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Drogi przyjacielu,  

 

masz przed sobą skrypt do kursu nauki języka angielskiego przez słuchanie pod tytułem 

Słownictwo angielskie C1/C2. Kurs przeznaczony jest zaawansowanym użytkownikom. Za 

jego pomocą poszerzysz sobie zaawansowany zasób słów i umocnisz lub poszerzysz sobie 

znajomość bardziej złożonych tematów gramatycznych. 

 

Kurs opiera się na nauczaniu kontekstowym, to znaczy, że nie będziesz się uczył samych 

słówek, ale także zdań, w których dane słówka mogą być użyte. W niniejszym kursie 

znajdziesz razem 1 200 słówek i zdań do przećwiczenia.  

 

Poszczególne lekcje podzielone są według tematów, przy czym każdy z tematów zawiera 

inną ilość słówek i zdań. Poziom C1/C2 jest najbardziej zaawansowanym poziomem, jaki 

istnieje, dlatego więc spotkasz się w nich zwłaszcza ze słówkami bardziej zaawansowanymi, 

które podzielone są na bloki: czynności (czasowniki i ich synonimy), przysłowia i idiomy oraz 

rzeczowniki a na sam koniec właściwości. 

 

Jak najlepiej korzystać z kursu? Wybierz sobie lekcję, od której chcesz rozpocząć. Każda lekcja 

posiada 6 ścieżek dźwiękowych z nagraniami. W każdej lekcji zapoznasz się najpierw ze 

słówkami (ścieżki dźwiękowe 1 i 2). Następnie masz do dyspozycji przykładowe zdanie, 

ponownie w obu wersjach tłumaczenia (ścieżki dźwiękowe 3 i 4).  Potem przechodzisz do 

całych zdań (ścieżki dźwiękowe 5 i 6). Gdy będziesz w stanie przetłumaczyć zdania z języka 

polskiego na angielski (lekcja 6) w krótkiej przerwie przed angielskim tłumaczeniem, 

osiągnąłeś wyznaczony cel. Poszczególne słówka pomogą Ci zrozumieć znaczenie, ale 

używając całych zdań będziesz w stanie znacznie lepiej się porozumieć. 

 

W każdej części panuje zasada, że w momencie opanowania słuchania z języka angielskiego 

do polskiego (lekcja 1, 3, 5 – ćwiczenia wysłuchaj) kontynuujesz ćwiczenia z tłumaczenia z 

języka polskiego na angielski  (lekcja 2, 4, 6 – ćwiczenia przetłumacz).   

W ramach jednej lekcji nie musisz korzystać ze wszystkich nagrań, możesz poświęcić uwagę 

na słuchaniu tego, co najbardziej Ci odpowiada. Zalecam jednak wysłuchanie wszystkich 

ścieżek audio z lekcji przynajmniej raz.  

 

Pobrane skrypty umożliwiają znacznie szersze wykorzystanie całego kursu. W skryptach 

znajdziesz przewodnik do nauki wraz z przydatnymi wskazówkami, jak uczynić naukę bardziej 

skuteczną, plan nauki do rejestrowania postępów, listę odtwarzania (jeśli czegoś nie 

zrozumiesz) oraz dwustronne fiszki do nauki, dzięki którym możesz się uczyć i powtarzać 

nawet wtedy, kiedy po prostu nie możesz słuchać nagrań. Dla tych, którzy lubią się 

sprawdzać, w każdej lekcji został przygotowany przykładowy test z tłumaczenia z kluczem 

zawierającym poprawne odpowiedzi. 

 

Jeśli masz jakieś pytania czy sugestie dotyczące ulepszeń lub opinie, z którymi chciałbyś się 

podzielić, skontaktuj się ze mną pisząc na adres tomas@audioacademyeu.eu. W tym miejscu 

chciałbym podziękować również moim kolegom Jeffovi, Romanowi i Lidce, bez których ten 

kurs by nie powstał.  

 

Życzę mile spędzonych dni i powodzenia podczas nauki, Tomasz 
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001_Lekcja pierwsza_Czynnośći_01_ Słownictwo - słuchaj  

•  baffle •  wyprowadzić z równowagi 

•  clench •  zaciąć, zacisnąć, zewrzeć 

•  cartwheel •  stoczyć się 

•  bear •  znieść 

•  blare •  krzyczeć 

•  bury the hatchet •  zakopać topór (wojenny) 

•  butt in •  mieszać się do 

•  bore •  zanudzać 

•  belch •  buchać, kłębić się 

•  bleat out •  beczeć, meczeć 

•  cackle •  chichotać, rechotać 

•  begrudge •  odmawiać, nie życzyć 

•  bestow •  przyznawać 

•  lop off •  uciąć 

•  claw •  pazur, wydrzeć 

•  bide •  przebywać, ociągać się, zwlekać 

•  be at stake •  być stawką 

•  clang •  dzwonić, brzmieć 

•  catcall •  gwizdanie 

•  sulk •  dąsać się 

•  blunder •  spartaczyć 

•  budge •  ustąpić 

•  bump into •  spotkać kogoś 

•  badger  •  truć, nachodzić 

•  clatter  •  kłapać, dudnić 

•  brazen out •  udawać, że nic się nie stało 

•  beam •  lśnić szczęściem 

•  beguile •  zauroczyć 



 10 

•  clam up •  zamknąć się, zamilknąć 

•  bleed dry •  wykrwawić się, wyssać 

•  beat a lot •  pobić wszystko 

•  alienate •  zrazić do siebie poróżnić się z kimś 

•  bask •  opalać się, wygrzewać się 

•  abide •  czcić, słuchać, uznawać 

•  break the mold •  odbiegać od normalności 

•  beat the odds •  wygrać pomimo małej szansy 

•  catch up •  dogonić, dorównać krok 

•  barge  •  wtargnąć 

•  cadge •  wyłudzić 

•  abscond •  uciec z więzienia, umknąć 

•  bang up •  uwięzić 

•  blurt out •  powiedzieć bez namysłu 

•  bode •  wróżyć, zapowiedź 

•  bite the dust •  wyjść z niczym 

•  amble •  wlec się, iść wolno 

002_Lekcja pierwsza_Czynnośći_01_Słownictwo - przetłumacz!  

•  stoczyć się •  cartwheel 

•  uciec z więzienia, umknąć •  abscond 

•  wygrać pomimo małej szansy •  beat the odds 

•  buchać, kłębić się •  belch 

•  gwizdanie •  catcall 

•  krzyczeć •  blare 

•  pobić wszystko •  beat a lot 

•  dzwonić, brzmieć •  clang 

•  zakopać topór (wojenny) •  bury the hatchet 

•  pazur, wydrzeć •  claw 

•  zanudzać •  bore 
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•  czcić, słuchać, uznawać •  abide 

•  zrazić do siebie poróżnić się z kimś •  alienate 

•  znieść •  bear 

•  wyprowadzić z równowagi •  baffle 

•  mieszać się do •  butt in 

•  odbiegać od normalności •  break the mold 

•  spartaczyć •  blunder 

•  truć, nachodzić •  badger  

•  uciąć •  lop off 

•  ustąpić •  budge 

•  odmawiać, nie życzyć •  begrudge 

•  być stawką •  be at stake 

•  wyjść z niczym •  bite the dust 

•  kłapać, dudnić •  clatter  

•  wróżyć, zapowiedź •  bode 

•  opalać się, wygrzewać się •  bask 

•  chichotać, rechotać •  cackle 

•  wtargnąć •  barge  

•  wyłudzić •  cadge 

•  zauroczyć •  beguile 

•  spotkać kogoś •  bump into 

•  dąsać się •  sulk 

•  zamknąć się, zamilknąć •  clam up 

•  udawać, że nic się nie stało •  brazen out 

•  uwięzić •  bang up 

•  zaciąć, zacisnąć, zewrzeć •  clench 

•  powiedzieć bez namysłu •  blurt out 

•  beczeć, meczeć •  bleat out 

•  wykrwawić się, wyssać •  bleed dry 
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•  lśnić szczęściem •  beam 

•  przebywać, ociągać się, zwlekać •  bide 

•  dogonić, dorównać krok •  catch up 

•  przyznawać •  bestow 

•  wlec się, iść wolno •  amble 

 

003_Lekcja pierwsza_Czynnośći_01_Słownictwo, ćwiczenia 
sprawdzające - słuchaj!  

•  bleat out •  beczeć, meczeć 

•  The stations were simply bleating out a 

warning. 

•  Stacje po prostu wysyłały sygnał 

ostrzegawczy. 

•  bleed dry •  wykrwawić się, wyssać 

•  You bled me dry. •  Zupełnie mnie wyssałeś. 

•  blunder •  spartaczyć 

•  Do not blunder it again! •  Nie spartacz tego znowu. 

•  blurt out •  powiedzieć bez namysłu 

•  He blurted it out without thinking. •  Powiedział to nie namyślając się zbytnio. 

•  bode •  wróżyć, zapowiedź 

•  It did not bode well for them. •  Nie wyglądało to dla nich dobrze. 

•  bore •  zanudzać 

•  He didn´t bore us with details. •  Nie zanudzał nas szczegółami. 

•  brazen out •  udawać, że nic się nie stało 

•  Should he make a run for it, or simply 

brazen it out? 

•  Miał w to wejść, czy udawać, że nic się nie 

dzieje? 

•  He needed to buckle down and work 

harder. 

•  Musiał z tym zacząć i pracować ciężej. 

•  budge •  ustąpić 

•  She refused to budge. •  Odmówiła ustąpienia. 

•  bump into •  spotkać kogoś 

•  I haven´t bumped into a right girl. •  Jeszcze nie spotkałem tej właściwej. 
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•  bury the hatchet •  zakopać topór (wojenny) 

•  It is his way of burrying the hatchet. •  To sposób, w jaki on się pojednuje. 

•  butt in •  mieszać się do 

•  Thanks for letting me butt in on your date. •  Dzięki bardzo, że zostawiliście mnie, 

żebym wam robił trzeciego na randce. 

•  cackle •  chichotać, rechotać 

•  His laughter cackled across the road. •  Jego rechotanie było słyszalne na drugiej 

stronie drogi. 

•  cadge •  wyłudzić 

•  He had to cadge another fiver from him. •  Musiałem od niego wyłudzić kolejne 

dziesięć złotych. 

•  cartwheel •  stoczyć się 

•  The car cartwheeled in the air before 

bursting into flames. 

•  Samochód przekręcił się w powietrzu, 

zanim zaczął płonąć. 

•  catch up •  dogonić, dorównać krok 

•  The rest of the world is catching up soon. •  Reszta świata niebawem dorówna kroku. 

•  clam up •  zamknąć się, zamilknąć 

•  Some people just clam up. •  Niektórzy po prostu się zamkną. Niektórzy 

ludzie po prostu zamilkną. 

•  clang •  dzwonić, brzmieć 

•  Our feet clanged loudly and made the old 

bridgw shudder. 

•  Nasze nogi mocno brzmiały i trzęsły 

starym mostem. 

•  clatter  •  kłapać, dudnić 

•  We passed below a clattering train. •  Przeszliśmy pod dudniącym pociągiem. 

•  claw •  pazur, wydrzeć 

•  The extra money he paid out in rent he 

clawed back on bus fares. 

•  Pieniądze, które zapłacił jako nadwyżkę 
czynszu, zaoszczędził na kosztach podróży. 

•  clench •  zaciąć, zacisnąć, zewrzeć 

•  She clenched her teeth and said nothing. •  Zacisnęła zęby i nic nie powiedziała. 

•  bestow •  przyznawać 

•  This gift is bestowed without regard to 

birth, upbringing or education. 

•  Ten prezent jest przyznawany bez względu 

na urodzenie, wychowanie lub wykształcenie. 



 14 

•  beam •  lśnić szczęściem 

•  Their eyes were beaming. •  Ich oczy lśniły. 

•  lop off •  uciąć 

•  They lopped off his hand. •  Ucięli mu rękę. 

•  abide •  czcić, słuchać, uznawać 

•  He´s a law-abiding citizen •  Jest obywatelem czczącym prawo. Jest 

obywatelem, który czci prawo. 

•  abscond •  uciec z więzienia, umknąć 

•  He managed to abscond several times. •  Kilka razy udało mu się uciec. Kilka razy 

udało mu się umknąć. 

•  alienate •  zrazić do siebie poróżnić się z kimś 

•  He definitely did not want to alienate 

anyone who might be coming along. 

•  Na pewno nie chciał zrazić do siebie 

nikogo, kto mógłby przyjść. Na pewno nie 

chciał się poróżnić z nikim, kto mógłby 

przyjść. 

•  amble •  wlec się, iść wolno 

•  He ambled slowly west two more blocks. •  Powoli odwlókł się jeszcze dwa bloki w 

kierunku na zachód. 

•  badger  •  truć, nachodzić 

•  The project will keep pending until we 

continuously keep badgering about it. 

•  Projekt zostanie zatrzymany, jeżeli nie 

będziemy koło niego nieustannie biegać. 

•  baffle •  wyprowadzić z równowagi 

•  He was baffled because of the false 

accusation. 

•  Był oszołomiony z powodu tego 

fałszywego oskarżenia. 

•  bang up •  uwięzić 

•  Never do it to anybody who is banged up. •  Nigdy nie rób tego komuś, kto jest 

uwięziony. Nigdy nie rób tego komuś, kto 

jest w więzieniu. 

•  barge  •  wtargnąć 

•  They barged into my office. •  Wpadli do mojego biura. 

•  bask •  opalać się, wygrzewać się 

•  He was signing each book, basking in the 

glow of his adoring fans. 

•  Podpisywał każdą książkę i wprost 

wygrzewał się w blasku swoich 

podziwiających fanów. Podpisywał każdą 
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książkę i wprost wyżywał się w blasku 

swoich podziwiających fanów. 

•  be at stake •  być stawką 

•  His reputation is at stake. •  Stawką jest jego renoma. Stawką jest jego 

reputacja. 

•  bear •  znieść 

•  Just bear with me. •  Tylko mnie znieś. 

•  beat the odds •  wygrać pomimo małej szansy 

•  Let´s see if I can beat the odds. •  Spróbujmy, czy pomimo małej szansy na 

zwycięstwo wygram. 

•  begrudge •  odmawiać, nie życzyć 

•  Not that Paul begrudged his elder brother 

the money. 

•  Nie chodzi o to, że by Paul nie życzył 

starszemu bratu tych pieniędzy. 

•  beguile •  zauroczyć 

•  The goal beguiled his own team as well as 

the opposition. 

•  Ten cel zauroczył jego zespół tak samo, jak 

opozycję. Ten cel zauroczył jego zespół tak 

samo, jak przeciwników. 

•  belch •  buchać, kłębić się 

•  The ship belched smoke and fire. •  Ze statku buchał ogień i kłębił się dym. 

•  bide •  przebywać, ociągać się, zwlekać 

•  All we have to do is bide our time. •  Wszystko, co musimy robić, to czekać. 

•  bite the dust •  wyjść z niczym 

•  Another one bites the dust •  Następny skończony. Następny wyszedł 

bez niczego. 

•  blare •  krzyczeć 

•  Horns were blaring. •  Syreny jęczały. 

 

004_Lekcja pierwsza_Czynnośći_01_Słownictwo, ćwiczenia 
sprawdzające - przetłumacz!  

•  beczeć, meczeć •  bleat out 

•  Stacje po prostu wysyłały sygnał 

ostrzegawczy. 

•  The stations were simply bleating out a 

warning. 

•  wykrwawić się, wyssać •  bleed dry 
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•  Zupełnie mnie wyssałeś. •  You bled me dry. 

•  spartaczyć •  blunder 

•  Nie spartacz tego znowu. •  Do not blunder it again! 

•  powiedzieć bez namysłu •  blurt out 

•  Powiedział to nie namyślając się zbytnio. •  He blurted it out without thinking. 

•  wróżyć, zapowiedź •  bode 

•  Nie wyglądało to dla nich dobrze. •  It did not bode well for them. 

•  zanudzać •  bore 

•  Nie zanudzał nas szczegółami. •  He didn´t bore us with details. 

•  udawać, że nic się nie stało •  brazen out 

•  Miał w to wejść, czy udawać, że nic się nie 

dzieje? 

•  Should he make a run for it, or simply 

brazen it out? 

•  Musiał z tym zacząć i pracować ciężej. •  He needed to buckle down and work 

harder. 

•  ustąpić •  budge 

•  Odmówiła ustąpienia. •  She refused to budge. 

•  spotkać kogoś •  bump into 

•  Jeszcze nie spotkałem tej właściwej. •  I haven´t bumped into a right girl. 

•  zakopać topór (wojenny) •  bury the hatchet 

•  To sposób, w jaki on się pojednuje. •  It is his way of burrying the hatchet. 

•  mieszać się do •  butt in 

•  Dzięki bardzo, że zostawiliście mnie, 

żebym wam robił trzeciego na randce. 

•  Thanks for letting me butt in on your date. 

•  chichotać, rechotać •  cackle 

•  Jego rechotanie było słyszalne na drugiej 

stronie drogi. 

•  His laughter cackled across the road. 

•  wyłudzić •  cadge 

•  Musiałem od niego wyłudzić kolejne 

dziesięć złotych. 

•  He had to cadge another fiver from him. 

•  stoczyć się •  cartwheel 

•  Samochód przekręcił się w powietrzu, 

zanim zaczął płonąć. 
•  The car cartwheeled in the air before 

bursting into flames. 
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•  dogonić, dorównać krok •  catch up 

•  Reszta świata niebawem dorówna kroku. •  The rest of the world is catching up soon. 

•  zamknąć się, zamilknąć •  clam up 

•  Niektórzy po prostu się zamkną. Niektórzy 

ludzie po prostu zamilkną. 
•  Some people just clam up. 

•  dzwonić, brzmieć •  clang 

•  Nasze nogi mocno brzmiały i trzęsły 

starym mostem. 

•  Our feet clanged loudly and made the old 

bridgw shudder. 

•  kłapać, dudnić •  clatter  

•  Przeszliśmy pod dudniącym pociągiem. •  We passed below a clattering train. 

•  pazur, wydrzeć •  claw 

•  Pieniądze, które zapłacił jako nadwyżkę 
czynszu, zaoszczędził na kosztach podróży. 

•  The extra money he paid out in rent he 

clawed back on bus fares. 

•  zaciąć, zacisnąć, zewrzeć •  clench 

•  Zacisnęła zęby i nic nie powiedziała. •  She clenched her teeth and said nothing. 

•  przyznawać •  bestow 

•  Ten prezent jest przyznawany bez względu 

na urodzenie, wychowanie lub wykształcenie. 

•  This gift is bestowed without regard to 

birth, upbringing or education. 

•  lśnić szczęściem •  beam 

•  Ich oczy lśniły. •  Their eyes were beaming. 

•  uciąć •  lop off 

•  Ucięli mu rękę. •  They lopped off his hand. 

•  czcić, słuchać, uznawać •  abide 

•  Jest obywatelem czczącym prawo. Jest 

obywatelem, który czci prawo. 

•  He´s a law-abiding citizen 

•  uciec z więzienia, umknąć •  abscond 

•  Kilka razy udało mu się uciec. Kilka razy 

udało mu się umknąć. 
•  He managed to abscond several times. 

•  zrazić do siebie poróżnić się z kimś •  alienate 

•  Na pewno nie chciał zrazić do siebie 

nikogo, kto mógłby przyjść. Na pewno nie 

chciał się poróżnić z nikim, kto mógłby 

przyjść. 

•  He definitely did not want to alienate 

anyone who might be coming along. 
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•  wlec się, iść wolno •  amble 

•  Powoli odwlókł się jeszcze dwa bloki w 

kierunku na zachód. 

•  He ambled slowly west two more blocks. 

•  truć, nachodzić •  badger  

•  Projekt zostanie zatrzymany, jeżeli nie 

będziemy koło niego nieustannie biegać. 
•  The project will keep pending until we 

continuously keep badgering about it. 

•  wyprowadzić z równowagi •  baffle 

•  Był oszołomiony z powodu tego 

fałszywego oskarżenia. 

•  He was baffled because of the false 

accusation. 

•  uwięzić •  bang up 

•  Nigdy nie rób tego komuś, kto jest 

uwięziony. Nigdy nie rób tego komuś, kto 

jest w więzieniu. 

•  Never do it to anybody who is banged up. 

•  wtargnąć •  barge  

•  Wpadli do mojego biura. •  They barged into my office. 

•  opalać się, wygrzewać się •  bask 

•  Podpisywał każdą książkę i wprost 

wygrzewał się w blasku swoich 

podziwiających fanów. Podpisywał każdą 
książkę i wprost wyżywał się w blasku 

swoich podziwiających fanów. 

•  He was signing each book, basking in the 

glow of his adoring fans. 

•  być stawką •  be at stake 

•  Stawką jest jego renoma. Stawką jest jego 

reputacja. 

•  His reputation is at stake. 

•  znieść •  bear 

•  Tylko mnie znieś. •  Just bear with me. 

•  wygrać pomimo małej szansy •  beat the odds 

•  Spróbujmy, czy pomimo małej szansy na 

zwycięstwo wygram. 

•  Let´s see if I can beat the odds. 

•  odmawiać, nie życzyć •  begrudge 

•  Nie chodzi o to, że by Paul nie życzył 

starszemu bratu tych pieniędzy. 

•  Not that Paul begrudged his elder brother 

the money. 

•  zauroczyć •  beguile 

•  Ten cel zauroczył jego zespół tak samo, jak •  The goal beguiled his own team as well as 
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opozycję. Ten cel zauroczył jego zespół tak 

samo, jak przeciwników. 

the opposition. 

•  buchać, kłębić się •  belch 

•  Ze statku buchał ogień i kłębił się dym. •  The ship belched smoke and fire. 

•  przebywać, ociągać się, zwlekać •  bide 

•  Wszystko, co musimy robić, to czekać. •  All we have to do is bide our time. 

•  wyjść z niczym •  bite the dust 

•  Następny skończony. Następny wyszedł 

bez niczego. 

•  Another one bites the dust 

•  krzyczeć •  blare 

•  Syreny jęczały. •  Horns were blaring. 

 

005_Lekcja pierwsza_Czynnośći_01_Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj!  

•  Some people just clam up. •  Niektórzy po prostu się zamkną. Niektórzy 

ludzie po prostu zamilkną. 

•  Horns were blaring. •  Syreny jęczały. 

•  We passed below a clattering train. •  Przeszliśmy pod dudniącym pociągiem. 

•  The car cartwheeled in the air before 

bursting into flames. 

•  Samochód przekręcił się w powietrzu, 

zanim zaczął płonąć. 

•  It did not bode well for them. •  Nie wyglądało to dla nich dobrze. 

•  He´s a law-abiding citizen •  Jest obywatelem czczącym prawo. Jest 

obywatelem, który czci prawo. 

•  His laughter cackled across the road. •  Jego rechotanie było słyszalne na drugiej 

stronie drogi. 

•  Thanks for letting me butt in on your date. •  Dzięki bardzo, że zostawiliście mnie, 

żebym wam robił trzeciego na randce. 

•  You bled me dry. •  Zupełnie mnie wyssałeś. 

•  He blurted it out without thinking. •  Powiedział to nie namyślając się zbytnio. 

•  Just bear with me. •  Tylko mnie znieś. 

•  They lopped off his hand. •  Ucięli mu rękę. 

•  They barged into my office. •  Wpadli do mojego biura. 

•  I haven´t bumped into a right girl. •  Jeszcze nie spotkałem tej właściwej. 
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•  Another one bites the dust •  Następny skończony. Następny wyszedł 

bez niczego. 

•  Our feet clanged loudly and made the old 

bridgw shudder. 

•  Nasze nogi mocno brzmiały i trzęsły 

starym mostem. 

•  Do not blunder it again! •  Nie spartacz tego znowu. 

•  He didn´t bore us with details. •  Nie zanudzał nas szczegółami. 

•  Never do it to anybody who is banged up. •  Nigdy nie rób tego komuś, kto jest 

uwięziony. Nigdy nie rób tego komuś, kto 

jest w więzieniu. 

•  Their eyes were beaming. •  Ich oczy lśniły. 

•  He definitely did not want to alienate 

anyone who might be coming along. 

•  Na pewno nie chciał zrazić do siebie 

nikogo, kto mógłby przyjść. Na pewno nie 

chciał się poróżnić z nikim, kto mógłby 

przyjść. 

•  The goal beguiled his own team as well as 

the opposition. 

•  Ten cel zauroczył jego zespół tak samo, jak 

opozycję. Ten cel zauroczył jego zespół tak 

samo, jak przeciwników. 

•  He was signing each book, basking in the 

glow of his adoring fans. 

•  Podpisywał każdą książkę i wprost 

wygrzewał się w blasku swoich 

podziwiających fanów. Podpisywał każdą 
książkę i wprost wyżywał się w blasku 

swoich podziwiających fanów. 

•  He ambled slowly west two more blocks. •  Powoli odwlókł się jeszcze dwa bloki w 

kierunku na zachód. 

•  Should he make a run for it, or simply 

brazen it out? 

•  Miał w to wejść, czy udawać, że nic się nie 

dzieje? 

•  He had to cadge another fiver from him. •  Musiałem od niego wyłudzić kolejne 

dziesięć złotych. 

•  Not that Paul begrudged his elder brother 

the money. 

•  Nie chodzi o to, że by Paul nie życzył 

starszemu bratu tych pieniędzy. 

•  The ship belched smoke and fire. •  Ze statku buchał ogień i kłębił się dym. 

•  His reputation is at stake. •  Stawką jest jego renoma. Stawką jest jego 

reputacja. 

•  She refused to budge. •  Odmówiła ustąpienia. 

•  He needed to buckle down and work 

harder. 

•  Musiał z tym zacząć i pracować ciężej. 

•  The stations were simply bleating out a •  Stacje po prostu wysyłały sygnał 
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warning. ostrzegawczy. 

•  He was baffled because of the false 

accusation. 

•  Był oszołomiony z powodu tego 

fałszywego oskarżenia. 

•  This gift is bestowed without regard to 

birth, upbringing or education. 

•  Ten prezent jest przyznawany bez względu 

na urodzenie, wychowanie lub wykształcenie. 

•  It is his way of burrying the hatchet. •  To sposób, w jaki on się pojednuje. 

•  The project will keep pending until we 

continuously keep badgering about it. 

•  Projekt zostanie zatrzymany, jeżeli nie 

będziemy koło niego nieustannie biegać. 

•  The rest of the world is catching up soon. •  Reszta świata niebawem dorówna kroku. 

•  All we have to do is bide our time. •  Wszystko, co musimy robić, to czekać. 

•  The extra money he paid out in rent he 

clawed back on bus fares. 

•  Pieniądze, które zapłacił jako nadwyżkę 
czynszu, zaoszczędził na kosztach podróży. 

•  He managed to abscond several times. •  Kilka razy udało mu się uciec. Kilka razy 

udało mu się umknąć. 

•  Let´s see if I can beat the odds. •  Spróbujmy, czy pomimo małej szansy na 

zwycięstwo wygram. 

•  She clenched her teeth and said nothing. •  Zacisnęła zęby i nic nie powiedziała. 

 

006_Lekcja pierwsza_Czynnośći_01_Ćwiczenia sprawdzające - 
przetłumacz!  

•  Nasze nogi mocno brzmiały i trzęsły 

starym mostem. 

•  Our feet clanged loudly and made the old 

bridgw shudder. 

•  Musiał z tym zacząć i pracować ciężej. •  He needed to buckle down and work 

harder. 

•  Syreny jęczały. •  Horns were blaring. 

•  Nie wyglądało to dla nich dobrze. •  It did not bode well for them. 

•  Dzięki bardzo, że zostawiliście mnie, 

żebym wam robił trzeciego na randce. 

•  Thanks for letting me butt in on your date. 

•  Odmówiła ustąpienia. •  She refused to budge. 

•  Tylko mnie znieś. •  Just bear with me. 

•  To sposób, w jaki on się pojednuje. •  It is his way of burrying the hatchet. 

•  Powiedział to nie namyślając się zbytnio. •  He blurted it out without thinking. 

•  Nie spartacz tego znowu. •  Do not blunder it again! 
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•  Kilka razy udało mu się uciec. Kilka razy 

udało mu się umknąć. 
•  He managed to abscond several times. 

•  Nie zanudzał nas szczegółami. •  He didn´t bore us with details. 

•  Jego rechotanie było słyszalne na drugiej 

stronie drogi. 

•  His laughter cackled across the road. 

•  Ten prezent jest przyznawany bez względu 

na urodzenie, wychowanie lub wykształcenie. 

•  This gift is bestowed without regard to 

birth, upbringing or education. 

•  Miał w to wejść, czy udawać, że nic się nie 

dzieje? 

•  Should he make a run for it, or simply 

brazen it out? 

•  Reszta świata niebawem dorówna kroku. •  The rest of the world is catching up soon. 

•  Stacje po prostu wysyłały sygnał 

ostrzegawczy. 

•  The stations were simply bleating out a 

warning. 

•  Ten cel zauroczył jego zespół tak samo, jak 

opozycję. Ten cel zauroczył jego zespół tak 

samo, jak przeciwników. 

•  The goal beguiled his own team as well as 

the opposition. 

•  Ze statku buchał ogień i kłębił się dym. •  The ship belched smoke and fire. 

•  Ucięli mu rękę. •  They lopped off his hand. 

•  Na pewno nie chciał zrazić do siebie 

nikogo, kto mógłby przyjść. Na pewno nie 

chciał się poróżnić z nikim, kto mógłby 

przyjść. 

•  He definitely did not want to alienate 

anyone who might be coming along. 

•  Podpisywał każdą książkę i wprost 

wygrzewał się w blasku swoich 

podziwiających fanów. Podpisywał każdą 
książkę i wprost wyżywał się w blasku 

swoich podziwiających fanów. 

•  He was signing each book, basking in the 

glow of his adoring fans. 

•  Samochód przekręcił się w powietrzu, 

zanim zaczął płonąć. 
•  The car cartwheeled in the air before 

bursting into flames. 

•  Zupełnie mnie wyssałeś. •  You bled me dry. 

•  Spróbujmy, czy pomimo małej szansy na 

zwycięstwo wygram. 

•  Let´s see if I can beat the odds. 

•  Jeszcze nie spotkałem tej właściwej. •  I haven´t bumped into a right girl. 

•  Nie chodzi o to, że by Paul nie życzył 

starszemu bratu tych pieniędzy. 

•  Not that Paul begrudged his elder brother 

the money. 

•  Przeszliśmy pod dudniącym pociągiem. •  We passed below a clattering train. 

•  Wszystko, co musimy robić, to czekać. •  All we have to do is bide our time. 
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•  Musiałem od niego wyłudzić kolejne 

dziesięć złotych. 

•  He had to cadge another fiver from him. 

•  Był oszołomiony z powodu tego 

fałszywego oskarżenia. 

•  He was baffled because of the false 

accusation. 

•  Wpadli do mojego biura. •  They barged into my office. 

•  Ich oczy lśniły. •  Their eyes were beaming. 

•  Powoli odwlókł się jeszcze dwa bloki w 

kierunku na zachód. 

•  He ambled slowly west two more blocks. 

•  Następny skończony. Następny wyszedł 

bez niczego. 

•  Another one bites the dust 

•  Niektórzy po prostu się zamkną. Niektórzy 

ludzie po prostu zamilkną. 
•  Some people just clam up. 

•  Stawką jest jego renoma. Stawką jest jego 

reputacja. 

•  His reputation is at stake. 

•  Projekt zostanie zatrzymany, jeżeli nie 

będziemy koło niego nieustannie biegać. 
•  The project will keep pending until we 

continuously keep badgering about it. 

•  Pieniądze, które zapłacił jako nadwyżkę 
czynszu, zaoszczędził na kosztach podróży. 

•  The extra money he paid out in rent he 

clawed back on bus fares. 

•  Jest obywatelem czczącym prawo. Jest 

obywatelem, który czci prawo. 

•  He´s a law-abiding citizen 

•  Nigdy nie rób tego komuś, kto jest 

uwięziony. Nigdy nie rób tego komuś, kto 

jest w więzieniu. 

•  Never do it to anybody who is banged up. 

•  Zacisnęła zęby i nic nie powiedziała. •  She clenched her teeth and said nothing. 
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006.01_Lekcja pierwsza_Czynnośći_01_karty 

bestow 

This gift is bestowed without 

regard to birth, upbringing or 

education. 

beam 

Their eyes were beaming. lop off They lopped off his hand. 

abide He´s a law-abiding citizen abscond 

He managed to abscond 

several times. 
alienate 

He definitely did not want to 

alienate anyone who might be 

coming along. 

amble 
He ambled slowly west two 

more blocks. 
badger  

The project will keep pending 

until we continuously keep 

badgering about it. 

baffle 
He was baffled because of 

the false accusation. 
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lśnić szczęściem 

Ten prezent jest przyznawany 

bez względu na urodzenie, 

wychowanie lub 

wykształcenie. 

przyznawać 

Ucięli mu rękę. uciąć Ich oczy lśniły. 

uciec z więzienia, umknąć 
Jest obywatelem czczącym 

prawo. Jest obywatelem, 

który czci prawo. 

czcić, słuchać, uznawać 

Na pewno nie chciał zrazić 
do siebie nikogo, kto mógłby 

przyjść. Na pewno nie chciał 

się poróżnić z nikim, kto 

mógłby przyjść. 

zrazić do siebie poróżnić się 
z kimś 

Kilka razy udało mu się 
uciec. Kilka razy udało mu 

się umknąć. 

truć, nachodzić 
Powoli odwlókł się jeszcze 

dwa bloki w kierunku na 

zachód. 

wlec się, iść wolno 

Był oszołomiony z powodu 

tego fałszywego oskarżenia. 
wyprowadzić z równowagi 

Projekt zostanie zatrzymany, 

jeżeli nie będziemy koło 

niego nieustannie biegać. 
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bang up 
Never do it to anybody who 

is banged up. 
barge  

They barged into my office. bask 

He was signing each book, 

basking in the glow of his 

adoring fans. 

be at stake His reputation is at stake. bear 

Just bear with me. beat the odds 
Let´s see if I can beat the 

odds. 

begrudge 
Not that Paul begrudged his 

elder brother the money. 
beguile 

The goal beguiled his own 

team as well as the 

opposition. 

belch 
The ship belched smoke and 

fire. 
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wtargnąć 

Nigdy nie rób tego komuś, 
kto jest uwięziony. Nigdy nie 

rób tego komuś, kto jest w 

więzieniu. 

uwięzić 

Podpisywał każdą książkę i 
wprost wygrzewał się w 

blasku swoich 

podziwiających fanów. 

Podpisywał każdą książkę i 
wprost wyżywał się w blasku 

swoich podziwiających 

fanów. 

opalać się, wygrzewać się Wpadli do mojego biura. 

znieść 
Stawką jest jego renoma. 

Stawką jest jego reputacja. 
być stawką 

Spróbujmy, czy pomimo 

małej szansy na zwycięstwo 

wygram. 

wygrać pomimo małej szansy Tylko mnie znieś. 

zauroczyć 
Nie chodzi o to, że by Paul 

nie życzył starszemu bratu 

tych pieniędzy. 

odmawiać, nie życzyć 

Ze statku buchał ogień i 
kłębił się dym. 

buchać, kłębić się 

Ten cel zauroczył jego zespół 

tak samo, jak opozycję. Ten 

cel zauroczył jego zespół tak 

samo, jak przeciwników. 
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bide 
All we have to do is bide our 

time. 
bite the dust 

Another one bites the dust blare Horns were blaring. 

bleat out 
The stations were simply 

bleating out a warning. 
bleed dry 

You bled me dry. blunder Do not blunder it again! 

blurt out 
He blurted it out without 

thinking. 
bode 

It did not bode well for them. bore 
He didn´t bore us with 

details. 
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wyjść z niczym 
Wszystko, co musimy robić, 

to czekać. 
przebywać, ociągać się, 

zwlekać 

Syreny jęczały. krzyczeć 
Następny skończony. 

Następny wyszedł bez 

niczego. 

wykrwawić się, wyssać 
Stacje po prostu wysyłały 

sygnał ostrzegawczy. 
beczeć, meczeć 

Nie spartacz tego znowu. spartaczyć Zupełnie mnie wyssałeś. 

wróżyć, zapowiedź 
Powiedział to nie namyślając 

się zbytnio. 
powiedzieć bez namysłu 

Nie zanudzał nas 

szczegółami. 
zanudzać 

Nie wyglądało to dla nich 

dobrze. 
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brazen out 
Should he make a run for it, 

or simply brazen it out? 

He needed to buckle down 

and work harder. 

budge She refused to budge. bump into 

I haven´t bumped into a right 

girl. 
bury the hatchet 

It is his way of burrying the 

hatchet. 

butt in 
Thanks for letting me butt in 

on your date. 
cackle 

His laughter cackled across 

the road. 
cadge 

He had to cadge another fiver 

from him. 

cartwheel 
The car cartwheeled in the air 

before bursting into flames. 
catch up 
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Musiał z tym zacząć i 
pracować ciężej. 

Miał w to wejść, czy udawać, 
że nic się nie dzieje? 

udawać, że nic się nie stało 

spotkać kogoś Odmówiła ustąpienia. ustąpić 

To sposób, w jaki on się 
pojednuje. 

zakopać topór (wojenny) 
Jeszcze nie spotkałem tej 

właściwej. 

chichotać, rechotać 

Dzięki bardzo, że 

zostawiliście mnie, żebym 

wam robił trzeciego na 

randce. 

mieszać się do 

Musiałem od niego wyłudzić 
kolejne dziesięć złotych. 

wyłudzić 
Jego rechotanie było 

słyszalne na drugiej stronie 

drogi. 

dogonić, dorównać krok 

Samochód przekręcił się w 

powietrzu, zanim zaczął 
płonąć. 

stoczyć się 
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The rest of the world is 

catching up soon. 
clam up Some people just clam up. 

clang 
Our feet clanged loudly and 

made the old bridgw shudder. 
clatter  

We passed below a clattering 

train. 
claw 

The extra money he paid out 

in rent he clawed back on bus 

fares. 

clench 
She clenched her teeth and 

said nothing. 
-  

-  -  -  

-  -  -  
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Niektórzy po prostu się 
zamkną. Niektórzy ludzie po 

prostu zamilkną. 
zamknąć się, zamilknąć 

Reszta świata niebawem 

dorówna kroku. 

kłapać, dudnić 
Nasze nogi mocno brzmiały i 

trzęsły starym mostem. 
dzwonić, brzmieć 

Pieniądze, które zapłacił jako 

nadwyżkę czynszu, 

zaoszczędził na kosztach 

podróży. 

pazur, wydrzeć 
Przeszliśmy pod dudniącym 

pociągiem. 

-  
Zacisnęła zęby i nic nie 

powiedziała. 
zaciąć, zacisnąć, zewrzeć 
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006.02_Lekcja pierwsza_Czynnośći_01_test 

•  Syreny jęczały. ................................................................. 

•  Następny skończony. Następny wyszedł 

bez niczego. 

................................................................. 

•  stoczyć się ................................................................. 

•  Wszystko, co musimy robić, to czekać. ................................................................. 

•  Spróbujmy, czy pomimo małej szansy na 

zwycięstwo wygram. 

................................................................. 

•  Samochód przekręcił się w powietrzu, 

zanim zaczął płonąć. 
................................................................. 

•  odmawiać, nie życzyć ................................................................. 

•  To sposób, w jaki on się pojednuje. ................................................................. 

•  przyznawać ................................................................. 

•  zakopać topór (wojenny) ................................................................. 

•  powiedzieć bez namysłu ................................................................. 

•  Kilka razy udało mu się uciec. Kilka razy 

udało mu się umknąć. 
................................................................. 

•  Zupełnie mnie wyssałeś. ................................................................. 

•  opalać się, wygrzewać się ................................................................. 

•  lśnić szczęściem ................................................................. 

•  czcić, słuchać, uznawać ................................................................. 

•  Pieniądze, które zapłacił jako nadwyżkę 
czynszu, zaoszczędził na kosztach podróży. 

................................................................. 

•  Stawką jest jego renoma. Stawką jest jego 

reputacja. 

................................................................. 

•  mieszać się do ................................................................. 

•  wtargnąć ................................................................. 

•  chichotać, rechotać ................................................................. 

•  dogonić, dorównać krok ................................................................. 

•  wygrać pomimo małej szansy ................................................................. 

•  Projekt zostanie zatrzymany, jeżeli nie 

będziemy koło niego nieustannie biegać. 
................................................................. 
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•  krzyczeć ................................................................. 

•  Odmówiła ustąpienia. ................................................................. 

•  Powiedział to nie namyślając się zbytnio. ................................................................. 

•  znieść ................................................................. 

•  spartaczyć ................................................................. 

•  Ich oczy lśniły. ................................................................. 

•  buchać, kłębić się ................................................................. 

•  Nie spartacz tego znowu. ................................................................. 

•  zamknąć się, zamilknąć ................................................................. 

•  kłapać, dudnić ................................................................. 

•  Wpadli do mojego biura. ................................................................. 

•  być stawką ................................................................. 

•  Ze statku buchał ogień i kłębił się dym. ................................................................. 

•  zauroczyć ................................................................. 

•  Nigdy nie rób tego komuś, kto jest 

uwięziony. Nigdy nie rób tego komuś, kto 

jest w więzieniu. 

................................................................. 

•  Dzięki bardzo, że zostawiliście mnie, 

żebym wam robił trzeciego na randce. 

................................................................. 

•  Tylko mnie znieś. ................................................................. 

•  wróżyć, zapowiedź ................................................................. 

•  wlec się, iść wolno ................................................................. 

•  ustąpić ................................................................. 

•  zrazić do siebie poróżnić się z kimś ................................................................. 

•  wyprowadzić z równowagi ................................................................. 

•  Ten prezent jest przyznawany bez względu 

na urodzenie, wychowanie lub wykształcenie. 

................................................................. 

•  Na pewno nie chciał zrazić do siebie 

nikogo, kto mógłby przyjść. Na pewno nie 

chciał się poróżnić z nikim, kto mógłby 

przyjść. 

................................................................. 

•  uciąć ................................................................. 



 36 

•  Przeszliśmy pod dudniącym pociągiem. ................................................................. 

•  Ten cel zauroczył jego zespół tak samo, jak 

opozycję. Ten cel zauroczył jego zespół tak 

samo, jak przeciwników. 

................................................................. 

•  Jego rechotanie było słyszalne na drugiej 

stronie drogi. 

................................................................. 

•  spotkać kogoś ................................................................. 

•  Musiał z tym zacząć i pracować ciężej. ................................................................. 

•  pazur, wydrzeć ................................................................. 

•  Miał w to wejść, czy udawać, że nic się nie 

dzieje? 

................................................................. 

•  Powoli odwlókł się jeszcze dwa bloki w 

kierunku na zachód. 

................................................................. 

•  udawać, że nic się nie stało ................................................................. 

•  Zacisnęła zęby i nic nie powiedziała. ................................................................. 

•  Nie zanudzał nas szczegółami. ................................................................. 

•  Podpisywał każdą książkę i wprost 

wygrzewał się w blasku swoich 

podziwiających fanów. Podpisywał każdą 
książkę i wprost wyżywał się w blasku 

swoich podziwiających fanów. 

................................................................. 

•  Jest obywatelem czczącym prawo. Jest 

obywatelem, który czci prawo. 

................................................................. 

•  uwięzić ................................................................. 

•  zaciąć, zacisnąć, zewrzeć ................................................................. 

•  wyjść z niczym ................................................................. 

•  Ucięli mu rękę. ................................................................. 

•  przebywać, ociągać się, zwlekać ................................................................. 

•  Jeszcze nie spotkałem tej właściwej. ................................................................. 

•  uciec z więzienia, umknąć ................................................................. 

•  Musiałem od niego wyłudzić kolejne 

dziesięć złotych. 

................................................................. 

•  wyłudzić ................................................................. 

•  zanudzać ................................................................. 
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•  truć, nachodzić ................................................................. 

•  Był oszołomiony z powodu tego 

fałszywego oskarżenia. 

................................................................. 

•  Nasze nogi mocno brzmiały i trzęsły 

starym mostem. 

................................................................. 

•  Stacje po prostu wysyłały sygnał 

ostrzegawczy. 

................................................................. 

•  Reszta świata niebawem dorówna kroku. ................................................................. 

•  Niektórzy po prostu się zamkną. Niektórzy 

ludzie po prostu zamilkną. 
................................................................. 

•  Nie chodzi o to, że by Paul nie życzył 

starszemu bratu tych pieniędzy. 

................................................................. 

•  beczeć, meczeć ................................................................. 

•  dzwonić, brzmieć ................................................................. 

•  wykrwawić się, wyssać ................................................................. 

•  Nie wyglądało to dla nich dobrze. ................................................................. 

 

006.02_Lekcja pierwsza_Czynnośći_01_test_klucz 

•  Syreny jęczały. •  Horns were blaring. 

•  Następny skończony. Następny wyszedł 

bez niczego. 

•  Another one bites the dust 

•  stoczyć się •  cartwheel 

•  Wszystko, co musimy robić, to czekać. •  All we have to do is bide our time. 

•  Spróbujmy, czy pomimo małej szansy na 

zwycięstwo wygram. 

•  Let´s see if I can beat the odds. 

•  Samochód przekręcił się w powietrzu, 

zanim zaczął płonąć. 
•  The car cartwheeled in the air before 

bursting into flames. 

•  odmawiać, nie życzyć •  begrudge 

•  To sposób, w jaki on się pojednuje. •  It is his way of burrying the hatchet. 

•  przyznawać •  bestow 

•  zakopać topór (wojenny) •  bury the hatchet 

•  powiedzieć bez namysłu •  blurt out 



 38 

•  Kilka razy udało mu się uciec. Kilka razy 

udało mu się umknąć. 
•  He managed to abscond several times. 

•  Zupełnie mnie wyssałeś. •  You bled me dry. 

•  opalać się, wygrzewać się •  bask 

•  lśnić szczęściem •  beam 

•  czcić, słuchać, uznawać •  abide 

•  Pieniądze, które zapłacił jako nadwyżkę 
czynszu, zaoszczędził na kosztach podróży. 

•  The extra money he paid out in rent he 

clawed back on bus fares. 

•  Stawką jest jego renoma. Stawką jest jego 

reputacja. 

•  His reputation is at stake. 

•  mieszać się do •  butt in 

•  wtargnąć •  barge  

•  chichotać, rechotać •  cackle 

•  dogonić, dorównać krok •  catch up 

•  wygrać pomimo małej szansy •  beat the odds 

•  Projekt zostanie zatrzymany, jeżeli nie 

będziemy koło niego nieustannie biegać. 
•  The project will keep pending until we 

continuously keep badgering about it. 

•  krzyczeć •  blare 

•  Odmówiła ustąpienia. •  She refused to budge. 

•  Powiedział to nie namyślając się zbytnio. •  He blurted it out without thinking. 

•  znieść •  bear 

•  spartaczyć •  blunder 

•  Ich oczy lśniły. •  Their eyes were beaming. 

•  buchać, kłębić się •  belch 

•  Nie spartacz tego znowu. •  Do not blunder it again! 

•  zamknąć się, zamilknąć •  clam up 

•  kłapać, dudnić •  clatter  

•  Wpadli do mojego biura. •  They barged into my office. 

•  być stawką •  be at stake 

•  Ze statku buchał ogień i kłębił się dym. •  The ship belched smoke and fire. 

•  zauroczyć •  beguile 
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•  Nigdy nie rób tego komuś, kto jest 

uwięziony. Nigdy nie rób tego komuś, kto 

jest w więzieniu. 

•  Never do it to anybody who is banged up. 

•  Dzięki bardzo, że zostawiliście mnie, 

żebym wam robił trzeciego na randce. 

•  Thanks for letting me butt in on your date. 

•  Tylko mnie znieś. •  Just bear with me. 

•  wróżyć, zapowiedź •  bode 

•  wlec się, iść wolno •  amble 

•  ustąpić •  budge 

•  zrazić do siebie poróżnić się z kimś •  alienate 

•  wyprowadzić z równowagi •  baffle 

•  Ten prezent jest przyznawany bez względu 

na urodzenie, wychowanie lub wykształcenie. 

•  This gift is bestowed without regard to 

birth, upbringing or education. 

•  Na pewno nie chciał zrazić do siebie 

nikogo, kto mógłby przyjść. Na pewno nie 

chciał się poróżnić z nikim, kto mógłby 

przyjść. 

•  He definitely did not want to alienate 

anyone who might be coming along. 

•  uciąć •  lop off 

•  Przeszliśmy pod dudniącym pociągiem. •  We passed below a clattering train. 

•  Ten cel zauroczył jego zespół tak samo, jak 

opozycję. Ten cel zauroczył jego zespół tak 

samo, jak przeciwników. 

•  The goal beguiled his own team as well as 

the opposition. 

•  Jego rechotanie było słyszalne na drugiej 

stronie drogi. 

•  His laughter cackled across the road. 

•  spotkać kogoś •  bump into 

•  Musiał z tym zacząć i pracować ciężej. •  He needed to buckle down and work 

harder. 

•  pazur, wydrzeć •  claw 

•  Miał w to wejść, czy udawać, że nic się nie 

dzieje? 

•  Should he make a run for it, or simply 

brazen it out? 

•  Powoli odwlókł się jeszcze dwa bloki w 

kierunku na zachód. 

•  He ambled slowly west two more blocks. 

•  udawać, że nic się nie stało •  brazen out 

•  Zacisnęła zęby i nic nie powiedziała. •  She clenched her teeth and said nothing. 
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•  Nie zanudzał nas szczegółami. •  He didn´t bore us with details. 

•  Podpisywał każdą książkę i wprost 

wygrzewał się w blasku swoich 

podziwiających fanów. Podpisywał każdą 
książkę i wprost wyżywał się w blasku 

swoich podziwiających fanów. 

•  He was signing each book, basking in the 

glow of his adoring fans. 

•  Jest obywatelem czczącym prawo. Jest 

obywatelem, który czci prawo. 

•  He´s a law-abiding citizen 

•  uwięzić •  bang up 

•  zaciąć, zacisnąć, zewrzeć •  clench 

•  wyjść z niczym •  bite the dust 

•  Ucięli mu rękę. •  They lopped off his hand. 

•  przebywać, ociągać się, zwlekać •  bide 

•  Jeszcze nie spotkałem tej właściwej. •  I haven´t bumped into a right girl. 

•  uciec z więzienia, umknąć •  abscond 

•  Musiałem od niego wyłudzić kolejne 

dziesięć złotych. 

•  He had to cadge another fiver from him. 

•  wyłudzić •  cadge 

•  zanudzać •  bore 

•  truć, nachodzić •  badger  

•  Był oszołomiony z powodu tego 

fałszywego oskarżenia. 

•  He was baffled because of the false 

accusation. 

•  Nasze nogi mocno brzmiały i trzęsły 

starym mostem. 

•  Our feet clanged loudly and made the old 

bridgw shudder. 

•  Stacje po prostu wysyłały sygnał 

ostrzegawczy. 

•  The stations were simply bleating out a 

warning. 

•  Reszta świata niebawem dorówna kroku. •  The rest of the world is catching up soon. 

•  Niektórzy po prostu się zamkną. Niektórzy 

ludzie po prostu zamilkną. 
•  Some people just clam up. 

•  Nie chodzi o to, że by Paul nie życzył 

starszemu bratu tych pieniędzy. 

•  Not that Paul begrudged his elder brother 

the money. 

•  beczeć, meczeć •  bleat out 

•  dzwonić, brzmieć •  clang 

•  wykrwawić się, wyssać •  bleed dry 
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•  Nie wyglądało to dla nich dobrze. •  It did not bode well for them. 
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007_Lekcja druga_Czynnośći_02_Słownictwo - słuchaj!  

•  crunch •  chrupać 

•  dissemble •  udawać, stwarzać pozory 

•  embark •  wyruszyć, wejść na pokład 

•  douse •  zanurzyć się, zgasić 

•  dampen •  ochłodzić 

•  contradict •  być przeciwieństwem, przeczyć 

•  dispel •  rozwiać 

•  coo •  gruchać 

•  covet •  pragnąć czegoś, łaknąć 

•  creak •  skrzypieć 

•  crumple •  zgnieść, zmiąć 

•  deflect  •  odchylić, zmienić kierunek 

•  devour •  pożreć, wchłonąć 

•  clink •  stuknąć się 

•  defy •  być wbrew, wymykać się 

•  eavesdrop •  podsłuchiwać 

•  elapse •  upłynąć, mijać 

•  come across •  natrafić na 

•  confide •  zwierzyć się, ufać 

•  comb •  czesać, przeszukiwać 

•  coax •  wyłudzić 

•  contemplate •  myśleć o, rozważać, zważać 

•  corroborate •  sprawdzić 

•  cling •  kleić się, dolegać, lgnąć 

•  cock •  unieść 

•  embolden •  zachęcić, pobudzić 

•  dwindle •  kurczyć się 

•  crochet •  szydełkować 
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•  entice out •  zwabić 

•  dab •  poklepać 

•  right on cue •  jak na zawołanie 

•  conjure up •  wyczarować, przywołać 

•  derail •  wyprowadzić z równowagi 

•  codify •  ustalić, kodyfikować 

•  dull •  złagodzić 

•  entrance •  wprowadzić w trans 

•  clock in •  odbił przyjście 

•  cock up •  spartaczyć, spieprzyć 

•  dupe •  wystrychnąć na dudka 

•  emerge •  wyniknąć, powstać 

•  confine •  ograniczyć 

•  cope •  dać radę, rozprawić się 

•  dabble •  kokietować z czymś, igrać z czymś 

•  crop up •  nieoczekiwanie się pojawić 

•  cringe •  wzdrygnąć się, wiercić się 

•  dodge •  uniknąć 

•  dash •  mknąć 

•  exaggerate •  przesadzać 

 

008_Lekcja druga_Czynnośći_02_Słownictwo - przetłumacz!  

•  wystrychnąć na dudka •  dupe 

•  kurczyć się •  dwindle 

•  wyniknąć, powstać •  emerge 

•  zachęcić, pobudzić •  embolden 

•  podsłuchiwać •  eavesdrop 

•  zwierzyć się, ufać •  confide 

•  zwabić •  entice out 
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•  rozwiać •  dispel 

•  kleić się, dolegać, lgnąć •  cling 

•  unieść •  cock 

•  myśleć o, rozważać, zważać •  contemplate 

•  nieoczekiwanie się pojawić •  crop up 

•  wzdrygnąć się, wiercić się •  cringe 

•  upłynąć, mijać •  elapse 

•  ograniczyć •  confine 

•  być wbrew, wymykać się •  defy 

•  spartaczyć, spieprzyć •  cock up 

•  stuknąć się •  clink 

•  wyłudzić •  coax 

•  pragnąć czegoś, łaknąć •  covet 

•  odchylić, zmienić kierunek •  deflect  

•  zanurzyć się, zgasić •  douse 

•  ustalić, kodyfikować •  codify 

•  zgnieść, zmiąć •  crumple 

•  mknąć •  dash 

•  złagodzić •  dull 

•  wyczarować, przywołać •  conjure up 

•  czesać, przeszukiwać •  comb 

•  wyprowadzić z równowagi •  derail 

•  ochłodzić •  dampen 

•  natrafić na •  come across 

•  poklepać •  dab 

•  kokietować z czymś, igrać z czymś •  dabble 

•  sprawdzić •  corroborate 

•  jak na zawołanie •  right on cue 

•  wprowadzić w trans •  entrance 
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•  szydełkować •  crochet 

•  być przeciwieństwem, przeczyć •  contradict 

•  wyruszyć, wejść na pokład •  embark 

•  uniknąć •  dodge 

•  skrzypieć •  creak 

•  chrupać •  crunch 

•  dać radę, rozprawić się •  cope 

•  gruchać •  coo 

•  pożreć, wchłonąć •  devour 

•  udawać, stwarzać pozory •  dissemble 

•  odbił przyjście •  clock in 

•  przesadzać •  exaggerate 

 

009_Lekcja druga_Czynnośći_02 _ Słownictwo, ćwiczenia 
sprawdzające - słuchaj!  

•  cling •  kleić się, dolegać, lgnąć 

•  Let us cling together as the years go by. •  W miarę upływu lat trzymamy razem. 

•  clink •  stuknąć się 

•  We clinked beer glasses. •  Stuknęliśmy się kuflami piwa. 

•  clock in •  odbił przyjście 

•  They expected him to clock in by ten 

o´clock. 

•  Oczekiwali, że sobie odbije kartę przyjścia 

do dziesiątej. 

•  coax •  wyłudzić 

•  He continued to coax her pictures. •  Cały czas łudził od niej obrazy. 

•  cock •  unieść 

•  The man cocked his head. •  Mężczyzna uniósł głowę. 

•  cock up •  spartaczyć, spieprzyć 

•  After I cocked up the interview… •  Po tym, co spartaczyłem tę rozmowę… 

•  codify •  ustalić, kodyfikować 

•  They wanted to codify the secret of team •  Chcieli ustalić tajemnicę efektywności 
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effectivness. zespołu. 

•  comb •  czesać, przeszukiwać 

•  I see you comb your hair. They combed 

their data for the sign. 

•  Patrzę, jak sobie czeszesz włosy. Patrzę, 
jak czeszesz włosy. Przeszukiwali dane 

szukając znaku. 

•  come across •  natrafić na 

•  They kept coming accross research by 

psychologists and socilologists. 

•  Nieustannie natrafiali na badania 

psychologów oraz socjologów. 

•  confide •  zwierzyć się, ufać 

•  He´s not in the habit of confiding in me. •  Zazwyczaj za bardzo mi nie ufa. 

•  confine •  ograniczyć 

•  Please confine yourself to answering the 

questions 

•  Proszę się ograniczyć do odpowiadania na 

pytania. 

•  conjure up •  wyczarować, przywołać 

•  This can conjure up strange images. •  To może wywołać ciekawe obrazy. 

•  contemplate •  myśleć o, rozważać, zważać 

•  If he is truly contemplating this, he must be 

mad. 

•  Jeżeli myśli o tym serio, musi być szalony. 

•  contradict •  być przeciwieństwem, przeczyć 

•  All he does contradicts what we have 

agreed. 

•  Wszystko, co robi, jest przeciwieństwem 

do tego, co uzgodniliśmy. 

•  coo •  gruchać 

•  Lovely, cooed the girl on the phone. •  Wspaniałe, zagruchała dziewczyna w 

telefonie. 

•  cope •  dać radę, rozprawić się 

•  You have enough to cope with. •  Sam masz tego dosyć. 

•  corroborate •  sprawdzić 

•  They will undoubtly corroborate this 

evidence. 

•  Na pewno będą sprawdzać ten dowód. 

•  covet •  pragnąć czegoś, łaknąć 

•  Why is it coveted so much? •  Dlaczego jest to takie pożądane? Dlaczego 

to ma takie wzięcie? 

•  creak •  skrzypieć 
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•  As she climbed the wooden steps, the 

boards creaked. 

•  Deski skrzypiały, kiedy szła w górę po 

drewnianych schodach. 

•  cringe •  wzdrygnąć się, wiercić się 

•  Stop cringing! •  Nie wierć się. 

•  crochet •  szydełkować 

•  We crochet a lot. •  Dużo szydełkujemy. 

•  crop up •  nieoczekiwanie się pojawić 

•  I was trying to think of anything that might 

crop up at the last moment and derail us. 

•  Starałem się wymyślić, co musiałoby się 
pojawić w ostatniej chwili, żebyśmy odstąpili 

od planu. 

•  crumple •  zgnieść, zmiąć 

•  He took a crumpled envelope out of his 

back pocket. 

•  Wyciągnął zmiętą kopertę z tylnej kieszeni. 

•  crunch •  chrupać 

•  There was a crunching sound coming from 

the kitchen. 

•  Z kuchni było słychać chrupanie. 

•  right on cue •  jak na zawołanie 

•  Right on cue, a voice came over in PA 

system. 

•  Głos z reproduktora odezwał się jak na 

zawołanie. 

•  dab •  poklepać 

•  He finally dabbed his face with a towel. •  Na koniec wysuszył swoją twarz 

ręcznikiem. 

•  dabble •  kokietować z czymś, igrać z czymś 

•  He began to dabble the idea. •  Zaczął kokietować z tym pomysłem. 

•  dampen •  ochłodzić 

•  There was a little left to do other than to 

dampen down the embers. 

•  Nie było już wiele do zrobienia, oprócz 

zgaszenia ostatnich węgli. 

•  dash •  mknąć 

•  The sleigh was dashing through the snow. •  Sanie mknęły po śniegu. 

•  deflect  •  odchylić, zmienić kierunek 

•  He tried to deflect the barb. •  Próbował zignorować tę insynuację. 

•  defy •  być wbrew, wymykać się 
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•  That defies logic. •  To jest wbrew logice. 

•  derail •  wyprowadzić z równowagi 

•  I was trying to think of anything that might 

crop up at the last moment and derail us. 

•  Starałem się wymyślić, co musiałoby się 
pojawić w ostatniej chwili, żebyśmy odstąpili 

od planu. Starałem się wymyślić, co 

musiałoby się pojawić w ostatniej chwili, co 

by nas wyprowadziło z równowagi. 

•  dispel •  rozwiać 

•  Any lingering doubts must have been 

dispelled. 

•  Jakiekolwiek resztki wątpliwości musiały 

zostać rozwiane. 

•  dissemble •  udawać, stwarzać pozory 

•  You have never been good at dissembling. •  Nigdy nie byłeś dobry w udawaniu. Nigdy 

nie byłeś dobry w stwarzaniu pozorów. 

•  dodge •  uniknąć 

•  He dodged the question. •  Uniknął tego pytania. 

•  douse •  zanurzyć się, zgasić 

•  I doused myself in the sand. •  Zanurzyłem się w piasku. 

•  dull •  złagodzić 

•  He hoped it might dull the pain. •  Miał nadzieję, że mogłoby to złagodzić ból. 

•  dupe •  wystrychnąć na dudka 

•  He realized that he had been duped. •  Uświadomiłem sobie, że wystrychnęli mnie 

na dudka. 

•  dwindle •  kurczyć się 

•  As the fortune dwindled … •  Z tym, jak jego majątek się kurczył… 

•  elapse •  upłynąć, mijać 

•  After a reasonable time elapsed, they 

departed for their journey. 

•  Po upłynięciu rozsądnego czasu wyruszyli 

w podróż. 

•  embark •  wyruszyć, wejść na pokład 

•  The company has embarked on countless 

quests. 

•  Spółka wyruszała na wyprawy bez końca. 

•  embolden •  zachęcić, pobudzić 

•  She was emboldened by the request. •  To żądanie ją zachęciło. To żądanie ją 
pobudziło. 
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•  emerge •  wyniknąć, powstać 

•  There are some abilities that emerge out of 

collaboration. 

•  Są pewne zdolności, które powstają 
podczas współpracy. 

•  entice out •  zwabić 

•  He was reluctant to be enticed out. •  Nie chciał dać się zwabić. 

•  entrance •  wprowadzić w trans 

•  She was giving him the shy smile that had 

so entranced him the first time they met. 

•  Nieśmiało uśmiechała się do niego, tak 

samo jak pierwszym razem, kiedy 

wprowadziło go to w trans. 

•  exaggerate •  przesadzać 

•  He slightly exaggerated his position and the 

size of deals he was working on. 

•  Lekko przesadzał mówiąc o swojej pozycji 

i wartości transakcji, nad którymi pracował. 

 

010_Lekcja druga_Czynnośći_02_ Słownictwo, ćwiczenia 
sprawdzające - przetłumacz!  

•  kleić się, dolegać, lgnąć •  cling 

•  W miarę upływu lat trzymamy razem. •  Let us cling together as the years go by. 

•  stuknąć się •  clink 

•  Stuknęliśmy się kuflami piwa. •  We clinked beer glasses. 

•  odbił przyjście •  clock in 

•  Oczekiwali, że sobie odbije kartę przyjścia 

do dziesiątej. 

•  They expected him to clock in by ten 

o´clock. 

•  wyłudzić •  coax 

•  Cały czas łudził od niej obrazy. •  He continued to coax her pictures. 

•  unieść •  cock 

•  Mężczyzna uniósł głowę. •  The man cocked his head. 

•  spartaczyć, spieprzyć •  cock up 

•  Po tym, co spartaczyłem tę rozmowę… •  After I cocked up the interview… 

•  ustalić, kodyfikować •  codify 

•  Chcieli ustalić tajemnicę efektywności 

zespołu. 

•  They wanted to codify the secret of team 

effectivness. 

•  czesać, przeszukiwać •  comb 
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•  Patrzę, jak sobie czeszesz włosy. Patrzę, 
jak czeszesz włosy. Przeszukiwali dane 

szukając znaku. 

•  I see you comb your hair. They combed 

their data for the sign. 

•  natrafić na •  come across 

•  Nieustannie natrafiali na badania 

psychologów oraz socjologów. 

•  They kept coming accross research by 

psychologists and socilologists. 

•  zwierzyć się, ufać •  confide 

•  Zazwyczaj za bardzo mi nie ufa. •  He´s not in the habit of confiding in me. 

•  ograniczyć •  confine 

•  Proszę się ograniczyć do odpowiadania na 

pytania. 

•  Please confine yourself to answering the 

questions 

•  wyczarować, przywołać •  conjure up 

•  To może wywołać ciekawe obrazy. •  This can conjure up strange images. 

•  myśleć o, rozważać, zważać •  contemplate 

•  Jeżeli myśli o tym serio, musi być szalony. •  If he is truly contemplating this, he must be 

mad. 

•  być przeciwieństwem, przeczyć •  contradict 

•  Wszystko, co robi, jest przeciwieństwem 

do tego, co uzgodniliśmy. 

•  All he does contradicts what we have 

agreed. 

•  gruchać •  coo 

•  Wspaniałe, zagruchała dziewczyna w 

telefonie. 

•  Lovely, cooed the girl on the phone. 

•  dać radę, rozprawić się •  cope 

•  Sam masz tego dosyć. •  You have enough to cope with. 

•  sprawdzić •  corroborate 

•  Na pewno będą sprawdzać ten dowód. •  They will undoubtly corroborate this 

evidence. 

•  pragnąć czegoś, łaknąć •  covet 

•  Dlaczego jest to takie pożądane? Dlaczego 

to ma takie wzięcie? 

•  Why is it coveted so much? 

•  skrzypieć •  creak 

•  Deski skrzypiały, kiedy szła w górę po 

drewnianych schodach. 

•  As she climbed the wooden steps, the 

boards creaked. 
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•  wzdrygnąć się, wiercić się •  cringe 

•  Nie wierć się. •  Stop cringing! 

•  szydełkować •  crochet 

•  Dużo szydełkujemy. •  We crochet a lot. 

•  nieoczekiwanie się pojawić •  crop up 

•  Starałem się wymyślić, co musiałoby się 
pojawić w ostatniej chwili, żebyśmy odstąpili 

od planu. 

•  I was trying to think of anything that might 

crop up at the last moment and derail us. 

•  zgnieść, zmiąć •  crumple 

•  Wyciągnął zmiętą kopertę z tylnej kieszeni. •  He took a crumpled envelope out of his 

back pocket. 

•  chrupać •  crunch 

•  Z kuchni było słychać chrupanie. •  There was a crunching sound coming from 

the kitchen. 

•  jak na zawołanie •  right on cue 

•  Głos z reproduktora odezwał się jak na 

zawołanie. 

•  Right on cue, a voice came over in PA 

system. 

•  poklepać •  dab 

•  Na koniec wysuszył swoją twarz 

ręcznikiem. 

•  He finally dabbed his face with a towel. 

•  kokietować z czymś, igrać z czymś •  dabble 

•  Zaczął kokietować z tym pomysłem. •  He began to dabble the idea. 

•  ochłodzić •  dampen 

•  Nie było już wiele do zrobienia, oprócz 

zgaszenia ostatnich węgli. 

•  There was a little left to do other than to 

dampen down the embers. 

•  mknąć •  dash 

•  Sanie mknęły po śniegu. •  The sleigh was dashing through the snow. 

•  odchylić, zmienić kierunek •  deflect  

•  Próbował zignorować tę insynuację. •  He tried to deflect the barb. 

•  być wbrew, wymykać się •  defy 

•  To jest wbrew logice. •  That defies logic. 

•  wyprowadzić z równowagi •  derail 
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•  Starałem się wymyślić, co musiałoby się 
pojawić w ostatniej chwili, żebyśmy odstąpili 

od planu. Starałem się wymyślić, co 

musiałoby się pojawić w ostatniej chwili, co 

by nas wyprowadziło z równowagi. 

•  I was trying to think of anything that might 

crop up at the last moment and derail us. 

•  rozwiać •  dispel 

•  Jakiekolwiek resztki wątpliwości musiały 

zostać rozwiane. 

•  Any lingering doubts must have been 

dispelled. 

•  udawać, stwarzać pozory •  dissemble 

•  Nigdy nie byłeś dobry w udawaniu. Nigdy 

nie byłeś dobry w stwarzaniu pozorów. 

•  You have never been good at dissembling. 

•  uniknąć •  dodge 

•  Uniknął tego pytania. •  He dodged the question. 

•  zanurzyć się, zgasić •  douse 

•  Zanurzyłem się w piasku. •  I doused myself in the sand. 

•  złagodzić •  dull 

•  Miał nadzieję, że mogłoby to złagodzić ból. •  He hoped it might dull the pain. 

•  wystrychnąć na dudka •  dupe 

•  Uświadomiłem sobie, że wystrychnęli mnie 

na dudka. 

•  He realized that he had been duped. 

•  kurczyć się •  dwindle 

•  Z tym, jak jego majątek się kurczył… •  As the fortune dwindled … 

•  upłynąć, mijać •  elapse 

•  Po upłynięciu rozsądnego czasu wyruszyli 

w podróż. 
•  After a reasonable time elapsed, they 

departed for their journey. 

•  wyruszyć, wejść na pokład •  embark 

•  Spółka wyruszała na wyprawy bez końca. •  The company has embarked on countless 

quests. 

•  zachęcić, pobudzić •  embolden 

•  To żądanie ją zachęciło. To żądanie ją 
pobudziło. 

•  She was emboldened by the request. 

•  wyniknąć, powstać •  emerge 

•  Są pewne zdolności, które powstają 
podczas współpracy. 

•  There are some abilities that emerge out of 

collaboration. 
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•  zwabić •  entice out 

•  Nie chciał dać się zwabić. •  He was reluctant to be enticed out. 

•  wprowadzić w trans •  entrance 

•  Nieśmiało uśmiechała się do niego, tak 

samo jak pierwszym razem, kiedy 

wprowadziło go to w trans. 

•  She was giving him the shy smile that had 

so entranced him the first time they met. 

•  przesadzać •  exaggerate 

•  Lekko przesadzał mówiąc o swojej pozycji 

i wartości transakcji, nad którymi pracował. 

•  He slightly exaggerated his position and the 

size of deals he was working on. 

011_Lekcja druga_Czynnośći_02_Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj!  

•  He´s not in the habit of confiding in me. •  Zazwyczaj za bardzo mi nie ufa. 

•  They kept coming accross research by 

psychologists and socilologists. 

•  Nieustannie natrafiali na badania 

psychologów oraz socjologów. 

•  He began to dabble the idea. •  Zaczął kokietować z tym pomysłem. 

•  He tried to deflect the barb. •  Próbował zignorować tę insynuację. 

•  If he is truly contemplating this, he must be 

mad. 

•  Jeżeli myśli o tym serio, musi być szalony. 

•  He realized that he had been duped. •  Uświadomiłem sobie, że wystrychnęli mnie 

na dudka. 

•  They wanted to codify the secret of team 

effectivness. 

•  Chcieli ustalić tajemnicę efektywności 

zespołu. 

•  That defies logic. •  To jest wbrew logice. 

•  Let us cling together as the years go by. •  W miarę upływu lat trzymamy razem. 

•  He hoped it might dull the pain. •  Miał nadzieję, że mogłoby to złagodzić ból. 

•  Stop cringing! •  Nie wierć się. 

•  As she climbed the wooden steps, the 

boards creaked. 

•  Deski skrzypiały, kiedy szła w górę po 

drewnianych schodach. 

•  We clinked beer glasses. •  Stuknęliśmy się kuflami piwa. 

•  The truth dawned. •  Prawda wyszła na jaw. 

•  Please confine yourself to answering the 

questions 

•  Proszę się ograniczyć do odpowiadania na 

pytania. 

•  He dodged the question. •  Uniknął tego pytania. 
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•  He was reluctant to be enticed out. •  Nie chciał dać się zwabić. 

•  There are some abilities that emerge out of 

collaboration. 

•  Są pewne zdolności, które powstają 
podczas współpracy. 

•  After I cocked up the interview… •  Po tym, co spartaczyłem tę rozmowę… 

•  There was a little left to do other than to 

dampen down the embers. 

•  Nie było już wiele do zrobienia, oprócz 

zgaszenia ostatnich węgli. 

•  You have never been good at dissembling. •  Nigdy nie byłeś dobry w udawaniu. Nigdy 

nie byłeś dobry w stwarzaniu pozorów. 

•  Why is it coveted so much? •  Dlaczego jest to takie pożądane? Dlaczego 

to ma takie wzięcie? 

•  Any lingering doubts must have been 

dispelled. 

•  Jakiekolwiek resztki wątpliwości musiały 

zostać rozwiane. 

•  She was giving him the shy smile that had 

so entranced him the first time they met. 

•  Nieśmiało uśmiechała się do niego, tak 

samo jak pierwszym razem, kiedy 

wprowadziło go to w trans. 

•  After a reasonable time elapsed, they 

departed for their journey. 

•  Po upłynięciu rozsądnego czasu wyruszyli 

w podróż. 

•  He finally dabbed his face with a towel. •  Na koniec wysuszył swoją twarz 

ręcznikiem. 

•  There was a crunching sound coming from 

the kitchen. 

•  Z kuchni było słychać chrupanie. 

•  The sleigh was dashing through the snow. •  Sanie mknęły po śniegu. 

•  I was trying to think of anything that might 

crop up at the last moment and derail us. 

•  Starałem się wymyślić, co musiałoby się 
pojawić w ostatniej chwili, żebyśmy odstąpili 

od planu. Starałem się wymyślić, co 

musiałoby się pojawić w ostatniej chwili, co 

by nas wyprowadziło z równowagi. 

•  They expected him to clock in by ten 

o´clock. 

•  Oczekiwali, że sobie odbije kartę przyjścia 

do dziesiątej. 

•  You have enough to cope with. •  Sam masz tego dosyć. 

•  He continued to coax her pictures. •  Cały czas łudził od niej obrazy. 

•  They will undoubtly corroborate this 

evidence. 

•  Na pewno będą sprawdzać ten dowód. 

•  The man cocked his head. •  Mężczyzna uniósł głowę. 

•  We crochet a lot. •  Dużo szydełkujemy. 

•  Right on cue, a voice came over in PA •  Głos z reproduktora odezwał się jak na 



 55 

system. zawołanie. 

•  I was trying to think of anything that might 

crop up at the last moment and derail us. 

•  Starałem się wymyślić, co musiałoby się 
pojawić w ostatniej chwili, żebyśmy odstąpili 

od planu. 

•  I doused myself in the sand. •  Zanurzyłem się w piasku. 

•  This can conjure up strange images. •  To może wywołać ciekawe obrazy. 

•  He took a crumpled envelope out of his 

back pocket. 

•  Wyciągnął zmiętą kopertę z tylnej kieszeni. 

•  The company has embarked on countless 

quests. 

•  Spółka wyruszała na wyprawy bez końca. 

•  I see you comb your hair. They combed 

their data for the sign. 

•  Patrzę, jak sobie czeszesz włosy. Patrzę, 
jak czeszesz włosy. Przeszukiwali dane 

szukając znaku. 

•  All he does contradicts what we have 

agreed. 

•  Wszystko, co robi, jest przeciwieństwem 

do tego, co uzgodniliśmy. 

•  As the fortune dwindled … •  Z tym, jak jego majątek się kurczył… 

•  Lovely, cooed the girl on the phone. •  Wspaniałe, zagruchała dziewczyna w 

telefonie. 

•  She was emboldened by the request. •  To żądanie ją zachęciło. To żądanie ją 
pobudziło. 

•  He slightly exaggerated his position and the 

size of deals he was working on. 

•  Lekko przesadzał mówiąc o swojej pozycji 

i wartości transakcji, nad którymi pracował. 

 

012_Lekcja druga_Czynnośći_02_Ćwiczenia sprawdzające - 
przetłumacz!  

•  Po upłynięciu rozsądnego czasu wyruszyli 

w podróż. 
•  After a reasonable time elapsed, they 

departed for their journey. 

•  Sanie mknęły po śniegu. •  The sleigh was dashing through the snow. 

•  Uniknął tego pytania. •  He dodged the question. 

•  W miarę upływu lat trzymamy razem. •  Let us cling together as the years go by. 

•  Oczekiwali, że sobie odbije kartę przyjścia 

do dziesiątej. 

•  They expected him to clock in by ten 

o´clock. 

•  Deski skrzypiały, kiedy szła w górę po 

drewnianych schodach. 

•  As she climbed the wooden steps, the 

boards creaked. 

•  Dlaczego jest to takie pożądane? Dlaczego •  Why is it coveted so much? 
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to ma takie wzięcie? 

•  Nieustannie natrafiali na badania 

psychologów oraz socjologów. 

•  They kept coming accross research by 

psychologists and socilologists. 

•  Proszę się ograniczyć do odpowiadania na 

pytania. 

•  Please confine yourself to answering the 

questions 

•  Na pewno będą sprawdzać ten dowód. •  They will undoubtly corroborate this 

evidence. 

•  Patrzę, jak sobie czeszesz włosy. Patrzę, 
jak czeszesz włosy. Przeszukiwali dane 

szukając znaku. 

•  I see you comb your hair. They combed 

their data for the sign. 

•  Nie było już wiele do zrobienia, oprócz 

zgaszenia ostatnich węgli. 

•  There was a little left to do other than to 

dampen down the embers. 

•  Mężczyzna uniósł głowę. •  The man cocked his head. 

•  Zanurzyłem się w piasku. •  I doused myself in the sand. 

•  Jeżeli myśli o tym serio, musi być szalony. •  If he is truly contemplating this, he must be 

mad. 

•  Jakiekolwiek resztki wątpliwości musiały 

zostać rozwiane. 

•  Any lingering doubts must have been 

dispelled. 

•  Po tym, co spartaczyłem tę rozmowę… •  After I cocked up the interview… 

•  To może wywołać ciekawe obrazy. •  This can conjure up strange images. 

•  Wyciągnął zmiętą kopertę z tylnej kieszeni. •  He took a crumpled envelope out of his 

back pocket. 

•  Są pewne zdolności, które powstają 
podczas współpracy. 

•  There are some abilities that emerge out of 

collaboration. 

•  Stuknęliśmy się kuflami piwa. •  We clinked beer glasses. 

•  Zaczął kokietować z tym pomysłem. •  He began to dabble the idea. 

•  Nieśmiało uśmiechała się do niego, tak 

samo jak pierwszym razem, kiedy 

wprowadziło go to w trans. 

•  She was giving him the shy smile that had 

so entranced him the first time they met. 

•  Spółka wyruszała na wyprawy bez końca. •  The company has embarked on countless 

quests. 

•  Nigdy nie byłeś dobry w udawaniu. Nigdy 

nie byłeś dobry w stwarzaniu pozorów. 

•  You have never been good at dissembling. 

•  Próbował zignorować tę insynuację. •  He tried to deflect the barb. 

•  Z kuchni było słychać chrupanie. •  There was a crunching sound coming from 
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the kitchen. 

•  To żądanie ją zachęciło. To żądanie ją 
pobudziło. 

•  She was emboldened by the request. 

•  Miał nadzieję, że mogłoby to złagodzić ból. •  He hoped it might dull the pain. 

•  Uświadomiłem sobie, że wystrychnęli mnie 

na dudka. 

•  He realized that he had been duped. 

•  Cały czas łudził od niej obrazy. •  He continued to coax her pictures. 

•  Sam masz tego dosyć. •  You have enough to cope with. 

•  Na koniec wysuszył swoją twarz 

ręcznikiem. 

•  He finally dabbed his face with a towel. 

•  To jest wbrew logice. •  That defies logic. 

•  Dużo szydełkujemy. •  We crochet a lot. 

•  Chcieli ustalić tajemnicę efektywności 

zespołu. 

•  They wanted to codify the secret of team 

effectivness. 

•  Prawda wyszła na jaw. •  The truth dawned. 

•  Starałem się wymyślić, co musiałoby się 
pojawić w ostatniej chwili, żebyśmy odstąpili 

od planu. Starałem się wymyślić, co 

musiałoby się pojawić w ostatniej chwili, co 

by nas wyprowadziło z równowagi. 

•  I was trying to think of anything that might 

crop up at the last moment and derail us. 

•  Starałem się wymyślić, co musiałoby się 
pojawić w ostatniej chwili, żebyśmy odstąpili 

od planu. 

•  I was trying to think of anything that might 

crop up at the last moment and derail us. 

•  Nie wierć się. •  Stop cringing! 

•  Głos z reproduktora odezwał się jak na 

zawołanie. 

•  Right on cue, a voice came over in PA 

system. 

•  Nie chciał dać się zwabić. •  He was reluctant to be enticed out. 

•  Wspaniałe, zagruchała dziewczyna w 

telefonie. 

•  Lovely, cooed the girl on the phone. 

•  Wszystko, co robi, jest przeciwieństwem 

do tego, co uzgodniliśmy. 

•  All he does contradicts what we have 

agreed. 

•  Z tym, jak jego majątek się kurczył… •  As the fortune dwindled … 

•  Zazwyczaj za bardzo mi nie ufa. •  He´s not in the habit of confiding in me. 

•  Lekko przesadzał mówiąc o swojej pozycji 

i wartości transakcji, nad którymi pracował. 

•  He slightly exaggerated his position and the 

size of deals he was working on. 
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012.02_Lekcja druga_Czynnośći_02_karty 

cling 
Let us cling together as the 

years go by. 
clink 

We clinked beer glasses. clock in 
They expected him to clock 

in by ten o´clock. 

coax 
He continued to coax her 

pictures. 
cock 

The man cocked his head. cock up 
After I cocked up the 

interview… 

codify 
They wanted to codify the 

secret of team effectivness. 
comb 

I see you comb your hair. 

They combed their data for 

the sign. 

come across 

They kept coming accross 

research by psychologists and 

socilologists. 
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stuknąć się 
W miarę upływu lat 

trzymamy razem. 
kleić się, dolegać, lgnąć 

Oczekiwali, że sobie odbije 

kartę przyjścia do dziesiątej. 
odbił przyjście 

Stuknęliśmy się kuflami 

piwa. 

unieść 
Cały czas łudził od niej 

obrazy. 
wyłudzić 

Po tym, co spartaczyłem tę 
rozmowę… 

spartaczyć, spieprzyć Mężczyzna uniósł głowę. 

czesać, przeszukiwać 
Chcieli ustalić tajemnicę 
efektywności zespołu. 

ustalić, kodyfikować 

Nieustannie natrafiali na 

badania psychologów oraz 

socjologów. 

natrafić na 

Patrzę, jak sobie czeszesz 

włosy. Patrzę, jak czeszesz 

włosy. Przeszukiwali dane 

szukając znaku. 
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confide 
He´s not in the habit of 

confiding in me. 
confine 

Please confine yourself to 

answering the questions 
conjure up 

This can conjure up strange 

images. 

contemplate 
If he is truly contemplating 

this, he must be mad. 
contradict 

All he does contradicts what 

we have agreed. 
coo 

Lovely, cooed the girl on the 

phone. 

cope 
You have enough to cope 

with. 
corroborate 

They will undoubtly 

corroborate this evidence. 
covet Why is it coveted so much? 
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ograniczyć 
Zazwyczaj za bardzo mi nie 

ufa. 
zwierzyć się, ufać 

To może wywołać ciekawe 

obrazy. 
wyczarować, przywołać 

Proszę się ograniczyć do 

odpowiadania na pytania. 

być przeciwieństwem, 

przeczyć 
Jeżeli myśli o tym serio, musi 

być szalony. 
myśleć o, rozważać, zważać 

Wspaniałe, zagruchała 

dziewczyna w telefonie. 
gruchać 

Wszystko, co robi, jest 

przeciwieństwem do tego, co 

uzgodniliśmy. 

sprawdzić Sam masz tego dosyć. dać radę, rozprawić się 

Dlaczego jest to takie 

pożądane? Dlaczego to ma 

takie wzięcie? 

pragnąć czegoś, łaknąć 
Na pewno będą sprawdzać 

ten dowód. 
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creak 
As she climbed the wooden 

steps, the boards creaked. 
cringe 

Stop cringing! crochet We crochet a lot. 

crop up 

I was trying to think of 

anything that might crop up 

at the last moment and derail 

us. 

crumple 

He took a crumpled envelope 

out of his back pocket. 
crunch 

There was a crunching sound 

coming from the kitchen. 

right on cue 
Right on cue, a voice came 

over in PA system. 
dab 

He finally dabbed his face 

with a towel. 
dabble He began to dabble the idea. 
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wzdrygnąć się, wiercić się 
Deski skrzypiały, kiedy szła 

w górę po drewnianych 

schodach. 

skrzypieć 

Dużo szydełkujemy. szydełkować Nie wierć się. 

zgnieść, zmiąć 

Starałem się wymyślić, co 

musiałoby się pojawić w 

ostatniej chwili, żebyśmy 

odstąpili od planu. 

nieoczekiwanie się pojawić 

Z kuchni było słychać 
chrupanie. 

chrupać 
Wyciągnął zmiętą kopertę z 

tylnej kieszeni. 

poklepać 
Głos z reproduktora odezwał 

się jak na zawołanie. 
jak na zawołanie 

Zaczął kokietować z tym 

pomysłem. 

kokietować z czymś, igrać z 

czymś 
Na koniec wysuszył swoją 

twarz ręcznikiem. 
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dampen 

There was a little left to do 

other than to dampen down 

the embers. 

dash 

The sleigh was dashing 

through the snow. 
deflect  He tried to deflect the barb. 

defy That defies logic. derail 

I was trying to think of 

anything that might crop up 

at the last moment and derail 

us. 

dispel 
Any lingering doubts must 

have been dispelled. 

dissemble 
You have never been good at 

dissembling. 
dodge 

He dodged the question. douse I doused myself in the sand. 
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mknąć 
Nie było już wiele do 

zrobienia, oprócz zgaszenia 

ostatnich węgli. 

ochłodzić 

Próbował zignorować tę 
insynuację. 

odchylić, zmienić kierunek Sanie mknęły po śniegu. 

wyprowadzić z równowagi To jest wbrew logice. być wbrew, wymykać się 

Jakiekolwiek resztki 

wątpliwości musiały zostać 
rozwiane. 

rozwiać 

Starałem się wymyślić, co 

musiałoby się pojawić w 

ostatniej chwili, żebyśmy 

odstąpili od planu. Starałem 

się wymyślić, co musiałoby 

się pojawić w ostatniej 

chwili, co by nas 

wyprowadziło z równowagi. 

uniknąć 
Nigdy nie byłeś dobry w 

udawaniu. Nigdy nie byłeś 
dobry w stwarzaniu pozorów. 

udawać, stwarzać pozory 

Zanurzyłem się w piasku. zanurzyć się, zgasić Uniknął tego pytania. 
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dull 
He hoped it might dull the 

pain. 
dupe 

He realized that he had been 

duped. 
dwindle As the fortune dwindled … 

elapse 

After a reasonable time 

elapsed, they departed for 

their journey. 

embark 

The company has embarked 

on countless quests. 
embolden 

She was emboldened by the 

request. 

emerge 
There are some abilities that 

emerge out of collaboration. 
entice out 

He was reluctant to be 

enticed out. 
entrance 

She was giving him the shy 

smile that had so entranced 

him the first time they met. 
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wystrychnąć na dudka 
Miał nadzieję, że mogłoby to 

złagodzić ból. 
złagodzić 

Z tym, jak jego majątek się 
kurczył… 

kurczyć się 
Uświadomiłem sobie, że 

wystrychnęli mnie na dudka. 

wyruszyć, wejść na pokład 
Po upłynięciu rozsądnego 

czasu wyruszyli w podróż. 
upłynąć, mijać 

To żądanie ją zachęciło. To 

żądanie ją pobudziło. 
zachęcić, pobudzić 

Spółka wyruszała na 

wyprawy bez końca. 

zwabić 
Są pewne zdolności, które 

powstają podczas 

współpracy. 

wyniknąć, powstać 

Nieśmiało uśmiechała się do 

niego, tak samo jak 

pierwszym razem, kiedy 

wprowadziło go to w trans. 

wprowadzić w trans Nie chciał dać się zwabić. 
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exaggerate 

He slightly exaggerated his 

position and the size of deals 

he was working on. 

-  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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-  

Lekko przesadzał mówiąc o 

swojej pozycji i wartości 

transakcji, nad którymi 

pracował. 

przesadzać 
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012.02_Lekcja druga_Czynnośći_02_test 

•  czesać, przeszukiwać ................................................................. 

•  To żądanie ją zachęciło. To żądanie ją 
pobudziło. 

................................................................. 

•  Zazwyczaj za bardzo mi nie ufa. ................................................................. 

•  Wszystko, co robi, jest przeciwieństwem 

do tego, co uzgodniliśmy. 

................................................................. 

•  Lekko przesadzał mówiąc o swojej pozycji 

i wartości transakcji, nad którymi pracował. 

................................................................. 

•  zgnieść, zmiąć ................................................................. 

•  myśleć o, rozważać, zważać ................................................................. 

•  wprowadzić w trans ................................................................. 

•  wzdrygnąć się, wiercić się ................................................................. 

•  stuknąć się ................................................................. 

•  kurczyć się ................................................................. 

•  ochłodzić ................................................................. 

•  unieść ................................................................. 

•  szydełkować ................................................................. 

•  Spółka wyruszała na wyprawy bez końca. ................................................................. 

•  mknąć ................................................................. 

•  wystrychnąć na dudka ................................................................. 

•  Zanurzyłem się w piasku. ................................................................. 

•  Uniknął tego pytania. ................................................................. 

•  wyłudzić ................................................................. 

•  zwierzyć się, ufać ................................................................. 

•  pragnąć czegoś, łaknąć ................................................................. 

•  Dużo szydełkujemy. ................................................................. 

•  Nigdy nie byłeś dobry w udawaniu. Nigdy 

nie byłeś dobry w stwarzaniu pozorów. 

................................................................. 

•  wyczarować, przywołać ................................................................. 

•  rozwiać ................................................................. 
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•  Sam masz tego dosyć. ................................................................. 

•  zanurzyć się, zgasić ................................................................. 

•  zachęcić, pobudzić ................................................................. 

•  Starałem się wymyślić, co musiałoby się 
pojawić w ostatniej chwili, żebyśmy odstąpili 

od planu. Starałem się wymyślić, co 

musiałoby się pojawić w ostatniej chwili, co 

by nas wyprowadziło z równowagi. 

................................................................. 

•  To może wywołać ciekawe obrazy. ................................................................. 

•  Mężczyzna uniósł głowę. ................................................................. 

•  upłynąć, mijać ................................................................. 

•  Sanie mknęły po śniegu. ................................................................. 

•  Po upłynięciu rozsądnego czasu wyruszyli 

w podróż. 
................................................................. 

•  ograniczyć ................................................................. 

•  być wbrew, wymykać się ................................................................. 

•  sprawdzić ................................................................. 

•  Deski skrzypiały, kiedy szła w górę po 

drewnianych schodach. 

................................................................. 

•  Wyciągnął zmiętą kopertę z tylnej kieszeni. ................................................................. 

•  złagodzić ................................................................. 

•  gruchać ................................................................. 

•  Patrzę, jak sobie czeszesz włosy. Patrzę, 
jak czeszesz włosy. Przeszukiwali dane 

szukając znaku. 

................................................................. 

•  uniknąć ................................................................. 

•  Głos z reproduktora odezwał się jak na 

zawołanie. 

................................................................. 

•  Stuknęliśmy się kuflami piwa. ................................................................. 

•  Nie było już wiele do zrobienia, oprócz 

zgaszenia ostatnich węgli. 

................................................................. 

•  wyruszyć, wejść na pokład ................................................................. 

•  skrzypieć ................................................................. 
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•  Oczekiwali, że sobie odbije kartę przyjścia 

do dziesiątej. 

................................................................. 

•  Z kuchni było słychać chrupanie. ................................................................. 

•  odbił przyjście ................................................................. 

•  natrafić na ................................................................. 

•  Chcieli ustalić tajemnicę efektywności 

zespołu. 

................................................................. 

•  udawać, stwarzać pozory ................................................................. 

•  Miał nadzieję, że mogłoby to złagodzić ból. ................................................................. 

•  chrupać ................................................................. 

•  nieoczekiwanie się pojawić ................................................................. 

•  W miarę upływu lat trzymamy razem. ................................................................. 

•  Wspaniałe, zagruchała dziewczyna w 

telefonie. 

................................................................. 

•  ustalić, kodyfikować ................................................................. 

•  poklepać ................................................................. 

•  spartaczyć, spieprzyć ................................................................. 

•  wyprowadzić z równowagi ................................................................. 

•  Z tym, jak jego majątek się kurczył… ................................................................. 

•  Uświadomiłem sobie, że wystrychnęli mnie 

na dudka. 

................................................................. 

•  To jest wbrew logice. ................................................................. 

•  Starałem się wymyślić, co musiałoby się 
pojawić w ostatniej chwili, żebyśmy odstąpili 

od planu. 

................................................................. 

•  kokietować z czymś, igrać z czymś ................................................................. 

•  Próbował zignorować tę insynuację. ................................................................. 

•  Nie chciał dać się zwabić. ................................................................. 

•  Nie wierć się. ................................................................. 

•  dać radę, rozprawić się ................................................................. 

