ► z/denerwować, urazić (zwykle z błahego powodu) 
 Not being given a cookie peeved her child. 

pique [pi:k] ► z/denerwować, urazić 
 She was piqued by his curtness. 

provoke [prəʊ’vəʊk] ► rozłościć, rozwścieczyć (sprowokować do działania) 
 His remarks provoked her and she decided to act. 

rile [raɪl] ► z/denerwować; spowodować oburzenie 
 The new work schedule riled the workers. 

vex [veks] ► z/denerwować, zaniepokoić, skonsternować (nie móc zrozumieć czegoś) 
 I was vexed by her failure to clean the room. 

enrage [ɪn’reɪdʒ], infuriate [ɪn’fjʊərɪeɪt], incense [ɪn’sens]  ► rozłościć, rozwścieczyć 
 I was infuriated by your article. 
 The students were enraged at these new rules. 

I was incensed at the suggestion. 
 

dread [dred] ► odczuwać strach, lęk (niechęć przed czymś, np. nieznanym, groźnym); bać się czegoś 
(niechętnie coś zrobić) 
He dreads losing money. I am dreading meeting her parents. 

fear [fɪə] ► odczuwać strach, obawę (przed czymś złym, niebezpiecznym; niepokoić się co do skutku, 
następstw czegoś, że coś złego się stanie); bać się czegoś (stracić odwagę) 
He fears falling to the ground. 
I fear riding on a horse. 

 

emigrate [emɪgreɪt] ► wy/emigrować (wyjechać z ojczyzny i osiedlić się na stałe w obcym kraju)  
When they came to power, many people decided to emigrate.  

immigrate [ɪmɪgreɪt] ► imigrować (obcokrajowiec: osiedlić się na stałe w obcym kraju)  
The promise of prosperity in the UK encouraged people to immigrate.  

 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/curt#curt__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/suggestion#suggestion__2
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cherish [t∫erɪ∫] ► żywić (nadzieję); pielęgnować, dbać o coś (np. przyjaźń) 
He cherishes hope about the future. 
They cherish friendship. 

foster [fɒstə] ► żywić (podtrzymywać)   
He fosters much hope.  

harbour [ha:bə] ► żywić (zwykle niepożądane, negatywne uczucia/e)  
He harbours malice and ill will. 

 

fist-bump [fɪst-bʌmp] ► zrobić żółwika 
Michelle looked at him, fist-bumped, and smiled a huge smile. 

fist-pump [fɪst-pʌmp] ► unieść przedramię do góry, zaciskając pięść  
He yelped and fist-pumped from behind her laptop. 

high-five [haɪ-faɪv] ► przybić piątkę  
Strangers high-fived each other. 

 

hit [hɪt], whack [wæk] ► uderzyć kogoś  
I whacked/hit him in the face.  

bash [bæ∫] ► mocno uderzyć, walnąć kogoś (zadając komuś bolesną ranę lub łamiąc komuś coś) 
  The ball bashed him in the nose. 

strike [straɪk] ► mocno uderzyć kogoś  
  He had been struck on the head. 

punch [pʌnt∫], thump [θʌmp] ► mocno uderzyć, walnąć kogoś pięścią 
  They punched/thumped me in the stomach. 

deck [dek] ► mocno uderzyć, powalając kogoś na ziemię 
  I will deck you. 

crash [kræ∫] ► rozbić (np. samochód); mieć kraksę/wypadek  
He crashed the car twice. 

smash [smæ∫] ► z dużą siłą rozbić/rozwalić (np. samochód)  
  He smashed the car through the shop window. 

collide [kə’laɪd] ► zderzyć się (gdy mowa o dwóch pojazdach)  
The two cars collided into each other. 

wreck [rek] ► (doszczętnie) rozwalić, roztrzaskać (np. samochód)  
He wrecked the car. 