•  być przeciwieństwem, przeczyć ................................................................. 

•  Proszę się ograniczyć do odpowiadania na ................................................................. 
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pytania. 

•  Nieśmiało uśmiechała się do niego, tak 

samo jak pierwszym razem, kiedy 

wprowadziło go to w trans. 

................................................................. 

•  Po tym, co spartaczyłem tę rozmowę… ................................................................. 

•  odchylić, zmienić kierunek ................................................................. 

•  Nieustannie natrafiali na badania 

psychologów oraz socjologów. 

................................................................. 

•  Jeżeli myśli o tym serio, musi być szalony. ................................................................. 

•  kleić się, dolegać, lgnąć ................................................................. 

•  Zaczął kokietować z tym pomysłem. ................................................................. 

•  jak na zawołanie ................................................................. 

•  zwabić ................................................................. 

•  Na pewno będą sprawdzać ten dowód. ................................................................. 

•  Dlaczego jest to takie pożądane? Dlaczego 

to ma takie wzięcie? 

................................................................. 

•  przesadzać ................................................................. 

•  wyniknąć, powstać ................................................................. 

•  Są pewne zdolności, które powstają 
podczas współpracy. 

................................................................. 

•  Cały czas łudził od niej obrazy. ................................................................. 

•  Jakiekolwiek resztki wątpliwości musiały 

zostać rozwiane. 

................................................................. 

•  Na koniec wysuszył swoją twarz 

ręcznikiem. 

................................................................. 

 

012.02_Lekcja druga_Czynnośći_02_test_klucz 

•  czesać, przeszukiwać •  comb 

•  To żądanie ją zachęciło. To żądanie ją 
pobudziło. 

•  She was emboldened by the request. 

•  Zazwyczaj za bardzo mi nie ufa. •  He´s not in the habit of confiding in me. 

•  Wszystko, co robi, jest przeciwieństwem 

do tego, co uzgodniliśmy. 

•  All he does contradicts what we have 

agreed. 
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•  Lekko przesadzał mówiąc o swojej pozycji 

i wartości transakcji, nad którymi pracował. 

•  He slightly exaggerated his position and the 

size of deals he was working on. 

•  zgnieść, zmiąć •  crumple 

•  myśleć o, rozważać, zważać •  contemplate 

•  wprowadzić w trans •  entrance 

•  wzdrygnąć się, wiercić się •  cringe 

•  stuknąć się •  clink 

•  kurczyć się •  dwindle 

•  ochłodzić •  dampen 

•  unieść •  cock 

•  szydełkować •  crochet 

•  Spółka wyruszała na wyprawy bez końca. •  The company has embarked on countless 

quests. 

•  mknąć •  dash 

•  wystrychnąć na dudka •  dupe 

•  Zanurzyłem się w piasku. •  I doused myself in the sand. 

•  Uniknął tego pytania. •  He dodged the question. 

•  wyłudzić •  coax 

•  zwierzyć się, ufać •  confide 

•  pragnąć czegoś, łaknąć •  covet 

•  Dużo szydełkujemy. •  We crochet a lot. 

•  Nigdy nie byłeś dobry w udawaniu. Nigdy 

nie byłeś dobry w stwarzaniu pozorów. 

•  You have never been good at dissembling. 

•  wyczarować, przywołać •  conjure up 

•  rozwiać •  dispel 

•  Sam masz tego dosyć. •  You have enough to cope with. 

•  zanurzyć się, zgasić •  douse 

•  zachęcić, pobudzić •  embolden 

•  Starałem się wymyślić, co musiałoby się 
pojawić w ostatniej chwili, żebyśmy odstąpili 

od planu. Starałem się wymyślić, co 

musiałoby się pojawić w ostatniej chwili, co 

•  I was trying to think of anything that might 

crop up at the last moment and derail us. 
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by nas wyprowadziło z równowagi. 

•  To może wywołać ciekawe obrazy. •  This can conjure up strange images. 

•  Mężczyzna uniósł głowę. •  The man cocked his head. 

•  upłynąć, mijać •  elapse 

•  Sanie mknęły po śniegu. •  The sleigh was dashing through the snow. 

•  Po upłynięciu rozsądnego czasu wyruszyli 

w podróż. 
•  After a reasonable time elapsed, they 

departed for their journey. 

•  ograniczyć •  confine 

•  być wbrew, wymykać się •  defy 

•  sprawdzić •  corroborate 

•  Deski skrzypiały, kiedy szła w górę po 

drewnianych schodach. 

•  As she climbed the wooden steps, the 

boards creaked. 

•  Wyciągnął zmiętą kopertę z tylnej kieszeni. •  He took a crumpled envelope out of his 

back pocket. 

•  złagodzić •  dull 

•  gruchać •  coo 

•  Patrzę, jak sobie czeszesz włosy. Patrzę, 
jak czeszesz włosy. Przeszukiwali dane 

szukając znaku. 

•  I see you comb your hair. They combed 

their data for the sign. 

•  uniknąć •  dodge 

•  Głos z reproduktora odezwał się jak na 

zawołanie. 

•  Right on cue, a voice came over in PA 

system. 

•  Stuknęliśmy się kuflami piwa. •  We clinked beer glasses. 

•  Nie było już wiele do zrobienia, oprócz 

zgaszenia ostatnich węgli. 

•  There was a little left to do other than to 

dampen down the embers. 

•  wyruszyć, wejść na pokład •  embark 

•  skrzypieć •  creak 

•  Oczekiwali, że sobie odbije kartę przyjścia 

do dziesiątej. 

•  They expected him to clock in by ten 

o´clock. 

•  Z kuchni było słychać chrupanie. •  There was a crunching sound coming from 

the kitchen. 

•  odbił przyjście •  clock in 

•  natrafić na •  come across 
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•  Chcieli ustalić tajemnicę efektywności 

zespołu. 

•  They wanted to codify the secret of team 

effectivness. 

•  udawać, stwarzać pozory •  dissemble 

•  Miał nadzieję, że mogłoby to złagodzić ból. •  He hoped it might dull the pain. 

•  chrupać •  crunch 

•  nieoczekiwanie się pojawić •  crop up 

•  W miarę upływu lat trzymamy razem. •  Let us cling together as the years go by. 

•  Wspaniałe, zagruchała dziewczyna w 

telefonie. 

•  Lovely, cooed the girl on the phone. 

•  ustalić, kodyfikować •  codify 

•  poklepać •  dab 

•  spartaczyć, spieprzyć •  cock up 

•  wyprowadzić z równowagi •  derail 

•  Z tym, jak jego majątek się kurczył… •  As the fortune dwindled … 

•  Uświadomiłem sobie, że wystrychnęli mnie 

na dudka. 

•  He realized that he had been duped. 

•  To jest wbrew logice. •  That defies logic. 

•  Starałem się wymyślić, co musiałoby się 
pojawić w ostatniej chwili, żebyśmy odstąpili 

od planu. 

•  I was trying to think of anything that might 

crop up at the last moment and derail us. 

•  kokietować z czymś, igrać z czymś •  dabble 

•  Próbował zignorować tę insynuację. •  He tried to deflect the barb. 

•  Nie chciał dać się zwabić. •  He was reluctant to be enticed out. 

•  Nie wierć się. •  Stop cringing! 

•  dać radę, rozprawić się •  cope 

•  być przeciwieństwem, przeczyć •  contradict 

•  Proszę się ograniczyć do odpowiadania na 

pytania. 

•  Please confine yourself to answering the 

questions 

•  Nieśmiało uśmiechała się do niego, tak 

samo jak pierwszym razem, kiedy 

wprowadziło go to w trans. 

•  She was giving him the shy smile that had 

so entranced him the first time they met. 

•  Po tym, co spartaczyłem tę rozmowę… •  After I cocked up the interview… 
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•  odchylić, zmienić kierunek •  deflect  

•  Nieustannie natrafiali na badania 

psychologów oraz socjologów. 

•  They kept coming accross research by 

psychologists and socilologists. 

•  Jeżeli myśli o tym serio, musi być szalony. •  If he is truly contemplating this, he must be 

mad. 

•  kleić się, dolegać, lgnąć •  cling 

•  Zaczął kokietować z tym pomysłem. •  He began to dabble the idea. 

•  jak na zawołanie •  right on cue 

•  zwabić •  entice out 

•  Na pewno będą sprawdzać ten dowód. •  They will undoubtly corroborate this 

evidence. 

•  Dlaczego jest to takie pożądane? Dlaczego 

to ma takie wzięcie? 

•  Why is it coveted so much? 

•  przesadzać •  exaggerate 

•  wyniknąć, powstać •  emerge 

•  Są pewne zdolności, które powstają 
podczas współpracy. 

•  There are some abilities that emerge out of 

collaboration. 

•  Cały czas łudził od niej obrazy. •  He continued to coax her pictures. 

•  Jakiekolwiek resztki wątpliwości musiały 

zostać rozwiane. 

•  Any lingering doubts must have been 

dispelled. 

•  Na koniec wysuszył swoją twarz 

ręcznikiem. 

•  He finally dabbed his face with a towel. 
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013_Lekcja trzecia_Czynnośći_03_Słownictwo - słuchaj!  

•  have a knack for •  mieć talent do 

•  goad •  prowokować, drażnić 

•  forgo •  rezygnować z czegoś, zrzec się 

•  gloat •  złośliwie się cieszyć 

•  gain a foothold •  uzyskać punkt oparcia 

•  flourish •  kwitnąć, prosperować, zakrętas 

•  fall for the line •  dać się nabrać 

•  have a cachet •  prestiż 

•  fritter away •  przepuścić 

•  have a soft spot •  mieć słabość 

•  garner •  zdobyć, zbierać 

•  exert •  wydawać, wytwarzać, rozwijać, 
opracowywać 

•  flit •  polatywać, kursować 

•  fetch •  odebrać 

•  go up •  spłonąć 

•  go belly up •  iść w złym kierunku 

•  grumble •  zrzędzić 

•  forsake •  opuścić, zostawić 

•  get zapped •  zgubić się 

•  fleece •  oskubać, okpić 

•  harness •  wykorzystać coś, założyć uprząż, 
poskromić 

•  gape •  gapić się 

•  fill the void •  wypełnić lukę 

•  groan •  bredzić, jęczeć 

•  flick away •  przepędzić 

•  gut •  wypatroszyć 

•  get the boot •  wylecieć z pracy 
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•  fathom •  dojść do sedna 

•  fling •  mieć romans 

•  flounce •  maszerować 

•  go bust •  upadać 

•  go without saying •  zupełnie oczywiste 

•  excell •  wyróżnić się, świetnie się powodzić 

•  give sb that •  zostawić komuś coś, przyznać coś komuś 

•  figure out •  wpaść na coś, dotrzeć do czegoś 

•  hand down •  wynieść, przekazać 

•  growl •  zawarczeć 

•  hanker after •  łaknąć, pragnąć 

•  hasten •  przyśpieszyć 

•  fall into place •  układać 

•  fall behind •  odpadać 

•  hail •  wielbić, wychwalać 

•  gore •  dźgnąć rogami 

•  flick on •  przełączać 

•  geared toward •  przyciągany do 

•  giggle •  chichotać 

•  gather •  zebrać 

•  heap •  stos, gromadzić 

 

014_Lekcja trzecia_Czynnośći_03_Słownictwo - przetłumacz!  

•  oskubać, okpić •  fleece 

•  łaknąć, pragnąć •  hanker after 

•  wydawać, wytwarzać, rozwijać, 
opracowywać 

•  exert 

•  mieć talent do •  have a knack for 

•  opuścić, zostawić •  forsake 
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•  wielbić, wychwalać •  hail 

•  zrzędzić •  grumble 

•  układać •  fall into place 

•  chichotać •  giggle 

•  zostawić komuś coś, przyznać coś komuś •  give sb that 

•  odpadać •  fall behind 

•  wynieść, przekazać •  hand down 

•  zgubić się •  get zapped 

•  wylecieć z pracy •  get the boot 

•  polatywać, kursować •  flit 

•  mieć słabość •  have a soft spot 

•  maszerować •  flounce 

•  rezygnować z czegoś, zrzec się •  forgo 

•  wypełnić lukę •  fill the void 

•  zdobyć, zbierać •  garner 

•  przepuścić •  fritter away 

•  iść w złym kierunku •  go belly up 

•  wpaść na coś, dotrzeć do czegoś •  figure out 

•  kwitnąć, prosperować, zakrętas •  flourish 

•  wyróżnić się, świetnie się powodzić •  excell 

•  przyśpieszyć •  hasten 

•  dojść do sedna •  fathom 

•  odebrać •  fetch 

•  prowokować, drażnić •  goad 

•  spłonąć •  go up 

•  prestiż •  have a cachet 

•  zupełnie oczywiste •  go without saying 

•  złośliwie się cieszyć •  gloat 

•  bredzić, jęczeć •  groan 
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•  upadać •  go bust 

•  zebrać •  gather 

•  dźgnąć rogami •  gore 

•  wykorzystać coś, założyć uprząż, 
poskromić 

•  harness 

•  uzyskać punkt oparcia •  gain a foothold 

•  gapić się •  gape 

•  przepędzić •  flick away 

•  wypatroszyć •  gut 

•  dać się nabrać •  fall for the line 

•  zawarczeć •  growl 

•  mieć romans •  fling 

•  przełączać •  flick on 

•  przyciągany do •  geared toward 

•  stos, gromadzić •  heap 

 

015_Lekcja trzecia_Czynnośći_03_Słownictwo, ćwiczenia 
sprawdzające - słuchaj!  

•  excell •  wyróżnić się, świetnie się powodzić 

•  Some teams excelled and some fell behind. •  Niektórym zespołom powodziło się 
świetnie a niektóre odpadały. 

•  exert •  wydawać, wytwarzać, rozwijać, 
opracowywać 

•  He knew how to také care about himself 

without having to exert a great deal of effort. 

•  Wiedział, jak o siebie zadbać bez potrzeby 

wydawania dużego wysiłku. 

•  fall behind •  odpadać 

•  Some teams excelled and some fell behind. •  Niektórym zespołom powodziło się 
świetnie a niektóre odpadały. 

•  fall for the line •  dać się nabrać 

•  You are not going to fall for that line, are 

you? 

•  Nie dasz się na to nabrać, prawda? 

•  fall into place •  układać 
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•  Things began to fall into place. •  Sprawy zaczęły się układać. 

•  fathom •  dojść do sedna 

•  I lay awake trying to fathom it out. •  Nie zmrużyłem oka i starałem się dojść do 

sedna sprawy. 

•  fetch •  odebrać 

•  Can you fetch me at the airport? •  Czy możesz mnie odebrać na lotnisku? 

•  figure out •  wpaść na coś, dotrzeć do czegoś 

•  They struggled to figure out what made 

them successfull. 

•  Starali się wpaść na to, co im przyniosło 

sukces. 

•  fill the void •  wypełnić lukę 

•  We just filled the void. •  Tylko wypełniliśmy lukę. 

•  fleece •  oskubać, okpić 

•  We allow them to go on fleecing us? •  Pozwolimy im dalej nas oskubywać? 

•  flick away •  przepędzić 

•  She flicked me away as if I were some 

irritating fly. 

•  Przepędziła mnie, jakbym był jakąś 
natrętną muchą. 

•  flick on •  przełączać 

•  I flicked on TV and settled for a debate. •  Włączyłem telewizor i postanowiłem 

oglądnąć program dyskusyjny. 

•  fling •  mieć romans 

•  He had a fling with his secretary. •  Miał romans ze swoją sekretarką. 

•  flit •  polatywać, kursować 

•  The customers flitted in and out of the 

dining room. 

•  Klienci kursowali tam i z powrotem z i do 

salonu. 

•  flounce •  maszerować 

•  He flounced out of the office without 

another word. 

•  Bez słowa wymaszerował z biura. 

Wymaszerował z biura nie mówiąc ani słowa. 

•  flourish •  kwitnąć, prosperować, zakrętas 

•  He signed the document with the flourish. •  Podpisał dokument z zakrętasem. 

•  forgo •  rezygnować z czegoś, zrzec się 

•  I would never be willing to forgo my 

pension. 

•  Nigdy nie zamierzałem zrezygnować z 

emerytury. 
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•  forsake •  opuścić, zostawić 

•  She already regretted forsaking it. •  Już żałowała faktu, że to opuściła. Już 
żałowała, że to zostawiła. 

•  fritter away •  przepuścić 

•  I wonder how you managed to fritter away 

your fortune. 

•  Interesowałoby mnie, jak ci się udało 

przepuścić twój majątek. 

•  gain a foothold •  uzyskać punkt oparcia 

•  The company was trying to gain a foothold 

in Europe. 

•  Spółka próbowała znaleźć w Europie 

stabilny punkt oparcia. 

•  gape •  gapić się 

•  We were all gaping at her. •  Wszyscy się na nią gapiliśmy. 

•  garner •  zdobyć, zbierać 

•  Why should he garner all the merit? •  Dlaczego miałby zdobyć wszystkie 

zasługi? 

•  gather •  zebrać 

•  They gathered the best and brightest. •  Zebrali tych najlepszych i najbystrzejszych. 

•  geared toward •  przyciągany do 

•  We were geared towards unpopular 

precautions. 

•  Byliśmy kierowani do użycia 

niepopularnych środków. 

•  get the boot •  wylecieć z pracy 

•  Perhaps I was going to get the boot over 

the phone. 

•  Być może powinni mnie byli wyrzucić z 

pracy telefonicznie. 

•  get zapped •  zgubić się 

•  Maybe the info got zapped when they 

changed their computer systém. 

•  Być może informacja zginęła podczas 

zmiany systemu komputerowego. 

•  giggle •  chichotać 

•  He was giggling maniacally at a website. •  Głupio chichotał na stronę internetową. 

•  give sb that •  zostawić komuś coś, przyznać coś komuś 

•  I had to give him that. •  To trzeba mu było przyznać. 

•  gloat •  złośliwie się cieszyć 

•  He turned around to gloat. •  Odwrócił się, żeby się tym złośliwie 

nacieszyć. 
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•  go belly up •  iść w złym kierunku 

•  It was not until six when things started to 

go belly up. 

•  Sprawy zaczęły iść w złym kierunku o 

szóstej. 

•  go bust •  upadać 

•  They went bust shortly after. •  Wkrótce po tym upadli. 

•  go up •  spłonąć 

•  Buildings like that often go up like a 

tinderbox. 

•  Takie budynki płoną jak pudełko zapałek. 

•  go without saying •  zupełnie oczywiste 

•  It goes without saying. •  To zupełnie oczywiste. 

•  goad •  prowokować, drażnić 

•  Why are you goading him? •  Dlaczego go drażnisz? 

•  gore •  dźgnąć rogami 

•  He looked like a bull about to gore a 

matador. 

•  Wyglądał jak byk, który przygotowuje się 
dźgnąć matadora rogami. 

•  groan •  bredzić, jęczeć 

•  Before you groan, I´ll tell you some good 

news 

•  Zanim zaczniesz bredzić, powiem ci dobrą 
wiadomość. 

•  growl •  zawarczeć 

•  I intervened before she could growl some 

jibe. 

•  Wtrąciłem się, zanim zdążyła zawarczeć 
jakieś szyderstwo. 

•  grumble •  zrzędzić 

•  When you´re chewing on life gristle, don´t 

grumble, give a whistle. 

•  Żując chrząstkę życia nie zrzędź, zagwiżdż 
sobie jakąś melodię. 

•  gut •  wypatroszyć 

•  He started reading an article about how to 

gut the moose. 

•  Zaczął czytać artykuł na temat, jak 

wypatroszyć łosia. 

•  hail •  wielbić, wychwalać 

•  The structure was hailed as part of an 

important project. 

•  Budynek był wychwalany jako część 
wybitnego projektu. 

•  hand down •  wynieść, przekazać 

•  He was impassive as Justice handed down 

the decision. 

•  Wyglądał obojętnie, kiedy sędzia wynosił 

wyrok. 
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•  hanker after •  łaknąć, pragnąć 

•  He did not hanker after the cosmopolitan 

life of New York. 

•  Nie pragnął życia kosmopolitycznego New 

Yorku. 

•  harness •  wykorzystać coś, założyć uprząż, 
poskromić 

•  They harnessed the power of diversity. •  Wykorzystali siłę odmienności. 

•  hasten •  przyśpieszyć 

•  They didn´t have the guts to hasten his 

departure. 

•  Nie mieli jaj, żeby przyśpieszyć jego 

wyjazd. 

•  have a cachet •  prestiż 

•  Living in Berlin did not have the same 

cachet as living in Paris 

•  Żyć v Berlinie nie miało takiego prestiżu, 

jak żyć w Paryżu. Żyć v Berlinie nie miało 

tego samego prestiżu, jak żyć w Paryżu. 

•  have a knack for •  mieć talent do 

•  He has a knack for putting people together. •  Ma talent do łączenia ludzi. 

•  have a soft spot •  mieć słabość 

•  He has always had a soft spot for his 

daughter. 

•  Zawsze miał słabość do swojej córki. 

•  heap •  stos, gromadzić 

•  It won´t be necessary to heap any more 

accolades. 

•  Nie będzie potrzeby zbierania kolejnych 

zaszczytów. 

 

016_Lekcja trzecia_Czynnośći_03_Słownictwo, ćwiczenia 
sprawdzające - przetłumacz!  

•  wyróżnić się, świetnie się powodzić •  excell 

•  Niektórym zespołom powodziło się 
świetnie a niektóre odpadały. 

•  Some teams excelled and some fell behind. 

•  wydawać, wytwarzać, rozwijać, 
opracowywać 

•  exert 

•  Wiedział, jak o siebie zadbać bez potrzeby 

wydawania dużego wysiłku. 

•  He knew how to také care about himself 

without having to exert a great deal of effort. 

•  odpadać •  fall behind 

•  Niektórym zespołom powodziło się 
świetnie a niektóre odpadały. 

•  Some teams excelled and some fell behind. 
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•  dać się nabrać •  fall for the line 

•  Nie dasz się na to nabrać, prawda? •  You are not going to fall for that line, are 

you? 

•  układać •  fall into place 

•  Sprawy zaczęły się układać. •  Things began to fall into place. 

•  dojść do sedna •  fathom 

•  Nie zmrużyłem oka i starałem się dojść do 

sedna sprawy. 

•  I lay awake trying to fathom it out. 

•  odebrać •  fetch 

•  Czy możesz mnie odebrać na lotnisku? •  Can you fetch me at the airport? 

•  wpaść na coś, dotrzeć do czegoś •  figure out 

•  Starali się wpaść na to, co im przyniosło 

sukces. 

•  They struggled to figure out what made 

them successfull. 

•  wypełnić lukę •  fill the void 

•  Tylko wypełniliśmy lukę. •  We just filled the void. 

•  oskubać, okpić •  fleece 

•  Pozwolimy im dalej nas oskubywać? •  We allow them to go on fleecing us? 

•  przepędzić •  flick away 

•  Przepędziła mnie, jakbym był jakąś 
natrętną muchą. 

•  She flicked me away as if I were some 

irritating fly. 

•  przełączać •  flick on 

•  Włączyłem telewizor i postanowiłem 

oglądnąć program dyskusyjny. 

•  I flicked on TV and settled for a debate. 

•  mieć romans •  fling 

•  Miał romans ze swoją sekretarką. •  He had a fling with his secretary. 

•  polatywać, kursować •  flit 

•  Klienci kursowali tam i z powrotem z i do 

salonu. 

•  The customers flitted in and out of the 

dining room. 

•  maszerować •  flounce 

•  Bez słowa wymaszerował z biura. 

Wymaszerował z biura nie mówiąc ani słowa. 

•  He flounced out of the office without 

another word. 

•  kwitnąć, prosperować, zakrętas •  flourish 
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•  Podpisał dokument z zakrętasem. •  He signed the document with the flourish. 

•  rezygnować z czegoś, zrzec się •  forgo 

•  Nigdy nie zamierzałem zrezygnować z 

emerytury. 

•  I would never be willing to forgo my 

pension. 

•  opuścić, zostawić •  forsake 

•  Już żałowała faktu, że to opuściła. Już 
żałowała, że to zostawiła. 

•  She already regretted forsaking it. 

•  przepuścić •  fritter away 

•  Interesowałoby mnie, jak ci się udało 

przepuścić twój majątek. 

•  I wonder how you managed to fritter away 

your fortune. 

•  uzyskać punkt oparcia •  gain a foothold 

•  Spółka próbowała znaleźć w Europie 

stabilny punkt oparcia. 

•  The company was trying to gain a foothold 

in Europe. 

•  gapić się •  gape 

•  Wszyscy się na nią gapiliśmy. •  We were all gaping at her. 

•  zdobyć, zbierać •  garner 

•  Dlaczego miałby zdobyć wszystkie 

zasługi? 

•  Why should he garner all the merit? 

•  zebrać •  gather 

•  Zebrali tych najlepszych i najbystrzejszych. •  They gathered the best and brightest. 

•  przyciągany do •  geared toward 

•  Byliśmy kierowani do użycia 

niepopularnych środków. 

•  We were geared towards unpopular 

precautions. 

•  wylecieć z pracy •  get the boot 

•  Być może powinni mnie byli wyrzucić z 

pracy telefonicznie. 

•  Perhaps I was going to get the boot over 

the phone. 

•  zgubić się •  get zapped 

•  Być może informacja zginęła podczas 

zmiany systemu komputerowego. 

•  Maybe the info got zapped when they 

changed their computer systém. 

•  chichotać •  giggle 

•  Głupio chichotał na stronę internetową. •  He was giggling maniacally at a website. 

•  zostawić komuś coś, przyznać coś komuś •  give sb that 
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•  To trzeba mu było przyznać. •  I had to give him that. 

•  złośliwie się cieszyć •  gloat 

•  Odwrócił się, żeby się tym złośliwie 

nacieszyć. 
•  He turned around to gloat. 

•  iść w złym kierunku •  go belly up 

•  Sprawy zaczęły iść w złym kierunku o 

szóstej. 

•  It was not until six when things started to 

go belly up. 

•  upadać •  go bust 

•  Wkrótce po tym upadli. •  They went bust shortly after. 

•  spłonąć •  go up 

•  Takie budynki płoną jak pudełko zapałek. •  Buildings like that often go up like a 

tinderbox. 

•  zupełnie oczywiste •  go without saying 

•  To zupełnie oczywiste. •  It goes without saying. 

•  prowokować, drażnić •  goad 

•  Dlaczego go drażnisz? •  Why are you goading him? 

•  dźgnąć rogami •  gore 

•  Wyglądał jak byk, który przygotowuje się 
dźgnąć matadora rogami. 

•  He looked like a bull about to gore a 

matador. 

•  bredzić, jęczeć •  groan 

•  Zanim zaczniesz bredzić, powiem ci dobrą 
wiadomość. 

•  Before you groan, I´ll tell you some good 

news 

•  zawarczeć •  growl 

•  Wtrąciłem się, zanim zdążyła zawarczeć 
jakieś szyderstwo. 

•  I intervened before she could growl some 

jibe. 

•  zrzędzić •  grumble 

•  Żując chrząstkę życia nie zrzędź, zagwiżdż 
sobie jakąś melodię. 

•  When you´re chewing on life gristle, don´t 

grumble, give a whistle. 

•  wypatroszyć •  gut 

•  Zaczął czytać artykuł na temat, jak 

wypatroszyć łosia. 

•  He started reading an article about how to 

gut the moose. 

•  wielbić, wychwalać •  hail 
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•  Budynek był wychwalany jako część 
wybitnego projektu. 

•  The structure was hailed as part of an 

important project. 

•  wynieść, przekazać •  hand down 

•  Wyglądał obojętnie, kiedy sędzia wynosił 

wyrok. 

•  He was impassive as Justice handed down 

the decision. 

•  łaknąć, pragnąć •  hanker after 

•  Nie pragnął życia kosmopolitycznego New 

Yorku. 

•  He did not hanker after the cosmopolitan 

life of New York. 

•  wykorzystać coś, założyć uprząż, 
poskromić 

•  harness 

•  Wykorzystali siłę odmienności. •  They harnessed the power of diversity. 

•  przyśpieszyć •  hasten 

•  Nie mieli jaj, żeby przyśpieszyć jego 

wyjazd. 

•  They didn´t have the guts to hasten his 

departure. 

•  prestiż •  have a cachet 

•  Żyć v Berlinie nie miało takiego prestiżu, 

jak żyć w Paryżu. Żyć v Berlinie nie miało 

tego samego prestiżu, jak żyć w Paryżu. 

•  Living in Berlin did not have the same 

cachet as living in Paris 

•  mieć talent do •  have a knack for 

•  Ma talent do łączenia ludzi. •  He has a knack for putting people together. 

•  mieć słabość •  have a soft spot 

•  Zawsze miał słabość do swojej córki. •  He has always had a soft spot for his 

daughter. 

•  stos, gromadzić •  heap 

•  Nie będzie potrzeby zbierania kolejnych 

zaszczytów. 

•  It won´t be necessary to heap any more 

accolades. 

 

017_Lekcja trzecia_Czynnośći_03_Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj!  

•  The structure was hailed as part of an 

important project. 

•  Budynek był wychwalany jako część 
wybitnego projektu. 

•  They struggled to figure out what made 

them successfull. 

•  Starali się wpaść na to, co im przyniosło 

sukces. 

•  I intervened before she could growl some 

jibe. 

•  Wtrąciłem się, zanim zdążyła zawarczeć 
jakieś szyderstwo. 
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•  He turned around to gloat. •  Odwrócił się, żeby się tym złośliwie 

nacieszyć. 

•  Some teams excelled and some fell behind. •  Niektórym zespołom powodziło się 
świetnie a niektóre odpadały. 

•  Buildings like that often go up like a 

tinderbox. 

•  Takie budynki płoną jak pudełko zapałek. 

•  They didn´t have the guts to hasten his 

departure. 

•  Nie mieli jaj, żeby przyśpieszyć jego 

wyjazd. 

•  It was not until six when things started to 

go belly up. 

•  Sprawy zaczęły iść w złym kierunku o 

szóstej. 

•  They gathered the best and brightest. •  Zebrali tych najlepszych i najbystrzejszych. 

•  He flounced out of the office without 

another word. 

•  Bez słowa wymaszerował z biura. 

Wymaszerował z biura nie mówiąc ani słowa. 

•  The customers flitted in and out of the 

dining room. 

•  Klienci kursowali tam i z powrotem z i do 

salonu. 

•  Cut the waffle and get to the bottom line. •  Przestań gadać i przejdź do sedna sprawy. 

•  He was giggling maniacally at a website. •  Głupio chichotał na stronę internetową. 

•  I wonder how you managed to fritter away 

your fortune. 

•  Interesowałoby mnie, jak ci się udało 

przepuścić twój majątek. 

•  You are not going to fall for that line, are 

you? 

•  Nie dasz się na to nabrać, prawda? 

•  He did not hanker after the cosmopolitan 

life of New York. 

•  Nie pragnął życia kosmopolitycznego New 

Yorku. 

•  Before you groan, I´ll tell you some good 

news 

•  Zanim zaczniesz bredzić, powiem ci dobrą 
wiadomość. 

•  Can you fetch me at the airport? •  Czy możesz mnie odebrać na lotnisku? 

•  She already regretted forsaking it. •  Już żałowała faktu, że to opuściła. Już 
żałowała, że to zostawiła. 

•  He had a fling with his secretary. •  Miał romans ze swoją sekretarką. 

•  I flicked on TV and settled for a debate. •  Włączyłem telewizor i postanowiłem 

oglądnąć program dyskusyjny. 

•  When you´re chewing on life gristle, don´t 

grumble, give a whistle. 

•  Żując chrząstkę życia nie zrzędź, zagwiżdż 
sobie jakąś melodię. 

•  He looked like a bull about to gore a 

matador. 

•  Wyglądał jak byk, który przygotowuje się 
dźgnąć matadora rogami. 
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•  They went bust shortly after. •  Wkrótce po tym upadli. 

•  She flicked me away as if I were some 

irritating fly. 

•  Przepędziła mnie, jakbym był jakąś 
natrętną muchą. 

•  Living in Berlin did not have the same 

cachet as living in Paris 

•  Żyć v Berlinie nie miało takiego prestiżu, 

jak żyć w Paryżu. Żyć v Berlinie nie miało 

tego samego prestiżu, jak żyć w Paryżu. 

•  We were all gaping at her. •  Wszyscy się na nią gapiliśmy. 

•  Things began to fall into place. •  Sprawy zaczęły się układać. 

•  Why should he garner all the merit? •  Dlaczego miałby zdobyć wszystkie 

zasługi? 

•  He has always had a soft spot for his 

daughter. 

•  Zawsze miał słabość do swojej córki. 

•  He started reading an article about how to 

gut the moose. 

•  Zaczął czytać artykuł na temat, jak 

wypatroszyć łosia. 

•  Why are you goading him? •  Dlaczego go drażnisz? 

•  He knew how to také care about himself 

without having to exert a great deal of effort. 

•  Wiedział, jak o siebie zadbać bez potrzeby 

wydawania dużego wysiłku. 

•  We allow them to go on fleecing us? •  Pozwolimy im dalej nas oskubywać? 

•  We were geared towards unpopular 

precautions. 

•  Byliśmy kierowani do użycia 

niepopularnych środków. 

•  I had to give him that. •  To trzeba mu było przyznać. 

•  We just filled the void. •  Tylko wypełniliśmy lukę. 

•  It goes without saying. •  To zupełnie oczywiste. 

•  Maybe the info got zapped when they 

changed their computer systém. 

•  Być może informacja zginęła podczas 

zmiany systemu komputerowego. 

•  He signed the document with the flourish. •  Podpisał dokument z zakrętasem. 

•  The company was trying to gain a foothold 

in Europe. 

•  Spółka próbowała znaleźć w Europie 

stabilny punkt oparcia. 

•  Some teams excelled and some fell behind. •  Niektórym zespołom powodziło się 
świetnie a niektóre odpadały. 

•  I lay awake trying to fathom it out. •  Nie zmrużyłem oka i starałem się dojść do 

sedna sprawy. 

•  Perhaps I was going to get the boot over 

the phone. 

•  Być może powinni mnie byli wyrzucić z 

pracy telefonicznie. 
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•  He has a knack for putting people together. •  Ma talent do łączenia ludzi. 

•  I would never be willing to forgo my 

pension. 

•  Nigdy nie zamierzałem zrezygnować z 

emerytury. 

•  They harnessed the power of diversity. •  Wykorzystali siłę odmienności. 

•  He was impassive as Justice handed down 

the decision. 

•  Wyglądał obojętnie, kiedy sędzia wynosił 

wyrok. 

•  It won´t be necessary to heap any more 

accolades. 

•  Nie będzie potrzeby zbierania kolejnych 

zaszczytów. 

 

018_Lekcja trzecia_Czynnośći_03_Ćwiczenia sprawdzające - 
przetłumacz!  

•  Wtrąciłem się, zanim zdążyła zawarczeć 
jakieś szyderstwo. 

•  I intervened before she could growl some 

jibe. 

•  Nie mieli jaj, żeby przyśpieszyć jego 

wyjazd. 

•  They didn´t have the guts to hasten his 

departure. 

•  Być może informacja zginęła podczas 

zmiany systemu komputerowego. 

•  Maybe the info got zapped when they 

changed their computer systém. 

•  Niektórym zespołom powodziło się 
świetnie a niektóre odpadały. 

•  Some teams excelled and some fell behind. 

•  Nigdy nie zamierzałem zrezygnować z 

emerytury. 

•  I would never be willing to forgo my 

pension. 

•  Takie budynki płoną jak pudełko zapałek. •  Buildings like that often go up like a 

tinderbox. 

•  Miał romans ze swoją sekretarką. •  He had a fling with his secretary. 

•  Włączyłem telewizor i postanowiłem 

oglądnąć program dyskusyjny. 

•  I flicked on TV and settled for a debate. 

•  Głupio chichotał na stronę internetową. •  He was giggling maniacally at a website. 

•  To zupełnie oczywiste. •  It goes without saying. 

•  Starali się wpaść na to, co im przyniosło 

sukces. 

•  They struggled to figure out what made 

them successfull. 

•  Zebrali tych najlepszych i najbystrzejszych. •  They gathered the best and brightest. 

•  Interesowałoby mnie, jak ci się udało 

przepuścić twój majątek. 

•  I wonder how you managed to fritter away 

your fortune. 

•  Niektórym zespołom powodziło się 
świetnie a niektóre odpadały. 

•  Some teams excelled and some fell behind. 
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•  Nie zmrużyłem oka i starałem się dojść do 

sedna sprawy. 

•  I lay awake trying to fathom it out. 

•  Budynek był wychwalany jako część 
wybitnego projektu. 

•  The structure was hailed as part of an 

important project. 

•  To trzeba mu było przyznać. •  I had to give him that. 

•  Zawsze miał słabość do swojej córki. •  He has always had a soft spot for his 

daughter. 

•  Klienci kursowali tam i z powrotem z i do 

salonu. 

•  The customers flitted in and out of the 

dining room. 

•  Podpisał dokument z zakrętasem. •  He signed the document with the flourish. 

•  Przestań gadać i przejdź do sedna sprawy. •  Cut the waffle and get to the bottom line. 

•  Tylko wypełniliśmy lukę. •  We just filled the void. 

•  Wszyscy się na nią gapiliśmy. •  We were all gaping at her. 

•  Czy możesz mnie odebrać na lotnisku? •  Can you fetch me at the airport? 

•  Odwrócił się, żeby się tym złośliwie 

nacieszyć. 
•  He turned around to gloat. 

•  Zanim zaczniesz bredzić, powiem ci dobrą 
wiadomość. 

•  Before you groan, I´ll tell you some good 

news 

•  Przepędziła mnie, jakbym był jakąś 
natrętną muchą. 

•  She flicked me away as if I were some 

irritating fly. 

•  Bez słowa wymaszerował z biura. 

Wymaszerował z biura nie mówiąc ani słowa. 

•  He flounced out of the office without 

another word. 

•  Wkrótce po tym upadli. •  They went bust shortly after. 

•  Spółka próbowała znaleźć w Europie 

stabilny punkt oparcia. 

•  The company was trying to gain a foothold 

in Europe. 

•  Sprawy zaczęły się układać. •  Things began to fall into place. 

•  Wyglądał jak byk, który przygotowuje się 
dźgnąć matadora rogami. 

•  He looked like a bull about to gore a 

matador. 

•  Nie dasz się na to nabrać, prawda? •  You are not going to fall for that line, are 

you? 

•  Żując chrząstkę życia nie zrzędź, zagwiżdż 
sobie jakąś melodię. 

•  When you´re chewing on life gristle, don´t 

grumble, give a whistle. 

•  Być może powinni mnie byli wyrzucić z 

pracy telefonicznie. 

•  Perhaps I was going to get the boot over 

the phone. 
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•  Żyć v Berlinie nie miało takiego prestiżu, 

jak żyć w Paryżu. Żyć v Berlinie nie miało 

tego samego prestiżu, jak żyć w Paryżu. 

•  Living in Berlin did not have the same 

cachet as living in Paris 

•  Już żałowała faktu, że to opuściła. Już 
żałowała, że to zostawiła. 

•  She already regretted forsaking it. 

•  Nie pragnął życia kosmopolitycznego New 

Yorku. 

•  He did not hanker after the cosmopolitan 

life of New York. 

•  Sprawy zaczęły iść w złym kierunku o 

szóstej. 

•  It was not until six when things started to 

go belly up. 

•  Dlaczego go drażnisz? •  Why are you goading him? 

•  Zaczął czytać artykuł na temat, jak 

wypatroszyć łosia. 

•  He started reading an article about how to 

gut the moose. 

•  Wiedział, jak o siebie zadbać bez potrzeby 

wydawania dużego wysiłku. 

•  He knew how to také care about himself 

without having to exert a great deal of effort. 

•  Pozwolimy im dalej nas oskubywać? •  We allow them to go on fleecing us? 

•  Wykorzystali siłę odmienności. •  They harnessed the power of diversity. 

•  Dlaczego miałby zdobyć wszystkie 

zasługi? 

•  Why should he garner all the merit? 

•  Ma talent do łączenia ludzi. •  He has a knack for putting people together. 

•  Wyglądał obojętnie, kiedy sędzia wynosił 

wyrok. 

•  He was impassive as Justice handed down 

the decision. 

•  Byliśmy kierowani do użycia 

niepopularnych środków. 

•  We were geared towards unpopular 

precautions. 

•  Nie będzie potrzeby zbierania kolejnych 

zaszczytów. 

•  It won´t be necessary to heap any more 

accolades. 
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excell 
Some teams excelled and 

some fell behind. 
exert 

He knew how to také care 

about himself without having 

to exert a great deal of effort. 

fall behind 
Some teams excelled and 

some fell behind. 

fall for the line 
You are not going to fall for 

that line, are you? 
fall into place 

Things began to fall into 

place. 
fathom 

I lay awake trying to fathom 

it out. 

fetch 
Can you fetch me at the 

airport? 
figure out 

They struggled to figure out 

what made them successfull. 
fill the void We just filled the void. 
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wydawać, wytwarzać, 
rozwijać, opracowywać 

Niektórym zespołom 

powodziło się świetnie a 

niektóre odpadały. 

wyróżnić się, świetnie się 
powodzić 

Niektórym zespołom 

powodziło się świetnie a 

niektóre odpadały. 

odpadać 
Wiedział, jak o siebie zadbać 

bez potrzeby wydawania 

dużego wysiłku. 

układać 
Nie dasz się na to nabrać, 

prawda? 
dać się nabrać 

Nie zmrużyłem oka i 

starałem się dojść do sedna 

sprawy. 

dojść do sedna Sprawy zaczęły się układać. 

wpaść na coś, dotrzeć do 

czegoś 
Czy możesz mnie odebrać na 

lotnisku? 
odebrać 

Tylko wypełniliśmy lukę. wypełnić lukę 
Starali się wpaść na to, co im 

przyniosło sukces. 
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fleece 
We allow them to go on 

fleecing us? 
flick away 

She flicked me away as if I 

were some irritating fly. 
flick on 

I flicked on TV and settled 

for a debate. 

fling 
He had a fling with his 

secretary. 
flit 

The customers flitted in and 

out of the dining room. 
flounce 

He flounced out of the office 

without another word. 

flourish 
He signed the document with 

the flourish. 
forgo 

I would never be willing to 

forgo my pension. 
forsake 

She already regretted 

forsaking it. 
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przepędzić 
Pozwolimy im dalej nas 

oskubywać? 
oskubać, okpić 

Włączyłem telewizor i 

postanowiłem oglądnąć 
program dyskusyjny. 

przełączać 
Przepędziła mnie, jakbym był 

jakąś natrętną muchą. 

polatywać, kursować 
Miał romans ze swoją 

sekretarką. 
mieć romans 

Bez słowa wymaszerował z 

biura. Wymaszerował z biura 

nie mówiąc ani słowa. 

maszerować 
Klienci kursowali tam i z 

powrotem z i do salonu. 

rezygnować z czegoś, zrzec 

się 
Podpisał dokument z 

zakrętasem. 

kwitnąć, prosperować, 
zakrętas 

Już żałowała faktu, że to 

opuściła. Już żałowała, że to 

zostawiła. 

opuścić, zostawić 
Nigdy nie zamierzałem 

zrezygnować z emerytury. 
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fritter away 
I wonder how you managed 

to fritter away your fortune. 
gain a foothold 

The company was trying to 

gain a foothold in Europe. 
gape We were all gaping at her. 

garner 
Why should he garner all the 

merit? 
gather 

They gathered the best and 

brightest. 
geared toward 

We were geared towards 

unpopular precautions. 

get the boot 
Perhaps I was going to get 

the boot over the phone. 
get zapped 

Maybe the info got zapped 

when they changed their 

computer systém. 

giggle 
He was giggling maniacally 

at a website. 
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uzyskać punkt oparcia 

Interesowałoby mnie, jak ci 

się udało przepuścić twój 

majątek. 

przepuścić 

Wszyscy się na nią 
gapiliśmy. 

gapić się 
Spółka próbowała znaleźć w 

Europie stabilny punkt 

oparcia. 

zebrać 
Dlaczego miałby zdobyć 

wszystkie zasługi? 
zdobyć, zbierać 

Byliśmy kierowani do użycia 

niepopularnych środków. 
przyciągany do 

Zebrali tych najlepszych i 

najbystrzejszych. 

zgubić się 
Być może powinni mnie byli 

wyrzucić z pracy 

telefonicznie. 

wylecieć z pracy 

Głupio chichotał na stronę 
internetową. 

chichotać 
Być może informacja zginęła 

podczas zmiany systemu 

komputerowego. 
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give sb that I had to give him that. gloat 

He turned around to gloat. go belly up 
It was not until six when 

things started to go belly up. 

go bust They went bust shortly after. go up 

Buildings like that often go 

up like a tinderbox. 
go without saying It goes without saying. 

goad Why are you goading him? gore 

He looked like a bull about to 

gore a matador. 
groan 

Before you groan, I´ll tell you 

some good news 
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złośliwie się cieszyć To trzeba mu było przyznać. 
zostawić komuś coś, 
przyznać coś komuś 

Sprawy zaczęły iść w złym 

kierunku o szóstej. 
iść w złym kierunku 

Odwrócił się, żeby się tym 

złośliwie nacieszyć. 

spłonąć Wkrótce po tym upadli. upadać 

To zupełnie oczywiste. zupełnie oczywiste 
Takie budynki płoną jak 

pudełko zapałek. 

dźgnąć rogami Dlaczego go drażnisz? prowokować, drażnić 

Zanim zaczniesz bredzić, 
powiem ci dobrą wiadomość. 

bredzić, jęczeć 
Wyglądał jak byk, który 

przygotowuje się dźgnąć 
matadora rogami. 
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growl 
I intervened before she could 

growl some jibe. 
grumble 

When you´re chewing on life 

gristle, don´t grumble, give a 

whistle. 

gut 
He started reading an article 

about how to gut the moose. 

hail 
The structure was hailed as 

part of an important project. 
hand down 

He was impassive as Justice 

handed down the decision. 
hanker after 

He did not hanker after the 

cosmopolitan life of New 

York. 

harness 
They harnessed the power of 

diversity. 
hasten 

They didn´t have the guts to 

hasten his departure. 
have a cachet 

Living in Berlin did not have 

the same cachet as living in 

Paris 
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zrzędzić 
Wtrąciłem się, zanim zdążyła 

zawarczeć jakieś szyderstwo. 
zawarczeć 

Zaczął czytać artykuł na 

temat, jak wypatroszyć łosia. 
wypatroszyć 

Żując chrząstkę życia nie 

zrzędź, zagwiżdż sobie jakąś 
melodię. 

wynieść, przekazać 
Budynek był wychwalany 

jako część wybitnego 

projektu. 

wielbić, wychwalać 

Nie pragnął życia 

kosmopolitycznego New 

Yorku. 

łaknąć, pragnąć 
Wyglądał obojętnie, kiedy 

sędzia wynosił wyrok. 

przyśpieszyć 
Wykorzystali siłę 

odmienności. 

wykorzystać coś, założyć 
uprząż, poskromić 

Żyć v Berlinie nie miało 

takiego prestiżu, jak żyć w 

Paryżu. Żyć v Berlinie nie 

miało tego samego prestiżu, 

jak żyć w Paryżu. 

prestiż 
Nie mieli jaj, żeby 

przyśpieszyć jego wyjazd. 
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have a knack for 
He has a knack for putting 

people together. 
have a soft spot 

He has always had a soft spot 

for his daughter. 
heap 

It won´t be necessary to heap 

any more accolades. 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

 

 

 



 106 

 

mieć słabość Ma talent do łączenia ludzi. mieć talent do 

Nie będzie potrzeby zbierania 

kolejnych zaszczytów. 
stos, gromadzić 

Zawsze miał słabość do 

swojej córki. 
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•  Wyglądał obojętnie, kiedy sędzia wynosił 

wyrok. 

................................................................. 

•  Być może informacja zginęła podczas 

zmiany systemu komputerowego. 

................................................................. 

•  dźgnąć rogami ................................................................. 

•  Pozwolimy im dalej nas oskubywać? ................................................................. 

•  Nie pragnął życia kosmopolitycznego New 

Yorku. 

................................................................. 

•  zebrać ................................................................. 

•  Dlaczego miałby zdobyć wszystkie 

zasługi? 

................................................................. 

•  Odwrócił się, żeby się tym złośliwie 

nacieszyć. 
................................................................. 

•  bredzić, jęczeć ................................................................. 

•  Bez słowa wymaszerował z biura. 

Wymaszerował z biura nie mówiąc ani słowa. 

................................................................. 

•  przełączać ................................................................. 

•  Miał romans ze swoją sekretarką. ................................................................. 

•  Takie budynki płoną jak pudełko zapałek. ................................................................. 

•  Nie zmrużyłem oka i starałem się dojść do 

sedna sprawy. 

................................................................. 

•  odpadać ................................................................. 

•  przyciągany do ................................................................. 

•  Być może powinni mnie byli wyrzucić z 

pracy telefonicznie. 

................................................................. 

•  Zebrali tych najlepszych i najbystrzejszych. ................................................................. 

•  Dlaczego go drażnisz? ................................................................. 

•  Żyć v Berlinie nie miało takiego prestiżu, 

jak żyć w Paryżu. Żyć v Berlinie nie miało 

tego samego prestiżu, jak żyć w Paryżu. 

................................................................. 

•  Zawsze miał słabość do swojej córki. ................................................................. 

•  Nigdy nie zamierzałem zrezygnować z 

emerytury. 

................................................................. 
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•  wyróżnić się, świetnie się powodzić ................................................................. 

•  Przepędziła mnie, jakbym był jakąś 
natrętną muchą. 

................................................................. 

•  spłonąć ................................................................. 

•  maszerować ................................................................. 

•  Interesowałoby mnie, jak ci się udało 

przepuścić twój majątek. 

................................................................. 

•  Ma talent do łączenia ludzi. ................................................................. 

•  łaknąć, pragnąć ................................................................. 

•  zawarczeć ................................................................. 

•  iść w złym kierunku ................................................................. 

•  prowokować, drażnić ................................................................. 

•  przyśpieszyć ................................................................. 

•  mieć talent do ................................................................. 

•  Czy możesz mnie odebrać na lotnisku? ................................................................. 

•  zdobyć, zbierać ................................................................. 

•  Byliśmy kierowani do użycia 

niepopularnych środków. 

................................................................. 

•  Głupio chichotał na stronę internetową. ................................................................. 

•  zostawić komuś coś, przyznać coś komuś ................................................................. 

•  mieć słabość ................................................................. 

•  Wkrótce po tym upadli. ................................................................. 

•  wylecieć z pracy ................................................................. 

•  Nie mieli jaj, żeby przyśpieszyć jego 

wyjazd. 

................................................................. 

•  Żując chrząstkę życia nie zrzędź, zagwiżdż 
sobie jakąś melodię. 

................................................................. 

•  przepuścić ................................................................. 

•  Wykorzystali siłę odmienności. ................................................................. 

•  zrzędzić ................................................................. 

•  Podpisał dokument z zakrętasem. ................................................................. 
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•  Nie dasz się na to nabrać, prawda? ................................................................. 

•  Wtrąciłem się, zanim zdążyła zawarczeć 
jakieś szyderstwo. 

................................................................. 

•  Niektórym zespołom powodziło się 
świetnie a niektóre odpadały. 

................................................................. 

•  Wyglądał jak byk, który przygotowuje się 
dźgnąć matadora rogami. 

................................................................. 

•  uzyskać punkt oparcia ................................................................. 

•  upadać ................................................................. 

•  złośliwie się cieszyć ................................................................. 

•  opuścić, zostawić ................................................................. 

•  Spółka próbowała znaleźć w Europie 

stabilny punkt oparcia. 

................................................................. 

•  kwitnąć, prosperować, zakrętas ................................................................. 

•  Wszyscy się na nią gapiliśmy. ................................................................. 

•  zgubić się ................................................................. 

•  dać się nabrać ................................................................. 

•  Już żałowała faktu, że to opuściła. Już 
żałowała, że to zostawiła. 

................................................................. 

•  wypatroszyć ................................................................. 

•  Nie będzie potrzeby zbierania kolejnych 

zaszczytów. 

................................................................. 

•  zupełnie oczywiste ................................................................. 

•  rezygnować z czegoś, zrzec się ................................................................. 

•  oskubać, okpić ................................................................. 

•  To zupełnie oczywiste. ................................................................. 

•  prestiż ................................................................. 

•  Klienci kursowali tam i z powrotem z i do 

salonu. 

................................................................. 

•  wykorzystać coś, założyć uprząż, 
poskromić 

................................................................. 

•  wynieść, przekazać ................................................................. 
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•  wielbić, wychwalać ................................................................. 

•  chichotać ................................................................. 

•  dojść do sedna ................................................................. 

•  wypełnić lukę ................................................................. 

•  Tylko wypełniliśmy lukę. ................................................................. 

•  Sprawy zaczęły się układać. ................................................................. 

•  Sprawy zaczęły iść w złym kierunku o 

szóstej. 

................................................................. 

•  To trzeba mu było przyznać. ................................................................. 

•  przepędzić ................................................................. 

•  stos, gromadzić ................................................................. 

•  Zanim zaczniesz bredzić, powiem ci dobrą 
wiadomość. 

................................................................. 

•  Niektórym zespołom powodziło się 
świetnie a niektóre odpadały. 

................................................................. 

•  mieć romans ................................................................. 

•  Zaczął czytać artykuł na temat, jak 

wypatroszyć łosia. 

................................................................. 

•  Wiedział, jak o siebie zadbać bez potrzeby 

wydawania dużego wysiłku. 

................................................................. 

•  układać ................................................................. 

•  wpaść na coś, dotrzeć do czegoś ................................................................. 

•  polatywać, kursować ................................................................. 

•  Budynek był wychwalany jako część 
wybitnego projektu. 

................................................................. 

•  wydawać, wytwarzać, rozwijać, 
opracowywać 

................................................................. 
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•  Wyglądał obojętnie, kiedy sędzia wynosił 

wyrok. 

•  He was impassive as Justice handed down 

the decision. 

•  Być może informacja zginęła podczas 

zmiany systemu komputerowego. 

•  Maybe the info got zapped when they 

changed their computer systém. 

•  dźgnąć rogami •  gore 

•  Pozwolimy im dalej nas oskubywać? •  We allow them to go on fleecing us? 

•  Nie pragnął życia kosmopolitycznego New 

Yorku. 

•  He did not hanker after the cosmopolitan 

life of New York. 

•  zebrać •  gather 

•  Dlaczego miałby zdobyć wszystkie 

zasługi? 

•  Why should he garner all the merit? 

•  Odwrócił się, żeby się tym złośliwie 

nacieszyć. 
•  He turned around to gloat. 

•  bredzić, jęczeć •  groan 

•  Bez słowa wymaszerował z biura. 

Wymaszerował z biura nie mówiąc ani słowa. 

•  He flounced out of the office without 

another word. 

•  przełączać •  flick on 

•  Miał romans ze swoją sekretarką. •  He had a fling with his secretary. 

•  Takie budynki płoną jak pudełko zapałek. •  Buildings like that often go up like a 

tinderbox. 

•  Nie zmrużyłem oka i starałem się dojść do 

sedna sprawy. 

•  I lay awake trying to fathom it out. 

•  odpadać •  fall behind 

•  przyciągany do •  geared toward 

•  Być może powinni mnie byli wyrzucić z 

pracy telefonicznie. 

•  Perhaps I was going to get the boot over 

the phone. 

•  Zebrali tych najlepszych i najbystrzejszych. •  They gathered the best and brightest. 

•  Dlaczego go drażnisz? •  Why are you goading him? 

•  Żyć v Berlinie nie miało takiego prestiżu, 

jak żyć w Paryżu. Żyć v Berlinie nie miało 

tego samego prestiżu, jak żyć w Paryżu. 

•  Living in Berlin did not have the same 

cachet as living in Paris 

•  Zawsze miał słabość do swojej córki. •  He has always had a soft spot for his 

daughter. 
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•  Nigdy nie zamierzałem zrezygnować z 

emerytury. 

•  I would never be willing to forgo my 

pension. 

•  wyróżnić się, świetnie się powodzić •  excell 

•  Przepędziła mnie, jakbym był jakąś 
natrętną muchą. 

•  She flicked me away as if I were some 

irritating fly. 

•  spłonąć •  go up 

•  maszerować •  flounce 

•  Interesowałoby mnie, jak ci się udało 

przepuścić twój majątek. 

•  I wonder how you managed to fritter away 

your fortune. 

•  Ma talent do łączenia ludzi. •  He has a knack for putting people together. 

•  łaknąć, pragnąć •  hanker after 

•  zawarczeć •  growl 

•  iść w złym kierunku •  go belly up 

•  prowokować, drażnić •  goad 

•  przyśpieszyć •  hasten 

•  mieć talent do •  have a knack for 

•  Czy możesz mnie odebrać na lotnisku? •  Can you fetch me at the airport? 

•  zdobyć, zbierać •  garner 

•  Byliśmy kierowani do użycia 

niepopularnych środków. 

•  We were geared towards unpopular 

precautions. 

•  Głupio chichotał na stronę internetową. •  He was giggling maniacally at a website. 

•  zostawić komuś coś, przyznać coś komuś •  give sb that 

•  mieć słabość •  have a soft spot 

•  Wkrótce po tym upadli. •  They went bust shortly after. 

•  wylecieć z pracy •  get the boot 

•  Nie mieli jaj, żeby przyśpieszyć jego 

wyjazd. 

•  They didn´t have the guts to hasten his 

departure. 

•  Żując chrząstkę życia nie zrzędź, zagwiżdż 
sobie jakąś melodię. 

•  When you´re chewing on life gristle, don´t 

grumble, give a whistle. 

•  przepuścić •  fritter away 

•  Wykorzystali siłę odmienności. •  They harnessed the power of diversity. 

•  zrzędzić •  grumble 
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•  Podpisał dokument z zakrętasem. •  He signed the document with the flourish. 

•  Nie dasz się na to nabrać, prawda? •  You are not going to fall for that line, are 

you? 

•  Wtrąciłem się, zanim zdążyła zawarczeć 
jakieś szyderstwo. 

•  I intervened before she could growl some 

jibe. 

•  Niektórym zespołom powodziło się 
świetnie a niektóre odpadały. 

•  Some teams excelled and some fell behind. 

•  Wyglądał jak byk, który przygotowuje się 
dźgnąć matadora rogami. 

•  He looked like a bull about to gore a 

matador. 

•  uzyskać punkt oparcia •  gain a foothold 

•  upadać •  go bust 

•  złośliwie się cieszyć •  gloat 

•  opuścić, zostawić •  forsake 

•  Spółka próbowała znaleźć w Europie 

stabilny punkt oparcia. 

•  The company was trying to gain a foothold 

in Europe. 

•  kwitnąć, prosperować, zakrętas •  flourish 

•  Wszyscy się na nią gapiliśmy. •  We were all gaping at her. 

•  zgubić się •  get zapped 

•  dać się nabrać •  fall for the line 

•  Już żałowała faktu, że to opuściła. Już 
żałowała, że to zostawiła. 

•  She already regretted forsaking it. 

•  wypatroszyć •  gut 

•  Nie będzie potrzeby zbierania kolejnych 

zaszczytów. 

•  It won´t be necessary to heap any more 

accolades. 

•  zupełnie oczywiste •  go without saying 

•  rezygnować z czegoś, zrzec się •  forgo 

•  oskubać, okpić •  fleece 

•  To zupełnie oczywiste. •  It goes without saying. 

•  prestiż •  have a cachet 

•  Klienci kursowali tam i z powrotem z i do 

salonu. 

•  The customers flitted in and out of the 

dining room. 

•  wykorzystać coś, założyć uprząż, 
poskromić 

•  harness 
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•  wynieść, przekazać •  hand down 

•  wielbić, wychwalać •  hail 

•  chichotać •  giggle 

•  dojść do sedna •  fathom 

•  wypełnić lukę •  fill the void 

•  Tylko wypełniliśmy lukę. •  We just filled the void. 

•  Sprawy zaczęły się układać. •  Things began to fall into place. 

•  Sprawy zaczęły iść w złym kierunku o 

szóstej. 

•  It was not until six when things started to 

go belly up. 

•  To trzeba mu było przyznać. •  I had to give him that. 

•  przepędzić •  flick away 

•  stos, gromadzić •  heap 

•  Zanim zaczniesz bredzić, powiem ci dobrą 
wiadomość. 

•  Before you groan, I´ll tell you some good 

news 

•  Niektórym zespołom powodziło się 
świetnie a niektóre odpadały. 

•  Some teams excelled and some fell behind. 

•  mieć romans •  fling 

•  Zaczął czytać artykuł na temat, jak 

wypatroszyć łosia. 

•  He started reading an article about how to 

gut the moose. 

•  Wiedział, jak o siebie zadbać bez potrzeby 

wydawania dużego wysiłku. 

•  He knew how to také care about himself 

without having to exert a great deal of effort. 

•  układać •  fall into place 

•  wpaść na coś, dotrzeć do czegoś •  figure out 

•  polatywać, kursować •  flit 

•  Budynek był wychwalany jako część 
wybitnego projektu. 

•  The structure was hailed as part of an 

important project. 

•  wydawać, wytwarzać, rozwijać, 
opracowywać 

•  exert 
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019_Lekcja czwarta_Czynnośći_04_Słownictwo - słuchaj!  

•  hover •  unosić się 

•  loath •  nie znosić, nienawidzić 

•  hustle •  wypchnąć 

•  jerk •  szarpnąć, targnąć 

•  make a light of st. •  lekceważyć coś 

•  miss out on •  brakować na 

•  moor •  przywiązać 

•  lapse •  upaść, popaść 

•  muse over •  dumać 

•  chime •  wybijać 

•  keep a roving eye •  czasami popatrzeć, czasami zerknąć 

•  latch on •  dołączyć 

•  key •  wpisywać 

•  jostle •  pchać się, tłoczyć się 

•  chicken out •  wycofać się z 

•  chissel •  dłuto, wyrzeźbić 

•  pat  •  klepać 

•  heed the advice •  słuchać rady 

•  hint •  zrobić aluzję 

•  lavish •  obsypywać prezentami, rozrzutny 

•  make bones •  robić tajemnicę 

•  outlive •  przeżyć 

•  lunge •  rzucić się 

•  hedge •  wykręcać się, kluczyć 

•  hon •  szczuć, polować, osiągnąć 

•  pay through the nose •  zapłacili niezłą kasę 

•  incentive •  impuls, bodziec 

•  lurk •  czyhać, ukryć się 
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•  muster •  zgromadzić, pozbierać 

•  jab •  wbić 

•  chastise •  ukarać 

•  mince the words •  powiedzieć coś bez ogródek 

•  hump •  nieść, wlec 

•  pass off •  podawać się za, udawać 

•  pass the buck •  zrzucić to na kogoś 

•  outdo •  wyprzedzić/pokonać 

•  hold out •  wyciągać 

•  ogling distance •  odległość w zasięgu wzroku 

•  land a job •  dostać szansę (na pracę) 

•  lure •  zwabić w pułapkę 

•  nip •  wyskoczyć sobie 

•  note •  zapisać sobie, zapamiętać sobie 

•  live in an eight by four •  żyć w pomieszczeniu 8 m na 4 m 

•  nag •  gryźć, zżerać 

•  chorltle •  chichotać, rechotać 

•  maroon •  sterczeć, tkwić, utknąć 

•  magnify •  powiększyć 

•  peeved •  zdenerwowany 

 

020_Lekcja czwarta_Czynnośći_04_Słownictwo - przetłumacz 

•  brakować na •  miss out on 

•  wyciągać •  hold out 

•  żyć w pomieszczeniu 8 m na 4 m •  live in an eight by four 

•  nie znosić, nienawidzić •  loath 

•  czyhać, ukryć się •  lurk 

•  dłuto, wyrzeźbić •  chissel 

•  wyprzedzić/pokonać •  outdo 
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•  dostać szansę (na pracę) •  land a job 

•  chichotać, rechotać •  chorltle 

•  dołączyć •  latch on 

•  robić tajemnicę •  make bones 

•  wycofać się z •  chicken out 

•  zgromadzić, pozbierać •  muster 

•  ukarać •  chastise 

•  przywiązać •  moor 

•  rzucić się •  lunge 

•  impuls, bodziec •  incentive 

•  szarpnąć, targnąć •  jerk 

•  obsypywać prezentami, rozrzutny •  lavish 

•  klepać •  pat  

•  pchać się, tłoczyć się •  jostle 

•  gryźć, zżerać •  nag 

•  wyskoczyć sobie •  nip 

•  wypchnąć •  hustle 

•  zrzucić to na kogoś •  pass the buck 

•  czasami popatrzeć, czasami zerknąć •  keep a roving eye 

•  wykręcać się, kluczyć •  hedge 

•  wbić •  jab 

•  wpisywać •  key 

•  zapisać sobie, zapamiętać sobie •  note 

•  wybijać •  chime 

•  dumać •  muse over 

•  nieść, wlec •  hump 

•  sterczeć, tkwić, utknąć •  maroon 

•  upaść, popaść •  lapse 

•  unosić się •  hover 
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•  odległość w zasięgu wzroku •  ogling distance 

•  zrobić aluzję •  hint 

•  podawać się za, udawać •  pass off 

•  przeżyć •  outlive 

•  słuchać rady •  heed the advice 

•  zwabić w pułapkę •  lure 

•  lekceważyć coś •  make a light of st. 

•  powiększyć •  magnify 

•  szczuć, polować, osiągnąć •  hon 

•  zapłacili niezłą kasę •  pay through the nose 

•  powiedzieć coś bez ogródek •  mince the words 

•  zdenerwowany •  peeved 

 

021_Lekcja czwarta_Czynnośći_04_Słownictwo, ćwiczenia 
sprawdzające - słuchaj! 

•  hedge •  wykręcać się, kluczyć 

•  The report was vague and hedged with ifs 

and buts. 

•  Sprawozdanie było niejasne i pełne „jeżeli” 

oraz „ale”. 

•  heed the advice •  słuchać rady 

•  Having heeded his advice, all clients left 

his office better off. 

•  Gdy słuchali jego rady, wszyscy jego 

klienci wychodzili z jego biura w lepszej 

sytuacji. 

•  hint •  zrobić aluzję 

•  When we can expect what you hinted last 

night? 

•  Kiedy możemy oczekiwać to, do czego 

wczoraj wieczorem zrobiłeś aluzję? 

•  hold out •  wyciągać 

•  I held out my hand. •  Wyciągnąłem rękę. 

•  hon •  szczuć, polować, osiągnąć 

•  He was making use of skills he had honed 

in his previous job. 

•  Wykorzystywał umiejętności nabyte w 

poprzedniej pracy. 

•  hover •  unosić się 
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•  A plume of black smoke was hovering 

above the site. 

•  Słup czarnego dymu unosił się nad 

zgliszczami. 

•  hump •  nieść, wlec 

•  I have to hump it up the stairs. •  Musiałem to wlec po schodach. 

•  hustle •  wypchnąć 

•  She hustled him out of the door. •  Wypchnęła go z drzwi. 

•  chastise •  ukarać 

•  She looked guilty as she waited to be 

chastised. 

•  Czekając na karę wyglądała skruszona. 

•  chicken out •  wycofać się z 

•  I almost chickened out. •  Prawie się z tego wycofałem. 

•  chime •  wybijać 

•  The clock began to chime. •  Zegar zaczął wybijać. 

•  chissel •  dłuto, wyrzeźbić 

•  She had a sort of chisselled features. •  Miała takie ostre rysy. 

•  chorltle •  chichotać, rechotać 

•  He chortled happily when he heard the 

news. 

•  Szczęśliwie zachichotał usłyszawszy tę 
wiadomość. 

•  incentive •  impuls, bodziec 

•  This is the most powerfull incentive in each 

economy. 

•  To najmocniejsza zachęta v każdej 

ekonomice. 

•  jab •  wbić 

•  He jabbed the map with his finger. •  Wbił palec w mapę. 

•  jerk •  szarpnąć, targnąć 

•  The force of the gun recoil often jerks it 

from the victim´s grip. 

•  Siła uderzenia zwrotnego pistoletu często 

go wyrwie z ręki ofiary. 

•  jostle •  pchać się, tłoczyć się 

•  I was jostled by a woman in the crowd. •  Jakaś kobieta w tłumie pchała się na mnie. 

•  keep a roving eye •  czasami popatrzeć, czasami zerknąć 

•  He was still able to keep a roving eye on 

her. 

•  Czasami był zdolny popatrzeć na nią. 

•  key •  wpisywać 
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•  She was keying something to the machine´s 

systém. 

•  Coś wpisywała w maszynę. 

•  land a job •  dostać szansę (na pracę) 

•  He landed his first job as an accountant. •  Dostał pierwszą pracę jako księgowy. 

•  lapse •  upaść, popaść 

•  He lapsed into a sullen silence. •  Popadł w ponure milczenie. 

•  latch on •  dołączyć 

•  I just needed to latch on. •  Tylko musiałem dołączyć. 

•  lavish •  obsypywać prezentami, rozrzutny 

•  He lavished treasures plundered from the 

city. 

•  Porozrzucał skarby, które uzyskał rabując 

miasto. 

•  live in an eight by four •  żyć w pomieszczeniu 8 m na 4 m 

•  We had to live in an eight by four. •  Musieliśmy żyć w pomieszczeniu osiem na 

cztery metry. 

•  loath •  nie znosić, nienawidzić 

•  Peter never loathed a man more in his life. •  Peter nigdy w życiu nikogo nienawidził 

więcej. 

•  lunge •  rzucić się 

•  It was time to speak up and lunge forward. •  Był czas odezwać się i wystąpić z szeregu. 

•  lure •  zwabić w pułapkę 

•  They were lured to the trap. •  Zwabiono ich w pułapkę. 

•  lurk •  czyhać, ukryć się 

•  This is an ideal place to lurk for a while. •  To idealne miejsce, do ukrycia się na 

chwilę. 

•  magnify •  powiększyć 

•  The event was magnified by his presence. •  Jego obecność dodała imprezie blasku. 

•  make a light of st. •  lekceważyć coś 

•  He was trying to make light of it, but it was 

not easy. 

•  Próbowałem to lekceważyć, ale nie było to 

łatwe. 

•  make bones •  robić tajemnicę 

•  He does not make any bones about it. •  Nie robi z tego żadnej tajemnicy. 

•  maroon •  sterczeć, tkwić, utknąć 
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•  His daughter was marooned in London. •  Jego córka utknęła w Londynie. 

•  mince the words •  powiedzieć coś bez ogródek 

•  Her mother didn´t mince her words. •  Jej matka mówiła bez ogródek. Jej matka 

mówiła wprost. 

•  miss out on •  brakować na 

•  We wouldn´t want them to miss out on the 

celebration. 

•  Nie chcielibyśmy, żeby ich zabrakło na tej 

uroczystości. 

•  moor •  przywiązać 

•  The ship was moored next to them. •  Łódka była przywiązana obok nich. 

•  muse over •  dumać 

•  She mused over whether to stay or go •  Dumała, czy zostać, czy iść. 

•  muster •  zgromadzić, pozbierać 

•  He hit me with all the force he could 

muster. 

•  Uderzył mnie całą siłą, którą zebrał w 

sobie. 

•  nag •  gryźć, zżerać 

•  Whenever he raised the subject, she 

accused him of nagging. 

•  Kiedykolwiek chciał o tym rozmawiać, 
oskarżyła go o upór. 

•  nip •  wyskoczyć sobie 

•  I´d better nip outside. •  Lepiej powinienem wyjść na zewnątrz. 

•  note •  zapisać sobie, zapamiętać sobie 

•  It is worth noting •  Warto to zapisać. 

•  ogling distance •  odległość w zasięgu wzroku 

•  You must be within ogling distance. •  Musisz być w zasięgu wzroku. Musisz 

pozostać w zasięgu wzroku. 

•  outdo •  wyprzedzić/pokonać 

•  She seemed determined to outdo her late 

husband. 

•  Wydawała się zdeterminowana 

wyprzedzić/pokonać swojego zmarłego męża. 

•  outlive •  przeżyć 

•  She outlived her husband. •  Przeżyła swojego męża. 

•  pass off •  podawać się za, udawać 

•  They were passing themselves off as a 

football team. 

•  Podawali się za drużynę piłkarską. 
Udawali, że są drużyną piłkarską. 
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•  pass the buck •  zrzucić to na kogoś 

•  He´s about to pass the buck again. •  Znów się przygotowuje, by zrzucić to na 

kogoś. 

•  pat  •  klepać 

•  They pat me on the back. •  Klepali mnie po plecach. Klepali mnie po 

ramionach. 

•  pay through the nose •  zapłacili niezłą kasę 

•  You will pay through the nose •  Zapłacisz kasę. 

•  peeved •  zdenerwowany 

•  They were a bit peeved. •  Byli trochę zdenerwowani. 

 

022_Lekcja czwarta_Czynnośći_04_Słownictwo, ćwiczenia 
sprawdzające - przetłumacz 

•  wykręcać się, kluczyć •  hedge 

•  Sprawozdanie było niejasne i pełne „jeżeli” 

oraz „ale”. 

•  The report was vague and hedged with ifs 

and buts. 

•  słuchać rady •  heed the advice 

•  Gdy słuchali jego rady, wszyscy jego 

klienci wychodzili z jego biura w lepszej 

sytuacji. 

•  Having heeded his advice, all clients left 

his office better off. 

•  zrobić aluzję •  hint 

•  Kiedy możemy oczekiwać to, do czego 

wczoraj wieczorem zrobiłeś aluzję? 

•  When we can expect what you hinted last 

night? 

•  wyciągać •  hold out 

•  Wyciągnąłem rękę. •  I held out my hand. 

•  szczuć, polować, osiągnąć •  hon 

•  Wykorzystywał umiejętności nabyte w 

poprzedniej pracy. 

•  He was making use of skills he had honed 

in his previous job. 

•  unosić się •  hover 

•  Słup czarnego dymu unosił się nad 

zgliszczami. 

•  A plume of black smoke was hovering 

above the site. 

•  nieść, wlec •  hump 

•  Musiałem to wlec po schodach. •  I have to hump it up the stairs. 
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•  wypchnąć •  hustle 

•  Wypchnęła go z drzwi. •  She hustled him out of the door. 

•  ukarać •  chastise 

•  Czekając na karę wyglądała skruszona. •  She looked guilty as she waited to be 

chastised. 

•  wycofać się z •  chicken out 

•  Prawie się z tego wycofałem. •  I almost chickened out. 

•  wybijać •  chime 

•  Zegar zaczął wybijać. •  The clock began to chime. 

•  dłuto, wyrzeźbić •  chissel 

•  Miała takie ostre rysy. •  She had a sort of chisselled features. 

•  chichotać, rechotać •  chorltle 

•  Szczęśliwie zachichotał usłyszawszy tę 
wiadomość. 

•  He chortled happily when he heard the 

news. 

•  impuls, bodziec •  incentive 

•  To najmocniejsza zachęta v każdej 

ekonomice. 

•  This is the most powerfull incentive in each 

economy. 

•  wbić •  jab 

•  Wbił palec w mapę. •  He jabbed the map with his finger. 

•  szarpnąć, targnąć •  jerk 

•  Siła uderzenia zwrotnego pistoletu często 

go wyrwie z ręki ofiary. 

•  The force of the gun recoil often jerks it 

from the victim´s grip. 

•  pchać się, tłoczyć się •  jostle 

•  Jakaś kobieta w tłumie pchała się na mnie. •  I was jostled by a woman in the crowd. 

•  czasami popatrzeć, czasami zerknąć •  keep a roving eye 

•  Czasami był zdolny popatrzeć na nią. •  He was still able to keep a roving eye on 

her. 

•  wpisywać •  key 

•  Coś wpisywała w maszynę. •  She was keying something to the machine´s 

systém. 

•  dostać szansę (na pracę) •  land a job 

•  Dostał pierwszą pracę jako księgowy. •  He landed his first job as an accountant. 
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•  upaść, popaść •  lapse 

•  Popadł w ponure milczenie. •  He lapsed into a sullen silence. 

•  dołączyć •  latch on 

•  Tylko musiałem dołączyć. •  I just needed to latch on. 

•  obsypywać prezentami, rozrzutny •  lavish 

•  Porozrzucał skarby, które uzyskał rabując 

miasto. 

•  He lavished treasures plundered from the 

city. 

•  żyć w pomieszczeniu 8 m na 4 m •  live in an eight by four 

•  Musieliśmy żyć w pomieszczeniu osiem na 

cztery metry. 

•  We had to live in an eight by four. 

•  nie znosić, nienawidzić •  loath 

•  Peter nigdy w życiu nikogo nienawidził 

więcej. 

•  Peter never loathed a man more in his life. 

•  rzucić się •  lunge 

•  Był czas odezwać się i wystąpić z szeregu. •  It was time to speak up and lunge forward. 

•  zwabić w pułapkę •  lure 

•  Zwabiono ich w pułapkę. •  They were lured to the trap. 

•  czyhać, ukryć się •  lurk 

•  To idealne miejsce, do ukrycia się na 

chwilę. 
•  This is an ideal place to lurk for a while. 

•  powiększyć •  magnify 

•  Jego obecność dodała imprezie blasku. •  The event was magnified by his presence. 

•  lekceważyć coś •  make a light of st. 

•  Próbowałem to lekceważyć, ale nie było to 

łatwe. 

•  He was trying to make light of it, but it was 

not easy. 

•  robić tajemnicę •  make bones 

•  Nie robi z tego żadnej tajemnicy. •  He does not make any bones about it. 

•  sterczeć, tkwić, utknąć •  maroon 

•  Jego córka utknęła w Londynie. •  His daughter was marooned in London. 

•  powiedzieć coś bez ogródek •  mince the words 

•  Jej matka mówiła bez ogródek. Jej matka 

mówiła wprost. 

•  Her mother didn´t mince her words. 
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•  brakować na •  miss out on 

•  Nie chcielibyśmy, żeby ich zabrakło na tej 

uroczystości. 

•  We wouldn´t want them to miss out on the 

celebration. 

•  przywiązać •  moor 

•  Łódka była przywiązana obok nich. •  The ship was moored next to them. 

•  dumać •  muse over 

•  Dumała, czy zostać, czy iść. •  She mused over whether to stay or go 

•  zgromadzić, pozbierać •  muster 

•  Uderzył mnie całą siłą, którą zebrał w 

sobie. 

•  He hit me with all the force he could 

muster. 

•  gryźć, zżerać •  nag 

•  Kiedykolwiek chciał o tym rozmawiać, 
oskarżyła go o upór. 

•  Whenever he raised the subject, she 

accused him of nagging. 

•  wyskoczyć sobie •  nip 

•  Lepiej powinienem wyjść na zewnątrz. •  I´d better nip outside. 

•  zapisać sobie, zapamiętać sobie •  note 

•  Warto to zapisać. •  It is worth noting 

•  odległość w zasięgu wzroku •  ogling distance 

•  Musisz być w zasięgu wzroku. Musisz 

pozostać w zasięgu wzroku. 

•  You must be within ogling distance. 

•  wyprzedzić/pokonać •  outdo 

•  Wydawała się zdeterminowana 

wyprzedzić/pokonać swojego zmarłego męża. 

•  She seemed determined to outdo her late 

husband. 

•  przeżyć •  outlive 

•  Przeżyła swojego męża. •  She outlived her husband. 

•  podawać się za, udawać •  pass off 

•  Podawali się za drużynę piłkarską. 
Udawali, że są drużyną piłkarską. 

•  They were passing themselves off as a 

football team. 

•  zrzucić to na kogoś •  pass the buck 

•  Znów się przygotowuje, by zrzucić to na 

kogoś. 
•  He´s about to pass the buck again. 

•  klepać •  pat  



 126 

•  Klepali mnie po plecach. Klepali mnie po 

ramionach. 

•  They pat me on the back. 

•  zapłacili niezłą kasę •  pay through the nose 

•  Zapłacisz kasę. •  You will pay through the nose 

•  zdenerwowany •  peeved 

•  Byli trochę zdenerwowani. •  They were a bit peeved. 

 

023_Lekcja czwarta_Czynnośći_04_Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj! 

•  When we can expect what you hinted last 

night? 

•  Kiedy możemy oczekiwać to, do czego 

wczoraj wieczorem zrobiłeś aluzję? 

•  You must be within ogling distance. •  Musisz być w zasięgu wzroku. Musisz 

pozostać w zasięgu wzroku. 

•  He´s about to pass the buck again. •  Znów się przygotowuje, by zrzucić to na 

kogoś. 

•  It was time to speak up and lunge forward. •  Był czas odezwać się i wystąpić z szeregu. 

•  He chortled happily when he heard the 

news. 

•  Szczęśliwie zachichotał usłyszawszy tę 
wiadomość. 

•  She mused over whether to stay or go •  Dumała, czy zostać, czy iść. 

•  They pat me on the back. •  Klepali mnie po plecach. Klepali mnie po 

ramionach. 

•  They were passing themselves off as a 

football team. 

•  Podawali się za drużynę piłkarską. 
Udawali, że są drużyną piłkarską. 

•  This is an ideal place to lurk for a while. •  To idealne miejsce, do ukrycia się na 

chwilę. 

•  The report was vague and hedged with ifs 

and buts. 

•  Sprawozdanie było niejasne i pełne „jeżeli” 

oraz „ale”. 

•  The ship was moored next to them. •  Łódka była przywiązana obok nich. 

•  He lavished treasures plundered from the 

city. 

•  Porozrzucał skarby, które uzyskał rabując 

miasto. 

•  We wouldn´t want them to miss out on the 

celebration. 

•  Nie chcielibyśmy, żeby ich zabrakło na tej 

uroczystości. 

•  A plume of black smoke was hovering 

above the site. 

•  Słup czarnego dymu unosił się nad 

zgliszczami. 

•  She looked guilty as she waited to be •  Czekając na karę wyglądała skruszona. 



 127 

chastised. 

•  He lapsed into a sullen silence. •  Popadł w ponure milczenie. 

•  He was making use of skills he had honed 

in his previous job. 

•  Wykorzystywał umiejętności nabyte w 

poprzedniej pracy. 

•  He was trying to make light of it, but it was 

not easy. 

•  Próbowałem to lekceważyć, ale nie było to 

łatwe. 

•  I held out my hand. •  Wyciągnąłem rękę. 

•  I was jostled by a woman in the crowd. •  Jakaś kobieta w tłumie pchała się na mnie. 

•  He was still able to keep a roving eye on 

her. 

•  Czasami był zdolny popatrzeć na nią. 

•  He hit me with all the force he could 

muster. 

•  Uderzył mnie całą siłą, którą zebrał w 

sobie. 

•  He jabbed the map with his finger. •  Wbił palec w mapę. 

•  They were lured to the trap. •  Zwabiono ich w pułapkę. 

•  He landed his first job as an accountant. •  Dostał pierwszą pracę jako księgowy. 

•  His daughter was marooned in London. •  Jego córka utknęła w Londynie. 

•  She had a sort of chisselled features. •  Miała takie ostre rysy. 

•  I almost chickened out. •  Prawie się z tego wycofałem. 

•  Peter never loathed a man more in his life. •  Peter nigdy w życiu nikogo nienawidził 

więcej. 

•  The event was magnified by his presence. •  Jego obecność dodała imprezie blasku. 

•  We had to live in an eight by four. •  Musieliśmy żyć w pomieszczeniu osiem na 

cztery metry. 

•  He does not make any bones about it. •  Nie robi z tego żadnej tajemnicy. 

•  I just needed to latch on. •  Tylko musiałem dołączyć. 

•  She was keying something to the machine´s 

systém. 

•  Coś wpisywała w maszynę. 

•  The force of the gun recoil often jerks it 

from the victim´s grip. 

•  Siła uderzenia zwrotnego pistoletu często 

go wyrwie z ręki ofiary. 

•  Her mother didn´t mince her words. •  Jej matka mówiła bez ogródek. Jej matka 

mówiła wprost. 

•  Whenever he raised the subject, she 

accused him of nagging. 

•  Kiedykolwiek chciał o tym rozmawiać, 
oskarżyła go o upór. 
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•  This is the most powerfull incentive in each 

economy. 

•  To najmocniejsza zachęta v każdej 

ekonomice. 

•  She hustled him out of the door. •  Wypchnęła go z drzwi. 

•  Having heeded his advice, all clients left 

his office better off. 

•  Gdy słuchali jego rady, wszyscy jego 

klienci wychodzili z jego biura w lepszej 

sytuacji. 

•  You will pay through the nose •  Zapłacisz kasę. 

•  I have to hump it up the stairs. •  Musiałem to wlec po schodach. 

•  The clock began to chime. •  Zegar zaczął wybijać. 

•  She seemed determined to outdo her late 

husband. 

•  Wydawała się zdeterminowana 

wyprzedzić/pokonać swojego zmarłego męża. 

•  She outlived her husband. •  Przeżyła swojego męża. 

•  I´d better nip outside. •  Lepiej powinienem wyjść na zewnątrz. 

•  It is worth noting •  Warto to zapisać. 

•  They were a bit peeved. •  Byli trochę zdenerwowani. 

 

024_Lekcja czwarta_Czynnośći_04_Ćwiczenia sprawdzające - 
przetłumacz!  

•  Peter nigdy w życiu nikogo nienawidził 

więcej. 

•  Peter never loathed a man more in his life. 

•  Siła uderzenia zwrotnego pistoletu często 

go wyrwie z ręki ofiary. 

•  The force of the gun recoil often jerks it 

from the victim´s grip. 

•  Lepiej powinienem wyjść na zewnątrz. •  I´d better nip outside. 

•  Tylko musiałem dołączyć. •  I just needed to latch on. 

•  Podawali się za drużynę piłkarską. 
Udawali, że są drużyną piłkarską. 

•  They were passing themselves off as a 

football team. 

•  Nie robi z tego żadnej tajemnicy. •  He does not make any bones about it. 

•  Sprawozdanie było niejasne i pełne „jeżeli” 

oraz „ale”. 

•  The report was vague and hedged with ifs 

and buts. 

•  Jakaś kobieta w tłumie pchała się na mnie. •  I was jostled by a woman in the crowd. 

•  Wyciągnąłem rękę. •  I held out my hand. 

•  Kiedykolwiek chciał o tym rozmawiać, 
oskarżyła go o upór. 

•  Whenever he raised the subject, she 

accused him of nagging. 
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•  Próbowałem to lekceważyć, ale nie było to 

łatwe. 

•  He was trying to make light of it, but it was 

not easy. 

•  Zwabiono ich w pułapkę. •  They were lured to the trap. 

•  Klepali mnie po plecach. Klepali mnie po 

ramionach. 

•  They pat me on the back. 

•  Porozrzucał skarby, które uzyskał rabując 

miasto. 

•  He lavished treasures plundered from the 

city. 

•  Czekając na karę wyglądała skruszona. •  She looked guilty as she waited to be 

chastised. 

•  Łódka była przywiązana obok nich. •  The ship was moored next to them. 

•  Jego córka utknęła w Londynie. •  His daughter was marooned in London. 

•  Miała takie ostre rysy. •  She had a sort of chisselled features. 

•  Znów się przygotowuje, by zrzucić to na 

kogoś. 
•  He´s about to pass the buck again. 

•  Dumała, czy zostać, czy iść. •  She mused over whether to stay or go 

•  Gdy słuchali jego rady, wszyscy jego 

klienci wychodzili z jego biura w lepszej 

sytuacji. 

•  Having heeded his advice, all clients left 

his office better off. 

•  Prawie się z tego wycofałem. •  I almost chickened out. 

•  Wbił palec w mapę. •  He jabbed the map with his finger. 

•  Jego obecność dodała imprezie blasku. •  The event was magnified by his presence. 

•  Musisz być w zasięgu wzroku. Musisz 

pozostać w zasięgu wzroku. 

•  You must be within ogling distance. 

•  Jej matka mówiła bez ogródek. Jej matka 

mówiła wprost. 

•  Her mother didn´t mince her words. 

•  Coś wpisywała w maszynę. •  She was keying something to the machine´s 

systém. 

•  Słup czarnego dymu unosił się nad 

zgliszczami. 

•  A plume of black smoke was hovering 

above the site. 

•  Zegar zaczął wybijać. •  The clock began to chime. 

•  To najmocniejsza zachęta v każdej 

ekonomice. 

•  This is the most powerfull incentive in each 

economy. 

•  Szczęśliwie zachichotał usłyszawszy tę 
wiadomość. 

•  He chortled happily when he heard the 

news. 
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•  Popadł w ponure milczenie. •  He lapsed into a sullen silence. 

•  Wypchnęła go z drzwi. •  She hustled him out of the door. 

•  Kiedy możemy oczekiwać to, do czego 

wczoraj wieczorem zrobiłeś aluzję? 

•  When we can expect what you hinted last 

night? 

•  Przeżyła swojego męża. •  She outlived her husband. 

•  Wydawała się zdeterminowana 

wyprzedzić/pokonać swojego zmarłego męża. 

•  She seemed determined to outdo her late 

husband. 

•  Dostał pierwszą pracę jako księgowy. •  He landed his first job as an accountant. 

•  Nie chcielibyśmy, żeby ich zabrakło na tej 

uroczystości. 

•  We wouldn´t want them to miss out on the 

celebration. 

•  Czasami był zdolny popatrzeć na nią. •  He was still able to keep a roving eye on 

her. 

•  Warto to zapisać. •  It is worth noting 

•  To idealne miejsce, do ukrycia się na 

chwilę. 
•  This is an ideal place to lurk for a while. 

•  Musieliśmy żyć w pomieszczeniu osiem na 

cztery metry. 

•  We had to live in an eight by four. 

•  Musiałem to wlec po schodach. •  I have to hump it up the stairs. 

•  Był czas odezwać się i wystąpić z szeregu. •  It was time to speak up and lunge forward. 

•  Wykorzystywał umiejętności nabyte w 

poprzedniej pracy. 

•  He was making use of skills he had honed 

in his previous job. 

•  Zapłacisz kasę. •  You will pay through the nose 

•  Uderzył mnie całą siłą, którą zebrał w 

sobie. 

•  He hit me with all the force he could 

muster. 

•  Byli trochę zdenerwowani. •  They were a bit peeved. 
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024_Lekcja czwarta_Czynnośći_04_karty 

hedge 
The report was vague and 

hedged with ifs and buts. 
heed the advice 

Having heeded his advice, all 

clients left his office better 

off. 

hint 
When we can expect what 

you hinted last night? 

hold out I held out my hand. hon 

He was making use of skills 

he had honed in his previous 

job. 

hover 
A plume of black smoke was 

hovering above the site. 

hump 
I have to hump it up the 

stairs. 
hustle 

She hustled him out of the 

door. 
chastise 

She looked guilty as she 

waited to be chastised. 
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słuchać rady 
Sprawozdanie było niejasne i 

pełne „jeżeli” oraz „ale”. 
wykręcać się, kluczyć 

Kiedy możemy oczekiwać to, 

do czego wczoraj wieczorem 

zrobiłeś aluzję? 

zrobić aluzję 

Gdy słuchali jego rady, 

wszyscy jego klienci 

wychodzili z jego biura w 

lepszej sytuacji. 

szczuć, polować, osiągnąć Wyciągnąłem rękę. wyciągać 

Słup czarnego dymu unosił 

się nad zgliszczami. 
unosić się 

Wykorzystywał umiejętności 

nabyte w poprzedniej pracy. 

wypchnąć 
Musiałem to wlec po 

schodach. 
nieść, wlec 

Czekając na karę wyglądała 

skruszona. 
ukarać Wypchnęła go z drzwi. 
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chicken out I almost chickened out. chime 

The clock began to chime. chissel 
She had a sort of chisselled 

features. 

chorltle 
He chortled happily when he 

heard the news. 
incentive 

This is the most powerfull 

incentive in each economy. 
jab 

He jabbed the map with his 

finger. 

jerk 

The force of the gun recoil 

often jerks it from the 

victim´s grip. 

jostle 

I was jostled by a woman in 

the crowd. 
keep a roving eye 

He was still able to keep a 

roving eye on her. 
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wybijać Prawie się z tego wycofałem. wycofać się z 

Miała takie ostre rysy. dłuto, wyrzeźbić Zegar zaczął wybijać. 

impuls, bodziec 
Szczęśliwie zachichotał 

usłyszawszy tę wiadomość. 
chichotać, rechotać 

Wbił palec w mapę. wbić 
To najmocniejsza zachęta v 

każdej ekonomice. 

pchać się, tłoczyć się 
Siła uderzenia zwrotnego 

pistoletu często go wyrwie z 

ręki ofiary. 

szarpnąć, targnąć 

Czasami był zdolny 

popatrzeć na nią. 
czasami popatrzeć, czasami 

zerknąć 
Jakaś kobieta w tłumie pchała 

się na mnie. 
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key 
She was keying something to 

the machine´s systém. 
land a job 

He landed his first job as an 

accountant. 
lapse 

He lapsed into a sullen 

silence. 

latch on I just needed to latch on. lavish 

He lavished treasures 

plundered from the city. 
live in an eight by four 

We had to live in an eight by 

four. 

loath 
Peter never loathed a man 

more in his life. 
lunge 

It was time to speak up and 

lunge forward. 
lure They were lured to the trap. 

 

 

 



 136 

 

dostać szansę (na pracę) Coś wpisywała w maszynę. wpisywać 

Popadł w ponure milczenie. upaść, popaść 
Dostał pierwszą pracę jako 

księgowy. 

obsypywać prezentami, 

rozrzutny 
Tylko musiałem dołączyć. dołączyć 

Musieliśmy żyć w 

pomieszczeniu osiem na 

cztery metry. 

żyć w pomieszczeniu 8 m 

na 4 m 

Porozrzucał skarby, które 

uzyskał rabując miasto. 

rzucić się 
Peter nigdy w życiu nikogo 

nienawidził więcej. 
nie znosić, nienawidzić 

Zwabiono ich w pułapkę. zwabić w pułapkę 
Był czas odezwać się i 

wystąpić z szeregu. 
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lurk 
This is an ideal place to lurk 

for a while. 
magnify 

The event was magnified by 

his presence. 
make a light of st. 

He was trying to make light 

of it, but it was not easy. 

make bones 
He does not make any bones 

about it. 
maroon 

His daughter was marooned 

in London. 
mince the words 

Her mother didn´t mince her 

words. 

miss out on 
We wouldn´t want them to 

miss out on the celebration. 
moor 

The ship was moored next to 

them. 
muse over 

She mused over whether to 

stay or go 

 

 

 



 138 

 

powiększyć 
To idealne miejsce, do 

ukrycia się na chwilę. 
czyhać, ukryć się 

Próbowałem to lekceważyć, 
ale nie było to łatwe. 

lekceważyć coś 
Jego obecność dodała 

imprezie blasku. 

sterczeć, tkwić, utknąć 
Nie robi z tego żadnej 

tajemnicy. 
robić tajemnicę 

Jej matka mówiła bez 

ogródek. Jej matka mówiła 

wprost. 

powiedzieć coś bez ogródek 
Jego córka utknęła w 

Londynie. 

przywiązać 
Nie chcielibyśmy, żeby ich 

zabrakło na tej uroczystości. 
brakować na 

Dumała, czy zostać, czy iść. dumać 
Łódka była przywiązana 

obok nich. 
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muster 
He hit me with all the force 

he could muster. 
nag 

Whenever he raised the 

subject, she accused him of 

nagging. 

nip I´d better nip outside. 

note It is worth noting ogling distance 

You must be within ogling 

distance. 
outdo 

She seemed determined to 

outdo her late husband. 

outlive She outlived her husband. pass off 

They were passing 

themselves off as a football 

team. 

pass the buck 
He´s about to pass the buck 

again. 
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gryźć, zżerać 
Uderzył mnie całą siłą, którą 

zebrał w sobie. 
zgromadzić, pozbierać 

Lepiej powinienem wyjść na 

zewnątrz. 
wyskoczyć sobie 

Kiedykolwiek chciał o tym 

rozmawiać, oskarżyła go o 

upór. 

odległość w zasięgu wzroku Warto to zapisać. 
zapisać sobie, zapamiętać 

sobie 

Wydawała się 
zdeterminowana 

wyprzedzić/pokonać swojego 

zmarłego męża. 

wyprzedzić/pokonać 
Musisz być w zasięgu 

wzroku. Musisz pozostać w 

zasięgu wzroku. 

podawać się za, udawać Przeżyła swojego męża. przeżyć 

Znów się przygotowuje, by 

zrzucić to na kogoś. 
zrzucić to na kogoś 

Podawali się za drużynę 
piłkarską. Udawali, że są 

drużyną piłkarską. 
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pat  They pat me on the back. pay through the nose 

You will pay through the 

nose 
peeved They were a bit peeved. 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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zapłacili niezłą kasę 
Klepali mnie po plecach. 

Klepali mnie po ramionach. 
klepać 

Byli trochę zdenerwowani. zdenerwowany Zapłacisz kasę. 
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024_Lekcja czwarta_Czynnośći_04_test 

•  Wydawała się zdeterminowana 

wyprzedzić/pokonać swojego zmarłego męża. 

................................................................. 

•  dumać ................................................................. 

•  Był czas odezwać się i wystąpić z szeregu. ................................................................. 

•  Znów się przygotowuje, by zrzucić to na 

kogoś. 
................................................................. 

•  Wbił palec w mapę. ................................................................. 

•  Coś wpisywała w maszynę. ................................................................. 

•  Zwabiono ich w pułapkę. ................................................................. 

•  szczuć, polować, osiągnąć ................................................................. 

•  Byli trochę zdenerwowani. ................................................................. 

•  nie znosić, nienawidzić ................................................................. 

•  Jakaś kobieta w tłumie pchała się na mnie. ................................................................. 

•  Kiedykolwiek chciał o tym rozmawiać, 
oskarżyła go o upór. 

................................................................. 

•  Szczęśliwie zachichotał usłyszawszy tę 
wiadomość. 

................................................................. 

•  Dostał pierwszą pracę jako księgowy. ................................................................. 

•  wyciągać ................................................................. 

•  odległość w zasięgu wzroku ................................................................. 

•  wyskoczyć sobie ................................................................. 

•  Czekając na karę wyglądała skruszona. ................................................................. 

•  chichotać, rechotać ................................................................. 

•  Siła uderzenia zwrotnego pistoletu często 

go wyrwie z ręki ofiary. 

................................................................. 

•  Łódka była przywiązana obok nich. ................................................................. 

•  dłuto, wyrzeźbić ................................................................. 

•  wyprzedzić/pokonać ................................................................. 

•  Warto to zapisać. ................................................................. 

•  To idealne miejsce, do ukrycia się na 

chwilę. 
................................................................. 
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•  powiększyć ................................................................. 

•  Porozrzucał skarby, które uzyskał rabując 

miasto. 

................................................................. 

•  brakować na ................................................................. 

•  przeżyć ................................................................. 

•  Uderzył mnie całą siłą, którą zebrał w 

sobie. 

................................................................. 

•  Nie chcielibyśmy, żeby ich zabrakło na tej 

uroczystości. 

................................................................. 

•  Miała takie ostre rysy. ................................................................. 

•  wycofać się z ................................................................. 

•  pchać się, tłoczyć się ................................................................. 

•  wpisywać ................................................................. 

•  sterczeć, tkwić, utknąć ................................................................. 

•  Prawie się z tego wycofałem. ................................................................. 

•  Zegar zaczął wybijać. ................................................................. 

•  obsypywać prezentami, rozrzutny ................................................................. 

•  czyhać, ukryć się ................................................................. 

•  Podawali się za drużynę piłkarską. 
Udawali, że są drużyną piłkarską. 

................................................................. 

•  klepać ................................................................. 

•  Musiałem to wlec po schodach. ................................................................. 

•  Gdy słuchali jego rady, wszyscy jego 

klienci wychodzili z jego biura w lepszej 

sytuacji. 

................................................................. 

•  Czasami był zdolny popatrzeć na nią. ................................................................. 

•  zrobić aluzję ................................................................. 

•  rzucić się ................................................................. 

•  wybijać ................................................................. 

•  zwabić w pułapkę ................................................................. 

•  ukarać ................................................................. 

•  Peter nigdy w życiu nikogo nienawidził ................................................................. 
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więcej. 

•  unosić się ................................................................. 

•  Słup czarnego dymu unosił się nad 

zgliszczami. 

................................................................. 

•  Popadł w ponure milczenie. ................................................................. 

•  nieść, wlec ................................................................. 

•  Jego córka utknęła w Londynie. ................................................................. 

•  zrzucić to na kogoś ................................................................. 

•  Dumała, czy zostać, czy iść. ................................................................. 

•  dostać szansę (na pracę) ................................................................. 

•  gryźć, zżerać ................................................................. 

•  Klepali mnie po plecach. Klepali mnie po 

ramionach. 

................................................................. 

•  Musisz być w zasięgu wzroku. Musisz 

pozostać w zasięgu wzroku. 

................................................................. 

•  impuls, bodziec ................................................................. 

•  wypchnąć ................................................................. 

•  zgromadzić, pozbierać ................................................................. 

•  Sprawozdanie było niejasne i pełne „jeżeli” 

oraz „ale”. 

................................................................. 

•  lekceważyć coś ................................................................. 

•  zapłacili niezłą kasę ................................................................. 

•  wykręcać się, kluczyć ................................................................. 

•  dołączyć ................................................................. 

•  robić tajemnicę ................................................................. 

•  Jego obecność dodała imprezie blasku. ................................................................. 

•  przywiązać ................................................................. 

•  Jej matka mówiła bez ogródek. Jej matka 

mówiła wprost. 

................................................................. 

•  Tylko musiałem dołączyć. ................................................................. 

•  Przeżyła swojego męża. ................................................................. 
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•  słuchać rady ................................................................. 

•  Lepiej powinienem wyjść na zewnątrz. ................................................................. 

•  upaść, popaść ................................................................. 

•  żyć w pomieszczeniu 8 m na 4 m ................................................................. 

•  Kiedy możemy oczekiwać to, do czego 

wczoraj wieczorem zrobiłeś aluzję? 

................................................................. 

•  To najmocniejsza zachęta v każdej 

ekonomice. 

................................................................. 

•  Wypchnęła go z drzwi. ................................................................. 

•  Nie robi z tego żadnej tajemnicy. ................................................................. 

•  szarpnąć, targnąć ................................................................. 

•  powiedzieć coś bez ogródek ................................................................. 

•  Wykorzystywał umiejętności nabyte w 

poprzedniej pracy. 

................................................................. 

•  Zapłacisz kasę. ................................................................. 

•  wbić ................................................................. 

•  podawać się za, udawać ................................................................. 

•  zapisać sobie, zapamiętać sobie ................................................................. 

•  Musieliśmy żyć w pomieszczeniu osiem na 

cztery metry. 

................................................................. 

 

024_Lekcja czwarta_Czynnośći_04_test_klucz 

•  Wydawała się zdeterminowana 

wyprzedzić/pokonać swojego zmarłego męża. 

•  She seemed determined to outdo her late 

husband. 

•  dumać •  muse over 

•  Był czas odezwać się i wystąpić z szeregu. •  It was time to speak up and lunge forward. 

•  Znów się przygotowuje, by zrzucić to na 

kogoś. 
•  He´s about to pass the buck again. 

•  Wbił palec w mapę. •  He jabbed the map with his finger. 

•  Coś wpisywała w maszynę. •  She was keying something to the machine´s 

systém. 

•  Zwabiono ich w pułapkę. •  They were lured to the trap. 
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•  szczuć, polować, osiągnąć •  hon 

•  Byli trochę zdenerwowani. •  They were a bit peeved. 

•  nie znosić, nienawidzić •  loath 

•  Jakaś kobieta w tłumie pchała się na mnie. •  I was jostled by a woman in the crowd. 

•  Kiedykolwiek chciał o tym rozmawiać, 
oskarżyła go o upór. 

•  Whenever he raised the subject, she 

accused him of nagging. 

•  Szczęśliwie zachichotał usłyszawszy tę 
wiadomość. 

•  He chortled happily when he heard the 

news. 

•  Dostał pierwszą pracę jako księgowy. •  He landed his first job as an accountant. 

•  wyciągać •  hold out 

•  odległość w zasięgu wzroku •  ogling distance 

•  wyskoczyć sobie •  nip 

•  Czekając na karę wyglądała skruszona. •  She looked guilty as she waited to be 

chastised. 

•  chichotać, rechotać •  chorltle 

•  Siła uderzenia zwrotnego pistoletu często 

go wyrwie z ręki ofiary. 

•  The force of the gun recoil often jerks it 

from the victim´s grip. 

•  Łódka była przywiązana obok nich. •  The ship was moored next to them. 

•  dłuto, wyrzeźbić •  chissel 

•  wyprzedzić/pokonać •  outdo 

•  Warto to zapisać. •  It is worth noting 

•  To idealne miejsce, do ukrycia się na 

chwilę. 
•  This is an ideal place to lurk for a while. 

•  powiększyć •  magnify 

•  Porozrzucał skarby, które uzyskał rabując 

miasto. 

•  He lavished treasures plundered from the 

city. 

•  brakować na •  miss out on 

•  przeżyć •  outlive 

•  Uderzył mnie całą siłą, którą zebrał w 

sobie. 

•  He hit me with all the force he could 

muster. 

•  Nie chcielibyśmy, żeby ich zabrakło na tej 

uroczystości. 

•  We wouldn´t want them to miss out on the 

celebration. 
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•  Miała takie ostre rysy. •  She had a sort of chisselled features. 

•  wycofać się z •  chicken out 

•  pchać się, tłoczyć się •  jostle 

•  wpisywać •  key 

•  sterczeć, tkwić, utknąć •  maroon 

•  Prawie się z tego wycofałem. •  I almost chickened out. 

•  Zegar zaczął wybijać. •  The clock began to chime. 

•  obsypywać prezentami, rozrzutny •  lavish 

•  czyhać, ukryć się •  lurk 

•  Podawali się za drużynę piłkarską. 
Udawali, że są drużyną piłkarską. 

•  They were passing themselves off as a 

football team. 

•  klepać •  pat  

•  Musiałem to wlec po schodach. •  I have to hump it up the stairs. 

•  Gdy słuchali jego rady, wszyscy jego 

klienci wychodzili z jego biura w lepszej 

sytuacji. 

•  Having heeded his advice, all clients left 

his office better off. 

•  Czasami był zdolny popatrzeć na nią. •  He was still able to keep a roving eye on 

her. 

•  zrobić aluzję •  hint 

•  rzucić się •  lunge 

•  wybijać •  chime 

•  zwabić w pułapkę •  lure 

•  ukarać •  chastise 

•  Peter nigdy w życiu nikogo nienawidził 

więcej. 

•  Peter never loathed a man more in his life. 

•  unosić się •  hover 

•  Słup czarnego dymu unosił się nad 

zgliszczami. 

•  A plume of black smoke was hovering 

above the site. 

•  Popadł w ponure milczenie. •  He lapsed into a sullen silence. 

•  nieść, wlec •  hump 

•  Jego córka utknęła w Londynie. •  His daughter was marooned in London. 

•  zrzucić to na kogoś •  pass the buck 
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•  Dumała, czy zostać, czy iść. •  She mused over whether to stay or go 

•  dostać szansę (na pracę) •  land a job 

•  gryźć, zżerać •  nag 

•  Klepali mnie po plecach. Klepali mnie po 

ramionach. 

•  They pat me on the back. 

•  Musisz być w zasięgu wzroku. Musisz 

pozostać w zasięgu wzroku. 

•  You must be within ogling distance. 

•  impuls, bodziec •  incentive 

•  wypchnąć •  hustle 

•  zgromadzić, pozbierać •  muster 

•  Sprawozdanie było niejasne i pełne „jeżeli” 

oraz „ale”. 

•  The report was vague and hedged with ifs 

and buts. 

•  lekceważyć coś •  make a light of st. 

•  zapłacili niezłą kasę •  pay through the nose 

•  wykręcać się, kluczyć •  hedge 

•  dołączyć •  latch on 

•  robić tajemnicę •  make bones 

•  Jego obecność dodała imprezie blasku. •  The event was magnified by his presence. 

•  przywiązać •  moor 

•  Jej matka mówiła bez ogródek. Jej matka 

mówiła wprost. 

•  Her mother didn´t mince her words. 

•  Tylko musiałem dołączyć. •  I just needed to latch on. 

•  Przeżyła swojego męża. •  She outlived her husband. 

•  słuchać rady •  heed the advice 

•  Lepiej powinienem wyjść na zewnątrz. •  I´d better nip outside. 

•  upaść, popaść •  lapse 

•  żyć w pomieszczeniu 8 m na 4 m •  live in an eight by four 

•  Kiedy możemy oczekiwać to, do czego 

wczoraj wieczorem zrobiłeś aluzję? 

•  When we can expect what you hinted last 

night? 

•  To najmocniejsza zachęta v każdej 

ekonomice. 

•  This is the most powerfull incentive in each 

economy. 

•  Wypchnęła go z drzwi. •  She hustled him out of the door. 
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•  Nie robi z tego żadnej tajemnicy. •  He does not make any bones about it. 

•  szarpnąć, targnąć •  jerk 

•  powiedzieć coś bez ogródek •  mince the words 

•  Wykorzystywał umiejętności nabyte w 

poprzedniej pracy. 

•  He was making use of skills he had honed 

in his previous job. 

•  Zapłacisz kasę. •  You will pay through the nose 

•  wbić •  jab 

•  podawać się za, udawać •  pass off 

•  zapisać sobie, zapamiętać sobie •  note 

•  Musieliśmy żyć w pomieszczeniu osiem na 

cztery metry. 

•  We had to live in an eight by four. 
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025_Lekcja piąta _ Czynnośći_05_Słownictwo - słuchaj!   

•  perch •  usiąść na krawędzi 

•  quell •  stłumić, rozproszyć 

•  scour •  przeszukiwać wzrokiem 

•  scurry •  gnać, uciekać 

•  restrain •  poskromić, złagodzić 

•  set out •  ustalić, kodyfikować 

•  resort  •  uciec się do 

•  rub off •  zetrzeć, zeskrobać 

•  scoff •  żartować, wyśmiewać 

•  procrastinate •  zwlekać 

•  poised  •  przygotowany 

•  pose •  znaczyć, reprezentować, przedstawiać 

•  pursue •  śledzić, iść za 

•  shed •  linieć, pozbyć się 

•  prompt •  bodziec, zachęcić 

•  plummet •  spadać prosto w dół 

•  quench •  zahartować, gwałtownie schłodzić 

•  perk up •  pobudzić, wlać krew w żyły 

•  remain on good terms •  zachować dobre stosunki 

•  ply •  narzucać komuś coś 

•  reveal the true colours •  przyznać się 

•  rub ellbows with •  potrząsać sobie rękami z 

•  rant •  krzyczeć 

•  reckon  •  myśleć, mniemać, że 

•  shed a tear •  uronić łzę 

•  raid •  wtargnąć gdzieś, zrobić obławę 

•  replenish •  znów uzupełnić 

•  scotch •  uciąć, skończyć 
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•  relish •  delektować się, cieszyć się z 

•  scowl •  zachmurzyć się 

•  pout •  wydymać 

•  quibble •  kłócić się 

•  placate •  uspokoić 

•  reinforce •  wzmocnić 

•  plump •  wstrząsnąć 

•  purr •  mruczeć, prząść 

•  relent •  ustąpić, poluzować, zmiękczyć 

•  resume •  znowu rozpocząć 

•  rile •  denerwować się, być wkurzony 

•  rise to the bait •  połknąć przynętę 

•  proffer the advice •  oferować radę 

•  rebut •  obalać 

•  retch •  wymiotować 

•  scrap •  przemielić 

•  peter out •  zanikać 

•  recede •  opadać 

•  screech •  piszczeć, skrzypieć 

•  shelve •  odłożyć na bok, odłożyć na nie wiadomo 

kiedy 

 

026_Lekcja piąta_ Czynnośći_05_Słownictwo - przetłumacz!   

•  uspokoić •  placate 

•  bodziec, zachęcić •  prompt 

•  piszczeć, skrzypieć •  screech 

•  kłócić się •  quibble 

•  wydymać •  pout 

•  przemielić •  scrap 
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•  przeszukiwać wzrokiem •  scour 

•  mruczeć, prząść •  purr 

•  uciec się do •  resort  

•  ustąpić, poluzować, zmiękczyć •  relent 

•  śledzić, iść za •  pursue 

•  delektować się, cieszyć się z •  relish 

•  opadać •  recede 

•  wstrząsnąć •  plump 

•  ustalić, kodyfikować •  set out 

•  przyznać się •  reveal the true colours 

•  zachować dobre stosunki •  remain on good terms 

•  wtargnąć gdzieś, zrobić obławę •  raid 

•  myśleć, mniemać, że •  reckon  

•  zahartować, gwałtownie schłodzić •  quench 

•  znaczyć, reprezentować, przedstawiać •  pose 

•  połknąć przynętę •  rise to the bait 

•  obalać •  rebut 

•  linieć, pozbyć się •  shed 

•  zanikać •  peter out 

•  zachmurzyć się •  scowl 

•  przygotowany •  poised  

•  wymiotować •  retch 

•  krzyczeć •  rant 

•  znów uzupełnić •  replenish 

•  usiąść na krawędzi •  perch 

•  narzucać komuś coś •  ply 

•  gnać, uciekać •  scurry 

•  oferować radę •  proffer the advice 

•  uronić łzę •  shed a tear 
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•  stłumić, rozproszyć •  quell 

•  pobudzić, wlać krew w żyły •  perk up 

•  spadać prosto w dół •  plummet 

•  zwlekać •  procrastinate 

•  poskromić, złagodzić •  restrain 

•  denerwować się, być wkurzony •  rile 

•  żartować, wyśmiewać •  scoff 

•  uciąć, skończyć •  scotch 

•  wzmocnić •  reinforce 

•  znowu rozpocząć •  resume 

•  potrząsać sobie rękami z •  rub ellbows with 

•  zetrzeć, zeskrobać •  rub off 

•  odłożyć na bok, odłożyć na nie wiadomo 

kiedy 

•  shelve 

 

027_Lekcja piąta _ Czynnośći_05_Słownictwo, ćwiczenia sprawdzające 
- słuchaj! 

•  perch •  usiąść na krawędzi 

•  He perched down on the end of the bed •  Usiadł na krawędzi łóżka. 

•  perk up •  pobudzić, wlać krew w żyły 

•  He perked us all up. •  Wszystkich nas pobudził. 

•  peter out •  zanikać 

•  The road slowly petered out. •  Droga powoli zanikała. 

•  plummet •  spadać prosto w dół 

•  The plane plummeted to the ground. •  Samolot spadał prosto w dół. 

•  plump •  wstrząsnąć 

•  I plumped my pillow. •  Wstrząsnąłem poduszkę. 

•  ply •  narzucać komuś coś 

•  He was plying cheap souveniers. •  Oferował tanie pamiątki. 

•  poised  •  przygotowany 
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•  It is poised to revolutionise the field. •  To jest przygotowane spowodować 
rewolucję w swojej dziedzinie. To jest 

przygotowane do spowodowania rewolucji w 

swojej dziedzinie. 

•  pose •  znaczyć, reprezentować, przedstawiać 

•  They pose a great deal of risk. •  Są ogromnym ryzykiem. Przedstawiają 
ogromne ryzyko. 

•  pout •  wydymać 

•  She was pouting her lips beautifully. •  Pięknie wydymała wargi. 

•  procrastinate •  zwlekać 

•  Do not procrastinate, just do it! •  Nie zwlekaj z tym, zrób to! 

•  proffer the advice •  oferować radę 

•  A year later he was proferring the same 

advice. 

•  Po roku radził cały czas tak samo. 

•  prompt •  bodziec, zachęcić 

•  I would like to prompt a debate. •  Chciałbym pobudzić dyskusję. 

•  purr •  mruczeć, prząść 

•  She said it almost purring. •  Powiedziała to i prawie przy tym przędła. 

•  pursue •  śledzić, iść za 

•  Whatever goal he pursues… •  Bez względu na cel. Niech podąża za 

jakimkolwiek celem. 

•  quell •  stłumić, rozproszyć 

•  The rebellion was qualled. •  Powstanie zostało stłumione. Powstanie 

zostało rozproszone. 

•  quench •  zahartować, gwałtownie schłodzić 

•  His thirst quenched. •  Jego pragnienie było schłodzone. 

•  quibble •  kłócić się 

•  It was not an occasion to quibble over 

price. 

•  To nie była dobra okazja, aby kłócić się o 

cenę. To nie była dobra okazja, żeby się 
kłócić o cenę. 

•  raid •  wtargnąć gdzieś, zrobić obławę 

•  It wouldn´t stop them raiding our place 

while we´re off. 

•  To by ich nie powstrzymało od zrobienia u 

nas obławy, kiedy nie będzie nas tutaj. 
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•  rant •  krzyczeć 

•  The guy kept ranting on at him. •  Ten mężczyzna ciągle krzyczał na niego. 

•  rebut •  obalać 

•  They rebutted the claims. •  Obalili te roszczenia. 

•  recede •  opadać 

•  When is the water going to recede? •  Kiedy woda opadnie? 

•  reckon  •  myśleć, mniemać, że 

•  You have got the job, I reckon. •  Myślę, że masz tę pracę. 

•  reinforce •  wzmocnić 

•  It is made of reinforced concrete. •  To jest zrobione ze wzmocnionego betonu. 

•  relent •  ustąpić, poluzować, zmiękczyć 

•  He will relent after you´ve tried several 

times. 

•  Ustąpi po tym, jak parę razy spróbujecie. 

•  relish •  delektować się, cieszyć się z 

•  There is no aspect that I would not relish. •  Nie ma rzeczy, z której bym się nie cieszył. 

•  remain on good terms •  zachować dobre stosunki 

•  Yoiu have to remain on good terms with 

your bosses. 

•  Musisz zachować dobre stosunki z 

przełożonymi. 

•  replenish •  znów uzupełnić 

•  He demanded that everyone´s glases should 

be replenished. 

•  Wymagał, aby szklanki wszystkich osób 

były znowu uzupełnione. 

•  restrain •  poskromić, złagodzić 

•  It took three men to restrain him. •  Było trzeba trzech mężczyzn, żeby go 

przyprowadzić do porządku. Było trzeba 

trzech mężczyzn, żeby go poskromić. 

•  resume •  znowu rozpocząć 

•  They expected the works to resume next 

year. 

•  Oczekiwali, że prace będą wznowione w 

następnym roku. 

•  retch •  wymiotować 

•  He could hear her retching. •  Słyszał ją, jak wymiotuje. 

•  reveal the true colours •  przyznać się 

•  They were left with a little choice but to •  Nie pozostało im nic innego, niż się 
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reveal the true colours. przyznać. 

•  rile •  denerwować się, być wkurzony 

•  He was annoyed with himself for having 

allowed Peter to rile him. 

•  Był wkurzony sam na siebie, że pozwolił 

Piotrowi go zdenerwować. 

•  rise to the bait •  połknąć przynętę 

•  I am not at liberty to disclose this 

information, repeated the warden, not rising 

to the bait. 

•  Nie mam uprawnień przekazać wam tę 
informację, powiedział dyrektor, który 

nie połknął przy tym przynęty. 

•  rub ellbows with •  potrząsać sobie rękami z 

•  They liked to rub elbows with celebrities. •  Lubili potrząsać sobie rękami z gwiazdami. 

•  rub off •  zetrzeć, zeskrobać 

•  Let´s hope some of my success rubbs off 

on you. 

•  Miejmy nadzieję, że część mojego sukcesu 

przeniesie się na ciebie. 

•  scoff •  żartować, wyśmiewać 

•  You might be scoffing in disbelief, but it is 

true. 

•  Możecie w to nie wierzyć, żartować sobie z 

tego, ale to prawda. 

•  scotch •  uciąć, skończyć 

•  He wanted the rumours to be scotched. •  Chciał, żeby skończyły się te pogłoski. 

•  scour •  przeszukiwać wzrokiem 

•  They scoured the field looking for any 

hints. 

•  Przeszukiwali pole wzrokiem szukając 

jakichkolwiek oznak. 

•  scowl •  zachmurzyć się 

•  She scowled as I moved out of check. •  Zachmurzyła się, jak tylko odsunąłem się 
na bok. 

•  scrap •  przemielić 

•  The plan had to be scrapped. •  Musieli zrezygnować z tego planu. 

•  screech •  piszczeć, skrzypieć 

•  The car screeched to halt. •  Samochód zatrzymał się z piskiem. 

•  scurry •  gnać, uciekać 

•  He scurried away. •  Uciekł stąd. 

•  set out •  ustalić, kodyfikować 

•  The letter did not set out any alternatives. •  W liście nie były zdefiniowane żadne inne 
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możliwości. 

•  shed •  linieć, pozbyć się 

•  I must know which department can afford 

to shed staff. 

•  Muszę wiedzieć, który oddział może sobie 

pozwolić na pozbycie się pracowników. 

•  shed a tear •  uronić łzę 

•  Don´t shed a tear for me. •  Ne płacz za mną. 

•  shelve •  odłożyć na bok, odłożyć na nie wiadomo 

kiedy 

•  The project was shelved for good. •  Projekt został odłożony na bok na zawsze. 

 

028_Lekcja piąta_ Czynnośći_05_Słownictwo, ćwiczenia sprawdzające 
- przetłumacz!  

•  usiąść na krawędzi •  perch 

•  Usiadł na krawędzi łóżka. •  He perched down on the end of the bed 

•  pobudzić, wlać krew w żyły •  perk up 

•  Wszystkich nas pobudził. •  He perked us all up. 

•  zanikać •  peter out 

•  Droga powoli zanikała. •  The road slowly petered out. 

•  spadać prosto w dół •  plummet 

•  Samolot spadał prosto w dół. •  The plane plummeted to the ground. 

•  wstrząsnąć •  plump 

•  Wstrząsnąłem poduszkę. •  I plumped my pillow. 

•  narzucać komuś coś •  ply 

•  Oferował tanie pamiątki. •  He was plying cheap souveniers. 

•  przygotowany •  poised  

•  To jest przygotowane spowodować 
rewolucję w swojej dziedzinie. To jest 

przygotowane do spowodowania rewolucji w 

swojej dziedzinie. 

•  It is poised to revolutionise the field. 

•  znaczyć, reprezentować, przedstawiać •  pose 

•  Są ogromnym ryzykiem. Przedstawiają 
ogromne ryzyko. 

•  They pose a great deal of risk. 
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•  wydymać •  pout 

•  Pięknie wydymała wargi. •  She was pouting her lips beautifully. 

•  zwlekać •  procrastinate 

•  Nie zwlekaj z tym, zrób to! •  Do not procrastinate, just do it! 

•  oferować radę •  proffer the advice 

•  Po roku radził cały czas tak samo. •  A year later he was proferring the same 

advice. 

•  bodziec, zachęcić •  prompt 

•  Chciałbym pobudzić dyskusję. •  I would like to prompt a debate. 

•  mruczeć, prząść •  purr 

•  Powiedziała to i prawie przy tym przędła. •  She said it almost purring. 

•  śledzić, iść za •  pursue 

•  Bez względu na cel. Niech podąża za 

jakimkolwiek celem. 

•  Whatever goal he pursues… 

•  stłumić, rozproszyć •  quell 

•  Powstanie zostało stłumione. Powstanie 

zostało rozproszone. 

•  The rebellion was qualled. 

•  zahartować, gwałtownie schłodzić •  quench 

•  Jego pragnienie było schłodzone. •  His thirst quenched. 

•  kłócić się •  quibble 

•  To nie była dobra okazja, aby kłócić się o 

cenę. To nie była dobra okazja, żeby się 
kłócić o cenę. 

•  It was not an occasion to quibble over 

price. 

•  wtargnąć gdzieś, zrobić obławę •  raid 

•  To by ich nie powstrzymało od zrobienia u 

nas obławy, kiedy nie będzie nas tutaj. 

•  It wouldn´t stop them raiding our place 

while we´re off. 

•  krzyczeć •  rant 

•  Ten mężczyzna ciągle krzyczał na niego. •  The guy kept ranting on at him. 

•  obalać •  rebut 

•  Obalili te roszczenia. •  They rebutted the claims. 

•  opadać •  recede 

•  Kiedy woda opadnie? •  When is the water going to recede? 
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•  myśleć, mniemać, że •  reckon  

•  Myślę, że masz tę pracę. •  You have got the job, I reckon. 

•  wzmocnić •  reinforce 

•  To jest zrobione ze wzmocnionego betonu. •  It is made of reinforced concrete. 

•  ustąpić, poluzować, zmiękczyć •  relent 

•  Ustąpi po tym, jak parę razy spróbujecie. •  He will relent after you´ve tried several 

times. 

•  delektować się, cieszyć się z •  relish 

•  Nie ma rzeczy, z której bym się nie cieszył. •  There is no aspect that I would not relish. 

•  zachować dobre stosunki •  remain on good terms 

•  Musisz zachować dobre stosunki z 

przełożonymi. 

•  Yoiu have to remain on good terms with 

your bosses. 

•  znów uzupełnić •  replenish 

•  Wymagał, aby szklanki wszystkich osób 

były znowu uzupełnione. 

•  He demanded that everyone´s glases should 

be replenished. 

•  poskromić, złagodzić •  restrain 

•  Było trzeba trzech mężczyzn, żeby go 

przyprowadzić do porządku. Było trzeba 

trzech mężczyzn, żeby go poskromić. 

•  It took three men to restrain him. 

•  znowu rozpocząć •  resume 

•  Oczekiwali, że prace będą wznowione w 

następnym roku. 

•  They expected the works to resume next 

year. 

•  wymiotować •  retch 

•  Słyszał ją, jak wymiotuje. •  He could hear her retching. 

•  przyznać się •  reveal the true colours 

•  Nie pozostało im nic innego, niż się 
przyznać. 

•  They were left with a little choice but to 

reveal the true colours. 

•  denerwować się, być wkurzony •  rile 

•  Był wkurzony sam na siebie, że pozwolił 

Piotrowi go zdenerwować. 
•  He was annoyed with himself for having 

allowed Peter to rile him. 

•  połknąć przynętę •  rise to the bait 

•  Nie mam uprawnień przekazać wam tę 
informację, powiedział dyrektor, który 

•  I am not at liberty to disclose this 

information, repeated the warden, not rising 
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nie połknął przy tym przynęty. to the bait. 

•  potrząsać sobie rękami z •  rub ellbows with 

•  Lubili potrząsać sobie rękami z gwiazdami. •  They liked to rub elbows with celebrities. 

•  zetrzeć, zeskrobać •  rub off 

•  Miejmy nadzieję, że część mojego sukcesu 

przeniesie się na ciebie. 

•  Let´s hope some of my success rubbs off 

on you. 

•  żartować, wyśmiewać •  scoff 

•  Możecie w to nie wierzyć, żartować sobie z 

tego, ale to prawda. 

•  You might be scoffing in disbelief, but it is 

true. 

•  uciąć, skończyć •  scotch 

•  Chciał, żeby skończyły się te pogłoski. •  He wanted the rumours to be scotched. 

•  przeszukiwać wzrokiem •  scour 

•  Przeszukiwali pole wzrokiem szukając 

jakichkolwiek oznak. 

•  They scoured the field looking for any 

hints. 

•  zachmurzyć się •  scowl 

•  Zachmurzyła się, jak tylko odsunąłem się 
na bok. 

•  She scowled as I moved out of check. 

•  przemielić •  scrap 

•  Musieli zrezygnować z tego planu. •  The plan had to be scrapped. 

•  piszczeć, skrzypieć •  screech 

•  Samochód zatrzymał się z piskiem. •  The car screeched to halt. 

•  gnać, uciekać •  scurry 

•  Uciekł stąd. •  He scurried away. 

•  ustalić, kodyfikować •  set out 

•  W liście nie były zdefiniowane żadne inne 

możliwości. 

•  The letter did not set out any alternatives. 

•  linieć, pozbyć się •  shed 

•  Muszę wiedzieć, który oddział może sobie 

pozwolić na pozbycie się pracowników. 

•  I must know which department can afford 

to shed staff. 

•  uronić łzę •  shed a tear 

•  Ne płacz za mną. •  Don´t shed a tear for me. 

•  odłożyć na bok, odłożyć na nie wiadomo •  shelve 
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kiedy 

•  Projekt został odłożony na bok na zawsze. •  The project was shelved for good. 

 

029_Lekcja piąta_Czynnośći_05_Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj! 

• I must know which department can 

afford to shed staff. 

• Muszę wiedzieć, który oddział może 

sobie pozwolić na pozbycie się 
pracowników. 

• She was pouting her lips beautifully. • Pięknie wydymała wargi. 

• She scowled as I moved out of check. • Zachmurzyła się, jak tylko odsunąłem 

się na bok. 

• They were left with a little choice but 

to reveal the true colours. 

• Nie pozostało im nic innego, niż się 
przyznać. 

• It was not an occasion to quibble over 

price. 

• To nie była dobra okazja, aby kłócić 
się o cenę. To nie była dobra okazja, 

żeby się kłócić o cenę. 

• It is made of reinforced concrete. • To jest zrobione ze wzmocnionego 

betonu. 

• His thirst quenched. • Jego pragnienie było schłodzone. 

• The rebellion was qualled. • Powstanie zostało stłumione. 

Powstanie zostało rozproszone. 

• Yoiu have to remain on good terms 

with your bosses. 

• Musisz zachować dobre stosunki z 

przełożonymi. 

• A year later he was proferring the same 

advice. 

• Po roku radził cały czas tak samo. 

• The plane plummeted to the ground. • Samolot spadał prosto w dół. 

• The guy kept ranting on at him. • Ten mężczyzna ciągle krzyczał na 

niego. 

• There is no aspect that I would not 

relish. 

• Nie ma rzeczy, z której bym się nie 

cieszył. 

• They liked to rub elbows with 

celebrities. 

• Lubili potrząsać sobie rękami z 

gwiazdami. 

• They scoured the field looking for any • Przeszukiwali pole wzrokiem szukając 
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hints. jakichkolwiek oznak. 

• Do not procrastinate, just do it! • Nie zwlekaj z tym, zrób to! 

• You might be scoffing in disbelief, but 

it is true. 

• Możecie w to nie wierzyć, żartować 
sobie z tego, ale to prawda. 

• He will relent after you´ve tried several 

times. 

• Ustąpi po tym, jak parę razy 

spróbujecie. 

• They expected the works to resume 

next year. 

• Oczekiwali, że prace będą wznowione 

w następnym roku. 

• You have got the job, I reckon. • Myślę, że masz tę pracę. 

• She said it almost purring. • Powiedziała to i prawie przy tym 

przędła. 

• It wouldn´t stop them raiding our place 

while we´re off. 

• To by ich nie powstrzymało od 

zrobienia u nas obławy, kiedy nie 

będzie nas tutaj. 

• It is poised to revolutionise the field. • To jest przygotowane spowodować 
rewolucję w swojej dziedzinie. To jest 

przygotowane do spowodowania 

rewolucji w swojej dziedzinie. 

• I would like to prompt a debate. • Chciałbym pobudzić dyskusję. 

• The plan had to be scrapped. • Musieli zrezygnować z tego planu. 

• He perched down on the end of the bed • Usiadł na krawędzi łóżka. 

• The car screeched to halt. • Samochód zatrzymał się z piskiem. 

• Whatever goal he pursues… • Bez względu na cel. Niech podąża za 

jakimkolwiek celem. 

• I plumped my pillow. • Wstrząsnąłem poduszkę. 

• He wanted the rumours to be scotched. • Chciał, żeby skończyły się te pogłoski. 

• Don´t shed a tear for me. • Ne płacz za mną. 

• I am not at liberty to disclose this 

information, repeated the warden, not 

rising to the bait. 

• Nie mam uprawnień przekazać wam tę 
informację, powiedział dyrektor, który 

nie połknął przy tym przynęty. 
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• Let´s hope some of my success rubbs 

off on you. 

• Miejmy nadzieję, że część mojego 

sukcesu przeniesie się na ciebie. 

• When is the water going to recede? • Kiedy woda opadnie? 

• The road slowly petered out. • Droga powoli zanikała. 

• He demanded that everyone´s glases 

should be replenished. 

• Wymagał, aby szklanki wszystkich 

osób były znowu uzupełnione. 

• They pose a great deal of risk. • Są ogromnym ryzykiem. Przedstawiają 
ogromne ryzyko. 

• He was plying cheap souveniers. • Oferował tanie pamiątki. 

• He could hear her retching. • Słyszał ją, jak wymiotuje. 

• He scurried away. • Uciekł stąd. 

• It took three men to restrain him. • Było trzeba trzech mężczyzn, żeby go 

przyprowadzić do porządku. Było 

trzeba trzech mężczyzn, żeby go 

poskromić. 

• The letter did not set out any 

alternatives. 

• W liście nie były zdefiniowane żadne 

inne możliwości. 

• He perked us all up. • Wszystkich nas pobudził. 

• He was annoyed with himself for 

having allowed Peter to rile him. 

• Był wkurzony sam na siebie, że 

pozwolił Piotrowi go zdenerwować. 

• They rebutted the claims. • Obalili te roszczenia. 

• The project was shelved for good. • Projekt został odłożony na bok na 

zawsze. 

 

030_Lekcja piąta _ Czynnośći_05_Ćwiczenia sprawdzające - 
przetłumacz!  

• Było trzeba trzech mężczyzn, żeby go 

przyprowadzić do porządku. Było 

trzeba trzech mężczyzn, żeby go 

poskromić. 

• It took three men to restrain him. 
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• Wymagał, aby szklanki wszystkich 

osób były znowu uzupełnione. 

• He demanded that everyone´s glases 

should be replenished. 

• Jego pragnienie było schłodzone. • His thirst quenched. 

• Przeszukiwali pole wzrokiem szukając 

jakichkolwiek oznak. 

• They scoured the field looking for any 

hints. 

• Musieli zrezygnować z tego planu. • The plan had to be scrapped. 

• Oferował tanie pamiątki. • He was plying cheap souveniers. 

• Nie pozostało im nic innego, niż się 
przyznać. 

• They were left with a little choice but 

to reveal the true colours. 

• Lubili potrząsać sobie rękami z 

gwiazdami. 

• They liked to rub elbows with 

celebrities. 

• Musisz zachować dobre stosunki z 

przełożonymi. 

• Yoiu have to remain on good terms 

with your bosses. 

• Ten mężczyzna ciągle krzyczał na 

niego. 

• The guy kept ranting on at him. 

• Był wkurzony sam na siebie, że 

pozwolił Piotrowi go zdenerwować. 
• He was annoyed with himself for 

having allowed Peter to rile him. 

• Pięknie wydymała wargi. • She was pouting her lips beautifully. 

• To jest przygotowane spowodować 
rewolucję w swojej dziedzinie. To jest 

przygotowane do spowodowania 

rewolucji w swojej dziedzinie. 

• It is poised to revolutionise the field. 

• Wszystkich nas pobudził. • He perked us all up. 

• Samochód zatrzymał się z piskiem. • The car screeched to halt. 

• W liście nie były zdefiniowane żadne 

inne możliwości. 

• The letter did not set out any 

alternatives. 

• Droga powoli zanikała. • The road slowly petered out. 

• Kiedy woda opadnie? • When is the water going to recede? 

• Zachmurzyła się, jak tylko odsunąłem 

się na bok. 

• She scowled as I moved out of check. 
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• Są ogromnym ryzykiem. Przedstawiają 
ogromne ryzyko. 

• They pose a great deal of risk. 

• Wstrząsnąłem poduszkę. • I plumped my pillow. 

• Bez względu na cel. Niech podąża za 

jakimkolwiek celem. 

• Whatever goal he pursues… 

• Uciekł stąd. • He scurried away. 

• To nie była dobra okazja, aby kłócić 
się o cenę. To nie była dobra okazja, 

żeby się kłócić o cenę. 

• It was not an occasion to quibble over 

price. 

• Usiadł na krawędzi łóżka. • He perched down on the end of the bed 

• Oczekiwali, że prace będą wznowione 

w następnym roku. 

• They expected the works to resume 

next year. 

• Słyszał ją, jak wymiotuje. • He could hear her retching. 

• Nie ma rzeczy, z której bym się nie 

cieszył. 

• There is no aspect that I would not 

relish. 

• Możecie w to nie wierzyć, żartować 
sobie z tego, ale to prawda. 

• You might be scoffing in disbelief, but 

it is true. 

• Ustąpi po tym, jak parę razy 

spróbujecie. 

• He will relent after you´ve tried several 

times. 

• Samolot spadał prosto w dół. • The plane plummeted to the ground. 

• Miejmy nadzieję, że część mojego 

sukcesu przeniesie się na ciebie. 

• Let´s hope some of my success rubbs 

off on you. 

• Chciałbym pobudzić dyskusję. • I would like to prompt a debate. 

• Powiedziała to i prawie przy tym 

przędła. 

• She said it almost purring. 

• To jest zrobione ze wzmocnionego 

betonu. 

• It is made of reinforced concrete. 

• Nie zwlekaj z tym, zrób to! • Do not procrastinate, just do it! 

• Muszę wiedzieć, który oddział może 

sobie pozwolić na pozbycie się 
• I must know which department can 

afford to shed staff. 
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pracowników. 

• Obalili te roszczenia. • They rebutted the claims. 

• Nie mam uprawnień przekazać wam tę 
informację, powiedział dyrektor, który 

nie połknął przy tym przynęty. 

• I am not at liberty to disclose this 

information, repeated the warden, not 

rising to the bait. 

• Chciał, żeby skończyły się te pogłoski. • He wanted the rumours to be scotched. 

• Po roku radził cały czas tak samo. • A year later he was proferring the same 

advice. 

• Ne płacz za mną. • Don´t shed a tear for me. 

• Myślę, że masz tę pracę. • You have got the job, I reckon. 

• Powstanie zostało stłumione. 

Powstanie zostało rozproszone. 

• The rebellion was qualled. 

• To by ich nie powstrzymało od 

zrobienia u nas obławy, kiedy nie 

będzie nas tutaj. 

• It wouldn´t stop them raiding our place 

while we´re off. 

• Projekt został odłożony na bok na 

zawsze. 

• The project was shelved for good. 
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030_Lekcja piąta _ Czynnośći_05_karty 

perch 
He perched down on the end 

of the bed 
perk up 

He perked us all up. peter out The road slowly petered out. 

plummet 
The plane plummeted to the 

ground. 
plump 

I plumped my pillow. ply 
He was plying cheap 

souveniers. 

poised  
It is poised to revolutionise 

the field. 
pose 

They pose a great deal of 

risk. 
pout 

She was pouting her lips 

beautifully. 
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pobudzić, wlać krew w żyły Usiadł na krawędzi łóżka. usiąść na krawędzi 

Droga powoli zanikała. zanikać Wszystkich nas pobudził. 

wstrząsnąć Samolot spadał prosto w dół. spadać prosto w dół 

Oferował tanie pamiątki. narzucać komuś coś Wstrząsnąłem poduszkę. 

znaczyć, reprezentować, 
przedstawiać 

To jest przygotowane 

spowodować rewolucję w 

swojej dziedzinie. To jest 

przygotowane do 

spowodowania rewolucji w 

swojej dziedzinie. 

przygotowany 

Pięknie wydymała wargi. wydymać 
Są ogromnym ryzykiem. 

Przedstawiają ogromne 

ryzyko. 
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procrastinate 
Do not procrastinate, just do 

it! 
proffer the advice 

A year later he was 

proferring the same advice. 
prompt 

I would like to prompt a 

debate. 

purr She said it almost purring. pursue 

Whatever goal he pursues… quell The rebellion was qualled. 

quench His thirst quenched. quibble 

It was not an occasion to 

quibble over price. 
raid 

It wouldn´t stop them raiding 

our place while we´re off. 
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oferować radę Nie zwlekaj z tym, zrób to! zwlekać 

Chciałbym pobudzić 
dyskusję. 

bodziec, zachęcić 
Po roku radził cały czas tak 

samo. 

śledzić, iść za 
Powiedziała to i prawie przy 

tym przędła. 
mruczeć, prząść 

Powstanie zostało stłumione. 

Powstanie zostało 

rozproszone. 

stłumić, rozproszyć 
Bez względu na cel. Niech 

podąża za jakimkolwiek 

celem. 

kłócić się 
Jego pragnienie było 

schłodzone. 

zahartować, gwałtownie 

schłodzić 

To by ich nie powstrzymało 

od zrobienia u nas obławy, 

kiedy nie będzie nas tutaj. 

wtargnąć gdzieś, zrobić 
obławę 

To nie była dobra okazja, aby 

kłócić się o cenę. To nie była 

dobra okazja, żeby się kłócić 
o cenę. 
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rant 
The guy kept ranting on at 

him. 
rebut 

They rebutted the claims. recede 
When is the water going to 

recede? 

reckon  
You have got the job, I 

reckon. 
reinforce 

It is made of reinforced 

concrete. 
relent 

He will relent after you´ve 

tried several times. 

relish 
There is no aspect that I 

would not relish. 
remain on good terms 

Yoiu have to remain on good 

terms with your bosses. 
replenish 

He demanded that everyone´s 

glases should be replenished. 
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obalać 
Ten mężczyzna ciągle 

krzyczał na niego. 
krzyczeć 

Kiedy woda opadnie? opadać Obalili te roszczenia. 

wzmocnić Myślę, że masz tę pracę. myśleć, mniemać, że 

Ustąpi po tym, jak parę razy 

spróbujecie. 

ustąpić, poluzować, 
zmiękczyć 

To jest zrobione ze 

wzmocnionego betonu. 

zachować dobre stosunki 
Nie ma rzeczy, z której bym 

się nie cieszył. 
delektować się, cieszyć się z 

Wymagał, aby szklanki 

wszystkich osób były znowu 

uzupełnione. 

znów uzupełnić 
Musisz zachować dobre 

stosunki z przełożonymi. 
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restrain 
It took three men to restrain 

him. 
resume 

They expected the works to 

resume next year. 
retch He could hear her retching. 

reveal the true colours 

They were left with a little 

choice but to reveal the true 

colours. 

rile 

He was annoyed with himself 

for having allowed Peter to 

rile him. 

rise to the bait 

I am not at liberty to disclose 

this information, repeated the 

warden, not rising to the bait. 

rub ellbows with 
They liked to rub elbows 

with celebrities. 
rub off 

Let´s hope some of my 

success rubbs off on you. 
scoff 

You might be scoffing in 

disbelief, but it is true. 
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znowu rozpocząć 

Było trzeba trzech mężczyzn, 

żeby go przyprowadzić do 

porządku. Było trzeba trzech 

mężczyzn, żeby go 

poskromić. 

poskromić, złagodzić 

Słyszał ją, jak wymiotuje. wymiotować 
Oczekiwali, że prace będą 
wznowione w następnym 

roku. 

denerwować się, być 
wkurzony 

Nie pozostało im nic innego, 

niż się przyznać. 
przyznać się 

Nie mam uprawnień 
przekazać wam tę informację, 

powiedział dyrektor, który 

nie połknął przy tym 

przynęty. 

połknąć przynętę 
Był wkurzony sam na siebie, 

że pozwolił Piotrowi go 

zdenerwować. 

zetrzeć, zeskrobać 
Lubili potrząsać sobie rękami 

z gwiazdami. 
potrząsać sobie rękami z 

Możecie w to nie wierzyć, 
żartować sobie z tego, ale to 

prawda. 

żartować, wyśmiewać 
Miejmy nadzieję, że część 
mojego sukcesu przeniesie 

się na ciebie. 
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scotch 
He wanted the rumours to be 

scotched. 
scour 

They scoured the field 

looking for any hints. 
scowl 

She scowled as I moved out 

of check. 

scrap The plan had to be scrapped. screech 

The car screeched to halt. scurry He scurried away. 

set out 
The letter did not set out any 

alternatives. 
shed 

I must know which 

department can afford to shed 

staff. 

shed a tear Don´t shed a tear for me. 
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przeszukiwać wzrokiem 
Chciał, żeby skończyły się te 

pogłoski. 
uciąć, skończyć 

Zachmurzyła się, jak tylko 

odsunąłem się na bok. 
zachmurzyć się 

Przeszukiwali pole wzrokiem 

szukając jakichkolwiek 

oznak. 

piszczeć, skrzypieć 
Musieli zrezygnować z tego 

planu. 
przemielić 

Uciekł stąd. gnać, uciekać 
Samochód zatrzymał się z 

piskiem. 

linieć, pozbyć się 
W liście nie były 

zdefiniowane żadne inne 

możliwości. 

ustalić, kodyfikować 

Ne płacz za mną. uronić łzę 

Muszę wiedzieć, który 

oddział może sobie pozwolić 
na pozbycie się 
pracowników. 
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shelve 
The project was shelved for 

good. 
-  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

 

 

 



 179 

 

-  
Projekt został odłożony na 

bok na zawsze. 

odłożyć na bok, odłożyć na 

nie wiadomo kiedy 
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030_Lekcja piąta _ Czynnośći_05_test 

•  Ne płacz za mną. ................................................................. 

•  połknąć przynętę ................................................................. 

•  Ten mężczyzna ciągle krzyczał na niego. ................................................................. 

•  wstrząsnąć ................................................................. 

•  Słyszał ją, jak wymiotuje. ................................................................. 

•  Samolot spadał prosto w dół. ................................................................. 

•  W liście nie były zdefiniowane żadne inne 

możliwości. 

................................................................. 

•  zachmurzyć się ................................................................. 

•  Powiedziała to i prawie przy tym przędła. ................................................................. 

•  znów uzupełnić ................................................................. 

•  Są ogromnym ryzykiem. Przedstawiają 
ogromne ryzyko. 

................................................................. 

•  pobudzić, wlać krew w żyły ................................................................. 

•  wzmocnić ................................................................. 

•  piszczeć, skrzypieć ................................................................. 

•  Kiedy woda opadnie? ................................................................. 

•  zahartować, gwałtownie schłodzić ................................................................. 

•  Po roku radził cały czas tak samo. ................................................................. 

•  Muszę wiedzieć, który oddział może sobie 

pozwolić na pozbycie się pracowników. 

................................................................. 

•  zwlekać ................................................................. 

•  To by ich nie powstrzymało od zrobienia u 

nas obławy, kiedy nie będzie nas tutaj. 

................................................................. 

•  przeszukiwać wzrokiem ................................................................. 

•  obalać ................................................................. 

•  delektować się, cieszyć się z ................................................................. 

•  mruczeć, prząść ................................................................. 

•  Usiadł na krawędzi łóżka. ................................................................. 

•  usiąść na krawędzi ................................................................. 
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•  Obalili te roszczenia. ................................................................. 

•  Wszystkich nas pobudził. ................................................................. 

•  Wymagał, aby szklanki wszystkich osób 

były znowu uzupełnione. 

................................................................. 

•  Był wkurzony sam na siebie, że pozwolił 

Piotrowi go zdenerwować. 
................................................................. 

•  Jego pragnienie było schłodzone. ................................................................. 

•  opadać ................................................................. 

•  Chciałbym pobudzić dyskusję. ................................................................. 

•  To jest zrobione ze wzmocnionego betonu. ................................................................. 

•  oferować radę ................................................................. 

•  zanikać ................................................................. 

•  Nie mam uprawnień przekazać wam tę 
informację, powiedział dyrektor, który 

nie połknął przy tym przynęty. 

................................................................. 

•  wymiotować ................................................................. 

•  Pięknie wydymała wargi. ................................................................. 

•  Nie zwlekaj z tym, zrób to! ................................................................. 

•  krzyczeć ................................................................. 

•  To jest przygotowane spowodować 
rewolucję w swojej dziedzinie. To jest 

przygotowane do spowodowania rewolucji w 

swojej dziedzinie. 

................................................................. 

•  myśleć, mniemać, że ................................................................. 

•  Bez względu na cel. Niech podąża za 

jakimkolwiek celem. 

................................................................. 

•  przemielić ................................................................. 

•  Droga powoli zanikała. ................................................................. 

•  gnać, uciekać ................................................................. 

•  przygotowany ................................................................. 

•  narzucać komuś coś ................................................................. 

•  Oferował tanie pamiątki. ................................................................. 
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•  Samochód zatrzymał się z piskiem. ................................................................. 

•  zachować dobre stosunki ................................................................. 

•  bodziec, zachęcić ................................................................. 

•  znowu rozpocząć ................................................................. 

•  Nie ma rzeczy, z której bym się nie cieszył. ................................................................. 

•  Lubili potrząsać sobie rękami z gwiazdami. ................................................................. 

•  kłócić się ................................................................. 

•  stłumić, rozproszyć ................................................................. 

•  znaczyć, reprezentować, przedstawiać ................................................................. 

•  Możecie w to nie wierzyć, żartować sobie z 

tego, ale to prawda. 

................................................................. 

•  Chciał, żeby skończyły się te pogłoski. ................................................................. 

•  uronić łzę ................................................................. 

•  Ustąpi po tym, jak parę razy spróbujecie. ................................................................. 

•  Miejmy nadzieję, że część mojego sukcesu 

przeniesie się na ciebie. 

................................................................. 

•  Myślę, że masz tę pracę. ................................................................. 

•  Zachmurzyła się, jak tylko odsunąłem się 
na bok. 

................................................................. 

•  Musieli zrezygnować z tego planu. ................................................................. 

•  Wstrząsnąłem poduszkę. ................................................................. 

•  zetrzeć, zeskrobać ................................................................. 

•  Oczekiwali, że prace będą wznowione w 

następnym roku. 

................................................................. 

•  uciąć, skończyć ................................................................. 

•  potrząsać sobie rękami z ................................................................. 

•  Uciekł stąd. ................................................................. 

•  spadać prosto w dół ................................................................. 

•  wydymać ................................................................. 

•  żartować, wyśmiewać ................................................................. 

•  Powstanie zostało stłumione. Powstanie ................................................................. 
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zostało rozproszone. 

•  Musisz zachować dobre stosunki z 

przełożonymi. 

................................................................. 

•  przyznać się ................................................................. 

•  śledzić, iść za ................................................................. 

•  wtargnąć gdzieś, zrobić obławę ................................................................. 

•  Było trzeba trzech mężczyzn, żeby go 

przyprowadzić do porządku. Było trzeba 

trzech mężczyzn, żeby go poskromić. 

................................................................. 

•  Projekt został odłożony na bok na zawsze. ................................................................. 

•  denerwować się, być wkurzony ................................................................. 

•  linieć, pozbyć się ................................................................. 

•  odłożyć na bok, odłożyć na nie wiadomo 

kiedy 

................................................................. 

•  ustąpić, poluzować, zmiękczyć ................................................................. 

•  Przeszukiwali pole wzrokiem szukając 

jakichkolwiek oznak. 

................................................................. 

•  To nie była dobra okazja, aby kłócić się o 

cenę. To nie była dobra okazja, żeby się 
kłócić o cenę. 

................................................................. 

•  Nie pozostało im nic innego, niż się 
przyznać. 

................................................................. 

•  ustalić, kodyfikować ................................................................. 

•  poskromić, złagodzić ................................................................. 

 

030_Lekcja piąta _ Czynnośći_05_test_klucz 

•  Ne płacz za mną. •  Don´t shed a tear for me. 

•  połknąć przynętę •  rise to the bait 

•  Ten mężczyzna ciągle krzyczał na niego. •  The guy kept ranting on at him. 

•  wstrząsnąć •  plump 

•  Słyszał ją, jak wymiotuje. •  He could hear her retching. 

•  Samolot spadał prosto w dół. •  The plane plummeted to the ground. 
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•  W liście nie były zdefiniowane żadne inne 

możliwości. 

•  The letter did not set out any alternatives. 

•  zachmurzyć się •  scowl 

•  Powiedziała to i prawie przy tym przędła. •  She said it almost purring. 

•  znów uzupełnić •  replenish 

•  Są ogromnym ryzykiem. Przedstawiają 
ogromne ryzyko. 

•  They pose a great deal of risk. 

•  pobudzić, wlać krew w żyły •  perk up 

•  wzmocnić •  reinforce 

•  piszczeć, skrzypieć •  screech 

•  Kiedy woda opadnie? •  When is the water going to recede? 

•  zahartować, gwałtownie schłodzić •  quench 

•  Po roku radził cały czas tak samo. •  A year later he was proferring the same 

advice. 

•  Muszę wiedzieć, który oddział może sobie 

pozwolić na pozbycie się pracowników. 

•  I must know which department can afford 

to shed staff. 

•  zwlekać •  procrastinate 

•  To by ich nie powstrzymało od zrobienia u 

nas obławy, kiedy nie będzie nas tutaj. 

•  It wouldn´t stop them raiding our place 

while we´re off. 

•  przeszukiwać wzrokiem •  scour 

•  obalać •  rebut 

•  delektować się, cieszyć się z •  relish 

•  mruczeć, prząść •  purr 

•  Usiadł na krawędzi łóżka. •  He perched down on the end of the bed 

•  usiąść na krawędzi •  perch 

•  Obalili te roszczenia. •  They rebutted the claims. 

•  Wszystkich nas pobudził. •  He perked us all up. 

•  Wymagał, aby szklanki wszystkich osób 

były znowu uzupełnione. 

•  He demanded that everyone´s glases should 

be replenished. 

•  Był wkurzony sam na siebie, że pozwolił 

Piotrowi go zdenerwować. 
•  He was annoyed with himself for having 

allowed Peter to rile him. 

•  Jego pragnienie było schłodzone. •  His thirst quenched. 
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•  opadać •  recede 

•  Chciałbym pobudzić dyskusję. •  I would like to prompt a debate. 

•  To jest zrobione ze wzmocnionego betonu. •  It is made of reinforced concrete. 

•  oferować radę •  proffer the advice 

•  zanikać •  peter out 

•  Nie mam uprawnień przekazać wam tę 
informację, powiedział dyrektor, który 

nie połknął przy tym przynęty. 

•  I am not at liberty to disclose this 

information, repeated the warden, not rising 

to the bait. 

•  wymiotować •  retch 

•  Pięknie wydymała wargi. •  She was pouting her lips beautifully. 

•  Nie zwlekaj z tym, zrób to! •  Do not procrastinate, just do it! 

•  krzyczeć •  rant 

•  To jest przygotowane spowodować 
rewolucję w swojej dziedzinie. To jest 

przygotowane do spowodowania rewolucji w 

swojej dziedzinie. 

•  It is poised to revolutionise the field. 

•  myśleć, mniemać, że •  reckon  

•  Bez względu na cel. Niech podąża za 

jakimkolwiek celem. 

•  Whatever goal he pursues… 

•  przemielić •  scrap 

•  Droga powoli zanikała. •  The road slowly petered out. 

•  gnać, uciekać •  scurry 

•  przygotowany •  poised  

•  narzucać komuś coś •  ply 

•  Oferował tanie pamiątki. •  He was plying cheap souveniers. 

•  Samochód zatrzymał się z piskiem. •  The car screeched to halt. 

•  zachować dobre stosunki •  remain on good terms 

•  bodziec, zachęcić •  prompt 

•  znowu rozpocząć •  resume 

•  Nie ma rzeczy, z której bym się nie cieszył. •  There is no aspect that I would not relish. 

•  Lubili potrząsać sobie rękami z gwiazdami. •  They liked to rub elbows with celebrities. 

•  kłócić się •  quibble 
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•  stłumić, rozproszyć •  quell 

•  znaczyć, reprezentować, przedstawiać •  pose 

•  Możecie w to nie wierzyć, żartować sobie z 

tego, ale to prawda. 

•  You might be scoffing in disbelief, but it is 

true. 

•  Chciał, żeby skończyły się te pogłoski. •  He wanted the rumours to be scotched. 

•  uronić łzę •  shed a tear 

•  Ustąpi po tym, jak parę razy spróbujecie. •  He will relent after you´ve tried several 

times. 

•  Miejmy nadzieję, że część mojego sukcesu 

przeniesie się na ciebie. 

•  Let´s hope some of my success rubbs off 

on you. 

•  Myślę, że masz tę pracę. •  You have got the job, I reckon. 

•  Zachmurzyła się, jak tylko odsunąłem się 
na bok. 

•  She scowled as I moved out of check. 

•  Musieli zrezygnować z tego planu. •  The plan had to be scrapped. 

•  Wstrząsnąłem poduszkę. •  I plumped my pillow. 

•  zetrzeć, zeskrobać •  rub off 

•  Oczekiwali, że prace będą wznowione w 

następnym roku. 

•  They expected the works to resume next 

year. 

•  uciąć, skończyć •  scotch 

•  potrząsać sobie rękami z •  rub ellbows with 

•  Uciekł stąd. •  He scurried away. 

•  spadać prosto w dół •  plummet 

•  wydymać •  pout 

•  żartować, wyśmiewać •  scoff 

•  Powstanie zostało stłumione. Powstanie 

zostało rozproszone. 

•  The rebellion was qualled. 

•  Musisz zachować dobre stosunki z 

przełożonymi. 

•  Yoiu have to remain on good terms with 

your bosses. 

•  przyznać się •  reveal the true colours 

•  śledzić, iść za •  pursue 

•  wtargnąć gdzieś, zrobić obławę •  raid 

•  Było trzeba trzech mężczyzn, żeby go •  It took three men to restrain him. 
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przyprowadzić do porządku. Było trzeba 

trzech mężczyzn, żeby go poskromić. 

•  Projekt został odłożony na bok na zawsze. •  The project was shelved for good. 

•  denerwować się, być wkurzony •  rile 

•  linieć, pozbyć się •  shed 

•  odłożyć na bok, odłożyć na nie wiadomo 

kiedy 

•  shelve 

•  ustąpić, poluzować, zmiękczyć •  relent 

•  Przeszukiwali pole wzrokiem szukając 

jakichkolwiek oznak. 

•  They scoured the field looking for any 

hints. 

•  To nie była dobra okazja, aby kłócić się o 

cenę. To nie była dobra okazja, żeby się 
kłócić o cenę. 

•  It was not an occasion to quibble over 

price. 

•  Nie pozostało im nic innego, niż się 
przyznać. 

•  They were left with a little choice but to 

reveal the true colours. 

•  ustalić, kodyfikować •  set out 

•  poskromić, złagodzić •  restrain 
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031_Lekcja szósta_Czynnośći_06_Słownictwo - słuchaj! 

•  tally •  zgadzać się 

•  swishing •  szeleszczenie 

•  skim •  lecieć po powierzchni, mknąć po 

powierzchni 

•  swivel •  odwrócić się 

•  tackle •  rozpocząć 

•  snare •  złapać, sidła, pętla 

•  slosh •  bryzgać, chlapać 

•  surge •  wytoczyć się 

•  swoon •  mdleć 

•  stew •  dusić się 

•  swill •  wessać, wirować 

•  stomp •  tupać, maszerować 

•  schmooze •  gadać, bujać 

•  squint •  mrużyć, przymrużyć oczy 

•  stir •  zamieszać, zmusić 

•  stir •  mieszać 

•  shudder •  trząść się 

•  swap •  zamienić 

•  straddle •  przekraczać 

•  splutter •  wybuchnąć, wzbić się 

•  snatch •  wyrwać 

•  suss •  dojść do sedna 

•  spur •  zachęcić, pogonić 

•  strike a deal •  dobić transakcji, dokonać transakcji, 

zawrzeć transakcję 

•  slacken •  wiotczeć, słabnąć 

•  stand in a huddle •  stać w tłumie 

•  slump down •  upaść, usiąść 
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•  slurp •  siorbać 

•  také hold •  uruchomić 

•  swerve •  odchylić się 

•  slobber •  ślinić się 

•  snigger •  chichotać 

•  stifle •  stłumić, zdusić 

•  smoulder •  tlić się 

•  stumble •  potknąć się 

•  strike up •  zacząć grać 

•  stray off  •  odchodzić 

•  splurge •  wydać dużo kasy, wydać sporo kasy 

•  struggle •  spierać się 

•  smell for a dozen paces •  czuć na sto jardów 

•  smear •  zetrzeć 

•  snuggle •  stulić się, otulić się 

•  sprout •  kiełkować, pączkować 

•  stick together •  trzymać razem 

•  suspend •  wykluczyć, zawiesić 

•  stray •  błądzić, przelatywać 

•  stray •  odchylić się 

•  succumb •  ulec, nie oprzeć się 

•  shy away •  krępować się, obawiać się 

 

032_Lekcja szósta_Czynnośći_06_Słownictwo - przetłumacz! 

•  dobić transakcji, dokonać transakcji, 

zawrzeć transakcję 
•  strike a deal 

•  stłumić, zdusić •  stifle 

•  wessać, wirować •  swill 

•  zachęcić, pogonić •  spur 
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•  mdleć •  swoon 

•  trzymać razem •  stick together 

•  błądzić, przelatywać •  stray 

•  stulić się, otulić się •  snuggle 

•  mrużyć, przymrużyć oczy •  squint 

•  szeleszczenie •  swishing 

•  zgadzać się •  tally 

•  wytoczyć się •  surge 

•  przekraczać •  straddle 

•  gadać, bujać •  schmooze 

•  bryzgać, chlapać •  slosh 

•  odchylić się •  stray 

•  odchylić się •  swerve 

•  tupać, maszerować •  stomp 

•  odchodzić •  stray off  

•  czuć na sto jardów •  smell for a dozen paces 

•  dojść do sedna •  suss 

•  trząść się •  shudder 

•  wiotczeć, słabnąć •  slacken 

•  potknąć się •  stumble 

•  stać w tłumie •  stand in a huddle 

•  ulec, nie oprzeć się •  succumb 

•  odwrócić się •  swivel 

•  kiełkować, pączkować •  sprout 

•  rozpocząć •  tackle 

•  mieszać •  stir 

•  wybuchnąć, wzbić się •  splutter 

•  uruchomić •  také hold 

•  tlić się •  smoulder 
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•  zacząć grać •  strike up 

•  złapać, sidła, pętla •  snare 

•  siorbać •  slurp 

•  ślinić się •  slobber 

•  chichotać •  snigger 

•  spierać się •  struggle 

•  zamienić •  swap 

•  lecieć po powierzchni, mknąć po 

powierzchni 

•  skim 

•  wyrwać •  snatch 

•  zetrzeć •  smear 

•  upaść, usiąść •  slump down 

•  wydać dużo kasy, wydać sporo kasy •  splurge 

•  wykluczyć, zawiesić •  suspend 

•  dusić się •  stew 

•  zamieszać, zmusić •  stir 

•  krępować się, obawiać się •  shy away 

 

033_Lekcja szósta_Czynnośći_06_Słownictwo, ćwiczenia sprawdzające 
- słuchaj! 

•  shudder •  trząść się 

•  Our feet clanged loudly and made the old 

bridge shudder. 

•  Nasze nogi mocno brzmiały i trzęsły 

starym mostem. 

•  shy away •  krępować się, obawiać się 

•  People shy away from even minor 

conversations. 

•  Ludzie unikają nawet najmniejszej 

rozmowy. 

•  schmooze •  gadać, bujać 

•  I have to schmooze with everybody here. •  Muszę z każdym pogadać. 

•  skim •  lecieć po powierzchni, mknąć po 

powierzchni 

•  The speedboat was skimming the waves. •  Motorówka mknęła po powierzchni. 
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•  slacken •  wiotczeć, słabnąć 

•  The queue never slackened. •  Kolejka się nigdy nie zmniejszała. 

•  slobber •  ślinić się 

•  She slobbered kisses all over his face. •  Całowała go śliniąc przy tym jego twarz. 

•  slosh •  bryzgać, chlapać 

•  They were sloshing beer everywhere. •  Wszędzie chlapali piwem. 

•  slump down •  upaść, usiąść 

•  He slumped down into the chair. •  Ciężko usiedli na krześle. 

•  slurp •  siorbać 

•  I slurped down some coffee and quickly 

left. 

•  Siorbnąłem trochę kawy i szybko 

wyszedłem. 

•  smear •  zetrzeć 

•  Do it before you smear the dirt. •  Zrób to wcześniej, zanim zetrzesz brud. 

Zrób to przed wytarciem brudu. 

•  smell for a dozen paces •  czuć na sto jardów 

•  I could smell it for a dozen paces. •  Czułem to na sto jardów. 

•  smoulder •  tlić się 

•  He headed towards the smouldering 

remains of what once was the workshop. 

•  Skierował się w stronę tlących się resztek 

tego, co kiedyś było warsztatem. 

•  snare •  złapać, sidła, pętla 

•  He always wanted to snare the rights. •  Zawsze chciał uzyskać te prawa. 

•  snatch •  wyrwać 

•  It was just an odd snatched weekend. •  Był to tylko następny, dziwny, przerywany 

weekend. 

•  snigger •  chichotać 

•  He turned round to see the lads sniggering. •  Odwrócił się, żeby widzieć, jak chłopcy 

chichoczą. 

•  snuggle •  stulić się, otulić się 

•  We snuggled down under a thick duvet. •  Otuliliśmy się grubą kołdrą. 

•  splurge •  wydać dużo kasy, wydać sporo kasy 

•  At the end I splurged on hotel room. •  W efekcie końcowym wydałem za ten 

pokój dużo/sporo kasy. 
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•  splutter •  wybuchnąć, wzbić się 

•  Little blue flames spluttered into the air. •  Małe, niebieskie płomienie wzbiły się w 

powietrze. 

•  sprout •  kiełkować, pączkować 

•  He looked at me as if I had sprouted 

feathers. 

•  Patrzył na mnie, jak by mi rosły pióra. 

•  spur •  zachęcić, pogonić 

•  It spurred him to work even harder. •  To go zachęciło do jeszcze cięższej pracy. 

•  squint •  mrużyć, przymrużyć oczy 

•  I squinted up at the glazing stars. •  Mrużyłem oczy do błyszczących gwiazd. 

•  stand in a huddle •  stać w tłumie 

•  They were standing a huddle. •  Stali w tłumie. 

•  stew •  dusić się 

•  People stew in silence for months rather 

than asking for something. 

•  Ludzie męczyli się całymi miesiącami 

zamiast o coś zapytać. 

•  stick together •  trzymać razem 

•  I thought we pawns must stick together. •  Myślałem, że my, zwykli ludzie, musimy 

trzymać razem. 

•  stifle •  stłumić, zdusić 

•  He stifled smile. •  Stłumił uśmiech. 

•  stir •  zamieszać, zmusić 

•  It would stir the tabloids into a frenzy of 

headlines. 

•  To zmusi prasę brukową do napisania 

mnóstwa artykułów. 

•  stir •  mieszać 

•  She stirred when he slipped stealthily out 

of bed. 

•  Odwróciła się, kiedy bardzo cicho wyszedł 

z łóżka. 

•  stomp •  tupać, maszerować 

•  I had to let her stomp away. •  Musiałem ją zostawić, żeby stąd wyszła. 

•  straddle •  przekraczać 

•  No one knew the truth about the house that 

straddles the border. 

•  Nikt nie znał prawdy o domu, który stał po 

obu stronach granicy. 

•  stray •  błądzić, przelatywać 
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•  Her attention often strayed back to the 

other side of the table. 

•  Jej uwaga uciekała często z powrotem na 

drugą stronę stołu. 

•  stray •  odchylić się 

•  He realized he had strayed off the script. •  Uświadomił sobie, że odchylił się od 

scenariusza. 

•  stray off  •  odchodzić 

•  We may be strying off a subject, but … •  Być może, że odchodzimy od tematu, ale… 

•  strike a deal •  dobić transakcji, dokonać transakcji, 

zawrzeć transakcję 

•  Can we strike a deal with them? •  Możemy zawrzeć z nimi transakcję? 

•  strike up •  zacząć grać 

•  The band struck up. •  Orkiestra zaczęła grać. 

•  struggle •  spierać się 

•  They struggled to figure out what made 

them successfull. 

•  Staram się wpaść na to, co im przyniosło 

sukces. 

•  stumble •  potknąć się 

•  Be careful! Don´t stumble. •  Bądź ostrożny. Nie potknij się! 

•  succumb •  ulec, nie oprzeć się 

•  He resisted, but after losing a rather large 

sum, he succumbed. 

•  Opierał się, ale kiedy stracił dosyć dużo 

pieniędzy, poddał się. 

•  surge •  wytoczyć się 

•  They surged out of the door. •  Wytoczyli się z drzwi. 

•  suspend •  wykluczyć, zawiesić 

•  He was suspended on medical grounds. •  Był wykluczony ze względów 

zdrowotnych. 

•  suss •  dojść do sedna 

•  He knew the secret systém had been 

sussed. 

•  Wiedział, że tajny system został złamany. 

•  swap •  zamienić 

•  He toyed with the idea of swapping the two 

landlots. 

•  Igrał sobie myślą o zamianie tych dwóch 

działek. 

•  swerve •  odchylić się 



 195 

•  He swerved from the lane to lane. •  Kluczył z pasa do pasa. 

•  swill •  wessać, wirować 

•  She swilled down two aspirins. •  Połknęła dwie aspiryny. 

•  swishing •  szeleszczenie 

•  For a moment I heard only a swishing of 

satellites. 

•  Przez chwilę słyszałem tylko szeleszczenie 

satelitów. 

•  swivel •  odwrócić się 

•  There were some swivel chairs in the room. •  W pomieszczeniu były jakieś krzesła 

obrotowe. 

•  swoon •  mdleć 

•  They would have swooned. •  Zemdleliby. 

•  tackle •  rozpocząć 

•  We are ready to tackle the problem. •  Jesteśmy przygotowani zacząć 
rozwiązywać ten problem. 

•  také hold •  uruchomić 

•  Once this systém takes hold, the benefits 

are likely to be reinforcing. 

•  Jak tylko system zostanie uruchomiony, 

jego korzyści prawdopodobnie jeszcze 

wzrosną. 

•  tally •  zgadzać się 

•  All the accounts tallied •  Wszystkie rachunki się zgadzały. 

 

034_Lekcja szósta _ Czynnośći_06_Słownictwo, ćwiczenia 
sprawdzające - przetlumacz! 

•  trząść się •  shudder 

•  Nasze nogi mocno brzmiały i trzęsły 

starym mostem. 

•  Our feet clanged loudly and made the old 

bridge shudder. 

•  krępować się, obawiać się •  shy away 

•  Ludzie unikają nawet najmniejszej 

rozmowy. 

•  People shy away from even minor 

conversations. 

•  gadać, bujać •  schmooze 

•  Muszę z każdym pogadać. •  I have to schmooze with everybody here. 

•  lecieć po powierzchni, mknąć po 

powierzchni 

•  skim 
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•  Motorówka mknęła po powierzchni. •  The speedboat was skimming the waves. 

•  wiotczeć, słabnąć •  slacken 

•  Kolejka się nigdy nie zmniejszała. •  The queue never slackened. 

•  ślinić się •  slobber 

•  Całowała go śliniąc przy tym jego twarz. •  She slobbered kisses all over his face. 

•  bryzgać, chlapać •  slosh 

•  Wszędzie chlapali piwem. •  They were sloshing beer everywhere. 

•  upaść, usiąść •  slump down 

•  Ciężko usiedli na krześle. •  He slumped down into the chair. 

•  siorbać •  slurp 

•  Siorbnąłem trochę kawy i szybko 

wyszedłem. 

•  I slurped down some coffee and quickly 

left. 

•  zetrzeć •  smear 

•  Zrób to wcześniej, zanim zetrzesz brud. 

Zrób to przed wytarciem brudu. 

•  Do it before you smear the dirt. 

•  czuć na sto jardów •  smell for a dozen paces 

•  Czułem to na sto jardów. •  I could smell it for a dozen paces. 

•  tlić się •  smoulder 

•  Skierował się w stronę tlących się resztek 

tego, co kiedyś było warsztatem. 

•  He headed towards the smouldering 

remains of what once was the workshop. 

•  złapać, sidła, pętla •  snare 

•  Zawsze chciał uzyskać te prawa. •  He always wanted to snare the rights. 

•  wyrwać •  snatch 

•  Był to tylko następny, dziwny, przerywany 

weekend. 

•  It was just an odd snatched weekend. 

•  chichotać •  snigger 

•  Odwrócił się, żeby widzieć, jak chłopcy 

chichoczą. 
•  He turned round to see the lads sniggering. 

•  stulić się, otulić się •  snuggle 

•  Otuliliśmy się grubą kołdrą. •  We snuggled down under a thick duvet. 

•  wydać dużo kasy, wydać sporo kasy •  splurge 
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•  W efekcie końcowym wydałem za ten 

pokój dużo/sporo kasy. 

•  At the end I splurged on hotel room. 

•  wybuchnąć, wzbić się •  splutter 

•  Małe, niebieskie płomienie wzbiły się w 

powietrze. 

•  Little blue flames spluttered into the air. 

•  kiełkować, pączkować •  sprout 

•  Patrzył na mnie, jak by mi rosły pióra. •  He looked at me as if I had sprouted 

feathers. 

•  zachęcić, pogonić •  spur 

•  To go zachęciło do jeszcze cięższej pracy. •  It spurred him to work even harder. 

•  mrużyć, przymrużyć oczy •  squint 

•  Mrużyłem oczy do błyszczących gwiazd. •  I squinted up at the glazing stars. 

•  stać w tłumie •  stand in a huddle 

•  Stali w tłumie. •  They were standing a huddle. 

•  dusić się •  stew 

•  Ludzie męczyli się całymi miesiącami 

zamiast o coś zapytać. 
•  People stew in silence for months rather 

than asking for something. 

•  trzymać razem •  stick together 

•  Myślałem, że my, zwykli ludzie, musimy 

trzymać razem. 

•  I thought we pawns must stick together. 

•  stłumić, zdusić •  stifle 

•  Stłumił uśmiech. •  He stifled smile. 

•  zamieszać, zmusić •  stir 

•  To zmusi prasę brukową do napisania 

mnóstwa artykułów. 

•  It would stir the tabloids into a frenzy of 

headlines. 

•  mieszać •  stir 

•  Odwróciła się, kiedy bardzo cicho wyszedł 

z łóżka. 

•  She stirred when he slipped stealthily out 

of bed. 

•  tupać, maszerować •  stomp 

•  Musiałem ją zostawić, żeby stąd wyszła. •  I had to let her stomp away. 

•  przekraczać •  straddle 

•  Nikt nie znał prawdy o domu, który stał po •  No one knew the truth about the house that 
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obu stronach granicy. straddles the border. 

•  błądzić, przelatywać •  stray 

•  Jej uwaga uciekała często z powrotem na 

drugą stronę stołu. 

•  Her attention often strayed back to the 

other side of the table. 

•  odchylić się •  stray 

•  Uświadomił sobie, że odchylił się od 

scenariusza. 

•  He realized he had strayed off the script. 

•  odchodzić •  stray off  

•  Być może, że odchodzimy od tematu, ale… •  We may be strying off a subject, but … 

•  dobić transakcji, dokonać transakcji, 

zawrzeć transakcję 
•  strike a deal 

•  Możemy zawrzeć z nimi transakcję? •  Can we strike a deal with them? 

•  zacząć grać •  strike up 

•  Orkiestra zaczęła grać. •  The band struck up. 

•  spierać się •  struggle 

•  Staram się wpaść na to, co im przyniosło 

sukces. 

•  They struggled to figure out what made 

them successfull. 

•  potknąć się •  stumble 

•  Bądź ostrożny. Nie potknij się! •  Be careful! Don´t stumble. 

•  ulec, nie oprzeć się •  succumb 

•  Opierał się, ale kiedy stracił dosyć dużo 

pieniędzy, poddał się. 
•  He resisted, but after losing a rather large 

sum, he succumbed. 

•  wytoczyć się •  surge 

•  Wytoczyli się z drzwi. •  They surged out of the door. 

•  wykluczyć, zawiesić •  suspend 

•  Był wykluczony ze względów 

zdrowotnych. 

•  He was suspended on medical grounds. 

•  dojść do sedna •  suss 

•  Wiedział, że tajny system został złamany. •  He knew the secret systém had been 

sussed. 

•  zamienić •  swap 

•  Igrał sobie myślą o zamianie tych dwóch •  He toyed with the idea of swapping the two 
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działek. landlots. 

•  odchylić się •  swerve 

•  Kluczył z pasa do pasa. •  He swerved from the lane to lane. 

•  wessać, wirować •  swill 

•  Połknęła dwie aspiryny. •  She swilled down two aspirins. 

•  szeleszczenie •  swishing 

•  Przez chwilę słyszałem tylko szeleszczenie 

satelitów. 

•  For a moment I heard only a swishing of 

satellites. 

•  odwrócić się •  swivel 

•  W pomieszczeniu były jakieś krzesła 

obrotowe. 

•  There were some swivel chairs in the room. 

•  mdleć •  swoon 

•  Zemdleliby. •  They would have swooned. 

•  rozpocząć •  tackle 

•  Jesteśmy przygotowani zacząć 
rozwiązywać ten problem. 

•  We are ready to tackle the problem. 

•  uruchomić •  také hold 

•  Jak tylko system zostanie uruchomiony, 

jego korzyści prawdopodobnie jeszcze 

wzrosną. 

•  Once this systém takes hold, the benefits 

are likely to be reinforcing. 

•  zgadzać się •  tally 

•  Wszystkie rachunki się zgadzały. •  All the accounts tallied 

 

035_Lekcja szósta_Czynnośći_06_Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj! 

•  We may be strying off a subject, but … •  Być może, że odchodzimy od tematu, ale… 

•  We are ready to tackle the problem. •  Jesteśmy przygotowani zacząć 
rozwiązywać ten problem. 

•  It spurred him to work even harder. •  To go zachęciło do jeszcze cięższej pracy. 

•  The queue never slackened. •  Kolejka się nigdy nie zmniejszała. 

•  He headed towards the smouldering 

remains of what once was the workshop. 

•  Skierował się w stronę tlących się resztek 

tego, co kiedyś było warsztatem. 

•  There were some swivel chairs in the room. •  W pomieszczeniu były jakieś krzesła 
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obrotowe. 

•  Little blue flames spluttered into the air. •  Małe, niebieskie płomienie wzbiły się w 

powietrze. 

•  He realized he had strayed off the script. •  Uświadomił sobie, że odchylił się od 

scenariusza. 

•  He swerved from the lane to lane. •  Kluczył z pasa do pasa. 

•  Once this systém takes hold, the benefits 

are likely to be reinforcing. 

•  Jak tylko system zostanie uruchomiony, 

jego korzyści prawdopodobnie jeszcze 

wzrosną. 

•  I squinted up at the glazing stars. •  Mrużyłem oczy do błyszczących gwiazd. 

•  He was suspended on medical grounds. •  Był wykluczony ze względów 

zdrowotnych. 

•  She slobbered kisses all over his face. •  Całowała go śliniąc przy tym jego twarz. 

•  He looked at me as if I had sprouted 

feathers. 

•  Patrzył na mnie, jak by mi rosły pióra. 

•  At the end I splurged on hotel room. •  W efekcie końcowym wydałem za ten 

pokój dużo/sporo kasy. 

•  They struggled to figure out what made 

them successfull. 

•  Staram się wpaść na to, co im przyniosło 

sukces. 

•  I had to let her stomp away. •  Musiałem ją zostawić, żeby stąd wyszła. 

•  No one knew the truth about the house that 

straddles the border. 

•  Nikt nie znał prawdy o domu, który stał po 

obu stronach granicy. 

•  He stifled smile. •  Stłumił uśmiech. 

•  He slumped down into the chair. •  Ciężko usiedli na krześle. 

•  The band struck up. •  Orkiestra zaczęła grać. 

•  He always wanted to snare the rights. •  Zawsze chciał uzyskać te prawa. 

•  I thought we pawns must stick together. •  Myślałem, że my, zwykli ludzie, musimy 

trzymać razem. 

•  Can we strike a deal with them? •  Możemy zawrzeć z nimi transakcję? 

•  They were standing a huddle. •  Stali w tłumie. 

•  They would have swooned. •  Zemdleliby. 

•  Her attention often strayed back to the 

other side of the table. 

•  Jej uwaga uciekała często z powrotem na 

drugą stronę stołu. 

•  I slurped down some coffee and quickly •  Siorbnąłem trochę kawy i szybko 
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left. wyszedłem. 

•  Be careful! Don´t stumble. •  Bądź ostrożny. Nie potknij się! 

•  I have to schmooze with everybody here. •  Muszę z każdym pogadać. 

•  He toyed with the idea of swapping the two 

landlots. 

•  Igrał sobie myślą o zamianie tych dwóch 

działek. 

•  People shy away from even minor 

conversations. 

•  Ludzie unikają nawet najmniejszej 

rozmowy. 

•  Do it before you smear the dirt. •  Zrób to wcześniej, zanim zetrzesz brud. 

Zrób to przed wytarciem brudu. 

•  The speedboat was skimming the waves. •  Motorówka mknęła po powierzchni. 

•  He knew the secret systém had been 

sussed. 

•  Wiedział, że tajny system został złamany. 

•  He resisted, but after losing a rather large 

sum, he succumbed. 

•  Opierał się, ale kiedy stracił dosyć dużo 

pieniędzy, poddał się. 

•  They surged out of the door. •  Wytoczyli się z drzwi. 

•  It would stir the tabloids into a frenzy of 

headlines. 

•  To zmusi prasę brukową do napisania 

mnóstwa artykułów. 

•  He turned round to see the lads sniggering. •  Odwrócił się, żeby widzieć, jak chłopcy 

chichoczą. 

•  She stirred when he slipped stealthily out 

of bed. 

•  Odwróciła się, kiedy bardzo cicho wyszedł 

z łóżka. 

•  We snuggled down under a thick duvet. •  Otuliliśmy się grubą kołdrą. 

•  For a moment I heard only a swishing of 

satellites. 

•  Przez chwilę słyszałem tylko szeleszczenie 

satelitów. 

•  She swilled down two aspirins. •  Połknęła dwie aspiryny. 

•  They were sloshing beer everywhere. •  Wszędzie chlapali piwem. 

•  People stew in silence for months rather 

than asking for something. 

•  Ludzie męczyli się całymi miesiącami 

zamiast o coś zapytać. 

•  I could smell it for a dozen paces. •  Czułem to na sto jardów. 

•  Our feet clanged loudly and made the old 

bridge shudder. 

•  Nasze nogi mocno brzmiały i trzęsły 

starym mostem. 

•  It was just an odd snatched weekend. •  Był to tylko następny, dziwny, przerywany 

weekend. 

•  All the accounts tallied •  Wszystkie rachunki się zgadzały. 
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036_Lekcja szósta_Czynnośći_06_Ćwiczenia sprawdzające - 
przetłumacz! 

•  Czułem to na sto jardów. •  I could smell it for a dozen paces. 

•  Siorbnąłem trochę kawy i szybko 

wyszedłem. 

•  I slurped down some coffee and quickly 

left. 

•  Zemdleliby. •  They would have swooned. 

•  Jej uwaga uciekała często z powrotem na 

drugą stronę stołu. 

•  Her attention often strayed back to the 

other side of the table. 

•  Odwrócił się, żeby widzieć, jak chłopcy 

chichoczą. 
•  He turned round to see the lads sniggering. 

•  Staram się wpaść na to, co im przyniosło 

sukces. 

•  They struggled to figure out what made 

them successfull. 

•  Uświadomił sobie, że odchylił się od 

scenariusza. 

•  He realized he had strayed off the script. 

•  Jak tylko system zostanie uruchomiony, 

jego korzyści prawdopodobnie jeszcze 

wzrosną. 

•  Once this systém takes hold, the benefits 

are likely to be reinforcing. 

•  Igrał sobie myślą o zamianie tych dwóch 

działek. 

•  He toyed with the idea of swapping the two 

landlots. 

•  Połknęła dwie aspiryny. •  She swilled down two aspirins. 

•  Być może, że odchodzimy od tematu, ale… •  We may be strying off a subject, but … 

•  Wytoczyli się z drzwi. •  They surged out of the door. 

•  Zrób to wcześniej, zanim zetrzesz brud. 

Zrób to przed wytarciem brudu. 

•  Do it before you smear the dirt. 

•  Możemy zawrzeć z nimi transakcję? •  Can we strike a deal with them? 

•  Otuliliśmy się grubą kołdrą. •  We snuggled down under a thick duvet. 

•  Przez chwilę słyszałem tylko szeleszczenie 

satelitów. 

•  For a moment I heard only a swishing of 

satellites. 

•  Ludzie unikają nawet najmniejszej 

rozmowy. 

•  People shy away from even minor 

conversations. 

•  Muszę z każdym pogadać. •  I have to schmooze with everybody here. 

•  Zawsze chciał uzyskać te prawa. •  He always wanted to snare the rights. 

•  Kolejka się nigdy nie zmniejszała. •  The queue never slackened. 
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•  Kluczył z pasa do pasa. •  He swerved from the lane to lane. 

•  Orkiestra zaczęła grać. •  The band struck up. 

•  Motorówka mknęła po powierzchni. •  The speedboat was skimming the waves. 

•  Był wykluczony ze względów 

zdrowotnych. 

•  He was suspended on medical grounds. 

•  Mrużyłem oczy do błyszczących gwiazd. •  I squinted up at the glazing stars. 

•  Bądź ostrożny. Nie potknij się! •  Be careful! Don´t stumble. 

•  W pomieszczeniu były jakieś krzesła 

obrotowe. 

•  There were some swivel chairs in the room. 

•  Myślałem, że my, zwykli ludzie, musimy 

trzymać razem. 

•  I thought we pawns must stick together. 

•  Wiedział, że tajny system został złamany. •  He knew the secret systém had been 

sussed. 

•  To go zachęciło do jeszcze cięższej pracy. •  It spurred him to work even harder. 

•  Stłumił uśmiech. •  He stifled smile. 

•  Nikt nie znał prawdy o domu, który stał po 

obu stronach granicy. 

•  No one knew the truth about the house that 

straddles the border. 

•  Opierał się, ale kiedy stracił dosyć dużo 

pieniędzy, poddał się. 
•  He resisted, but after losing a rather large 

sum, he succumbed. 

•  Ciężko usiedli na krześle. •  He slumped down into the chair. 

•  W efekcie końcowym wydałem za ten 

pokój dużo/sporo kasy. 

•  At the end I splurged on hotel room. 

•  Był to tylko następny, dziwny, przerywany 

weekend. 

•  It was just an odd snatched weekend. 

•  Ludzie męczyli się całymi miesiącami 

zamiast o coś zapytać. 
•  People stew in silence for months rather 

than asking for something. 

•  To zmusi prasę brukową do napisania 

mnóstwa artykułów. 

•  It would stir the tabloids into a frenzy of 

headlines. 

•  Całowała go śliniąc przy tym jego twarz. •  She slobbered kisses all over his face. 

•  Patrzył na mnie, jak by mi rosły pióra. •  He looked at me as if I had sprouted 

feathers. 

•  Wszędzie chlapali piwem. •  They were sloshing beer everywhere. 

•  Odwróciła się, kiedy bardzo cicho wyszedł 

z łóżka. 

•  She stirred when he slipped stealthily out 

of bed. 
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•  Skierował się w stronę tlących się resztek 

tego, co kiedyś było warsztatem. 

•  He headed towards the smouldering 

remains of what once was the workshop. 

•  Małe, niebieskie płomienie wzbiły się w 

powietrze. 

•  Little blue flames spluttered into the air. 

•  Nasze nogi mocno brzmiały i trzęsły 

starym mostem. 

•  Our feet clanged loudly and made the old 

bridge shudder. 

•  Jesteśmy przygotowani zacząć 
rozwiązywać ten problem. 

•  We are ready to tackle the problem. 

•  Musiałem ją zostawić, żeby stąd wyszła. •  I had to let her stomp away. 

•  Stali w tłumie. •  They were standing a huddle. 