 

order [ɔːdə] ► uporządkować coś (eliminując zamęt)  
He ordered his business affairs. 

arrange [ə’reɪndʒ] ► uporządkować coś (kolejność, wg ustalonego porządku)  
He arranged the files in sequence.  

marshal [ma:∫əl] ► zebrać i uporządkować coś (w konkretnym celu, aby skutecznie coś wykorzystać)  
They marshalled the fact for argument.  

systematize [sɪstemətaɪz] ► uporządkować, usystematyzować coś (wg wcześniej ustalonego schematu, 
planu)  
They systematized the billing procedures.  

methodize [meθədaɪz] ► uporządkować coś (bez wcześniej ustalonego schematu)  
He methodized every aspect of daily life. 
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simplify [sɪmplɪfaɪ] ► ułatwić coś (uprościć coś) 
They simplified the text. 

facilitate [fə’sɪlɪteɪt] ► ułatwić coś (umożliwić coś) 
They facilitated Poland’s entry into the EU. 

 

customize [kʌstəmaɪz] ► 1 podrasować (np. samochód) 2  (sth to sth) indywidualizować (dostosować 

cenę, produkt, dystrybucję, promocję w oparciu o informacje poza firmą do indywidualnych potrzeb 
klienta); wykonać lub przerabiać coś na życzenie klienta 
Buying and customizing a hot rod or muscle car in recent years has proven to be a good investment. 
The brand new action figure customizing electronic mailing list is now up and running. 

personalize [sth to sth] [pɜːsənəlaɪz] ► 1  personalizować (dostosować wyświetlane treści do 

indywidualnych potrzeb użytkownika) 2  personalizować (dostosować cenę, produkt, dystrybucję, promocję 

w oparciu o informacje wewnątrz firmy do indywidualnych potrzeb klienta) 3  personalizować (dostosować 

treści dydaktyczne do indywidualnych preferencji uczącego się) 
Our industry has always assumed that a personalized Web site was a better one, both for the visitor and 
the site operator.  
To personalize a jersey, a name or number can be administered to it as well as custom fitting. 
It ensures effective personalized learning content management.  

 

complement [kɒmplɪmənt] ► (doskonale) uzupełniać/dopełniać coś (uczynić kompletnym, dodając to, 
czego brakuje); uzupełniać/dopełniać się, stanowiąc zgodną całość  

 Two statements from different points of view may complement each other.  
Mint sauce complements roast lamb. 

supplement [sʌplɪmənt] ► stanowić dodatek do czegoś; ~ sth with sth uzupełniać coś czymś (dodając 
coś do czegoś)  

 Some additional remarks may supplement his address. 
 You can supplement your diet with the vitamins. 

 

use [ju:z] ► wykorzystać, obsługiwać coś (np. komputery); też wykorzystać coś dla własnych potrzeb 
 The teachers were unable to use (operate) the new computers. 

utilize [ju:tɪlaɪz] ► 1.wykorzystać coś w praktyce, zgodnie z przeznaczeniem (np. komputery) 
2.wykorzystać coś praktycznie, pożytecznie, w celu osiągnięcia jakiś korzyści, np. zasoby, surowce) 

 The teachers were unable to utilize the new computers. They couldn’t find the ways to employ the 
computers in instruction. They couldn’t find a profitable and practical use for the computers. 

  It is a priority to utilize the world’s resources. 
 

alter [ɔːltə] ► częściowo zmienić/zmieniać (np. wygląd czegoś, zachowując pierwotne cechy)    
 They altered the original design. 
  She altered a dress. (she added a few frills to it). 

change [t∫eɪndʒ] ► zmienić/zmieniać (zastąpić coś czymś innym)    
 They changed their opinions. 
  She changed a dress. (she put on a different one). 

modify [modɪfaɪ] ► zmienić/zmieniać, z/modyfikować (wprowadzić poprawki do czegoś, zmienić coś w 
konkretnym celu)   

 They want to modify the contract. The building was modified for use for the disabled. 

fine-tune [faɪn,tju:n] ► zmienić/zmieniać (wprowadzić drobne, nieznaczne zmiany)     
 They fine-tuned the program. 
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tweak [twi:k] ► (nieznacznie) zmienić/zmieniać (w celu uskutecznienia, usprawnienia, optymalizacji 
czegoś, np. oprogramowania)     

 They tweaked the search engine. 

revamp [rɪ’væmp] ► zmienić/zmieniać, przeprojektować coś starego (nadać czemuś staremu nowy 
wygląd, kształt, wzór itp.)   