•  Wszystkie rachunki się zgadzały. •  All the accounts tallied 
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shudder 
Our feet clanged loudly and 

made the old bridge shudder. 
shy away 

People shy away from even 

minor conversations. 
schmooze 

I have to schmooze with 

everybody here. 

skim 
The speedboat was skimming 

the waves. 
slacken 

The queue never slackened. slobber 
She slobbered kisses all over 

his face. 

slosh 
They were sloshing beer 

everywhere. 
slump down 

He slumped down into the 

chair. 
slurp 

I slurped down some coffee 

and quickly left. 
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krępować się, obawiać się 
Nasze nogi mocno brzmiały i 

trzęsły starym mostem. 
trząść się 

Muszę z każdym pogadać. gadać, bujać 
Ludzie unikają nawet 

najmniejszej rozmowy. 

wiotczeć, słabnąć 
Motorówka mknęła po 

powierzchni. 

lecieć po powierzchni, mknąć 
po powierzchni 

Całowała go śliniąc przy tym 

jego twarz. 
ślinić się 

Kolejka się nigdy nie 

zmniejszała. 

upaść, usiąść Wszędzie chlapali piwem. bryzgać, chlapać 

Siorbnąłem trochę kawy i 

szybko wyszedłem. 
siorbać Ciężko usiedli na krześle. 
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smear 
Do it before you smear the 

dirt. 
smell for a dozen paces 

I could smell it for a dozen 

paces. 
smoulder 

He headed towards the 

smouldering remains of what 

once was the workshop. 

snare 
He always wanted to snare 

the rights. 
snatch 

It was just an odd snatched 

weekend. 
snigger 

He turned round to see the 

lads sniggering. 

snuggle 
We snuggled down under a 

thick duvet. 
splurge 

At the end I splurged on hotel 

room. 
splutter 

Little blue flames spluttered 

into the air. 
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czuć na sto jardów 

Zrób to wcześniej, zanim 

zetrzesz brud. Zrób to przed 

wytarciem brudu. 

zetrzeć 

Skierował się w stronę 
tlących się resztek tego, co 

kiedyś było warsztatem. 

tlić się Czułem to na sto jardów. 

wyrwać 
Zawsze chciał uzyskać te 

prawa. 
złapać, sidła, pętla 

Odwrócił się, żeby widzieć, 
jak chłopcy chichoczą. 

chichotać 
Był to tylko następny, 

dziwny, przerywany 

weekend. 

wydać dużo kasy, wydać 
sporo kasy 

Otuliliśmy się grubą kołdrą. stulić się, otulić się 

Małe, niebieskie płomienie 

wzbiły się w powietrze. 
wybuchnąć, wzbić się 

W efekcie końcowym 

wydałem za ten pokój 

dużo/sporo kasy. 
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sprout 
He looked at me as if I had 

sprouted feathers. 
spur 

It spurred him to work even 

harder. 
squint 

I squinted up at the glazing 

stars. 

stand in a huddle They were standing a huddle. stew 

People stew in silence for 

months rather than asking for 

something. 

stick together 
I thought we pawns must 

stick together. 

stifle He stifled smile. stir 

It would stir the tabloids into 

a frenzy of headlines. 
stir 

She stirred when he slipped 

stealthily out of bed. 
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zachęcić, pogonić 
Patrzył na mnie, jak by mi 

rosły pióra. 
kiełkować, pączkować 

Mrużyłem oczy do 

błyszczących gwiazd. 
mrużyć, przymrużyć oczy 

To go zachęciło do jeszcze 

cięższej pracy. 

dusić się Stali w tłumie. stać w tłumie 

Myślałem, że my, zwykli 

ludzie, musimy trzymać 
razem. 

trzymać razem 

Ludzie męczyli się całymi 

miesiącami zamiast o coś 
zapytać. 

zamieszać, zmusić Stłumił uśmiech. stłumić, zdusić 

Odwróciła się, kiedy bardzo 

cicho wyszedł z łóżka. 
mieszać 

To zmusi prasę brukową do 

napisania mnóstwa 

artykułów. 
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stomp I had to let her stomp away. straddle 

No one knew the truth about 

the house that straddles the 

border. 

stray 

Her attention often strayed 

back to the other side of the 

table. 

stray 
He realized he had strayed 

off the script. 
stray off  

We may be strying off a 

subject, but … 
strike a deal 

Can we strike a deal with 

them? 

strike up The band struck up. struggle 

They struggled to figure out 

what made them successfull. 
stumble Be careful! Don´t stumble. 
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przekraczać 
Musiałem ją zostawić, żeby 

stąd wyszła. 
tupać, maszerować 

Jej uwaga uciekała często z 

powrotem na drugą stronę 
stołu. 

błądzić, przelatywać 
Nikt nie znał prawdy o domu, 

który stał po obu stronach 

granicy. 

odchodzić 
Uświadomił sobie, że 

odchylił się od scenariusza. 
odchylić się 

Możemy zawrzeć z nimi 

transakcję? 

dobić transakcji, dokonać 
transakcji, zawrzeć transakcję 

Być może, że odchodzimy od 

tematu, ale… 

spierać się Orkiestra zaczęła grać. zacząć grać 

Bądź ostrożny. Nie potknij 

się! 
potknąć się 

Staram się wpaść na to, co im 

przyniosło sukces. 
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succumb 

He resisted, but after losing a 

rather large sum, he 

succumbed. 

surge 

They surged out of the door. suspend 
He was suspended on 

medical grounds. 

suss 
He knew the secret systém 

had been sussed. 
swap 

He toyed with the idea of 

swapping the two landlots. 
swerve 

He swerved from the lane to 

lane. 

swill 
She swilled down two 

aspirins. 
swishing 

For a moment I heard only a 

swishing of satellites. 
swivel 

There were some swivel 

chairs in the room. 

 

 

 



 214 

 

wytoczyć się 
Opierał się, ale kiedy stracił 

dosyć dużo pieniędzy, poddał 

się. 
ulec, nie oprzeć się 

Był wykluczony ze 

względów zdrowotnych. 
wykluczyć, zawiesić Wytoczyli się z drzwi. 

zamienić 
Wiedział, że tajny system 

został złamany. 
dojść do sedna 

Kluczył z pasa do pasa. odchylić się 
Igrał sobie myślą o zamianie 

tych dwóch działek. 

szeleszczenie Połknęła dwie aspiryny. wessać, wirować 

W pomieszczeniu były jakieś 
krzesła obrotowe. 

odwrócić się 
Przez chwilę słyszałem tylko 

szeleszczenie satelitów. 
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swoon They would have swooned. tackle 

We are ready to tackle the 

problem. 
také hold 

Once this systém takes hold, 

the benefits are likely to be 

reinforcing. 

tally All the accounts tallied -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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rozpocząć Zemdleliby. mdleć 

Jak tylko system zostanie 

uruchomiony, jego korzyści 

prawdopodobnie jeszcze 

wzrosną. 

uruchomić 
Jesteśmy przygotowani 

zacząć rozwiązywać ten 

problem. 

-  
Wszystkie rachunki się 

zgadzały. 
zgadzać się 
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•  Igrał sobie myślą o zamianie tych dwóch 

działek. 

................................................................. 

•  Nikt nie znał prawdy o domu, który stał po 

obu stronach granicy. 

................................................................. 

•  Motorówka mknęła po powierzchni. ................................................................. 

•  Ciężko usiedli na krześle. ................................................................. 

•  Czułem to na sto jardów. ................................................................. 

•  trząść się ................................................................. 

•  Kluczył z pasa do pasa. ................................................................. 

•  wydać dużo kasy, wydać sporo kasy ................................................................. 

•  wykluczyć, zawiesić ................................................................. 

•  odwrócić się ................................................................. 

•  Jak tylko system zostanie uruchomiony, 

jego korzyści prawdopodobnie jeszcze 

wzrosną. 

................................................................. 

•  trzymać razem ................................................................. 

•  Wiedział, że tajny system został złamany. ................................................................. 

•  wessać, wirować ................................................................. 

•  Myślałem, że my, zwykli ludzie, musimy 

trzymać razem. 

................................................................. 

•  przekraczać ................................................................. 

•  Nasze nogi mocno brzmiały i trzęsły 

starym mostem. 

................................................................. 

•  Odwrócił się, żeby widzieć, jak chłopcy 

chichoczą. 
................................................................. 

•  Muszę z każdym pogadać. ................................................................. 

•  Zemdleliby. ................................................................. 

•  Siorbnąłem trochę kawy i szybko 

wyszedłem. 

................................................................. 

•  dojść do sedna ................................................................. 

•  dusić się ................................................................. 

•  mrużyć, przymrużyć oczy ................................................................. 
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•  zgadzać się ................................................................. 

•  W pomieszczeniu były jakieś krzesła 

obrotowe. 

................................................................. 

•  Przez chwilę słyszałem tylko szeleszczenie 

satelitów. 

................................................................. 

•  dobić transakcji, dokonać transakcji, 

zawrzeć transakcję 
................................................................. 

•  stać w tłumie ................................................................. 

•  Odwróciła się, kiedy bardzo cicho wyszedł 

z łóżka. 

................................................................. 

•  zamienić ................................................................. 

•  Staram się wpaść na to, co im przyniosło 

sukces. 

................................................................. 

•  błądzić, przelatywać ................................................................. 

•  wiotczeć, słabnąć ................................................................. 

•  Opierał się, ale kiedy stracił dosyć dużo 

pieniędzy, poddał się. 
................................................................. 

•  Ludzie męczyli się całymi miesiącami 

zamiast o coś zapytać. 
................................................................. 

•  Otuliliśmy się grubą kołdrą. ................................................................. 

•  Mrużyłem oczy do błyszczących gwiazd. ................................................................. 

•  To go zachęciło do jeszcze cięższej pracy. ................................................................. 

•  Stłumił uśmiech. ................................................................. 

•  Uświadomił sobie, że odchylił się od 

scenariusza. 

................................................................. 

•  Możemy zawrzeć z nimi transakcję? ................................................................. 

•  To zmusi prasę brukową do napisania 

mnóstwa artykułów. 

................................................................. 

•  ulec, nie oprzeć się ................................................................. 

•  Musiałem ją zostawić, żeby stąd wyszła. ................................................................. 

•  Wszystkie rachunki się zgadzały. ................................................................. 

•  kiełkować, pączkować ................................................................. 

•  tupać, maszerować ................................................................. 
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•  rozpocząć ................................................................. 

•  spierać się ................................................................. 

•  chichotać ................................................................. 

•  Patrzył na mnie, jak by mi rosły pióra. ................................................................. 

•  Całowała go śliniąc przy tym jego twarz. ................................................................. 

•  Skierował się w stronę tlących się resztek 

tego, co kiedyś było warsztatem. 

................................................................. 

•  zachęcić, pogonić ................................................................. 

•  uruchomić ................................................................. 

•  ślinić się ................................................................. 

•  odchodzić ................................................................. 

•  Wszędzie chlapali piwem. ................................................................. 

•  tlić się ................................................................. 

•  lecieć po powierzchni, mknąć po 

powierzchni 

................................................................. 

•  upaść, usiąść ................................................................. 

•  Był wykluczony ze względów 

zdrowotnych. 

................................................................. 

•  Zrób to wcześniej, zanim zetrzesz brud. 

Zrób to przed wytarciem brudu. 

................................................................. 

•  krępować się, obawiać się ................................................................. 

•  czuć na sto jardów ................................................................. 

•  Wytoczyli się z drzwi. ................................................................. 

•  potknąć się ................................................................. 

•  gadać, bujać ................................................................. 

•  Jesteśmy przygotowani zacząć 
rozwiązywać ten problem. 

................................................................. 

•  Zawsze chciał uzyskać te prawa. ................................................................. 

•  stłumić, zdusić ................................................................. 

•  wytoczyć się ................................................................. 

•  zamieszać, zmusić ................................................................. 



 220 

•  wyrwać ................................................................. 

•  Małe, niebieskie płomienie wzbiły się w 

powietrze. 

................................................................. 

•  Był to tylko następny, dziwny, przerywany 

weekend. 

................................................................. 

•  Być może, że odchodzimy od tematu, ale… ................................................................. 

•  Bądź ostrożny. Nie potknij się! ................................................................. 

•  mdleć ................................................................. 

•  W efekcie końcowym wydałem za ten 

pokój dużo/sporo kasy. 

................................................................. 

•  złapać, sidła, pętla ................................................................. 

•  zacząć grać ................................................................. 

•  odchylić się ................................................................. 

•  bryzgać, chlapać ................................................................. 

•  stulić się, otulić się ................................................................. 

•  Jej uwaga uciekała często z powrotem na 

drugą stronę stołu. 

................................................................. 

•  zetrzeć ................................................................. 

•  mieszać ................................................................. 

•  Połknęła dwie aspiryny. ................................................................. 

•  wybuchnąć, wzbić się ................................................................. 

•  Orkiestra zaczęła grać. ................................................................. 

 

036_Lekcja szósta_Czynnośći_06_test_klucz 

•  Igrał sobie myślą o zamianie tych dwóch 

działek. 

•  He toyed with the idea of swapping the two 

landlots. 

•  Nikt nie znał prawdy o domu, który stał po 

obu stronach granicy. 

•  No one knew the truth about the house that 

straddles the border. 

•  Motorówka mknęła po powierzchni. •  The speedboat was skimming the waves. 

•  Ciężko usiedli na krześle. •  He slumped down into the chair. 

•  Czułem to na sto jardów. •  I could smell it for a dozen paces. 

•  trząść się •  shudder 
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•  Kluczył z pasa do pasa. •  He swerved from the lane to lane. 

•  wydać dużo kasy, wydać sporo kasy •  splurge 

•  wykluczyć, zawiesić •  suspend 

•  odwrócić się •  swivel 

•  Jak tylko system zostanie uruchomiony, 

jego korzyści prawdopodobnie jeszcze 

wzrosną. 

•  Once this systém takes hold, the benefits 

are likely to be reinforcing. 

•  trzymać razem •  stick together 

•  Wiedział, że tajny system został złamany. •  He knew the secret systém had been 

sussed. 

•  wessać, wirować •  swill 

•  Myślałem, że my, zwykli ludzie, musimy 

trzymać razem. 

•  I thought we pawns must stick together. 

•  przekraczać •  straddle 

•  Nasze nogi mocno brzmiały i trzęsły 

starym mostem. 

•  Our feet clanged loudly and made the old 

bridge shudder. 

•  Odwrócił się, żeby widzieć, jak chłopcy 

chichoczą. 
•  He turned round to see the lads sniggering. 

•  Muszę z każdym pogadać. •  I have to schmooze with everybody here. 

•  Zemdleliby. •  They would have swooned. 

•  Siorbnąłem trochę kawy i szybko 

wyszedłem. 

•  I slurped down some coffee and quickly 

left. 

•  dojść do sedna •  suss 

•  dusić się •  stew 

•  mrużyć, przymrużyć oczy •  squint 

•  zgadzać się •  tally 

•  W pomieszczeniu były jakieś krzesła 

obrotowe. 

•  There were some swivel chairs in the room. 

•  Przez chwilę słyszałem tylko szeleszczenie 

satelitów. 

•  For a moment I heard only a swishing of 

satellites. 

•  dobić transakcji, dokonać transakcji, 

zawrzeć transakcję 
•  strike a deal 

•  stać w tłumie •  stand in a huddle 
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•  Odwróciła się, kiedy bardzo cicho wyszedł 

z łóżka. 

•  She stirred when he slipped stealthily out 

of bed. 

•  zamienić •  swap 

•  Staram się wpaść na to, co im przyniosło 

sukces. 

•  They struggled to figure out what made 

them successfull. 

•  błądzić, przelatywać •  stray 

•  wiotczeć, słabnąć •  slacken 

•  Opierał się, ale kiedy stracił dosyć dużo 

pieniędzy, poddał się. 
•  He resisted, but after losing a rather large 

sum, he succumbed. 

•  Ludzie męczyli się całymi miesiącami 

zamiast o coś zapytać. 
•  People stew in silence for months rather 

than asking for something. 

•  Otuliliśmy się grubą kołdrą. •  We snuggled down under a thick duvet. 

•  Mrużyłem oczy do błyszczących gwiazd. •  I squinted up at the glazing stars. 

•  To go zachęciło do jeszcze cięższej pracy. •  It spurred him to work even harder. 

•  Stłumił uśmiech. •  He stifled smile. 

•  Uświadomił sobie, że odchylił się od 

scenariusza. 

•  He realized he had strayed off the script. 

•  Możemy zawrzeć z nimi transakcję? •  Can we strike a deal with them? 

•  To zmusi prasę brukową do napisania 

mnóstwa artykułów. 

•  It would stir the tabloids into a frenzy of 

headlines. 

•  ulec, nie oprzeć się •  succumb 

•  Musiałem ją zostawić, żeby stąd wyszła. •  I had to let her stomp away. 

•  Wszystkie rachunki się zgadzały. •  All the accounts tallied 

•  kiełkować, pączkować •  sprout 

•  tupać, maszerować •  stomp 

•  rozpocząć •  tackle 

•  spierać się •  struggle 

•  chichotać •  snigger 

•  Patrzył na mnie, jak by mi rosły pióra. •  He looked at me as if I had sprouted 

feathers. 

•  Całowała go śliniąc przy tym jego twarz. •  She slobbered kisses all over his face. 

•  Skierował się w stronę tlących się resztek •  He headed towards the smouldering 
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tego, co kiedyś było warsztatem. remains of what once was the workshop. 

•  zachęcić, pogonić •  spur 

•  uruchomić •  také hold 

•  ślinić się •  slobber 

•  odchodzić •  stray off  

•  Wszędzie chlapali piwem. •  They were sloshing beer everywhere. 

•  tlić się •  smoulder 

•  lecieć po powierzchni, mknąć po 

powierzchni 

•  skim 

•  upaść, usiąść •  slump down 

•  Był wykluczony ze względów 

zdrowotnych. 

•  He was suspended on medical grounds. 

•  Zrób to wcześniej, zanim zetrzesz brud. 

Zrób to przed wytarciem brudu. 

•  Do it before you smear the dirt. 

•  krępować się, obawiać się •  shy away 

•  czuć na sto jardów •  smell for a dozen paces 

•  Wytoczyli się z drzwi. •  They surged out of the door. 

•  potknąć się •  stumble 

•  gadać, bujać •  schmooze 

•  Jesteśmy przygotowani zacząć 
rozwiązywać ten problem. 

•  We are ready to tackle the problem. 

•  Zawsze chciał uzyskać te prawa. •  He always wanted to snare the rights. 

•  stłumić, zdusić •  stifle 

•  wytoczyć się •  surge 

•  zamieszać, zmusić •  stir 

•  wyrwać •  snatch 

•  Małe, niebieskie płomienie wzbiły się w 

powietrze. 

•  Little blue flames spluttered into the air. 

•  Był to tylko następny, dziwny, przerywany 

weekend. 

•  It was just an odd snatched weekend. 

•  Być może, że odchodzimy od tematu, ale… •  We may be strying off a subject, but … 

•  Bądź ostrożny. Nie potknij się! •  Be careful! Don´t stumble. 
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•  mdleć •  swoon 

•  W efekcie końcowym wydałem za ten 

pokój dużo/sporo kasy. 

•  At the end I splurged on hotel room. 

•  złapać, sidła, pętla •  snare 

•  zacząć grać •  strike up 

•  odchylić się •  stray 

•  bryzgać, chlapać •  slosh 

•  stulić się, otulić się •  snuggle 

•  Jej uwaga uciekała często z powrotem na 

drugą stronę stołu. 

•  Her attention often strayed back to the 

other side of the table. 

•  zetrzeć •  smear 

•  mieszać •  stir 

•  Połknęła dwie aspiryny. •  She swilled down two aspirins. 

•  wybuchnąć, wzbić się •  splutter 

•  Orkiestra zaczęła grać. •  The band struck up. 
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037_Lekcja siódma_Czynnośći_07_ Słownictwo - słuchaj! 

•  tumble •  iść w dół, przepaść, zwalić 

•  waffle •  bełkotać, gadać 

•  traips •  wlec się, szwendać się 

•  to prove sb´s point •  poprzeć twierdzenie 

•  trawl •  przechodzić 

•  unfold •  rozwinąć 

•  to be dead wrong •  zupełnie się mylić 

•  wind down •  opuścić 

•  troop •  toczyć się 

•  win the pools •  wygrać w loterii 

•  vex •  denerwować 

•  tee sb off •  wkurzyć, rozzłościć kogoś 

•  wade •  brnąć 

•  wring •  wyżąć 

•  yank •  wyrwać, wyszarpnąć, wydrzeć 

•  teem •  roić się, tryskać 

•  weather the storm •  przeżyć burzę 

•  tend •  mieć skłonność 

•  thrive •  udawać się, prosperować 

•  trundle •  tylko z trudem 

•  tempt •  zwabić 

•  trudge •  wlec się 

•  wangle •  skombinować 

•  waft •  zapachnieć 

•  toy •  igrać sobie 

•  trash •  zdemolować, rozbić, zniszczyć 

•  tread •  deptać 

•  wear on •  ciągnąć się, wlec się 
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•  undermine •  zagrażać, podminować 

•  whoop •  wykrzykiwać, krzyczeć 

•  tremble •  trząść się, drżeć 

•  tug •  szarpnąć, targnąć 

•  thump •  uderzyć, przywalić 

•  wobble •  drżeć 

•  twitch •  drgać 

•  to be all for •  być zupełnie za 

•  undulate •  falować 

•  tuck up •  ułożyć w łóżku 

•  whisk off •  szybko przywieźć 

•  wedge •  wepchnąć 

•  to give a lifeline •  dać komuś szansę 

•  yearn •  łaknąć, pragnąć 

 

038_Lekcja siódma_Czynnośći_07_ Słownictwo - przetłumacz! 

•  zagrażać, podminować •  undermine 

•  drgać •  twitch 

•  drżeć •  wobble 

•  falować •  undulate 

•  ciągnąć się, wlec się •  wear on 

•  deptać •  tread 

•  wygrać w loterii •  win the pools 

•  zdemolować, rozbić, zniszczyć •  trash 

•  wlec się, szwendać się •  traips 

•  wykrzykiwać, krzyczeć •  whoop 

•  wyrwać, wyszarpnąć, wydrzeć •  yank 

•  poprzeć twierdzenie •  to prove sb´s point 

•  iść w dół, przepaść, zwalić •  tumble 
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•  wyżąć •  wring 

•  igrać sobie •  toy 

•  rozwinąć •  unfold 

•  brnąć •  wade 

•  roić się, tryskać •  teem 

•  mieć skłonność •  tend 

•  toczyć się •  troop 

•  tylko z trudem •  trundle 

•  zapachnieć •  waft 

•  wlec się •  trudge 

•  trząść się, drżeć •  tremble 

•  bełkotać, gadać •  waffle 

•  skombinować •  wangle 

•  zwabić •  tempt 

•  udawać się, prosperować •  thrive 

•  przeżyć burzę •  weather the storm 

•  uderzyć, przywalić •  thump 

•  ułożyć w łóżku •  tuck up 

•  denerwować •  vex 

•  zupełnie się mylić •  to be dead wrong 

•  być zupełnie za •  to be all for 

•  przechodzić •  trawl 

•  szarpnąć, targnąć •  tug 

•  wkurzyć, rozzłościć kogoś •  tee sb off 

•  opuścić •  wind down 

•  dać komuś szansę •  to give a lifeline 

•  szybko przywieźć •  whisk off 

•  wepchnąć •  wedge 

•  łaknąć, pragnąć •  yearn 
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039_Lekcja siódma_Czynnośći_07_ Słownictwo, ćwiczenia 
sprawdzające - słuchaj!  

•  tee sb off •  wkurzyć, rozzłościć kogoś 

•  They just tried to tee you off. •  Tylko próbowali was naciągnąć. 

•  teem •  roić się, tryskać 

•  She led us down the teeming avenue. •  Prowadziła nas po ulicy tętniącej życiem. 

Prowadziła nas po ulicy tryskającej życiem. 

•  tempt •  zwabić 

•  What can I tempt you with this evening? •  Czym was mogę zwabić dzisiaj 

wieczorem? 

•  tend •  mieć skłonność 

•  They tend to last much longer. •  Mają skłonność wytrzymać o wiele dłużej. 

•  thrive •  udawać się, prosperować 

•  This is the island where almond and olive 

trees thrive. 

•  To wyspa, gdzie powodzi się oliwkom i 

migdałecznikom. 

•  thump •  uderzyć, przywalić 

•  Are you trying to get yourself thumped? •  Prosisz się o policzek? 

•  to be all for •  być zupełnie za 

•  I was all for leaving before the deadline. •  Byłem zupełnie za wcześniejszym 

odjazdem. 

•  to be dead wrong •  zupełnie się mylić 

•  They were dead wrong. •  Zupełnie się mylili. 

•  to give a lifeline •  dać komuś szansę 

•  You are not going to give this crook a 

lifeline, are you? 

•  Nie zamierzasz dać temu oszustowi szansy, 

prawda? 

•  to prove sb´s point •  poprzeć twierdzenie 

•  To prove my point, you only have to 

consider different upbringing 

•  Żebym poparł swoje twierdzenie, musisz 

tylko zważyć inne wychowanie. 

•  toy •  igrać sobie 

•  He toyed with the idea of swapping the two 

landlots. 

•  Igrał sobie myślą o zamianie tych dwóch 

działek. 
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•  traips •  wlec się, szwendać się 

•  He was traipsing England backwards and 

forwards. 

•  Wędrował po Anglii tam i z powrotem. 

•  trash •  zdemolować, rozbić, zniszczyć 

•  He was trashed by a ruthless stepfather. •  Zniszczył go srogi ojczym. 

•  trawl •  przechodzić 

•  I trawled through every newspaper that 

mention the case. 

•  Przeszedłem wszystkie gazety, w których 

jest wzmianka o tym przypadku. 

•  tread •  deptać 

•  He felt there was nothing more 

embarassing than threading on people´s toes. 

•  Czuł, że nie ma niczego bardziej 

niezręcznego, od deptania ludziom po 

nogach. 

•  tremble •  trząść się, drżeć 

•  He returned trembling. •  Wrócił drżący. 

•  troop •  toczyć się 

•  We trooped over to restaurant. •  Wtoczyliśmy się do restauracji. 

•  trudge •  wlec się 

•  They trudged around in the rain. •  Wlekli się w deszczu. 

•  trundle •  tylko z trudem 

•  The car trundled off down the road. •  Samochód z trudem jechał powoli drogą. 

•  tuck up •  ułożyć w łóżku 

•  I was tucked up in bed. •  Byłem w łóżku. 

•  tug •  szarpnąć, targnąć 

•  She tugged firmly on my jacket. •  Mocno mnie szarpnęła za kurtkę. 

•  tumble •  iść w dół, przepaść, zwalić 

•  The insurance prices tumble. •  Ceny ubezpieczenia idą w dół. 

•  twitch •  drgać 

•  My fingers were twitching. •  Palce mi drgały. 

•  undermine •  zagrażać, podminować 

•  It risked undermining the peace process. •  Groziło to zagrożeniem procesu 

pokojowego. 
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•  undulate •  falować 

•  The trees undulated away as far as we 

could see. 

•  Drzewa falowały, dokąd dojrzeliśmy. 

•  unfold •  rozwinąć 

•  How is this going to unfold? •  Ja to się rozwinie? 

•  vex •  denerwować 

•  Why is it so vexing? •  Dlaczego to jest takie denerwujące? 

•  wade •  brnąć 

•  I had to wade through the text in an hour. •  Musiałem przejść tekst w ciągu godziny. 

•  waffle •  bełkotać, gadać 

•  Cut the waffle and get to the bottom line. •  Przestań gadać i przejdź do sedna sprawy. 

•  waft •  zapachnieć 

•  The sweet smell of candles wafted 

throughout the church. 

•  Słodki zapach świec unosił się w kościele. 

•  wangle •  skombinować 

•  I was about to ask how she had wangled 

this fantastic deal. 

•  Właśnie miałem zapytać, jak 

skombinowała ten wspaniały biznes. 

•  wear on •  ciągnąć się, wlec się 

•  As the winter wore on … •  Jak się zima wlekła… 

•  weather the storm •  przeżyć burzę 

•  With the help of government, we managed 

to weather the storm. 

•  Z pomocą rządu udało nam się przeżyć 
burzę. 

•  wedge •  wepchnąć 

•  She was trying to wedge the thumb into the 

envelope. 

•  Próbowała wepchnąć palec do koperty. 

•  whisk off •  szybko przywieźć 

•  I whisked her off to one of her favourite 

restaurants. 

•  Szybko ją zawiozłem do jednej z jej 

ulubionych restauracji. 

•  whoop •  wykrzykiwać, krzyczeć 

•  They all whooped it in one voice. •  Wszyscy jednogłośnie wykrzyknęli. 

•  win the pools •  wygrać w loterii 

•  She looked as if she had won the pools. •  Wyglądała, jak by wygrała w loterii. 
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•  wind down •  opuścić 

•  He wound the window down. •  Opuścił okno (w samochodzie). 

•  wobble •  drżeć 

•  Her voice was wobbling. •  Jej głos drżał. 

•  wring •  wyżąć 

•  I wanted to wring water out of my dripping 

clothes. 

•  Chciałem wyżąć wodę z mojego kapiącego 

ubrania. 

•  yank •  wyrwać, wyszarpnąć, wydrzeć 

•  They yanked him up by the shoulders. •  Szarpnęli go za ramiona. 

•  yearn •  łaknąć, pragnąć 

•  She was yearning to fly. •  Pragnęła, żeby potrafiła latać. 

 

040_Lekcja siódma_Czynnośći_07_ Słownictwo, ćwiczenia 
sprawdzające - przetłumacz! 

•  wkurzyć, rozzłościć kogoś •  tee sb off 

•  Tylko próbowali was naciągnąć. •  They just tried to tee you off. 

•  roić się, tryskać •  teem 

•  Prowadziła nas po ulicy tętniącej życiem. 

Prowadziła nas po ulicy tryskającej życiem. 

•  She led us down the teeming avenue. 

•  zwabić •  tempt 

•  Czym was mogę zwabić dzisiaj 

wieczorem? 

•  What can I tempt you with this evening? 

•  mieć skłonność •  tend 

•  Mają skłonność wytrzymać o wiele dłużej. •  They tend to last much longer. 

•  udawać się, prosperować •  thrive 

•  To wyspa, gdzie powodzi się oliwkom i 

migdałecznikom. 

•  This is the island where almond and olive 

trees thrive. 

•  uderzyć, przywalić •  thump 

•  Prosisz się o policzek? •  Are you trying to get yourself thumped? 

•  być zupełnie za •  to be all for 

•  Byłem zupełnie za wcześniejszym •  I was all for leaving before the deadline. 
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odjazdem. 

•  zupełnie się mylić •  to be dead wrong 

•  Zupełnie się mylili. •  They were dead wrong. 

•  dać komuś szansę •  to give a lifeline 

•  Nie zamierzasz dać temu oszustowi szansy, 

prawda? 

•  You are not going to give this crook a 

lifeline, are you? 

•  poprzeć twierdzenie •  to prove sb´s point 

•  Żebym poparł swoje twierdzenie, musisz 

tylko zważyć inne wychowanie. 

•  To prove my point, you only have to 

consider different upbringing 

•  igrać sobie •  toy 

•  Igrał sobie myślą o zamianie tych dwóch 

działek. 

•  He toyed with the idea of swapping the two 

landlots. 

•  wlec się, szwendać się •  traips 

•  Wędrował po Anglii tam i z powrotem. •  He was traipsing England backwards and 

forwards. 

•  zdemolować, rozbić, zniszczyć •  trash 

•  Zniszczył go srogi ojczym. •  He was trashed by a ruthless stepfather. 

•  przechodzić •  trawl 

•  Przeszedłem wszystkie gazety, w których 

jest wzmianka o tym przypadku. 

•  I trawled through every newspaper that 

mention the case. 

•  deptać •  tread 

•  Czuł, że nie ma niczego bardziej 

niezręcznego, od deptania ludziom po 

nogach. 

•  He felt there was nothing more 

embarassing than threading on people´s toes. 

•  trząść się, drżeć •  tremble 

•  Wrócił drżący. •  He returned trembling. 

•  toczyć się •  troop 

•  Wtoczyliśmy się do restauracji. •  We trooped over to restaurant. 

•  wlec się •  trudge 

•  Wlekli się w deszczu. •  They trudged around in the rain. 

•  tylko z trudem •  trundle 

•  Samochód z trudem jechał powoli drogą. •  The car trundled off down the road. 
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•  ułożyć w łóżku •  tuck up 

•  Byłem w łóżku. •  I was tucked up in bed. 

•  szarpnąć, targnąć •  tug 

•  Mocno mnie szarpnęła za kurtkę. •  She tugged firmly on my jacket. 

•  iść w dół, przepaść, zwalić •  tumble 

•  Ceny ubezpieczenia idą w dół. •  The insurance prices tumble. 

•  drgać •  twitch 

•  Palce mi drgały. •  My fingers were twitching. 

•  zagrażać, podminować •  undermine 

•  Groziło to zagrożeniem procesu 

pokojowego. 

•  It risked undermining the peace process. 

•  falować •  undulate 

•  Drzewa falowały, dokąd dojrzeliśmy. •  The trees undulated away as far as we 

could see. 

•  rozwinąć •  unfold 

•  Ja to się rozwinie? •  How is this going to unfold? 

•  denerwować •  vex 

•  Dlaczego to jest takie denerwujące? •  Why is it so vexing? 

•  brnąć •  wade 

•  Musiałem przejść tekst w ciągu godziny. •  I had to wade through the text in an hour. 

•  bełkotać, gadać •  waffle 

•  Przestań gadać i przejdź do sedna sprawy. •  Cut the waffle and get to the bottom line. 

•  zapachnieć •  waft 

•  Słodki zapach świec unosił się w kościele. •  The sweet smell of candles wafted 

throughout the church. 

•  skombinować •  wangle 

•  Właśnie miałem zapytać, jak 

skombinowała ten wspaniały biznes. 

•  I was about to ask how she had wangled 

this fantastic deal. 

•  ciągnąć się, wlec się •  wear on 

•  Jak się zima wlekła… •  As the winter wore on … 

•  przeżyć burzę •  weather the storm 
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•  Z pomocą rządu udało nam się przeżyć 
burzę. 

•  With the help of government, we managed 

to weather the storm. 

•  wepchnąć •  wedge 

•  Próbowała wepchnąć palec do koperty. •  She was trying to wedge the thumb into the 

envelope. 

•  szybko przywieźć •  whisk off 

•  Szybko ją zawiozłem do jednej z jej 

ulubionych restauracji. 

•  I whisked her off to one of her favourite 

restaurants. 

•  wykrzykiwać, krzyczeć •  whoop 

•  Wszyscy jednogłośnie wykrzyknęli. •  They all whooped it in one voice. 

•  wygrać w loterii •  win the pools 

•  Wyglądała, jak by wygrała w loterii. •  She looked as if she had won the pools. 

•  opuścić •  wind down 

•  Opuścił okno (w samochodzie). •  He wound the window down. 

•  drżeć •  wobble 

•  Jej głos drżał. •  Her voice was wobbling. 

•  wyżąć •  wring 

•  Chciałem wyżąć wodę z mojego kapiącego 

ubrania. 

•  I wanted to wring water out of my dripping 

clothes. 

•  wyrwać, wyszarpnąć, wydrzeć •  yank 

•  Szarpnęli go za ramiona. •  They yanked him up by the shoulders. 

•  łaknąć, pragnąć •  yearn 

•  Pragnęła, żeby potrafiła latać. •  She was yearning to fly. 

 

041_Lekcja siódma_Czynnośći_07_ Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj! 

•  He returned trembling. •  Wrócił drżący. 

•  He was traipsing England backwards and 

forwards. 

•  Wędrował po Anglii tam i z powrotem. 

•  He wound the window down. •  Opuścił okno (w samochodzie). 

•  I was about to ask how she had wangled 

this fantastic deal. 

•  Właśnie miałem zapytać, jak 

skombinowała ten wspaniały biznes. 

•  You are not going to give this crook a •  Nie zamierzasz dać temu oszustowi szansy, 
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lifeline, are you? prawda? 

•  She looked as if she had won the pools. •  Wyglądała, jak by wygrała w loterii. 

•  Cut the waffle and get to the bottom line. •  Przestań gadać i przejdź do sedna sprawy. 

•  They yanked him up by the shoulders. •  Szarpnęli go za ramiona. 

•  It risked undermining the peace process. •  Groziło to zagrożeniem procesu 

pokojowego. 

•  I whisked her off to one of her favourite 

restaurants. 

•  Szybko ją zawiozłem do jednej z jej 

ulubionych restauracji. 

•  They just tried to tee you off. •  Tylko próbowali was naciągnąć. 

•  She led us down the teeming avenue. •  Prowadziła nas po ulicy tętniącej życiem. 

Prowadziła nas po ulicy tryskającej życiem. 

•  He felt there was nothing more 

embarassing than threading on people´s toes. 

•  Czuł, że nie ma niczego bardziej 

niezręcznego, od deptania ludziom po 

nogach. 

•  He was trashed by a ruthless stepfather. •  Zniszczył go srogi ojczym. 

•  I was tucked up in bed. •  Byłem w łóżku. 

•  What can I tempt you with this evening? •  Czym was mogę zwabić dzisiaj 

wieczorem? 

•  She tugged firmly on my jacket. •  Mocno mnie szarpnęła za kurtkę. 

•  They were dead wrong. •  Zupełnie się mylili. 

•  The trees undulated away as far as we 

could see. 

•  Drzewa falowały, dokąd dojrzeliśmy. 

•  I wanted to wring water out of my dripping 

clothes. 

•  Chciałem wyżąć wodę z mojego kapiącego 

ubrania. 

•  He toyed with the idea of swapping the two 

landlots. 

•  Igrał sobie myślą o zamianie tych dwóch 

działek. 

•  I had to wade through the text in an hour. •  Musiałem przejść tekst w ciągu godziny. 

•  I was all for leaving before the deadline. •  Byłem zupełnie za wcześniejszym 

odjazdem. 

•  Her voice was wobbling. •  Jej głos drżał. 

•  I did not believe a word he was uttering. •  Nie wierzyłem ani słowa z tego, co z niego 

wychodziło. 

•  This is the island where almond and olive 

trees thrive. 

•  To wyspa, gdzie powodzi się oliwkom i 

migdałecznikom. 
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•  They trudged around in the rain. •  Wlekli się w deszczu. 

•  To prove my point, you only have to 

consider different upbringing 

•  Żebym poparł swoje twierdzenie, musisz 

tylko zważyć inne wychowanie. 

•  They all whooped it in one voice. •  Wszyscy jednogłośnie wykrzyknęli. 

•  My fingers were twitching. •  Palce mi drgały. 

•  I trawled through every newspaper that 

mention the case. 

•  Przeszedłem wszystkie gazety, w których 

jest wzmianka o tym przypadku. 

•  How is this going to unfold? •  Ja to się rozwinie? 

•  With the help of government, we managed 

to weather the storm. 

•  Z pomocą rządu udało nam się przeżyć 
burzę. 

•  We trooped over to restaurant. •  Wtoczyliśmy się do restauracji. 

•  Are you trying to get yourself thumped? •  Prosisz się o policzek? 

•  She was trying to wedge the thumb into the 

envelope. 

•  Próbowała wepchnąć palec do koperty. 

•  They tend to last much longer. •  Mają skłonność wytrzymać o wiele dłużej. 

•  The sweet smell of candles wafted 

throughout the church. 

•  Słodki zapach świec unosił się w kościele. 

•  As the winter wore on … •  Jak się zima wlekła… 

•  Why is it so vexing? •  Dlaczego to jest takie denerwujące? 

•  The insurance prices tumble. •  Ceny ubezpieczenia idą w dół. 

•  The car trundled off down the road. •  Samochód z trudem jechał powoli drogą. 

•  She was yearning to fly. •  Pragnęła, żeby potrafiła latać. 

 

042_Lekcja siódma_Czynnośći_07_Ćwiczenia sprawdzające - 
przetłumacz! 

•  Szarpnęli go za ramiona. •  They yanked him up by the shoulders. 

•  Wtoczyliśmy się do restauracji. •  We trooped over to restaurant. 

•  Chciałem wyżąć wodę z mojego kapiącego 

ubrania. 

•  I wanted to wring water out of my dripping 

clothes. 

•  Igrał sobie myślą o zamianie tych dwóch 

działek. 

•  He toyed with the idea of swapping the two 

landlots. 

•  Szybko ją zawiozłem do jednej z jej 

ulubionych restauracji. 

•  I whisked her off to one of her favourite 

restaurants. 
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•  Próbowała wepchnąć palec do koperty. •  She was trying to wedge the thumb into the 

envelope. 

•  Nie wierzyłem ani słowa z tego, co z niego 

wychodziło. 

•  I did not believe a word he was uttering. 

•  Musiałem przejść tekst w ciągu godziny. •  I had to wade through the text in an hour. 

•  Wszyscy jednogłośnie wykrzyknęli. •  They all whooped it in one voice. 

•  Czym was mogę zwabić dzisiaj 

wieczorem? 

•  What can I tempt you with this evening? 

•  Wrócił drżący. •  He returned trembling. 

•  Mają skłonność wytrzymać o wiele dłużej. •  They tend to last much longer. 

•  Opuścił okno (w samochodzie). •  He wound the window down. 

•  Nie zamierzasz dać temu oszustowi szansy, 

prawda? 

•  You are not going to give this crook a 

lifeline, are you? 

•  Wędrował po Anglii tam i z powrotem. •  He was traipsing England backwards and 

forwards. 

•  Ceny ubezpieczenia idą w dół. •  The insurance prices tumble. 

•  Zupełnie się mylili. •  They were dead wrong. 

•  Drzewa falowały, dokąd dojrzeliśmy. •  The trees undulated away as far as we 

could see. 

•  Jak się zima wlekła… •  As the winter wore on … 

•  Prosisz się o policzek? •  Are you trying to get yourself thumped? 

•  Samochód z trudem jechał powoli drogą. •  The car trundled off down the road. 

•  Dlaczego to jest takie denerwujące? •  Why is it so vexing? 

•  Zniszczył go srogi ojczym. •  He was trashed by a ruthless stepfather. 

•  Groziło to zagrożeniem procesu 

pokojowego. 

•  It risked undermining the peace process. 

•  Ja to się rozwinie? •  How is this going to unfold? 

•  To wyspa, gdzie powodzi się oliwkom i 

migdałecznikom. 

•  This is the island where almond and olive 

trees thrive. 

•  Wlekli się w deszczu. •  They trudged around in the rain. 

•  Żebym poparł swoje twierdzenie, musisz 

tylko zważyć inne wychowanie. 

•  To prove my point, you only have to 

consider different upbringing 

•  Czuł, że nie ma niczego bardziej •  He felt there was nothing more 
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niezręcznego, od deptania ludziom po 

nogach. 

embarassing than threading on people´s toes. 

•  Byłem w łóżku. •  I was tucked up in bed. 

•  Byłem zupełnie za wcześniejszym 

odjazdem. 

•  I was all for leaving before the deadline. 

•  Właśnie miałem zapytać, jak 

skombinowała ten wspaniały biznes. 

•  I was about to ask how she had wangled 

this fantastic deal. 

•  Wyglądała, jak by wygrała w loterii. •  She looked as if she had won the pools. 

•  Z pomocą rządu udało nam się przeżyć 
burzę. 

•  With the help of government, we managed 

to weather the storm. 

•  Prowadziła nas po ulicy tętniącej życiem. 

Prowadziła nas po ulicy tryskającej życiem. 

•  She led us down the teeming avenue. 

•  Mocno mnie szarpnęła za kurtkę. •  She tugged firmly on my jacket. 

•  Jej głos drżał. •  Her voice was wobbling. 

•  Przeszedłem wszystkie gazety, w których 

jest wzmianka o tym przypadku. 

•  I trawled through every newspaper that 

mention the case. 

•  Tylko próbowali was naciągnąć. •  They just tried to tee you off. 

•  Przestań gadać i przejdź do sedna sprawy. •  Cut the waffle and get to the bottom line. 

•  Słodki zapach świec unosił się w kościele. •  The sweet smell of candles wafted 

throughout the church. 

•  Palce mi drgały. •  My fingers were twitching. 

•  Pragnęła, żeby potrafiła latać. •  She was yearning to fly. 
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tee sb off They just tried to tee you off. teem 

She led us down the teeming 

avenue. 
tempt 

What can I tempt you with 

this evening? 

tend 
They tend to last much 

longer. 
thrive 

This is the island where 

almond and olive trees thrive. 
thump 

Are you trying to get yourself 

thumped? 

to be all for 
I was all for leaving before 

the deadline. 
to be dead wrong 

They were dead wrong. to give a lifeline 
You are not going to give this 

crook a lifeline, are you? 
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roić się, tryskać 
Tylko próbowali was 

naciągnąć. 
wkurzyć, rozzłościć kogoś 

Czym was mogę zwabić 
dzisiaj wieczorem? 

zwabić 

Prowadziła nas po ulicy 

tętniącej życiem. Prowadziła 

nas po ulicy tryskającej 

życiem. 

udawać się, prosperować 
Mają skłonność wytrzymać o 

wiele dłużej. 
mieć skłonność 

Prosisz się o policzek? uderzyć, przywalić 
To wyspa, gdzie powodzi się 
oliwkom i migdałecznikom. 

zupełnie się mylić 
Byłem zupełnie za 

wcześniejszym odjazdem. 
być zupełnie za 

Nie zamierzasz dać temu 

oszustowi szansy, prawda? 
dać komuś szansę Zupełnie się mylili. 
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to prove sb´s point 

To prove my point, you only 

have to consider different 

upbringing 

toy 

He toyed with the idea of 

swapping the two landlots. 
traips 

He was traipsing England 

backwards and forwards. 

trash 
He was trashed by a ruthless 

stepfather. 
trawl 

I trawled through every 

newspaper that mention the 

case. 

tread 

He felt there was nothing 

more embarassing than 

threading on people´s toes. 

tremble He returned trembling. troop 

We trooped over to 

restaurant. 
trudge 

They trudged around in the 

rain. 
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igrać sobie 

Żebym poparł swoje 

twierdzenie, musisz tylko 

zważyć inne wychowanie. 

poprzeć twierdzenie 

Wędrował po Anglii tam i z 

powrotem. 
wlec się, szwendać się 

Igrał sobie myślą o zamianie 

tych dwóch działek. 

przechodzić Zniszczył go srogi ojczym. 
zdemolować, rozbić, 

zniszczyć 

Czuł, że nie ma niczego 

bardziej niezręcznego, od 

deptania ludziom po nogach. 

deptać 
Przeszedłem wszystkie 

gazety, w których jest 

wzmianka o tym przypadku. 

toczyć się Wrócił drżący. trząść się, drżeć 

Wlekli się w deszczu. wlec się 
Wtoczyliśmy się do 

restauracji. 
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trundle 
The car trundled off down the 

road. 
tuck up 

I was tucked up in bed. tug 
She tugged firmly on my 

jacket. 

tumble The insurance prices tumble. twitch 

My fingers were twitching. undermine 
It risked undermining the 

peace process. 

undulate 
The trees undulated away as 

far as we could see. 
unfold 

How is this going to unfold? vex Why is it so vexing? 
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ułożyć w łóżku 
Samochód z trudem jechał 

powoli drogą. 
tylko z trudem 

Mocno mnie szarpnęła za 

kurtkę. 
szarpnąć, targnąć Byłem w łóżku. 

drgać 
Ceny ubezpieczenia idą w 

dół. 
iść w dół, przepaść, zwalić 

Groziło to zagrożeniem 

procesu pokojowego. 
zagrażać, podminować Palce mi drgały. 

rozwinąć 
Drzewa falowały, dokąd 

dojrzeliśmy. 
falować 

Dlaczego to jest takie 

denerwujące? 
denerwować Ja to się rozwinie? 

 



 245 

wade 
I had to wade through the text 

in an hour. 
waffle 

Cut the waffle and get to the 

bottom line. 
waft 

The sweet smell of candles 

wafted throughout the 

church. 

wangle 

I was about to ask how she 

had wangled this fantastic 

deal. 

wear on 

As the winter wore on … weather the storm 

With the help of government, 

we managed to weather the 

storm. 

wedge 
She was trying to wedge the 

thumb into the envelope. 
whisk off 

I whisked her off to one of 

her favourite restaurants. 
whoop 

They all whooped it in one 

voice. 
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bełkotać, gadać 
Musiałem przejść tekst w 

ciągu godziny. 
brnąć 

Słodki zapach świec unosił 

się w kościele. 
zapachnieć 

Przestań gadać i przejdź do 

sedna sprawy. 

ciągnąć się, wlec się 
Właśnie miałem zapytać, jak 

skombinowała ten wspaniały 

biznes. 

skombinować 

Z pomocą rządu udało nam 

się przeżyć burzę. 
przeżyć burzę Jak się zima wlekła… 

szybko przywieźć 
Próbowała wepchnąć palec 

do koperty. 
wepchnąć 

Wszyscy jednogłośnie 

wykrzyknęli. 
wykrzykiwać, krzyczeć 

Szybko ją zawiozłem do 

jednej z jej ulubionych 

restauracji. 
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win the pools 
She looked as if she had won 

the pools. 
wind down 

He wound the window down. wobble Her voice was wobbling. 

wring 
I wanted to wring water out 

of my dripping clothes. 
yank 

They yanked him up by the 

shoulders. 
yearn She was yearning to fly. 

-  -  -  

-  -  -  
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opuścić 
Wyglądała, jak by wygrała w 

loterii. 
wygrać w loterii 

Jej głos drżał. drżeć 
Opuścił okno (w 

samochodzie). 

wyrwać, wyszarpnąć, 
wydrzeć 

Chciałem wyżąć wodę z 

mojego kapiącego ubrania. 
wyżąć 

Pragnęła, żeby potrafiła latać. łaknąć, pragnąć Szarpnęli go za ramiona. 
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•  Szarpnęli go za ramiona. ................................................................. 

•  wyrwać, wyszarpnąć, wydrzeć ................................................................. 

•  dać komuś szansę ................................................................. 

•  Opuścił okno (w samochodzie). ................................................................. 

•  Wyglądała, jak by wygrała w loterii. ................................................................. 

•  Szybko ją zawiozłem do jednej z jej 

ulubionych restauracji. 

................................................................. 

•  Jak się zima wlekła… ................................................................. 

•  Ja to się rozwinie? ................................................................. 

•  Słodki zapach świec unosił się w kościele. ................................................................. 

•  Pragnęła, żeby potrafiła latać. ................................................................. 

•  Wędrował po Anglii tam i z powrotem. ................................................................. 

•  Wrócił drżący. ................................................................. 

•  ciągnąć się, wlec się ................................................................. 

•  denerwować ................................................................. 

•  być zupełnie za ................................................................. 

•  drgać ................................................................. 

•  zapachnieć ................................................................. 

•  Byłem w łóżku. ................................................................. 

•  Drzewa falowały, dokąd dojrzeliśmy. ................................................................. 

•  Palce mi drgały. ................................................................. 

•  Nie zamierzasz dać temu oszustowi szansy, 

prawda? 

................................................................. 

•  Prosisz się o policzek? ................................................................. 

•  skombinować ................................................................. 

•  Tylko próbowali was naciągnąć. ................................................................. 

•  Próbowała wepchnąć palec do koperty. ................................................................. 

•  Chciałem wyżąć wodę z mojego kapiącego 

ubrania. 

................................................................. 
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•  wykrzykiwać, krzyczeć ................................................................. 

•  Zupełnie się mylili. ................................................................. 

•  udawać się, prosperować ................................................................. 

•  Jej głos drżał. ................................................................. 

•  Wtoczyliśmy się do restauracji. ................................................................. 

•  Przeszedłem wszystkie gazety, w których 

jest wzmianka o tym przypadku. 

................................................................. 

•  przeżyć burzę ................................................................. 

•  drżeć ................................................................. 

•  łaknąć, pragnąć ................................................................. 

•  szarpnąć, targnąć ................................................................. 

•  bełkotać, gadać ................................................................. 

•  iść w dół, przepaść, zwalić ................................................................. 

•  wygrać w loterii ................................................................. 

•  trząść się, drżeć ................................................................. 

•  Musiałem przejść tekst w ciągu godziny. ................................................................. 

•  wlec się ................................................................. 

•  igrać sobie ................................................................. 

•  uderzyć, przywalić ................................................................. 

•  zwabić ................................................................. 

•  toczyć się ................................................................. 

•  Czuł, że nie ma niczego bardziej 

niezręcznego, od deptania ludziom po 

nogach. 

................................................................. 

•  brnąć ................................................................. 

•  Prowadziła nas po ulicy tętniącej życiem. 

Prowadziła nas po ulicy tryskającej życiem. 

................................................................. 

•  Samochód z trudem jechał powoli drogą. ................................................................. 

•  rozwinąć ................................................................. 

•  zagrażać, podminować ................................................................. 

•  mieć skłonność ................................................................. 
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•  Groziło to zagrożeniem procesu 

pokojowego. 

................................................................. 

•  falować ................................................................. 

•  Właśnie miałem zapytać, jak 

skombinowała ten wspaniały biznes. 

................................................................. 

•  zupełnie się mylić ................................................................. 

•  To wyspa, gdzie powodzi się oliwkom i 

migdałecznikom. 

................................................................. 

•  Czym was mogę zwabić dzisiaj 

wieczorem? 

................................................................. 

•  opuścić ................................................................. 

•  wyżąć ................................................................. 

•  tylko z trudem ................................................................. 

•  deptać ................................................................. 

•  Z pomocą rządu udało nam się przeżyć 
burzę. 

................................................................. 

•  przechodzić ................................................................. 

•  szybko przywieźć ................................................................. 

•  Wlekli się w deszczu. ................................................................. 

•  Przestań gadać i przejdź do sedna sprawy. ................................................................. 

•  Mocno mnie szarpnęła za kurtkę. ................................................................. 

•  zdemolować, rozbić, zniszczyć ................................................................. 

•  Ceny ubezpieczenia idą w dół. ................................................................. 

•  roić się, tryskać ................................................................. 

•  Zniszczył go srogi ojczym. ................................................................. 

•  Byłem zupełnie za wcześniejszym 

odjazdem. 

................................................................. 

•  wepchnąć ................................................................. 

•  ułożyć w łóżku ................................................................. 

•  Dlaczego to jest takie denerwujące? ................................................................. 

•  Żebym poparł swoje twierdzenie, musisz 

tylko zważyć inne wychowanie. 

................................................................. 
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•  Wszyscy jednogłośnie wykrzyknęli. ................................................................. 

•  Mają skłonność wytrzymać o wiele dłużej. ................................................................. 

•  Igrał sobie myślą o zamianie tych dwóch 

działek. 

................................................................. 

•  wkurzyć, rozzłościć kogoś ................................................................. 

•  poprzeć twierdzenie ................................................................. 

•  wlec się, szwendać się ................................................................. 

 

042_Lekcja siódma_Czynnośći_07_test_klucz 

•  Szarpnęli go za ramiona. •  They yanked him up by the shoulders. 

•  wyrwać, wyszarpnąć, wydrzeć •  yank 

•  dać komuś szansę •  to give a lifeline 

•  Opuścił okno (w samochodzie). •  He wound the window down. 

•  Wyglądała, jak by wygrała w loterii. •  She looked as if she had won the pools. 

•  Szybko ją zawiozłem do jednej z jej 

ulubionych restauracji. 

•  I whisked her off to one of her favourite 

restaurants. 

•  Jak się zima wlekła… •  As the winter wore on … 

•  Ja to się rozwinie? •  How is this going to unfold? 

•  Słodki zapach świec unosił się w kościele. •  The sweet smell of candles wafted 

throughout the church. 

•  Pragnęła, żeby potrafiła latać. •  She was yearning to fly. 

•  Wędrował po Anglii tam i z powrotem. •  He was traipsing England backwards and 

forwards. 

•  Wrócił drżący. •  He returned trembling. 

•  ciągnąć się, wlec się •  wear on 

•  denerwować •  vex 

•  być zupełnie za •  to be all for 

•  drgać •  twitch 

•  zapachnieć •  waft 

•  Byłem w łóżku. •  I was tucked up in bed. 

•  Drzewa falowały, dokąd dojrzeliśmy. •  The trees undulated away as far as we 
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could see. 

•  Palce mi drgały. •  My fingers were twitching. 

•  Nie zamierzasz dać temu oszustowi szansy, 

prawda? 

•  You are not going to give this crook a 

lifeline, are you? 

•  Prosisz się o policzek? •  Are you trying to get yourself thumped? 

•  skombinować •  wangle 

•  Tylko próbowali was naciągnąć. •  They just tried to tee you off. 

•  Próbowała wepchnąć palec do koperty. •  She was trying to wedge the thumb into the 

envelope. 

•  Chciałem wyżąć wodę z mojego kapiącego 

ubrania. 

•  I wanted to wring water out of my dripping 

clothes. 

•  wykrzykiwać, krzyczeć •  whoop 

•  Zupełnie się mylili. •  They were dead wrong. 

•  udawać się, prosperować •  thrive 

•  Jej głos drżał. •  Her voice was wobbling. 

•  Wtoczyliśmy się do restauracji. •  We trooped over to restaurant. 

•  Przeszedłem wszystkie gazety, w których 

jest wzmianka o tym przypadku. 

•  I trawled through every newspaper that 

mention the case. 

•  przeżyć burzę •  weather the storm 

•  drżeć •  wobble 

•  łaknąć, pragnąć •  yearn 

•  szarpnąć, targnąć •  tug 

•  bełkotać, gadać •  waffle 

•  iść w dół, przepaść, zwalić •  tumble 

•  wygrać w loterii •  win the pools 

•  trząść się, drżeć •  tremble 

•  Musiałem przejść tekst w ciągu godziny. •  I had to wade through the text in an hour. 

•  wlec się •  trudge 

•  igrać sobie •  toy 

•  uderzyć, przywalić •  thump 

•  zwabić •  tempt 
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•  toczyć się •  troop 

•  Czuł, że nie ma niczego bardziej 

niezręcznego, od deptania ludziom po 

nogach. 

•  He felt there was nothing more 

embarassing than threading on people´s toes. 

•  brnąć •  wade 

•  Prowadziła nas po ulicy tętniącej życiem. 

Prowadziła nas po ulicy tryskającej życiem. 

•  She led us down the teeming avenue. 

•  Samochód z trudem jechał powoli drogą. •  The car trundled off down the road. 

•  rozwinąć •  unfold 

•  zagrażać, podminować •  undermine 

•  mieć skłonność •  tend 

•  Groziło to zagrożeniem procesu 

pokojowego. 

•  It risked undermining the peace process. 

•  falować •  undulate 

•  Właśnie miałem zapytać, jak 

skombinowała ten wspaniały biznes. 

•  I was about to ask how she had wangled 

this fantastic deal. 

•  zupełnie się mylić •  to be dead wrong 

•  To wyspa, gdzie powodzi się oliwkom i 

migdałecznikom. 

•  This is the island where almond and olive 

trees thrive. 

•  Czym was mogę zwabić dzisiaj 

wieczorem? 

•  What can I tempt you with this evening? 

•  opuścić •  wind down 

•  wyżąć •  wring 

•  tylko z trudem •  trundle 

•  deptać •  tread 

•  Z pomocą rządu udało nam się przeżyć 
burzę. 

•  With the help of government, we managed 

to weather the storm. 

•  przechodzić •  trawl 

•  szybko przywieźć •  whisk off 

•  Wlekli się w deszczu. •  They trudged around in the rain. 

•  Przestań gadać i przejdź do sedna sprawy. •  Cut the waffle and get to the bottom line. 

•  Mocno mnie szarpnęła za kurtkę. •  She tugged firmly on my jacket. 
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•  zdemolować, rozbić, zniszczyć •  trash 

•  Ceny ubezpieczenia idą w dół. •  The insurance prices tumble. 

•  roić się, tryskać •  teem 

•  Zniszczył go srogi ojczym. •  He was trashed by a ruthless stepfather. 

•  Byłem zupełnie za wcześniejszym 

odjazdem. 

•  I was all for leaving before the deadline. 

•  wepchnąć •  wedge 

•  ułożyć w łóżku •  tuck up 

•  Dlaczego to jest takie denerwujące? •  Why is it so vexing? 

•  Żebym poparł swoje twierdzenie, musisz 

tylko zważyć inne wychowanie. 

•  To prove my point, you only have to 

consider different upbringing 

•  Wszyscy jednogłośnie wykrzyknęli. •  They all whooped it in one voice. 

•  Mają skłonność wytrzymać o wiele dłużej. •  They tend to last much longer. 

•  Igrał sobie myślą o zamianie tych dwóch 

działek. 

•  He toyed with the idea of swapping the two 

landlots. 

•  wkurzyć, rozzłościć kogoś •  tee sb off 

•  poprzeć twierdzenie •  to prove sb´s point 

•  wlec się, szwendać się •  traips 
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043_Lekcja ósma_Przysłowie_01_Słownictwo - słuchaj! 

•  fair •  fair 

•  gain •  zysk 

•  burned •  spalony 

•  darkest •  najmroczniej 

•  broke •  bez pieniędzy, popsuty 

•  forest •  las 

•  blow •  dmuchać, wiać 

•  as guilty as sin •  jego wina 

•  come think of it •  kiedy o tym pomyślimy 

•  cover •  opakowanie 

•  deep •  głęboki 

•  cart •  wózek 

•  beholder •  widz, obserwator 

•  bliss •  błogość 

•  bark •  szczekać 

•  basket •  koszyk 

•  appearance •  wygląd 

•  doughnut •  pączek 

•  fall •  spadać 

•  come to an end •  skończyć 

•  glitter •  błyszczeć, lśnić, świecić się 

•  bitten •  pogryziony 

•  built •  zbudowany 

•  beat about the bush •  owijać w bawełnę 

•  contempt •  pogarda, lekceważenie 

•  glass house •  cieplarnia 

•  cost an arm and a leg •  dużo kosztować 

•  bush •  krzak 
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•  curiosity •  ciekawość 

•  expect •  oczekiwać, zakładać 

•  a fly in the ointment •  komplikacja, haczyk, lis w kurniku 

•  go around •  iść koło 

•  fence •  płot 

•  blow sb´s trumpet •  chwalić się 

•  barking up the wrong tree •  zwracać się nie do tej osoby, co trzeba 

•  beggar •  zrujnować 

•  favour •  faworyzować, dawać pierwszeństwo 

•  at ease •  z łatwością 

•  grief •  smutek 

 

044_Lekcja ósma_ Przysłowie_01_Słownictwo - przetłumacz! 

•  najmroczniej •  darkest 

•  z łatwością •  at ease 

•  głęboki •  deep 

•  owijać w bawełnę •  beat about the bush 

•  zysk •  gain 

•  skończyć •  come to an end 

•  dużo kosztować •  cost an arm and a leg 

•  pogarda, lekceważenie •  contempt 

•  wygląd •  appearance 

•  fair •  fair 

•  cieplarnia •  glass house 

•  spalony •  burned 

•  dmuchać, wiać •  blow 

•  błyszczeć, lśnić, świecić się •  glitter 

•  opakowanie •  cover 

•  zbudowany •  built 
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•  zwracać się nie do tej osoby, co trzeba •  barking up the wrong tree 

•  kiedy o tym pomyślimy •  come think of it 

•  krzak •  bush 

•  chwalić się •  blow sb´s trumpet 

•  komplikacja, haczyk, lis w kurniku •  a fly in the ointment 

•  iść koło •  go around 

•  jego wina •  as guilty as sin 

•  las •  forest 

•  bez pieniędzy, popsuty •  broke 

•  szczekać •  bark 

•  koszyk •  basket 

•  pączek •  doughnut 

•  pogryziony •  bitten 

•  wózek •  cart 

•  faworyzować, dawać pierwszeństwo •  favour 

•  płot •  fence 

•  spadać •  fall 

•  widz, obserwator •  beholder 

•  zrujnować •  beggar 

•  oczekiwać, zakładać •  expect 

•  błogość •  bliss 

•  ciekawość •  curiosity 

•  smutek •  grief 

 

045_Lekcja ósma_Przysłowie_01_Słownictwo, ćwiczenia sprawdzające 
- słuchaj! 

•  a fly in the ointment •  komplikacja, haczyk, lis w kurniku 

•  There is a fly in the ointment. •  Jest w tym problem. Jest w tym jakiś 
haczyk. 

•  appearance •  wygląd 



 259 

•  Appearance can be deceptive. •  Pozory mylą. 

•  as guilty as sin •  jego wina 

•  He pleaded as guilty as sin •  Uznał, że jest całkowicie winien. Uznał, że 

to zupełnie jego wina. 

•  at ease •  z łatwością 

•  Easy come, easy go. •  Łatwo przyszło, łatwo poszło. 

•  bark •  szczekać 

•  Barking dog seldom bites. •  Pies, który szczeka, nie gryzie. 

•  barking up the wrong tree •  zwracać się nie do tej osoby, co trzeba 

•  You are barking up the wrong tree. •  Zwracasz się nie do tej osoby, co trzeba. 

•  basket •  koszyk 

•  Don´t put all your eggs in one basket. •  Nie wsadzaj wszystkich jaj do jednego 

koszyka. 

•  beat about the bush •  owijać w bawełnę 

•  You won´t beat about the bush. •  Nie będziesz tego owijał w bawełnę. 

•  beggar •  zrujnować 

•  If wishes were horses, beggars would ride. •  Obiecanki cacanki a głupiemu radość. 

•  beholder •  widz, obserwator 

•  Beauty is in the eye of beholder. •  Piękno jest indywidualne. 

•  bitten •  pogryziony 

•  Once bitten twice shy. •  Kto raz się sparzy, nie wierzy. 

•  bliss •  błogość 

•  Ignorance is bliss. •  Błoga niewiedza. 

•  blow •  dmuchać, wiać 

•  Don´t blow your own trumpet! •  Nie bierz wszystkich zasług na siebie. 

•  blow sb´s trumpet •  chwalić się 

•  Without blowing my own trumpet … •  Nie chwaląc się… 

•  broke •  bez pieniędzy, popsuty 

•  If it ain´t broke, do not fix it. •  Jak nie jest popsute, nie naprawiaj. 

•  built •  zbudowany 
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•  Rome wasn´t built in a day. •  Nie od razu Kraków zbudowano. 

•  burned •  spalony 

•  If you play with fire, you will get burned. •  Kto igra z ogniem, może się popalić. 

•  bush •  krzak 

•  A bird in hand is worth two in the bush. •  Lepszy wróbel w garści niż kanarek na 

dachu. 

•  cart •  wózek 

•  Don´t put the cart before the horse. •  Wszystko po kolei. 

•  come think of it •  kiedy o tym pomyślimy 

•  Come think of it, there is only one way to 

go. 

•  Kiedy o tym pomyślę, jest tylko jedno 

rozwiązanie. 

•  come to an end •  skończyć 

•  All good things come to an end. •  Wszystko dobre raz się skończy. 

•  contempt •  pogarda, lekceważenie 

•  Familiarity breeds contempt. •  Być zbyt długo w jednym miejscu, to 

niedobrze. 

•  cost an arm and a leg •  dużo kosztować 

•  It must have cost an arm and a leg. •  To musiało dużo kosztować. 

•  cover •  opakowanie 

•  Don´t judge book by its cover. •  Nie oceniaj książki po okładce. 

•  curiosity •  ciekawość 

•  Curiosity killed the cat. •  Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. 

•  darkest •  najmroczniej 

•  It is always darkest before the dawn. •  Znów będzie dobrze. 

•  deep •  głęboki 

•  Still water runs deep. •  Cicha woda brzegi rwie. 

•  doughnut •  pączek 

•  Watch the doughnut and not the hole. •  Skup się na tym, co najważniejsze. 

•  expect •  oczekiwać, zakładać 

•  Hope for the best, expect the worst. •  Spodziewaj się najlepszego, przygotuj się 
na najgorsze. 
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•  fair •  fair 

•  All is fair in love and war. •  W miłości jak na wojnie wszystkie chwyty 

dozwolone. 

•  fall •  spadać 

•  Fall seven times, stand up eight. •  Po każdym uderzeniu wstań. 

•  favour •  faworyzować, dawać pierwszeństwo 

•  Fortune favours the brave. •  Szczęście sprzyja odważnym. Odważnemu 

szczęście sprzyja. 

•  fence •  płot 

•  The grass is greener on the other side of the 

fence. 

•  U sąsiada trawa jest zawsze bardziej 

zielona. 

•  forest •  las 

•  Don´t miss the forest for the trees. •  Drzewo zasłania las. 

•  gain •  zysk 

•  No gain no pain. •  Bez pracy nie ma kołaczy. 

•  glass house •  cieplarnia 

•  Don´t throw stones inside a glass house. •  Nie rzucaj kamieniami w cieplarni. 

•  glitter •  błyszczeć, lśnić, świecić się 

•  All that glitters is not gold. •  Nie wszystko złoto, co się świeci. 

•  go around •  iść koło 

•  What goes around comes around. •  Tak jak wołasz w lesie, taką masz 

odpowiedź. Tak jak wołasz w las, taką masz 

odpowiedź. 

•  grief •  smutek 

•  Grief divided is made lighter. •  Dzielony ból połowa bólu. 

 

046_Lekcja ósma_Przysłowie_01_Słownictwo, ćwiczenia sprawdzające 
- przetłumacz! 

•  komplikacja, haczyk, lis w kurniku •  a fly in the ointment 

•  Jest w tym problem. Jest w tym jakiś 
haczyk. 

•  There is a fly in the ointment. 

•  wygląd •  appearance 
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•  Pozory mylą. •  Appearance can be deceptive. 

•  jego wina •  as guilty as sin 

•  Uznał, że jest całkowicie winien. Uznał, że 

to zupełnie jego wina. 

•  He pleaded as guilty as sin 

•  z łatwością •  at ease 

•  Łatwo przyszło, łatwo poszło. •  Easy come, easy go. 

•  szczekać •  bark 

•  Pies, który szczeka, nie gryzie. •  Barking dog seldom bites. 

•  zwracać się nie do tej osoby, co trzeba •  barking up the wrong tree 

•  Zwracasz się nie do tej osoby, co trzeba. •  You are barking up the wrong tree. 

•  koszyk •  basket 

•  Nie wsadzaj wszystkich jaj do jednego 

koszyka. 

•  Don´t put all your eggs in one basket. 

•  owijać w bawełnę •  beat about the bush 

•  Nie będziesz tego owijał w bawełnę. •  You won´t beat about the bush. 

•  zrujnować •  beggar 

•  Obiecanki cacanki a głupiemu radość. •  If wishes were horses, beggars would ride. 

•  widz, obserwator •  beholder 

•  Piękno jest indywidualne. •  Beauty is in the eye of beholder. 

•  pogryziony •  bitten 

•  Kto raz się sparzy, nie wierzy. •  Once bitten twice shy. 

•  błogość •  bliss 

•  Błoga niewiedza. •  Ignorance is bliss. 

•  dmuchać, wiać •  blow 

•  Nie bierz wszystkich zasług na siebie. •  Don´t blow your own trumpet! 

•  chwalić się •  blow sb´s trumpet 

•  Nie chwaląc się… •  Without blowing my own trumpet … 

•  bez pieniędzy, popsuty •  broke 

•  Jak nie jest popsute, nie naprawiaj. •  If it ain´t broke, do not fix it. 

•  zbudowany •  built 
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•  Nie od razu Kraków zbudowano. •  Rome wasn´t built in a day. 

•  spalony •  burned 

•  Kto igra z ogniem, może się popalić. •  If you play with fire, you will get burned. 

•  krzak •  bush 

•  Lepszy wróbel w garści niż kanarek na 

dachu. 

•  A bird in hand is worth two in the bush. 

•  wózek •  cart 

•  Wszystko po kolei. •  Don´t put the cart before the horse. 

•  kiedy o tym pomyślimy •  come think of it 

•  Kiedy o tym pomyślę, jest tylko jedno 

rozwiązanie. 

•  Come think of it, there is only one way to 

go. 

•  skończyć •  come to an end 

•  Wszystko dobre raz się skończy. •  All good things come to an end. 

•  pogarda, lekceważenie •  contempt 

•  Być zbyt długo w jednym miejscu, to 

niedobrze. 

•  Familiarity breeds contempt. 

•  dużo kosztować •  cost an arm and a leg 

•  To musiało dużo kosztować. •  It must have cost an arm and a leg. 

•  opakowanie •  cover 

•  Nie oceniaj książki po okładce. •  Don´t judge book by its cover. 

•  ciekawość •  curiosity 

•  Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. •  Curiosity killed the cat. 

•  najmroczniej •  darkest 

•  Znów będzie dobrze. •  It is always darkest before the dawn. 

•  głęboki •  deep 

•  Cicha woda brzegi rwie. •  Still water runs deep. 

•  pączek •  doughnut 

•  Skup się na tym, co najważniejsze. •  Watch the doughnut and not the hole. 

•  oczekiwać, zakładać •  expect 

•  Spodziewaj się najlepszego, przygotuj się 
na najgorsze. 

•  Hope for the best, expect the worst. 
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•  fair •  fair 

•  W miłości jak na wojnie wszystkie chwyty 

dozwolone. 

•  All is fair in love and war. 

•  spadać •  fall 

•  Po każdym uderzeniu wstań. •  Fall seven times, stand up eight. 

•  faworyzować, dawać pierwszeństwo •  favour 

•  Szczęście sprzyja odważnym. Odważnemu 

szczęście sprzyja. 

•  Fortune favours the brave. 

•  płot •  fence 

•  U sąsiada trawa jest zawsze bardziej 

zielona. 

•  The grass is greener on the other side of the 

fence. 

•  las •  forest 

•  Drzewo zasłania las. •  Don´t miss the forest for the trees. 

•  zysk •  gain 

•  Bez pracy nie ma kołaczy. •  No gain no pain. 

•  cieplarnia •  glass house 

•  Nie rzucaj kamieniami w cieplarni. •  Don´t throw stones inside a glass house. 

•  błyszczeć, lśnić, świecić się •  glitter 

•  Nie wszystko złoto, co się świeci. •  All that glitters is not gold. 

•  iść koło •  go around 

•  Tak jak wołasz w lesie, taką masz 

odpowiedź. Tak jak wołasz w las, taką masz 

odpowiedź. 

•  What goes around comes around. 

•  smutek •  grief 

•  Dzielony ból połowa bólu. •  Grief divided is made lighter. 
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047_Lekcja ósma_Przysłowie_01_ Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj!. 

•  Don´t miss the forest for the trees. •  Drzewo zasłania las. 

•  Ignorance is bliss. •  Błoga niewiedza. 

•  He pleaded as guilty as sin •  Uznał, że jest całkowicie winien. Uznał, że 

to zupełnie jego wina. 

•  Watch the doughnut and not the hole. •  Skup się na tym, co najważniejsze. 

•  If it ain´t broke, do not fix it. •  Jak nie jest popsute, nie naprawiaj. 

•  The grass is greener on the other side of the 

fence. 

•  U sąsiada trawa jest zawsze bardziej 

zielona. 

•  When in Rome, do as the Romans do. •  Nie występuj z rzędu. 

•  You won´t beat about the bush. •  Nie będziesz tego owijał w bawełnę. 

•  Don´t put all your eggs in one basket. •  Nie wsadzaj wszystkich jaj do jednego 

koszyka. 

•  There is a fly in the ointment. •  Jest w tym problem. Jest w tym jakiś 
haczyk. 

•  All that glitters is not gold. •  Nie wszystko złoto, co się świeci. 

•  Fortune favours the brave. •  Szczęście sprzyja odważnym. Odważnemu 

szczęście sprzyja. 

•  Appearance can be deceptive. •  Pozory mylą. 

•  A bird in hand is worth two in the bush. •  Lepszy wróbel w garści niż kanarek na 

dachu. 

•  Still water runs deep. •  Cicha woda brzegi rwie. 

•  Don´t cross the bridge until you come to it. •  Nie mów hop, dopóki nie przeskoczysz. 

•  Fall seven times, stand up eight. •  Po każdym uderzeniu wstań. 

•  Don´t judge book by its cover. •  Nie oceniaj książki po okładce. 

•  If wishes were horses, beggars would ride. •  Obiecanki cacanki a głupiemu radość. 

•  Don´t throw stones inside a glass house. •  Nie rzucaj kamieniami w cieplarni. 

•  Curiosity killed the cat. •  Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. 

•  What goes around comes around. •  Tak jak wołasz w lesie, taką masz 

odpowiedź. Tak jak wołasz w las, taką masz 

odpowiedź. 

•  Rome wasn´t built in a day. •  Nie od razu Kraków zbudowano. 

•  Don´t blow your own trumpet! •  Nie bierz wszystkich zasług na siebie. 
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•  Easy come, easy go. •  Łatwo przyszło, łatwo poszło. 

•  All is fair in love and war. •  W miłości jak na wojnie wszystkie chwyty 

dozwolone. 

•  Beauty is in the eye of beholder. •  Piękno jest indywidualne. 

•  Don´t put the cart before the horse. •  Wszystko po kolei. 

•  It must have cost an arm and a leg. •  To musiało dużo kosztować. 

•  Come think of it, there is only one way to 

go. 

•  Kiedy o tym pomyślę, jest tylko jedno 

rozwiązanie. 

•  Hope for the best, expect the worst. •  Spodziewaj się najlepszego, przygotuj się 
na najgorsze. 

•  Once bitten twice shy. •  Kto raz się sparzy, nie wierzy. 

•  Familiarity breeds contempt. •  Być zbyt długo w jednym miejscu, to 

niedobrze. 

•  If you play with fire, you will get burned. •  Kto igra z ogniem, może się popalić. 

•  All good things come to an end. •  Wszystko dobre raz się skończy. 

•  No gain no pain. •  Bez pracy nie ma kołaczy. 

•  You are barking up the wrong tree. •  Zwracasz się nie do tej osoby, co trzeba. 

•  Barking dog seldom bites. •  Pies, który szczeka, nie gryzie. 

•  It is always darkest before the dawn. •  Znów będzie dobrze. 

•  Without blowing my own trumpet … •  Nie chwaląc się… 

•  Grief divided is made lighter. •  Dzielony ból połowa bólu. 

 

048_Lekcja ósma_Przysłowie_01_Ćwiczenia sprawdzające - 
przetłumacz! 

•  Nie rzucaj kamieniami w cieplarni. •  Don´t throw stones inside a glass house. 

•  Po każdym uderzeniu wstań. •  Fall seven times, stand up eight. 

•  Cicha woda brzegi rwie. •  Still water runs deep. 

•  Zwracasz się nie do tej osoby, co trzeba. •  You are barking up the wrong tree. 

•  Znów będzie dobrze. •  It is always darkest before the dawn. 

•  Być zbyt długo w jednym miejscu, to 

niedobrze. 

•  Familiarity breeds contempt. 
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•  Nie występuj z rzędu. •  When in Rome, do as the Romans do. 

•  Błoga niewiedza. •  Ignorance is bliss. 

•  Pozory mylą. •  Appearance can be deceptive. 

•  Wszystko po kolei. •  Don´t put the cart before the horse. 

•  Jest w tym problem. Jest w tym jakiś 
haczyk. 

•  There is a fly in the ointment. 

•  Piękno jest indywidualne. •  Beauty is in the eye of beholder. 

•  U sąsiada trawa jest zawsze bardziej 

zielona. 

•  The grass is greener on the other side of the 

fence. 

•  Obiecanki cacanki a głupiemu radość. •  If wishes were horses, beggars would ride. 

•  Nie chwaląc się… •  Without blowing my own trumpet … 

•  Pies, który szczeka, nie gryzie. •  Barking dog seldom bites. 

•  Łatwo przyszło, łatwo poszło. •  Easy come, easy go. 

•  Jak nie jest popsute, nie naprawiaj. •  If it ain´t broke, do not fix it. 

•  To musiało dużo kosztować. •  It must have cost an arm and a leg. 

•  Uznał, że jest całkowicie winien. Uznał, że 

to zupełnie jego wina. 

•  He pleaded as guilty as sin 

•  Kto raz się sparzy, nie wierzy. •  Once bitten twice shy. 

•  Kto igra z ogniem, może się popalić. •  If you play with fire, you will get burned. 

•  Nie wsadzaj wszystkich jaj do jednego 

koszyka. 

•  Don´t put all your eggs in one basket. 

•  Tak jak wołasz w lesie, taką masz 

odpowiedź. Tak jak wołasz w las, taką masz 

odpowiedź. 

•  What goes around comes around. 

•  Drzewo zasłania las. •  Don´t miss the forest for the trees. 

•  W miłości jak na wojnie wszystkie chwyty 

dozwolone. 

•  All is fair in love and war. 

•  Szczęście sprzyja odważnym. Odważnemu 

szczęście sprzyja. 

•  Fortune favours the brave. 

•  Skup się na tym, co najważniejsze. •  Watch the doughnut and not the hole. 

•  Nie od razu Kraków zbudowano. •  Rome wasn´t built in a day. 

•  Spodziewaj się najlepszego, przygotuj się 
na najgorsze. 

•  Hope for the best, expect the worst. 
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•  Wszystko dobre raz się skończy. •  All good things come to an end. 

•  Lepszy wróbel w garści niż kanarek na 

dachu. 

•  A bird in hand is worth two in the bush. 

•  Nie mów hop, dopóki nie przeskoczysz. •  Don´t cross the bridge until you come to it. 

•  Nie oceniaj książki po okładce. •  Don´t judge book by its cover. 

•  Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. •  Curiosity killed the cat. 

•  Bez pracy nie ma kołaczy. •  No gain no pain. 

•  Nie wszystko złoto, co się świeci. •  All that glitters is not gold. 

•  Kiedy o tym pomyślę, jest tylko jedno 

rozwiązanie. 

•  Come think of it, there is only one way to 

go. 

•  Nie będziesz tego owijał w bawełnę. •  You won´t beat about the bush. 

•  Nie bierz wszystkich zasług na siebie. •  Don´t blow your own trumpet! 

•  Dzielony ból połowa bólu. •  Grief divided is made lighter. 
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048_Lekcja ósma_Przysłowie_01_karty 

a fly in the ointment There is a fly in the ointment. appearance 

Appearance can be deceptive. as guilty as sin He pleaded as guilty as sin 

at ease Easy come, easy go. bark 

Barking dog seldom bites. barking up the wrong tree 
You are barking up the 

wrong tree. 

basket 
Don´t put all your eggs in one 

basket. 
beat about the bush 

You won´t beat about the 

bush. 
beggar 

If wishes were horses, 

beggars would ride. 
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wygląd 
Jest w tym problem. Jest w 

tym jakiś haczyk. 

komplikacja, haczyk, lis w 

kurniku 

Uznał, że jest całkowicie 

winien. Uznał, że to zupełnie 

jego wina. 

jego wina Pozory mylą. 

szczekać 
Łatwo przyszło, łatwo 

poszło. 
z łatwością 

Zwracasz się nie do tej 

osoby, co trzeba. 

zwracać się nie do tej osoby, 

co trzeba 

Pies, który szczeka, nie 

gryzie. 

owijać w bawełnę 
Nie wsadzaj wszystkich jaj 

do jednego koszyka. 
koszyk 

Obiecanki cacanki a 

głupiemu radość. 
zrujnować 

Nie będziesz tego owijał w 

bawełnę. 
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beholder 
Beauty is in the eye of 

beholder. 
bitten 

Once bitten twice shy. bliss Ignorance is bliss. 

blow 
Don´t blow your own 

trumpet! 
blow sb´s trumpet 

Without blowing my own 

trumpet … 
broke If it ain´t broke, do not fix it. 

built Rome wasn´t built in a day. burned 

If you play with fire, you will 

get burned. 
bush 

A bird in hand is worth two 

in the bush. 

 

 

 



 272 

 

pogryziony Piękno jest indywidualne. widz, obserwator 

Błoga niewiedza. błogość 
Kto raz się sparzy, nie 

wierzy. 

chwalić się 
Nie bierz wszystkich zasług 

na siebie. 
dmuchać, wiać 

Jak nie jest popsute, nie 

naprawiaj. 
bez pieniędzy, popsuty Nie chwaląc się… 

spalony 
Nie od razu Kraków 

zbudowano. 
zbudowany 

Lepszy wróbel w garści niż 
kanarek na dachu. 

krzak 
Kto igra z ogniem, może się 

popalić. 
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cart 
Don´t put the cart before the 

horse. 
come think of it 

Come think of it, there is 

only one way to go. 
come to an end 

All good things come to an 

end. 

contempt Familiarity breeds contempt. cost an arm and a leg 

It must have cost an arm and 

a leg. 
cover 

Don´t judge book by its 

cover. 

curiosity Curiosity killed the cat. darkest 

It is always darkest before the 

dawn. 
deep Still water runs deep. 
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kiedy o tym pomyślimy Wszystko po kolei. wózek 

Wszystko dobre raz się 
skończy. 

skończyć 
Kiedy o tym pomyślę, jest 

tylko jedno rozwiązanie. 

dużo kosztować 
Być zbyt długo w jednym 

miejscu, to niedobrze. 
pogarda, lekceważenie 

Nie oceniaj książki po 

okładce. 
opakowanie To musiało dużo kosztować. 

najmroczniej 
Ciekawość to pierwszy 

stopień do piekła. 
ciekawość 

Cicha woda brzegi rwie. głęboki Znów będzie dobrze. 
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doughnut 
Watch the doughnut and not 

the hole. 
expect 

Hope for the best, expect the 

worst. 
fair All is fair in love and war. 

fall 
Fall seven times, stand up 

eight. 
favour 

Fortune favours the brave. fence 
The grass is greener on the 

other side of the fence. 

forest 
Don´t miss the forest for the 

trees. 
gain 

No gain no pain. glass house 
Don´t throw stones inside a 

glass house. 
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oczekiwać, zakładać 
Skup się na tym, co 

najważniejsze. 
pączek 

W miłości jak na wojnie 

wszystkie chwyty 

dozwolone. 

fair 
Spodziewaj się najlepszego, 

przygotuj się na najgorsze. 

faworyzować, dawać 
pierwszeństwo 

Po każdym uderzeniu wstań. spadać 

U sąsiada trawa jest zawsze 

bardziej zielona. 
płot 

Szczęście sprzyja odważnym. 

Odważnemu szczęście 

sprzyja. 

zysk Drzewo zasłania las. las 

Nie rzucaj kamieniami w 

cieplarni. 
cieplarnia Bez pracy nie ma kołaczy. 
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glitter All that glitters is not gold. go around 

What goes around comes 

around. 
grief Grief divided is made lighter. 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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iść koło 
Nie wszystko złoto, co się 

świeci. 
błyszczeć, lśnić, świecić się 

Dzielony ból połowa bólu. smutek 

Tak jak wołasz w lesie, taką 
masz odpowiedź. Tak jak 

wołasz w las, taką masz 

odpowiedź. 
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048_Lekcja ósma_Przysłowie_01_test 

•  zwracać się nie do tej osoby, co trzeba ................................................................. 

•  Drzewo zasłania las. ................................................................. 

•  Skup się na tym, co najważniejsze. ................................................................. 

•  Nie oceniaj książki po okładce. ................................................................. 

•  Błoga niewiedza. ................................................................. 

•  smutek ................................................................. 

•  fair ................................................................. 

•  najmroczniej ................................................................. 

•  Nie chwaląc się… ................................................................. 

•  W miłości jak na wojnie wszystkie chwyty 

dozwolone. 

................................................................. 

•  Uznał, że jest całkowicie winien. Uznał, że 

to zupełnie jego wina. 

................................................................. 

•  Jak nie jest popsute, nie naprawiaj. ................................................................. 

•  Łatwo przyszło, łatwo poszło. ................................................................. 

•  Szczęście sprzyja odważnym. Odważnemu 

szczęście sprzyja. 

................................................................. 

•  wózek ................................................................. 

•  Kto raz się sparzy, nie wierzy. ................................................................. 

•  Pozory mylą. ................................................................. 

•  U sąsiada trawa jest zawsze bardziej 

zielona. 

................................................................. 

•  oczekiwać, zakładać ................................................................. 

•  las ................................................................. 

•  Nie wszystko złoto, co się świeci. ................................................................. 

•  Wszystko po kolei. ................................................................. 

•  kiedy o tym pomyślimy ................................................................. 

•  chwalić się ................................................................. 

•  spalony ................................................................. 

•  iść koło ................................................................. 
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•  pogarda, lekceważenie ................................................................. 

•  pogryziony ................................................................. 

•  dmuchać, wiać ................................................................. 

•  Lepszy wróbel w garści niż kanarek na 

dachu. 

................................................................. 

•  Nie od razu Kraków zbudowano. ................................................................. 

•  Nie bierz wszystkich zasług na siebie. ................................................................. 

•  jego wina ................................................................. 

•  Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. ................................................................. 

•  Bez pracy nie ma kołaczy. ................................................................. 

•  Zwracasz się nie do tej osoby, co trzeba. ................................................................. 

•  komplikacja, haczyk, lis w kurniku ................................................................. 

•  zbudowany ................................................................. 

•  koszyk ................................................................. 

•  cieplarnia ................................................................. 

•  dużo kosztować ................................................................. 

•  z łatwością ................................................................. 

•  wygląd ................................................................. 

•  krzak ................................................................. 

•  szczekać ................................................................. 

•  błyszczeć, lśnić, świecić się ................................................................. 

•  Kiedy o tym pomyślę, jest tylko jedno 

rozwiązanie. 

................................................................. 

•  Nie będziesz tego owijał w bawełnę. ................................................................. 

•  Dzielony ból połowa bólu. ................................................................. 

•  Być zbyt długo w jednym miejscu, to 

niedobrze. 

................................................................. 

•  zysk ................................................................. 

•  opakowanie ................................................................. 

•  błogość ................................................................. 
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•  skończyć ................................................................. 

•  Nie wsadzaj wszystkich jaj do jednego 

koszyka. 

................................................................. 

•  Cicha woda brzegi rwie. ................................................................. 

•  bez pieniędzy, popsuty ................................................................. 

•  Kto igra z ogniem, może się popalić. ................................................................. 

•  zrujnować ................................................................. 

•  Wszystko dobre raz się skończy. ................................................................. 

•  ciekawość ................................................................. 

•  Znów będzie dobrze. ................................................................. 

•  Piękno jest indywidualne. ................................................................. 

•  Nie rzucaj kamieniami w cieplarni. ................................................................. 

•  widz, obserwator ................................................................. 

•  Po każdym uderzeniu wstań. ................................................................. 

•  Obiecanki cacanki a głupiemu radość. ................................................................. 

•  pączek ................................................................. 

•  Tak jak wołasz w lesie, taką masz 

odpowiedź. Tak jak wołasz w las, taką masz 

odpowiedź. 

................................................................. 

•  To musiało dużo kosztować. ................................................................. 

•  owijać w bawełnę ................................................................. 

•  spadać ................................................................. 

•  faworyzować, dawać pierwszeństwo ................................................................. 

•  płot ................................................................. 

•  Pies, który szczeka, nie gryzie. ................................................................. 

•  Spodziewaj się najlepszego, przygotuj się 
na najgorsze. 

................................................................. 

•  Jest w tym problem. Jest w tym jakiś 
haczyk. 

................................................................. 

•  głęboki ................................................................. 
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048_Lekcja ósma_Przysłowie_01_test_klucz 

•  zwracać się nie do tej osoby, co trzeba •  barking up the wrong tree 

•  Drzewo zasłania las. •  Don´t miss the forest for the trees. 

•  Skup się na tym, co najważniejsze. •  Watch the doughnut and not the hole. 

•  Nie oceniaj książki po okładce. •  Don´t judge book by its cover. 

•  Błoga niewiedza. •  Ignorance is bliss. 

•  smutek •  grief 

•  fair •  fair 

•  najmroczniej •  darkest 

•  Nie chwaląc się… •  Without blowing my own trumpet … 

•  W miłości jak na wojnie wszystkie chwyty 

dozwolone. 

•  All is fair in love and war. 

•  Uznał, że jest całkowicie winien. Uznał, że 

to zupełnie jego wina. 

•  He pleaded as guilty as sin 

•  Jak nie jest popsute, nie naprawiaj. •  If it ain´t broke, do not fix it. 

•  Łatwo przyszło, łatwo poszło. •  Easy come, easy go. 

•  Szczęście sprzyja odważnym. Odważnemu 

szczęście sprzyja. 

•  Fortune favours the brave. 

•  wózek •  cart 

•  Kto raz się sparzy, nie wierzy. •  Once bitten twice shy. 

•  Pozory mylą. •  Appearance can be deceptive. 

•  U sąsiada trawa jest zawsze bardziej 

zielona. 

•  The grass is greener on the other side of the 

fence. 

•  oczekiwać, zakładać •  expect 

•  las •  forest 

•  Nie wszystko złoto, co się świeci. •  All that glitters is not gold. 

•  Wszystko po kolei. •  Don´t put the cart before the horse. 

•  kiedy o tym pomyślimy •  come think of it 

•  chwalić się •  blow sb´s trumpet 

•  spalony •  burned 

•  iść koło •  go around 
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•  pogarda, lekceważenie •  contempt 

•  pogryziony •  bitten 

•  dmuchać, wiać •  blow 

•  Lepszy wróbel w garści niż kanarek na 

dachu. 

•  A bird in hand is worth two in the bush. 

•  Nie od razu Kraków zbudowano. •  Rome wasn´t built in a day. 

•  Nie bierz wszystkich zasług na siebie. •  Don´t blow your own trumpet! 

•  jego wina •  as guilty as sin 

•  Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. •  Curiosity killed the cat. 

•  Bez pracy nie ma kołaczy. •  No gain no pain. 

•  Zwracasz się nie do tej osoby, co trzeba. •  You are barking up the wrong tree. 

•  komplikacja, haczyk, lis w kurniku •  a fly in the ointment 

•  zbudowany •  built 

•  koszyk •  basket 

•  cieplarnia •  glass house 

•  dużo kosztować •  cost an arm and a leg 

•  z łatwością •  at ease 

•  wygląd •  appearance 

•  krzak •  bush 

•  szczekać •  bark 

•  błyszczeć, lśnić, świecić się •  glitter 

•  Kiedy o tym pomyślę, jest tylko jedno 

rozwiązanie. 