 They revamped their office. 

vary [veəri] ► zmienić/zmieniać, urozmaicić/urozmaicać (uczynić coś bardziej różnorodnym, zrywając z 
monotonią, nie powtarzać czegoś)   

 They want to vary their daily routines. 

rejig [ri:’dʒɪg], rejigger [ri:’dʒɪgə] ► zmienić/pozmieniać (np. układ, harmonogram czegoś)  
 They want to rejig/rejigger schedules. 
   
relinquish [rɪ'lɪŋkwɪ∫] (sth to sb) ► z/rezygnować (z posiadania czegoś na rzecz kogoś)  

I want to relinquish the flat to my children.  

resign [rɪ'zaɪn] (from sth) ► z/rezygnować (z pracy, posady)  
I want to resign from my job.  

quit [kwɪt] ► z/rezygnować (z kursu)  
  I want to quit the course.  

decide not to buy [dɪ’saɪd nɒt tu: baɪ] ► z/rezygnować z kupna czegoś 
I decided not to buy the bike. 

 

revolve [rɪ’vɒlv] ► obrócić/obracać (się) (wokół jakieś osi, po orbicie)     
 The Earth revolves around the sun. The Earth revolves on its own axis once every 24 hours.  
   The moon and Earth both revolve and rotate on their way around in our solar system. 

rotate [rəʊ’teɪt] ► obrócić/obracać (się) (wokół własnej osi)   
  The Earth rotates once every 24 hours. The blades of the helicopter started to rotate. 

 

acquiesce [ækwi’es] (in/to sth) ► (niechętnie) z/godzić się na coś (nie sprzeciwiając się)   
 I acquiesced in their decision despite my misgivings.  
 He acquiesced to doing a tiny bit of school starter pack. 

assent [ə’sent] (to sth) ► zgodzić się na coś (po głębokim namyśle lub długim przekonywaniu)   
 I assented to their proposal. 

consent [kən’sent] (to sth) ► zgodzić się na coś (dobrowolnie)   
 My parents consented to my marriage. 

concur [kən’kɜː(r)] (in sth) ► zgodzić się na coś (dojść do tego samego wniosku, co ktoś inny)   
 I concurred with them in doing it. 

 

compel [kəm’pel] ► wymusić coś (np. współpracę); zmusić kogoś do czegoś; skłonić kogoś do czegoś przez 
wywieranie nacisku; be compelled to do sth być zmuszonym coś zrobić 

 I took steps to compel cooperation. 
 Illness compelled him to stay in bed. 
 Public opinion compelled him to sign it. 
 I was compelled to stay after school. 

impel [ɪm’pel] ► zobowiązać kogoś do czegoś; be impelled to do sth być (moralnie) zobowiązanym coś 
zrobić; czuć wewnętrzny obowiązek coś zrobić 

 That impels me to act with less than honourable intentions.  
He felt morally impelled to volunteer his services to the U.S. Army Air Forces.  
My sense of guilt impelled me to confess. I felt impelled to give a speech after the performance.  
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consider [kən’sɪdə] ► rozważać/rozważyć zrobienie czegoś 
She considers selling her car. 

contemplate [kontempleɪt] ► poważnie rozważać/rozważyć zrobienie czegoś 
She contemplates going abroad. 

 

dissolve [dɪ’zɒlv] ► zespół muz.: rozwiązać (się) (prowadząc jednak działalność osobno) 
When the Band of Joy finally dissolved, John Bonham got a steady gig with Tim Rose. 

disband [dɪs’bænd] ► zespół muz.: rozwiązać (się) (kończąc działalność) 
After some success gigging, the group disbanded.  

 

project [prɒ’dʒekt] ► 1.wyświetlać/wyświetlić (na ekranie) 2.oszacować przyszłe (np. wydatki)  
He wants to project it onto a screen.  
He wants to project costs.  

design [dɪ’zaɪn] ► projektować (np. dom, ubrania) 
He wants to design a new house. 

 

delete [dɪ’li:t] ► usunąć do kosza (np. plik); też usunąć coś bezpowrotnie  
After you have deleted files as trash you can look through your trash bin and get them back. In your 
example, if the item is existent after the removal, just say remove, but if it ceases to exist, say delete. 

remove [rɪ’mu:v] ► usunąć coś (z możliwością odzyskania) 
In your example, if the item is existent after the removal, just say remove, but if it ceases to exist, say 
delete. 
 

embroider [ɪm’brɔɪdə(r)] ► ~ sth on sth wyhaftować coś na czymś; ~ sth with sth ozdobić coś 
haftem 

 A butterfly was embroidered on her blouse.  
 The cloth was embroidered with oriental designs. 

engrave [ɪn’greɪv] ► ~ sth on sth wygrawerować coś na czymś ; ~ sth with sth ozdobić 
wygrawerowanymi lub wyrytymi wzorami/obrazkami 

 The date of our wedding is engraved on our rings.  
 The walls of the cave are engraved with pictures of animals. 

 

flash [flæ∫] ► nagle zaświecić, za/błysnąć (np. piorun)  
Lightning flashed in the distant. 

gleam [gli:m] ► świecić (księżyc, lampa, gwiazdy), lśnić (skóra, woda, wypolerowana powierzchnia), 
błyszczeć (metal, klejnot) (jasnym lub jaskrawym światłem, np. na ciemnym tle czegoś) 
Water was gleaming. 
It is a gleaming jewel.  
Lights gleamed in the distant. 

sparkle [spa:kl] ► świecić (niezliczoną ilością punktów świetlnych)  
I was amazed at the sight of the sparkling water. 

twinkle [twɪnkl] ► świecić (na przemian jaskrawym i mdłym światłem)  
The stars twinkled in the sky. 

 

glint [glɪnt] ► błyszczeć (przez chwilę, krótko jaskrawym światłem)  
It is glinting steel.  
The blade of the knife glinted in the distance. 

glitter [glɪtə] ► błyszczeć (mocno/wyraźnie świecić) 
They are glittering diamonds. 
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glisten [glɪsn] ► błyszczeć (dot. mokrej powierzchni)  
Rain-drenched pavements were glistening.  
The road glistened wet. 

 

glimmer [glɪmə] ► za/migotać (skrzyć się, świecić słabo) 
There was a glimmering light. 

shimmer [∫ɪmə] ► połyskiwać (mienić się, świecić niewyraźnie)  
It is a shimmering satin dress. 

 

assail [ə’seɪl] ► (kilkakrotnie) za/atakować (próbując przełamać opór) 
 They assailed the enemy with artillery fire. 

assault [ə’sɔːlt] ► za/atakować (gwałtownie i niespodziewanie użyć siły/przemocy) 
 Commandos assaulted the building from all sides. 

attack [ə’tæk] ► za/atakować (podjąć zdecydowane działania zbrojne) 
 They plan to attack the town at dawn. 

 

connote [kə’nəʊt] ► dodatkowo znaczyć, przywoływać skojarzenia z czymś 
 The word home connotes warmth.  

The word river denotes a moving body of water, and may connote the changing nature of life.  
The word money denotes wealth, and to most of us it connotes travel, clothes, cars, and good times. 

denote [dɪ’nəʊt] ► faktycznie/dokładnie oznaczać 
 The word home denotes a structure, like a house or an apartment.  

The word river denotes a moving body of water, and may connote the changing nature of life.  
The word money denotes wealth, and to most of us it connotes travel, clothes, cars, and good times. 