•  Come think of it, there is only one way to 

go. 

•  Nie będziesz tego owijał w bawełnę. •  You won´t beat about the bush. 

•  Dzielony ból połowa bólu. •  Grief divided is made lighter. 

•  Być zbyt długo w jednym miejscu, to 

niedobrze. 

•  Familiarity breeds contempt. 

•  zysk •  gain 

•  opakowanie •  cover 

•  błogość •  bliss 
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•  skończyć •  come to an end 

•  Nie wsadzaj wszystkich jaj do jednego 

koszyka. 

•  Don´t put all your eggs in one basket. 

•  Cicha woda brzegi rwie. •  Still water runs deep. 

•  bez pieniędzy, popsuty •  broke 

•  Kto igra z ogniem, może się popalić. •  If you play with fire, you will get burned. 

•  zrujnować •  beggar 

•  Wszystko dobre raz się skończy. •  All good things come to an end. 

•  ciekawość •  curiosity 

•  Znów będzie dobrze. •  It is always darkest before the dawn. 

•  Piękno jest indywidualne. •  Beauty is in the eye of beholder. 

•  Nie rzucaj kamieniami w cieplarni. •  Don´t throw stones inside a glass house. 

•  widz, obserwator •  beholder 

•  Po każdym uderzeniu wstań. •  Fall seven times, stand up eight. 

•  Obiecanki cacanki a głupiemu radość. •  If wishes were horses, beggars would ride. 

•  pączek •  doughnut 

•  Tak jak wołasz w lesie, taką masz 

odpowiedź. Tak jak wołasz w las, taką masz 

odpowiedź. 

•  What goes around comes around. 

•  To musiało dużo kosztować. •  It must have cost an arm and a leg. 

•  owijać w bawełnę •  beat about the bush 

•  spadać •  fall 

•  faworyzować, dawać pierwszeństwo •  favour 

•  płot •  fence 

•  Pies, który szczeka, nie gryzie. •  Barking dog seldom bites. 

•  Spodziewaj się najlepszego, przygotuj się 
na najgorsze. 

•  Hope for the best, expect the worst. 

•  Jest w tym problem. Jest w tym jakiś 
haczyk. 

•  There is a fly in the ointment. 

•  głęboki •  deep 
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049_Lekcja dziewiąta_Przysłowie_02_Słownictwo - słuchaj! 

•  straw •  źdźbło, słoma 

•  link •  ogniwo 

•  to have sb. in sb´s corner •  mieć kogoś po czyjejś stronie 

•  inch •  palec 

•  mean •  środek 

•  hay •  siano 

•  half done •  połowa sukcesu 

•  wise •  mądry 

•  will •  wola 

•  steady •  stabilny, płynny 

•  make a killing •  dorobić się 

•  one-eyed •  jednooki 

•  mighty •  potężny, mocny 

•  honesty •  uczciwość 

•  laughter •  śmiech 

•  chew •  żuć 

•  suffice •  wystarczyć 

•  stich •  ścieg 

•  reap •  zbierać (urodzaj) 

•  rust •  rdza, rdzewieć 

•  mend •  naprawić 

•  it´s over •  skończyło się 

•  news •  nowinki, wiadomości 

•  shut •  zamknąć 

•  trick  •  sztuczka 

•  lightning •  błyskawica, piorun 

•  spilt •  rozlany 

•  throw •  rzucić 
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•  worm •  robak 

•  sight •  spojrzenie 

•  quarrel •  kłócić się 

•  paved •  brukowany 

•  tide •  przypływ 

•  weather the storm •  przeżyć burzę 

•  silence •  milczenie, cisza 

•  smoke •  dym 

•  manners •  maniery 

•  lining •  obwódka, lamówka, obramowanie, 

krawędź 

•  put off •  odłożyć na później 

•  mice •  myszy 

•  practise •  ćwiczenie, trening 

•  loaf •  kromka 

•  worth •  mieć wartość 

 

050_Lekcja dziewiąta_Przysłowie_02_Słownictwo - przetłumacz! 

•  połowa sukcesu •  half done 

•  brukowany •  paved 

•  naprawić •  mend 

•  potężny, mocny •  mighty 

•  mieć kogoś po czyjejś stronie •  to have sb. in sb´s corner 

•  nowinki, wiadomości •  news 

•  sztuczka •  trick  

•  jednooki •  one-eyed 

•  źdźbło, słoma •  straw 

•  siano •  hay 

•  maniery •  manners 
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•  milczenie, cisza •  silence 

•  błyskawica, piorun •  lightning 

•  wystarczyć •  suffice 

•  ścieg •  stich 

•  rdza, rdzewieć •  rust 

•  mądry •  wise 

•  palec •  inch 

•  kłócić się •  quarrel 

•  ogniwo •  link 

•  dorobić się •  make a killing 

•  środek •  mean 

•  spojrzenie •  sight 

•  przeżyć burzę •  weather the storm 

•  stabilny, płynny •  steady 

•  skończyło się •  it´s over 

•  śmiech •  laughter 

•  ćwiczenie, trening •  practise 

•  robak •  worm 

•  wola •  will 

•  rzucić •  throw 

•  dym •  smoke 

•  odłożyć na później •  put off 

•  rozlany •  spilt 

•  obwódka, lamówka, obramowanie, 

krawędź 
•  lining 

•  uczciwość •  honesty 

•  przypływ •  tide 

•  żuć •  chew 

•  myszy •  mice 
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•  kromka •  loaf 

•  zbierać (urodzaj) •  reap 

•  zamknąć •  shut 

•  mieć wartość •  worth 

 

051_Lekcja dziewiąta_Przysłowie_02_Słownictwo, ćwiczenia 
sprawdzające - słuchaj! 

•  half done •  połowa sukcesu 

•  A thing begun is half done. •  Dobry początek to połowa sukcesu. 

•  hay •  siano 

•  Make hay while the sun shines. •  Trzeba kuć żelazo póki jest gorące. 

•  honesty •  uczciwość 

•  Honesty is the best policy. •  Prosta droga najpewniejsza. 

•  chew •  żuć 

•  Don´t bite off more than you can chew. •  Nie bierz sobie zbyt dużego kawałka. 

•  inch •  palec 

•  Give an inch, they také a mile. •  Daj im palec a wezmą sobie całą rękę. 

•  it´s over •  skończyło się 

•  It´s not over till it´s over. •  To jeszcze nie koniec. Dzień się jeszcze nie 

skończył. 

•  laughter •  śmiech 

•  Laughter is the best medicine. •  Śmiech to najlepszy lekarz. Śmiech to 

zdrowie. 

•  lightning •  błyskawica, piorun 

•  Lightning never strikes twice in thesame 

place. 

•  Piorun nigdy nie uderzy dwa razy w to 

samo miejsce. 

•  lining •  obwódka, lamówka, obramowanie, 

krawędź 

•  Every cloud has a silver lining. •  Każda chmura ma złotą krawędź. Nie ma 

tego złego, co by na dobre nie wyszło. 

•  link •  ogniwo 
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•  A chain is as strong as its weakest link. •  Łańcuch jest tak silny, jak jego najsłabsze 

ogniwo. 

•  loaf •  kromka 

•  Half a loaf is better than none. •  Lepszy rydz niż nic. 

•  make a killing •  dorobić się 

•  By doing so you can make a killing. •  Jak to zrobisz, to się dorobisz. 

•  manners •  maniery 

•  Manners make the man. •  Według dobrych manier można rozpoznać 
dżentelmena. 

•  mean •  środek 

•  The end justifies the means. •  Cel uświęca środki. 

•  mend •  naprawić 

•  Never too late to mend. •  Na naprawę nigdy nie jest za późno. 

•  mice •  myszy 

•  The cat´s away, the mice will play. •  Gdy kota nie ma, myszy harcują. 

•  mighty •  potężny, mocny 

•  A word is mightier than a sword. •  Słowo ma większą moc od miecza. Słowo 

jest mocniejsze od miecza 

•  news •  nowinki, wiadomości 

•  No news is good news. •  Nie ma żadnych nowych wiadomości. 

•  one-eyed •  jednooki 

•  Among the blind the one eyed is King •  Między ślepymi jednooki królem. 

•  paved •  brukowany 

•  The road to hell is paved with good 

intentions. 

•  Droga do piekła wybrukowana jest 

dobrymi chęciami. 

•  practise •  ćwiczenie, trening 

•  Practice makes a master. •  Trening czyni mistrza. 

•  put off •  odłożyć na później 

•  Don´t put off until tomorrow what you can 

do today. 

•  Nie odkładaj na jutro tego, co możesz 

zrobić dzisiaj. 

•  reap •  zbierać (urodzaj) 
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•  As you sow, so you shall reap. •  Jak zasiejesz, tak zbierzesz. 

•  rust •  rdza, rdzewieć 

•  Better to wear out than to rust out. •  Lepiej się zużyć niż zardzewieć. 

•  shut •  zamknąć 

•  Where one door shuts, another opens. •  Gdzie jedne drzwi się zamknęły, tam 

drugie się otwierają. 

•  sight •  spojrzenie 

•  Out of sight, ouf of mind. •  Zejdzie z oczu, zejdzie z myśli. 

•  silence •  milczenie, cisza 

•  Silence is half consent. •  Milczenie znaczy (połowiczną) zgodę. 

•  smoke •  dym 

•  Where there is smoke, there´s fire. •  W każdej plotce trochę prawdy. Nie ma 

dymu bez ognia. 

•  spilt •  rozlany 

•  No use crying over spilt milk. •  Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. 

•  steady •  stabilny, płynny 

•  Slows and steady wins the race. •  Na początku nie przesadzaj. 

•  stich •  ścieg 

•  A stich in time saves nine. •  Nie odkładaj na jutro tego, co możesz 

zrobić dzisiaj. 

•  straw •  źdźbło, słoma 

•  A drowning will clutch to the straw •  Tonący brzytwy się chwyta. 

•  suffice •  wystarczyć 

•  Suffice is to say, that … •  Wystarczy powiedzieć, że… 

•  throw •  rzucić 

•  Don´t throw a baby with bathwater. •  Nie wylewaj dziecka z kąpielą. 

•  tide •  przypływ 

•  Time and tide wait for no man. •  Czas nie czeka na nikogo. 

•  to have sb. in sb´s corner •  mieć kogoś po czyjejś stronie 

•  He is lucky to have you in his corner. •  Ma szczęście, że jesteś po jego stronie. 
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•  trick  •  sztuczka 

•  Don´t teach an old dog new tricks. •  Starego psa nowych sztuczek nie nauczysz. 

•  weather the storm •  przeżyć burzę 

•  There are storms hard to weather. •  Są okresy trudne do przejścia. Są trudne do 

przejścia okresy. 

•  will •  wola 

•  Where there´s will, there is a way. •  Tam, gdzie jest wola, znajdzie się i sposób. 

Dla chcącego, nic trudnego. 

•  wise •  mądry 

•  Easy to be wise after the event. •  Mądry Polak po szkodzie. 

•  worm •  robak 

•  Early bird catches the worm. •  Kto rano wstaje temu Pan Bóg daje. 

•  worth •  mieć wartość 

•  A picture is worth a thousand word. •  Jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów. 

 

052_Lekcja dziewiąta_Przysłowie_02_Słownictwo, ćwiczenia 
sprawdzające - przetłumacz! 

•  połowa sukcesu •  half done 

•  Dobry początek to połowa sukcesu. •  A thing begun is half done. 

•  siano •  hay 

•  Trzeba kuć żelazo póki jest gorące. •  Make hay while the sun shines. 

•  uczciwość •  honesty 

•  Prosta droga najpewniejsza. •  Honesty is the best policy. 

•  żuć •  chew 

•  Nie bierz sobie zbyt dużego kawałka. •  Don´t bite off more than you can chew. 

•  palec •  inch 

•  Daj im palec a wezmą sobie całą rękę. •  Give an inch, they také a mile. 

•  skończyło się •  it´s over 

•  To jeszcze nie koniec. Dzień się jeszcze nie 

skończył. 

•  It´s not over till it´s over. 
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•  śmiech •  laughter 

•  Śmiech to najlepszy lekarz. Śmiech to 

zdrowie. 

•  Laughter is the best medicine. 

•  błyskawica, piorun •  lightning 

•  Piorun nigdy nie uderzy dwa razy w to 

samo miejsce. 

•  Lightning never strikes twice in thesame 

place. 

•  obwódka, lamówka, obramowanie, 

krawędź 
•  lining 

•  Każda chmura ma złotą krawędź. Nie ma 

tego złego, co by na dobre nie wyszło. 

•  Every cloud has a silver lining. 

•  ogniwo •  link 

•  Łańcuch jest tak silny, jak jego najsłabsze 

ogniwo. 

•  A chain is as strong as its weakest link. 

•  kromka •  loaf 

•  Lepszy rydz niż nic. •  Half a loaf is better than none. 

•  dorobić się •  make a killing 

•  Jak to zrobisz, to się dorobisz. •  By doing so you can make a killing. 

•  maniery •  manners 

•  Według dobrych manier można rozpoznać 
dżentelmena. 

•  Manners make the man. 

•  środek •  mean 

•  Cel uświęca środki. •  The end justifies the means. 

•  naprawić •  mend 

•  Na naprawę nigdy nie jest za późno. •  Never too late to mend. 

•  myszy •  mice 

•  Gdy kota nie ma, myszy harcują. •  The cat´s away, the mice will play. 

•  potężny, mocny •  mighty 

•  Słowo ma większą moc od miecza. Słowo 

jest mocniejsze od miecza 

•  A word is mightier than a sword. 

•  nowinki, wiadomości •  news 

•  Nie ma żadnych nowych wiadomości. •  No news is good news. 

•  jednooki •  one-eyed 
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•  Między ślepymi jednooki królem. •  Among the blind the one eyed is King 

•  brukowany •  paved 

•  Droga do piekła wybrukowana jest 

dobrymi chęciami. 

•  The road to hell is paved with good 

intentions. 

•  ćwiczenie, trening •  practise 

•  Trening czyni mistrza. •  Practice makes a master. 

•  odłożyć na później •  put off 

•  Nie odkładaj na jutro tego, co możesz 

zrobić dzisiaj. 

•  Don´t put off until tomorrow what you can 

do today. 

•  zbierać (urodzaj) •  reap 

•  Jak zasiejesz, tak zbierzesz. •  As you sow, so you shall reap. 

•  rdza, rdzewieć •  rust 

•  Lepiej się zużyć niż zardzewieć. •  Better to wear out than to rust out. 

•  zamknąć •  shut 

•  Gdzie jedne drzwi się zamknęły, tam 

drugie się otwierają. 
•  Where one door shuts, another opens. 

•  spojrzenie •  sight 

•  Zejdzie z oczu, zejdzie z myśli. •  Out of sight, ouf of mind. 

•  milczenie, cisza •  silence 

•  Milczenie znaczy (połowiczną) zgodę. •  Silence is half consent. 

•  dym •  smoke 

•  W każdej plotce trochę prawdy. Nie ma 

dymu bez ognia. 

•  Where there is smoke, there´s fire. 

•  rozlany •  spilt 

•  Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. •  No use crying over spilt milk. 

•  stabilny, płynny •  steady 

•  Na początku nie przesadzaj. •  Slows and steady wins the race. 

•  ścieg •  stich 

•  Nie odkładaj na jutro tego, co możesz 

zrobić dzisiaj. 

•  A stich in time saves nine. 

•  źdźbło, słoma •  straw 
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•  Tonący brzytwy się chwyta. •  A drowning will clutch to the straw 

•  wystarczyć •  suffice 

•  Wystarczy powiedzieć, że… •  Suffice is to say, that … 

•  rzucić •  throw 

•  Nie wylewaj dziecka z kąpielą. •  Don´t throw a baby with bathwater. 

•  przypływ •  tide 

•  Czas nie czeka na nikogo. •  Time and tide wait for no man. 

•  mieć kogoś po czyjejś stronie •  to have sb. in sb´s corner 

•  Ma szczęście, że jesteś po jego stronie. •  He is lucky to have you in his corner. 

•  sztuczka •  trick  

•  Starego psa nowych sztuczek nie nauczysz. •  Don´t teach an old dog new tricks. 

•  przeżyć burzę •  weather the storm 

•  Są okresy trudne do przejścia. Są trudne do 

przejścia okresy. 

•  There are storms hard to weather. 

•  wola •  will 

•  Tam, gdzie jest wola, znajdzie się i sposób. 

Dla chcącego, nic trudnego. 

•  Where there´s will, there is a way. 

•  mądry •  wise 

•  Mądry Polak po szkodzie. •  Easy to be wise after the event. 

•  robak •  worm 

•  Kto rano wstaje temu Pan Bóg daje. •  Early bird catches the worm. 

•  mieć wartość •  worth 

•  Jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów. •  A picture is worth a thousand word. 

 

053_Lekcja dziewiąta_Przysłowie_02_Ćwiczenia sprawdzające - 
słuchaj! 

•  Time and tide wait for no man. •  Czas nie czeka na nikogo. 

•  Laughter is the best medicine. •  Śmiech to najlepszy lekarz. Śmiech to 

zdrowie. 

•  No use crying over spilt milk. •  Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. 
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•  Never too late to mend. •  Na naprawę nigdy nie jest za późno. 

•  Do you mind if I take a raincheck on it? •  Czy będzie ci przeszkadzało, jeśli zrobię to 

później? 

•  Easy to be wise after the event. •  Mądry Polak po szkodzie. 

•  Where there is smoke, there´s fire. •  W każdej plotce trochę prawdy. Nie ma 

dymu bez ognia. 

•  Don´t put off until tomorrow what you can 

do today. 

•  Nie odkładaj na jutro tego, co możesz 

zrobić dzisiaj. 

•  There are storms hard to weather. •  Są okresy trudne do przejścia. Są trudne do 

przejścia okresy. 

•  Practice makes a master. •  Trening czyni mistrza. 

•  Lightning never strikes twice in thesame 

place. 

•  Piorun nigdy nie uderzy dwa razy w to 

samo miejsce. 

•  Don´t throw a baby with bathwater. •  Nie wylewaj dziecka z kąpielą. 

•  Early bird catches the worm. •  Kto rano wstaje temu Pan Bóg daje. 

•  Make hay while the sun shines. •  Trzeba kuć żelazo póki jest gorące. 

•  Half a loaf is better than none. •  Lepszy rydz niż nic. 

•  A thing begun is half done. •  Dobry początek to połowa sukcesu. 

•  Suffice is to say, that … •  Wystarczy powiedzieć, że… 

•  Where one door shuts, another opens. •  Gdzie jedne drzwi się zamknęły, tam 

drugie się otwierają. 

•  A chain is as strong as its weakest link. •  Łańcuch jest tak silny, jak jego najsłabsze 

ogniwo. 

•  Give an inch, they také a mile. •  Daj im palec a wezmą sobie całą rękę. 

•  The cat´s away, the mice will play. •  Gdy kota nie ma, myszy harcują. 

•  A word is mightier than a sword. •  Słowo ma większą moc od miecza. Słowo 

jest mocniejsze od miecza 

•  Better to wear out than to rust out. •  Lepiej się zużyć niż zardzewieć. 

•  The road to hell is paved with good 

intentions. 

•  Droga do piekła wybrukowana jest 

dobrymi chęciami. 

•  By doing so you can make a killing. •  Jak to zrobisz, to się dorobisz. 

•  A stich in time saves nine. •  Nie odkładaj na jutro tego, co możesz 

zrobić dzisiaj. 
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•  Among the blind the one eyed is King •  Między ślepymi jednooki królem. 

•  Don´t teach an old dog new tricks. •  Starego psa nowych sztuczek nie nauczysz. 

•  It´s not over till it´s over. •  To jeszcze nie koniec. Dzień się jeszcze nie 

skończył. 

•  Every cloud has a silver lining. •  Każda chmura ma złotą krawędź. Nie ma 

tego złego, co by na dobre nie wyszło. 

•  A drowning will clutch to the straw •  Tonący brzytwy się chwyta. 

•  Honesty is the best policy. •  Prosta droga najpewniejsza. 

•  Slows and steady wins the race. •  Na początku nie przesadzaj. 

•  He is lucky to have you in his corner. •  Ma szczęście, że jesteś po jego stronie. 

•  Where there´s will, there is a way. •  Tam, gdzie jest wola, znajdzie się i sposób. 

Dla chcącego, nic trudnego. 

•  Manners make the man. •  Według dobrych manier można rozpoznać 
dżentelmena. 

•  Don´t bite off more than you can chew. •  Nie bierz sobie zbyt dużego kawałka. 

•  The end justifies the means. •  Cel uświęca środki. 

•  No news is good news. •  Nie ma żadnych nowych wiadomości. 

•  Out of sight, ouf of mind. •  Zejdzie z oczu, zejdzie z myśli. 

•  Silence is half consent. •  Milczenie znaczy (połowiczną) zgodę. 

•  As you sow, so you shall reap. •  Jak zasiejesz, tak zbierzesz. 

•  A picture is worth a thousand word. •  Jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów. 

 

054_Lekcja dziewiąta_Przysłowie_02_Ćwiczenia sprawdzające - 
przetłumacz! 

•  Zejdzie z oczu, zejdzie z myśli. •  Out of sight, ouf of mind. 

•  Piorun nigdy nie uderzy dwa razy w to 

samo miejsce. 

•  Lightning never strikes twice in thesame 

place. 

•  Nie odkładaj na jutro tego, co możesz 

zrobić dzisiaj. 

•  Don´t put off until tomorrow what you can 

do today. 

•  Lepszy rydz niż nic. •  Half a loaf is better than none. 

•  Gdzie jedne drzwi się zamknęły, tam 

drugie się otwierają. 
•  Where one door shuts, another opens. 
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•  Droga do piekła wybrukowana jest 

dobrymi chęciami. 

•  The road to hell is paved with good 

intentions. 

•  To jeszcze nie koniec. Dzień się jeszcze nie 

skończył. 

•  It´s not over till it´s over. 

•  Gdy kota nie ma, myszy harcują. •  The cat´s away, the mice will play. 

•  Czy będzie ci przeszkadzało, jeśli zrobię to 

później? 

•  Do you mind if I take a raincheck on it? 

•  Na naprawę nigdy nie jest za późno. •  Never too late to mend. 

•  Słowo ma większą moc od miecza. Słowo 

jest mocniejsze od miecza 

•  A word is mightier than a sword. 

•  Nie wylewaj dziecka z kąpielą. •  Don´t throw a baby with bathwater. 

•  Trzeba kuć żelazo póki jest gorące. •  Make hay while the sun shines. 

•  Dobry początek to połowa sukcesu. •  A thing begun is half done. 

•  Nie bierz sobie zbyt dużego kawałka. •  Don´t bite off more than you can chew. 

•  Czas nie czeka na nikogo. •  Time and tide wait for no man. 

•  Kto rano wstaje temu Pan Bóg daje. •  Early bird catches the worm. 

•  Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. •  No use crying over spilt milk. 

•  Lepiej się zużyć niż zardzewieć. •  Better to wear out than to rust out. 

•  Są okresy trudne do przejścia. Są trudne do 

przejścia okresy. 

•  There are storms hard to weather. 

•  Między ślepymi jednooki królem. •  Among the blind the one eyed is King 

•  Tam, gdzie jest wola, znajdzie się i sposób. 

Dla chcącego, nic trudnego. 

•  Where there´s will, there is a way. 

•  Łańcuch jest tak silny, jak jego najsłabsze 

ogniwo. 

•  A chain is as strong as its weakest link. 

•  Wystarczy powiedzieć, że… •  Suffice is to say, that … 

•  Każda chmura ma złotą krawędź. Nie ma 

tego złego, co by na dobre nie wyszło. 

•  Every cloud has a silver lining. 

•  Ma szczęście, że jesteś po jego stronie. •  He is lucky to have you in his corner. 

•  Daj im palec a wezmą sobie całą rękę. •  Give an inch, they také a mile. 

•  Jak to zrobisz, to się dorobisz. •  By doing so you can make a killing. 

•  Tonący brzytwy się chwyta. •  A drowning will clutch to the straw 



 298 

•  Milczenie znaczy (połowiczną) zgodę. •  Silence is half consent. 

•  Mądry Polak po szkodzie. •  Easy to be wise after the event. 

•  W każdej plotce trochę prawdy. Nie ma 

dymu bez ognia. 

•  Where there is smoke, there´s fire. 

•  Starego psa nowych sztuczek nie nauczysz. •  Don´t teach an old dog new tricks. 

•  Trening czyni mistrza. •  Practice makes a master. 

•  Śmiech to najlepszy lekarz. Śmiech to 

zdrowie. 

•  Laughter is the best medicine. 

•  Nie ma żadnych nowych wiadomości. •  No news is good news. 

•  Cel uświęca środki. •  The end justifies the means. 

•  Według dobrych manier można rozpoznać 
dżentelmena. 

•  Manners make the man. 

•  Na początku nie przesadzaj. •  Slows and steady wins the race. 

•  Nie odkładaj na jutro tego, co możesz 

zrobić dzisiaj. 

•  A stich in time saves nine. 

•  Jak zasiejesz, tak zbierzesz. •  As you sow, so you shall reap. 

•  Prosta droga najpewniejsza. •  Honesty is the best policy. 

•  Jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów. •  A picture is worth a thousand word. 
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054_Lekcja dziewiąta_Przysłowie_02_karty 

half done A thing begun is half done. hay 

Make hay while the sun 

shines. 
honesty Honesty is the best policy. 

chew 
Don´t bite off more than you 

can chew. 
inch 

Give an inch, they také a 

mile. 
it´s over It´s not over till it´s over. 

laughter 
Laughter is the best 

medicine. 
lightning 

Lightning never strikes twice 

in thesame place. 
lining 

Every cloud has a silver 

lining. 
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siano 
Dobry początek to połowa 

sukcesu. 
połowa sukcesu 

Prosta droga najpewniejsza. uczciwość 
Trzeba kuć żelazo póki jest 

gorące. 

palec 
Nie bierz sobie zbyt dużego 

kawałka. 
żuć 

To jeszcze nie koniec. Dzień 
się jeszcze nie skończył. 

skończyło się 
Daj im palec a wezmą sobie 

całą rękę. 

błyskawica, piorun 
Śmiech to najlepszy lekarz. 

Śmiech to zdrowie. 
śmiech 

Każda chmura ma złotą 
krawędź. Nie ma tego złego, 

co by na dobre nie wyszło. 

obwódka, lamówka, 

obramowanie, krawędź 
Piorun nigdy nie uderzy dwa 

razy w to samo miejsce. 
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link 
A chain is as strong as its 

weakest link. 
loaf 

Half a loaf is better than 

none. 
make a killing 

By doing so you can make a 

killing. 

manners Manners make the man. mean 

The end justifies the means. mend Never too late to mend. 

mice 
The cat´s away, the mice will 

play. 
mighty 

A word is mightier than a 

sword. 
news No news is good news. 
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kromka 
Łańcuch jest tak silny, jak 

jego najsłabsze ogniwo. 
ogniwo 

Jak to zrobisz, to się 
dorobisz. 

dorobić się Lepszy rydz niż nic. 

środek 

Według dobrych manier 

można rozpoznać 
dżentelmena. 

maniery 

Na naprawę nigdy nie jest za 

późno. 
naprawić Cel uświęca środki. 

potężny, mocny 
Gdy kota nie ma, myszy 

harcują. 
myszy 

Nie ma żadnych nowych 

wiadomości. 
nowinki, wiadomości 

Słowo ma większą moc od 

miecza. Słowo jest 

mocniejsze od miecza 
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one-eyed 
Among the blind the one 

eyed is King 
paved 

The road to hell is paved with 

good intentions. 
practise Practice makes a master. 

put off 
Don´t put off until tomorrow 

what you can do today. 
reap 

As you sow, so you shall 

reap. 
rust 

Better to wear out than to rust 

out. 

shut 
Where one door shuts, 

another opens. 
sight 

Out of sight, ouf of mind. silence Silence is half consent. 
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brukowany 
Między ślepymi jednooki 

królem. 
jednooki 

Trening czyni mistrza. ćwiczenie, trening 

Droga do piekła 

wybrukowana jest dobrymi 

chęciami. 

zbierać (urodzaj) 
Nie odkładaj na jutro tego, co 

możesz zrobić dzisiaj. 
odłożyć na później 

Lepiej się zużyć niż 
zardzewieć. 

rdza, rdzewieć Jak zasiejesz, tak zbierzesz. 

spojrzenie 

Gdzie jedne drzwi się 
zamknęły, tam drugie się 

otwierają. 
zamknąć 

Milczenie znaczy 

(połowiczną) zgodę. 
milczenie, cisza 

Zejdzie z oczu, zejdzie z 

myśli. 
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smoke 
Where there is smoke, there´s 

fire. 
spilt 

No use crying over spilt milk. steady 
Slows and steady wins the 

race. 

stich A stich in time saves nine. straw 

A drowning will clutch to the 

straw 
suffice Suffice is to say, that … 

throw 
Don´t throw a baby with 

bathwater. 
tide 

Time and tide wait for no 

man. 
to have sb. in sb´s corner 

He is lucky to have you in his 

corner. 
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rozlany 

W każdej plotce trochę 
prawdy. Nie ma dymu bez 

ognia. 

dym 

Na początku nie przesadzaj. stabilny, płynny 
Nie ma co płakać nad 

rozlanym mlekiem. 

źdźbło, słoma 
Nie odkładaj na jutro tego, co 

możesz zrobić dzisiaj. 
ścieg 

Wystarczy powiedzieć, że… wystarczyć Tonący brzytwy się chwyta. 

przypływ 
Nie wylewaj dziecka z 

kąpielą. 
rzucić 

Ma szczęście, że jesteś po 

jego stronie. 
mieć kogoś po czyjejś stronie Czas nie czeka na nikogo. 
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trick  
Don´t teach an old dog new 

tricks. 
weather the storm 

There are storms hard to 

weather. 
will 

Where there´s will, there is a 

way. 

wise 
Easy to be wise after the 

event. 
worm 

Early bird catches the worm. worth 
A picture is worth a thousand 

word. 

-  -  -  

-  -  -  
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przeżyć burzę 
Starego psa nowych sztuczek 

nie nauczysz. 
sztuczka 

Tam, gdzie jest wola, 

znajdzie się i sposób. Dla 

chcącego, nic trudnego. 

wola 

Są okresy trudne do 

przejścia. Są trudne do 

przejścia okresy. 

robak Mądry Polak po szkodzie. mądry 

Jeden obraz wart więcej niż 
tysiąc słów. 

mieć wartość 
Kto rano wstaje temu Pan 

Bóg daje. 
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054_Lekcja dziewiąta_Przysłowie_02_test 

•  naprawić ................................................................. 

•  Prosta droga najpewniejsza. ................................................................. 

•  Na początku nie przesadzaj. ................................................................. 

•  Na naprawę nigdy nie jest za późno. ................................................................. 

•  Każda chmura ma złotą krawędź. Nie ma 

tego złego, co by na dobre nie wyszło. 

................................................................. 

•  Milczenie znaczy (połowiczną) zgodę. ................................................................. 

•  środek ................................................................. 

•  przeżyć burzę ................................................................. 

•  W każdej plotce trochę prawdy. Nie ma 

dymu bez ognia. 

................................................................. 

•  Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. ................................................................. 

•  Nie ma żadnych nowych wiadomości. ................................................................. 

•  nowinki, wiadomości ................................................................. 

•  Lepszy rydz niż nic. ................................................................. 

•  Dobry początek to połowa sukcesu. ................................................................. 

•  Ma szczęście, że jesteś po jego stronie. ................................................................. 

•  Piorun nigdy nie uderzy dwa razy w to 

samo miejsce. 

................................................................. 

•  Trening czyni mistrza. ................................................................. 

•  mądry ................................................................. 

•  sztuczka ................................................................. 

•  palec ................................................................. 

•  skończyło się ................................................................. 

•  wola ................................................................. 

•  Czas nie czeka na nikogo. ................................................................. 

•  rozlany ................................................................. 

•  rdza, rdzewieć ................................................................. 

•  mieć kogoś po czyjejś stronie ................................................................. 
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•  zbierać (urodzaj) ................................................................. 

•  Wystarczy powiedzieć, że… ................................................................. 

•  Starego psa nowych sztuczek nie nauczysz. ................................................................. 

•  robak ................................................................. 

•  Łańcuch jest tak silny, jak jego najsłabsze 

ogniwo. 

................................................................. 

•  siano ................................................................. 

•  jednooki ................................................................. 

•  Tam, gdzie jest wola, znajdzie się i sposób. 

Dla chcącego, nic trudnego. 

................................................................. 

•  ogniwo ................................................................. 

•  Lepiej się zużyć niż zardzewieć. ................................................................. 

•  zamknąć ................................................................. 

•  Daj im palec a wezmą sobie całą rękę. ................................................................. 

•  Między ślepymi jednooki królem. ................................................................. 

•  mieć wartość ................................................................. 

•  Tonący brzytwy się chwyta. ................................................................. 

•  Jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów. ................................................................. 

•  Jak to zrobisz, to się dorobisz. ................................................................. 

•  kromka ................................................................. 

•  Kto rano wstaje temu Pan Bóg daje. ................................................................. 

•  Zejdzie z oczu, zejdzie z myśli. ................................................................. 

•  dym ................................................................. 

•  żuć ................................................................. 

•  milczenie, cisza ................................................................. 

•  ścieg ................................................................. 

•  uczciwość ................................................................. 

•  Trzeba kuć żelazo póki jest gorące. ................................................................. 

•  błyskawica, piorun ................................................................. 

•  Słowo ma większą moc od miecza. Słowo ................................................................. 
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jest mocniejsze od miecza 

•  Cel uświęca środki. ................................................................. 

•  brukowany ................................................................. 

•  dorobić się ................................................................. 

•  połowa sukcesu ................................................................. 

•  wystarczyć ................................................................. 

•  potężny, mocny ................................................................. 

•  To jeszcze nie koniec. Dzień się jeszcze nie 

skończył. 

................................................................. 

•  Nie odkładaj na jutro tego, co możesz 

zrobić dzisiaj. 

................................................................. 

•  Nie bierz sobie zbyt dużego kawałka. ................................................................. 

•  źdźbło, słoma ................................................................. 

•  ćwiczenie, trening ................................................................. 

•  Droga do piekła wybrukowana jest 

dobrymi chęciami. 

................................................................. 

•  Mądry Polak po szkodzie. ................................................................. 

•  Gdy kota nie ma, myszy harcują. ................................................................. 

•  rzucić ................................................................. 

•  maniery ................................................................. 

•  spojrzenie ................................................................. 

•  myszy ................................................................. 

•  Jak zasiejesz, tak zbierzesz. ................................................................. 

•  przypływ ................................................................. 

•  obwódka, lamówka, obramowanie, 

krawędź 
................................................................. 

•  Śmiech to najlepszy lekarz. Śmiech to 

zdrowie. 

................................................................. 

•  stabilny, płynny ................................................................. 

•  Nie odkładaj na jutro tego, co możesz 

zrobić dzisiaj. 

................................................................. 

•  Nie wylewaj dziecka z kąpielą. ................................................................. 
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•  Są okresy trudne do przejścia. Są trudne do 

przejścia okresy. 

................................................................. 

•  śmiech ................................................................. 

•  odłożyć na później ................................................................. 

•  Według dobrych manier można rozpoznać 
dżentelmena. 

................................................................. 

•  Gdzie jedne drzwi się zamknęły, tam 

drugie się otwierają. 
................................................................. 

 

054_Lekcja dziewiąta_Przysłowie_02_test_klucz 

•  naprawić •  mend 

•  Prosta droga najpewniejsza. •  Honesty is the best policy. 

•  Na początku nie przesadzaj. •  Slows and steady wins the race. 

•  Na naprawę nigdy nie jest za późno. •  Never too late to mend. 

•  Każda chmura ma złotą krawędź. Nie ma 

tego złego, co by na dobre nie wyszło. 

•  Every cloud has a silver lining. 

•  Milczenie znaczy (połowiczną) zgodę. •  Silence is half consent. 

•  środek •  mean 

•  przeżyć burzę •  weather the storm 

•  W każdej plotce trochę prawdy. Nie ma 

dymu bez ognia. 

•  Where there is smoke, there´s fire. 

•  Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. •  No use crying over spilt milk. 

•  Nie ma żadnych nowych wiadomości. •  No news is good news. 

•  nowinki, wiadomości •  news 

•  Lepszy rydz niż nic. •  Half a loaf is better than none. 

•  Dobry początek to połowa sukcesu. •  A thing begun is half done. 

•  Ma szczęście, że jesteś po jego stronie. •  He is lucky to have you in his corner. 

•  Piorun nigdy nie uderzy dwa razy w to 

samo miejsce. 

•  Lightning never strikes twice in thesame 

place. 

•  Trening czyni mistrza. •  Practice makes a master. 

•  mądry •  wise 

•  sztuczka •  trick  
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•  palec •  inch 

•  skończyło się •  it´s over 

•  wola •  will 

•  Czas nie czeka na nikogo. •  Time and tide wait for no man. 

•  rozlany •  spilt 

•  rdza, rdzewieć •  rust 

•  mieć kogoś po czyjejś stronie •  to have sb. in sb´s corner 

•  zbierać (urodzaj) •  reap 

•  Wystarczy powiedzieć, że… •  Suffice is to say, that … 

•  Starego psa nowych sztuczek nie nauczysz. •  Don´t teach an old dog new tricks. 

•  robak •  worm 

•  Łańcuch jest tak silny, jak jego najsłabsze 

ogniwo. 

•  A chain is as strong as its weakest link. 

•  siano •  hay 

•  jednooki •  one-eyed 

•  Tam, gdzie jest wola, znajdzie się i sposób. 

Dla chcącego, nic trudnego. 

•  Where there´s will, there is a way. 

•  ogniwo •  link 

•  Lepiej się zużyć niż zardzewieć. •  Better to wear out than to rust out. 

•  zamknąć •  shut 

•  Daj im palec a wezmą sobie całą rękę. •  Give an inch, they také a mile. 

•  Między ślepymi jednooki królem. •  Among the blind the one eyed is King 

•  mieć wartość •  worth 

•  Tonący brzytwy się chwyta. •  A drowning will clutch to the straw 

•  Jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów. •  A picture is worth a thousand word. 

•  Jak to zrobisz, to się dorobisz. •  By doing so you can make a killing. 

•  kromka •  loaf 

•  Kto rano wstaje temu Pan Bóg daje. •  Early bird catches the worm. 

•  Zejdzie z oczu, zejdzie z myśli. •  Out of sight, ouf of mind. 

•  dym •  smoke 
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•  żuć •  chew 

•  milczenie, cisza •  silence 

•  ścieg •  stich 

•  uczciwość •  honesty 

•  Trzeba kuć żelazo póki jest gorące. •  Make hay while the sun shines. 

•  błyskawica, piorun •  lightning 

•  Słowo ma większą moc od miecza. Słowo 

jest mocniejsze od miecza 

•  A word is mightier than a sword. 

•  Cel uświęca środki. •  The end justifies the means. 

•  brukowany •  paved 

•  dorobić się •  make a killing 

•  połowa sukcesu •  half done 

•  wystarczyć •  suffice 

•  potężny, mocny •  mighty 

•  To jeszcze nie koniec. Dzień się jeszcze nie 

skończył. 

•  It´s not over till it´s over. 

•  Nie odkładaj na jutro tego, co możesz 

zrobić dzisiaj. 

•  Don´t put off until tomorrow what you can 

do today. 

•  Nie bierz sobie zbyt dużego kawałka. •  Don´t bite off more than you can chew. 

•  źdźbło, słoma •  straw 

•  ćwiczenie, trening •  practise 

•  Droga do piekła wybrukowana jest 

dobrymi chęciami. 

•  The road to hell is paved with good 

intentions. 

•  Mądry Polak po szkodzie. •  Easy to be wise after the event. 

•  Gdy kota nie ma, myszy harcują. •  The cat´s away, the mice will play. 

•  rzucić •  throw 

•  maniery •  manners 

•  spojrzenie •  sight 

•  myszy •  mice 

•  Jak zasiejesz, tak zbierzesz. •  As you sow, so you shall reap. 

•  przypływ •  tide 



 315 

•  obwódka, lamówka, obramowanie, 

krawędź 
•  lining 

•  Śmiech to najlepszy lekarz. Śmiech to 

zdrowie. 

•  Laughter is the best medicine. 

•  stabilny, płynny •  steady 

•  Nie odkładaj na jutro tego, co możesz 

zrobić dzisiaj. 

•  A stich in time saves nine. 

•  Nie wylewaj dziecka z kąpielą. •  Don´t throw a baby with bathwater. 

•  Są okresy trudne do przejścia. Są trudne do 

przejścia okresy. 

•  There are storms hard to weather. 

•  śmiech •  laughter 

•  odłożyć na później •  put off 

•  Według dobrych manier można rozpoznać 
dżentelmena. 

•  Manners make the man. 

•  Gdzie jedne drzwi się zamknęły, tam 

drugie się otwierają. 
•  Where one door shuts, another opens. 
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055_Lekcja dziesiąta_Rzeczowniki_01_Słownictwo - słuchaj! 

•  cod •  dorsz 

•  copse •  młodnik, gąszcz 

•  brim •  brzeg 

•  booze •  wóda 

•  bliss •  doskonałe szczęście 

•  crate •  pudło, skrzynka 

•  bob •  szyling, grosz 

•  beaker •  kubek 

•  effigy •  manekin, nagrobek z rzeźbą 

•  assertion •  zapewnienie 

•  backing •  środowisko, tło 

•  balaclava •  maska 

•  barb •  zgryźliwa uwaga, insynuacja 

•  bellwether •  zapowiedź, wskaźnik 

•  cobble •  kostka brukowa 

•  bounty •  nagroda (za złapanie przestępcy) 

•  brow •  wierzchołek 

•  blurb •  tekst promocyjny 

•  column •  słup 

•  acronym •  skrót 

•  clairvoyant  •  jasnowidz 

•  clout •  wpływ, uderzenie 

•  bolt •  zasuwa, rygiel 

•  cash cushion •  bufor (pieniężny) 

•  boar •  dzik 

•  belfry •  dzwonnica w kościele 

•  catch •  haczyk, problem, zagwozdka 

•  bedspread •  prześcieradło 
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•  bead •  perełka, kropla 

•  creed •  przekonanie 

•  cog •  kółko zębate 

•  boon •  zaleta 

•  clincher •  przekonujący/dobitny dowód 

•  canter •  galopować 

•  court nod •  krótkie skinienie 

•  acquittal •  uniewinnienie 

•  acolyte •  pomocnik, sługus 

•  burr •  szkocki akcent 

•  bygones •  to, co się stało 

•  clue •  pojęcie, zdanie, przeczucie 

•  crest •  grzbiet, wierzchołek, herb 

•  banter •  rozmowa, pogaduszka 

•  crick •  tężec, skurcz 

 

056_Lekcja dziesiąta_Rzeczowniki_01_Słownictwo - przetłumacz! 

•  pomocnik, sługus •  acolyte 

•  doskonałe szczęście •  bliss 

•  grzbiet, wierzchołek, herb •  crest 

•  szyling, grosz •  bob 

•  kostka brukowa •  cobble 

•  bufor (pieniężny) •  cash cushion 

•  brzeg •  brim 

•  maska •  balaclava 

•  manekin, nagrobek z rzeźbą •  effigy 

•  perełka, kropla •  bead 

•  prześcieradło •  bedspread 

•  zaleta •  boon 
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•  wóda •  booze 

•  przekonujący/dobitny dowód •  clincher 

•  jasnowidz •  clairvoyant  

•  zasuwa, rygiel •  bolt 

•  rozmowa, pogaduszka •  banter 

•  dorsz •  cod 

•  szkocki akcent •  burr 

•  haczyk, problem, zagwozdka •  catch 

•  wpływ, uderzenie •  clout 

•  zgryźliwa uwaga, insynuacja •  barb 

•  skrót •  acronym 

•  zapowiedź, wskaźnik •  bellwether 

•  pojęcie, zdanie, przeczucie •  clue 

•  pudło, skrzynka •  crate 

•  galopować •  canter 

•  dzik •  boar 

•  tekst promocyjny •  blurb 

•  młodnik, gąszcz •  copse 

•  kółko zębate •  cog 

•  środowisko, tło •  backing 

•  to, co się stało •  bygones 

•  uniewinnienie •  acquittal 

•  zapewnienie •  assertion 

•  krótkie skinienie •  court nod 

•  wierzchołek •  brow 

•  przekonanie •  creed 

•  dzwonnica w kościele •  belfry 

•  kubek •  beaker 

•  nagroda (za złapanie przestępcy) •  bounty 
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•  słup •  column 

•  tężec, skurcz •  crick 

 

057_Lekcja dziesiąta_Rzeczowniki_01_Słownictwo, ćwiczenia 
sprawdzające - słuchaj! 

•  effigy •  manekin, nagrobek z rzeźbą 

•  There was an effigy on his grave. •  Na jego grobowcu była rzeźba. 

•  acolyte •  pomocnik, sługus 

•  His acolytes must be taken care of. •  Trzeba się zaopiekować jego 

pomocnikami. 

•  acquittal •  uniewinnienie 

•  The case ended in acquittal. •  Jego sprawa zakończyła się 
uniewinnieniem. 

•  acronym •  skrót 

•  Is there an acronym for it? •  Ma to jakiś skrót? 

•  alacrity •   

•  His alacrity was annoying. •   

•  assertion •  zapewnienie 

•  The assertion was repeated several times. •  Zapewnienie kilkakrotnie powtórzono. 

•  backing •  środowisko, tło 

•  The technology lacks regulatory backing. •  Technologia pozbawiona jest zakresu 

regulacji. 

•  balaclava •  maska 

•  She was wearing a balaclava and enormous 

mittens. 

•  Miała maskę i ogromne rękawice z jednym 

palcem. 

•  banter •  rozmowa, pogaduszka 

•  I was supposed to banter with them. •  Miałem z nimi pogadać. Miałem z nimi 

porozmawiać. 

•  barb •  zgryźliwa uwaga, insynuacja 

•  He tried to deflect the barb. •  Próbował zignorować tę insynuację. 
Próbował zignorować tę zgryźliwą uwagę. 

•  bead •  perełka, kropla 
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•  Beads of sweat began to appear on his 

forehead. 

•  Na czole pojawiły mu się krople potu. 

•  beaker •  kubek 

•  I pointed to the beaker the size of fire 

bucket. 

•  Wskazałem wiaderko wielkości wiadra 

przeciwpożarowego. 

•  bedspread •  prześcieradło 

•  This one was large enough to be a 

bedspread for two whales. 

•  Była tak duża, że spokojnie mogła być 
prześcieradłem dla dwóch wielorybów. 

•  belfry •  dzwonnica w kościele 

•  There was a belfry in the middle of the 

village. 

•  W środku wsi stała dzwonnica. 

•  bellwether •  zapowiedź, wskaźnik 

•  It is always a bellwether of what is to 

come. 

•  To jest zawsze zapowiedzią przyszłości. 

•  bliss •  doskonałe szczęście 

•  If it turns out to be a bliss, she ´ll never 

forgive you. 

•  Jak im to wyjdzie, nigdy ci tego nie 

wybaczą. 

•  blurb •  tekst promocyjny 

•  Who wrote the blurb for the inside flap? •  Kto napisał tekst promocyjny na 

wewnętrznej kopercie? 

•  boar •  dzik 

•  The chef entered carrying a large boar´s 

head on a silver salver. 

•  Szef kuchni wszedł niosąc dużą głowę 
dzika na srebrnej tacy. 

•  bob •  szyling, grosz 

•  He still had a few bob in the bank. •  Cały czas miał jeszcze w banku parę 
szylingów. Cały czas miał jeszcze w banku 

parę groszy. 

•  bolt •  zasuwa, rygiel 

•  He checked every door was bolted. •  Sprawdził, czy wszystkie drzwi miały 

zamkniętą zasuwę. Sprawdził, czy wszystkie 

drzwi były zaryglowane. 

•  boon •  zaleta 

•  The boon could not be granted. •  Nie było pewności, że będzie to zaletą. 

•  booze •  wóda 
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•  Will there be booze? •  Czy będzie tam coś do picia? 

•  bounty •  nagroda (za złapanie przestępcy) 

•  Despite a handsome bounty placed on his 

head, he never got caught. 

•  Pomimo wysokiej nagrody wypisanej za 

jego głowę, nigdy go nie złapano. 

•  brim •  brzeg 

•  He filled the mug to the brim. •  Napełnił kubek po brzegi. 

•  brow •  wierzchołek 

•  They were fifty yards from the brow of the 

hill. 

•  Znajdowali się pięćdziesiąt yardów od 

wierzchołka górki. 

•  burr •  szkocki akcent 

•  He said it with a slight Edinbourgh burr. •  Powiedział to z lekkim edynburskim 

akcentem. 

•  bygones •  to, co się stało 

•  I think this is an opportunity to let the 

bygones be bygones. 

•  Myślę, że to jest okazja, do zrobienia 

grubej krechy za przeszłością. Myślę, że to 

jest okazja, do zrobienia grubej linii za 

przeszłością. 

•  canter •  galopować 

•  England won in a canter •  Anglia wygrała o jeden sążeń. 

•  cash cushion •  bufor (pieniężny) 

•  No cash cushion available, sorry. •  Nie ma żadnego bufora (pieniężnego), 

przykro mi. 

•  catch •  haczyk, problem, zagwozdka 

•  Mind you, there is a catch! •  Ale uwaga, jest w tym jeden haczyk. 

•  clairvoyant  •  jasnowidz 

•  If that were so, you would not be an expert, 

but a clairvoyant. 

•  Gdyby to było tak, nie byłbyś specjalistą, 
ale jasnowidzem. 

•  clincher •  przekonujący/dobitny dowód 

•  His opinion was a clincher. •  Jego zdanie było przekonującym/dobitnym 

dowodem. 

•  clue •  pojęcie, zdanie, przeczucie 

•  I´ve got no clue what I should do. •  Nie mam pojęcia, co powinienem robić. 

•  cobble •  kostka brukowa 
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•  Around the building was a cobbled square. •  Wokół budynku był brukowany rynek. 

•  cod •  dorsz 

•  He loved dinig cod. •  Lubił zjadać dorsza na obiad. 

•  cog •  kółko zębate 

•  It was just a tiny cog in a well oiled 

machine. 

•  Było to tylko kółko zębate w dobrze 

działającej maszynie. 

•  column •  słup 

•  He writes advice columns. •  Pisze rubryki z poradami. 

•  copse •  młodnik, gąszcz 

•  It was hidden behind a copse of trees. •  Było to ukryte za kępką drzew. 

•  court nod •  krótkie skinienie 

•  He gave a curt nod. •  Skinął krótko. 

•  crate •  pudło, skrzynka 

•  If you return on time, there will be a crate 

of beer waiting for you. 

•  Jak wrócisz na czas, będzie na ciebie 

czekała skrzynka piw. 

•  creed •  przekonanie 

•  She considered the saying to be a creed, not 

a cliché 

•  Wierzyła, że to przysłowie, to święta 

prawda a nie tylko sztampa. Była przekonana, 

że to przysłowie, to święta prawda a nie tylko 

sztampa. 

•  crest •  grzbiet, wierzchołek, herb 

•  It is on the crest of the mountain, see? •  Jest to na grzbiecie górskim - widzisz to? 

•  crick •  tężec, skurcz 

•  The looking up gave me a crick. •  Z patrzenia do góry nabawił się tężca. Miał 

skurcz z patrzenia do góry. 

 

058_Lekcja dziesiąta_Rzeczowniki_01_Słownictwo, ćwiczenia 
sprawdzające - przetłumacz! 

•  manekin, nagrobek z rzeźbą •  effigy 

•  Na jego grobowcu była rzeźba. •  There was an effigy on his grave. 

•  pomocnik, sługus •  acolyte 

•  Trzeba się zaopiekować jego •  His acolytes must be taken care of. 



 323 

pomocnikami. 

•  uniewinnienie •  acquittal 

•  Jego sprawa zakończyła się 
uniewinnieniem. 

•  The case ended in acquittal. 

•  skrót •  acronym 

•  Ma to jakiś skrót? •  Is there an acronym for it? 

•   •  alacrity 

•   •  His alacrity was annoying. 

•  zapewnienie •  assertion 

•  Zapewnienie kilkakrotnie powtórzono. •  The assertion was repeated several times. 

•  środowisko, tło •  backing 

•  Technologia pozbawiona jest zakresu 

regulacji. 

•  The technology lacks regulatory backing. 

•  maska •  balaclava 

•  Miała maskę i ogromne rękawice z jednym 

palcem. 

•  She was wearing a balaclava and enormous 

mittens. 

•  rozmowa, pogaduszka •  banter 

•  Miałem z nimi pogadać. Miałem z nimi 

porozmawiać. 
•  I was supposed to banter with them. 

•  zgryźliwa uwaga, insynuacja •  barb 

•  Próbował zignorować tę insynuację. 
Próbował zignorować tę zgryźliwą uwagę. 

•  He tried to deflect the barb. 

•  perełka, kropla •  bead 

•  Na czole pojawiły mu się krople potu. •  Beads of sweat began to appear on his 

forehead. 

•  kubek •  beaker 

•  Wskazałem wiaderko wielkości wiadra 

przeciwpożarowego. 

•  I pointed to the beaker the size of fire 

bucket. 

•  prześcieradło •  bedspread 

•  Była tak duża, że spokojnie mogła być 
prześcieradłem dla dwóch wielorybów. 

•  This one was large enough to be a 

bedspread for two whales. 

•  dzwonnica w kościele •  belfry 
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•  W środku wsi stała dzwonnica. •  There was a belfry in the middle of the 

village. 

•  zapowiedź, wskaźnik •  bellwether 

•  To jest zawsze zapowiedzią przyszłości. •  It is always a bellwether of what is to 

come. 

•  doskonałe szczęście •  bliss 

•  Jak im to wyjdzie, nigdy ci tego nie 

wybaczą. 
•  If it turns out to be a bliss, she ´ll never 

forgive you. 

•  tekst promocyjny •  blurb 

•  Kto napisał tekst promocyjny na 

wewnętrznej kopercie? 

•  Who wrote the blurb for the inside flap? 

•  dzik •  boar 

•  Szef kuchni wszedł niosąc dużą głowę 
dzika na srebrnej tacy. 

•  The chef entered carrying a large boar´s 

head on a silver salver. 

•  szyling, grosz •  bob 

•  Cały czas miał jeszcze w banku parę 
szylingów. Cały czas miał jeszcze w banku 

parę groszy. 

•  He still had a few bob in the bank. 

•  zasuwa, rygiel •  bolt 

•  Sprawdził, czy wszystkie drzwi miały 

zamkniętą zasuwę. Sprawdził, czy wszystkie 

drzwi były zaryglowane. 

•  He checked every door was bolted. 

•  zaleta •  boon 

•  Nie było pewności, że będzie to zaletą. •  The boon could not be granted. 

•  wóda •  booze 

•  Czy będzie tam coś do picia? •  Will there be booze? 

•  nagroda (za złapanie przestępcy) •  bounty 

•  Pomimo wysokiej nagrody wypisanej za 

jego głowę, nigdy go nie złapano. 

•  Despite a handsome bounty placed on his 

head, he never got caught. 

•  brzeg •  brim 

•  Napełnił kubek po brzegi. •  He filled the mug to the brim. 

•  wierzchołek •  brow 

•  Znajdowali się pięćdziesiąt yardów od 

wierzchołka górki. 

•  They were fifty yards from the brow of the 

hill. 
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•  szkocki akcent •  burr 

•  Powiedział to z lekkim edynburskim 

akcentem. 

•  He said it with a slight Edinbourgh burr. 

•  to, co się stało •  bygones 

•  Myślę, że to jest okazja, do zrobienia 

grubej krechy za przeszłością. Myślę, że to 

jest okazja, do zrobienia grubej linii za 

przeszłością. 

•  I think this is an opportunity to let the 

bygones be bygones. 

•  galopować •  canter 

•  Anglia wygrała o jeden sążeń. •  England won in a canter 

•  bufor (pieniężny) •  cash cushion 

•  Nie ma żadnego bufora (pieniężnego), 

przykro mi. 

•  No cash cushion available, sorry. 

•  haczyk, problem, zagwozdka •  catch 

•  Ale uwaga, jest w tym jeden haczyk. •  Mind you, there is a catch! 

•  jasnowidz •  clairvoyant  

•  Gdyby to było tak, nie byłbyś specjalistą, 
ale jasnowidzem. 

•  If that were so, you would not be an expert, 

but a clairvoyant. 

•  przekonujący/dobitny dowód •  clincher 

•  Jego zdanie było przekonującym/dobitnym 

dowodem. 

•  His opinion was a clincher. 

•  pojęcie, zdanie, przeczucie •  clue 

•  Nie mam pojęcia, co powinienem robić. •  I´ve got no clue what I should do. 

•  kostka brukowa •  cobble 

•  Wokół budynku był brukowany rynek. •  Around the building was a cobbled square. 

•  dorsz •  cod 

•  Lubił zjadać dorsza na obiad. •  He loved dinig cod. 

•  kółko zębate •  cog 

•  Było to tylko kółko zębate w dobrze 

działającej maszynie. 

•  It was just a tiny cog in a well oiled 

machine. 

•  słup •  column 

•  Pisze rubryki z poradami. •  He writes advice columns. 
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•  młodnik, gąszcz •  copse 

•  Było to ukryte za kępką drzew. •  It was hidden behind a copse of trees. 

•  krótkie skinienie •  court nod 

•  Skinął krótko. •  He gave a curt nod. 

•  pudło, skrzynka •  crate 

•  Jak wrócisz na czas, będzie na ciebie 

czekała skrzynka piw. 

•  If you return on time, there will be a crate 

of beer waiting for you. 

•  przekonanie •  creed 

•  Wierzyła, że to przysłowie, to święta 

prawda a nie tylko sztampa. Była przekonana, 

że to przysłowie, to święta prawda a nie tylko 

sztampa. 

•  She considered the saying to be a creed, not 

a cliché 

•  grzbiet, wierzchołek, herb •  crest 

•  Jest to na grzbiecie górskim - widzisz to? •  It is on the crest of the mountain, see? 

•  tężec, skurcz •  crick 

•  Z patrzenia do góry nabawił się tężca. Miał 

skurcz z patrzenia do góry. 

•  The looking up gave me a crick. 

 

059_Lekcja dziesiąta_Rzeczowniki_01_Ćwiczenia sprawdzające - 
słuchaj! 

•  The case ended in acquittal. •  Jego sprawa zakończyła się 
uniewinnieniem. 

•  He said it with a slight Edinbourgh burr. •  Powiedział to z lekkim edynburskim 

akcentem. 

•  She was wearing a balaclava and enormous 

mittens. 

•  Miała maskę i ogromne rękawice z jednym 

palcem. 

•  Beads of sweat began to appear on his 

forehead. 

•  Na czole pojawiły mu się krople potu. 

•  This one was large enough to be a 

bedspread for two whales. 

•  Była tak duża, że spokojnie mogła być 
prześcieradłem dla dwóch wielorybów. 

•  If it turns out to be a bliss, she ´ll never 

forgive you. 

•  Jak im to wyjdzie, nigdy ci tego nie 

wybaczą. 

•  There was a belfry in the middle of the 

village. 

•  W środku wsi stała dzwonnica. 
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•  They were fifty yards from the brow of the 

hill. 

•  Znajdowali się pięćdziesiąt yardów od 

wierzchołka górki. 

•  Is there an acronym for it? •  Ma to jakiś skrót? 

•  I´ve got no clue what I should do. •  Nie mam pojęcia, co powinienem robić. 

•  The boon could not be granted. •  Nie było pewności, że będzie to zaletą. 

•  He filled the mug to the brim. •  Napełnił kubek po brzegi. 

•  He still had a few bob in the bank. •  Cały czas miał jeszcze w banku parę 
szylingów. Cały czas miał jeszcze w banku 

parę groszy. 

•  He loved dinig cod. •  Lubił zjadać dorsza na obiad. 

•  Who wrote the blurb for the inside flap? •  Kto napisał tekst promocyjny na 

wewnętrznej kopercie? 

•  I pointed to the beaker the size of fire 

bucket. 

•  Wskazałem wiaderko wielkości wiadra 

przeciwpożarowego. 

•  It was just a tiny cog in a well oiled 

machine. 

•  Było to tylko kółko zębate w dobrze 

działającej maszynie. 

•  I think this is an opportunity to let the 

bygones be bygones. 

•  Myślę, że to jest okazja, do zrobienia 

grubej krechy za przeszłością. Myślę, że to 

jest okazja, do zrobienia grubej linii za 

przeszłością. 

•  The technology lacks regulatory backing. •  Technologia pozbawiona jest zakresu 

regulacji. 

•  England won in a canter •  Anglia wygrała o jeden sążeń. 

•  His acolytes must be taken care of. •  Trzeba się zaopiekować jego 

pomocnikami. 

•  It was hidden behind a copse of trees. •  Było to ukryte za kępką drzew. 

•  The assertion was repeated several times. •  Zapewnienie kilkakrotnie powtórzono. 

•  He gave a curt nod. •  Skinął krótko. 

•  He tried to deflect the barb. •  Próbował zignorować tę insynuację. 
Próbował zignorować tę zgryźliwą uwagę. 

•  I was supposed to banter with them. •  Miałem z nimi pogadać. Miałem z nimi 

porozmawiać. 

•  Despite a handsome bounty placed on his 

head, he never got caught. 

•  Pomimo wysokiej nagrody wypisanej za 

jego głowę, nigdy go nie złapano. 

•  If you return on time, there will be a crate •  Jak wrócisz na czas, będzie na ciebie 



 328 

of beer waiting for you. czekała skrzynka piw. 

•  There was an effigy on his grave. •  Na jego grobowcu była rzeźba. 

•  It is always a bellwether of what is to 

come. 

•  To jest zawsze zapowiedzią przyszłości. 

•  The chef entered carrying a large boar´s 

head on a silver salver. 

•  Szef kuchni wszedł niosąc dużą głowę 
dzika na srebrnej tacy. 

•  Will there be booze? •  Czy będzie tam coś do picia? 

•  She considered the saying to be a creed, not 

a cliché 

•  Wierzyła, że to przysłowie, to święta 

prawda a nie tylko sztampa. Była przekonana, 

że to przysłowie, to święta prawda a nie tylko 

sztampa. 

•  He writes advice columns. •  Pisze rubryki z poradami. 

•  He checked every door was bolted. •  Sprawdził, czy wszystkie drzwi miały 

zamkniętą zasuwę. Sprawdził, czy wszystkie 

drzwi były zaryglowane. 

•  It is on the crest of the mountain, see? •  Jest to na grzbiecie górskim - widzisz to? 

•  Around the building was a cobbled square. •  Wokół budynku był brukowany rynek. 

•  If that were so, you would not be an expert, 

but a clairvoyant. 

•  Gdyby to było tak, nie byłbyś specjalistą, 
ale jasnowidzem. 

•  No cash cushion available, sorry. •  Nie ma żadnego bufora (pieniężnego), 

przykro mi. 

•  His opinion was a clincher. •  Jego zdanie było przekonującym/dobitnym 

dowodem. 

•  Mind you, there is a catch! •  Ale uwaga, jest w tym jeden haczyk. 

•  The looking up gave me a crick. •  Z patrzenia do góry nabawił się tężca. Miał 

skurcz z patrzenia do góry. 

 

060_Lekcja dziesiąta_Rzeczowniki_01_Ćwiczenia sprawdzające - 
przetłumacz! 

•  Zapewnienie kilkakrotnie powtórzono. •  The assertion was repeated several times. 

•  Wskazałem wiaderko wielkości wiadra 

przeciwpożarowego. 

•  I pointed to the beaker the size of fire 

bucket. 

•  Na czole pojawiły mu się krople potu. •  Beads of sweat began to appear on his 

forehead. 

•  Nie mam pojęcia, co powinienem robić. •  I´ve got no clue what I should do. 
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•  Myślę, że to jest okazja, do zrobienia 

grubej krechy za przeszłością. Myślę, że to 

jest okazja, do zrobienia grubej linii za 

przeszłością. 

•  I think this is an opportunity to let the 

bygones be bygones. 

•  Powiedział to z lekkim edynburskim 

akcentem. 

•  He said it with a slight Edinbourgh burr. 

•  Kto napisał tekst promocyjny na 

wewnętrznej kopercie? 

•  Who wrote the blurb for the inside flap? 

•  Była tak duża, że spokojnie mogła być 
prześcieradłem dla dwóch wielorybów. 

•  This one was large enough to be a 

bedspread for two whales. 

•  Szef kuchni wszedł niosąc dużą głowę 
dzika na srebrnej tacy. 

•  The chef entered carrying a large boar´s 

head on a silver salver. 

•  Czy będzie tam coś do picia? •  Will there be booze? 

•  Anglia wygrała o jeden sążeń. •  England won in a canter 

•  Wierzyła, że to przysłowie, to święta 

prawda a nie tylko sztampa. Była przekonana, 

że to przysłowie, to święta prawda a nie tylko 

sztampa. 

•  She considered the saying to be a creed, not 

a cliché 

•  To jest zawsze zapowiedzią przyszłości. •  It is always a bellwether of what is to 

come. 

•  Próbował zignorować tę insynuację. 
Próbował zignorować tę zgryźliwą uwagę. 

•  He tried to deflect the barb. 

•  Znajdowali się pięćdziesiąt yardów od 

wierzchołka górki. 

•  They were fifty yards from the brow of the 

hill. 

•  Skinął krótko. •  He gave a curt nod. 

•  Napełnił kubek po brzegi. •  He filled the mug to the brim. 

•  Lubił zjadać dorsza na obiad. •  He loved dinig cod. 

•  Wokół budynku był brukowany rynek. •  Around the building was a cobbled square. 

•  Nie ma żadnego bufora (pieniężnego), 

przykro mi. 

•  No cash cushion available, sorry. 

•  Ma to jakiś skrót? •  Is there an acronym for it? 

•  Jego sprawa zakończyła się 
uniewinnieniem. 

•  The case ended in acquittal. 

•  Nie było pewności, że będzie to zaletą. •  The boon could not be granted. 

•  Ale uwaga, jest w tym jeden haczyk. •  Mind you, there is a catch! 
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•  Technologia pozbawiona jest zakresu 

regulacji. 

•  The technology lacks regulatory backing. 

•  Było to tylko kółko zębate w dobrze 

działającej maszynie. 

•  It was just a tiny cog in a well oiled 

machine. 

•  Sprawdził, czy wszystkie drzwi miały 

zamkniętą zasuwę. Sprawdził, czy wszystkie 

drzwi były zaryglowane. 

•  He checked every door was bolted. 

•  Trzeba się zaopiekować jego 

pomocnikami. 

•  His acolytes must be taken care of. 

•  Gdyby to było tak, nie byłbyś specjalistą, 
ale jasnowidzem. 

•  If that were so, you would not be an expert, 

but a clairvoyant. 

•  Jak wrócisz na czas, będzie na ciebie 

czekała skrzynka piw. 

•  If you return on time, there will be a crate 

of beer waiting for you. 

•  W środku wsi stała dzwonnica. •  There was a belfry in the middle of the 

village. 

•  Jak im to wyjdzie, nigdy ci tego nie 

wybaczą. 
•  If it turns out to be a bliss, she ´ll never 

forgive you. 

•  Miała maskę i ogromne rękawice z jednym 

palcem. 

•  She was wearing a balaclava and enormous 

mittens. 

•  Jego zdanie było przekonującym/dobitnym 

dowodem. 

•  His opinion was a clincher. 

•  Miałem z nimi pogadać. Miałem z nimi 

porozmawiać. 
•  I was supposed to banter with them. 

•  Pisze rubryki z poradami. •  He writes advice columns. 

•  Na jego grobowcu była rzeźba. •  There was an effigy on his grave. 

•  Było to ukryte za kępką drzew. •  It was hidden behind a copse of trees. 

•  Jest to na grzbiecie górskim - widzisz to? •  It is on the crest of the mountain, see? 

•  Pomimo wysokiej nagrody wypisanej za 

jego głowę, nigdy go nie złapano. 

•  Despite a handsome bounty placed on his 

head, he never got caught. 

•  Cały czas miał jeszcze w banku parę 
szylingów. Cały czas miał jeszcze w banku 

parę groszy. 

•  He still had a few bob in the bank. 

•  Z patrzenia do góry nabawił się tężca. Miał 

skurcz z patrzenia do góry. 

•  The looking up gave me a crick. 
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060_Lekcja dziesiąta_Rzeczowniki_01_karty. 

effigy 
There was an effigy on his 

grave. 
acolyte 

His acolytes must be taken 

care of. 
acquittal The case ended in acquittal. 

acronym Is there an acronym for it? alacrity 

His alacrity was annoying. assertion 
The assertion was repeated 

several times. 

backing 
The technology lacks 

regulatory backing. 
balaclava 

She was wearing a balaclava 

and enormous mittens. 
banter 

I was supposed to banter with 

them. 
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pomocnik, sługus 
Na jego grobowcu była 

rzeźba. 
manekin, nagrobek z rzeźbą 

Jego sprawa zakończyła się 
uniewinnieniem. 

uniewinnienie 
Trzeba się zaopiekować jego 

pomocnikami. 

 Ma to jakiś skrót? skrót 

Zapewnienie kilkakrotnie 

powtórzono. 
zapewnienie  

maska 
Technologia pozbawiona jest 

zakresu regulacji. 
środowisko, tło 

Miałem z nimi pogadać. 
Miałem z nimi porozmawiać. 

rozmowa, pogaduszka 
Miała maskę i ogromne 

rękawice z jednym palcem. 
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barb He tried to deflect the barb. bead 

Beads of sweat began to 

appear on his forehead. 
beaker 

I pointed to the beaker the 

size of fire bucket. 

bedspread 

This one was large enough to 

be a bedspread for two 

whales. 

belfry 

There was a belfry in the 

middle of the village. 
bellwether 

It is always a bellwether of 

what is to come. 

bliss 
If it turns out to be a bliss, 

she ´ll never forgive you. 
blurb 

Who wrote the blurb for the 

inside flap? 
boar 

The chef entered carrying a 

large boar´s head on a silver 

salver. 
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perełka, kropla 

Próbował zignorować tę 
insynuację. Próbował 

zignorować tę zgryźliwą 
uwagę. 

zgryźliwa uwaga, insynuacja 

Wskazałem wiaderko 

wielkości wiadra 

przeciwpożarowego. 

kubek 
Na czole pojawiły mu się 

krople potu. 

dzwonnica w kościele 

Była tak duża, że spokojnie 

mogła być prześcieradłem dla 

dwóch wielorybów. 

prześcieradło 

To jest zawsze zapowiedzią 
przyszłości. 

zapowiedź, wskaźnik 
W środku wsi stała 

dzwonnica. 

tekst promocyjny 
Jak im to wyjdzie, nigdy ci 

tego nie wybaczą. 
doskonałe szczęście 

Szef kuchni wszedł niosąc 

dużą głowę dzika na srebrnej 

tacy. 

dzik 
Kto napisał tekst promocyjny 

na wewnętrznej kopercie? 
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bob 
He still had a few bob in the 

bank. 
bolt 

He checked every door was 

bolted. 
boon 

The boon could not be 

granted. 

booze Will there be booze? bounty 

Despite a handsome bounty 

placed on his head, he never 

got caught. 

brim He filled the mug to the brim. 

brow 
They were fifty yards from 

the brow of the hill. 
burr 

He said it with a slight 

Edinbourgh burr. 
bygones 

I think this is an opportunity 

to let the bygones be 

bygones. 
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zasuwa, rygiel 

Cały czas miał jeszcze w 

banku parę szylingów. Cały 

czas miał jeszcze w banku 

parę groszy. 

szyling, grosz 

Nie było pewności, że będzie 

to zaletą. 
zaleta 

Sprawdził, czy wszystkie 

drzwi miały zamkniętą 
zasuwę. Sprawdził, czy 

wszystkie drzwi były 

zaryglowane. 

nagroda (za złapanie 

przestępcy) 
Czy będzie tam coś do picia? wóda 

Napełnił kubek po brzegi. brzeg 

Pomimo wysokiej nagrody 

wypisanej za jego głowę, 
nigdy go nie złapano. 

szkocki akcent 
Znajdowali się pięćdziesiąt 

yardów od wierzchołka górki. 
wierzchołek 

Myślę, że to jest okazja, do 

zrobienia grubej krechy za 

przeszłością. Myślę, że to jest 

okazja, do zrobienia grubej 

linii za przeszłością. 

to, co się stało 
Powiedział to z lekkim 

edynburskim akcentem. 
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canter England won in a canter cash cushion 

No cash cushion available, 

sorry. 
catch Mind you, there is a catch! 

clairvoyant  

If that were so, you would 

not be an expert, but a 

clairvoyant. 

clincher 

His opinion was a clincher. clue 
I´ve got no clue what I should 

do. 

cobble 
Around the building was a 

cobbled square. 
cod 

He loved dinig cod. cog 
It was just a tiny cog in a well 

oiled machine. 
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bufor (pieniężny) 
Anglia wygrała o jeden 

sążeń. 
galopować 

Ale uwaga, jest w tym jeden 

haczyk. 
haczyk, problem, zagwozdka 

Nie ma żadnego bufora 

(pieniężnego), przykro mi. 

przekonujący/dobitny dowód 
Gdyby to było tak, nie byłbyś 
specjalistą, ale jasnowidzem. 

jasnowidz 

Nie mam pojęcia, co 

powinienem robić. 
pojęcie, zdanie, przeczucie 

Jego zdanie było 

przekonującym/dobitnym 

dowodem. 

dorsz 
Wokół budynku był 

brukowany rynek. 
kostka brukowa 

Było to tylko kółko zębate w 

dobrze działającej maszynie. 
kółko zębate Lubił zjadać dorsza na obiad. 
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column He writes advice columns. copse 

It was hidden behind a copse 

of trees. 
court nod He gave a curt nod. 

crate 

If you return on time, there 

will be a crate of beer waiting 

for you. 

creed 

She considered the saying to 

be a creed, not a cliché 
crest 

It is on the crest of the 

mountain, see? 

crick 
The looking up gave me a 

crick. 
-  

-  -  -  
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młodnik, gąszcz Pisze rubryki z poradami. słup 

Skinął krótko. krótkie skinienie 
Było to ukryte za kępką 

drzew. 

przekonanie 

Jak wrócisz na czas, będzie 

na ciebie czekała skrzynka 

piw. 

pudło, skrzynka 

Jest to na grzbiecie górskim - 

widzisz to? 
grzbiet, wierzchołek, herb 

Wierzyła, że to przysłowie, to 

święta prawda a nie tylko 

sztampa. Była przekonana, że 

to przysłowie, to święta 

prawda a nie tylko sztampa. 

-  

Z patrzenia do góry nabawił 

się tężca. Miał skurcz z 

patrzenia do góry. 

tężec, skurcz 
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060_Lekcja dziesiąta_Rzeczowniki_01_test 

•  doskonałe szczęście ................................................................. 

•  Próbował zignorować tę insynuację. 
Próbował zignorować tę zgryźliwą uwagę. 

................................................................. 

•  Zapewnienie kilkakrotnie powtórzono. ................................................................. 

•  perełka, kropla ................................................................. 

•  Miała maskę i ogromne rękawice z jednym 

palcem. 

................................................................. 

•  bufor (pieniężny) ................................................................. 

•  Jak im to wyjdzie, nigdy ci tego nie 

wybaczą. 
................................................................. 

•  uniewinnienie ................................................................. 

•  zasuwa, rygiel ................................................................. 

•  zapewnienie ................................................................. 

•  Była tak duża, że spokojnie mogła być 
prześcieradłem dla dwóch wielorybów. 

................................................................. 

•  Technologia pozbawiona jest zakresu 

regulacji. 

................................................................. 

•  To jest zawsze zapowiedzią przyszłości. ................................................................. 

•  Trzeba się zaopiekować jego 

pomocnikami. 

................................................................. 

•  nagroda (za złapanie przestępcy) ................................................................. 

•  wóda ................................................................. 

•  to, co się stało ................................................................. 

•  szyling, grosz ................................................................. 

•  przekonanie ................................................................. 

•  Sprawdził, czy wszystkie drzwi miały 

zamkniętą zasuwę. Sprawdził, czy wszystkie 

drzwi były zaryglowane. 

................................................................. 

•  rozmowa, pogaduszka ................................................................. 

•  galopować ................................................................. 

•  zaleta ................................................................. 

•  Anglia wygrała o jeden sążeń. ................................................................. 
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•  Znajdowali się pięćdziesiąt yardów od 

wierzchołka górki. 

................................................................. 

•  Pisze rubryki z poradami. ................................................................. 

•  Jak wrócisz na czas, będzie na ciebie 

czekała skrzynka piw. 

................................................................. 

•  brzeg ................................................................. 

•  Nie mam pojęcia, co powinienem robić. ................................................................. 

•  słup ................................................................. 

•  Z patrzenia do góry nabawił się tężca. Miał 

skurcz z patrzenia do góry. 

................................................................. 

•  Jego sprawa zakończyła się 
uniewinnieniem. 

................................................................. 

•  pomocnik, sługus ................................................................. 

•  W środku wsi stała dzwonnica. ................................................................. 

•  Wierzyła, że to przysłowie, to święta 

prawda a nie tylko sztampa. Była przekonana, 

że to przysłowie, to święta prawda a nie tylko 

sztampa. 

................................................................. 

•  Lubił zjadać dorsza na obiad. ................................................................. 

•  Gdyby to było tak, nie byłbyś specjalistą, 
ale jasnowidzem. 

................................................................. 

•  Ma to jakiś skrót? ................................................................. 

•  dzwonnica w kościele ................................................................. 

•  Nie ma żadnego bufora (pieniężnego), 

przykro mi. 

................................................................. 

•  jasnowidz ................................................................. 

•  młodnik, gąszcz ................................................................. 

•   ................................................................. 

•  kółko zębate ................................................................. 

•  zgryźliwa uwaga, insynuacja ................................................................. 

•  haczyk, problem, zagwozdka ................................................................. 

•  szkocki akcent ................................................................. 

•  Cały czas miał jeszcze w banku parę ................................................................. 
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szylingów. Cały czas miał jeszcze w banku 

parę groszy. 

•  prześcieradło ................................................................. 

•  Wokół budynku był brukowany rynek. ................................................................. 

•  Było to ukryte za kępką drzew. ................................................................. 

•  dzik ................................................................. 

•  Ale uwaga, jest w tym jeden haczyk. ................................................................. 

•  Jest to na grzbiecie górskim - widzisz to? ................................................................. 

•  tężec, skurcz ................................................................. 

•  kostka brukowa ................................................................. 

•  Było to tylko kółko zębate w dobrze 

działającej maszynie. 

................................................................. 

•  Napełnił kubek po brzegi. ................................................................. 

•  przekonujący/dobitny dowód ................................................................. 

•  Wskazałem wiaderko wielkości wiadra 

przeciwpożarowego. 

................................................................. 

•  Jego zdanie było przekonującym/dobitnym 

dowodem. 

................................................................. 

•  krótkie skinienie ................................................................. 

•  kubek ................................................................. 

•  Czy będzie tam coś do picia? ................................................................. 

•   ................................................................. 

•  maska ................................................................. 

•  Na jego grobowcu była rzeźba. ................................................................. 

•  manekin, nagrobek z rzeźbą ................................................................. 

•  Miałem z nimi pogadać. Miałem z nimi 

porozmawiać. 
................................................................. 

•  Powiedział to z lekkim edynburskim 

akcentem. 

................................................................. 

•  pojęcie, zdanie, przeczucie ................................................................. 

•  Szef kuchni wszedł niosąc dużą głowę 
dzika na srebrnej tacy. 

................................................................. 
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•  środowisko, tło ................................................................. 

•  Kto napisał tekst promocyjny na 

wewnętrznej kopercie? 

................................................................. 

•  dorsz ................................................................. 

•  tekst promocyjny ................................................................. 

•  Pomimo wysokiej nagrody wypisanej za 

jego głowę, nigdy go nie złapano. 

................................................................. 

•  Myślę, że to jest okazja, do zrobienia 

grubej krechy za przeszłością. Myślę, że to 

jest okazja, do zrobienia grubej linii za 

przeszłością. 

................................................................. 

•  Nie było pewności, że będzie to zaletą. ................................................................. 

•  grzbiet, wierzchołek, herb ................................................................. 

•  Na czole pojawiły mu się krople potu. ................................................................. 

•  wierzchołek ................................................................. 

•  skrót ................................................................. 

•  pudło, skrzynka ................................................................. 

 

060_Lekcja dziesiąta_Rzeczowniki_01_test_klucz 

•  doskonałe szczęście •  bliss 

•  Próbował zignorować tę insynuację. 
Próbował zignorować tę zgryźliwą uwagę. 

•  He tried to deflect the barb. 

•  Zapewnienie kilkakrotnie powtórzono. •  The assertion was repeated several times. 

•  perełka, kropla •  bead 

•  Miała maskę i ogromne rękawice z jednym 

palcem. 

•  She was wearing a balaclava and enormous 

mittens. 

•  bufor (pieniężny) •  cash cushion 

•  Jak im to wyjdzie, nigdy ci tego nie 

wybaczą. 
•  If it turns out to be a bliss, she ´ll never 

forgive you. 

•  uniewinnienie •  acquittal 

•  zasuwa, rygiel •  bolt 

•  zapewnienie •  assertion 
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•  Była tak duża, że spokojnie mogła być 
prześcieradłem dla dwóch wielorybów. 

•  This one was large enough to be a 

bedspread for two whales. 

•  Technologia pozbawiona jest zakresu 

regulacji. 

•  The technology lacks regulatory backing. 

•  To jest zawsze zapowiedzią przyszłości. •  It is always a bellwether of what is to 

come. 

•  Trzeba się zaopiekować jego 

pomocnikami. 

•  His acolytes must be taken care of. 

•  nagroda (za złapanie przestępcy) •  bounty 

•  wóda •  booze 

•  to, co się stało •  bygones 

•  szyling, grosz •  bob 

•  przekonanie •  creed 

•  Sprawdził, czy wszystkie drzwi miały 

zamkniętą zasuwę. Sprawdził, czy wszystkie 

drzwi były zaryglowane. 

•  He checked every door was bolted. 

•  rozmowa, pogaduszka •  banter 

•  galopować •  canter 

•  zaleta •  boon 

•  Anglia wygrała o jeden sążeń. •  England won in a canter 

•  Znajdowali się pięćdziesiąt yardów od 

wierzchołka górki. 

•  They were fifty yards from the brow of the 

hill. 

•  Pisze rubryki z poradami. •  He writes advice columns. 

•  Jak wrócisz na czas, będzie na ciebie 

czekała skrzynka piw. 

•  If you return on time, there will be a crate 

of beer waiting for you. 

•  brzeg •  brim 

•  Nie mam pojęcia, co powinienem robić. •  I´ve got no clue what I should do. 

•  słup •  column 

•  Z patrzenia do góry nabawił się tężca. Miał 

skurcz z patrzenia do góry. 

•  The looking up gave me a crick. 

•  Jego sprawa zakończyła się 
uniewinnieniem. 

•  The case ended in acquittal. 

•  pomocnik, sługus •  acolyte 
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•  W środku wsi stała dzwonnica. •  There was a belfry in the middle of the 

village. 

•  Wierzyła, że to przysłowie, to święta 

prawda a nie tylko sztampa. Była przekonana, 

że to przysłowie, to święta prawda a nie tylko 

sztampa. 

•  She considered the saying to be a creed, not 

a cliché 

•  Lubił zjadać dorsza na obiad. •  He loved dinig cod. 

•  Gdyby to było tak, nie byłbyś specjalistą, 
ale jasnowidzem. 

•  If that were so, you would not be an expert, 

but a clairvoyant. 

•  Ma to jakiś skrót? •  Is there an acronym for it? 

•  dzwonnica w kościele •  belfry 

•  Nie ma żadnego bufora (pieniężnego), 

przykro mi. 

•  No cash cushion available, sorry. 

•  jasnowidz •  clairvoyant  

•  młodnik, gąszcz •  copse 

•   •  alacrity 

•  kółko zębate •  cog 

•  zgryźliwa uwaga, insynuacja •  barb 

•  haczyk, problem, zagwozdka •  catch 

•  szkocki akcent •  burr 

•  Cały czas miał jeszcze w banku parę 
szylingów. Cały czas miał jeszcze w banku 

parę groszy. 

•  He still had a few bob in the bank. 

•  prześcieradło •  bedspread 

•  Wokół budynku był brukowany rynek. •  Around the building was a cobbled square. 

•  Było to ukryte za kępką drzew. •  It was hidden behind a copse of trees. 

•  dzik •  boar 

•  Ale uwaga, jest w tym jeden haczyk. •  Mind you, there is a catch! 

•  Jest to na grzbiecie górskim - widzisz to? •  It is on the crest of the mountain, see? 

•  tężec, skurcz •  crick 

•  kostka brukowa •  cobble 

•  Było to tylko kółko zębate w dobrze 

działającej maszynie. 

•  It was just a tiny cog in a well oiled 

machine. 
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•  Napełnił kubek po brzegi. •  He filled the mug to the brim. 

•  przekonujący/dobitny dowód •  clincher 

•  Wskazałem wiaderko wielkości wiadra 

przeciwpożarowego. 

•  I pointed to the beaker the size of fire 

bucket. 

•  Jego zdanie było przekonującym/dobitnym 

dowodem. 

•  His opinion was a clincher. 

•  krótkie skinienie •  court nod 

•  kubek •  beaker 

•  Czy będzie tam coś do picia? •  Will there be booze? 

•   •  His alacrity was annoying. 

•  maska •  balaclava 

•  Na jego grobowcu była rzeźba. •  There was an effigy on his grave. 

•  manekin, nagrobek z rzeźbą •  effigy 

•  Miałem z nimi pogadać. Miałem z nimi 

porozmawiać. 
•  I was supposed to banter with them. 

•  Powiedział to z lekkim edynburskim 

akcentem. 

•  He said it with a slight Edinbourgh burr. 

•  pojęcie, zdanie, przeczucie •  clue 

•  Szef kuchni wszedł niosąc dużą głowę 
dzika na srebrnej tacy. 

•  The chef entered carrying a large boar´s 

head on a silver salver. 

•  środowisko, tło •  backing 

•  Kto napisał tekst promocyjny na 

wewnętrznej kopercie? 

•  Who wrote the blurb for the inside flap? 

•  dorsz •  cod 

•  tekst promocyjny •  blurb 

•  Pomimo wysokiej nagrody wypisanej za 

jego głowę, nigdy go nie złapano. 

•  Despite a handsome bounty placed on his 

head, he never got caught. 

•  Myślę, że to jest okazja, do zrobienia 

grubej krechy za przeszłością. Myślę, że to 

jest okazja, do zrobienia grubej linii za 

przeszłością. 

•  I think this is an opportunity to let the 

bygones be bygones. 

•  Nie było pewności, że będzie to zaletą. •  The boon could not be granted. 

•  grzbiet, wierzchołek, herb •  crest 
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•  Na czole pojawiły mu się krople potu. •  Beads of sweat began to appear on his 

forehead. 

•  wierzchołek •  brow 

•  skrót •  acronym 

•  pudło, skrzynka •  crate 
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061_Lekcja jedenasta_Rzeczowniki_02_Słownictwo - słuchaj! 

•  guile •  podchwytliwość, podstęp 

•  dole queue •  bezrobotni 

•  gist •  sedno 

•  deed •  skutek, uczynek 

•  cue •  bodziec, sygnał 

•  chaste peck •  niewinny pocałunek 

•  curfew •  cisza nocna, godzina policyjna 

•  grime •  wżarty brud 

•  death knell •  dzwon żałobny 

•  hint •  aluzja, napomknienie 

•  as if on cue •  na znak 

•  fable •  bajka, przesąd 

•  feat in itself •  uczynek, skutek 

•  footnote •  uwaga, aneks 

•  endorsement •  poparcie 

•  harbinger •  zapowiedź 

•  chuckle •  chichot 

•  figment •  wytwór 

•  hunk •  kawał chłopa 

•  hallmark •  typowy znak 

•  epitome •  ucieleśnienie, prototyp 

•  grater •  tarka 

•  furor •  poruszenie, zamieszanie 

•  dank •  wilgoć 

•  forte •  mocna strona 

•  holster •  kabura 

•  dismay •  przerażenie, groza 

•  draught •  łyk 
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•  dollop •  szczypta 

•  hurdle •  przeszkoda 

•  chump •  niedojda, jełop 

•  flipside of the coin •  druga strona medalu 

•  fuse •  bezpiecznik, zapalnik 

•  gem •  klejnot 

•  ember •  węgiel 

•  crumb •  okruszyny 

•  flank •  bok, pachwina 

•  crook •  oszust 

•  duvet •  kołdra, koc 

•  fledgling •  żółtodziób, początkujący 

•  dustbin •  śmietnik 

•  gale  •  wichura 

•  dysentry •  czerwonka bakteryjna 

•  heron •  czapla 

•  decoy •  przynęta 

•  chunk •  duża część 

 

062_Lekcja jedenasta_Rzeczowniki_02_Słownictwo - przetłumacz! 

•  wilgoć •  dank 

•  bodziec, sygnał •  cue 

•  skutek, uczynek •  deed 

•  niedojda, jełop •  chump 

•  sedno •  gist 

•  kabura •  holster 

•  na znak •  as if on cue 

•  czapla •  heron 

•  typowy znak •  hallmark 
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•  druga strona medalu •  flipside of the coin 

•  oszust •  crook 

•  węgiel •  ember 

•  bajka, przesąd •  fable 

•  tarka •  grater 

•  wżarty brud •  grime 

•  zapowiedź •  harbinger 

•  łyk •  draught 

•  bok, pachwina •  flank 

•  kołdra, koc •  duvet 

•  wytwór •  figment 

•  podchwytliwość, podstęp •  guile 

•  ucieleśnienie, prototyp •  epitome 

•  okruszyny •  crumb 

•  szczypta •  dollop 

•  przeszkoda •  hurdle 

•  poparcie •  endorsement 

•  czerwonka bakteryjna •  dysentry 

•  aluzja, napomknienie •  hint 

•  przerażenie, groza •  dismay 

•  cisza nocna, godzina policyjna •  curfew 

•  dzwon żałobny •  death knell 

•  mocna strona •  forte 

•  przynęta •  decoy 

•  uczynek, skutek •  feat in itself 

•  żółtodziób, początkujący •  fledgling 

•  klejnot •  gem 

•  kawał chłopa •  hunk 

•  śmietnik •  dustbin 
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•  bezrobotni •  dole queue 

•  wichura •  gale  

•  bezpiecznik, zapalnik •  fuse 

•  niewinny pocałunek •  chaste peck 

•  poruszenie, zamieszanie •  furor 

•  uwaga, aneks •  footnote 

•  chichot •  chuckle 

•  duża część •  chunk 

 

063_Lekcja jedenasta_Rzeczowniki_02_Słownictwo, ćwiczenia 
sprawdzające - słuchaj! 

•  crook •  oszust 

•  You are not going to give this crook a 

lifeline, are you? 

•  Nie zamierzasz dać temu oszustowi szansy, 

prawda? 

•  crumb •  okruszyny 

•  It is left to them to sweep the floor and 

gather up the crumb. 

•  Do nich należy pozamiatać podłogę i 
pozbierać okruszyny. To ich praca, żeby 

pozamiatać podłogę i pozbierać okruszyny. 

•  cue •  bodziec, sygnał 

•  She gave him a cue how to go on. •  Zasugerowała mu, jak dalej. Zasugerowała 

mu, jak kontynuować. 

•  as if on cue •  na znak 

•  As if on cue, both men rose from their 

places. 

•  Obydwaj mężczyźni wstali ze swoich 

miejsc, jakby ktoś dał im sygnał. 

•  curfew •  cisza nocna, godzina policyjna 

•  It was proved necessary to impose a curfew 

on the island 

•  Wprowadzenie godziny policyjnej okazało 

się na wyspie koniecznością. 

•  dank •  wilgoć 

•  Nobody appreciated the dank of the place. •  Nikomu nie podobała się wilgoć tego 

miejsca. 

•  death knell •  dzwon żałobny 

•  Everybody heard the death knell from the 

belfry. 

•  Wszyscy słyszeli bicie dzwonu żałobnego z 

dzwonnicy. 
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•  decoy •  przynęta 

•  It was there as a decoy. •  Było to tam jako przynęta. 

•  dismay •  przerażenie, groza 

•  To our dismay the company refused to pay 

a penny. 

•  Ku naszemu zdziwieniu, firma odmawiała 

zapłaty choćby centa. Ku naszemu 

zdziwieniu, firma odmówiła zapłaty choćby 

grosza. 

•  dole queue •  bezrobotni 

•  He joined the dole queue. •  Stał się bezrobotnym. 

•  dollop •  szczypta 

•  I could do with a dollop of your common 

sence. 

•  Przydałaby mi się szczypta twojego 

zdrowego rozsądku. 

•  draught •  łyk 

•  He drank it in one draught. •  Wypił to duszkiem. 

•  dustbin •  śmietnik 

•  It will end in the dustbin of history. •  To się stanie zapomnianą historią. 

•  duvet •  kołdra, koc 

•  We snuggled down under a thick duvet. •  Otuliliśmy się grubą kołdrą. 

•  dysentry •  czerwonka bakteryjna 

•  The army suffered from dysentry and 

scurvy. 

•  Armia cierpiała na szkorbut i czerwonkę. 
Wojsko cierpiało na szkorbut i czerwonkę. 

•  ember •  węgiel 

•  There was a little left to do other than to 

dampen down the embers. 

•  Nie było już wiele do zrobienia, oprócz 

zgaszenia ostatnich węgli. 