 

inflate [ɪn’fleɪt] ► dekompresować (skompresowany plik) 
The inflated files will be in a new subfolder. 

compress [kəm’pres] ► s/kompresować (plik) 
This step-by-step article describes how to extract compressed files. 

 

wink [wɪŋk] ► mrugnąć/mrugać do kogoś powieką (dając sygnał/porozumiewawczo) 
 Winking is the lowering of one eyelid to give a signal. 

blink [blɪŋk] ► mrugnąć/mrugać powiekami (mimowolnie) 
 Blinking is what you do involuntarily every few seconds with both eyelids.  

 

pothole [pɒthəʊl] ► penetrować jaskinie (jako doświadczony grotołaz)  
If you have not potholed before, it's worth having a cave taster day first.  

spelunk (into sth) [spɪlʌŋk] ► penetrować jaskinie (jako niedoświadczony grotołaz)  
I spelunked into Pompey's cave. 

 

conserve [kən’sɜːv] ► zachować (ostrożnie czymś zarządzać, ochronić)   
Lately I have conserved my fortune by not spending it on junk.  

preserve [pri:’zɜːv] ► zachować (zostawić coś w niezmienionej formie) 
Lately I have preserved my fortune by burying it in a jar in the backyard. 

reserve [rɪ’zɜːv] ► zachować (odłożyć coś na później);  
 I have reserved a part of my fortune to pay for college. 
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scalp [skælp] ► osiągać zysk na niewielkich ruchach cen akcji  
Scalping involves buying and selling a stock within seconds or minutes. 

flip [flɪp] ► spekulować akcjami (przed ich upublicznieniem)  
This is a very big deal if you are flipping NASDAQ stocks.  

 

forecheck, fore-check [fɔːt∫ek] ► blokować w strefie obronnej przeciwnika  
We forechecked very well and played a good game.  

backcheck, back-check [bækt∫ek] ► odebrać krążek z tyłu atakującego przeciwnika  
Like all the wingers backchecked very well. 

poke-check, poke check [pəʊk t∫ek] ► przeszkadzać przeciwnikowi końcem kija hokejowego w celu 
odebrania krążka   
Murphy alertly poke-checked the puck away before House had a chance to get a shot off. 

 

squat [skwɒt] ► kucać, kucnąć, przykucnąć (przysiąc na zgiętych kolanach z bardziej lub mniej 
wyprostowanymi plecami) (słowo używane w kontekście ćwiczeń) 
If you squat, your knees are deeply bent and your back is more or less vertical. 

crouch [kraʊt∫] ► kucać, kucnąć, przykucnąć (przysiąc na zgiętych kolanach mocno zginając się do przodu) 
(słowo nie używane w kontekście ćwiczeń) 
When you crouch, you flex the knees and bend forward at the waist. 

 

ascribe [ə’skraɪb] (sth to sb/sth) ► przypisać/przypisywać coś komuś/czemuś (przypuszczając, snując 
domysły) 

 The forged paintings formerly ascribed to masters.  
 They ascribed the accident to carelessness. 

assign [ə’saɪn] (sth to sb/sth) ► przypisać/przypisywać coś komuś/czemuś (z przekonaniem, będąc 
czegoś pewnym) 

 They assigned the bones to the Cretaceous period. 

attribute [ə’trɪbju:t] (sth to sb/sth) ► przypisać/przypisywać coś (pozytywnego, np. zasługi, osiągnięcia) 
komuś/czemuś 

 The painting was attributed to Rembrandt but possibly was done by an associate.  
 She attributes her success to hard work. 

 

store [stɔː] ► przechować/przechowywać   
He stores his books in the attic. 

stash (away) [stæ∫ ə’weɪ] ► przechować/przechowywać (w sekretnym miejscu)  
She stashed away the jewellery in the cupboard. 

 

avert [ə’vɜːt] ► zapobiec czemuś (jakiemuś nieszczęściu, jakieś tragedii itp.) 
They averted a strike. 

prevent [prɪ’vent] ► zapobiec czemuś, nie dopuścić do czegoś 
They prevented them from going on a strike. 