•  endorsement •  poparcie 

•  May I count on your endorsement? •  Czy mogę liczyć na twoje poparcie? 

•  epitome •  ucieleśnienie, prototyp 

•  He´s an epitome of a good boss. •  On jest ucieleśnieniem dobrego szefa. On 

jest prototypem dobrego szefa. 

•  fable •  bajka, przesąd 

•  They looked forward for the fabled fourth 

set. 

•  Cieszyli się na legendarnego czwartego 

seta. 
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•  feat in itself •  uczynek, skutek 

•  A feat in itslef. •  Bohaterski uczynek sam w sobie. 

•  figment •  wytwór 

•  It is almost as it was a figment of my 

imagination. 

•  Wygląda to prawie, jak by to był wytwór 

mojej fantazji. 

•  flank •  bok, pachwina 

•  He dug his spurs in the horse´s flank. •  Dźgnął konia w pachwinę ostrogami. 

•  fledgling •  żółtodziób, początkujący 

•  They sold the territory to the fledgling 

republic. 

•  Sprzedali to terytorium nowej republice. 

•  flipside of the coin •  druga strona medalu 

•  But there is a flipside of the coin. •  Ale jest tutaj także druga strona medalu. 

•  footnote •  uwaga, aneks 

•  I only have one footnote. •  Mam tylko jedną uwagę. 

•  forte •  mocna strona 

•  Small talk has never been his forte. •  Small talk nigdy nie był jego mocną stroną. 

•  furor •  poruszenie, zamieszanie 

•  He waited for the furor to die down. •  Czekał, zanim ucichło zamieszanie. 

•  fuse •  bezpiecznik, zapalnik 

•  He´s got a very short fuse. •  Łatwo wybucha. 

•  gale  •  wichura 

•  He assured him the tent would survive even 

a mountain gale. 

•  Zapewnili go, że ten namiot wytrzyma 

nawet wichurę w górach. 

•  gem •  klejnot 

•  The owner is a gem. •  Właściciel, to prawdziwy klejnot. 

Właściciel jest prawdziwym klejnotem. 

•  grater •  tarka 

•  There was a large chunk of cheese and a 

grater 

•  Leżał tam duży kawałek sera i tarka. 

•  grime •  wżarty brud 

•  The jets of water removed the grime. •  Strugi wody usuwały wżarty brud. 
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•  guile •  podchwytliwość, podstęp 

•  He replied without guile. •  Odpowiedział bez podstępu. 

•  hallmark •  typowy znak 

•  I am sure you will be able to handle this 

with diplomacy that has become a hallmark of 

our company. 

•  Jestem pewien, że będziesz to w stanie 

załatwić z dyplomacją, która jest 

charakterystyczna dla waszej spółki. 

•  harbinger •  zapowiedź 

•  It was a harbinger of all what was about to 

come. 

•  Była to zapowiedź tego, co miało przyjść. 

•  heron •  czapla 

•  Sometimes you can see even a herron. •  Czasami nawet czaplę można zobaczyć. 

•  hint •  aluzja, napomknienie 

•  He ignored the inapropriate hint. •  Zignorował tę niestosowną aluzję. 

•  holster •  kabura 

•  He took his pistol out of its holster. •  Wyciągnął pistolet z kabury. 

•  hunk •  kawał chłopa 

•  Fill me in, you fascinating hunk. •  Oświeć mnie, twardzielu. 

•  hurdle •  przeszkoda 

•  Each hurdle is a challenge. •  Każda przeszkoda jest wyzwaniem. 

•  chaste peck •  niewinny pocałunek 

•  She gave me a chaste peck on my lips. •  Pocałowała mnie niewinnie. 

•  chuckle •  chichot 

•  The chuckle was followed by the closing. •  Po skończeniu przemówienia słyszalny był 

chichot. 

•  chump •  niedojda, jełop 

•  I felt a right chump. •  Czułem się jak zupełny jełop. 

•  chunk •  duża część 

•  I may lose a chunk of my bonus. •  Mogę stracić dużą część premii. 
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064_Lekcja jedenasta_Rzeczowniki_02_Słownictwo, ćwiczenia 
sprawdzające - przetłumacz! 

•  oszust •  crook 

•  Nie zamierzasz dać temu oszustowi szansy, 

prawda? 

•  You are not going to give this crook a 

lifeline, are you? 

•  okruszyny •  crumb 

•  Do nich należy pozamiatać podłogę i 
pozbierać okruszyny. To ich praca, żeby 

pozamiatać podłogę i pozbierać okruszyny. 

•  It is left to them to sweep the floor and 

gather up the crumb. 

•  bodziec, sygnał •  cue 

•  Zasugerowała mu, jak dalej. Zasugerowała 

mu, jak kontynuować. 
•  She gave him a cue how to go on. 

•  na znak •  as if on cue 

•  Obydwaj mężczyźni wstali ze swoich 

miejsc, jakby ktoś dał im sygnał. 

•  As if on cue, both men rose from their 

places. 

•  cisza nocna, godzina policyjna •  curfew 

•  Wprowadzenie godziny policyjnej okazało 

się na wyspie koniecznością. 
•  It was proved necessary to impose a curfew 

on the island 

•  wilgoć •  dank 

•  Nikomu nie podobała się wilgoć tego 

miejsca. 

•  Nobody appreciated the dank of the place. 

•  dzwon żałobny •  death knell 

•  Wszyscy słyszeli bicie dzwonu żałobnego z 

dzwonnicy. 

•  Everybody heard the death knell from the 

belfry. 

•  przynęta •  decoy 

•  Było to tam jako przynęta. •  It was there as a decoy. 

•  przerażenie, groza •  dismay 

•  Ku naszemu zdziwieniu, firma odmawiała 

zapłaty choćby centa. Ku naszemu 

zdziwieniu, firma odmówiła zapłaty choćby 

grosza. 

•  To our dismay the company refused to pay 

a penny. 

•  bezrobotni •  dole queue 

•  Stał się bezrobotnym. •  He joined the dole queue. 

•  szczypta •  dollop 
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•  Przydałaby mi się szczypta twojego 

zdrowego rozsądku. 

•  I could do with a dollop of your common 

sence. 

•  łyk •  draught 

•  Wypił to duszkiem. •  He drank it in one draught. 

•  śmietnik •  dustbin 

•  To się stanie zapomnianą historią. •  It will end in the dustbin of history. 

•  kołdra, koc •  duvet 

•  Otuliliśmy się grubą kołdrą. •  We snuggled down under a thick duvet. 

•  czerwonka bakteryjna •  dysentry 

•  Armia cierpiała na szkorbut i czerwonkę. 
Wojsko cierpiało na szkorbut i czerwonkę. 

•  The army suffered from dysentry and 

scurvy. 

•  węgiel •  ember 

•  Nie było już wiele do zrobienia, oprócz 

zgaszenia ostatnich węgli. 

•  There was a little left to do other than to 

dampen down the embers. 

•  poparcie •  endorsement 

•  Czy mogę liczyć na twoje poparcie? •  May I count on your endorsement? 

•  ucieleśnienie, prototyp •  epitome 

•  On jest ucieleśnieniem dobrego szefa. On 

jest prototypem dobrego szefa. 

•  He´s an epitome of a good boss. 

•  bajka, przesąd •  fable 

•  Cieszyli się na legendarnego czwartego 

seta. 

•  They looked forward for the fabled fourth 

set. 

•  uczynek, skutek •  feat in itself 

•  Bohaterski uczynek sam w sobie. •  A feat in itslef. 

•  wytwór •  figment 

•  Wygląda to prawie, jak by to był wytwór 

mojej fantazji. 

•  It is almost as it was a figment of my 

imagination. 

•  bok, pachwina •  flank 

•  Dźgnął konia w pachwinę ostrogami. •  He dug his spurs in the horse´s flank. 

•  żółtodziób, początkujący •  fledgling 

•  Sprzedali to terytorium nowej republice. •  They sold the territory to the fledgling 

republic. 
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•  druga strona medalu •  flipside of the coin 

•  Ale jest tutaj także druga strona medalu. •  But there is a flipside of the coin. 

•  uwaga, aneks •  footnote 

•  Mam tylko jedną uwagę. •  I only have one footnote. 

•  mocna strona •  forte 

•  Small talk nigdy nie był jego mocną stroną. •  Small talk has never been his forte. 

•  poruszenie, zamieszanie •  furor 

•  Czekał, zanim ucichło zamieszanie. •  He waited for the furor to die down. 

•  bezpiecznik, zapalnik •  fuse 

•  Łatwo wybucha. •  He´s got a very short fuse. 

•  wichura •  gale  

•  Zapewnili go, że ten namiot wytrzyma 

nawet wichurę w górach. 

•  He assured him the tent would survive even 

a mountain gale. 

•  klejnot •  gem 

•  Właściciel, to prawdziwy klejnot. 

Właściciel jest prawdziwym klejnotem. 

•  The owner is a gem. 

•  tarka •  grater 

•  Leżał tam duży kawałek sera i tarka. •  There was a large chunk of cheese and a 

grater 

•  wżarty brud •  grime 

•  Strugi wody usuwały wżarty brud. •  The jets of water removed the grime. 

•  podchwytliwość, podstęp •  guile 

•  Odpowiedział bez podstępu. •  He replied without guile. 

•  typowy znak •  hallmark 

•  Jestem pewien, że będziesz to w stanie 

załatwić z dyplomacją, która jest 

charakterystyczna dla waszej spółki. 

•  I am sure you will be able to handle this 

with diplomacy that has become a hallmark of 

our company. 

•  zapowiedź •  harbinger 

•  Była to zapowiedź tego, co miało przyjść. •  It was a harbinger of all what was about to 

come. 

•  czapla •  heron 

•  Czasami nawet czaplę można zobaczyć. •  Sometimes you can see even a herron. 
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•  aluzja, napomknienie •  hint 

•  Zignorował tę niestosowną aluzję. •  He ignored the inapropriate hint. 

•  kabura •  holster 

•  Wyciągnął pistolet z kabury. •  He took his pistol out of its holster. 

•  kawał chłopa •  hunk 

•  Oświeć mnie, twardzielu. •  Fill me in, you fascinating hunk. 

•  przeszkoda •  hurdle 

•  Każda przeszkoda jest wyzwaniem. •  Each hurdle is a challenge. 

•  niewinny pocałunek •  chaste peck 

•  Pocałowała mnie niewinnie. •  She gave me a chaste peck on my lips. 

•  chichot •  chuckle 

•  Po skończeniu przemówienia słyszalny był 

chichot. 

•  The chuckle was followed by the closing. 

•  niedojda, jełop •  chump 

•  Czułem się jak zupełny jełop. •  I felt a right chump. 

•  duża część •  chunk 

•  Mogę stracić dużą część premii. •  I may lose a chunk of my bonus. 

 

065_Lekcja jedenasta_Rzeczowniki_02_Ćwiczenia sprawdzające - 
słuchaj! 

•  He took his pistol out of its holster. •  Wyciągnął pistolet z kabury. 

•  I felt a right chump. •  Czułem się jak zupełny jełop. 

•  He ignored the inapropriate hint. •  Zignorował tę niestosowną aluzję. 

•  I could do with a dollop of your common 

sence. 

•  Przydałaby mi się szczypta twojego 

zdrowego rozsądku. 

•  They looked forward for the fabled fourth 

set. 

•  Cieszyli się na legendarnego czwartego 

seta. 

•  The owner is a gem. •  Właściciel, to prawdziwy klejnot. 

Właściciel jest prawdziwym klejnotem. 

•  It was a harbinger of all what was about to 

come. 

•  Była to zapowiedź tego, co miało przyjść. 
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•  He´s got a very short fuse. •  Łatwo wybucha. 

•  It was there as a decoy. •  Było to tam jako przynęta. 

•  The jets of water removed the grime. •  Strugi wody usuwały wżarty brud. 

•  He´s an epitome of a good boss. •  On jest ucieleśnieniem dobrego szefa. On 

jest prototypem dobrego szefa. 

•  There was a large chunk of cheese and a 

grater 

•  Leżał tam duży kawałek sera i tarka. 

•  Is he in a financial strait? •  Macie problemy finansowe? Brakuje wam 

pieniędzy? 

•  It is almost as it was a figment of my 

imagination. 

•  Wygląda to prawie, jak by to był wytwór 

mojej fantazji. 

•  But there is a flipside of the coin. •  Ale jest tutaj także druga strona medalu. 

•  The army suffered from dysentry and 

scurvy. 

•  Armia cierpiała na szkorbut i czerwonkę. 
Wojsko cierpiało na szkorbut i czerwonkę. 

•  It is left to them to sweep the floor and 

gather up the crumb. 

•  Do nich należy pozamiatać podłogę i 
pozbierać okruszyny. To ich praca, żeby 

pozamiatać podłogę i pozbierać okruszyny. 

•  May I count on your endorsement? •  Czy mogę liczyć na twoje poparcie? 

•  It will end in the dustbin of history. •  To się stanie zapomnianą historią. 

•  She gave him a cue how to go on. •  Zasugerowała mu, jak dalej. Zasugerowała 

mu, jak kontynuować. 

•  Small talk has never been his forte. •  Small talk nigdy nie był jego mocną stroną. 

•  I only have one footnote. •  Mam tylko jedną uwagę. 

•  It was proved necessary to impose a curfew 

on the island 

•  Wprowadzenie godziny policyjnej okazało 

się na wyspie koniecznością. 

•  He assured him the tent would survive even 

a mountain gale. 

•  Zapewnili go, że ten namiot wytrzyma 

nawet wichurę w górach. 

•  Each hurdle is a challenge. •  Każda przeszkoda jest wyzwaniem. 

•  He realised it was all a fallacy. •  Uświadomił sobie, że to wszystko jest 

urojeniem. 

•  Everybody heard the death knell from the 

belfry. 

•  Wszyscy słyszeli bicie dzwonu żałobnego z 

dzwonnicy. 

•  There was a little left to do other than to 

dampen down the embers. 

•  Nie było już wiele do zrobienia, oprócz 

zgaszenia ostatnich węgli. 
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•  To our dismay the company refused to pay 

a penny. 

•  Ku naszemu zdziwieniu, firma odmawiała 

zapłaty choćby centa. Ku naszemu 

zdziwieniu, firma odmówiła zapłaty choćby 

grosza. 

•  We snuggled down under a thick duvet. •  Otuliliśmy się grubą kołdrą. 

•  The chuckle was followed by the closing. •  Po skończeniu przemówienia słyszalny był 

chichot. 

•  He dug his spurs in the horse´s flank. •  Dźgnął konia w pachwinę ostrogami. 

•  As if on cue, both men rose from their 

places. 

•  Obydwaj mężczyźni wstali ze swoich 

miejsc, jakby ktoś dał im sygnał. 

•  He waited for the furor to die down. •  Czekał, zanim ucichło zamieszanie. 

•  He joined the dole queue. •  Stał się bezrobotnym. 

•  A feat in itslef. •  Bohaterski uczynek sam w sobie. 

•  He replied without guile. •  Odpowiedział bez podstępu. 

•  Nobody appreciated the dank of the place. •  Nikomu nie podobała się wilgoć tego 

miejsca. 

•  He drank it in one draught. •  Wypił to duszkiem. 

•  You are not going to give this crook a 

lifeline, are you? 

•  Nie zamierzasz dać temu oszustowi szansy, 

prawda? 

•  She gave me a chaste peck on my lips. •  Pocałowała mnie niewinnie. 

•  Sometimes you can see even a herron. •  Czasami nawet czaplę można zobaczyć. 

•  Fill me in, you fascinating hunk. •  Oświeć mnie, twardzielu. 

•  They sold the territory to the fledgling 

republic. 

•  Sprzedali to terytorium nowej republice. 

•  I am sure you will be able to handle this 

with diplomacy that has become a hallmark of 

our company. 

•  Jestem pewien, że będziesz to w stanie 

załatwić z dyplomacją, która jest 

charakterystyczna dla waszej spółki. 

•  I may lose a chunk of my bonus. •  Mogę stracić dużą część premii. 

 

066_Lekcja jedenasta_Rzeczowniki_02_Ćwiczenia sprawdzające - 
przetłumacz! 

•  Czekał, zanim ucichło zamieszanie. •  He waited for the furor to die down. 

•  Po skończeniu przemówienia słyszalny był 

chichot. 

•  The chuckle was followed by the closing. 
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•  Czułem się jak zupełny jełop. •  I felt a right chump. 

•  Zignorował tę niestosowną aluzję. •  He ignored the inapropriate hint. 

•  Wyciągnął pistolet z kabury. •  He took his pistol out of its holster. 

•  Wypił to duszkiem. •  He drank it in one draught. 

•  On jest ucieleśnieniem dobrego szefa. On 

jest prototypem dobrego szefa. 

•  He´s an epitome of a good boss. 

•  Cieszyli się na legendarnego czwartego 

seta. 

•  They looked forward for the fabled fourth 

set. 

•  Oświeć mnie, twardzielu. •  Fill me in, you fascinating hunk. 

•  Było to tam jako przynęta. •  It was there as a decoy. 

•  Uświadomił sobie, że to wszystko jest 

urojeniem. 

•  He realised it was all a fallacy. 

•  Armia cierpiała na szkorbut i czerwonkę. 
Wojsko cierpiało na szkorbut i czerwonkę. 

•  The army suffered from dysentry and 

scurvy. 

•  Wszyscy słyszeli bicie dzwonu żałobnego z 

dzwonnicy. 

•  Everybody heard the death knell from the 

belfry. 

•  Właściciel, to prawdziwy klejnot. 

Właściciel jest prawdziwym klejnotem. 

•  The owner is a gem. 

•  Bohaterski uczynek sam w sobie. •  A feat in itslef. 

•  Była to zapowiedź tego, co miało przyjść. •  It was a harbinger of all what was about to 

come. 

•  Przydałaby mi się szczypta twojego 

zdrowego rozsądku. 

•  I could do with a dollop of your common 

sence. 

•  Obydwaj mężczyźni wstali ze swoich 

miejsc, jakby ktoś dał im sygnał. 

•  As if on cue, both men rose from their 

places. 

•  Łatwo wybucha. •  He´s got a very short fuse. 

•  Nikomu nie podobała się wilgoć tego 

miejsca. 

•  Nobody appreciated the dank of the place. 

•  Stał się bezrobotnym. •  He joined the dole queue. 

•  Każda przeszkoda jest wyzwaniem. •  Each hurdle is a challenge. 

•  Wprowadzenie godziny policyjnej okazało 

się na wyspie koniecznością. 
•  It was proved necessary to impose a curfew 

on the island 

•  Zasugerowała mu, jak dalej. Zasugerowała 

mu, jak kontynuować. 
•  She gave him a cue how to go on. 
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•  To się stanie zapomnianą historią. •  It will end in the dustbin of history. 

•  Nie było już wiele do zrobienia, oprócz 

zgaszenia ostatnich węgli. 

•  There was a little left to do other than to 

dampen down the embers. 

•  Strugi wody usuwały wżarty brud. •  The jets of water removed the grime. 

•  Odpowiedział bez podstępu. •  He replied without guile. 

•  Nie zamierzasz dać temu oszustowi szansy, 

prawda? 

•  You are not going to give this crook a 

lifeline, are you? 

•  Ale jest tutaj także druga strona medalu. •  But there is a flipside of the coin. 

•  Wygląda to prawie, jak by to był wytwór 

mojej fantazji. 

•  It is almost as it was a figment of my 

imagination. 

•  Leżał tam duży kawałek sera i tarka. •  There was a large chunk of cheese and a 

grater 

•  Do nich należy pozamiatać podłogę i 
pozbierać okruszyny. To ich praca, żeby 

pozamiatać podłogę i pozbierać okruszyny. 

•  It is left to them to sweep the floor and 

gather up the crumb. 

•  Pocałowała mnie niewinnie. •  She gave me a chaste peck on my lips. 

•  Otuliliśmy się grubą kołdrą. •  We snuggled down under a thick duvet. 

•  Mam tylko jedną uwagę. •  I only have one footnote. 

•  Czy mogę liczyć na twoje poparcie? •  May I count on your endorsement? 

•  Jestem pewien, że będziesz to w stanie 

załatwić z dyplomacją, która jest 

charakterystyczna dla waszej spółki. 

•  I am sure you will be able to handle this 

with diplomacy that has become a hallmark of 

our company. 

•  Small talk nigdy nie był jego mocną stroną. •  Small talk has never been his forte. 

•  Czasami nawet czaplę można zobaczyć. •  Sometimes you can see even a herron. 

•  Ku naszemu zdziwieniu, firma odmawiała 

zapłaty choćby centa. Ku naszemu 

zdziwieniu, firma odmówiła zapłaty choćby 

grosza. 

•  To our dismay the company refused to pay 

a penny. 

•  Macie problemy finansowe? Brakuje wam 

pieniędzy? 

•  Is he in a financial strait? 

•  Dźgnął konia w pachwinę ostrogami. •  He dug his spurs in the horse´s flank. 

•  Sprzedali to terytorium nowej republice. •  They sold the territory to the fledgling 

republic. 

•  Zapewnili go, że ten namiot wytrzyma 

nawet wichurę w górach. 

•  He assured him the tent would survive even 

a mountain gale. 
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•  Mogę stracić dużą część premii. •  I may lose a chunk of my bonus. 
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066_Lekcja jedenasta_Rzeczowniki_02_karty! 

crook 
You are not going to give this 

crook a lifeline, are you? 
crumb 

It is left to them to sweep the 

floor and gather up the 

crumb. 

cue 
She gave him a cue how to 

go on. 

as if on cue 
As if on cue, both men rose 

from their places. 
curfew 

It was proved necessary to 

impose a curfew on the island 
dank 

Nobody appreciated the dank 

of the place. 

death knell 
Everybody heard the death 

knell from the belfry. 
decoy 

It was there as a decoy. dismay 
To our dismay the company 

refused to pay a penny. 
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okruszyny 
Nie zamierzasz dać temu 

oszustowi szansy, prawda? 
oszust 

Zasugerowała mu, jak dalej. 

Zasugerowała mu, jak 

kontynuować. 
bodziec, sygnał 

Do nich należy pozamiatać 
podłogę i pozbierać 

okruszyny. To ich praca, 

żeby pozamiatać podłogę i 
pozbierać okruszyny. 

cisza nocna, godzina 

policyjna 

Obydwaj mężczyźni wstali ze 

swoich miejsc, jakby ktoś dał 

im sygnał. 

na znak 

Nikomu nie podobała się 
wilgoć tego miejsca. 

wilgoć 
Wprowadzenie godziny 

policyjnej okazało się na 

wyspie koniecznością. 

przynęta 

Wszyscy słyszeli bicie 

dzwonu żałobnego z 

dzwonnicy. 

dzwon żałobny 

Ku naszemu zdziwieniu, 

firma odmawiała zapłaty 

choćby centa. Ku naszemu 

zdziwieniu, firma odmówiła 

zapłaty choćby grosza. 

przerażenie, groza Było to tam jako przynęta. 
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dole queue He joined the dole queue. dollop 

I could do with a dollop of 

your common sence. 
draught He drank it in one draught. 

dustbin 
It will end in the dustbin of 

history. 
duvet 

We snuggled down under a 

thick duvet. 
dysentry 

The army suffered from 

dysentry and scurvy. 

ember 

There was a little left to do 

other than to dampen down 

the embers. 

endorsement 

May I count on your 

endorsement? 
epitome 

He´s an epitome of a good 

boss. 
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szczypta Stał się bezrobotnym. bezrobotni 

Wypił to duszkiem. łyk 
Przydałaby mi się szczypta 

twojego zdrowego rozsądku. 

kołdra, koc 
To się stanie zapomnianą 

historią. 
śmietnik 

Armia cierpiała na szkorbut i 

czerwonkę. Wojsko cierpiało 

na szkorbut i czerwonkę. 
czerwonka bakteryjna Otuliliśmy się grubą kołdrą. 

poparcie 

Nie było już wiele do 

zrobienia, oprócz zgaszenia 

ostatnich węgli. 

węgiel 

On jest ucieleśnieniem 

dobrego szefa. On jest 

prototypem dobrego szefa. 

ucieleśnienie, prototyp 
Czy mogę liczyć na twoje 

poparcie? 
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fable 
They looked forward for the 

fabled fourth set. 
feat in itself 

A feat in itslef. figment 
It is almost as it was a 

figment of my imagination. 

flank 
He dug his spurs in the 

horse´s flank. 
fledgling 

They sold the territory to the 

fledgling republic. 
flipside of the coin 

But there is a flipside of the 

coin. 

footnote I only have one footnote. forte 

Small talk has never been his 

forte. 
furor 

He waited for the furor to die 

down. 
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uczynek, skutek 
Cieszyli się na legendarnego 

czwartego seta. 
bajka, przesąd 

Wygląda to prawie, jak by to 

był wytwór mojej fantazji. 
wytwór 

Bohaterski uczynek sam w 

sobie. 

żółtodziób, początkujący 
Dźgnął konia w pachwinę 

ostrogami. 
bok, pachwina 

Ale jest tutaj także druga 

strona medalu. 
druga strona medalu 

Sprzedali to terytorium nowej 

republice. 

mocna strona Mam tylko jedną uwagę. uwaga, aneks 

Czekał, zanim ucichło 

zamieszanie. 
poruszenie, zamieszanie 

Small talk nigdy nie był jego 

mocną stroną. 
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fuse He´s got a very short fuse. gale  

He assured him the tent 

would survive even a 

mountain gale. 

gem The owner is a gem. 

grater 
There was a large chunk of 

cheese and a grater 
grime 

The jets of water removed the 

grime. 
guile He replied without guile. 

hallmark 

I am sure you will be able to 

handle this with diplomacy 

that has become a hallmark 

of our company. 

harbinger 

It was a harbinger of all what 

was about to come. 
heron 

Sometimes you can see even 

a herron. 
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wichura Łatwo wybucha. bezpiecznik, zapalnik 

Właściciel, to prawdziwy 

klejnot. Właściciel jest 

prawdziwym klejnotem. 

klejnot 

Zapewnili go, że ten namiot 

wytrzyma nawet wichurę w 

górach. 

wżarty brud 
Leżał tam duży kawałek sera 

i tarka. 
tarka 

Odpowiedział bez podstępu. podchwytliwość, podstęp 
Strugi wody usuwały wżarty 

brud. 

zapowiedź 

Jestem pewien, że będziesz to 

w stanie załatwić z 

dyplomacją, która jest 

charakterystyczna dla waszej 

spółki. 

typowy znak 

Czasami nawet czaplę można 

zobaczyć. 
czapla 

Była to zapowiedź tego, co 

miało przyjść. 
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hint 
He ignored the inapropriate 

hint. 
holster 

He took his pistol out of its 

holster. 
hunk 

Fill me in, you fascinating 

hunk. 

hurdle Each hurdle is a challenge. chaste peck 

She gave me a chaste peck on 

my lips. 
chuckle 

The chuckle was followed by 

the closing. 

chump I felt a right chump. chunk 

I may lose a chunk of my 

bonus. 
-  -  
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kabura 
Zignorował tę niestosowną 

aluzję. 
aluzja, napomknienie 

Oświeć mnie, twardzielu. kawał chłopa Wyciągnął pistolet z kabury. 

niewinny pocałunek 
Każda przeszkoda jest 

wyzwaniem. 
przeszkoda 

Po skończeniu przemówienia 

słyszalny był chichot. 
chichot Pocałowała mnie niewinnie. 

duża część Czułem się jak zupełny jełop. niedojda, jełop 

-  -  
Mogę stracić dużą część 

premii. 
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066_Lekcja jedenasta_Rzeczowniki_02_test 

•  Czekał, zanim ucichło zamieszanie. ................................................................. 

•  Otuliliśmy się grubą kołdrą. ................................................................. 

•  poparcie ................................................................. 

•  klejnot ................................................................. 

•  tarka ................................................................. 

•  aluzja, napomknienie ................................................................. 

•  ucieleśnienie, prototyp ................................................................. 

•  bezrobotni ................................................................. 

•  żółtodziób, początkujący ................................................................. 

•  oszust ................................................................. 

•  kołdra, koc ................................................................. 

•  Wprowadzenie godziny policyjnej okazało 

się na wyspie koniecznością. 
................................................................. 

•  Czułem się jak zupełny jełop. ................................................................. 

•  Właściciel, to prawdziwy klejnot. 

Właściciel jest prawdziwym klejnotem. 

................................................................. 

•  śmietnik ................................................................. 

•  bajka, przesąd ................................................................. 

•  poruszenie, zamieszanie ................................................................. 

•  Odpowiedział bez podstępu. ................................................................. 

•  Leżał tam duży kawałek sera i tarka. ................................................................. 

•  wżarty brud ................................................................. 

•  przerażenie, groza ................................................................. 

•  przeszkoda ................................................................. 

•  Sprzedali to terytorium nowej republice. ................................................................. 

•  Do nich należy pozamiatać podłogę i 
pozbierać okruszyny. To ich praca, żeby 

pozamiatać podłogę i pozbierać okruszyny. 

................................................................. 

•  Czasami nawet czaplę można zobaczyć. ................................................................. 

•  Po skończeniu przemówienia słyszalny był ................................................................. 
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chichot. 

•  niedojda, jełop ................................................................. 

•  wichura ................................................................. 

•  Ale jest tutaj także druga strona medalu. ................................................................. 

•  Jestem pewien, że będziesz to w stanie 

załatwić z dyplomacją, która jest 

charakterystyczna dla waszej spółki. 

................................................................. 

•  Zignorował tę niestosowną aluzję. ................................................................. 

•  na znak ................................................................. 

•  niewinny pocałunek ................................................................. 

•  Nikomu nie podobała się wilgoć tego 

miejsca. 

................................................................. 

•  czapla ................................................................. 

•  uczynek, skutek ................................................................. 

•  Nie było już wiele do zrobienia, oprócz 

zgaszenia ostatnich węgli. 

................................................................. 

•  wytwór ................................................................. 

•  okruszyny ................................................................. 

•  Wygląda to prawie, jak by to był wytwór 

mojej fantazji. 

................................................................. 

•  Wyciągnął pistolet z kabury. ................................................................. 

•  Mam tylko jedną uwagę. ................................................................. 

•  Czy mogę liczyć na twoje poparcie? ................................................................. 

•  duża część ................................................................. 

•  Każda przeszkoda jest wyzwaniem. ................................................................. 

•  Small talk nigdy nie był jego mocną stroną. ................................................................. 

•  druga strona medalu ................................................................. 

•  czerwonka bakteryjna ................................................................. 

•  Cieszyli się na legendarnego czwartego 

seta. 

................................................................. 

•  Strugi wody usuwały wżarty brud. ................................................................. 

•  cisza nocna, godzina policyjna ................................................................. 
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•  węgiel ................................................................. 

•  uwaga, aneks ................................................................. 

•  On jest ucieleśnieniem dobrego szefa. On 

jest prototypem dobrego szefa. 

................................................................. 

•  Dźgnął konia w pachwinę ostrogami. ................................................................. 

•  typowy znak ................................................................. 

•  Była to zapowiedź tego, co miało przyjść. ................................................................. 

•  Stał się bezrobotnym. ................................................................. 

•  kawał chłopa ................................................................. 

•  Zapewnili go, że ten namiot wytrzyma 

nawet wichurę w górach. 

................................................................. 

•  kabura ................................................................. 

•  bezpiecznik, zapalnik ................................................................. 

•  Bohaterski uczynek sam w sobie. ................................................................. 

•  Łatwo wybucha. ................................................................. 

•  wilgoć ................................................................. 

•  Wszyscy słyszeli bicie dzwonu żałobnego z 

dzwonnicy. 

................................................................. 

•  dzwon żałobny ................................................................. 

•  Oświeć mnie, twardzielu. ................................................................. 

•  zapowiedź ................................................................. 

•  podchwytliwość, podstęp ................................................................. 

•  Mogę stracić dużą część premii. ................................................................. 

•  bodziec, sygnał ................................................................. 

•  To się stanie zapomnianą historią. ................................................................. 

•  Obydwaj mężczyźni wstali ze swoich 

miejsc, jakby ktoś dał im sygnał. 

................................................................. 

•  mocna strona ................................................................. 

•  łyk ................................................................. 

•  szczypta ................................................................. 

•  Wypił to duszkiem. ................................................................. 
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•  Zasugerowała mu, jak dalej. Zasugerowała 

mu, jak kontynuować. 
................................................................. 

•  przynęta ................................................................. 

•  Ku naszemu zdziwieniu, firma odmawiała 

zapłaty choćby centa. Ku naszemu 

zdziwieniu, firma odmówiła zapłaty choćby 

grosza. 

................................................................. 

•  Armia cierpiała na szkorbut i czerwonkę. 
Wojsko cierpiało na szkorbut i czerwonkę. 

................................................................. 

•  Nie zamierzasz dać temu oszustowi szansy, 

prawda? 

................................................................. 

•  chichot ................................................................. 

 

066_Lekcja jedenasta_Rzeczowniki_02_test_klucz 

•  Czekał, zanim ucichło zamieszanie. •  He waited for the furor to die down. 

•  Otuliliśmy się grubą kołdrą. •  We snuggled down under a thick duvet. 

•  poparcie •  endorsement 

•  klejnot •  gem 

•  tarka •  grater 

•  aluzja, napomknienie •  hint 

•  ucieleśnienie, prototyp •  epitome 

•  bezrobotni •  dole queue 

•  żółtodziób, początkujący •  fledgling 

•  oszust •  crook 

•  kołdra, koc •  duvet 

•  Wprowadzenie godziny policyjnej okazało 

się na wyspie koniecznością. 
•  It was proved necessary to impose a curfew 

on the island 

•  Czułem się jak zupełny jełop. •  I felt a right chump. 

•  Właściciel, to prawdziwy klejnot. 

Właściciel jest prawdziwym klejnotem. 

•  The owner is a gem. 

•  śmietnik •  dustbin 

•  bajka, przesąd •  fable 
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•  poruszenie, zamieszanie •  furor 

•  Odpowiedział bez podstępu. •  He replied without guile. 

•  Leżał tam duży kawałek sera i tarka. •  There was a large chunk of cheese and a 

grater 

•  wżarty brud •  grime 

•  przerażenie, groza •  dismay 

•  przeszkoda •  hurdle 

•  Sprzedali to terytorium nowej republice. •  They sold the territory to the fledgling 

republic. 

•  Do nich należy pozamiatać podłogę i 
pozbierać okruszyny. To ich praca, żeby 

pozamiatać podłogę i pozbierać okruszyny. 

•  It is left to them to sweep the floor and 

gather up the crumb. 

•  Czasami nawet czaplę można zobaczyć. •  Sometimes you can see even a herron. 

•  Po skończeniu przemówienia słyszalny był 

chichot. 

•  The chuckle was followed by the closing. 

•  niedojda, jełop •  chump 

•  wichura •  gale  

•  Ale jest tutaj także druga strona medalu. •  But there is a flipside of the coin. 

•  Jestem pewien, że będziesz to w stanie 

załatwić z dyplomacją, która jest 

charakterystyczna dla waszej spółki. 

•  I am sure you will be able to handle this 

with diplomacy that has become a hallmark of 

our company. 

•  Zignorował tę niestosowną aluzję. •  He ignored the inapropriate hint. 

•  na znak •  as if on cue 

•  niewinny pocałunek •  chaste peck 

•  Nikomu nie podobała się wilgoć tego 

miejsca. 

•  Nobody appreciated the dank of the place. 

•  czapla •  heron 

•  uczynek, skutek •  feat in itself 

•  Nie było już wiele do zrobienia, oprócz 

zgaszenia ostatnich węgli. 

•  There was a little left to do other than to 

dampen down the embers. 

•  wytwór •  figment 

•  okruszyny •  crumb 

•  Wygląda to prawie, jak by to był wytwór •  It is almost as it was a figment of my 
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mojej fantazji. imagination. 

•  Wyciągnął pistolet z kabury. •  He took his pistol out of its holster. 

•  Mam tylko jedną uwagę. •  I only have one footnote. 

•  Czy mogę liczyć na twoje poparcie? •  May I count on your endorsement? 

•  duża część •  chunk 

•  Każda przeszkoda jest wyzwaniem. •  Each hurdle is a challenge. 

•  Small talk nigdy nie był jego mocną stroną. •  Small talk has never been his forte. 

•  druga strona medalu •  flipside of the coin 

•  czerwonka bakteryjna •  dysentry 

•  Cieszyli się na legendarnego czwartego 

seta. 

•  They looked forward for the fabled fourth 

set. 

•  Strugi wody usuwały wżarty brud. •  The jets of water removed the grime. 

•  cisza nocna, godzina policyjna •  curfew 

•  węgiel •  ember 

•  uwaga, aneks •  footnote 

•  On jest ucieleśnieniem dobrego szefa. On 

jest prototypem dobrego szefa. 

•  He´s an epitome of a good boss. 

•  Dźgnął konia w pachwinę ostrogami. •  He dug his spurs in the horse´s flank. 

•  typowy znak •  hallmark 

•  Była to zapowiedź tego, co miało przyjść. •  It was a harbinger of all what was about to 

come. 

•  Stał się bezrobotnym. •  He joined the dole queue. 

•  kawał chłopa •  hunk 

•  Zapewnili go, że ten namiot wytrzyma 

nawet wichurę w górach. 

•  He assured him the tent would survive even 

a mountain gale. 

•  kabura •  holster 

•  bezpiecznik, zapalnik •  fuse 

•  Bohaterski uczynek sam w sobie. •  A feat in itslef. 

•  Łatwo wybucha. •  He´s got a very short fuse. 

•  wilgoć •  dank 

•  Wszyscy słyszeli bicie dzwonu żałobnego z •  Everybody heard the death knell from the 
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dzwonnicy. belfry. 

•  dzwon żałobny •  death knell 

•  Oświeć mnie, twardzielu. •  Fill me in, you fascinating hunk. 

•  zapowiedź •  harbinger 

•  podchwytliwość, podstęp •  guile 

•  Mogę stracić dużą część premii. •  I may lose a chunk of my bonus. 

•  bodziec, sygnał •  cue 

•  To się stanie zapomnianą historią. •  It will end in the dustbin of history. 

•  Obydwaj mężczyźni wstali ze swoich 

miejsc, jakby ktoś dał im sygnał. 

•  As if on cue, both men rose from their 

places. 

•  mocna strona •  forte 

•  łyk •  draught 

•  szczypta •  dollop 

•  Wypił to duszkiem. •  He drank it in one draught. 

•  Zasugerowała mu, jak dalej. Zasugerowała 

mu, jak kontynuować. 
•  She gave him a cue how to go on. 

•  przynęta •  decoy 

•  Ku naszemu zdziwieniu, firma odmawiała 

zapłaty choćby centa. Ku naszemu 

zdziwieniu, firma odmówiła zapłaty choćby 

grosza. 

•  To our dismay the company refused to pay 

a penny. 

•  Armia cierpiała na szkorbut i czerwonkę. 
Wojsko cierpiało na szkorbut i czerwonkę. 

•  The army suffered from dysentry and 

scurvy. 

•  Nie zamierzasz dać temu oszustowi szansy, 

prawda? 

•  You are not going to give this crook a 

lifeline, are you? 

•  chichot •  chuckle 
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067_Lekcja dwunasta_Rzeczowniki_03_Słownictwo – słuchaj! 

•  jibe •  szyderstwo 

•  junkie •  ćpun, narkoman 

•  kerb •  krawężnik 

•  knuckle •  staw palca 

•  lather •  piana mydlana 

•  liklihood •  prawdopodobieństwo 

•  lingo •  bełkot 

•  make a good fist •  udawać się 

•  maven •  specjalista w danej dziedzinie 

•  misnomer •  niestosowne oznaczenie 

•  mite •  drobne, parę groszy 

•  morsel •  szczypta, kawałeczek 

•  nape •  szyja, kark 

•  nark •  informator policji, donosiciel 

•  nuisance •  nuda, nieprzyjemność, gorzka pigułka 

•  oath •  przysięga, ślubowanie 

•  odds •  szansa 

•  offering •  prezent, składka, zasiłek 

•  on account of •  na podstawie czego 

•  outcome •  wynik 

•  pang •  ukłucie 

•  pauper •  nędzarz, żebrak 

•  pawn •  pionek (w szachach) 

•  peg •  wieszaczek, haczyk 

•  peril •  ryzyko 

•  pidgin •  łamany język 

•  pigsty •  chlew 

•  pitcher •  dzbanek 
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•  plaice •  płastuga, flądra 

•  plight •  trudna sytuacja 

•  plinth •  podstawa, cokół, postument 

•  ploy •  sztuczka 

•  plume •  słup (dymu) 

•  prat •  dureń, debil 

•  prerogative •  przywilej, prawo pierwszeństwa 

•  pretence •  pretekst 

•  pun •  gra słów 

•  punition •  kara 

•  quip •  dowcipna uwaga 

•  quirk •  kaprys 

•  rake •  grabie 

•  ramification •  rozgałęzienie 

•  reproach •  zarzut, wyrzut 

•  reshuffle •  reorganizacja 

•  retainer •  lista płac 

•  riddle •  zagadka 

•  ripple •  falowanie 

•  ripple effect •  efekt domina 

•  row •  kłótnia 

 

068_Lekcja dwunasta_Rzeczowniki_03_Słownictwo - przetłumacz! 

•  słup (dymu) •  plume 

•  reorganizacja •  reshuffle 

•  sztuczka •  ploy 

•  rozgałęzienie •  ramification 

•  falowanie •  ripple 

•  szczypta, kawałeczek •  morsel 
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•  kara •  punition 

•  nuda, nieprzyjemność, gorzka pigułka •  nuisance 

•  łamany język •  pidgin 

•  szansa •  odds 

•  krawężnik •  kerb 

•  udawać się •  make a good fist 

•  drobne, parę groszy •  mite 

•  niestosowne oznaczenie •  misnomer 

•  ćpun, narkoman •  junkie 

•  chlew •  pigsty 

•  wynik •  outcome 

•  gra słów •  pun 

•  ukłucie •  pang 

•  informator policji, donosiciel •  nark 

•  szyja, kark •  nape 

•  specjalista w danej dziedzinie •  maven 

•  dureń, debil •  prat 

•  przywilej, prawo pierwszeństwa •  prerogative 

•  zarzut, wyrzut •  reproach 

•  kaprys •  quirk 

•  dowcipna uwaga •  quip 

•  efekt domina •  ripple effect 

•  podstawa, cokół, postument •  plinth 

•  piana mydlana •  lather 

•  lista płac •  retainer 

•  wieszaczek, haczyk •  peg 

•  prezent, składka, zasiłek •  offering 

•  prawdopodobieństwo •  liklihood 

•  szyderstwo •  jibe 
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•  na podstawie czego •  on account of 

•  bełkot •  lingo 

•  staw palca •  knuckle 

•  trudna sytuacja •  plight 

•  pretekst •  pretence 

•  pionek (w szachach) •  pawn 

•  dzbanek •  pitcher 

•  przysięga, ślubowanie •  oath 

•  płastuga, flądra •  plaice 

•  zagadka •  riddle 

•  grabie •  rake 

•  ryzyko •  peril 

•  nędzarz, żebrak •  pauper 

•  kłótnia •  row 

 

069_Lekcja dwunasta_Rzeczowniki_03_Słownictwo, ćwiczenia 
sprawdzające - słuchaj! 

•  jibe •  szyderstwo 

•  I intervened before she could growl some 

jibe. 

•  Wtrąciłem się, zanim zdążyła zawarczeć 
jakieś szyderstwo. 

•  junkie •  ćpun, narkoman 

•  He´s a junkie. •  To ćpun. To narkoman. 

•  kerb •  krawężnik 

•  The taxi sped away from the kerb. •  Taksówka odbiła od krawężnika. 

•  knuckle •  staw palca 

•  He´s just shattered my knuckles. •  Właśnie mi zmiażdżył stawy palców. 

•  lather •  piana mydlana 

•  He smeared the lather all over his face. •  Roztarł pianę na twarzy. 

•  liklihood •  prawdopodobieństwo 

•  It increased the likelihood by 20%. •  To podniosło prawdopodobieństwo o 20%. 
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•  lingo •  bełkot 

•  What kind of lingo is he talking in? •  W jakim języku on bełkocze? 

•  make a good fist •  udawać się 

•  The talk was that if he made good fist of it, 

the next stop would be that of GM. 

•  Mówiono o nim, że jak będzie mu się 
udawało, to następnym przystankiem będzie 

dla niego krzesło dyrektora generalnego. 

•  maven •  specjalista w danej dziedzinie 

•  He was a maven in mathematics. •  Był specjalistą w matematyce. 

•  misnomer •  niestosowne oznaczenie 

•  To call it international was a little bit of a 

misnomer. 

•  Nazywać to międzynarodowym było trochę 
niestosownym oznaczeniem. 

•  mite •  drobne, parę groszy 

•  to také the widow´s mite •  dawać, choć sam mam mało 

•  morsel •  szczypta, kawałeczek 

•  He took time selecting the most delicate 

morsels. 

•  Zadawał sobie dużo trudu, aby wybrać te 

najsmaczniejsze kawałki. 

•  nape •  szyja, kark 

•  She began to kiss the nape of his neck. •  Zaczęła go całować na karku. 

•  nark •  informator policji, donosiciel 

•  A nark tipped him off. •  Wydał go donosiciel. 

•  nuisance •  nuda, nieprzyjemność, gorzka pigułka 

•  It is just a small nuisance. •  To tylko mała nieprzyjemność. 

•  oath •  przysięga, ślubowanie 

•  He read his oath with a confidence in his 

voice. 

•  Czytał swoją przysięgę z wiarą w głosie. 

•  odds •  szansa 

•  The odds are stacked against you. •  Szanse są przeciwko tobie. 

•  offering •  prezent, składka, zasiłek 

•  She took the offering across to him. •  Wzięła ten prezent w jego kierunku. 

•  on account of •  na podstawie czego 

•  On account of the fact that you saved my 

life. 

•  Na podstawie tego, że uratowałeś mi życie. 
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•  outcome •  wynik 

•  You´ll get the outcome you wish for. •  Otrzymasz wynik, którego pragniesz. 

•  pang •  ukłucie 

•  He felt a pang of dissapiontment for his 

wife. 

•  Czuł, jak go ukłuł zawód spowodowany 

jego żoną. 

•  pauper •  nędzarz, żebrak 

•  The pauperisation of people must stop. •  Ubożenie ludzi musi się skończyć. 

•  pawn •  pionek (w szachach) 

•  I realised I must be a pawn in a far bigger 

game. 

•  Uświadomiłem sobie, że jestem pionkiem 

w dużo większej grze. 

•  peg •  wieszaczek, haczyk 

•  He removed the uniform from the peg. •  Zdjął mundur z haczyka. Zdjął mundur z 

wieszaka. 

•  peril •  ryzyko 

•  Is there any peril? •  Czy jest tam jakieś ryzyko? 

•  pidgin •  łamany język 

•  It is must be some form of pidgin. •  To musi być jakiś rodzaj żargonu. 

•  pigsty •  chlew 

•  the place looked like a pigsty. •  Miejsce wyglądało jak chlew. 

•  pitcher •  dzbanek 

•  The waitress appeard with a pitcher of 

water in her hand. 

•  Kelnerka pojawiła się z dzbankiem wody w 

ręku. 

•  plaice •  płastuga, flądra 

•  Have you ever eaten plaice? •  Jadłeś kiedykolwiek płastugę/flądrę? 

•  plight •  trudna sytuacja 

•  He ended up in a sort of plight •  Znalazł się w trochę trudnej sytuacji. 

•  plinth •  podstawa, cokół, postument 

•  The statue is on the plinth. •  Posąg stoi na cokole. Posąg stoi na 

postumencie. 

•  ploy •  sztuczka 

•  This was a ploy he used regularly •  Regularnie używał tej sztuczki. 
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•  plume •  słup (dymu) 

•  A plume of black smoke was hovering 

above the site. 

•  Słup czarnego dymu unosił się nad 

zgliszczami. 

•  prat •  dureń, debil 

•  There was a big "PRAT" written on the 

wall. 

•  Na ścianie wielkimi literami napisane było 

„KUTAS”. 

•  prerogative •  przywilej, prawo pierwszeństwa 

•  It is an old man´s prerogative to make the 

first speech. 

•  To prawo pierwszeństwa dla starego 

mężczyzny, żeby przemówić jako pierwszy. 

•  pretence •  pretekst 

•  He was charged with attempting to obtain 

money by false pretences. 

•  Został oskarżony o próbę wyłudzenia 

pieniędzy pod fałszywym pretekstem. 

•  pun •  gra słów 

•  He was pleased with the little pun . •  Ta gra słów go ucieszyła. 

•  punition •  kara 

•  He blamed the government for punitive 

taxes 

•  Oskarżał rząd z likwidacyjnych podatków. 

•  quip •  dowcipna uwaga 

•  My low grade quip made Mike twitch. •  Moja głupia uwaga Mirkiem wstrząsnęła. 

•  quirk •  kaprys 

•  It happened by a quirk of fate. •  Stało się to kaprysem losu. 

•  rake •  grabie 

•  The set included a rake, a spade and a 

trowel. 

•  Zestaw zawierał grabie, szpadel oraz 

łopatę. 

•  ramification •  rozgałęzienie 

•  Later comes the ramification. •  Później pojawi się rozgałęzienie. 

•  reproach •  zarzut, wyrzut 

•  His reputation is beyond reproach. •  Jego reputacji nie można nic zarzucić. 

•  reshuffle •  reorganizacja 

•  He made changes in his latest reshuffle. •  Zrobił zmiany w ramach ostatniej 

reorganizacji. 

•  retainer •  lista płac 
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•  She was on a retainer from the wine 

industry. 

•  Była na liście płac przemysłu winiarskiego. 

•  riddle •  zagadka 

•  It is a mystery how he solved the riddle. •  Było tajemnicą, jak rozwiązał tę zagadkę. 

•  ripple •  falowanie 

•  A ripple of applaus broke out •  Zerwała się fala oklasków. 

•  ripple effect •  efekt domina 

•  If it happens, a ripple effect may occur. •  Jeżeli tak się stanie, może to spowodować 
efekt domina. 

•  row •  kłótnia 

•  I had a row with my wife •  Pokłóciłem się z żoną. 

 

070_Lekcja dwunasta_Rzeczowniki_03_Słownictwo, ćwiczenia 
sprawdzające - przetłumacz! 

•  szyderstwo •  jibe 

•  Wtrąciłem się, zanim zdążyła zawarczeć 
jakieś szyderstwo. 

•  I intervened before she could growl some 

jibe. 

•  ćpun, narkoman •  junkie 

•  To ćpun. To narkoman. •  He´s a junkie. 

•  krawężnik •  kerb 

•  Taksówka odbiła od krawężnika. •  The taxi sped away from the kerb. 

•  staw palca •  knuckle 

•  Właśnie mi zmiażdżył stawy palców. •  He´s just shattered my knuckles. 

•  piana mydlana •  lather 

•  Roztarł pianę na twarzy. •  He smeared the lather all over his face. 

•  prawdopodobieństwo •  liklihood 

•  To podniosło prawdopodobieństwo o 20%. •  It increased the likelihood by 20%. 

•  bełkot •  lingo 

•  W jakim języku on bełkocze? •  What kind of lingo is he talking in? 

•  udawać się •  make a good fist 
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•  Mówiono o nim, że jak będzie mu się 
udawało, to następnym przystankiem będzie 

dla niego krzesło dyrektora generalnego. 

•  The talk was that if he made good fist of it, 

the next stop would be that of GM. 

•  specjalista w danej dziedzinie •  maven 

•  Był specjalistą w matematyce. •  He was a maven in mathematics. 

•  niestosowne oznaczenie •  misnomer 

•  Nazywać to międzynarodowym było trochę 
niestosownym oznaczeniem. 

•  To call it international was a little bit of a 

misnomer. 

•  drobne, parę groszy •  mite 

•  dawać, choć sam mam mało •  to také the widow´s mite 

•  szczypta, kawałeczek •  morsel 

•  Zadawał sobie dużo trudu, aby wybrać te 

najsmaczniejsze kawałki. 

•  He took time selecting the most delicate 

morsels. 

•  szyja, kark •  nape 

•  Zaczęła go całować na karku. •  She began to kiss the nape of his neck. 

•  informator policji, donosiciel •  nark 

•  Wydał go donosiciel. •  A nark tipped him off. 

•  nuda, nieprzyjemność, gorzka pigułka •  nuisance 

•  To tylko mała nieprzyjemność. •  It is just a small nuisance. 

•  przysięga, ślubowanie •  oath 

•  Czytał swoją przysięgę z wiarą w głosie. •  He read his oath with a confidence in his 

voice. 

•  szansa •  odds 

•  Szanse są przeciwko tobie. •  The odds are stacked against you. 

•  prezent, składka, zasiłek •  offering 

•  Wzięła ten prezent w jego kierunku. •  She took the offering across to him. 

•  na podstawie czego •  on account of 

•  Na podstawie tego, że uratowałeś mi życie. •  On account of the fact that you saved my 

life. 

•  wynik •  outcome 

•  Otrzymasz wynik, którego pragniesz. •  You´ll get the outcome you wish for. 

•  ukłucie •  pang 
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•  Czuł, jak go ukłuł zawód spowodowany 

jego żoną. 
•  He felt a pang of dissapiontment for his 

wife. 

•  nędzarz, żebrak •  pauper 

•  Ubożenie ludzi musi się skończyć. •  The pauperisation of people must stop. 

•  pionek (w szachach) •  pawn 

•  Uświadomiłem sobie, że jestem pionkiem 

w dużo większej grze. 

•  I realised I must be a pawn in a far bigger 

game. 

•  wieszaczek, haczyk •  peg 

•  Zdjął mundur z haczyka. Zdjął mundur z 

wieszaka. 

•  He removed the uniform from the peg. 

•  ryzyko •  peril 

•  Czy jest tam jakieś ryzyko? •  Is there any peril? 

•  łamany język •  pidgin 

•  To musi być jakiś rodzaj żargonu. •  It is must be some form of pidgin. 

•  chlew •  pigsty 

•  Miejsce wyglądało jak chlew. •  the place looked like a pigsty. 

•  dzbanek •  pitcher 

•  Kelnerka pojawiła się z dzbankiem wody w 

ręku. 

•  The waitress appeard with a pitcher of 

water in her hand. 

•  płastuga, flądra •  plaice 

•  Jadłeś kiedykolwiek płastugę/flądrę? •  Have you ever eaten plaice? 

•  trudna sytuacja •  plight 

•  Znalazł się w trochę trudnej sytuacji. •  He ended up in a sort of plight 

•  podstawa, cokół, postument •  plinth 

•  Posąg stoi na cokole. Posąg stoi na 

postumencie. 

•  The statue is on the plinth. 

•  sztuczka •  ploy 

•  Regularnie używał tej sztuczki. •  This was a ploy he used regularly 

•  słup (dymu) •  plume 

•  Słup czarnego dymu unosił się nad 

zgliszczami. 

•  A plume of black smoke was hovering 

above the site. 

•  dureń, debil •  prat 
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•  Na ścianie wielkimi literami napisane było 

„KUTAS”. 

•  There was a big "PRAT" written on the 

wall. 

•  przywilej, prawo pierwszeństwa •  prerogative 

•  To prawo pierwszeństwa dla starego 

mężczyzny, żeby przemówić jako pierwszy. 

•  It is an old man´s prerogative to make the 

first speech. 

•  pretekst •  pretence 

•  Został oskarżony o próbę wyłudzenia 

pieniędzy pod fałszywym pretekstem. 

•  He was charged with attempting to obtain 

money by false pretences. 

•  gra słów •  pun 

•  Ta gra słów go ucieszyła. •  He was pleased with the little pun . 

•  kara •  punition 

•  Oskarżał rząd z likwidacyjnych podatków. •  He blamed the government for punitive 

taxes 

•  dowcipna uwaga •  quip 

•  Moja głupia uwaga Mirkiem wstrząsnęła. •  My low grade quip made Mike twitch. 

•  kaprys •  quirk 

•  Stało się to kaprysem losu. •  It happened by a quirk of fate. 

•  grabie •  rake 

•  Zestaw zawierał grabie, szpadel oraz 

łopatę. 
•  The set included a rake, a spade and a 

trowel. 

•  rozgałęzienie •  ramification 

•  Później pojawi się rozgałęzienie. •  Later comes the ramification. 

•  zarzut, wyrzut •  reproach 

•  Jego reputacji nie można nic zarzucić. •  His reputation is beyond reproach. 

•  reorganizacja •  reshuffle 

•  Zrobił zmiany w ramach ostatniej 

reorganizacji. 

•  He made changes in his latest reshuffle. 

•  lista płac •  retainer 

•  Była na liście płac przemysłu winiarskiego. •  She was on a retainer from the wine 

industry. 

•  zagadka •  riddle 

•  Było tajemnicą, jak rozwiązał tę zagadkę. •  It is a mystery how he solved the riddle. 
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•  falowanie •  ripple 

•  Zerwała się fala oklasków. •  A ripple of applaus broke out 

•  efekt domina •  ripple effect 

•  Jeżeli tak się stanie, może to spowodować 
efekt domina. 

•  If it happens, a ripple effect may occur. 

•  kłótnia •  row 

•  Pokłóciłem się z żoną. •  I had a row with my wife 

 

071_Lekcja dwunasta_Rzeczowniki_03_Ćwiczenia sprawdzające - 
słuchaj! 

•  On account of the fact that you saved my 

life. 

•  Na podstawie tego, że uratowałeś mi życie. 

•  He blamed the government for punitive 

taxes 

•  Oskarżał rząd z likwidacyjnych podatków. 

•  She began to kiss the nape of his neck. •  Zaczęła go całować na karku. 

•  He smeared the lather all over his face. •  Roztarł pianę na twarzy. 

•  My low grade quip made Mike twitch. •  Moja głupia uwaga Mirkiem wstrząsnęła. 

•  It is just a small nuisance. •  To tylko mała nieprzyjemność. 

•  He felt a pang of dissapiontment for his 

wife. 

•  Czuł, jak go ukłuł zawód spowodowany 

jego żoną. 

•  The odds are stacked against you. •  Szanse są przeciwko tobie. 

•  A ripple of applaus broke out •  Zerwała się fala oklasków. 

•  the place looked like a pigsty. •  Miejsce wyglądało jak chlew. 

•  This was a ploy he used regularly •  Regularnie używał tej sztuczki. 

•  It increased the likelihood by 20%. •  To podniosło prawdopodobieństwo o 20%. 

•  The waitress appeard with a pitcher of 

water in her hand. 

•  Kelnerka pojawiła się z dzbankiem wody w 

ręku. 

•  He was a maven in mathematics. •  Był specjalistą w matematyce. 

•  What kind of lingo is he talking in? •  W jakim języku on bełkocze? 

•  It is must be some form of pidgin. •  To musi być jakiś rodzaj żargonu. 

•  to také the widow´s mite •  dawać, choć sam mam mało 
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•  He took time selecting the most delicate 

morsels. 

•  Zadawał sobie dużo trudu, aby wybrać te 

najsmaczniejsze kawałki. 

•  A plume of black smoke was hovering 

above the site. 

•  Słup czarnego dymu unosił się nad 

zgliszczami. 

•  It is a mystery how he solved the riddle. •  Było tajemnicą, jak rozwiązał tę zagadkę. 

•  I intervened before she could growl some 

jibe. 

•  Wtrąciłem się, zanim zdążyła zawarczeć 
jakieś szyderstwo. 

•  It is an old man´s prerogative to make the 

first speech. 

•  To prawo pierwszeństwa dla starego 

mężczyzny, żeby przemówić jako pierwszy. 

•  The pauperisation of people must stop. •  Ubożenie ludzi musi się skończyć. 

•  He´s just shattered my knuckles. •  Właśnie mi zmiażdżył stawy palców. 

•  There was a big "PRAT" written on the 

wall. 

•  Na ścianie wielkimi literami napisane było 

„KUTAS”. 

•  He made changes in his latest reshuffle. •  Zrobił zmiany w ramach ostatniej 

reorganizacji. 

•  He was charged with attempting to obtain 

money by false pretences. 

•  Został oskarżony o próbę wyłudzenia 

pieniędzy pod fałszywym pretekstem. 

•  She took the offering across to him. •  Wzięła ten prezent w jego kierunku. 

•  To call it international was a little bit of a 

misnomer. 

•  Nazywać to międzynarodowym było trochę 
niestosownym oznaczeniem. 

•  If it happens, a ripple effect may occur. •  Jeżeli tak się stanie, może to spowodować 
efekt domina. 

•  Is there any peril? •  Czy jest tam jakieś ryzyko? 

•  Later comes the ramification. •  Później pojawi się rozgałęzienie. 

•  Have you ever eaten plaice? •  Jadłeś kiedykolwiek płastugę/flądrę? 

•  The taxi sped away from the kerb. •  Taksówka odbiła od krawężnika. 

•  He´s a junkie. •  To ćpun. To narkoman. 

•  A nark tipped him off. •  Wydał go donosiciel. 

•  He was pleased with the little pun . •  Ta gra słów go ucieszyła. 

•  He removed the uniform from the peg. •  Zdjął mundur z haczyka. Zdjął mundur z 

wieszaka. 

•  The set included a rake, a spade and a 

trowel. 

•  Zestaw zawierał grabie, szpadel oraz 

łopatę. 

•  I realised I must be a pawn in a far bigger •  Uświadomiłem sobie, że jestem pionkiem 
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game. w dużo większej grze. 

•  You´ll get the outcome you wish for. •  Otrzymasz wynik, którego pragniesz. 

•  His reputation is beyond reproach. •  Jego reputacji nie można nic zarzucić. 

•  He ended up in a sort of plight •  Znalazł się w trochę trudnej sytuacji. 

•  He read his oath with a confidence in his 

voice. 

•  Czytał swoją przysięgę z wiarą w głosie. 

•  The statue is on the plinth. •  Posąg stoi na cokole. Posąg stoi na 

postumencie. 

•  The talk was that if he made good fist of it, 

the next stop would be that of GM. 

•  Mówiono o nim, że jak będzie mu się 
udawało, to następnym przystankiem będzie 

dla niego krzesło dyrektora generalnego. 

•  She was on a retainer from the wine 

industry. 

•  Była na liście płac przemysłu winiarskiego. 

•  It happened by a quirk of fate. •  Stało się to kaprysem losu. 

•  I had a row with my wife •  Pokłóciłem się z żoną. 

 

072_Lekcja dwunasta_Rzeczowniki_03_Ćwiczenia sprawdzające - 
przetłumacz! 

•  Zrobił zmiany w ramach ostatniej 

reorganizacji. 

•  He made changes in his latest reshuffle. 

•  Wzięła ten prezent w jego kierunku. •  She took the offering across to him. 

•  To podniosło prawdopodobieństwo o 20%. •  It increased the likelihood by 20%. 

•  Była na liście płac przemysłu winiarskiego. •  She was on a retainer from the wine 

industry. 

•  Było tajemnicą, jak rozwiązał tę zagadkę. •  It is a mystery how he solved the riddle. 

•  dawać, choć sam mam mało •  to také the widow´s mite 

•  Nazywać to międzynarodowym było trochę 
niestosownym oznaczeniem. 

•  To call it international was a little bit of a 

misnomer. 

•  Właśnie mi zmiażdżył stawy palców. •  He´s just shattered my knuckles. 

•  W jakim języku on bełkocze? •  What kind of lingo is he talking in? 

•  Wydał go donosiciel. •  A nark tipped him off. 

•  Później pojawi się rozgałęzienie. •  Later comes the ramification. 

•  To tylko mała nieprzyjemność. •  It is just a small nuisance. 
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•  To prawo pierwszeństwa dla starego 

mężczyzny, żeby przemówić jako pierwszy. 

•  It is an old man´s prerogative to make the 

first speech. 

•  Miejsce wyglądało jak chlew. •  the place looked like a pigsty. 

•  Regularnie używał tej sztuczki. •  This was a ploy he used regularly 

•  Czuł, jak go ukłuł zawód spowodowany 

jego żoną. 
•  He felt a pang of dissapiontment for his 

wife. 

•  Zaczęła go całować na karku. •  She began to kiss the nape of his neck. 

•  Mówiono o nim, że jak będzie mu się 
udawało, to następnym przystankiem będzie 

dla niego krzesło dyrektora generalnego. 

•  The talk was that if he made good fist of it, 

the next stop would be that of GM. 

•  Zdjął mundur z haczyka. Zdjął mundur z 

wieszaka. 

•  He removed the uniform from the peg. 

•  Oskarżał rząd z likwidacyjnych podatków. •  He blamed the government for punitive 

taxes 

•  Taksówka odbiła od krawężnika. •  The taxi sped away from the kerb. 

•  Czy jest tam jakieś ryzyko? •  Is there any peril? 

•  To musi być jakiś rodzaj żargonu. •  It is must be some form of pidgin. 

•  Roztarł pianę na twarzy. •  He smeared the lather all over his face. 

•  Znalazł się w trochę trudnej sytuacji. •  He ended up in a sort of plight 

•  Zadawał sobie dużo trudu, aby wybrać te 

najsmaczniejsze kawałki. 

•  He took time selecting the most delicate 

morsels. 

•  Na ścianie wielkimi literami napisane było 

„KUTAS”. 

•  There was a big "PRAT" written on the 

wall. 

•  Otrzymasz wynik, którego pragniesz. •  You´ll get the outcome you wish for. 

•  Był specjalistą w matematyce. •  He was a maven in mathematics. 

•  Jadłeś kiedykolwiek płastugę/flądrę? •  Have you ever eaten plaice? 

•  Uświadomiłem sobie, że jestem pionkiem 

w dużo większej grze. 

•  I realised I must be a pawn in a far bigger 

game. 

•  Kelnerka pojawiła się z dzbankiem wody w 

ręku. 

•  The waitress appeard with a pitcher of 

water in her hand. 

•  Posąg stoi na cokole. Posąg stoi na 

postumencie. 

•  The statue is on the plinth. 

•  Ta gra słów go ucieszyła. •  He was pleased with the little pun . 

•  Ubożenie ludzi musi się skończyć. •  The pauperisation of people must stop. 
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•  Jego reputacji nie można nic zarzucić. •  His reputation is beyond reproach. 

•  To ćpun. To narkoman. •  He´s a junkie. 

•  Moja głupia uwaga Mirkiem wstrząsnęła. •  My low grade quip made Mike twitch. 

•  Zerwała się fala oklasków. •  A ripple of applaus broke out 

•  Słup czarnego dymu unosił się nad 

zgliszczami. 

•  A plume of black smoke was hovering 

above the site. 

•  Na podstawie tego, że uratowałeś mi życie. •  On account of the fact that you saved my 

life. 

•  Szanse są przeciwko tobie. •  The odds are stacked against you. 

•  Wtrąciłem się, zanim zdążyła zawarczeć 
jakieś szyderstwo. 

•  I intervened before she could growl some 

jibe. 

•  Stało się to kaprysem losu. •  It happened by a quirk of fate. 

•  Został oskarżony o próbę wyłudzenia 

pieniędzy pod fałszywym pretekstem. 

•  He was charged with attempting to obtain 

money by false pretences. 

•  Zestaw zawierał grabie, szpadel oraz 

łopatę. 
•  The set included a rake, a spade and a 

trowel. 

•  Jeżeli tak się stanie, może to spowodować 
efekt domina. 

•  If it happens, a ripple effect may occur. 

•  Czytał swoją przysięgę z wiarą w głosie. •  He read his oath with a confidence in his 

voice. 

•  Pokłóciłem się z żoną. •  I had a row with my wife 
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jibe 
I intervened before she could 

growl some jibe. 
junkie 

He´s a junkie. kerb 
The taxi sped away from the 

kerb. 

knuckle 
He´s just shattered my 

knuckles. 
lather 

He smeared the lather all 

over his face. 
liklihood 

It increased the likelihood by 

20%. 

lingo 
What kind of lingo is he 

talking in? 
make a good fist 

The talk was that if he made 

good fist of it, the next stop 

would be that of GM. 

maven 
He was a maven in 

mathematics. 
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ćpun, narkoman 
Wtrąciłem się, zanim zdążyła 

zawarczeć jakieś szyderstwo. 
szyderstwo 

Taksówka odbiła od 

krawężnika. 
krawężnik To ćpun. To narkoman. 

piana mydlana 
Właśnie mi zmiażdżył stawy 

palców. 
staw palca 

To podniosło 

prawdopodobieństwo o 20%. 
prawdopodobieństwo Roztarł pianę na twarzy. 

udawać się W jakim języku on bełkocze? bełkot 

Był specjalistą w 

matematyce. 
specjalista w danej dziedzinie 

Mówiono o nim, że jak 

będzie mu się udawało, to 

następnym przystankiem 

będzie dla niego krzesło 

dyrektora generalnego. 
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misnomer 
To call it international was a 

little bit of a misnomer. 
mite 

to také the widow´s mite morsel 
He took time selecting the 

most delicate morsels. 

nape 
She began to kiss the nape of 

his neck. 
nark 

A nark tipped him off. nuisance It is just a small nuisance. 

oath 
He read his oath with a 

confidence in his voice. 
odds 

The odds are stacked against 

you. 
offering 

She took the offering across 

to him. 
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drobne, parę groszy 

Nazywać to 

międzynarodowym było 

trochę niestosownym 

oznaczeniem. 

niestosowne oznaczenie 

Zadawał sobie dużo trudu, 

aby wybrać te 

najsmaczniejsze kawałki. 

szczypta, kawałeczek dawać, choć sam mam mało 

informator policji, donosiciel Zaczęła go całować na karku. szyja, kark 

To tylko mała 

nieprzyjemność. 
nuda, nieprzyjemność, gorzka 

pigułka 
Wydał go donosiciel. 

szansa 
Czytał swoją przysięgę z 

wiarą w głosie. 
przysięga, ślubowanie 

Wzięła ten prezent w jego 

kierunku. 
prezent, składka, zasiłek Szanse są przeciwko tobie. 
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on account of 
On account of the fact that 

you saved my life. 
outcome 

You´ll get the outcome you 

wish for. 
pang 

He felt a pang of 

dissapiontment for his wife. 

pauper 
The pauperisation of people 

must stop. 
pawn 

I realised I must be a pawn in 

a far bigger game. 
peg 

He removed the uniform 

from the peg. 

peril Is there any peril? pidgin 

It is must be some form of 

pidgin. 
pigsty the place looked like a pigsty. 
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wynik 
Na podstawie tego, że 

uratowałeś mi życie. 
na podstawie czego 

Czuł, jak go ukłuł zawód 

spowodowany jego żoną. 
ukłucie 

Otrzymasz wynik, którego 

pragniesz. 

pionek (w szachach) 
Ubożenie ludzi musi się 

skończyć. 
nędzarz, żebrak 

Zdjął mundur z haczyka. 

Zdjął mundur z wieszaka. 
wieszaczek, haczyk 

Uświadomiłem sobie, że 

jestem pionkiem w dużo 

większej grze. 

łamany język Czy jest tam jakieś ryzyko? ryzyko 

Miejsce wyglądało jak chlew. chlew 
To musi być jakiś rodzaj 

żargonu. 
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pitcher 
The waitress appeard with a 

pitcher of water in her hand. 
plaice 

Have you ever eaten plaice? plight 
He ended up in a sort of 

plight 

plinth The statue is on the plinth. ploy 

This was a ploy he used 

regularly 
plume 

A plume of black smoke was 

hovering above the site. 

prat 
There was a big "PRAT" 

written on the wall. 
prerogative 

It is an old man´s prerogative 

to make the first speech. 
pretence 

He was charged with 

attempting to obtain money 

by false pretences. 
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płastuga, flądra 
Kelnerka pojawiła się z 

dzbankiem wody w ręku. 
dzbanek 

Znalazł się w trochę trudnej 

sytuacji. 
trudna sytuacja 

Jadłeś kiedykolwiek 

płastugę/flądrę? 

sztuczka 
Posąg stoi na cokole. Posąg 

stoi na postumencie. 
podstawa, cokół, postument 

Słup czarnego dymu unosił 

się nad zgliszczami. 
słup (dymu) 

Regularnie używał tej 

sztuczki. 

przywilej, prawo 

pierwszeństwa 

Na ścianie wielkimi literami 

napisane było „KUTAS”. 
dureń, debil 

Został oskarżony o próbę 
wyłudzenia pieniędzy pod 

fałszywym pretekstem. 

pretekst 

To prawo pierwszeństwa dla 

starego mężczyzny, żeby 

przemówić jako pierwszy. 
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pun 
He was pleased with the little 

pun . 
punition 

He blamed the government 

for punitive taxes 
quip 

My low grade quip made 

Mike twitch. 

quirk 
It happened by a quirk of 

fate. 
rake 

The set included a rake, a 

spade and a trowel. 
ramification Later comes the ramification. 

reproach 
His reputation is beyond 

reproach. 
reshuffle 

He made changes in his latest 

reshuffle. 
retainer 

She was on a retainer from 

the wine industry. 
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kara Ta gra słów go ucieszyła. gra słów 

Moja głupia uwaga Mirkiem 

wstrząsnęła. 
dowcipna uwaga 

Oskarżał rząd z 

likwidacyjnych podatków. 

grabie Stało się to kaprysem losu. kaprys 

Później pojawi się 
rozgałęzienie. 

rozgałęzienie 
Zestaw zawierał grabie, 

szpadel oraz łopatę. 

reorganizacja 
Jego reputacji nie można nic 

zarzucić. 
zarzut, wyrzut 

Była na liście płac przemysłu 

winiarskiego. 
lista płac 

Zrobił zmiany w ramach 

ostatniej reorganizacji. 
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riddle 
It is a mystery how he solved 

the riddle. 
ripple 

A ripple of applaus broke out ripple effect 
If it happens, a ripple effect 

may occur. 

row I had a row with my wife -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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falowanie 
Było tajemnicą, jak rozwiązał 

tę zagadkę. 
zagadka 

Jeżeli tak się stanie, może to 

spowodować efekt domina. 
efekt domina Zerwała się fala oklasków. 

-  Pokłóciłem się z żoną. kłótnia 
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•  szansa ................................................................. 

•  bełkot ................................................................. 

•  To tylko mała nieprzyjemność. ................................................................. 

•  nędzarz, żebrak ................................................................. 

•  łamany język ................................................................. 

•  dawać, choć sam mam mało ................................................................. 

•  Taksówka odbiła od krawężnika. ................................................................. 

•  niestosowne oznaczenie ................................................................. 

•  słup (dymu) ................................................................. 

•  falowanie ................................................................. 

•  pretekst ................................................................. 

•  Ta gra słów go ucieszyła. ................................................................. 

•  W jakim języku on bełkocze? ................................................................. 

•  To podniosło prawdopodobieństwo o 20%. ................................................................. 

•  To prawo pierwszeństwa dla starego 

mężczyzny, żeby przemówić jako pierwszy. 

................................................................. 

•  Szanse są przeciwko tobie. ................................................................. 

•  drobne, parę groszy ................................................................. 

•  prezent, składka, zasiłek ................................................................. 

•  wieszaczek, haczyk ................................................................. 

•  reorganizacja ................................................................. 

•  Stało się to kaprysem losu. ................................................................. 

•  To ćpun. To narkoman. ................................................................. 

•  Pokłóciłem się z żoną. ................................................................. 

•  płastuga, flądra ................................................................. 

•  Mówiono o nim, że jak będzie mu się 
udawało, to następnym przystankiem będzie 

dla niego krzesło dyrektora generalnego. 

................................................................. 

•  Zestaw zawierał grabie, szpadel oraz 

łopatę. 
................................................................. 
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•  nuda, nieprzyjemność, gorzka pigułka ................................................................. 

•  sztuczka ................................................................. 

•  Czytał swoją przysięgę z wiarą w głosie. ................................................................. 

•  Jego reputacji nie można nic zarzucić. ................................................................. 

•  lista płac ................................................................. 

•  Czuł, jak go ukłuł zawód spowodowany 

jego żoną. 
................................................................. 

•  Został oskarżony o próbę wyłudzenia 

pieniędzy pod fałszywym pretekstem. 

................................................................. 

•  dureń, debil ................................................................. 

•  chlew ................................................................. 

•  piana mydlana ................................................................. 

•  Roztarł pianę na twarzy. ................................................................. 

•  na podstawie czego ................................................................. 

•  Nazywać to międzynarodowym było trochę 
niestosownym oznaczeniem. 

................................................................. 

•  Była na liście płac przemysłu winiarskiego. ................................................................. 

•  krawężnik ................................................................. 

•  Właśnie mi zmiażdżył stawy palców. ................................................................. 

•  podstawa, cokół, postument ................................................................. 

•  Później pojawi się rozgałęzienie. ................................................................. 

•  pionek (w szachach) ................................................................. 

•  Zaczęła go całować na karku. ................................................................. 

•  kara ................................................................. 

•  Moja głupia uwaga Mirkiem wstrząsnęła. ................................................................. 

•  zarzut, wyrzut ................................................................. 

•  kaprys ................................................................. 

•  efekt domina ................................................................. 

•  grabie ................................................................. 

•  Znalazł się w trochę trudnej sytuacji. ................................................................. 
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•  prawdopodobieństwo ................................................................. 

•  szyja, kark ................................................................. 

•  Wzięła ten prezent w jego kierunku. ................................................................. 

•  specjalista w danej dziedzinie ................................................................. 

•  przywilej, prawo pierwszeństwa ................................................................. 

•  przysięga, ślubowanie ................................................................. 

•  Regularnie używał tej sztuczki. ................................................................. 

•  Zerwała się fala oklasków. ................................................................. 

•  Uświadomiłem sobie, że jestem pionkiem 

w dużo większej grze. 

................................................................. 

•  zagadka ................................................................. 

•  Na ścianie wielkimi literami napisane było 

„KUTAS”. 

................................................................. 

•  ćpun, narkoman ................................................................. 

•  Na podstawie tego, że uratowałeś mi życie. ................................................................. 

•  szyderstwo ................................................................. 

•  ryzyko ................................................................. 

•  Jadłeś kiedykolwiek płastugę/flądrę? ................................................................. 

•  Kelnerka pojawiła się z dzbankiem wody w 

ręku. 

................................................................. 

•  Zadawał sobie dużo trudu, aby wybrać te 

najsmaczniejsze kawałki. 

................................................................. 

•  Zrobił zmiany w ramach ostatniej 

reorganizacji. 

................................................................. 

•  Był specjalistą w matematyce. ................................................................. 

•  Miejsce wyglądało jak chlew. ................................................................. 

•  dowcipna uwaga ................................................................. 

•  Słup czarnego dymu unosił się nad 

zgliszczami. 

................................................................. 

•  Ubożenie ludzi musi się skończyć. ................................................................. 

•  szczypta, kawałeczek ................................................................. 

•  informator policji, donosiciel ................................................................. 
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•  Jeżeli tak się stanie, może to spowodować 
efekt domina. 

................................................................. 

•  staw palca ................................................................. 

•  To musi być jakiś rodzaj żargonu. ................................................................. 

•  Oskarżał rząd z likwidacyjnych podatków. ................................................................. 

•  Czy jest tam jakieś ryzyko? ................................................................. 

•  Było tajemnicą, jak rozwiązał tę zagadkę. ................................................................. 

•  Wtrąciłem się, zanim zdążyła zawarczeć 
jakieś szyderstwo. 

................................................................. 

•  Posąg stoi na cokole. Posąg stoi na 

postumencie. 

................................................................. 

•  dzbanek ................................................................. 

•  ukłucie ................................................................. 

•  wynik ................................................................. 

•  kłótnia ................................................................. 

•  Otrzymasz wynik, którego pragniesz. ................................................................. 

•  udawać się ................................................................. 

•  trudna sytuacja ................................................................. 

•  rozgałęzienie ................................................................. 

•  Zdjął mundur z haczyka. Zdjął mundur z 

wieszaka. 

................................................................. 

•  Wydał go donosiciel. ................................................................. 

•  gra słów ................................................................. 
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•  szansa •  odds 

•  bełkot •  lingo 

•  To tylko mała nieprzyjemność. •  It is just a small nuisance. 

•  nędzarz, żebrak •  pauper 

•  łamany język •  pidgin 

•  dawać, choć sam mam mało •  to také the widow´s mite 
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•  Taksówka odbiła od krawężnika. •  The taxi sped away from the kerb. 

•  niestosowne oznaczenie •  misnomer 

•  słup (dymu) •  plume 

•  falowanie •  ripple 

•  pretekst •  pretence 

•  Ta gra słów go ucieszyła. •  He was pleased with the little pun . 

•  W jakim języku on bełkocze? •  What kind of lingo is he talking in? 

•  To podniosło prawdopodobieństwo o 20%. •  It increased the likelihood by 20%. 

•  To prawo pierwszeństwa dla starego 

mężczyzny, żeby przemówić jako pierwszy. 

•  It is an old man´s prerogative to make the 

first speech. 

•  Szanse są przeciwko tobie. •  The odds are stacked against you. 

•  drobne, parę groszy •  mite 

•  prezent, składka, zasiłek •  offering 

•  wieszaczek, haczyk •  peg 

•  reorganizacja •  reshuffle 

•  Stało się to kaprysem losu. •  It happened by a quirk of fate. 

•  To ćpun. To narkoman. •  He´s a junkie. 

•  Pokłóciłem się z żoną. •  I had a row with my wife 

•  płastuga, flądra •  plaice 

•  Mówiono o nim, że jak będzie mu się 
udawało, to następnym przystankiem będzie 

dla niego krzesło dyrektora generalnego. 

•  The talk was that if he made good fist of it, 

the next stop would be that of GM. 

•  Zestaw zawierał grabie, szpadel oraz 

łopatę. 
•  The set included a rake, a spade and a 

trowel. 

•  nuda, nieprzyjemność, gorzka pigułka •  nuisance 

•  sztuczka •  ploy 

•  Czytał swoją przysięgę z wiarą w głosie. •  He read his oath with a confidence in his 

voice. 

•  Jego reputacji nie można nic zarzucić. •  His reputation is beyond reproach. 

•  lista płac •  retainer 

•  Czuł, jak go ukłuł zawód spowodowany 

jego żoną. 
•  He felt a pang of dissapiontment for his 

wife. 
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•  Został oskarżony o próbę wyłudzenia 

pieniędzy pod fałszywym pretekstem. 

•  He was charged with attempting to obtain 

money by false pretences. 

•  dureń, debil •  prat 

•  chlew •  pigsty 

•  piana mydlana •  lather 

•  Roztarł pianę na twarzy. •  He smeared the lather all over his face. 

•  na podstawie czego •  on account of 

•  Nazywać to międzynarodowym było trochę 
niestosownym oznaczeniem. 

•  To call it international was a little bit of a 

misnomer. 

•  Była na liście płac przemysłu winiarskiego. •  She was on a retainer from the wine 

industry. 

•  krawężnik •  kerb 

•  Właśnie mi zmiażdżył stawy palców. •  He´s just shattered my knuckles. 

•  podstawa, cokół, postument •  plinth 

•  Później pojawi się rozgałęzienie. •  Later comes the ramification. 

•  pionek (w szachach) •  pawn 

•  Zaczęła go całować na karku. •  She began to kiss the nape of his neck. 

•  kara •  punition 

•  Moja głupia uwaga Mirkiem wstrząsnęła. •  My low grade quip made Mike twitch. 

•  zarzut, wyrzut •  reproach 

•  kaprys •  quirk 

•  efekt domina •  ripple effect 

•  grabie •  rake 

•  Znalazł się w trochę trudnej sytuacji. •  He ended up in a sort of plight 

•  prawdopodobieństwo •  liklihood 

•  szyja, kark •  nape 

•  Wzięła ten prezent w jego kierunku. •  She took the offering across to him. 

•  specjalista w danej dziedzinie •  maven 

•  przywilej, prawo pierwszeństwa •  prerogative 

•  przysięga, ślubowanie •  oath 
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•  Regularnie używał tej sztuczki. •  This was a ploy he used regularly 

•  Zerwała się fala oklasków. •  A ripple of applaus broke out 

•  Uświadomiłem sobie, że jestem pionkiem 

w dużo większej grze. 

•  I realised I must be a pawn in a far bigger 

game. 

•  zagadka •  riddle 

•  Na ścianie wielkimi literami napisane było 

„KUTAS”. 

•  There was a big "PRAT" written on the 

wall. 

•  ćpun, narkoman •  junkie 

•  Na podstawie tego, że uratowałeś mi życie. •  On account of the fact that you saved my 

life. 

•  szyderstwo •  jibe 

•  ryzyko •  peril 

•  Jadłeś kiedykolwiek płastugę/flądrę? •  Have you ever eaten plaice? 

•  Kelnerka pojawiła się z dzbankiem wody w 

ręku. 

•  The waitress appeard with a pitcher of 

water in her hand. 

•  Zadawał sobie dużo trudu, aby wybrać te 

najsmaczniejsze kawałki. 

•  He took time selecting the most delicate 

morsels. 

•  Zrobił zmiany w ramach ostatniej 

reorganizacji. 

•  He made changes in his latest reshuffle. 

•  Był specjalistą w matematyce. •  He was a maven in mathematics. 

•  Miejsce wyglądało jak chlew. •  the place looked like a pigsty. 

•  dowcipna uwaga •  quip 

•  Słup czarnego dymu unosił się nad 

zgliszczami. 

•  A plume of black smoke was hovering 

above the site. 

•  Ubożenie ludzi musi się skończyć. •  The pauperisation of people must stop. 

•  szczypta, kawałeczek •  morsel 

•  informator policji, donosiciel •  nark 

•  Jeżeli tak się stanie, może to spowodować 
efekt domina. 

•  If it happens, a ripple effect may occur. 

•  staw palca •  knuckle 

•  To musi być jakiś rodzaj żargonu. •  It is must be some form of pidgin. 

•  Oskarżał rząd z likwidacyjnych podatków. •  He blamed the government for punitive 

taxes 
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•  Czy jest tam jakieś ryzyko? •  Is there any peril? 

•  Było tajemnicą, jak rozwiązał tę zagadkę. •  It is a mystery how he solved the riddle. 

•  Wtrąciłem się, zanim zdążyła zawarczeć 
jakieś szyderstwo. 

•  I intervened before she could growl some 

jibe. 

•  Posąg stoi na cokole. Posąg stoi na 

postumencie. 

•  The statue is on the plinth. 

•  dzbanek •  pitcher 

•  ukłucie •  pang 

•  wynik •  outcome 

•  kłótnia •  row 

•  Otrzymasz wynik, którego pragniesz. •  You´ll get the outcome you wish for. 

•  udawać się •  make a good fist 

•  trudna sytuacja •  plight 

•  rozgałęzienie •  ramification 

•  Zdjął mundur z haczyka. Zdjął mundur z 

wieszaka. 

•  He removed the uniform from the peg. 

•  Wydał go donosiciel. •  A nark tipped him off. 

•  gra słów •  pun 
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073_Lekcja trzynasta_Rzeczowniki_04_Słownictwo - słuchaj! 

•  vocation •  misja, zawód 

•  swathe •  pas, pasek 

•  streak •  pas, pasek 

•  sleet •  słota, szaruga 

•  upheaval •  wstrząs, obrót, zamach 

•  sham •  szwindel, podstęp 

•  thaw •  topnienie 

•  sick bay •  przychodnia 

•  scruple •  zahamowanie 

•  stitch up •  podstęp 

•  shard •  odłamek 

•  scorn •  despekt 

•  tag •  przywieszka, metka 

•  slander •  oszczerstwo 

•  stunt •  kawałek husarski, eskapada 

•  stud •  ćwieczek 

•  stipulation •  warunek 

•  skate •  płaszczka 

•  salver •  taca 

•  rumpus •  hałas, burda 

•  spade •  szpadel 

•  stroke •  uderzenie, udar 

•  wispy •  rzadki, delikatny 

•  spoils •  zdobycz 

•  unfounded suspicion •  bezpodstawne podejrzenie, nieuzasadnione 

podejrzenie 

•  shack •  chata, buda 

•  sheaf •  wiązka, snop 

•  without a guile •  bez wykrętów 
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•  stalemate •  sytuacja patowa 

•  surplus •  nadwyżka, nadmiar 

•  truce  •  tymczasowe zawieszenie broni, 

tymczasowy rozejm 

•  sell-by date •  termin przydatności do spożycia 

•  seaweed  •  algi 

•  smirk •  uśmiech, mina 

•  trickle •  powoli płynąć 

•  swarm •  rój 

•  trowel •  łopata 

•  writ •  nakaz sądowy, rozporządzenie 

•  slip up •  błąd, poślizg 

•  whim •  kaprys 

•  volley of bullets •  grad 

•  sliver of soap •  ułamek mydła, kawałek mydła 

•  solace •  pociecha 

•  stride •  długi krok 

•  snippet •  urywek, strzępek, kawałek 

•  scum •  pospólstwo, męty 

•  spell •  czar, zaklęcie 

•  thump •  uderzenie 

•  wad •  pakiet 

•  thimble •  naparstek 

•  scurvy •  szkorbut, podły 

•  stump •  pniak, pet 

•  stack •  stos, kupa 

•  stance •  stanowisko 

•  vainglory •  próżność, zarozumiałość 

•  stir •  poruszenie 
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•  titbit •  pikantna plotka, plotka 

•  salvage •  ratunek 

•  zeal •  entuzjazm, animusz 

 

074_Lekcja trzynasta_Rzeczowniki_04_Słownictwo - przetłumacz! 

•  kawałek husarski, eskapada •  stunt 

•  grad •  volley of bullets 

•  bez wykrętów •  without a guile 

•  podstęp •  stitch up 

•  urywek, strzępek, kawałek •  snippet 

•  uderzenie, udar •  stroke 

•  próżność, zarozumiałość •  vainglory 

•  przywieszka, metka •  tag 

•  stanowisko •  stance 

•  rój •  swarm 

•  algi •  seaweed  

•  przychodnia •  sick bay 

•  powoli płynąć •  trickle 

•  poruszenie •  stir 

•  wstrząs, obrót, zamach •  upheaval 

•  odłamek •  shard 

•  stos, kupa •  stack 

•  uderzenie •  thump 

•  pociecha •  solace 

•  szpadel •  spade 

•  taca •  salver 

•  oszczerstwo •  slander 

•  tymczasowe zawieszenie broni, 

tymczasowy rozejm 

•  truce  
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•  naparstek •  thimble 

•  zahamowanie •  scruple 

•  słota, szaruga •  sleet 

•  pikantna plotka, plotka •  titbit 

•  pakiet •  wad 

•  czar, zaklęcie •  spell 

•  ratunek •  salvage 

•  pospólstwo, męty •  scum 

•  wiązka, snop •  sheaf 

•  łopata •  trowel 

•  ćwieczek •  stud 

•  kaprys •  whim 

•  pniak, pet •  stump 

•  nadwyżka, nadmiar •  surplus 

•  sytuacja patowa •  stalemate 

•  despekt •  scorn 

•  długi krok •  stride 

•  pas, pasek •  streak 

•  misja, zawód •  vocation 

•  termin przydatności do spożycia •  sell-by date 

•  uśmiech, mina •  smirk 

•  szwindel, podstęp •  sham 

•  bezpodstawne podejrzenie, nieuzasadnione 

podejrzenie 

•  unfounded suspicion 

•  ułamek mydła, kawałek mydła •  sliver of soap 

•  zdobycz •  spoils 

•  błąd, poślizg •  slip up 

•  chata, buda •  shack 

•  warunek •  stipulation 
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•  rzadki, delikatny •  wispy 

•  hałas, burda •  rumpus 

•  płaszczka •  skate 

•  pas, pasek •  swathe 

•  szkorbut, podły •  scurvy 

•  topnienie •  thaw 

•  nakaz sądowy, rozporządzenie •  writ 

•  entuzjazm, animusz •  zeal 

 

075_Lekcja trzynasta_Rzeczowniki_04_Słownictwo, ćwiczenia 
sprawdzające - słuchaj! 

•  rumpus •  hałas, burda 

•  The rumpus was all about money. •  Ta burda była z powodu pieniędzy. 

•  salvage •  ratunek 

•  They run a highly successfull salvage 

company. 

•  Prowadzą bardzo dochodową firmę 
ratowniczą. 

•  salver •  taca 

•  The chef entered carrying a large boar´s 

head on a silver salver. 

•  Szef kuchni wszedł niosąc dużą głowę 
dzika na srebrnej tacy. 

•  scorn •  despekt 

•  It was difficult for him to hide the scorn. •  Było dla niego trudne ukrywać despekt. 

•  scruple •  zahamowanie 

•  He did have some scruples. •  Miał pewne zahamowania. 

•  scum •  pospólstwo, męty 

•  There was a cheer from the middle of the 

scum. 

•  Środek tłumu się ucieszył. Środek tłumu 

wiwatował. 

•  scurvy •  szkorbut, podły 

•  The army suffered from dysentry and 

scurvy. 

•  Armia cierpiała na szkorbut i czerwonkę. 
Wojsko cierpiało na szkorbut i czerwonkę. 

•  seaweed  •  algi 

•  I really enjoyed seaweed massages. •  Naprawdę podobał mi się masaż z algami. 
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•  sell-by date •  termin przydatności do spożycia 

•  It soon became clear that he had reached 

his sell-by date. 

•  Wkrótce było wiadomo, osiągnął granice 

swoich możliwości. 

•  shack •  chata, buda 

•  The shack was very far from what we´d 

been promised. 

•  Ta chata daleko miała do tego, co nam 

obiecano. 

•  shard •  odłamek 

•  It was a vicious-looking shard of china 

plate. 

•  Był to źle wyglądający odłamek talerza z 

porcelany. 

•  sheaf •  wiązka, snop 

•  She ambled over with a small sheaf of 

menus. 

•  Przywlekła się z małą ilością menu. 

•  sick bay •  przychodnia 

•  By the time he was released from the sick 

bay. 

•  Jak tylko zwolnili go z przychodni… 

•  skate •  płaszczka 

•  We loved watching skates. •  Lubiliśmy patrzeć na płaszczki. 

•  slander •  oszczerstwo 

•  I am warning you. Do not repeat your 

slander! 

•  Ostrzegam cię. Nie powtarzaj swojej 

zniewagi! Nie powtarzaj swojej obelgi! 

•  sleet •  słota, szaruga 

•  The sleet was very unpleasant. •  Słota była bardzo nieprzyjemna. 

•  slip up •  błąd, poślizg 

•  I can´t afford any slip ups at this stage. •  W tej fazie nie mogę sobie pozwolić na 

żadne poślizgi. 

•  sliver of soap •  ułamek mydła, kawałek mydła 

•  This sliver of soap is all you ´ll get. •  Ten kawałeczek mydła, to wszystko, co 

otrzymasz. 

•  smirk •  uśmiech, mina 

•  He allowed himself a smirk. •  Pozwolił sobie zrobić minę. 

•  snippet •  urywek, strzępek, kawałek 

•  I was only able to catch occasional snippet •  Od czasu od czasu udało mi się złapać jakiś 
strzępek. Od czas od czasu udało mi się 
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złapać jakiś kawałek. 

•  solace •  pociecha 

•  Some people find solace in a spiritual life. •  Niektórzy ludzie znajdują pociechę w życiu 

duchownym. 

•  spade •  szpadel 

•  The set included a rake, a spade and a 

trowel. 

•  Zestaw zawierał grabie, szpadel oraz 

łopatę. 

•  spell •  czar, zaklęcie 

•  The spell has been broken. •  Czar prysł. Zaklęcie zostało złamane. 

•  spoils •  zdobycz 

•  The only difference between a pirate and a 

politician is who you divide your spoils with. 

•  Jedyna różnica między piratem a 

politykiem tkwi w tym, z kim dzieli się swoją 
zdobyczą. 

•  stack •  stos, kupa 

•  The stack of papers was getting bigger and 

bigger. 

•  Stos papierów rósł. 

•  stalemate •  sytuacja patowa 

•  The game ended in stalemate. •  Gra zakończyła się patem. 

•  stance •  stanowisko 

•  Their stance has not changed. •  Ich stanowisko się nie zmieniło. 

•  stipulation •  warunek 

•  Her only stipulation was that no one must 

discover the origin. 

•  Jej jedynym warunkiem było, że nikt nie 

może znać pochodzenia. 

•  stir •  poruszenie 

•  The news created a bit of the stir. •  Wiadomość wywołała lekkie poruszenie. 

•  stitch up •  podstęp 

•  It was a stitch up. •  To był podstęp. 

•  streak •  pas, pasek 

•  She had pink streaks in her black hair. •  Miała różowe paski we włosach. 

•  stride •  długi krok 

•  It is only a stride away. •  To tuż obok. 

•  stroke •  uderzenie, udar 
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•  It happened on the stroke of ten. •  Stało się to uderzeniem dziesiątej. 

•  stud •  ćwieczek 

•  Who was on the star-studded list? •  Kto był na gwiezdnej liście gości? 

•  stump •  pniak, pet 

•  He took a long pull on the stump of his 

cigarette. 

•  Mocno zaciągnął się petem. 

•  stunt •  kawałek husarski, eskapada 

•  He couldn´t risk repeating the same stunt 

again. 

•  Nie mógł ryzykować powtórki tego z 

husarii. Nie mógł ryzykować powtórki tej 

samej eskapady. 

•  surplus •  nadwyżka, nadmiar 

•  A good taylor had disguised the fact that 

the client was carrying a few surplus pounds. 

•  Dobremu krawcowi udało się ukryć, że 

klient ma parę funtów nadwagi. 

•  swathe •  pas, pasek 

•  The advertising is being valued for 

bringing the wide swathe of population. 

•  Propagacja/reklama oceniana jest z tego 

powodu, że zwróciła się do dużej części 

społeczeństwa. 

•  tag •  przywieszka, metka 

•  He was put on a tag for two months. •  Zamknęli go na dwa miesiące. 

•  thaw •  topnienie 

•  If I knew the thaw was coming, I would get 

my garden ready. 

•  Gdybym wiedział, że przyjdzie odwilż, 
przygotowałbym ogród. 

•  thimble •  naparstek 

•  Sofar we have not seen a thimbleful of oil. •  Jak na razie nie widzieliśmy ani naparstka 

ropy naftowej. 

•  thump •  uderzenie 

•  He could hear his heart thumping. •  Słyszałem bić jej serce. 

•  titbit •  pikantna plotka, plotka 

•  He hoped to find some new titbit about the 

forthcoming marriage. 

•  Miał nadzieję, że znajdzie jakąś plotkę 
dotyczącą przyszłego małżeństwa. 

•  trickle •  powoli płynąć 

•  The blood was trickling from his finger. •  Krew powoli sączyła mu się z palca. 

•  trowel •  łopata 
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•  The set included a rake, a spade and a 

trowel. 

•  Zestaw zawierał grabie, szpadel oraz 

łopatę. 

•  truce  •  tymczasowe zawieszenie broni, 

tymczasowy rozejm 

•  Armies agreed on the truce. •  Armie uzgodniły rozejm. 

•  unfounded suspicion •  bezpodstawne podejrzenie, nieuzasadnione 

podejrzenie 

•  He was sentenced on the basis of an 

unfounded suspicion. 

•  Skazano go na podstawie nieuzasadnionego 

podejrzenia. 

•  upheaval •  wstrząs, obrót, zamach 

•  The logic of this upheaval is clear. •  Logika tego obrotu jest jasna. 

•  vainglory •  próżność, zarozumiałość 

•  Sending men to an unncessary death is not 

an act of leadership, but of vainglory. 

•  Wysyłać mężczyzn na niepotrzebną/zbędną 
śmierć nie jest przejawem przywództwa, 

ale próżności. 

•  vocation •  misja, zawód 

•  He became very skilled in his new 

vocation. 

•  Stał się bardzo biegłym w swojej nowej 

misji. 

•  volley of bullets •  grad 

•  The volley of bullets came from nowhere. •  Grad kul przyszedł znikąd. 

•  wad •  pakiet 

•  He took a wad of bills from an inside 

pocket. 

•  Wyciągnął pakiet banknotów z kieszeni 

wewnętrznej. 

•  whim •  kaprys 

•  They were to carry out his slightest whims •  Ich zadaniem było spełnić każdy jego 

kaprys. Ich zadaniem było spełnienie jego 

wszystkich kaprysów. 

•  wispy •  rzadki, delikatny 

•  The sky was covered with wispy clouds. •  Niebo pokrywały rzadkie chmury. 

•  without a guile •  bez wykrętów 

•  He admitted without a guile he was broke. •  Bez wykrętów przyznał, że nie ma kasy. 

•  writ •  nakaz sądowy, rozporządzenie 

•  He wants to issue a writ on behalf of his 

client. 

•  Chce wydać nakaz sądowy na korzyść 
swojego klienta. 
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•  zeal •  entuzjazm, animusz 

•  He did it with a zeal he´d never displayed 

in the workshop. 

•  Zrobił to z entuzjazmem, jakiego nigdy 

dotąd w warsztacie nie pokazał. 

 

076_Lekcja trzynasta_Rzeczowniki_04_Słownictwo, ćwiczenia 
sprawdzające - przetłumacz! 

•  hałas, burda •  rumpus 

•  Ta burda była z powodu pieniędzy. •  The rumpus was all about money. 

•  ratunek •  salvage 

•  Prowadzą bardzo dochodową firmę 
ratowniczą. 

•  They run a highly successfull salvage 

company. 

•  taca •  salver 

•  Szef kuchni wszedł niosąc dużą głowę 
dzika na srebrnej tacy. 

•  The chef entered carrying a large boar´s 

head on a silver salver. 

•  despekt •  scorn 

•  Było dla niego trudne ukrywać despekt. •  It was difficult for him to hide the scorn. 

•  zahamowanie •  scruple 

•  Miał pewne zahamowania. •  He did have some scruples. 

•  pospólstwo, męty •  scum 

•  Środek tłumu się ucieszył. Środek tłumu 

wiwatował. 

•  There was a cheer from the middle of the 

scum. 

•  szkorbut, podły •  scurvy 

•  Armia cierpiała na szkorbut i czerwonkę. 
Wojsko cierpiało na szkorbut i czerwonkę. 

•  The army suffered from dysentry and 

scurvy. 

•  algi •  seaweed  

•  Naprawdę podobał mi się masaż z algami. •  I really enjoyed seaweed massages. 

•  termin przydatności do spożycia •  sell-by date 

•  Wkrótce było wiadomo, osiągnął granice 

swoich możliwości. 

•  It soon became clear that he had reached 

his sell-by date. 

•  chata, buda •  shack 

•  Ta chata daleko miała do tego, co nam 

obiecano. 

•  The shack was very far from what we´d 

been promised. 
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•  odłamek •  shard 

•  Był to źle wyglądający odłamek talerza z 

porcelany. 

•  It was a vicious-looking shard of china 

plate. 

•  wiązka, snop •  sheaf 

•  Przywlekła się z małą ilością menu. •  She ambled over with a small sheaf of 

menus. 

•  przychodnia •  sick bay 

•  Jak tylko zwolnili go z przychodni… •  By the time he was released from the sick 

bay. 

•  płaszczka •  skate 

•  Lubiliśmy patrzeć na płaszczki. •  We loved watching skates. 

•  oszczerstwo •  slander 

•  Ostrzegam cię. Nie powtarzaj swojej 

zniewagi! Nie powtarzaj swojej obelgi! 

•  I am warning you. Do not repeat your 

slander! 

•  słota, szaruga •  sleet 

•  Słota była bardzo nieprzyjemna. •  The sleet was very unpleasant. 

•  błąd, poślizg •  slip up 

•  W tej fazie nie mogę sobie pozwolić na 

żadne poślizgi. 

•  I can´t afford any slip ups at this stage. 

•  ułamek mydła, kawałek mydła •  sliver of soap 

•  Ten kawałeczek mydła, to wszystko, co 

otrzymasz. 

•  This sliver of soap is all you ´ll get. 

•  uśmiech, mina •  smirk 

•  Pozwolił sobie zrobić minę. •  He allowed himself a smirk. 

•  urywek, strzępek, kawałek •  snippet 

•  Od czasu od czasu udało mi się złapać jakiś 
strzępek. Od czas od czasu udało mi się 
złapać jakiś kawałek. 

•  I was only able to catch occasional snippet 

•  pociecha •  solace 

•  Niektórzy ludzie znajdują pociechę w życiu 

duchownym. 

•  Some people find solace in a spiritual life. 

•  szpadel •  spade 

•  Zestaw zawierał grabie, szpadel oraz •  The set included a rake, a spade and a 
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łopatę. trowel. 

•  czar, zaklęcie •  spell 

•  Czar prysł. Zaklęcie zostało złamane. •  The spell has been broken. 

•  zdobycz •  spoils 

•  Jedyna różnica między piratem a 

politykiem tkwi w tym, z kim dzieli się swoją 
zdobyczą. 

•  The only difference between a pirate and a 

politician is who you divide your spoils with. 

•  stos, kupa •  stack 

•  Stos papierów rósł. •  The stack of papers was getting bigger and 

bigger. 

•  sytuacja patowa •  stalemate 

•  Gra zakończyła się patem. •  The game ended in stalemate. 

•  stanowisko •  stance 

•  Ich stanowisko się nie zmieniło. •  Their stance has not changed. 

•  warunek •  stipulation 

•  Jej jedynym warunkiem było, że nikt nie 

może znać pochodzenia. 

•  Her only stipulation was that no one must 

discover the origin. 

•  poruszenie •  stir 

•  Wiadomość wywołała lekkie poruszenie. •  The news created a bit of the stir. 

•  podstęp •  stitch up 

•  To był podstęp. •  It was a stitch up. 

•  pas, pasek •  streak 

•  Miała różowe paski we włosach. •  She had pink streaks in her black hair. 

•  długi krok •  stride 

•  To tuż obok. •  It is only a stride away. 

•  uderzenie, udar •  stroke 

•  Stało się to uderzeniem dziesiątej. •  It happened on the stroke of ten. 

•  ćwieczek •  stud 

•  Kto był na gwiezdnej liście gości? •  Who was on the star-studded list? 

•  pniak, pet •  stump 

•  Mocno zaciągnął się petem. •  He took a long pull on the stump of his 
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cigarette. 

•  kawałek husarski, eskapada •  stunt 

•  Nie mógł ryzykować powtórki tego z 

husarii. Nie mógł ryzykować powtórki tej 

samej eskapady. 

•  He couldn´t risk repeating the same stunt 

again. 

•  nadwyżka, nadmiar •  surplus 

•  Dobremu krawcowi udało się ukryć, że 

klient ma parę funtów nadwagi. 

•  A good taylor had disguised the fact that 

the client was carrying a few surplus pounds. 

•  pas, pasek •  swathe 

•  Propagacja/reklama oceniana jest z tego 

powodu, że zwróciła się do dużej części 

społeczeństwa. 

•  The advertising is being valued for 

bringing the wide swathe of population. 

•  przywieszka, metka •  tag 

•  Zamknęli go na dwa miesiące. •  He was put on a tag for two months. 

•  topnienie •  thaw 

•  Gdybym wiedział, że przyjdzie odwilż, 
przygotowałbym ogród. 

•  If I knew the thaw was coming, I would get 

my garden ready. 

•  naparstek •  thimble 

•  Jak na razie nie widzieliśmy ani naparstka 

ropy naftowej. 

•  Sofar we have not seen a thimbleful of oil. 

•  uderzenie •  thump 

•  Słyszałem bić jej serce. •  He could hear his heart thumping. 

•  pikantna plotka, plotka •  titbit 

•  Miał nadzieję, że znajdzie jakąś plotkę 
dotyczącą przyszłego małżeństwa. 

•  He hoped to find some new titbit about the 

forthcoming marriage. 

•  powoli płynąć •  trickle 

•  Krew powoli sączyła mu się z palca. •  The blood was trickling from his finger. 

•  łopata •  trowel 

•  Zestaw zawierał grabie, szpadel oraz 

łopatę. 
•  The set included a rake, a spade and a 

trowel. 

•  tymczasowe zawieszenie broni, 

tymczasowy rozejm 

•  truce  

•  Armie uzgodniły rozejm. •  Armies agreed on the truce. 
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•  bezpodstawne podejrzenie, nieuzasadnione 

podejrzenie 

•  unfounded suspicion 

•  Skazano go na podstawie nieuzasadnionego 

podejrzenia. 

•  He was sentenced on the basis of an 

unfounded suspicion. 

•  wstrząs, obrót, zamach •  upheaval 

•  Logika tego obrotu jest jasna. •  The logic of this upheaval is clear. 

•  próżność, zarozumiałość •  vainglory 

•  Wysyłać mężczyzn na niepotrzebną/zbędną 
śmierć nie jest przejawem przywództwa, 

ale próżności. 

•  Sending men to an unncessary death is not 

an act of leadership, but of vainglory. 

•  misja, zawód •  vocation 

•  Stał się bardzo biegłym w swojej nowej 

misji. 

•  He became very skilled in his new 

vocation. 

•  grad •  volley of bullets 

•  Grad kul przyszedł znikąd. •  The volley of bullets came from nowhere. 

•  pakiet •  wad 

•  Wyciągnął pakiet banknotów z kieszeni 

wewnętrznej. 

•  He took a wad of bills from an inside 

pocket. 

•  kaprys •  whim 

•  Ich zadaniem było spełnić każdy jego 

kaprys. Ich zadaniem było spełnienie jego 

wszystkich kaprysów. 

•  They were to carry out his slightest whims 

•  rzadki, delikatny •  wispy 

•  Niebo pokrywały rzadkie chmury. •  The sky was covered with wispy clouds. 

•  bez wykrętów •  without a guile 

•  Bez wykrętów przyznał, że nie ma kasy. •  He admitted without a guile he was broke. 

•  nakaz sądowy, rozporządzenie •  writ 

•  Chce wydać nakaz sądowy na korzyść 
swojego klienta. 

•  He wants to issue a writ on behalf of his 

client. 

•  entuzjazm, animusz •  zeal 

•  Zrobił to z entuzjazmem, jakiego nigdy 

dotąd w warsztacie nie pokazał. 

•  He did it with a zeal he´d never displayed 

in the workshop. 
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077_Lekcja trzynasta_Rzeczowniki_04_Ćwiczenia sprawdzające - 
słuchaj! 

•  The advertising is being valued for 

bringing the wide swathe of population. 

•  Propagacja/reklama oceniana jest z tego 

powodu, że zwróciła się do dużej części 

społeczeństwa. 

•  They were to carry out his slightest whims •  Ich zadaniem było spełnić każdy jego 

kaprys. Ich zadaniem było spełnienie jego 

wszystkich kaprysów. 

•  It was difficult for him to hide the scorn. •  Było dla niego trudne ukrywać despekt. 

•  He could hear his heart thumping. •  Słyszałem bić jej serce. 

•  He did have some scruples. •  Miał pewne zahamowania. 

•  The sleet was very unpleasant. •  Słota była bardzo nieprzyjemna. 

•  I really enjoyed seaweed massages. •  Naprawdę podobał mi się masaż z algami. 

•  The flow slowed to a trickle. •  Bieg rzeki zmienił się w cienką strużkę. 

•  The chef entered carrying a large boar´s 

head on a silver salver. 

•  Szef kuchni wszedł niosąc dużą głowę 
dzika na srebrnej tacy. 

•  The game ended in stalemate. •  Gra zakończyła się patem. 

•  He took a long pull on the stump of his 

cigarette. 

•  Mocno zaciągnął się petem. 

•  She had pink streaks in her black hair. •  Miała różowe paski we włosach. 

•  The logic of this upheaval is clear. •  Logika tego obrotu jest jasna. 

•  The set included a rake, a spade and a 

trowel. 

•  Zestaw zawierał grabie, szpadel oraz 

łopatę. 

•  This sliver of soap is all you ´ll get. •  Ten kawałeczek mydła, to wszystko, co 

otrzymasz. 

•  It is only a stride away. •  To tuż obok. 

•  Armies agreed on the truce. •  Armie uzgodniły rozejm. 

•  They run a highly successfull salvage 

company. 

•  Prowadzą bardzo dochodową firmę 
ratowniczą. 

•  The news created a bit of the stir. •  Wiadomość wywołała lekkie poruszenie. 

•  He allowed himself a smirk. •  Pozwolił sobie zrobić minę. 

•  The set included a rake, a spade and a 

trowel. 

•  Zestaw zawierał grabie, szpadel oraz 

łopatę. 

•  He took a wad of bills from an inside •  Wyciągnął pakiet banknotów z kieszeni 
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pocket. wewnętrznej. 

•  He admitted without a guile he was broke. •  Bez wykrętów przyznał, że nie ma kasy. 

•  I am warning you. Do not repeat your 

slander! 

•  Ostrzegam cię. Nie powtarzaj swojej 

zniewagi! Nie powtarzaj swojej obelgi! 

•  Who was on the star-studded list? •  Kto był na gwiezdnej liście gości? 

•  It was a vicious-looking shard of china 

plate. 

•  Był to źle wyglądający odłamek talerza z 

porcelany. 

•  A good taylor had disguised the fact that 

the client was carrying a few surplus pounds. 

•  Dobremu krawcowi udało się ukryć, że 

klient ma parę funtów nadwagi. 

•  The volley of bullets came from nowhere. •  Grad kul przyszedł znikąd. 

•  He was put on a tag for two months. •  Zamknęli go na dwa miesiące. 

•  Sofar we have not seen a thimbleful of oil. •  Jak na razie nie widzieliśmy ani naparstka 

ropy naftowej. 

•  The sky was covered with wispy clouds. •  Niebo pokrywały rzadkie chmury. 

•  Some people find solace in a spiritual life. •  Niektórzy ludzie znajdują pociechę w życiu 

duchownym. 

•  He couldn´t risk repeating the same stunt 

again. 

•  Nie mógł ryzykować powtórki tego z 

husarii. Nie mógł ryzykować powtórki tej 

samej eskapady. 

•  Sending men to an unncessary death is not 

an act of leadership, but of vainglory. 

•  Wysyłać mężczyzn na niepotrzebną/zbędną 
śmierć nie jest przejawem przywództwa, 

ale próżności. 

•  It soon became clear that he had reached 

his sell-by date. 

•  Wkrótce było wiadomo, osiągnął granice 

swoich możliwości. 

•  The only difference between a pirate and a 

politician is who you divide your spoils with. 

•  Jedyna różnica między piratem a 

politykiem tkwi w tym, z kim dzieli się swoją 
zdobyczą. 

•  It happened on the stroke of ten. •  Stało się to uderzeniem dziesiątej. 

•  Their stance has not changed. •  Ich stanowisko się nie zmieniło. 

•  The shack was very far from what we´d 

been promised. 

•  Ta chata daleko miała do tego, co nam 

obiecano. 

•  By the time he was released from the sick 

bay. 

•  Jak tylko zwolnili go z przychodni… 

•  Her only stipulation was that no one must 

discover the origin. 

•  Jej jedynym warunkiem było, że nikt nie 

może znać pochodzenia. 
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•  The army suffered from dysentry and 

scurvy. 

•  Armia cierpiała na szkorbut i czerwonkę. 
Wojsko cierpiało na szkorbut i czerwonkę. 

•  There was a cheer from the middle of the 

scum. 

•  Środek tłumu się ucieszył. Środek tłumu 

wiwatował. 

•  The spell has been broken. •  Czar prysł. Zaklęcie zostało złamane. 

•  The blood was trickling from his finger. •  Krew powoli sączyła mu się z palca. 

•  It was a stitch up. •  To był podstęp. 

•  He was sentenced on the basis of an 

unfounded suspicion. 

•  Skazano go na podstawie nieuzasadnionego 

podejrzenia. 

•  The rumpus was all about money. •  Ta burda była z powodu pieniędzy. 

•  I was only able to catch occasional snippet •  Od czasu od czasu udało mi się złapać jakiś 
strzępek. Od czas od czasu udało mi się 
złapać jakiś kawałek. 

•  We loved watching skates. •  Lubiliśmy patrzeć na płaszczki. 

•  If I knew the thaw was coming, I would get 

my garden ready. 

•  Gdybym wiedział, że przyjdzie odwilż, 
przygotowałbym ogród. 

•  The stack of papers was getting bigger and 

bigger. 

•  Stos papierów rósł. 

•  She ambled over with a small sheaf of 

menus. 

•  Przywlekła się z małą ilością menu. 

•  He hoped to find some new titbit about the 

forthcoming marriage. 

•  Miał nadzieję, że znajdzie jakąś plotkę 
dotyczącą przyszłego małżeństwa. 

•  He wants to issue a writ on behalf of his 

client. 

•  Chce wydać nakaz sądowy na korzyść 
swojego klienta. 

•  He became very skilled in his new 

vocation. 

•  Stał się bardzo biegłym w swojej nowej 

misji. 

•  I can´t afford any slip ups at this stage. •  W tej fazie nie mogę sobie pozwolić na 

żadne poślizgi. 

•  He did it with a zeal he´d never displayed 

in the workshop. 

•  Zrobił to z entuzjazmem, jakiego nigdy 

dotąd w warsztacie nie pokazał. 

 

078_Lekcja trzynasta_Rzeczowniki_04_Ćwiczenia sprawdzające - 
przetłumacz! 

•  W tej fazie nie mogę sobie pozwolić na 

żadne poślizgi. 

•  I can´t afford any slip ups at this stage. 
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•  Wiadomość wywołała lekkie poruszenie. •  The news created a bit of the stir. 

•  Zestaw zawierał grabie, szpadel oraz 

łopatę. 
•  The set included a rake, a spade and a 

trowel. 

•  Logika tego obrotu jest jasna. •  The logic of this upheaval is clear. 

•  Miał pewne zahamowania. •  He did have some scruples. 

•  Czar prysł. Zaklęcie zostało złamane. •  The spell has been broken. 

•  Propagacja/reklama oceniana jest z tego 

powodu, że zwróciła się do dużej części 

społeczeństwa. 

•  The advertising is being valued for 

bringing the wide swathe of population. 

•  Środek tłumu się ucieszył. Środek tłumu 

wiwatował. 

•  There was a cheer from the middle of the 

scum. 

•  Szef kuchni wszedł niosąc dużą głowę 
dzika na srebrnej tacy. 

•  The chef entered carrying a large boar´s 

head on a silver salver. 

•  Zamknęli go na dwa miesiące. •  He was put on a tag for two months. 

•  Stało się to uderzeniem dziesiątej. •  It happened on the stroke of ten. 

•  Słota była bardzo nieprzyjemna. •  The sleet was very unpleasant. 

•  Przywlekła się z małą ilością menu. •  She ambled over with a small sheaf of 

menus. 

•  Było dla niego trudne ukrywać despekt. •  It was difficult for him to hide the scorn. 

•  Jej jedynym warunkiem było, że nikt nie 

może znać pochodzenia. 

•  Her only stipulation was that no one must 

discover the origin. 

•  Nie mógł ryzykować powtórki tego z 

husarii. Nie mógł ryzykować powtórki tej 

samej eskapady. 

•  He couldn´t risk repeating the same stunt 

again. 

•  Wyciągnął pakiet banknotów z kieszeni 

wewnętrznej. 

•  He took a wad of bills from an inside 

pocket. 

•  Niebo pokrywały rzadkie chmury. •  The sky was covered with wispy clouds. 

•  Kto był na gwiezdnej liście gości? •  Who was on the star-studded list? 

•  Naprawdę podobał mi się masaż z algami. •  I really enjoyed seaweed massages. 

•  Mocno zaciągnął się petem. •  He took a long pull on the stump of his 

cigarette. 

•  Ta chata daleko miała do tego, co nam 

obiecano. 

•  The shack was very far from what we´d 

been promised. 

•  Krew powoli sączyła mu się z palca. •  The blood was trickling from his finger. 
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•  Był to źle wyglądający odłamek talerza z 

porcelany. 

•  It was a vicious-looking shard of china 

plate. 

•  Chce wydać nakaz sądowy na korzyść 
swojego klienta. 

•  He wants to issue a writ on behalf of his 

client. 

•  Wysyłać mężczyzn na niepotrzebną/zbędną 
śmierć nie jest przejawem przywództwa, 

ale próżności. 

•  Sending men to an unncessary death is not 

an act of leadership, but of vainglory. 

•  Jak na razie nie widzieliśmy ani naparstka 

ropy naftowej. 

•  Sofar we have not seen a thimbleful of oil. 

•  Ostrzegam cię. Nie powtarzaj swojej 

zniewagi! Nie powtarzaj swojej obelgi! 

•  I am warning you. Do not repeat your 

slander! 

•  Prowadzą bardzo dochodową firmę 
ratowniczą. 

•  They run a highly successfull salvage 

company. 

•  Jak tylko zwolnili go z przychodni… •  By the time he was released from the sick 

bay. 

•  Bez wykrętów przyznał, że nie ma kasy. •  He admitted without a guile he was broke. 

•  Lubiliśmy patrzeć na płaszczki. •  We loved watching skates. 

•  Ich zadaniem było spełnić każdy jego 

kaprys. Ich zadaniem było spełnienie jego 

wszystkich kaprysów. 

•  They were to carry out his slightest whims 

•  Niektórzy ludzie znajdują pociechę w życiu 

duchownym. 

•  Some people find solace in a spiritual life. 

•  Miała różowe paski we włosach. •  She had pink streaks in her black hair. 

•  Miał nadzieję, że znajdzie jakąś plotkę 
dotyczącą przyszłego małżeństwa. 

•  He hoped to find some new titbit about the 

forthcoming marriage. 

•  Słyszałem bić jej serce. •  He could hear his heart thumping. 

•  Stał się bardzo biegłym w swojej nowej 

misji. 

•  He became very skilled in his new 

vocation. 

•  Wkrótce było wiadomo, osiągnął granice 

swoich możliwości. 

•  It soon became clear that he had reached 

his sell-by date. 

•  Jedyna różnica między piratem a 

politykiem tkwi w tym, z kim dzieli się swoją 
zdobyczą. 

•  The only difference between a pirate and a 

politician is who you divide your spoils with. 

•  Od czasu od czasu udało mi się złapać jakiś 
strzępek. Od czas od czasu udało mi się 
złapać jakiś kawałek. 

•  I was only able to catch occasional snippet 

•  Zestaw zawierał grabie, szpadel oraz •  The set included a rake, a spade and a 



 437 

łopatę. trowel. 

•  Armia cierpiała na szkorbut i czerwonkę. 
Wojsko cierpiało na szkorbut i czerwonkę. 

•  The army suffered from dysentry and 

scurvy. 

•  Gra zakończyła się patem. •  The game ended in stalemate. 

•  Gdybym wiedział, że przyjdzie odwilż, 
przygotowałbym ogród. 

•  If I knew the thaw was coming, I would get 

my garden ready. 

•  Stos papierów rósł. •  The stack of papers was getting bigger and 

bigger. 

•  Pozwolił sobie zrobić minę. •  He allowed himself a smirk. 

•  To tuż obok. •  It is only a stride away. 

•  Ten kawałeczek mydła, to wszystko, co 

otrzymasz. 

•  This sliver of soap is all you ´ll get. 

•  To był podstęp. •  It was a stitch up. 

•  Grad kul przyszedł znikąd. •  The volley of bullets came from nowhere. 

•  Ta burda była z powodu pieniędzy. •  The rumpus was all about money. 

•  Bieg rzeki zmienił się w cienką strużkę. •  The flow slowed to a trickle. 

•  Skazano go na podstawie nieuzasadnionego 

podejrzenia. 

•  He was sentenced on the basis of an 

unfounded suspicion. 

•  Dobremu krawcowi udało się ukryć, że 

klient ma parę funtów nadwagi. 

•  A good taylor had disguised the fact that 

the client was carrying a few surplus pounds. 

•  Ich stanowisko się nie zmieniło. •  Their stance has not changed. 

•  Armie uzgodniły rozejm. •  Armies agreed on the truce. 

•  Zrobił to z entuzjazmem, jakiego nigdy 

dotąd w warsztacie nie pokazał. 

•  He did it with a zeal he´d never displayed 

in the workshop. 
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rumpus 
The rumpus was all about 

money. 
salvage 

They run a highly successfull 

salvage company. 
salver 

The chef entered carrying a 

large boar´s head on a silver 

salver. 

scorn 
It was difficult for him to 

hide the scorn. 
scruple 

He did have some scruples. scum 
There was a cheer from the 

middle of the scum. 

scurvy 
The army suffered from 

dysentry and scurvy. 
seaweed  

I really enjoyed seaweed 

massages. 
sell-by date 

It soon became clear that he 

had reached his sell-by date. 
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ratunek 
Ta burda była z powodu 

pieniędzy. 
hałas, burda 

Szef kuchni wszedł niosąc 

dużą głowę dzika na srebrnej 

tacy. 

taca 
Prowadzą bardzo dochodową 

firmę ratowniczą. 

zahamowanie 
Było dla niego trudne 

ukrywać despekt. 
despekt 

Środek tłumu się ucieszył. 

Środek tłumu wiwatował. 
pospólstwo, męty Miał pewne zahamowania. 

algi 

Armia cierpiała na szkorbut i 

czerwonkę. Wojsko cierpiało 

na szkorbut i czerwonkę. 
szkorbut, podły 

Wkrótce było wiadomo, 

osiągnął granice swoich 

możliwości. 

termin przydatności do 

spożycia 

Naprawdę podobał mi się 
masaż z algami. 
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shack 
The shack was very far from 

what we´d been promised. 
shard 

It was a vicious-looking 

shard of china plate. 
sheaf 

She ambled over with a small 

sheaf of menus. 

sick bay 
By the time he was released 

from the sick bay. 
skate 

We loved watching skates. slander 
I am warning you. Do not 

repeat your slander! 

sleet 
The sleet was very 

unpleasant. 
slip up 

I can´t afford any slip ups at 

this stage. 
sliver of soap 

This sliver of soap is all you 

´ll get. 
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odłamek 
Ta chata daleko miała do 

tego, co nam obiecano. 
chata, buda 

Przywlekła się z małą ilością 
menu. 

wiązka, snop 
Był to źle wyglądający 

odłamek talerza z porcelany. 

płaszczka 
Jak tylko zwolnili go z 

przychodni… 
przychodnia 

Ostrzegam cię. Nie powtarzaj 

swojej zniewagi! Nie 

powtarzaj swojej obelgi! 

oszczerstwo 
Lubiliśmy patrzeć na 

płaszczki. 

błąd, poślizg 
Słota była bardzo 

nieprzyjemna. 
słota, szaruga 

Ten kawałeczek mydła, to 

wszystko, co otrzymasz. 

ułamek mydła, kawałek 

mydła 

W tej fazie nie mogę sobie 

pozwolić na żadne poślizgi. 
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smirk He allowed himself a smirk. snippet 

I was only able to catch 

occasional snippet 
solace 

Some people find solace in a 

spiritual life. 

spade 
The set included a rake, a 

spade and a trowel. 
spell 

The spell has been broken. spoils 

The only difference between 

a pirate and a politician is 

who you divide your spoils 

with. 

stack 
The stack of papers was 

getting bigger and bigger. 
stalemate 

The game ended in stalemate. stance Their stance has not changed. 

 



 443 

urywek, strzępek, kawałek Pozwolił sobie zrobić minę. uśmiech, mina 

Niektórzy ludzie znajdują 
pociechę w życiu 

duchownym. 

pociecha 

Od czasu od czasu udało mi 

się złapać jakiś strzępek. Od 

czas od czasu udało mi się 
złapać jakiś kawałek. 

czar, zaklęcie 
Zestaw zawierał grabie, 

szpadel oraz łopatę. 
szpadel 

Jedyna różnica między 

piratem a politykiem tkwi w 

tym, z kim dzieli się swoją 
zdobyczą. 

zdobycz 
Czar prysł. Zaklęcie zostało 

złamane. 

sytuacja patowa Stos papierów rósł. stos, kupa 

Ich stanowisko się nie 

zmieniło. 
stanowisko Gra zakończyła się patem. 
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stipulation 

Her only stipulation was that 

no one must discover the 

origin. 

stir 

The news created a bit of the 

stir. 
stitch up It was a stitch up. 

streak 
She had pink streaks in her 

black hair. 
stride 

It is only a stride away. stroke 
It happened on the stroke of 

ten. 

stud 
Who was on the star-studded 

list? 
stump 

He took a long pull on the 

stump of his cigarette. 
stunt 

He couldn´t risk repeating the 

same stunt again. 
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poruszenie 

Jej jedynym warunkiem było, 

że nikt nie może znać 
pochodzenia. 

warunek 

To był podstęp. podstęp 
Wiadomość wywołała lekkie 

poruszenie. 

długi krok 
Miała różowe paski we 

włosach. 
pas, pasek 

Stało się to uderzeniem 

dziesiątej. 
uderzenie, udar To tuż obok. 

pniak, pet 
Kto był na gwiezdnej liście 

gości? 
ćwieczek 

Nie mógł ryzykować 
powtórki tego z husarii. Nie 

mógł ryzykować powtórki tej 

samej eskapady. 

kawałek husarski, eskapada Mocno zaciągnął się petem. 
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surplus 

A good taylor had disguised 

the fact that the client was 

carrying a few surplus 

pounds. 

swathe 

The advertising is being 

valued for bringing the wide 

swathe of population. 

tag 
He was put on a tag for two 

months. 

thaw 

If I knew the thaw was 

coming, I would get my 

garden ready. 

thimble 

Sofar we have not seen a 

thimbleful of oil. 
thump 

He could hear his heart 

thumping. 

titbit 

He hoped to find some new 

titbit about the forthcoming 

marriage. 

trickle 

The blood was trickling from 

his finger. 
trowel 

The set included a rake, a 

spade and a trowel. 
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pas, pasek 

Dobremu krawcowi udało się 
ukryć, że klient ma parę 

funtów nadwagi. 

nadwyżka, nadmiar 

Zamknęli go na dwa 

miesiące. 
przywieszka, metka 

Propagacja/reklama oceniana 

jest z tego powodu, że 

zwróciła się do dużej części 

społeczeństwa. 

naparstek 

Gdybym wiedział, że 

przyjdzie odwilż, 
przygotowałbym ogród. 

topnienie 

Słyszałem bić jej serce. uderzenie 
Jak na razie nie widzieliśmy 

ani naparstka ropy naftowej. 

powoli płynąć 
Miał nadzieję, że znajdzie 

jakąś plotkę dotyczącą 
przyszłego małżeństwa. 

pikantna plotka, plotka 

Zestaw zawierał grabie, 

szpadel oraz łopatę. 
łopata 

Krew powoli sączyła mu się 
z palca. 
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truce  Armies agreed on the truce. unfounded suspicion 

He was sentenced on the 

basis of an unfounded 

suspicion. 

upheaval 
The logic of this upheaval is 

clear. 

vainglory 

Sending men to an 

unncessary death is not an act 

of leadership, but of 

vainglory. 

vocation 

He became very skilled in his 

new vocation. 
volley of bullets 

The volley of bullets came 

from nowhere. 

wad 
He took a wad of bills from 

an inside pocket. 
whim 

They were to carry out his 

slightest whims 
wispy 

The sky was covered with 

wispy clouds. 
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bezpodstawne podejrzenie, 

nieuzasadnione podejrzenie 
Armie uzgodniły rozejm. 

tymczasowe zawieszenie 

broni, tymczasowy rozejm 

Logika tego obrotu jest jasna. wstrząs, obrót, zamach 

Skazano go na podstawie 

nieuzasadnionego 

podejrzenia. 

misja, zawód 

Wysyłać mężczyzn na 

niepotrzebną/zbędną śmierć 
nie jest przejawem 

przywództwa, ale próżności. 

próżność, zarozumiałość 

Grad kul przyszedł znikąd. grad 
Stał się bardzo biegłym w 

swojej nowej misji. 

kaprys 
Wyciągnął pakiet banknotów 

z kieszeni wewnętrznej. 
pakiet 

Niebo pokrywały rzadkie 

chmury. 
rzadki, delikatny 

Ich zadaniem było spełnić 
każdy jego kaprys. Ich 

zadaniem było spełnienie 

jego wszystkich kaprysów. 
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without a guile 
He admitted without a guile 

he was broke. 
writ 

He wants to issue a writ on 

behalf of his client. 
zeal 

He did it with a zeal he´d 

never displayed in the 

workshop. 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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nakaz sądowy, 

rozporządzenie 

Bez wykrętów przyznał, że 

nie ma kasy. 
bez wykrętów 

Zrobił to z entuzjazmem, 

jakiego nigdy dotąd w 

warsztacie nie pokazał. 

entuzjazm, animusz 
Chce wydać nakaz sądowy na 

korzyść swojego klienta. 
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•  uśmiech, mina ................................................................. 

•  Wyciągnął pakiet banknotów z kieszeni 

wewnętrznej. 

................................................................. 

•  powoli płynąć ................................................................. 

•  Zrobił to z entuzjazmem, jakiego nigdy 

dotąd w warsztacie nie pokazał. 

................................................................. 

•  algi ................................................................. 

•  Słyszałem bić jej serce. ................................................................. 

•  Dobremu krawcowi udało się ukryć, że 

klient ma parę funtów nadwagi. 

................................................................. 

•  Przywlekła się z małą ilością menu. ................................................................. 

•  wiązka, snop ................................................................. 

•  pas, pasek ................................................................. 

•  stos, kupa ................................................................. 

•  Grad kul przyszedł znikąd. ................................................................. 

•  urywek, strzępek, kawałek ................................................................. 

•  entuzjazm, animusz ................................................................. 

•  szpadel ................................................................. 

•  oszczerstwo ................................................................. 

•  pniak, pet ................................................................. 

•  taca ................................................................. 

•  Skazano go na podstawie nieuzasadnionego 

podejrzenia. 

................................................................. 

•  pikantna plotka, plotka ................................................................. 

•  Ich zadaniem było spełnić każdy jego 

kaprys. Ich zadaniem było spełnienie jego 

wszystkich kaprysów. 

................................................................. 

•  Armia cierpiała na szkorbut i czerwonkę. 
Wojsko cierpiało na szkorbut i czerwonkę. 

................................................................. 

•  nadwyżka, nadmiar ................................................................. 

•  pas, pasek ................................................................. 
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•  podstęp ................................................................. 

•  Naprawdę podobał mi się masaż z algami. ................................................................. 

•  Słota była bardzo nieprzyjemna. ................................................................. 

•  Było dla niego trudne ukrywać despekt. ................................................................. 

•  pakiet ................................................................. 

•  Lubiliśmy patrzeć na płaszczki. ................................................................. 

•  Armie uzgodniły rozejm. ................................................................. 

•  Chce wydać nakaz sądowy na korzyść 
swojego klienta. 

................................................................. 

•  Prowadzą bardzo dochodową firmę 
ratowniczą. 

................................................................. 

•  hałas, burda ................................................................. 

•  Gdybym wiedział, że przyjdzie odwilż, 
przygotowałbym ogród. 

................................................................. 

•  płaszczka ................................................................. 

•  despekt ................................................................. 

•  słota, szaruga ................................................................. 

•  pociecha ................................................................. 

•  Czar prysł. Zaklęcie zostało złamane. ................................................................. 

•  Zamknęli go na dwa miesiące. ................................................................. 

•  Nie mógł ryzykować powtórki tego z 

husarii. Nie mógł ryzykować powtórki tej 

samej eskapady. 

................................................................. 

•  Stało się to uderzeniem dziesiątej. ................................................................. 

•  Jedyna różnica między piratem a 

politykiem tkwi w tym, z kim dzieli się swoją 
zdobyczą. 

................................................................. 

•  Ich stanowisko się nie zmieniło. ................................................................. 

•  Ostrzegam cię. Nie powtarzaj swojej 

zniewagi! Nie powtarzaj swojej obelgi! 

................................................................. 

•  ćwieczek ................................................................. 

•  próżność, zarozumiałość ................................................................. 
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•  Jej jedynym warunkiem było, że nikt nie 

może znać pochodzenia. 

................................................................. 

•  zahamowanie ................................................................. 

•  zdobycz ................................................................. 

•  przywieszka, metka ................................................................. 

•  Jak tylko zwolnili go z przychodni… ................................................................. 

•  Krew powoli sączyła mu się z palca. ................................................................. 

•  chata, buda ................................................................. 

•  odłamek ................................................................. 

•  W tej fazie nie mogę sobie pozwolić na 

żadne poślizgi. 

................................................................. 

•  przychodnia ................................................................. 

•  Wiadomość wywołała lekkie poruszenie. ................................................................. 

•  nakaz sądowy, rozporządzenie ................................................................. 

•  To był podstęp. ................................................................. 

•  kawałek husarski, eskapada ................................................................. 

•  Od czasu od czasu udało mi się złapać jakiś 
strzępek. Od czas od czasu udało mi się 
złapać jakiś kawałek. 

................................................................. 

•  bez wykrętów ................................................................. 

•  Wysyłać mężczyzn na niepotrzebną/zbędną 
śmierć nie jest przejawem przywództwa, 

ale próżności. 

................................................................. 

•  stanowisko ................................................................. 

•  misja, zawód ................................................................. 

•  Niektórzy ludzie znajdują pociechę w życiu 

duchownym. 

................................................................. 

•  ułamek mydła, kawałek mydła ................................................................. 

•  szkorbut, podły ................................................................. 

•  Był to źle wyglądający odłamek talerza z 

porcelany. 

................................................................. 

•  Gra zakończyła się patem. ................................................................. 



 455 

•  łopata ................................................................. 

•  długi krok ................................................................. 

•  Szef kuchni wszedł niosąc dużą głowę 
dzika na srebrnej tacy. 

................................................................. 

•  Pozwolił sobie zrobić minę. ................................................................. 

•  Mocno zaciągnął się petem. ................................................................. 

•  Zestaw zawierał grabie, szpadel oraz 

łopatę. 
................................................................. 

•  pospólstwo, męty ................................................................. 

•  Stos papierów rósł. ................................................................. 

•  topnienie ................................................................. 

•  To tuż obok. ................................................................. 

•  uderzenie ................................................................. 

•  grad ................................................................. 

•  Stał się bardzo biegłym w swojej nowej 

misji. 

................................................................. 

•  termin przydatności do spożycia ................................................................. 

•  bezpodstawne podejrzenie, nieuzasadnione 

podejrzenie 

................................................................. 

•  czar, zaklęcie ................................................................. 

•  kaprys ................................................................. 

•  Kto był na gwiezdnej liście gości? ................................................................. 

•  Bez wykrętów przyznał, że nie ma kasy. ................................................................. 

•  wstrząs, obrót, zamach ................................................................. 

•  Miał nadzieję, że znajdzie jakąś plotkę 
dotyczącą przyszłego małżeństwa. 

................................................................. 

•  błąd, poślizg ................................................................. 

•  Logika tego obrotu jest jasna. ................................................................. 

•  ratunek ................................................................. 

•  sytuacja patowa ................................................................. 

•  Propagacja/reklama oceniana jest z tego 

powodu, że zwróciła się do dużej części 

................................................................. 
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społeczeństwa. 

•  Miała różowe paski we włosach. ................................................................. 

•  Ta burda była z powodu pieniędzy. ................................................................. 

•  warunek ................................................................. 

•  Ta chata daleko miała do tego, co nam 

obiecano. 

................................................................. 

•  naparstek ................................................................. 

•  Ten kawałeczek mydła, to wszystko, co 

otrzymasz. 

................................................................. 

•  rzadki, delikatny ................................................................. 

•  Niebo pokrywały rzadkie chmury. ................................................................. 

•  tymczasowe zawieszenie broni, 

tymczasowy rozejm 

................................................................. 

•  Jak na razie nie widzieliśmy ani naparstka 

ropy naftowej. 

................................................................. 

•  poruszenie ................................................................. 

•  Zestaw zawierał grabie, szpadel oraz 

łopatę. 
................................................................. 

•  Wkrótce było wiadomo, osiągnął granice 

swoich możliwości. 

................................................................. 

•  uderzenie, udar ................................................................. 

•  Miał pewne zahamowania. ................................................................. 

•  Środek tłumu się ucieszył. Środek tłumu 

wiwatował. 

................................................................. 

 

078_Lekcja trzynasta_Rzeczowniki_04_test_klucz 

•  uśmiech, mina •  smirk 

•  Wyciągnął pakiet banknotów z kieszeni 

wewnętrznej. 

•  He took a wad of bills from an inside 

pocket. 

•  powoli płynąć •  trickle 

•  Zrobił to z entuzjazmem, jakiego nigdy 

dotąd w warsztacie nie pokazał. 

•  He did it with a zeal he´d never displayed 

in the workshop. 

•  algi •  seaweed  
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•  Słyszałem bić jej serce. •  He could hear his heart thumping. 

•  Dobremu krawcowi udało się ukryć, że 

klient ma parę funtów nadwagi. 

•  A good taylor had disguised the fact that 

the client was carrying a few surplus pounds. 

•  Przywlekła się z małą ilością menu. •  She ambled over with a small sheaf of 

menus. 

•  wiązka, snop •  sheaf 

•  pas, pasek •  swathe 

•  stos, kupa •  stack 

•  Grad kul przyszedł znikąd. •  The volley of bullets came from nowhere. 

•  urywek, strzępek, kawałek •  snippet 

•  entuzjazm, animusz •  zeal 

•  szpadel •  spade 

•  oszczerstwo •  slander 

•  pniak, pet •  stump 

•  taca •  salver 

•  Skazano go na podstawie nieuzasadnionego 

podejrzenia. 

•  He was sentenced on the basis of an 

unfounded suspicion. 

•  pikantna plotka, plotka •  titbit 

•  Ich zadaniem było spełnić każdy jego 

kaprys. Ich zadaniem było spełnienie jego 

wszystkich kaprysów. 

•  They were to carry out his slightest whims 

•  Armia cierpiała na szkorbut i czerwonkę. 
Wojsko cierpiało na szkorbut i czerwonkę. 

•  The army suffered from dysentry and 

scurvy. 

•  nadwyżka, nadmiar •  surplus 

•  pas, pasek •  streak 

•  podstęp •  stitch up 

•  Naprawdę podobał mi się masaż z algami. •  I really enjoyed seaweed massages. 

•  Słota była bardzo nieprzyjemna. •  The sleet was very unpleasant. 

•  Było dla niego trudne ukrywać despekt. •  It was difficult for him to hide the scorn. 

•  pakiet •  wad 

•  Lubiliśmy patrzeć na płaszczki. •  We loved watching skates. 

•  Armie uzgodniły rozejm. •  Armies agreed on the truce. 
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•  Chce wydać nakaz sądowy na korzyść 
swojego klienta. 

•  He wants to issue a writ on behalf of his 

client. 

•  Prowadzą bardzo dochodową firmę 
ratowniczą. 

•  They run a highly successfull salvage 

company. 

•  hałas, burda •  rumpus 

•  Gdybym wiedział, że przyjdzie odwilż, 
przygotowałbym ogród. 

•  If I knew the thaw was coming, I would get 

my garden ready. 

•  płaszczka •  skate 

•  despekt •  scorn 

•  słota, szaruga •  sleet 

•  pociecha •  solace 

•  Czar prysł. Zaklęcie zostało złamane. •  The spell has been broken. 

•  Zamknęli go na dwa miesiące. •  He was put on a tag for two months. 

•  Nie mógł ryzykować powtórki tego z 

husarii. Nie mógł ryzykować powtórki tej 

samej eskapady. 

•  He couldn´t risk repeating the same stunt 

again. 

•  Stało się to uderzeniem dziesiątej. •  It happened on the stroke of ten. 

•  Jedyna różnica między piratem a 

politykiem tkwi w tym, z kim dzieli się swoją 
zdobyczą. 

•  The only difference between a pirate and a 

politician is who you divide your spoils with. 

•  Ich stanowisko się nie zmieniło. •  Their stance has not changed. 

•  Ostrzegam cię. Nie powtarzaj swojej 

zniewagi! Nie powtarzaj swojej obelgi! 

•  I am warning you. Do not repeat your 

slander! 

•  ćwieczek •  stud 

•  próżność, zarozumiałość •  vainglory 

•  Jej jedynym warunkiem było, że nikt nie 

może znać pochodzenia. 

•  Her only stipulation was that no one must 

discover the origin. 

•  zahamowanie •  scruple 

•  zdobycz •  spoils 

•  przywieszka, metka •  tag 

•  Jak tylko zwolnili go z przychodni… •  By the time he was released from the sick 

bay. 

•  Krew powoli sączyła mu się z palca. •  The blood was trickling from his finger. 
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•  chata, buda •  shack 

•  odłamek •  shard 

•  W tej fazie nie mogę sobie pozwolić na 

żadne poślizgi. 

•  I can´t afford any slip ups at this stage. 

•  przychodnia •  sick bay 

•  Wiadomość wywołała lekkie poruszenie. •  The news created a bit of the stir. 

•  nakaz sądowy, rozporządzenie •  writ 

•  To był podstęp. •  It was a stitch up. 

•  kawałek husarski, eskapada •  stunt 

•  Od czasu od czasu udało mi się złapać jakiś 
strzępek. Od czas od czasu udało mi się 
złapać jakiś kawałek. 

•  I was only able to catch occasional snippet 

•  bez wykrętów •  without a guile 

•  Wysyłać mężczyzn na niepotrzebną/zbędną 
śmierć nie jest przejawem przywództwa, 

ale próżności. 

•  Sending men to an unncessary death is not 

an act of leadership, but of vainglory. 

•  stanowisko •  stance 

•  misja, zawód •  vocation 

•  Niektórzy ludzie znajdują pociechę w życiu 

duchownym. 

•  Some people find solace in a spiritual life. 

•  ułamek mydła, kawałek mydła •  sliver of soap 

•  szkorbut, podły •  scurvy 

•  Był to źle wyglądający odłamek talerza z 

porcelany. 

•  It was a vicious-looking shard of china 

plate. 

•  Gra zakończyła się patem. •  The game ended in stalemate. 

•  łopata •  trowel 

•  długi krok •  stride 

•  Szef kuchni wszedł niosąc dużą głowę 
dzika na srebrnej tacy. 

•  The chef entered carrying a large boar´s 

head on a silver salver. 

•  Pozwolił sobie zrobić minę. •  He allowed himself a smirk. 

•  Mocno zaciągnął się petem. •  He took a long pull on the stump of his 

cigarette. 

•  Zestaw zawierał grabie, szpadel oraz •  The set included a rake, a spade and a 
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łopatę. trowel. 

•  pospólstwo, męty •  scum 

•  Stos papierów rósł. •  The stack of papers was getting bigger and 

bigger. 

•  topnienie •  thaw 

•  To tuż obok. •  It is only a stride away. 

•  uderzenie •  thump 

•  grad •  volley of bullets 

•  Stał się bardzo biegłym w swojej nowej 

misji. 

•  He became very skilled in his new 

vocation. 

•  termin przydatności do spożycia •  sell-by date 

•  bezpodstawne podejrzenie, nieuzasadnione 

podejrzenie 

•  unfounded suspicion 

•  czar, zaklęcie •  spell 

•  kaprys •  whim 

•  Kto był na gwiezdnej liście gości? •  Who was on the star-studded list? 

•  Bez wykrętów przyznał, że nie ma kasy. •  He admitted without a guile he was broke. 

•  wstrząs, obrót, zamach •  upheaval 

•  Miał nadzieję, że znajdzie jakąś plotkę 
dotyczącą przyszłego małżeństwa. 

•  He hoped to find some new titbit about the 

forthcoming marriage. 

•  błąd, poślizg •  slip up 

•  Logika tego obrotu jest jasna. •  The logic of this upheaval is clear. 

•  ratunek •  salvage 

•  sytuacja patowa •  stalemate 

•  Propagacja/reklama oceniana jest z tego 

powodu, że zwróciła się do dużej części 

społeczeństwa. 

•  The advertising is being valued for 

bringing the wide swathe of population. 

•  Miała różowe paski we włosach. •  She had pink streaks in her black hair. 

•  Ta burda była z powodu pieniędzy. •  The rumpus was all about money. 

•  warunek •  stipulation 

•  Ta chata daleko miała do tego, co nam 

obiecano. 

•  The shack was very far from what we´d 

been promised. 
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•  naparstek •  thimble 

•  Ten kawałeczek mydła, to wszystko, co 

otrzymasz. 

•  This sliver of soap is all you ´ll get. 

•  rzadki, delikatny •  wispy 

•  Niebo pokrywały rzadkie chmury. •  The sky was covered with wispy clouds. 

•  tymczasowe zawieszenie broni, 

tymczasowy rozejm 

•  truce  

•  Jak na razie nie widzieliśmy ani naparstka 

ropy naftowej. 

•  Sofar we have not seen a thimbleful of oil. 

•  poruszenie •  stir 

•  Zestaw zawierał grabie, szpadel oraz 

łopatę. 
•  The set included a rake, a spade and a 

trowel. 

•  Wkrótce było wiadomo, osiągnął granice 

swoich możliwości. 

•  It soon became clear that he had reached 

his sell-by date. 

•  uderzenie, udar •  stroke 

•  Miał pewne zahamowania. •  He did have some scruples. 

•  Środek tłumu się ucieszył. Środek tłumu 

wiwatował. 

•  There was a cheer from the middle of the 

scum. 
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079_Lekcja czternasta_Właściwości_01_Słownictwo - słuchaj! 

•  daunting •  niepokojący 

•  adversarial •  nieprzyjazny 

•  at the helm •  przy sterze 

•  delude •  okłamać, zmylić 

•  bulk •  duża część, spora część 

•  depleted •  zdziesiątkowany 

•  akwardness •  niezdarność 

•  ample •  obfity, bogaty 

•  blotched •  poplamiony 

•  deliberately •  samowolnie 

•  belated •  opóźniony 

•  butch •  szorstki, brutalny 

•  defiantly •  krnąbrnie 

•  contrition •  skrucha, litość 

•  damp •  wilgotny 

•  apprehensive •  zaniepokojony 

•  dazzling •  czarujący 

•  rigged •  zmanipulowana 

•  bum steer •  fałszywa/nieprawdziwa informacja 

•  covetous •  chciwy, pożądliwy 

•  blemished •  cętkowany, wadliwy 

•  abashed •  nieswój, zakłopotany 

•  insidious •  podstępny 

•  avidly •  namiętnie, z namiętnością 

•  cramped •  ciasny, przepełniony 

•  bout •  atak, uderzenie, napad 

•  blistering pace •  mordercze/zabójcze tempo 

•  a princely sum •  przyzwoita, niemała kwota 
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•  allegedly •  rzekomo 

•  admonishing •  karcący 

•  derelict •  zniszczały, rozpadający się 

•  abreast •  być na bieżąco 

•  compelling •  przekonujący 

•  bemused •  zamieszany 

•  albeit •  chociaż 

•  apalled •  przerażony, skonsternowany 

•  barbed •  zgryźliwy, uszczypliwy 

•  dainty •  przemiły, powabny 

•  blunt •  prostolinijny, tępy 

•  ajar •  niedomknięty 

•  callow •  niedoświadczony, niedojrzały 

•  crucial •  krytyczny, zasadniczy 

•  crestfallen •  przygnębiony 

•  baffled •  zmieszany, bezradny 

•  bound •  związany, mierzony/zamierzony 

•  bewildered •  zmieszany, zaskoczony 

•  determined •  zdecydowany 

 

080_Lekcja czternasta_Właściwości_01_Słownictwo - przetłumacz! 

•  przygnębiony •  crestfallen 

•  być na bieżąco •  abreast 

•  niedoświadczony, niedojrzały •  callow 

•  szorstki, brutalny •  butch 

•  przekonujący •  compelling 

•  czarujący •  dazzling 

•  obfity, bogaty •  ample 

•  cętkowany, wadliwy •  blemished 



 464 

•  niedomknięty •  ajar 

•  skrucha, litość •  contrition 

•  zmanipulowana •  rigged 

•  krnąbrnie •  defiantly 

•  krytyczny, zasadniczy •  crucial 

•  fałszywa/nieprawdziwa informacja •  bum steer 

•  namiętnie, z namiętnością •  avidly 

•  niezdarność •  akwardness 

•  związany, mierzony/zamierzony •  bound 

•  zmieszany, zaskoczony •  bewildered 

•  duża część, spora część •  bulk 

•  ciasny, przepełniony •  cramped 

•  zmieszany, bezradny •  baffled 

•  atak, uderzenie, napad •  bout 

•  zdziesiątkowany •  depleted 

•  okłamać, zmylić •  delude 

•  rzekomo •  allegedly 

•  zgryźliwy, uszczypliwy •  barbed 

•  chociaż •  albeit 

•  prostolinijny, tępy •  blunt 

•  poplamiony •  blotched 

•  przy sterze •  at the helm 

•  zaniepokojony •  apprehensive 

•  karcący •  admonishing 

•  podstępny •  insidious 

•  przerażony, skonsternowany •  apalled 

•  przyzwoita, niemała kwota •  a princely sum 

•  nieswój, zakłopotany •  abashed 

•  samowolnie •  deliberately 
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•  zamieszany •  bemused 

•  wilgotny •  damp 

•  opóźniony •  belated 

•  nieprzyjazny •  adversarial 

•  niepokojący •  daunting 

•  mordercze/zabójcze tempo •  blistering pace 

•  przemiły, powabny •  dainty 

•  zniszczały, rozpadający się •  derelict 

•  chciwy, pożądliwy •  covetous 

•  zdecydowany •  determined 

 

081_Lekcja czternasta_Właściwości_01_Słownictwo, ćwiczenia 
sprawdzające - słuchaj! 

•  a princely sum •  przyzwoita, niemała kwota 

•  It was bought for a princely sum. •  To było kupione za przyzwoitą kwotę. 

•  covetous •  chciwy, pożądliwy 

•  It is the most coveted position in the 

company. 

•  To jest najbardziej pożądane miejsce w 

firmie. 

•  insidious •  podstępny 

•  He had a reputation of an insidious player. •  Miał reputację podstępnego gracza. 

•  rigged •  zmanipulowana 

•  The game was not at all rigged. •  Gra wcale nie była zmanipulowana. 

•  abreast •  być na bieżąco 

•  He always wants to stay abreast of news. •  Zawsze chce być na bieżąco. 

•  admonishing •  karcący 

•  I had once an admonishing colleague at 

work. 

•  Pewnego razu miałem w pracy karcącego 

kolegę. 

•  adversarial •  nieprzyjazny 

•  He spoke in an adversarial way. •  Przemówił w nieprzyjazny sposób. 

•  ajar •  niedomknięty 
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•  The door was left ajar. •  Drzwi były niedomknięte. 

•  akwardness •  niezdarność 

•  People avoid conversation if there is any 

potential for awkwardness. 

•  Ludzie unikają konwersacji, jeżeli istnieje 

jakieś ryzyko niezręcznej sytuacji. 

•  albeit •  chociaż 

•  The fine was fixed at its previous- albeit 

high-amount. 

•  Kara była ustalona w swojej pierwotnej – 

chociaż wysokiej – kwocie. 

•  allegedly •  rzekomo 

•  It was the room in which he allegedly 

comitted suicide. 

•  To było w pokoju, w którym rzekomo 

popełnił samobójstwo. 

•  ample •  obfity, bogaty 

•  He had ample time to refine his plans. •  Miał mnóstwo czasu sprecyzować swoje 

plany. 

•  apalled •  przerażony, skonsternowany 

•  He looked appaled. •  Wyglądał na przerażonego. 

•  apprehensive •  zaniepokojony 

•  He began to feel apprehensive. •  Zaczynał czuć niepokój. 

•  at the helm •  przy sterze 

•  He´s been at the helm for too long. •  Już jest przy sterze za długo. 

•  avidly •  namiętnie, z namiętnością 

•  He ate avidly. •  Jadł z namiętnością. 

•  baffled •  zmieszany, bezradny 

•  He looked more lost and baffled. •  Wyglądał bardziej stracony i bezradny. 

•  barbed •  zgryźliwy, uszczypliwy 

•  He ignored the barbed comment. •  Zignorował zgryźliwy komentarz. 

•  belated •  opóźniony 

•  It was a belated Halloween party. •  To było opóźnione przyjęcie na Halloween. 

•  bemused •  zamieszany 

•  He was sounding a little bemused. •  Miał trochę zmieszany głos. 

•  bewildered •  zmieszany, zaskoczony 

•  He sounded a little bewildered. •  Miał trochę zmieszany głos. 
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•  blemished •  cętkowany, wadliwy 

•  He took into account his blemished record. •  Wziął pod uwagę jego nie za bardzo czysty 

rejestr. 

•  blistering pace •  mordercze/zabójcze tempo 

•  They worked at a blistering pace. •  Pracowali w morderczym/zabójczym 

tempie. 

•  blotched •  poplamiony 

•  Her skin was blotched. •  Ma plamy na skórze. 

•  blunt •  prostolinijny, tępy 

•  May I be blunt? •  Czy mogę być szczery? 

•  bound •  związany, mierzony/zamierzony 

•  He was a homeward bound. •  Zmierzał do domu. 

•  bout •  atak, uderzenie, napad 

•  Her efforts were met with bouts of temper. •  Jej wysiłek spotykał się z jego atakami 

wściekłości. 

•  bulk •  duża część, spora część 

•  The bulk of his estate was left to his wife. •  Duża/spora część jego siedziby była 

pozostawiona jego żonie. 

•  bum steer •  fałszywa/nieprawdziwa informacja 

•  He was beginning to wonder if he had been 

given a bum steer. 

•  Zaczynał myśleć o tym, czy ktoś go nie 

wystrychnął na dudka. 

•  butch •  szorstki, brutalny 

•  He was a butch man. •  Miał szorstkie zachowanie. Zachowywał 

się brutalnie. 

•  callow •  niedoświadczony, niedojrzały 

•  She possesed the middle-age beauty that 

the callow young only look forward to. 

•  Miała urok średniego wieku, którego 

bardzo pragnie niedojrzała młodość. 

•  compelling •  przekonujący 

•  This was a compelling evidence for us. •  To dla nas było przekonującym dowodem. 

•  contrition •  skrucha, litość 

•  A statement of contrition follows. •  Następuje okazanie skruchy. 

•  cramped •  ciasny, przepełniony 
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•  The room felt a little cramped. •  Pomieszczenie wyglądało trochę ciasne. 

•  crestfallen •  przygnębiony 

•  He looked crestfallen. •  Wyglądał na przygnębionego. 

•  crucial •  krytyczny, zasadniczy 

•  This moment is crucial. •  Ta chwila jest krytyczna. Ten moment jest 

zasadniczy. 

•  dainty •  przemiły, powabny 

•  She had very dainty eyes. •  Miała bardzo powabne oczy. 

•  damp •  wilgotny 

•  The room was damp and steamy. •  Pomieszczenie było wilgotne i zaparzone. 

•  daunting •  niepokojący 

•  He found the idea somewhat daunting. •  Ta myśl go trochę niepokoiła. 

•  dazzling •  czarujący 

•  It all made the scene even more dazzling. •  To uczyniło scenę jeszcze piękniejszą. 

•  defiantly •  krnąbrnie 

•  He gave her a defiant look. •  Popatrzył na nią krnąbrnie. 

•  deliberately •  samowolnie 

•  They deliberately hold up information. •  Samowolnie przetrzymują informacje. 

•  delude •  okłamać, zmylić 

•  Only those deluded believe the victory is 

still possible. 

•  Tylko ci pomyleni wierzą, że zwycięstwo 

jest możliwe. 

•  depleted •  zdziesiątkowany 

•  His depleted band headed back. •  Jego zdziesiątkowana drużyna wracała z 

powrotem. 

•  derelict •  zniszczały, rozpadający się 

•  He arrived at a derelict barn. •  Przyjechał do rozpadającej się stodoły. 

•  determined •  zdecydowany 

•  He was determined not to let go. •  Był zdecydowany nie puścić. 
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082_Lekcja czternasta_Właściwości_01_Słownictwo, ćwiczenia 
sprawdzające - przetłumacz! 

•  przyzwoita, niemała kwota •  a princely sum 

•  To było kupione za przyzwoitą kwotę. •  It was bought for a princely sum. 

•  chciwy, pożądliwy •  covetous 

•  To jest najbardziej pożądane miejsce w 

firmie. 

•  It is the most coveted position in the 

company. 

•  podstępny •  insidious 

•  Miał reputację podstępnego gracza. •  He had a reputation of an insidious player. 

•  zmanipulowana •  rigged 

•  Gra wcale nie była zmanipulowana. •  The game was not at all rigged. 

•  być na bieżąco •  abreast 

•  Zawsze chce być na bieżąco. •  He always wants to stay abreast of news. 

•  karcący •  admonishing 

•  Pewnego razu miałem w pracy karcącego 

kolegę. 
•  I had once an admonishing colleague at 

work. 

•  nieprzyjazny •  adversarial 

•  Przemówił w nieprzyjazny sposób. •  He spoke in an adversarial way. 

•  niedomknięty •  ajar 

•  Drzwi były niedomknięte. •  The door was left ajar. 

•  niezdarność •  akwardness 

•  Ludzie unikają konwersacji, jeżeli istnieje 

jakieś ryzyko niezręcznej sytuacji. 

•  People avoid conversation if there is any 

potential for awkwardness. 

•  chociaż •  albeit 

•  Kara była ustalona w swojej pierwotnej – 

chociaż wysokiej – kwocie. 

•  The fine was fixed at its previous- albeit 

high-amount. 

•  rzekomo •  allegedly 

•  To było w pokoju, w którym rzekomo 

popełnił samobójstwo. 

•  It was the room in which he allegedly 

comitted suicide. 

•  obfity, bogaty •  ample 

•  Miał mnóstwo czasu sprecyzować swoje 

plany. 

•  He had ample time to refine his plans. 
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•  przerażony, skonsternowany •  apalled 

•  Wyglądał na przerażonego. •  He looked appaled. 

•  zaniepokojony •  apprehensive 

•  Zaczynał czuć niepokój. •  He began to feel apprehensive. 

•  przy sterze •  at the helm 

•  Już jest przy sterze za długo. •  He´s been at the helm for too long. 

•  namiętnie, z namiętnością •  avidly 

•  Jadł z namiętnością. •  He ate avidly. 

•  zmieszany, bezradny •  baffled 

•  Wyglądał bardziej stracony i bezradny. •  He looked more lost and baffled. 

•  zgryźliwy, uszczypliwy •  barbed 

•  Zignorował zgryźliwy komentarz. •  He ignored the barbed comment. 

•  opóźniony •  belated 

•  To było opóźnione przyjęcie na Halloween. •  It was a belated Halloween party. 

•  zamieszany •  bemused 

•  Miał trochę zmieszany głos. •  He was sounding a little bemused. 

•  zmieszany, zaskoczony •  bewildered 

•  Miał trochę zmieszany głos. •  He sounded a little bewildered. 

•  cętkowany, wadliwy •  blemished 

•  Wziął pod uwagę jego nie za bardzo czysty 

rejestr. 

•  He took into account his blemished record. 

•  mordercze/zabójcze tempo •  blistering pace 

•  Pracowali w morderczym/zabójczym 

tempie. 

•  They worked at a blistering pace. 

•  poplamiony •  blotched 

•  Ma plamy na skórze. •  Her skin was blotched. 

•  prostolinijny, tępy •  blunt 

•  Czy mogę być szczery? •  May I be blunt? 

•  związany, mierzony/zamierzony •  bound 

•  Zmierzał do domu. •  He was a homeward bound. 
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•  atak, uderzenie, napad •  bout 

•  Jej wysiłek spotykał się z jego atakami 

wściekłości. 

•  Her efforts were met with bouts of temper. 

•  duża część, spora część •  bulk 

•  Duża/spora część jego siedziby była 

pozostawiona jego żonie. 

•  The bulk of his estate was left to his wife. 

•  fałszywa/nieprawdziwa informacja •  bum steer 

•  Zaczynał myśleć o tym, czy ktoś go nie 

wystrychnął na dudka. 

•  He was beginning to wonder if he had been 

given a bum steer. 

•  szorstki, brutalny •  butch 

•  Miał szorstkie zachowanie. Zachowywał 

się brutalnie. 

•  He was a butch man. 

•  niedoświadczony, niedojrzały •  callow 

•  Miała urok średniego wieku, którego 

bardzo pragnie niedojrzała młodość. 
•  She possesed the middle-age beauty that 

the callow young only look forward to. 

•  przekonujący •  compelling 

•  To dla nas było przekonującym dowodem. •  This was a compelling evidence for us. 

•  skrucha, litość •  contrition 

•  Następuje okazanie skruchy. •  A statement of contrition follows. 

•  ciasny, przepełniony •  cramped 

•  Pomieszczenie wyglądało trochę ciasne. •  The room felt a little cramped. 

•  przygnębiony •  crestfallen 

•  Wyglądał na przygnębionego. •  He looked crestfallen. 

•  krytyczny, zasadniczy •  crucial 

•  Ta chwila jest krytyczna. Ten moment jest 

zasadniczy. 

•  This moment is crucial. 

•  przemiły, powabny •  dainty 

•  Miała bardzo powabne oczy. •  She had very dainty eyes. 

•  wilgotny •  damp 

•  Pomieszczenie było wilgotne i zaparzone. •  The room was damp and steamy. 

•  niepokojący •  daunting 

•  Ta myśl go trochę niepokoiła. •  He found the idea somewhat daunting. 
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•  czarujący •  dazzling 

•  To uczyniło scenę jeszcze piękniejszą. •  It all made the scene even more dazzling. 

•  krnąbrnie •  defiantly 

•  Popatrzył na nią krnąbrnie. •  He gave her a defiant look. 

•  samowolnie •  deliberately 

•  Samowolnie przetrzymują informacje. •  They deliberately hold up information. 

•  okłamać, zmylić •  delude 

•  Tylko ci pomyleni wierzą, że zwycięstwo 

jest możliwe. 

•  Only those deluded believe the victory is 

still possible. 

•  zdziesiątkowany •  depleted 

•  Jego zdziesiątkowana drużyna wracała z 

powrotem. 

•  His depleted band headed back. 

•  zniszczały, rozpadający się •  derelict 

•  Przyjechał do rozpadającej się stodoły. •  He arrived at a derelict barn. 

•  zdecydowany •  determined 

•  Był zdecydowany nie puścić. •  He was determined not to let go. 

 

083_Lekcja czternasta_Właściwości_01_Ćwiczenia sprawdzające - 
słuchaj! 

•  He sounded a little bewildered. •  Miał trochę zmieszany głos. 

•  He was sounding a little bemused. •  Miał trochę zmieszany głos. 

•  It is the most coveted position in the 

company. 

•  To jest najbardziej pożądane miejsce w 

firmie. 

•  People avoid conversation if there is any 

potential for awkwardness. 

•  Ludzie unikają konwersacji, jeżeli istnieje 

jakieś ryzyko niezręcznej sytuacji. 

•  He found the idea somewhat daunting. •  Ta myśl go trochę niepokoiła. 

•  The bulk of his estate was left to his wife. •  Duża/spora część jego siedziby była 

pozostawiona jego żonie. 

•  He was a butch man. •  Miał szorstkie zachowanie. Zachowywał 

się brutalnie. 

•  Her skin was blotched. •  Ma plamy na skórze. 

•  It was bought for a princely sum. •  To było kupione za przyzwoitą kwotę. 
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•  He always wants to stay abreast of news. •  Zawsze chce być na bieżąco. 

•  He arrived at a derelict barn. •  Przyjechał do rozpadającej się stodoły. 

•  Her efforts were met with bouts of temper. •  Jej wysiłek spotykał się z jego atakami 

wściekłości. 

•  The room felt a little cramped. •  Pomieszczenie wyglądało trochę ciasne. 

•  He looked more lost and baffled. •  Wyglądał bardziej stracony i bezradny. 

•  He´s been at the helm for too long. •  Już jest przy sterze za długo. 

•  She had very dainty eyes. •  Miała bardzo powabne oczy. 

•  It was the room in which he allegedly 

comitted suicide. 

•  To było w pokoju, w którym rzekomo 

popełnił samobójstwo. 

•  He began to feel apprehensive. •  Zaczynał czuć niepokój. 

•  He had a reputation of an insidious player. •  Miał reputację podstępnego gracza. 

•  A statement of contrition follows. •  Następuje okazanie skruchy. 

•  He looked crestfallen. •  Wyglądał na przygnębionego. 

•  This moment is crucial. •  Ta chwila jest krytyczna. Ten moment jest 

zasadniczy. 

•  He looked appaled. •  Wyglądał na przerażonego. 

•  He took into account his blemished record. •  Wziął pod uwagę jego nie za bardzo czysty 

rejestr. 

•  He ignored the barbed comment. •  Zignorował zgryźliwy komentarz. 

•  The room was damp and steamy. •  Pomieszczenie było wilgotne i zaparzone. 

•  It all made the scene even more dazzling. •  To uczyniło scenę jeszcze piękniejszą. 

•  They worked at a blistering pace. •  Pracowali w morderczym/zabójczym 

tempie. 

•  The game was not at all rigged. •  Gra wcale nie była zmanipulowana. 

•  He had ample time to refine his plans. •  Miał mnóstwo czasu sprecyzować swoje 

plany. 

•  They deliberately hold up information. •  Samowolnie przetrzymują informacje. 

•  May I be blunt? •  Czy mogę być szczery? 

•  The door was left ajar. •  Drzwi były niedomknięte. 

•  He spoke in an adversarial way. •  Przemówił w nieprzyjazny sposób. 

•  She possesed the middle-age beauty that •  Miała urok średniego wieku, którego 
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the callow young only look forward to. bardzo pragnie niedojrzała młodość. 

•  Only those deluded believe the victory is 

still possible. 

•  Tylko ci pomyleni wierzą, że zwycięstwo 

jest możliwe. 

•  He gave her a defiant look. •  Popatrzył na nią krnąbrnie. 

•  His depleted band headed back. •  Jego zdziesiątkowana drużyna wracała z 

powrotem. 

•  The fine was fixed at its previous- albeit 

high-amount. 

•  Kara była ustalona w swojej pierwotnej – 

chociaż wysokiej – kwocie. 

•  He ate avidly. •  Jadł z namiętnością. 

•  I had once an admonishing colleague at 

work. 

•  Pewnego razu miałem w pracy karcącego 

kolegę. 

•  It was a belated Halloween party. •  To było opóźnione przyjęcie na Halloween. 

•  This was a compelling evidence for us. •  To dla nas było przekonującym dowodem. 

•  He was beginning to wonder if he had been 

given a bum steer. 

•  Zaczynał myśleć o tym, czy ktoś go nie 

wystrychnął na dudka. 

•  He was a homeward bound. •  Zmierzał do domu. 

•  He was determined not to let go. •  Był zdecydowany nie puścić. 

 

084_Lekcja czternasta_Właściwości_01_Ćwiczenia sprawdzające - 
przetłumacz! 

•  Wziął pod uwagę jego nie za bardzo czysty 

rejestr. 

•  He took into account his blemished record. 

•  Czy mogę być szczery? •  May I be blunt? 

•  Duża/spora część jego siedziby była 

pozostawiona jego żonie. 

•  The bulk of his estate was left to his wife. 

•  Drzwi były niedomknięte. •  The door was left ajar. 

•  Zawsze chce być na bieżąco. •  He always wants to stay abreast of news. 

•  Jego zdziesiątkowana drużyna wracała z 

powrotem. 

•  His depleted band headed back. 

•  To było w pokoju, w którym rzekomo 

popełnił samobójstwo. 

•  It was the room in which he allegedly 

comitted suicide. 

•  Gra wcale nie była zmanipulowana. •  The game was not at all rigged. 

•  Pewnego razu miałem w pracy karcącego •  I had once an admonishing colleague at 
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kolegę. work. 

•  Wyglądał na przygnębionego. •  He looked crestfallen. 

•  Zmierzał do domu. •  He was a homeward bound. 

•  Już jest przy sterze za długo. •  He´s been at the helm for too long. 

•  Ta chwila jest krytyczna. Ten moment jest 

zasadniczy. 

•  This moment is crucial. 

•  Przyjechał do rozpadającej się stodoły. •  He arrived at a derelict barn. 

•  Ma plamy na skórze. •  Her skin was blotched. 

•  Jej wysiłek spotykał się z jego atakami 

wściekłości. 

•  Her efforts were met with bouts of temper. 

•  To dla nas było przekonującym dowodem. •  This was a compelling evidence for us. 

•  Miał szorstkie zachowanie. Zachowywał 

się brutalnie. 

•  He was a butch man. 

•  Kara była ustalona w swojej pierwotnej – 

chociaż wysokiej – kwocie. 

•  The fine was fixed at its previous- albeit 

high-amount. 

•  Zaczynał myśleć o tym, czy ktoś go nie 

wystrychnął na dudka. 

•  He was beginning to wonder if he had been 

given a bum steer. 

•  Samowolnie przetrzymują informacje. •  They deliberately hold up information. 

•  Popatrzył na nią krnąbrnie. •  He gave her a defiant look. 

•  Przemówił w nieprzyjazny sposób. •  He spoke in an adversarial way. 

•  Miała urok średniego wieku, którego 

bardzo pragnie niedojrzała młodość. 
•  She possesed the middle-age beauty that 

the callow young only look forward to. 

•  To było kupione za przyzwoitą kwotę. •  It was bought for a princely sum. 

•  Jadł z namiętnością. •  He ate avidly. 

•  Wyglądał bardziej stracony i bezradny. •  He looked more lost and baffled. 

•  Miał trochę zmieszany głos. •  He sounded a little bewildered. 

•  Zaczynał czuć niepokój. •  He began to feel apprehensive. 

•  Następuje okazanie skruchy. •  A statement of contrition follows. 

•  To było opóźnione przyjęcie na Halloween. •  It was a belated Halloween party. 

•  Ludzie unikają konwersacji, jeżeli istnieje 

jakieś ryzyko niezręcznej sytuacji. 

•  People avoid conversation if there is any 

potential for awkwardness. 

•  Ta myśl go trochę niepokoiła. •  He found the idea somewhat daunting. 
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•  Pomieszczenie wyglądało trochę ciasne. •  The room felt a little cramped. 

•  Wyglądał na przerażonego. •  He looked appaled. 

•  Miała bardzo powabne oczy. •  She had very dainty eyes. 

•  Tylko ci pomyleni wierzą, że zwycięstwo 

jest możliwe. 

•  Only those deluded believe the victory is 

still possible. 

•  Zignorował zgryźliwy komentarz. •  He ignored the barbed comment. 

•  Miał mnóstwo czasu sprecyzować swoje 

plany. 

•  He had ample time to refine his plans. 

•  Pomieszczenie było wilgotne i zaparzone. •  The room was damp and steamy. 

•  Miał reputację podstępnego gracza. •  He had a reputation of an insidious player. 

•  To uczyniło scenę jeszcze piękniejszą. •  It all made the scene even more dazzling. 

•  Miał trochę zmieszany głos. •  He was sounding a little bemused. 

•  Pracowali w morderczym/zabójczym 

tempie. 

•  They worked at a blistering pace. 

•  To jest najbardziej pożądane miejsce w 

firmie. 

•  It is the most coveted position in the 

company. 

•  Był zdecydowany nie puścić. •  He was determined not to let go. 

 

  



 477 

084_Lekcja czternasta_Właściwości_01_karty 

a princely sum 
It was bought for a princely 

sum. 
covetous 

It is the most coveted 

position in the company. 
insidious 

He had a reputation of an 

insidious player. 

rigged 
The game was not at all 

rigged. 
abreast 

He always wants to stay 

abreast of news. 
admonishing 

I had once an admonishing 

colleague at work. 

adversarial 
He spoke in an adversarial 

way. 
ajar 

The door was left ajar. akwardness 

People avoid conversation if 

there is any potential for 

awkwardness. 
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chciwy, pożądliwy 
To było kupione za 

przyzwoitą kwotę. 
przyzwoita, niemała kwota 

Miał reputację podstępnego 

gracza. 
podstępny 

To jest najbardziej pożądane 

miejsce w firmie. 

być na bieżąco 
Gra wcale nie była 

zmanipulowana. 
zmanipulowana 

Pewnego razu miałem w 

pracy karcącego kolegę. 
karcący Zawsze chce być na bieżąco. 

niedomknięty 
Przemówił w nieprzyjazny 

sposób. 
nieprzyjazny 

Ludzie unikają konwersacji, 

jeżeli istnieje jakieś ryzyko 

niezręcznej sytuacji. 

niezdarność Drzwi były niedomknięte. 

 



 479 

albeit 
The fine was fixed at its 

previous- albeit high-amount. 
allegedly 

It was the room in which he 

allegedly comitted suicide. 
ample 

He had ample time to refine 

his plans. 

apalled He looked appaled. apprehensive 

He began to feel 

apprehensive. 
at the helm 

He´s been at the helm for too 

long. 

avidly He ate avidly. baffled 

He looked more lost and 

baffled. 
barbed 

He ignored the barbed 

comment. 
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rzekomo 

Kara była ustalona w swojej 

pierwotnej – chociaż 
wysokiej – kwocie. 

chociaż 

Miał mnóstwo czasu 

sprecyzować swoje plany. 
obfity, bogaty 

To było w pokoju, w którym 

rzekomo popełnił 

samobójstwo. 

zaniepokojony Wyglądał na przerażonego. przerażony, skonsternowany 

Już jest przy sterze za długo. przy sterze Zaczynał czuć niepokój. 

zmieszany, bezradny Jadł z namiętnością. namiętnie, z namiętnością 

Zignorował zgryźliwy 

komentarz. 
zgryźliwy, uszczypliwy 

Wyglądał bardziej stracony i 

bezradny. 
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belated 
It was a belated Halloween 

party. 
bemused 

He was sounding a little 

bemused. 
bewildered 

He sounded a little 

bewildered. 

blemished 
He took into account his 

blemished record. 
blistering pace 

They worked at a blistering 

pace. 
blotched Her skin was blotched. 

blunt May I be blunt? bound 

He was a homeward bound. bout 
Her efforts were met with 

bouts of temper. 
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zamieszany 
To było opóźnione przyjęcie 

na Halloween. 
opóźniony 

Miał trochę zmieszany głos. zmieszany, zaskoczony Miał trochę zmieszany głos. 

mordercze/zabójcze tempo 
Wziął pod uwagę jego nie za 

bardzo czysty rejestr. 
cętkowany, wadliwy 

Ma plamy na skórze. poplamiony 

Pracowali w 

morderczym/zabójczym 

tempie. 

związany, 

mierzony/zamierzony 
Czy mogę być szczery? prostolinijny, tępy 

Jej wysiłek spotykał się z 

jego atakami wściekłości. 
atak, uderzenie, napad Zmierzał do domu. 
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bulk 
The bulk of his estate was left 

to his wife. 
bum steer 

He was beginning to wonder 

if he had been given a bum 

steer. 

butch He was a butch man. 

callow 

She possesed the middle-age 

beauty that the callow young 

only look forward to. 

compelling 

This was a compelling 

evidence for us. 
contrition 

A statement of contrition 

follows. 

cramped 
The room felt a little 

cramped. 
crestfallen 

He looked crestfallen. crucial This moment is crucial. 
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fałszywa/nieprawdziwa 

informacja 

Duża/spora część jego 

siedziby była pozostawiona 

jego żonie. 

duża część, spora część 

Miał szorstkie zachowanie. 

Zachowywał się brutalnie. 
szorstki, brutalny 

Zaczynał myśleć o tym, czy 

ktoś go nie wystrychnął na 

dudka. 

przekonujący 

Miała urok średniego wieku, 

którego bardzo pragnie 

niedojrzała młodość. 
niedoświadczony, niedojrzały 

Następuje okazanie skruchy. skrucha, litość 
To dla nas było 

przekonującym dowodem. 

przygnębiony 
Pomieszczenie wyglądało 

trochę ciasne. 
ciasny, przepełniony 

Ta chwila jest krytyczna. Ten 

moment jest zasadniczy. 
krytyczny, zasadniczy 

Wyglądał na 

przygnębionego. 
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dainty She had very dainty eyes. damp 

The room was damp and 

steamy. 
daunting 

He found the idea somewhat 

daunting. 

dazzling 
It all made the scene even 

more dazzling. 
defiantly 

He gave her a defiant look. deliberately 
They deliberately hold up 

information. 

delude 
Only those deluded believe 

the victory is still possible. 
depleted 

His depleted band headed 

back. 
derelict He arrived at a derelict barn. 
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wilgotny Miała bardzo powabne oczy. przemiły, powabny 

Ta myśl go trochę niepokoiła. niepokojący 
Pomieszczenie było wilgotne 

i zaparzone. 

krnąbrnie 
To uczyniło scenę jeszcze 

piękniejszą. 
czarujący 

Samowolnie przetrzymują 
informacje. 

samowolnie Popatrzył na nią krnąbrnie. 

zdziesiątkowany 
Tylko ci pomyleni wierzą, że 

zwycięstwo jest możliwe. 
okłamać, zmylić 

Przyjechał do rozpadającej 

się stodoły. 
zniszczały, rozpadający się 

Jego zdziesiątkowana 

drużyna wracała z powrotem. 
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determined 
He was determined not to let 

go. 
-  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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-  Był zdecydowany nie puścić. zdecydowany 
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084_Lekcja czternasta_Właściwości_01_test 

•  Miał szorstkie zachowanie. Zachowywał 

się brutalnie. 

................................................................. 

•  namiętnie, z namiętnością ................................................................. 

•  związany, mierzony/zamierzony ................................................................. 

•  nieprzyjazny ................................................................. 

•  rzekomo ................................................................. 

•  cętkowany, wadliwy ................................................................. 

•  Miał reputację podstępnego gracza. ................................................................. 

•  Miał trochę zmieszany głos. ................................................................. 

•  Pomieszczenie wyglądało trochę ciasne. ................................................................. 

•  przekonujący ................................................................. 

•  być na bieżąco ................................................................. 

•  Miała bardzo powabne oczy. ................................................................. 

•  Zawsze chce być na bieżąco. ................................................................. 

•  zmanipulowana ................................................................. 

•  Popatrzył na nią krnąbrnie. ................................................................. 

•  To uczyniło scenę jeszcze piękniejszą. ................................................................. 

•  Wyglądał na przerażonego. ................................................................. 

•  zamieszany ................................................................. 

•  zdecydowany ................................................................. 

•  Jadł z namiętnością. ................................................................. 

•  wilgotny ................................................................. 

•  niepokojący ................................................................. 

•  przerażony, skonsternowany ................................................................. 

•  To było kupione za przyzwoitą kwotę. ................................................................. 

•  skrucha, litość ................................................................. 

•  mordercze/zabójcze tempo ................................................................. 

•  Samowolnie przetrzymują informacje. ................................................................. 

•  Pracowali w morderczym/zabójczym ................................................................. 
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tempie. 

•  Zaczynał myśleć o tym, czy ktoś go nie 

wystrychnął na dudka. 

................................................................. 

•  Wyglądał bardziej stracony i bezradny. ................................................................. 

•  Miała urok średniego wieku, którego 

bardzo pragnie niedojrzała młodość. 
................................................................. 

•  Następuje okazanie skruchy. ................................................................. 

•  Ta myśl go trochę niepokoiła. ................................................................. 

•  To jest najbardziej pożądane miejsce w 

firmie. 

................................................................. 

•  Kara była ustalona w swojej pierwotnej – 

chociaż wysokiej – kwocie. 

................................................................. 

•  czarujący ................................................................. 

•  ciasny, przepełniony ................................................................. 

•  Przemówił w nieprzyjazny sposób. ................................................................. 

•  zaniepokojony ................................................................. 

•  Zmierzał do domu. ................................................................. 

•  niezdarność ................................................................. 

•  niedoświadczony, niedojrzały ................................................................. 

•  poplamiony ................................................................. 

•  Jej wysiłek spotykał się z jego atakami 

wściekłości. 

................................................................. 

•  Wziął pod uwagę jego nie za bardzo czysty 

rejestr. 

................................................................. 

•  Pewnego razu miałem w pracy karcącego 

kolegę. 
................................................................. 

•  Miał mnóstwo czasu sprecyzować swoje 

plany. 

................................................................. 

•  Gra wcale nie była zmanipulowana. ................................................................. 

•  Jego zdziesiątkowana drużyna wracała z 

powrotem. 

................................................................. 

•  opóźniony ................................................................. 

•  niedomknięty ................................................................. 
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•  przygnębiony ................................................................. 

•  szorstki, brutalny ................................................................. 

•  Zignorował zgryźliwy komentarz. ................................................................. 

•  Ma plamy na skórze. ................................................................. 

•  samowolnie ................................................................. 

•  podstępny ................................................................. 

•  atak, uderzenie, napad ................................................................. 

•  Miał trochę zmieszany głos. ................................................................. 

•  Pomieszczenie było wilgotne i zaparzone. ................................................................. 

•  Duża/spora część jego siedziby była 

pozostawiona jego żonie. 

................................................................. 

•  fałszywa/nieprawdziwa informacja ................................................................. 

•  okłamać, zmylić ................................................................. 

•  Już jest przy sterze za długo. ................................................................. 

•  Był zdecydowany nie puścić. ................................................................. 

•  zmieszany, bezradny ................................................................. 

•  zniszczały, rozpadający się ................................................................. 

•  chciwy, pożądliwy ................................................................. 

•  krnąbrnie ................................................................. 

•  przyzwoita, niemała kwota ................................................................. 

•  Ludzie unikają konwersacji, jeżeli istnieje 

jakieś ryzyko niezręcznej sytuacji. 

................................................................. 

•  chociaż ................................................................. 

•  To było w pokoju, w którym rzekomo 

popełnił samobójstwo. 

................................................................. 

•  prostolinijny, tępy ................................................................. 

•  obfity, bogaty ................................................................. 

•  Zaczynał czuć niepokój. ................................................................. 

•  zmieszany, zaskoczony ................................................................. 

•  Ta chwila jest krytyczna. Ten moment jest 

zasadniczy. 

................................................................. 
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•  To dla nas było przekonującym dowodem. ................................................................. 

•  Wyglądał na przygnębionego. ................................................................. 

•  przy sterze ................................................................. 

•  zdziesiątkowany ................................................................. 

•  duża część, spora część ................................................................. 

•  zgryźliwy, uszczypliwy ................................................................. 

•  Drzwi były niedomknięte. ................................................................. 

•  Przyjechał do rozpadającej się stodoły. ................................................................. 

•  karcący ................................................................. 

•  krytyczny, zasadniczy ................................................................. 

•  przemiły, powabny ................................................................. 

•  Czy mogę być szczery? ................................................................. 

•  Tylko ci pomyleni wierzą, że zwycięstwo 

jest możliwe. 

................................................................. 

•  To było opóźnione przyjęcie na Halloween. ................................................................. 

 

084_Lekcja czternasta_Właściwości_01_test_klucz 

•  Miał szorstkie zachowanie. Zachowywał 

się brutalnie. 

•  He was a butch man. 

•  namiętnie, z namiętnością •  avidly 

•  związany, mierzony/zamierzony •  bound 

•  nieprzyjazny •  adversarial 

•  rzekomo •  allegedly 

•  cętkowany, wadliwy •  blemished 

•  Miał reputację podstępnego gracza. •  He had a reputation of an insidious player. 

•  Miał trochę zmieszany głos. •  He sounded a little bewildered. 

•  Pomieszczenie wyglądało trochę ciasne. •  The room felt a little cramped. 

•  przekonujący •  compelling 

•  być na bieżąco •  abreast 

•  Miała bardzo powabne oczy. •  She had very dainty eyes. 
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•  Zawsze chce być na bieżąco. •  He always wants to stay abreast of news. 

•  zmanipulowana •  rigged 

•  Popatrzył na nią krnąbrnie. •  He gave her a defiant look. 

•  To uczyniło scenę jeszcze piękniejszą. •  It all made the scene even more dazzling. 

•  Wyglądał na przerażonego. •  He looked appaled. 

•  zamieszany •  bemused 

•  zdecydowany •  determined 

•  Jadł z namiętnością. •  He ate avidly. 

•  wilgotny •  damp 

•  niepokojący •  daunting 

•  przerażony, skonsternowany •  apalled 

•  To było kupione za przyzwoitą kwotę. •  It was bought for a princely sum. 