 

mingle [mɪŋgl] ► skutecznie wmieszać się w tłum na dużym spotkaniu (np. biznesowym)  
Some great networkers are lousy at mingling and vice a versa. 

network (with sb) [netwɜːk] ► budować z kimś relacje biznesowe 
I network with other businesses from a similar field. 
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assess [ə’ses] ► ocenić coś (w obecnym kształcie, na bieżąco)  
 Assessing the situation would be closer to simply analyzing the situation with less of an inclination to look 

at solutions. 

evaluate [ɪ’væljʊeɪt] ► ocenić coś (szukając jednocześnie rozwiązań lub biorąc pod uwagę 
zaproponowane do oceny rozwiązania)  

 Shareware can be evaluated for free and without risk. Evaluating the situation is more results oriented.  

rate [reɪt] ► ocenić coś (w porównaniu z czymś innym)  
 How do you rate this restaurant? 

 

choose [t∫u:z] ► select [sɪ’lekt] ► ~ sb/sth over/from/from among a lot of people/things 

wybrać kogoś/coś  spośród wielu osób/rzeczy; ~ sb/sth over sb/sth w wyborze dać pierwszeństwo 
komuś/czemuś przed kimś/czymś 

 He was chosen over another applicant.  
 He was selected over other applicants.  
 He chose the album over that one.  

cherry-pick [t∫erɪ-pɪk] ► 1  dokładnie coś wyselekcjonować; wybrać to, co najlepsze 2  kupować jedynie 

tanie, atrakcyjne towary 3  wyłuskiwać rodzynki inwestycyjne, wybierać najlepsze portfele inwestycyjne, 

wybierać najlepsze aktywa  

1 Cherry-picking among these offers would undermine the chances of success. 2  The cherry-picking 

consumer goes from store-to-store, buying only items that are specially priced. 3  Cherry-picking is the act 

of investors choosing investments that have performed well within another portfolio. An asset purchase 
enables the buyer to cherry-pick certain assets of the seller.  

hand-pick [hænd-pɪk] ► specjalnie wybrać/wybierać (w określonym celu)  
We had to hand-pick some people to do the task.  

pick [pɪk] ► wybierać/wybrać (coś dla siebie lub według własnego uznania)  
They picked candy for themselves. 
He picked a winner. 

 

appall [ə’pɔːl] ► przerazić/przerażać (zszokować i niepokoić)  
 Your behaviour appalls me. 

daunt [dɔːnt] ► przerazić/przerażać (zniechęcić, szczególnie gdy mowa o czymś ryzykownym) 
 The cliff may daunt the climber. 

dismay [dɪs’meɪ] ► przerazić/przerażać (nie wiedzieć co zrobić, np. z ogromem pracy) 
 I am dismayed at the size of the job. 

horrify [hɒrɪfaɪ] ► przerazić/przerażać (napawać odrazą, bardzo zszokować) 
 I am horrified by such cruelty. 

 

shiver [∫ɪvə] ► trząść się (z zimna)   
He shivered in the damp foggy cold.  

I shiver from the cold when I'm not wearing enough clothing. 

shudder [∫ʌdə] ► trząść się (na myśl o czymś lub na widok czegoś; też z obawy, strachu, że coś się stanie)   
I shudder from thinking about or viewing something disgusting. 
She still shuddered at the thought of him. 
I shuddered with horror. 

 

smile [smaɪl] ► uśmiechać/śmiać się do kogoś (w sposób przyjazny) 
He smiled at me in a friendly fashion. She smiled a cheerful smile. 

smirk [smɜːk] ► uśmiechać/śmiać się z wyższością (z czyjegoś nieszczęścia, pecha) 
  He smirked at her misfortune. 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/damp
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/foggy
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/cold
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/still#still
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/horror
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  Eventually, after midnight, I arrived at the hotel. 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/midnight#midnight__2