•  skrucha, litość •  contrition 

•  mordercze/zabójcze tempo •  blistering pace 

•  Samowolnie przetrzymują informacje. •  They deliberately hold up information. 

•  Pracowali w morderczym/zabójczym 

tempie. 

•  They worked at a blistering pace. 

•  Zaczynał myśleć o tym, czy ktoś go nie 

wystrychnął na dudka. 

•  He was beginning to wonder if he had been 

given a bum steer. 

•  Wyglądał bardziej stracony i bezradny. •  He looked more lost and baffled. 

•  Miała urok średniego wieku, którego 

bardzo pragnie niedojrzała młodość. 
•  She possesed the middle-age beauty that 

the callow young only look forward to. 

•  Następuje okazanie skruchy. •  A statement of contrition follows. 

•  Ta myśl go trochę niepokoiła. •  He found the idea somewhat daunting. 

•  To jest najbardziej pożądane miejsce w 

firmie. 

•  It is the most coveted position in the 

company. 

•  Kara była ustalona w swojej pierwotnej – 

chociaż wysokiej – kwocie. 

•  The fine was fixed at its previous- albeit 

high-amount. 

•  czarujący •  dazzling 

•  ciasny, przepełniony •  cramped 

•  Przemówił w nieprzyjazny sposób. •  He spoke in an adversarial way. 
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•  zaniepokojony •  apprehensive 

•  Zmierzał do domu. •  He was a homeward bound. 

•  niezdarność •  akwardness 

•  niedoświadczony, niedojrzały •  callow 

•  poplamiony •  blotched 

•  Jej wysiłek spotykał się z jego atakami 

wściekłości. 

•  Her efforts were met with bouts of temper. 

•  Wziął pod uwagę jego nie za bardzo czysty 

rejestr. 

•  He took into account his blemished record. 

•  Pewnego razu miałem w pracy karcącego 

kolegę. 
•  I had once an admonishing colleague at 

work. 

•  Miał mnóstwo czasu sprecyzować swoje 

plany. 

•  He had ample time to refine his plans. 

•  Gra wcale nie była zmanipulowana. •  The game was not at all rigged. 

•  Jego zdziesiątkowana drużyna wracała z 

powrotem. 

•  His depleted band headed back. 

•  opóźniony •  belated 

•  niedomknięty •  ajar 

•  przygnębiony •  crestfallen 

•  szorstki, brutalny •  butch 

•  Zignorował zgryźliwy komentarz. •  He ignored the barbed comment. 

•  Ma plamy na skórze. •  Her skin was blotched. 

•  samowolnie •  deliberately 

•  podstępny •  insidious 

•  atak, uderzenie, napad •  bout 

•  Miał trochę zmieszany głos. •  He was sounding a little bemused. 

•  Pomieszczenie było wilgotne i zaparzone. •  The room was damp and steamy. 

•  Duża/spora część jego siedziby była 

pozostawiona jego żonie. 

•  The bulk of his estate was left to his wife. 

•  fałszywa/nieprawdziwa informacja •  bum steer 

•  okłamać, zmylić •  delude 

•  Już jest przy sterze za długo. •  He´s been at the helm for too long. 
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•  Był zdecydowany nie puścić. •  He was determined not to let go. 

•  zmieszany, bezradny •  baffled 

•  zniszczały, rozpadający się •  derelict 

•  chciwy, pożądliwy •  covetous 

•  krnąbrnie •  defiantly 

•  przyzwoita, niemała kwota •  a princely sum 

•  Ludzie unikają konwersacji, jeżeli istnieje 

jakieś ryzyko niezręcznej sytuacji. 

•  People avoid conversation if there is any 

potential for awkwardness. 

•  chociaż •  albeit 

•  To było w pokoju, w którym rzekomo 

popełnił samobójstwo. 

•  It was the room in which he allegedly 

comitted suicide. 

•  prostolinijny, tępy •  blunt 

•  obfity, bogaty •  ample 

•  Zaczynał czuć niepokój. •  He began to feel apprehensive. 

•  zmieszany, zaskoczony •  bewildered 

•  Ta chwila jest krytyczna. Ten moment jest 

zasadniczy. 

•  This moment is crucial. 

•  To dla nas było przekonującym dowodem. •  This was a compelling evidence for us. 

•  Wyglądał na przygnębionego. •  He looked crestfallen. 

•  przy sterze •  at the helm 

•  zdziesiątkowany •  depleted 

•  duża część, spora część •  bulk 

•  zgryźliwy, uszczypliwy •  barbed 

•  Drzwi były niedomknięte. •  The door was left ajar. 

•  Przyjechał do rozpadającej się stodoły. •  He arrived at a derelict barn. 

•  karcący •  admonishing 

•  krytyczny, zasadniczy •  crucial 

•  przemiły, powabny •  dainty 

•  Czy mogę być szczery? •  May I be blunt? 

•  Tylko ci pomyleni wierzą, że zwycięstwo 

jest możliwe. 

•  Only those deluded believe the victory is 

still possible. 
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•  To było opóźnione przyjęcie na Halloween. •  It was a belated Halloween party. 
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085_Lekcja piętnasta_Właściwości_02_Słownictwo - słuchaj! 

•  disruptive •  zakłócający 

•  exorbitant •  przesadzony, wygórowany 

•  in hindsight •  patrząc wstecz 

•  feebly •  słabo, powściągliwy 

•  idle •  nieczynny 

•  haphazard •  chaotyczny, zmieszany 

•  ingenuity •  pomysłowość, wyrafinowanie 

•  fug •  zatęchłe powietrze 

•  intangible •  nienamacalny 

•  indulgent •  pobłażliwy 

•  in tow •  tuż za czymś 

•  indelibly •  trwale, na stałe 

•  in sb´s wake •  bardzo blisko 

•  eligible •  zdolny, nadający się, przygotowany 

•  implausible •  nieprawdopodobny 

•  indignant •  zgorszony, oburzony 

•  goofy •  głupi, głupkowaty 

•  genuinly •  naprawdę 

•  inexorably •  nieodwracalnie 

•  gleeful •  złośliwy 

•  get lippy •  bezczelny, pyskaty 

•  gallantry •  odwaga 

•  devoid •  pozbawiony 

•  enlivening •  ożywiający, orzeźwiający 

•  grave •  niepokojący 

•  dim •  przytłumiony, mglisty, niejasny 

•  grim •  nieradosny 

•  incessant •  nieustanny 
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•  inapropriate •  niestosowny 

•  impassive •  obojętny 

•  gaunt •  chudy, wychudzony 

•  frail •  kruchy 

•  eager •  łaknący 

•  indignantly •  z rozgoryczeniem, z oburzeniem 

•  dour •  nieprzystępny, zawzięty, uporczywy 

•  husky •  zachrypnięty 

•  elusive •  niekaralny, ulotny 

•  glowing •  pochwalny, gorący 

•  incumbent •  urzędujący 

•  fastidious •  pedantyczny 

•  in earnest •  na poważnie 

•  flushed •  z rumieńcem 

•  drunk as a lord •  pijany w trupa 

•  hefty •  porządny, znaczny 

•  extent •  zakres 

•  in fettle •  w kondycji 

•  dire •  straszny, rozpaczliwy 

•  dilligent •  sumienny, godny zaufania 

•  invariably •  zawsze, stale 

 

086_Lekcja piętnasta_Właściwości_02_Słownictwo - przetłumacz!. 

•  nieodwracalnie •  inexorably 

•  zatęchłe powietrze •  fug 

•  kruchy •  frail 

•  z rozgoryczeniem, z oburzeniem •  indignantly 

•  nieczynny •  idle 

•  słabo, powściągliwy •  feebly 
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•  pobłażliwy •  indulgent 

•  pochwalny, gorący •  glowing 

•  zachrypnięty •  husky 

•  naprawdę •  genuinly 

•  z rumieńcem •  flushed 

•  nieustanny •  incessant 

•  zgorszony, oburzony •  indignant 

•  nienamacalny •  intangible 

•  straszny, rozpaczliwy •  dire 

•  złośliwy •  gleeful 

•  nieradosny •  grim 

•  głupi, głupkowaty •  goofy 

•  obojętny •  impassive 

•  przesadzony, wygórowany •  exorbitant 

•  zdolny, nadający się, przygotowany •  eligible 

•  ożywiający, orzeźwiający •  enlivening 

•  tuż za czymś •  in tow 

•  bardzo blisko •  in sb´s wake 

•  patrząc wstecz •  in hindsight 

•  pomysłowość, wyrafinowanie •  ingenuity 

•  pozbawiony •  devoid 

•  zakres •  extent 

•  sumienny, godny zaufania •  dilligent 

•  łaknący •  eager 

•  w kondycji •  in fettle 

•  niepokojący •  grave 

•  nieprawdopodobny •  implausible 

•  pijany w trupa •  drunk as a lord 

•  niekaralny, ulotny •  elusive 
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•  chaotyczny, zmieszany •  haphazard 

•  porządny, znaczny •  hefty 

•  odwaga •  gallantry 

•  na poważnie •  in earnest 

•  zakłócający •  disruptive 

•  chudy, wychudzony •  gaunt 

•  urzędujący •  incumbent 

•  pedantyczny •  fastidious 

•  bezczelny, pyskaty •  get lippy 

•  nieprzystępny, zawzięty, uporczywy •  dour 

•  niestosowny •  inapropriate 

•  przytłumiony, mglisty, niejasny •  dim 

•  trwale, na stałe •  indelibly 

•  zawsze, stale •  invariably 

 

087_Lekcja piętnasta_Właściwości_02_Słownictwo, ćwiczenia 
sprawdzające - słuchaj! 

•  devoid •  pozbawiony 

•  The message was completely devoid of 

capital letters. 

•  Wiadomość była całkowicie pozbawiona 

dużych liter. 

•  dilligent •  sumienny, godny zaufania 

•  He was a dilligent child. •  Był sumiennym dzieckiem. 

•  dim •  przytłumiony, mglisty, niejasny 

•  He could dimly remember a long journey. •  Niejasno pamiętał długą podróż. 

•  disruptive •  zakłócający 

•  The disruptive power of the tech innovation 

is unbelivable. 

•  Siła zakłócająca innowacji technicznych 

jest niewiarygodna. 

•  dour •  nieprzystępny, zawzięty, uporczywy 

•  His expression was dour. •  Miał zawzięty wyraz. 

•  drunk as a lord •  pijany w trupa 
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•  He arrived home as drunk as a lord. •  Do domu wrócił pijany w trupa. 

•  eager •  łaknący 

•  He was eager to reveal the secret. •  Łaknął odkrycia tej tajemnicy. 

•  eligible •  zdolny, nadający się, przygotowany 

•  He will be eligible for parole in two years. •  Za dwa lata będzie przygotowany do 

odpuszczenia kary. Za dwa lata będzie mu 

można odpuścić karę. 

•  elusive •  niekaralny, ulotny 

•  The feeling is very elusive. •  To uczucie jest bardzo ulotne. 

•  enlivening •  ożywiający, orzeźwiający 

•  I did my best to soak up the enlivening 

effects of coffee. 

•  Starałem się wchłonąć orzeźwiające 

działanie kawy. 

•  exorbitant •  przesadzony, wygórowany 

•  I had no choice but to pay an exorbitant 

parking fee. 

•  Nie miałem innej możliwości, oprócz 

zapłacenia wygórowanej opłaty za parking. 

•  extent •  zakres 

•  To some extent it is understandable. •  Do pewnego stopnia jest to zrozumiałe. 

•  fastidious •  pedantyczny 

•  Someone who was brought up by a 

fastidfious mother. 

•  Ktoś, kto był wychowany przez 

pedantyczną matkę. 

•  feebly •  słabo, powściągliwy 

•  I remarked it a little feebly. •  Za słabo to zaznaczyłem. 

•  flushed •  z rumieńcem 

•  She looked a little flushed. •  Wyglądało to, że się trochę rumieni. 

•  frail •  kruchy 

•  She looked far frailer than last time. •  Wyglądała dużo bardziej krucha, niż 
ostatnio. 

•  fug •  zatęchłe powietrze 

•  My first impression was of a gratin-cheese 

fug. 

•  Moim pierwszym wrażeniem był zapach 

sera w powietrzu. 

•  gallantry •  odwaga 

•  He was decorated for gallantry in the battle. •  Był odznaczony za odwagę w walce. 
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Odznaczono go za odwagę w walce. 

•  gaunt •  chudy, wychudzony 

•  His gaunt features were betraying no 

emotions. 

•  Jego wychudzone kształty nie zdradzały 

żadnych emocji. 

•  genuinly •  naprawdę 

•  They genuinly hoped it would not end up 

this way. 

•  Naprawdę mieli nadzieję, że tak się to nie 

skończy. 

•  get lippy •  bezczelny, pyskaty 

•  Don´t get lippy with me. •  Nie otwieraj na mnie ryja! 

•  gleeful •  złośliwy 

•  With a gleeful smile, he continued. •  Kontynuował ze złośliwym uśmiechem. 

•  glowing •  pochwalny, gorący 

•  His second report was even more glowing. •  Jego drugie sprawozdanie było jeszcze 

bardziej pochwalne. 

•  goofy •  głupi, głupkowaty 

•  He looked at us with a goofy expression. •  Patrzył na mnie z głupkowatym wyrazem 

twarzy. 

•  grave •  niepokojący 

•  He tried to look grave. •  Starał się wyglądać niepokojąco. 

•  grim •  nieradosny 

•  She looked as grim as ever. •  Wyglądała ponuro, tak jak zawsze. 

•  haphazard •  chaotyczny, zmieszany 

•  She may seem a bit haphazard. •  Może się wydawać trochę zmieszana. 

•  hefty •  porządny, znaczny 

•  You´ll be charged a hefty fee for that. •  Zapłacisz za to porządną opłatę. 

•  husky •  zachrypnięty 

•  His voice was husky. •  Miał zachrypnięty głos. 

•  idle •  nieczynny 

•  He endlessly referred to him as an idle little 

sod. 

•  Nieustannie mówili o nim, jako o kretynie, 

który niczego nie robi. 

•  impassive •  obojętny 
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•  He was impassive as Justice handed down 

the decision. 

•  Wyglądał obojętnie, kiedy sędzia wygłosił 

wyrok. 

•  implausible •  nieprawdopodobny 

•  This development may seem completely 

implausible. 

•  Ta tendencja może się wydawać zupełnie 

nieprawdopodobna. 

•  in earnest •  na poważnie 

•  When will it begin in earnest? •  Kiedy się to rozpocznie na poważnie? 

•  in fettle •  w kondycji 

•  He´s in fine fettle. •  Jest w dobrej kondycji. 

•  in hindsight •  patrząc wstecz 

•  In hindsight was not all bad. •  Patrząc wstecz, nie wszystko było złe. 

•  in sb´s wake •  bardzo blisko 

•  A small crowd began to hang around in our 

wake. 

•  Blisko nas zaczął się gromadzić mały tłum. 

•  in tow •  tuż za czymś 

•  We can´t win with another car in tow. •  Nie możemy wygrać s następnym 

samochodem tuż za nami. 

•  inapropriate •  niestosowny 

•  He ignored the inapropriate hint. •  Zignorował tę niestosowną aluzję. 

•  incessant •  nieustanny 

•  The incessant honking of horns remainded 

him of his home town. 

•  Nieustannie trąbiące samochody 

przypominały mu jego miasto rodzinne. 

•  incumbent •  urzędujący 

•  He was incumbent at the beginning of 

nineties. 

•  Był w urzędzie na początku lat 

dziewięćdziesiątych. 

•  indelibly •  trwale, na stałe 

•  These words were indelibly fixed in his 

memory. 

•  Te słowa były na stałe wyryte w jego 

pamięci. 

•  indignant •  zgorszony, oburzony 

•  She thought about it indignantly. •  Myślała o tym z oburzeniem. 

•  indignantly •  z rozgoryczeniem, z oburzeniem 

•  He replied somewhat indignantly •  Odpowiedział trochę ze złością. 
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•  indulgent •  pobłażliwy 

•  I sat down to indulgent applause •  Usiadłem przy lekkich brawach. 

•  inexorably •  nieodwracalnie 

•  The hand of the clock ticked inexorably 

towards eleven. 

•  Wskazówka zegara nieodwracalnie zbliżała 

się do jedenastej. 

•  ingenuity •  pomysłowość, wyrafinowanie 

•  He planned the crime with skill and 

ingenuity. 

•  Zaplanował to przestępstwo sprawnie i z 

wyrafinowaniem. 

•  intangible •  nienamacalny 

•  You must consider some intangibles. •  Musisz wziąć pod uwagę także aspekty 

niematerialne. 

•  invariably •  zawsze, stale 

•  He invariably won the game. •  Zawsze nieomylnie wygrywał. 

 

088_Lekcja piętnasta_Właściwości_02_Słownictwo, ćwiczenia 
sprawdzające – przetłumacz! 

•  pozbawiony •  devoid 

•  Wiadomość była całkowicie pozbawiona 

dużych liter. 

•  The message was completely devoid of 

capital letters. 

•  sumienny, godny zaufania •  dilligent 

•  Był sumiennym dzieckiem. •  He was a dilligent child. 

•  przytłumiony, mglisty, niejasny •  dim 

•  Niejasno pamiętał długą podróż. •  He could dimly remember a long journey. 

•  zakłócający •  disruptive 

•  Siła zakłócająca innowacji technicznych 

jest niewiarygodna. 

•  The disruptive power of the tech innovation 

is unbelivable. 

•  nieprzystępny, zawzięty, uporczywy •  dour 

•  Miał zawzięty wyraz. •  His expression was dour. 

•  pijany w trupa •  drunk as a lord 

•  Do domu wrócił pijany w trupa. •  He arrived home as drunk as a lord. 

•  łaknący •  eager 
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•  Łaknął odkrycia tej tajemnicy. •  He was eager to reveal the secret. 

•  zdolny, nadający się, przygotowany •  eligible 

•  Za dwa lata będzie przygotowany do 

odpuszczenia kary. Za dwa lata będzie mu 

można odpuścić karę. 

•  He will be eligible for parole in two years. 

•  niekaralny, ulotny •  elusive 

•  To uczucie jest bardzo ulotne. •  The feeling is very elusive. 

•  ożywiający, orzeźwiający •  enlivening 

•  Starałem się wchłonąć orzeźwiające 

działanie kawy. 

•  I did my best to soak up the enlivening 

effects of coffee. 

•  przesadzony, wygórowany •  exorbitant 

•  Nie miałem innej możliwości, oprócz 

zapłacenia wygórowanej opłaty za parking. 

•  I had no choice but to pay an exorbitant 

parking fee. 

•  zakres •  extent 

•  Do pewnego stopnia jest to zrozumiałe. •  To some extent it is understandable. 

•  pedantyczny •  fastidious 

•  Ktoś, kto był wychowany przez 

pedantyczną matkę. 
•  Someone who was brought up by a 

fastidfious mother. 

•  słabo, powściągliwy •  feebly 

•  Za słabo to zaznaczyłem. •  I remarked it a little feebly. 

•  z rumieńcem •  flushed 

•  Wyglądało to, że się trochę rumieni. •  She looked a little flushed. 

•  kruchy •  frail 

•  Wyglądała dużo bardziej krucha, niż 
ostatnio. 

•  She looked far frailer than last time. 

•  zatęchłe powietrze •  fug 

•  Moim pierwszym wrażeniem był zapach 

sera w powietrzu. 

•  My first impression was of a gratin-cheese 

fug. 

•  odwaga •  gallantry 

•  Był odznaczony za odwagę w walce. 

Odznaczono go za odwagę w walce. 

•  He was decorated for gallantry in the battle. 

•  chudy, wychudzony •  gaunt 
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•  Jego wychudzone kształty nie zdradzały 

żadnych emocji. 

•  His gaunt features were betraying no 

emotions. 

•  naprawdę •  genuinly 

•  Naprawdę mieli nadzieję, że tak się to nie 

skończy. 

•  They genuinly hoped it would not end up 

this way. 

•  bezczelny, pyskaty •  get lippy 

•  Nie otwieraj na mnie ryja! •  Don´t get lippy with me. 

•  złośliwy •  gleeful 

•  Kontynuował ze złośliwym uśmiechem. •  With a gleeful smile, he continued. 

•  pochwalny, gorący •  glowing 

•  Jego drugie sprawozdanie było jeszcze 

bardziej pochwalne. 

•  His second report was even more glowing. 

•  głupi, głupkowaty •  goofy 

•  Patrzył na mnie z głupkowatym wyrazem 

twarzy. 

•  He looked at us with a goofy expression. 

•  niepokojący •  grave 

•  Starał się wyglądać niepokojąco. •  He tried to look grave. 

•  nieradosny •  grim 

•  Wyglądała ponuro, tak jak zawsze. •  She looked as grim as ever. 

•  chaotyczny, zmieszany •  haphazard 

•  Może się wydawać trochę zmieszana. •  She may seem a bit haphazard. 

•  porządny, znaczny •  hefty 

•  Zapłacisz za to porządną opłatę. •  You´ll be charged a hefty fee for that. 

•  zachrypnięty •  husky 

•  Miał zachrypnięty głos. •  His voice was husky. 

•  nieczynny •  idle 

•  Nieustannie mówili o nim, jako o kretynie, 

który niczego nie robi. 

•  He endlessly referred to him as an idle little 

sod. 

•  obojętny •  impassive 

•  Wyglądał obojętnie, kiedy sędzia wygłosił 

wyrok. 

•  He was impassive as Justice handed down 

the decision. 

•  nieprawdopodobny •  implausible 
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•  Ta tendencja może się wydawać zupełnie 

nieprawdopodobna. 

•  This development may seem completely 

implausible. 

•  na poważnie •  in earnest 

•  Kiedy się to rozpocznie na poważnie? •  When will it begin in earnest? 

•  w kondycji •  in fettle 

•  Jest w dobrej kondycji. •  He´s in fine fettle. 

•  patrząc wstecz •  in hindsight 

•  Patrząc wstecz, nie wszystko było złe. •  In hindsight was not all bad. 

•  bardzo blisko •  in sb´s wake 

•  Blisko nas zaczął się gromadzić mały tłum. •  A small crowd began to hang around in our 

wake. 

•  tuż za czymś •  in tow 

•  Nie możemy wygrać s następnym 

samochodem tuż za nami. 

•  We can´t win with another car in tow. 

•  niestosowny •  inapropriate 

•  Zignorował tę niestosowną aluzję. •  He ignored the inapropriate hint. 

•  nieustanny •  incessant 

•  Nieustannie trąbiące samochody 

przypominały mu jego miasto rodzinne. 

•  The incessant honking of horns remainded 

him of his home town. 

•  urzędujący •  incumbent 

•  Był w urzędzie na początku lat 

dziewięćdziesiątych. 

•  He was incumbent at the beginning of 

nineties. 

•  trwale, na stałe •  indelibly 

•  Te słowa były na stałe wyryte w jego 

pamięci. 

•  These words were indelibly fixed in his 

memory. 

•  zgorszony, oburzony •  indignant 

•  Myślała o tym z oburzeniem. •  She thought about it indignantly. 

•  z rozgoryczeniem, z oburzeniem •  indignantly 

•  Odpowiedział trochę ze złością. •  He replied somewhat indignantly 

•  pobłażliwy •  indulgent 

•  Usiadłem przy lekkich brawach. •  I sat down to indulgent applause 

•  nieodwracalnie •  inexorably 
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•  Wskazówka zegara nieodwracalnie zbliżała 

się do jedenastej. 

•  The hand of the clock ticked inexorably 

towards eleven. 

•  pomysłowość, wyrafinowanie •  ingenuity 

•  Zaplanował to przestępstwo sprawnie i z 

wyrafinowaniem. 

•  He planned the crime with skill and 

ingenuity. 

•  nienamacalny •  intangible 

•  Musisz wziąć pod uwagę także aspekty 

niematerialne. 

•  You must consider some intangibles. 

•  zawsze, stale •  invariably 

•  Zawsze nieomylnie wygrywał. •  He invariably won the game. 

 

089_Lekcja piętnasta_Właściwości_02_Ćwiczenia sprawdzające - 
słuchaj! 

•  I don´t like his haughty manners. •  Nie lubię jego zarozumiałego zachowania 

się. 

•  This development may seem completely 

implausible. 

•  Ta tendencja może się wydawać zupełnie 

nieprawdopodobna. 

•  Someone who was brought up by a 

fastidfious mother. 

•  Ktoś, kto był wychowany przez 

pedantyczną matkę. 

•  He planned the crime with skill and 

ingenuity. 

•  Zaplanował to przestępstwo sprawnie i z 

wyrafinowaniem. 

•  He will be eligible for parole in two years. •  Za dwa lata będzie przygotowany do 

odpuszczenia kary. Za dwa lata będzie mu 

można odpuścić karę. 

•  She may seem a bit haphazard. •  Może się wydawać trochę zmieszana. 

•  His expression was dour. •  Miał zawzięty wyraz. 

•  He replied somewhat indignantly •  Odpowiedział trochę ze złością. 

•  He ignored the inapropriate hint. •  Zignorował tę niestosowną aluzję. 

•  The disruptive power of the tech innovation 

is unbelivable. 

•  Siła zakłócająca innowacji technicznych 

jest niewiarygodna. 

•  I remarked it a little feebly. •  Za słabo to zaznaczyłem. 

•  The message was completely devoid of 

capital letters. 

•  Wiadomość była całkowicie pozbawiona 

dużych liter. 

•  He could dimly remember a long journey. •  Niejasno pamiętał długą podróż. 
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•  His voice was husky. •  Miał zachrypnięty głos. 

•  Don´t get lippy with me. •  Nie otwieraj na mnie ryja! 

•  We can´t win with another car in tow. •  Nie możemy wygrać s następnym 

samochodem tuż za nami. 

•  He was impassive as Justice handed down 

the decision. 

•  Wyglądał obojętnie, kiedy sędzia wygłosił 

wyrok. 

•  I did my best to soak up the enlivening 

effects of coffee. 

•  Starałem się wchłonąć orzeźwiające 

działanie kawy. 

•  He looked at us with a goofy expression. •  Patrzył na mnie z głupkowatym wyrazem 

twarzy. 

•  The incessant honking of horns remainded 

him of his home town. 

•  Nieustannie trąbiące samochody 

przypominały mu jego miasto rodzinne. 

•  The feeling is very elusive. •  To uczucie jest bardzo ulotne. 

•  With a gleeful smile, he continued. •  Kontynuował ze złośliwym uśmiechem. 

•  He tried to look grave. •  Starał się wyglądać niepokojąco. 

•  You must consider some intangibles. •  Musisz wziąć pod uwagę także aspekty 

niematerialne. 

•  The hand of the clock ticked inexorably 

towards eleven. 

•  Wskazówka zegara nieodwracalnie zbliżała 

się do jedenastej. 

•  My first impression was of a gratin-cheese 

fug. 

•  Moim pierwszym wrażeniem był zapach 

sera w powietrzu. 

•  She looked a little flushed. •  Wyglądało to, że się trochę rumieni. 

•  A small crowd began to hang around in our 

wake. 

•  Blisko nas zaczął się gromadzić mały tłum. 

•  I sat down to indulgent applause •  Usiadłem przy lekkich brawach. 

•  When will it begin in earnest? •  Kiedy się to rozpocznie na poważnie? 

•  In hindsight was not all bad. •  Patrząc wstecz, nie wszystko było złe. 

•  She looked as grim as ever. •  Wyglądała ponuro, tak jak zawsze. 

•  He arrived home as drunk as a lord. •  Do domu wrócił pijany w trupa. 

•  He endlessly referred to him as an idle little 

sod. 

•  Nieustannie mówili o nim, jako o kretynie, 

który niczego nie robi. 

•  To some extent it is understandable. •  Do pewnego stopnia jest to zrozumiałe. 

•  He was decorated for gallantry in the battle. •  Był odznaczony za odwagę w walce. 

Odznaczono go za odwagę w walce. 



 510 

•  He was a dilligent child. •  Był sumiennym dzieckiem. 

•  You´ll be charged a hefty fee for that. •  Zapłacisz za to porządną opłatę. 

•  He was incumbent at the beginning of 

nineties. 

•  Był w urzędzie na początku lat 

dziewięćdziesiątych. 

•  These words were indelibly fixed in his 

memory. 

•  Te słowa były na stałe wyryte w jego 

pamięci. 

•  They genuinly hoped it would not end up 

this way. 

•  Naprawdę mieli nadzieję, że tak się to nie 

skończy. 

•  She looked far frailer than last time. •  Wyglądała dużo bardziej krucha, niż 
ostatnio. 

•  He´s in fine fettle. •  Jest w dobrej kondycji. 

•  I had no choice but to pay an exorbitant 

parking fee. 

•  Nie miałem innej możliwości, oprócz 

zapłacenia wygórowanej opłaty za parking. 

•  She thought about it indignantly. •  Myślała o tym z oburzeniem. 

•  He was eager to reveal the secret. •  Łaknął odkrycia tej tajemnicy. 

•  His second report was even more glowing. •  Jego drugie sprawozdanie było jeszcze 

bardziej pochwalne. 

•  His gaunt features were betraying no 

emotions. 

•  Jego wychudzone kształty nie zdradzały 

żadnych emocji. 

•  He invariably won the game. •  Zawsze nieomylnie wygrywał. 

 

090_Lekcja piętnasta_Właściwości_02_Ćwiczenia sprawdzające - 
przetłumacz! 

•  Patrząc wstecz, nie wszystko było złe. •  In hindsight was not all bad. 

•  Wyglądała ponuro, tak jak zawsze. •  She looked as grim as ever. 

•  Za słabo to zaznaczyłem. •  I remarked it a little feebly. 

•  Te słowa były na stałe wyryte w jego 

pamięci. 

•  These words were indelibly fixed in his 

memory. 

•  Wskazówka zegara nieodwracalnie zbliżała 

się do jedenastej. 

•  The hand of the clock ticked inexorably 

towards eleven. 

•  To uczucie jest bardzo ulotne. •  The feeling is very elusive. 

•  Łaknął odkrycia tej tajemnicy. •  He was eager to reveal the secret. 

•  Wyglądała dużo bardziej krucha, niż •  She looked far frailer than last time. 
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ostatnio. 

•  Nie lubię jego zarozumiałego zachowania 

się. 
•  I don´t like his haughty manners. 

•  Moim pierwszym wrażeniem był zapach 

sera w powietrzu. 

•  My first impression was of a gratin-cheese 

fug. 

•  Starał się wyglądać niepokojąco. •  He tried to look grave. 

•  Musisz wziąć pod uwagę także aspekty 

niematerialne. 

•  You must consider some intangibles. 

•  Kontynuował ze złośliwym uśmiechem. •  With a gleeful smile, he continued. 

•  Jego wychudzone kształty nie zdradzały 

żadnych emocji. 

•  His gaunt features were betraying no 

emotions. 

•  Nieustannie mówili o nim, jako o kretynie, 

który niczego nie robi. 

•  He endlessly referred to him as an idle little 

sod. 

•  Usiadłem przy lekkich brawach. •  I sat down to indulgent applause 

•  Jest w dobrej kondycji. •  He´s in fine fettle. 

•  Wyglądał obojętnie, kiedy sędzia wygłosił 

wyrok. 

•  He was impassive as Justice handed down 

the decision. 

•  Nie otwieraj na mnie ryja! •  Don´t get lippy with me. 

•  Nieustannie trąbiące samochody 

przypominały mu jego miasto rodzinne. 

•  The incessant honking of horns remainded 

him of his home town. 

•  Był sumiennym dzieckiem. •  He was a dilligent child. 

•  Nie możemy wygrać s następnym 

samochodem tuż za nami. 

•  We can´t win with another car in tow. 

•  Zignorował tę niestosowną aluzję. •  He ignored the inapropriate hint. 

•  Ktoś, kto był wychowany przez 

pedantyczną matkę. 
•  Someone who was brought up by a 

fastidfious mother. 

•  Zaplanował to przestępstwo sprawnie i z 

wyrafinowaniem. 

•  He planned the crime with skill and 

ingenuity. 

•  Myślała o tym z oburzeniem. •  She thought about it indignantly. 

•  Ta tendencja może się wydawać zupełnie 

nieprawdopodobna. 

•  This development may seem completely 

implausible. 

•  Może się wydawać trochę zmieszana. •  She may seem a bit haphazard. 

•  Za dwa lata będzie przygotowany do 

odpuszczenia kary. Za dwa lata będzie mu 

można odpuścić karę. 

•  He will be eligible for parole in two years. 
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•  Siła zakłócająca innowacji technicznych 

jest niewiarygodna. 

•  The disruptive power of the tech innovation 

is unbelivable. 

•  Do domu wrócił pijany w trupa. •  He arrived home as drunk as a lord. 

•  Odpowiedział trochę ze złością. •  He replied somewhat indignantly 

•  Blisko nas zaczął się gromadzić mały tłum. •  A small crowd began to hang around in our 

wake. 

•  Miał zawzięty wyraz. •  His expression was dour. 

•  Niejasno pamiętał długą podróż. •  He could dimly remember a long journey. 

•  Do pewnego stopnia jest to zrozumiałe. •  To some extent it is understandable. 

•  Był odznaczony za odwagę w walce. 

Odznaczono go za odwagę w walce. 

•  He was decorated for gallantry in the battle. 

•  Wiadomość była całkowicie pozbawiona 

dużych liter. 

•  The message was completely devoid of 

capital letters. 

•  Starałem się wchłonąć orzeźwiające 

działanie kawy. 

•  I did my best to soak up the enlivening 

effects of coffee. 

•  Patrzył na mnie z głupkowatym wyrazem 

twarzy. 

•  He looked at us with a goofy expression. 

•  Miał zachrypnięty głos. •  His voice was husky. 

•  Kiedy się to rozpocznie na poważnie? •  When will it begin in earnest? 

•  Naprawdę mieli nadzieję, że tak się to nie 

skończy. 

•  They genuinly hoped it would not end up 

this way. 

•  Zapłacisz za to porządną opłatę. •  You´ll be charged a hefty fee for that. 

•  Wyglądało to, że się trochę rumieni. •  She looked a little flushed. 

•  Był w urzędzie na początku lat 

dziewięćdziesiątych. 

•  He was incumbent at the beginning of 

nineties. 

•  Jego drugie sprawozdanie było jeszcze 

bardziej pochwalne. 

•  His second report was even more glowing. 

•  Nie miałem innej możliwości, oprócz 

zapłacenia wygórowanej opłaty za parking. 

•  I had no choice but to pay an exorbitant 

parking fee. 

•  Zawsze nieomylnie wygrywał. •  He invariably won the game. 

 

  



 513 

090_Lekcja piętnasta_Właściwości_02_karty  

devoid 
The message was completely 

devoid of capital letters. 
dilligent 

He was a dilligent child. dim 
He could dimly remember a 

long journey. 

disruptive 

The disruptive power of the 

tech innovation is 

unbelivable. 

dour 

His expression was dour. drunk as a lord 
He arrived home as drunk as 

a lord. 

eager 
He was eager to reveal the 

secret. 
eligible 

He will be eligible for parole 

in two years. 
elusive The feeling is very elusive. 

 

 



 514 

 

sumienny, godny zaufania 
Wiadomość była całkowicie 

pozbawiona dużych liter. 
pozbawiony 

Niejasno pamiętał długą 
podróż. 

przytłumiony, mglisty, 

niejasny 
Był sumiennym dzieckiem. 

nieprzystępny, zawzięty, 

uporczywy 

Siła zakłócająca innowacji 

technicznych jest 

niewiarygodna. 

zakłócający 

Do domu wrócił pijany w 

trupa. 
pijany w trupa Miał zawzięty wyraz. 

zdolny, nadający się, 
przygotowany 

Łaknął odkrycia tej 

tajemnicy. 
łaknący 

To uczucie jest bardzo 

ulotne. 
niekaralny, ulotny 

Za dwa lata będzie 

przygotowany do 

odpuszczenia kary. Za dwa 

lata będzie mu można 

odpuścić karę. 
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enlivening 
I did my best to soak up the 

enlivening effects of coffee. 
exorbitant 

I had no choice but to pay an 

exorbitant parking fee. 
extent 

To some extent it is 

understandable. 

fastidious 
Someone who was brought 

up by a fastidfious mother. 
feebly 

I remarked it a little feebly. flushed She looked a little flushed. 

frail 
She looked far frailer than 

last time. 
fug 

My first impression was of a 

gratin-cheese fug. 
gallantry 

He was decorated for 

gallantry in the battle. 
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przesadzony, wygórowany 
Starałem się wchłonąć 

orzeźwiające działanie kawy. 
ożywiający, orzeźwiający 

Do pewnego stopnia jest to 

zrozumiałe. 
zakres 

Nie miałem innej 

możliwości, oprócz 

zapłacenia wygórowanej 

opłaty za parking. 

słabo, powściągliwy 
Ktoś, kto był wychowany 

przez pedantyczną matkę. 
pedantyczny 

Wyglądało to, że się trochę 
rumieni. 

z rumieńcem Za słabo to zaznaczyłem. 

zatęchłe powietrze 
Wyglądała dużo bardziej 

krucha, niż ostatnio. 
kruchy 

Był odznaczony za odwagę w 

walce. Odznaczono go za 

odwagę w walce. 

odwaga 
Moim pierwszym wrażeniem 

był zapach sera w powietrzu. 
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gaunt 
His gaunt features were 

betraying no emotions. 
genuinly 

They genuinly hoped it 

would not end up this way. 
get lippy Don´t get lippy with me. 

gleeful 
With a gleeful smile, he 

continued. 
glowing 

His second report was even 

more glowing. 
goofy 

He looked at us with a goofy 

expression. 

grave He tried to look grave. grim 

She looked as grim as ever. haphazard 
She may seem a bit 

haphazard. 
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naprawdę 
Jego wychudzone kształty nie 

zdradzały żadnych emocji. 
chudy, wychudzony 

Nie otwieraj na mnie ryja! bezczelny, pyskaty 
Naprawdę mieli nadzieję, że 

tak się to nie skończy. 

pochwalny, gorący 
Kontynuował ze złośliwym 

uśmiechem. 
złośliwy 

Patrzył na mnie z 

głupkowatym wyrazem 

twarzy. 

głupi, głupkowaty 

Jego drugie sprawozdanie 

było jeszcze bardziej 

pochwalne. 

nieradosny 
Starał się wyglądać 

niepokojąco. 
niepokojący 

Może się wydawać trochę 
zmieszana. 

chaotyczny, zmieszany 
Wyglądała ponuro, tak jak 

zawsze. 
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hefty 
You´ll be charged a hefty fee 

for that. 
husky 

His voice was husky. idle 
He endlessly referred to him 

as an idle little sod. 

impassive 
He was impassive as Justice 

handed down the decision. 
implausible 

This development may seem 

completely implausible. 
in earnest 

When will it begin in 

earnest? 

in fettle He´s in fine fettle. in hindsight 

In hindsight was not all bad. in sb´s wake 
A small crowd began to hang 

around in our wake. 
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zachrypnięty 
Zapłacisz za to porządną 

opłatę. 
porządny, znaczny 

Nieustannie mówili o nim, 

jako o kretynie, który niczego 

nie robi. 

nieczynny Miał zachrypnięty głos. 

nieprawdopodobny 
Wyglądał obojętnie, kiedy 

sędzia wygłosił wyrok. 
obojętny 

Kiedy się to rozpocznie na 

poważnie? 
na poważnie 

Ta tendencja może się 
wydawać zupełnie 

nieprawdopodobna. 

patrząc wstecz Jest w dobrej kondycji. w kondycji 

Blisko nas zaczął się 
gromadzić mały tłum. 

bardzo blisko 
Patrząc wstecz, nie wszystko 

było złe. 
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in tow 
We can´t win with another 

car in tow. 
inapropriate 

He ignored the inapropriate 

hint. 
incessant 

The incessant honking of 

horns remainded him of his 

home town. 

incumbent 
He was incumbent at the 

beginning of nineties. 
indelibly 

These words were indelibly 

fixed in his memory. 
indignant 

She thought about it 

indignantly. 

indignantly 
He replied somewhat 

indignantly 
indulgent 

I sat down to indulgent 

applause 
inexorably 

The hand of the clock ticked 

inexorably towards eleven. 
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niestosowny 

Nie możemy wygrać s 

następnym samochodem tuż 
za nami. 

tuż za czymś 

Nieustannie trąbiące 

samochody przypominały mu 

jego miasto rodzinne. 

nieustanny 
Zignorował tę niestosowną 

aluzję. 

trwale, na stałe 
Był w urzędzie na początku 

lat dziewięćdziesiątych. 
urzędujący 

Myślała o tym z oburzeniem. zgorszony, oburzony 
Te słowa były na stałe wyryte 

w jego pamięci. 

pobłażliwy 
Odpowiedział trochę ze 

złością. 
z rozgoryczeniem, z 

oburzeniem 

Wskazówka zegara 

nieodwracalnie zbliżała się 
do jedenastej. 

nieodwracalnie 
Usiadłem przy lekkich 

brawach. 
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ingenuity 
He planned the crime with 

skill and ingenuity. 
intangible 

You must consider some 

intangibles. 
invariably He invariably won the game. 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

 



 524 

nienamacalny 

Zaplanował to przestępstwo 

sprawnie i z 

wyrafinowaniem. 

pomysłowość, wyrafinowanie 

Zawsze nieomylnie 

wygrywał. 
zawsze, stale 

Musisz wziąć pod uwagę 
także aspekty niematerialne. 
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•  pochwalny, gorący ................................................................. 

•  patrząc wstecz ................................................................. 

•  Może się wydawać trochę zmieszana. ................................................................. 

•  zakres ................................................................. 

•  na poważnie ................................................................. 

•  Ktoś, kto był wychowany przez 

pedantyczną matkę. 
................................................................. 

•  zgorszony, oburzony ................................................................. 

•  kruchy ................................................................. 

•  zatęchłe powietrze ................................................................. 

•  Moim pierwszym wrażeniem był zapach 

sera w powietrzu. 

................................................................. 

•  bezczelny, pyskaty ................................................................. 

•  pijany w trupa ................................................................. 

•  Do domu wrócił pijany w trupa. ................................................................. 

•  Patrząc wstecz, nie wszystko było złe. ................................................................. 

•  Miał zawzięty wyraz. ................................................................. 

•  Siła zakłócająca innowacji technicznych 

jest niewiarygodna. 

................................................................. 

•  przytłumiony, mglisty, niejasny ................................................................. 

•  Zapłacisz za to porządną opłatę. ................................................................. 

•  z rozgoryczeniem, z oburzeniem ................................................................. 

•  zdolny, nadający się, przygotowany ................................................................. 

•  zawsze, stale ................................................................. 

•  złośliwy ................................................................. 

•  zachrypnięty ................................................................. 

•  nieodwracalnie ................................................................. 

•  Nie możemy wygrać s następnym 

samochodem tuż za nami. 

................................................................. 

•  urzędujący ................................................................. 
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•  zakłócający ................................................................. 

•  Nieustannie trąbiące samochody 

przypominały mu jego miasto rodzinne. 

................................................................. 

•  trwale, na stałe ................................................................. 

•  Łaknął odkrycia tej tajemnicy. ................................................................. 

•  Te słowa były na stałe wyryte w jego 

pamięci. 

................................................................. 

•  Musisz wziąć pod uwagę także aspekty 

niematerialne. 

................................................................. 

•  pozbawiony ................................................................. 

•  Odpowiedział trochę ze złością. ................................................................. 

•  nieprzystępny, zawzięty, uporczywy ................................................................. 

•  nieustanny ................................................................. 

•  naprawdę ................................................................. 

•  odwaga ................................................................. 

•  Jego drugie sprawozdanie było jeszcze 

bardziej pochwalne. 

................................................................. 

•  Wyglądała dużo bardziej krucha, niż 
ostatnio. 

................................................................. 

•  Naprawdę mieli nadzieję, że tak się to nie 

skończy. 

................................................................. 

•  Do pewnego stopnia jest to zrozumiałe. ................................................................. 

•  Zignorował tę niestosowną aluzję. ................................................................. 

•  nieradosny ................................................................. 

•  z rumieńcem ................................................................. 

•  Ta tendencja może się wydawać zupełnie 

nieprawdopodobna. 

................................................................. 

•  Zawsze nieomylnie wygrywał. ................................................................. 

•  Wyglądało to, że się trochę rumieni. ................................................................. 

•  nienamacalny ................................................................. 

•  Myślała o tym z oburzeniem. ................................................................. 

•  Blisko nas zaczął się gromadzić mały tłum. ................................................................. 
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•  Nie otwieraj na mnie ryja! ................................................................. 

•  Niejasno pamiętał długą podróż. ................................................................. 

•  Wskazówka zegara nieodwracalnie zbliżała 

się do jedenastej. 

................................................................. 

•  łaknący ................................................................. 

•  Był sumiennym dzieckiem. ................................................................. 

•  Starałem się wchłonąć orzeźwiające 

działanie kawy. 

................................................................. 

•  obojętny ................................................................. 

•  Starał się wyglądać niepokojąco. ................................................................. 

•  niestosowny ................................................................. 

•  przesadzony, wygórowany ................................................................. 

•  sumienny, godny zaufania ................................................................. 

•  Wyglądała ponuro, tak jak zawsze. ................................................................. 

•  słabo, powściągliwy ................................................................. 

•  porządny, znaczny ................................................................. 

•  Patrzył na mnie z głupkowatym wyrazem 

twarzy. 

................................................................. 

•  To uczucie jest bardzo ulotne. ................................................................. 

•  Za słabo to zaznaczyłem. ................................................................. 

•  nieprawdopodobny ................................................................. 

•  chudy, wychudzony ................................................................. 

•  w kondycji ................................................................. 

•  bardzo blisko ................................................................. 

•  niekaralny, ulotny ................................................................. 

•  Miał zachrypnięty głos. ................................................................. 

•  tuż za czymś ................................................................. 

•  Jest w dobrej kondycji. ................................................................. 

•  nieczynny ................................................................. 

•  Wiadomość była całkowicie pozbawiona 

dużych liter. 

................................................................. 
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•  Nieustannie mówili o nim, jako o kretynie, 

który niczego nie robi. 

................................................................. 

•  ożywiający, orzeźwiający ................................................................. 

•  Usiadłem przy lekkich brawach. ................................................................. 

•  Był w urzędzie na początku lat 

dziewięćdziesiątych. 

................................................................. 

•  pobłażliwy ................................................................. 

•  Zaplanował to przestępstwo sprawnie i z 

wyrafinowaniem. 

................................................................. 

•  Był odznaczony za odwagę w walce. 

Odznaczono go za odwagę w walce. 

................................................................. 

•  Kontynuował ze złośliwym uśmiechem. ................................................................. 

•  pomysłowość, wyrafinowanie ................................................................. 

•  Za dwa lata będzie przygotowany do 

odpuszczenia kary. Za dwa lata będzie mu 

można odpuścić karę. 

................................................................. 

•  Wyglądał obojętnie, kiedy sędzia wygłosił 

wyrok. 

................................................................. 

•  Nie miałem innej możliwości, oprócz 

zapłacenia wygórowanej opłaty za parking. 

................................................................. 

•  chaotyczny, zmieszany ................................................................. 

•  niepokojący ................................................................. 

 

090_Lekcja piętnasta_Właściwości_02_test_klucz 

•  pochwalny, gorący •  glowing 

•  patrząc wstecz •  in hindsight 

•  Może się wydawać trochę zmieszana. •  She may seem a bit haphazard. 

•  zakres •  extent 

•  na poważnie •  in earnest 

•  Ktoś, kto był wychowany przez 

pedantyczną matkę. 
•  Someone who was brought up by a 

fastidfious mother. 

•  zgorszony, oburzony •  indignant 

•  kruchy •  frail 
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•  zatęchłe powietrze •  fug 

•  Moim pierwszym wrażeniem był zapach 

sera w powietrzu. 

•  My first impression was of a gratin-cheese 

fug. 

•  bezczelny, pyskaty •  get lippy 

•  pijany w trupa •  drunk as a lord 

•  Do domu wrócił pijany w trupa. •  He arrived home as drunk as a lord. 

•  Patrząc wstecz, nie wszystko było złe. •  In hindsight was not all bad. 

•  Miał zawzięty wyraz. •  His expression was dour. 

•  Siła zakłócająca innowacji technicznych 

jest niewiarygodna. 

•  The disruptive power of the tech innovation 

is unbelivable. 

•  przytłumiony, mglisty, niejasny •  dim 

•  Zapłacisz za to porządną opłatę. •  You´ll be charged a hefty fee for that. 

•  z rozgoryczeniem, z oburzeniem •  indignantly 

•  zdolny, nadający się, przygotowany •  eligible 

•  zawsze, stale •  invariably 

•  złośliwy •  gleeful 

•  zachrypnięty •  husky 

•  nieodwracalnie •  inexorably 

•  Nie możemy wygrać s następnym 

samochodem tuż za nami. 

•  We can´t win with another car in tow. 

•  urzędujący •  incumbent 

•  zakłócający •  disruptive 

•  Nieustannie trąbiące samochody 

przypominały mu jego miasto rodzinne. 

•  The incessant honking of horns remainded 

him of his home town. 

•  trwale, na stałe •  indelibly 

•  Łaknął odkrycia tej tajemnicy. •  He was eager to reveal the secret. 

•  Te słowa były na stałe wyryte w jego 

pamięci. 

•  These words were indelibly fixed in his 

memory. 

•  Musisz wziąć pod uwagę także aspekty 

niematerialne. 

•  You must consider some intangibles. 

•  pozbawiony •  devoid 

•  Odpowiedział trochę ze złością. •  He replied somewhat indignantly 
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•  nieprzystępny, zawzięty, uporczywy •  dour 

•  nieustanny •  incessant 

•  naprawdę •  genuinly 

•  odwaga •  gallantry 

•  Jego drugie sprawozdanie było jeszcze 

bardziej pochwalne. 

•  His second report was even more glowing. 

•  Wyglądała dużo bardziej krucha, niż 
ostatnio. 

•  She looked far frailer than last time. 

•  Naprawdę mieli nadzieję, że tak się to nie 

skończy. 

•  They genuinly hoped it would not end up 

this way. 

•  Do pewnego stopnia jest to zrozumiałe. •  To some extent it is understandable. 

•  Zignorował tę niestosowną aluzję. •  He ignored the inapropriate hint. 

•  nieradosny •  grim 

•  z rumieńcem •  flushed 

•  Ta tendencja może się wydawać zupełnie 

nieprawdopodobna. 

•  This development may seem completely 

implausible. 

•  Zawsze nieomylnie wygrywał. •  He invariably won the game. 

•  Wyglądało to, że się trochę rumieni. •  She looked a little flushed. 

•  nienamacalny •  intangible 

•  Myślała o tym z oburzeniem. •  She thought about it indignantly. 

•  Blisko nas zaczął się gromadzić mały tłum. •  A small crowd began to hang around in our 

wake. 

•  Nie otwieraj na mnie ryja! •  Don´t get lippy with me. 

•  Niejasno pamiętał długą podróż. •  He could dimly remember a long journey. 

•  Wskazówka zegara nieodwracalnie zbliżała 

się do jedenastej. 

•  The hand of the clock ticked inexorably 

towards eleven. 

•  łaknący •  eager 

•  Był sumiennym dzieckiem. •  He was a dilligent child. 

•  Starałem się wchłonąć orzeźwiające 

działanie kawy. 

•  I did my best to soak up the enlivening 

effects of coffee. 

•  obojętny •  impassive 

•  Starał się wyglądać niepokojąco. •  He tried to look grave. 
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•  niestosowny •  inapropriate 

•  przesadzony, wygórowany •  exorbitant 

•  sumienny, godny zaufania •  dilligent 

•  Wyglądała ponuro, tak jak zawsze. •  She looked as grim as ever. 

•  słabo, powściągliwy •  feebly 

•  porządny, znaczny •  hefty 

•  Patrzył na mnie z głupkowatym wyrazem 

twarzy. 

•  He looked at us with a goofy expression. 

•  To uczucie jest bardzo ulotne. •  The feeling is very elusive. 

•  Za słabo to zaznaczyłem. •  I remarked it a little feebly. 

•  nieprawdopodobny •  implausible 

•  chudy, wychudzony •  gaunt 

•  w kondycji •  in fettle 

•  bardzo blisko •  in sb´s wake 

•  niekaralny, ulotny •  elusive 

•  Miał zachrypnięty głos. •  His voice was husky. 

•  tuż za czymś •  in tow 

•  Jest w dobrej kondycji. •  He´s in fine fettle. 

•  nieczynny •  idle 

•  Wiadomość była całkowicie pozbawiona 

dużych liter. 

•  The message was completely devoid of 

capital letters. 

•  Nieustannie mówili o nim, jako o kretynie, 

który niczego nie robi. 

•  He endlessly referred to him as an idle little 

sod. 

•  ożywiający, orzeźwiający •  enlivening 

•  Usiadłem przy lekkich brawach. •  I sat down to indulgent applause 

•  Był w urzędzie na początku lat 

dziewięćdziesiątych. 

•  He was incumbent at the beginning of 

nineties. 

•  pobłażliwy •  indulgent 

•  Zaplanował to przestępstwo sprawnie i z 

wyrafinowaniem. 

•  He planned the crime with skill and 

ingenuity. 

•  Był odznaczony za odwagę w walce. 

Odznaczono go za odwagę w walce. 

•  He was decorated for gallantry in the battle. 
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•  Kontynuował ze złośliwym uśmiechem. •  With a gleeful smile, he continued. 

•  pomysłowość, wyrafinowanie •  ingenuity 

•  Za dwa lata będzie przygotowany do 

odpuszczenia kary. Za dwa lata będzie mu 

można odpuścić karę. 

•  He will be eligible for parole in two years. 

•  Wyglądał obojętnie, kiedy sędzia wygłosił 

wyrok. 

•  He was impassive as Justice handed down 

the decision. 

•  Nie miałem innej możliwości, oprócz 

zapłacenia wygórowanej opłaty za parking. 

•  I had no choice but to pay an exorbitant 

parking fee. 

•  chaotyczny, zmieszany •  haphazard 

•  niepokojący •  grave 
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091_Lekcja szesnasta_Właściwości_03_Słownictwo - słuchaj! 

•  snappy •  szybki 

•  searing •  gwałtowny, przenikliwy 

•  stale bread •  czerstwy chleb 

•  sturdy •  olbrzymi, masywny 

•  sanguine •  optymistyczny 

•  musty •  zatęchły 

•  prone •  podatny 

•  skimpy •  mały, niedostateczny, niewystarczający 

•  listless •  bez energii, słaby 

•  privy •  wtajemniczony 

•  parlous •  żałosny, katastrofalny 

•  oblivious •  obojętny 

•  sterling reputation •  doskonała reputacja 

•  snide •  szyderczy 

•  sternly •  ostro 

•  maudlin •  patetyczny, sentymentalny 

•  spick and span •  wyjątkowo zadbany 

•  manfully •  zdecydowanie, męsko 

•  smug •  samolubny, zarozumiały 

•  scarce •  ledwo, z trudem 

•  proferred •  przychylny 

•  staggering •  oszałamiający, wspaniały 

•  puny •  maciupeńki, malutki, mały 

•  mock •  udawany 

•  lenient •  łagodny, pobłażliwy 

•  sleek •  lśniący, gładki 

•  invidious •  niewdzięczny, nie do pozazdroszczenia 

•  strident •  ostry, przenikliwy 
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•  relentless •  niestrudzony 

•  shrewd  •  chytry, bystry 

•  profound •  głęboki 

•  puffy •  opuchnięty 

•  mundane •  zwykły, nudny 

•  stealth •  potajemnie, ukradkiem 

•  snug •  przytulny, wygodny 

•  strenuous •  wyczerpujący 

•  queasy •  niedobrze od żołądka 

•  laden •  obciążony, załadowany 

•  prostrate •  twarzą do ziemi 

•  smitten •  zwariowany, zakochany 

•  onerous •  ciążący, zobowiązujący 

•  soggy •  przemoczony, przemoknięty 

•  slumped •  zanurzony 

•  staple •  podstawowy, główny 

•  startling •  niepokojący, zadziwiający 

•  miffed •  rozzłoszczony, obrażony 

•  subtle •  niedostrzegalny, łagodny 

 

092_Lekcja szesnasta_Właściwości_03_Słownictwo - przetłumacz! 

•  przychylny •  proferred 

•  żałosny, katastrofalny •  parlous 

•  niestrudzony •  relentless 

•  ledwo, z trudem •  scarce 

•  olbrzymi, masywny •  sturdy 

•  wyczerpujący •  strenuous 

•  bez energii, słaby •  listless 

•  niewdzięczny, nie do pozazdroszczenia •  invidious 
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•  gwałtowny, przenikliwy •  searing 

•  przytulny, wygodny •  snug 

•  szybki •  snappy 

•  głęboki •  profound 

•  zwykły, nudny •  mundane 

•  obojętny •  oblivious 

•  samolubny, zarozumiały •  smug 

•  lśniący, gładki •  sleek 

•  chytry, bystry •  shrewd  

•  czerstwy chleb •  stale bread 

•  niedobrze od żołądka •  queasy 

•  zanurzony •  slumped 

•  ciążący, zobowiązujący •  onerous 

•  rozzłoszczony, obrażony •  miffed 

•  zdecydowanie, męsko •  manfully 

•  łagodny, pobłażliwy •  lenient 

•  niepokojący, zadziwiający •  startling 

•  ostro •  sternly 

•  obciążony, załadowany •  laden 

•  zwariowany, zakochany •  smitten 

•  szyderczy •  snide 

•  ostry, przenikliwy •  strident 

•  udawany •  mock 

•  oszałamiający, wspaniały •  staggering 

•  twarzą do ziemi •  prostrate 

•  optymistyczny •  sanguine 

•  podstawowy, główny •  staple 

•  wtajemniczony •  privy 

•  podatny •  prone 
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•  doskonała reputacja •  sterling reputation 

•  potajemnie, ukradkiem •  stealth 

•  zatęchły •  musty 

•  patetyczny, sentymentalny •  maudlin 

•  przemoczony, przemoknięty •  soggy 

•  maciupeńki, malutki, mały •  puny 

•  mały, niedostateczny, niewystarczający •  skimpy 

•  wyjątkowo zadbany •  spick and span 

•  opuchnięty •  puffy 

•  niedostrzegalny, łagodny •  subtle 

 

093_Lekcja szesnasta_Właściwości_03_Słownictwo, ćwiczenia 
sprawdzające - słuchaj! 

•  invidious •  niewdzięczny, nie do pozazdroszczenia 

•  You are placing me in an invidious 

position. 

•  Stawiasz mnie w pozycji nie do 

pozazdroszczenia. Stawiasz mnie w 

niezręcznej pozycji. 

•  laden •  obciążony, załadowany 

•  The tables were laden with food. •  Stoły uginały się pod ciężarem jedzenia. 

•  lenient •  łagodny, pobłażliwy 

•  He said he would recommend a lenient 

sentence. 

•  Powiedział, że poleci łagodną karę. 

•  listless •  bez energii, słaby 

•  I feel a little listless. •  Czuję się trochę słabo. 

•  manfully •  zdecydowanie, męsko 

•  Manfully, he held back his tears. •  Męsko pokonywał płacz. 

•  maudlin •  patetyczny, sentymentalny 

•  He lapsed back to the maudlin silence. •  Popadł w melancholijną ciszę. 

•  miffed •  rozzłoszczony, obrażony 

•  She seemed to be miffed again. •  Znów wyglądała na rozzłoszczoną. 
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•  mock •  udawany 

•  He touched his forhead in a mock salute. •  Dotknął czoła w udawanym geście 

pozdrowienia. 

•  mundane •  zwykły, nudny 

•  I don´t want to bore you with a mundane 

conversation. 

•  Nie chcę pana/pani zanudzać banalną 
rozmową. 

•  musty •  zatęchły 

•  He stepped into the musty old shop. •  Wszedł do starego, zatęchłego sklepu. 

•  onerous •  ciążący, zobowiązujący 

•  Her new responsibilities were onerous. •  Jej nowe obowiązki były trudne. 

•  parlous •  żałosny, katastrofalny 

•  He tried not to think about the parlous state 

of his bank account. 

•  Starał się nie myśleć o żałosnym stanie 

swojego rachunku bankowego. 

•  privy •  wtajemniczony 

•  He is privy to our little secret. •  On jest wtajemniczony w naszą małą 
tajemnicę. 

•  proferred •  przychylny 

•  He took a proferred look. •  Spojrzał na to ugodowo. 

•  profound •  głęboki 

•  Their influence is often profound. •  Ich wpływ często bywa głęboki. 

•  prone •  podatny 

•  The surfce is prone to cracks. •  Powierzchnia jest podatna na pęknięcia. 

•  prostrate •  twarzą do ziemi 

•  He walked across to his prostrate body. •  Przekroczył jego leżące ciało. 

•  puffy •  opuchnięty 

•  Her skin was puffy. •  Jego cera była opuchnięta. 

•  puny •  maciupeńki, malutki, mały 

•  It is just a puny brigade. •  To tylko mała praca dorywcza. 

•  queasy •  niedobrze od żołądka 

•  I am feeling a little queasy. •  Jakoś niedobrze mi od żołądka. 

•  relentless •  niestrudzony 
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•  sanguine •  optymistyczny 

•  He is always very sanguine. •  Zawsze jest bardzo optymistyczny. 

•  scarce •  ledwo, z trudem 

•  The resources were scarce. •  Zasobów było mało. 

•  searing •  gwałtowny, przenikliwy 

•  I waited for the bus fifteen minutes in the 

searing cold. 

•  Przez kwadrans czekałem na autobus w 

surowym mrozie. 

•  shrewd  •  chytry, bystry 

•  How did such a shrewd man end up like 

this? 

•  Jak taki bystry człowiek mógł skończyć w 

ten sposób? 

•  skimpy •  mały, niedostateczny, niewystarczający 

•  Her dress was more than skimpy. •  Jej sukienka była mniejsza niż mała. 

•  sleek •  lśniący, gładki 

•  He was sitting in the front seat of his sleek 

car. 

•  Siedział na przednim siedzeniu swojego 

błyszczącego samochodu. 

•  slumped •  zanurzony 

•  He remained slumped into the corner of the 

back seat. 

•  Pozostał zanurzony w narożu tylnego 

siedzenia. Utknął w kącie tylnego siedzenia. 

•  smitten •  zwariowany, zakochany 

•  He was so smitten with her. •  Był w niej beznadziejnie zakochany. 

•  smug •  samolubny, zarozumiały 

•  She was now looking unsuferably smug. •  Teraz wyglądała niewzruszenie samolubna. 

•  snappy •  szybki 

•  Make it snappy! •  Niech to ma szybkie tempo! Niech to jest 

szybkie! 

•  snide •  szyderczy 

•  They could hear the snide whisper. •  Słyszeli szyderczy szept. 

•  snug •  przytulny, wygodny 

•  The room was really snug. •  Pokój był naprawdę przytulny. 

•  soggy •  przemoczony, przemoknięty 

•  The crisps were never hard or soggy. •  Frytki nigdy nie były twarde lub 

przesiąknięte tłuszczem. 
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•  spick and span •  wyjątkowo zadbany 

•  His room was always spick and span. •  Jego pokój był zawsze wyjątkowo zadbany. 

•  staggering •  oszałamiający, wspaniały 

•  Isn´t it a staggering feeling? •  Czy nie jest to wspaniałe uczucie? 

•  stale bread •  czerstwy chleb 

•  We had to eat a stale bread. •  Musieliśmy jeść czerstwy chleb. 

•  staple •  podstawowy, główny 

•  He wondered how long this would be 

before this became a part of his staple diet. 

•  Był ciekaw, jak długo potrwa, zanim to się 
stanie częścią jego podstawowej diety. 

•  startling •  niepokojący, zadziwiający 

•  He came back with some startling 

revelations. 

•  Powrócił z niepokojącymi wiadomościami. 

•  stealth •  potajemnie, ukradkiem 

•  She stirred when he slipped stealthily out 

of bed. 

•  Odwróciła się, kiedy bardzo 

cicho/ukradkiem wyszedł z łóżka. 

•  sterling reputation •  doskonała reputacja 

•  I know about your sterling reputation. •  Znam pana/pani doskonałą reputację. 

•  sternly •  ostro 

•  He nodded sternly. •  Ostro skinął głową. 

•  strenuous •  wyczerpujący 

•  It was her only strenuous activity. •  To było jej jedyną wyczerpującą 
czynnością. 

•  strident •  ostry, przenikliwy 

•  The sound was very strident. •  Dźwięk był bardzo przenikliwy. 

•  sturdy •  olbrzymi, masywny 

•  I stared at a pair of sturdy legs. •  Gapiłem się na parę olbrzymich nóg. 

•  subtle •  niedostrzegalny, łagodny 

•  The change was subtle, almost 

imperceptible. 

•  Zmiana były nieznaczna, prawie 

niedostrzegalna. 
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094_Lekcja szesnasta_Właściwości_03_Słownictwo, ćwiczenia 
sprawdzające - przetłumacz! 

•  niewdzięczny, nie do pozazdroszczenia •  invidious 

•  Stawiasz mnie w pozycji nie do 

pozazdroszczenia. Stawiasz mnie w 

niezręcznej pozycji. 

•  You are placing me in an invidious 

position. 

•  obciążony, załadowany •  laden 

•  Stoły uginały się pod ciężarem jedzenia. •  The tables were laden with food. 

•  łagodny, pobłażliwy •  lenient 

•  Powiedział, że poleci łagodną karę. •  He said he would recommend a lenient 

sentence. 

•  bez energii, słaby •  listless 

•  Czuję się trochę słabo. •  I feel a little listless. 

•  zdecydowanie, męsko •  manfully 

•  Męsko pokonywał płacz. •  Manfully, he held back his tears. 

•  patetyczny, sentymentalny •  maudlin 

•  Popadł w melancholijną ciszę. •  He lapsed back to the maudlin silence. 

•  rozzłoszczony, obrażony •  miffed 

•  Znów wyglądała na rozzłoszczoną. •  She seemed to be miffed again. 

•  udawany •  mock 

•  Dotknął czoła w udawanym geście 

pozdrowienia. 

•  He touched his forhead in a mock salute. 

•  zwykły, nudny •  mundane 

•  Nie chcę pana/pani zanudzać banalną 
rozmową. 

•  I don´t want to bore you with a mundane 

conversation. 

•  zatęchły •  musty 

•  Wszedł do starego, zatęchłego sklepu. •  He stepped into the musty old shop. 

•  ciążący, zobowiązujący •  onerous 

•  Jej nowe obowiązki były trudne. •  Her new responsibilities were onerous. 

•  żałosny, katastrofalny •  parlous 

•  Starał się nie myśleć o żałosnym stanie 

swojego rachunku bankowego. 

•  He tried not to think about the parlous state 

of his bank account. 
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•  wtajemniczony •  privy 

•  On jest wtajemniczony w naszą małą 
tajemnicę. 

•  He is privy to our little secret. 

•  przychylny •  proferred 

•  Spojrzał na to ugodowo. •  He took a proferred look. 

•  głęboki •  profound 

•  Ich wpływ często bywa głęboki. •  Their influence is often profound. 

•  podatny •  prone 

•  Powierzchnia jest podatna na pęknięcia. •  The surfce is prone to cracks. 

•  twarzą do ziemi •  prostrate 

•  Przekroczył jego leżące ciało. •  He walked across to his prostrate body. 

•  opuchnięty •  puffy 

•  Jego cera była opuchnięta. •  Her skin was puffy. 

•  maciupeńki, malutki, mały •  puny 

•  To tylko mała praca dorywcza. •  It is just a puny brigade. 

•  niedobrze od żołądka •  queasy 

•  Jakoś niedobrze mi od żołądka. •  I am feeling a little queasy. 

•  niestrudzony •  relentless 

•  optymistyczny •  sanguine 

•  Zawsze jest bardzo optymistyczny. •  He is always very sanguine. 

•  ledwo, z trudem •  scarce 

•  Zasobów było mało. •  The resources were scarce. 

•  gwałtowny, przenikliwy •  searing 

•  Przez kwadrans czekałem na autobus w 

surowym mrozie. 

•  I waited for the bus fifteen minutes in the 

searing cold. 

•  chytry, bystry •  shrewd  

•  Jak taki bystry człowiek mógł skończyć w 

ten sposób? 

•  How did such a shrewd man end up like 

this? 

•  mały, niedostateczny, niewystarczający •  skimpy 

•  Jej sukienka była mniejsza niż mała. •  Her dress was more than skimpy. 
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•  lśniący, gładki •  sleek 

•  Siedział na przednim siedzeniu swojego 

błyszczącego samochodu. 

•  He was sitting in the front seat of his sleek 

car. 

•  zanurzony •  slumped 

•  Pozostał zanurzony w narożu tylnego 

siedzenia. Utknął w kącie tylnego siedzenia. 

•  He remained slumped into the corner of the 

back seat. 

•  zwariowany, zakochany •  smitten 

•  Był w niej beznadziejnie zakochany. •  He was so smitten with her. 

•  samolubny, zarozumiały •  smug 

•  Teraz wyglądała niewzruszenie samolubna. •  She was now looking unsuferably smug. 

•  szybki •  snappy 

•  Niech to ma szybkie tempo! Niech to jest 

szybkie! 

•  Make it snappy! 

•  szyderczy •  snide 

•  Słyszeli szyderczy szept. •  They could hear the snide whisper. 

•  przytulny, wygodny •  snug 

•  Pokój był naprawdę przytulny. •  The room was really snug. 

•  przemoczony, przemoknięty •  soggy 

•  Frytki nigdy nie były twarde lub 

przesiąknięte tłuszczem. 

•  The crisps were never hard or soggy. 

•  wyjątkowo zadbany •  spick and span 

•  Jego pokój był zawsze wyjątkowo zadbany. •  His room was always spick and span. 

•  oszałamiający, wspaniały •  staggering 

•  Czy nie jest to wspaniałe uczucie? •  Isn´t it a staggering feeling? 

•  czerstwy chleb •  stale bread 

•  Musieliśmy jeść czerstwy chleb. •  We had to eat a stale bread. 

•  podstawowy, główny •  staple 

•  Był ciekaw, jak długo potrwa, zanim to się 
stanie częścią jego podstawowej diety. 

•  He wondered how long this would be 

before this became a part of his staple diet. 

•  niepokojący, zadziwiający •  startling 

•  Powrócił z niepokojącymi wiadomościami. •  He came back with some startling 

revelations. 
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•  potajemnie, ukradkiem •  stealth 

•  Odwróciła się, kiedy bardzo 

cicho/ukradkiem wyszedł z łóżka. 

•  She stirred when he slipped stealthily out 

of bed. 

•  doskonała reputacja •  sterling reputation 

•  Znam pana/pani doskonałą reputację. •  I know about your sterling reputation. 

•  ostro •  sternly 

•  Ostro skinął głową. •  He nodded sternly. 

•  wyczerpujący •  strenuous 

•  To było jej jedyną wyczerpującą 
czynnością. 

•  It was her only strenuous activity. 

•  ostry, przenikliwy •  strident 

•  Dźwięk był bardzo przenikliwy. •  The sound was very strident. 

•  olbrzymi, masywny •  sturdy 

•  Gapiłem się na parę olbrzymich nóg. •  I stared at a pair of sturdy legs. 

•  niedostrzegalny, łagodny •  subtle 

•  Zmiana były nieznaczna, prawie 

niedostrzegalna. 

•  The change was subtle, almost 

imperceptible. 

 

095_Lekcja szesnasta_Właściwości_03_Ćwiczenia sprawdzające - 
słuchaj! 

•  You are placing me in an invidious 

position. 

•  Stawiasz mnie w pozycji nie do 

pozazdroszczenia. Stawiasz mnie w 

niezręcznej pozycji. 

•  Her new responsibilities were onerous. •  Jej nowe obowiązki były trudne. 

•  He is privy to our little secret. •  On jest wtajemniczony w naszą małą 
tajemnicę. 

•  We had to eat a stale bread. •  Musieliśmy jeść czerstwy chleb. 

•  They could hear the snide whisper. •  Słyszeli szyderczy szept. 

•  He took a proferred look. •  Spojrzał na to ugodowo. 

•  Her dress was more than skimpy. •  Jej sukienka była mniejsza niż mała. 

•  How did such a shrewd man end up like 

this? 

•  Jak taki bystry człowiek mógł skończyć w 

ten sposób? 
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•  He is always very sanguine. •  Zawsze jest bardzo optymistyczny. 

•  The sound was very strident. •  Dźwięk był bardzo przenikliwy. 

•  Her skin was puffy. •  Jego cera była opuchnięta. 

•  He came back with some startling 

revelations. 

•  Powrócił z niepokojącymi wiadomościami. 

•  He tried not to think about the parlous state 

of his bank account. 

•  Starał się nie myśleć o żałosnym stanie 

swojego rachunku bankowego. 

•  She was now looking unsuferably smug. •  Teraz wyglądała niewzruszenie samolubna. 

•  She stirred when he slipped stealthily out 

of bed. 

•  Odwróciła się, kiedy bardzo 

cicho/ukradkiem wyszedł z łóżka. 

•  It is just a puny brigade. •  To tylko mała praca dorywcza. 

•  I waited for the bus fifteen minutes in the 

searing cold. 

•  Przez kwadrans czekałem na autobus w 

surowym mrozie. 

•  I feel a little listless. •  Czuję się trochę słabo. 

•  It was her only strenuous activity. •  To było jej jedyną wyczerpującą 
czynnością. 

•  He nodded sternly. •  Ostro skinął głową. 

•  The crisps were never hard or soggy. •  Frytki nigdy nie były twarde lub 

przesiąknięte tłuszczem. 

•  I know about your sterling reputation. •  Znam pana/pani doskonałą reputację. 

•  The room was really snug. •  Pokój był naprawdę przytulny. 

•  Isn´t it a staggering feeling? •  Czy nie jest to wspaniałe uczucie? 

•  I don´t want to bore you with a mundane 

conversation. 

•  Nie chcę pana/pani zanudzać banalną 
rozmową. 

•  He was so smitten with her. •  Był w niej beznadziejnie zakochany. 

•  He was sitting in the front seat of his sleek 

car. 

•  Siedział na przednim siedzeniu swojego 

błyszczącego samochodu. 

•  Make it snappy! •  Niech to ma szybkie tempo! Niech to jest 

szybkie! 

•  I stared at a pair of sturdy legs. •  Gapiłem się na parę olbrzymich nóg. 

•  Their influence is often profound. •  Ich wpływ często bywa głęboki. 

•  He said he would recommend a lenient 

sentence. 

•  Powiedział, że poleci łagodną karę. 



 545 

•  She seemed to be miffed again. •  Znów wyglądała na rozzłoszczoną. 

•  He touched his forhead in a mock salute. •  Dotknął czoła w udawanym geście 

pozdrowienia. 

•  Manfully, he held back his tears. •  Męsko pokonywał płacz. 

•  He remained slumped into the corner of the 

back seat. 

•  Pozostał zanurzony w narożu tylnego 

siedzenia. Utknął w kącie tylnego siedzenia. 

•  He wondered how long this would be 

before this became a part of his staple diet. 

•  Był ciekaw, jak długo potrwa, zanim to się 
stanie częścią jego podstawowej diety. 

•  He walked across to his prostrate body. •  Przekroczył jego leżące ciało. 

•  The resources were scarce. •  Zasobów było mało. 

•  His room was always spick and span. •  Jego pokój był zawsze wyjątkowo zadbany. 

•  He lapsed back to the maudlin silence. •  Popadł w melancholijną ciszę. 

•  The tables were laden with food. •  Stoły uginały się pod ciężarem jedzenia. 

•  The surfce is prone to cracks. •  Powierzchnia jest podatna na pęknięcia. 

•  I am feeling a little queasy. •  Jakoś niedobrze mi od żołądka. 

•  He stepped into the musty old shop. •  Wszedł do starego, zatęchłego sklepu. 

•  The change was subtle, almost 

imperceptible. 

•  Zmiana były nieznaczna, prawie 

niedostrzegalna. 

 

096_Lekcja szesnasta_Właściwości_03_Ćwiczenia sprawdzające - 
przetłumacz! 

•  Stawiasz mnie w pozycji nie do 

pozazdroszczenia. Stawiasz mnie w 

niezręcznej pozycji. 

•  You are placing me in an invidious 

position. 

•  Jak taki bystry człowiek mógł skończyć w 

ten sposób? 

•  How did such a shrewd man end up like 

this? 

•  Znam pana/pani doskonałą reputację. •  I know about your sterling reputation. 

•  On jest wtajemniczony w naszą małą 
tajemnicę. 

•  He is privy to our little secret. 

•  Czuję się trochę słabo. •  I feel a little listless. 

•  Zawsze jest bardzo optymistyczny. •  He is always very sanguine. 

•  Jego cera była opuchnięta. •  Her skin was puffy. 

•  Spojrzał na to ugodowo. •  He took a proferred look. 
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•  Powierzchnia jest podatna na pęknięcia. •  The surfce is prone to cracks. 

•  Słyszeli szyderczy szept. •  They could hear the snide whisper. 

•  Przekroczył jego leżące ciało. •  He walked across to his prostrate body. 

•  Gapiłem się na parę olbrzymich nóg. •  I stared at a pair of sturdy legs. 

•  Popadł w melancholijną ciszę. •  He lapsed back to the maudlin silence. 

•  Dźwięk był bardzo przenikliwy. •  The sound was very strident. 

•  Powiedział, że poleci łagodną karę. •  He said he would recommend a lenient 

sentence. 

•  Zasobów było mało. •  The resources were scarce. 

•  Pozostał zanurzony w narożu tylnego 

siedzenia. Utknął w kącie tylnego siedzenia. 

•  He remained slumped into the corner of the 

back seat. 

•  Frytki nigdy nie były twarde lub 

przesiąknięte tłuszczem. 

•  The crisps were never hard or soggy. 

•  To było jej jedyną wyczerpującą 
czynnością. 

•  It was her only strenuous activity. 

•  Jakoś niedobrze mi od żołądka. •  I am feeling a little queasy. 

•  Niech to ma szybkie tempo! Niech to jest 

szybkie! 

•  Make it snappy! 

•  Odwróciła się, kiedy bardzo 

cicho/ukradkiem wyszedł z łóżka. 

•  She stirred when he slipped stealthily out 

of bed. 

•  Czy nie jest to wspaniałe uczucie? •  Isn´t it a staggering feeling? 

•  Jej nowe obowiązki były trudne. •  Her new responsibilities were onerous. 

•  Pokój był naprawdę przytulny. •  The room was really snug. 

•  Ich wpływ często bywa głęboki. •  Their influence is often profound. 

•  Ostro skinął głową. •  He nodded sternly. 

•  Wszedł do starego, zatęchłego sklepu. •  He stepped into the musty old shop. 

•  Siedział na przednim siedzeniu swojego 

błyszczącego samochodu. 

•  He was sitting in the front seat of his sleek 

car. 

•  Stoły uginały się pod ciężarem jedzenia. •  The tables were laden with food. 

•  Nie chcę pana/pani zanudzać banalną 
rozmową. 

•  I don´t want to bore you with a mundane 

conversation. 

•  Jej sukienka była mniejsza niż mała. •  Her dress was more than skimpy. 
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•  Męsko pokonywał płacz. •  Manfully, he held back his tears. 

•  Był ciekaw, jak długo potrwa, zanim to się 
stanie częścią jego podstawowej diety. 

•  He wondered how long this would be 

before this became a part of his staple diet. 

•  Dotknął czoła w udawanym geście 

pozdrowienia. 

•  He touched his forhead in a mock salute. 

•  Starał się nie myśleć o żałosnym stanie 

swojego rachunku bankowego. 

•  He tried not to think about the parlous state 

of his bank account. 

•  Przez kwadrans czekałem na autobus w 

surowym mrozie. 

•  I waited for the bus fifteen minutes in the 

searing cold. 

•  Powrócił z niepokojącymi wiadomościami. •  He came back with some startling 

revelations. 

•  Teraz wyglądała niewzruszenie samolubna. •  She was now looking unsuferably smug. 

•  Był w niej beznadziejnie zakochany. •  He was so smitten with her. 

•  Jego pokój był zawsze wyjątkowo zadbany. •  His room was always spick and span. 

•  To tylko mała praca dorywcza. •  It is just a puny brigade. 

•  Znów wyglądała na rozzłoszczoną. •  She seemed to be miffed again. 

•  Musieliśmy jeść czerstwy chleb. •  We had to eat a stale bread. 

•  Zmiana były nieznaczna, prawie 

niedostrzegalna. 

•  The change was subtle, almost 

imperceptible. 
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096_Lekcja szesnasta_Właściwości_03_karty  

invidious 
You are placing me in an 

invidious position. 
laden 

The tables were laden with 

food. 
lenient 

He said he would recommend 

a lenient sentence. 

listless I feel a little listless. manfully 

Manfully, he held back his 

tears. 
maudlin 

He lapsed back to the 

maudlin silence. 

miffed 
She seemed to be miffed 

again. 
mock 

He touched his forhead in a 

mock salute. 
mundane 

I don´t want to bore you with 

a mundane conversation. 
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obciążony, załadowany 

Stawiasz mnie w pozycji nie 

do pozazdroszczenia. 

Stawiasz mnie w niezręcznej 

pozycji. 

niewdzięczny, nie do 

pozazdroszczenia 

Powiedział, że poleci łagodną 
karę. 

łagodny, pobłażliwy 
Stoły uginały się pod 

ciężarem jedzenia. 

zdecydowanie, męsko Czuję się trochę słabo. bez energii, słaby 

Popadł w melancholijną 
ciszę. 

patetyczny, sentymentalny Męsko pokonywał płacz. 

udawany 
Znów wyglądała na 

rozzłoszczoną. 
rozzłoszczony, obrażony 

Nie chcę pana/pani zanudzać 
banalną rozmową. 

zwykły, nudny 
Dotknął czoła w udawanym 

geście pozdrowienia. 
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musty 
He stepped into the musty old 

shop. 
onerous 

Her new responsibilities were 

onerous. 
parlous 

He tried not to think about 

the parlous state of his bank 

account. 

privy He is privy to our little secret. proferred 

He took a proferred look. profound 
Their influence is often 

profound. 

prone The surfce is prone to cracks. prostrate 

He walked across to his 

prostrate body. 
puffy Her skin was puffy. 
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ciążący, zobowiązujący 
Wszedł do starego, 

zatęchłego sklepu. 
zatęchły 

Starał się nie myśleć o 

żałosnym stanie swojego 

rachunku bankowego. 

żałosny, katastrofalny 
Jej nowe obowiązki były 

trudne. 

przychylny 
On jest wtajemniczony w 

naszą małą tajemnicę. 
wtajemniczony 

Ich wpływ często bywa 

głęboki. 
głęboki Spojrzał na to ugodowo. 

twarzą do ziemi 
Powierzchnia jest podatna na 

pęknięcia. 
podatny 

Jego cera była opuchnięta. opuchnięty Przekroczył jego leżące ciało. 
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puny It is just a puny brigade. queasy 

I am feeling a little queasy. relentless sanguine 

He is always very sanguine. scarce The resources were scarce. 

searing 
I waited for the bus fifteen 

minutes in the searing cold. 
shrewd  

How did such a shrewd man 

end up like this? 
skimpy 

Her dress was more than 

skimpy. 

sleek 
He was sitting in the front 

seat of his sleek car. 
slumped 
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niedobrze od żołądka 
To tylko mała praca 

dorywcza. 
maciupeńki, malutki, mały 

optymistyczny niestrudzony 
Jakoś niedobrze mi od 

żołądka. 

Zasobów było mało. ledwo, z trudem 
Zawsze jest bardzo 

optymistyczny. 

chytry, bystry 
Przez kwadrans czekałem na 

autobus w surowym mrozie. 
gwałtowny, przenikliwy 

Jej sukienka była mniejsza 

niż mała. 

mały, niedostateczny, 

niewystarczający 

Jak taki bystry człowiek mógł 

skończyć w ten sposób? 

zanurzony 

Siedział na przednim 

siedzeniu swojego 

błyszczącego samochodu. 

lśniący, gładki 
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He remained slumped into 

the corner of the back seat. 
smitten He was so smitten with her. 

smug 
She was now looking 

unsuferably smug. 
snappy 

Make it snappy! snide 
They could hear the snide 

whisper. 

snug The room was really snug. soggy 

The crisps were never hard or 

soggy. 
spick and span 

His room was always spick 

and span. 

staggering Isn´t it a staggering feeling? stale bread 
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Był w niej beznadziejnie 

zakochany. 
zwariowany, zakochany 

Pozostał zanurzony w narożu 

tylnego siedzenia. Utknął w 

kącie tylnego siedzenia. 

szybki 
Teraz wyglądała 

niewzruszenie samolubna. 
samolubny, zarozumiały 

Słyszeli szyderczy szept. szyderczy 
Niech to ma szybkie tempo! 

Niech to jest szybkie! 

przemoczony, przemoknięty 
Pokój był naprawdę 

przytulny. 
przytulny, wygodny 

Jego pokój był zawsze 

wyjątkowo zadbany. 
wyjątkowo zadbany 

Frytki nigdy nie były twarde 

lub przesiąknięte tłuszczem. 

czerstwy chleb 
Czy nie jest to wspaniałe 

uczucie? 
oszałamiający, wspaniały 
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We had to eat a stale bread. staple 

He wondered how long this 

would be before this became 

a part of his staple diet. 

startling 
He came back with some 

startling revelations. 
stealth 

She stirred when he slipped 

stealthily out of bed. 
sterling reputation 

I know about your sterling 

reputation. 

sternly He nodded sternly. strenuous 

It was her only strenuous 

activity. 
strident The sound was very strident. 

sturdy 
I stared at a pair of sturdy 

legs. 
subtle 
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Był ciekaw, jak długo 

potrwa, zanim to się stanie 

częścią jego podstawowej 

diety. 

podstawowy, główny 
Musieliśmy jeść czerstwy 

chleb. 

potajemnie, ukradkiem 
Powrócił z niepokojącymi 

wiadomościami. 
niepokojący, zadziwiający 

Znam pana/pani doskonałą 
reputację. 

doskonała reputacja 

Odwróciła się, kiedy bardzo 

cicho/ukradkiem wyszedł z 

łóżka. 

wyczerpujący Ostro skinął głową. ostro 

Dźwięk był bardzo 

przenikliwy. 
ostry, przenikliwy 

To było jej jedyną 
wyczerpującą czynnością. 

niedostrzegalny, łagodny 
Gapiłem się na parę 

olbrzymich nóg. 
olbrzymi, masywny 
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The change was subtle, 

almost imperceptible. 
-  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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-  -  
Zmiana były nieznaczna, 

prawie niedostrzegalna. 
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096_Lekcja szesnasta_Właściwości_03_test 

•  Czuję się trochę słabo. ................................................................. 

•  niepokojący, zadziwiający ................................................................. 

•  Pokój był naprawdę przytulny. ................................................................. 

•  łagodny, pobłażliwy ................................................................. 

•  zatęchły ................................................................. 

•  Jej nowe obowiązki były trudne. ................................................................. 

•  On jest wtajemniczony w naszą małą 
tajemnicę. 

................................................................. 

•  Spojrzał na to ugodowo. ................................................................. 

•  Powierzchnia jest podatna na pęknięcia. ................................................................. 

•  Zawsze jest bardzo optymistyczny. ................................................................. 

•  udawany ................................................................. 

•  zwariowany, zakochany ................................................................. 

•  Był ciekaw, jak długo potrwa, zanim to się 
stanie częścią jego podstawowej diety. 

................................................................. 

•  Musieliśmy jeść czerstwy chleb. ................................................................. 

•  patetyczny, sentymentalny ................................................................. 

•  Jego pokój był zawsze wyjątkowo zadbany. ................................................................. 

•  Starał się nie myśleć o żałosnym stanie 

swojego rachunku bankowego. 

................................................................. 

•  Jakoś niedobrze mi od żołądka. ................................................................. 

•  niedobrze od żołądka ................................................................. 

•  zdecydowanie, męsko ................................................................. 

•  Przez kwadrans czekałem na autobus w 

surowym mrozie. 

................................................................. 

•  Czy nie jest to wspaniałe uczucie? ................................................................. 

•  głęboki ................................................................. 

•  obciążony, załadowany ................................................................. 

•  zwykły, nudny ................................................................. 

•  Siedział na przednim siedzeniu swojego ................................................................. 
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błyszczącego samochodu. 

•  Nie chcę pana/pani zanudzać banalną 
rozmową. 

................................................................. 

•  przytulny, wygodny ................................................................. 

•  Męsko pokonywał płacz. ................................................................. 

•  To było jej jedyną wyczerpującą 
czynnością. 

................................................................. 

•  Znam pana/pani doskonałą reputację. ................................................................. 

•  Teraz wyglądała niewzruszenie samolubna. ................................................................. 

•  Powiedział, że poleci łagodną karę. ................................................................. 

•  Stoły uginały się pod ciężarem jedzenia. ................................................................. 

•  Ich wpływ często bywa głęboki. ................................................................. 

•  wyczerpujący ................................................................. 

•  szybki ................................................................. 

•  Zasobów było mało. ................................................................. 

•  Odwróciła się, kiedy bardzo 

cicho/ukradkiem wyszedł z łóżka. 

................................................................. 

•  Jej sukienka była mniejsza niż mała. ................................................................. 

•  potajemnie, ukradkiem ................................................................. 

•  niedostrzegalny, łagodny ................................................................. 

•  przychylny ................................................................. 

•  doskonała reputacja ................................................................. 

•  wtajemniczony ................................................................. 

•  Niech to ma szybkie tempo! Niech to jest 

szybkie! 

................................................................. 

•  Wszedł do starego, zatęchłego sklepu. ................................................................. 

•  Jak taki bystry człowiek mógł skończyć w 

ten sposób? 

................................................................. 

•  Słyszeli szyderczy szept. ................................................................. 

•  wyjątkowo zadbany ................................................................. 

•  bez energii, słaby ................................................................. 
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•  czerstwy chleb ................................................................. 

•  Jego cera była opuchnięta. ................................................................. 

•  Stawiasz mnie w pozycji nie do 

pozazdroszczenia. Stawiasz mnie w 

niezręcznej pozycji. 

................................................................. 

•  ledwo, z trudem ................................................................. 

•  maciupeńki, malutki, mały ................................................................. 

•  Pozostał zanurzony w narożu tylnego 

siedzenia. Utknął w kącie tylnego siedzenia. 

................................................................. 

•  Frytki nigdy nie były twarde lub 

przesiąknięte tłuszczem. 

................................................................. 

•  Dźwięk był bardzo przenikliwy. ................................................................. 

•  szyderczy ................................................................. 

•  Popadł w melancholijną ciszę. ................................................................. 

•  zanurzony ................................................................. 

•  żałosny, katastrofalny ................................................................. 

•  optymistyczny ................................................................. 

•  samolubny, zarozumiały ................................................................. 

•  lśniący, gładki ................................................................. 

•  mały, niedostateczny, niewystarczający ................................................................. 

•  ostro ................................................................. 

•  Był w niej beznadziejnie zakochany. ................................................................. 

•  podatny ................................................................. 

•  Znów wyglądała na rozzłoszczoną. ................................................................. 

•  ostry, przenikliwy ................................................................. 

•  przemoczony, przemoknięty ................................................................. 

•  olbrzymi, masywny ................................................................. 

•  twarzą do ziemi ................................................................. 

•  niestrudzony ................................................................. 

•  gwałtowny, przenikliwy ................................................................. 

•  To tylko mała praca dorywcza. ................................................................. 
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•  Ostro skinął głową. ................................................................. 

•  chytry, bystry ................................................................. 

•  ciążący, zobowiązujący ................................................................. 

•  podstawowy, główny ................................................................. 

•  niewdzięczny, nie do pozazdroszczenia ................................................................. 

•  Przekroczył jego leżące ciało. ................................................................. 

•  Gapiłem się na parę olbrzymich nóg. ................................................................. 

•  rozzłoszczony, obrażony ................................................................. 

•  opuchnięty ................................................................. 

•  Dotknął czoła w udawanym geście 

pozdrowienia. 

................................................................. 

•  Powrócił z niepokojącymi wiadomościami. ................................................................. 

•  Zmiana były nieznaczna, prawie 

niedostrzegalna. 

................................................................. 

•  oszałamiający, wspaniały ................................................................. 

 

096_Lekcja szesnasta_Właściwości_03_test_klucz 

•  Czuję się trochę słabo. •  I feel a little listless. 

•  niepokojący, zadziwiający •  startling 

•  Pokój był naprawdę przytulny. •  The room was really snug. 

•  łagodny, pobłażliwy •  lenient 

•  zatęchły •  musty 

•  Jej nowe obowiązki były trudne. •  Her new responsibilities were onerous. 

•  On jest wtajemniczony w naszą małą 
tajemnicę. 

•  He is privy to our little secret. 

•  Spojrzał na to ugodowo. •  He took a proferred look. 

•  Powierzchnia jest podatna na pęknięcia. •  The surfce is prone to cracks. 

•  Zawsze jest bardzo optymistyczny. •  He is always very sanguine. 

•  udawany •  mock 

•  zwariowany, zakochany •  smitten 



 564 

•  Był ciekaw, jak długo potrwa, zanim to się 
stanie częścią jego podstawowej diety. 

•  He wondered how long this would be 

before this became a part of his staple diet. 

•  Musieliśmy jeść czerstwy chleb. •  We had to eat a stale bread. 

•  patetyczny, sentymentalny •  maudlin 

•  Jego pokój był zawsze wyjątkowo zadbany. •  His room was always spick and span. 

•  Starał się nie myśleć o żałosnym stanie 

swojego rachunku bankowego. 

•  He tried not to think about the parlous state 

of his bank account. 

•  Jakoś niedobrze mi od żołądka. •  I am feeling a little queasy. 

•  niedobrze od żołądka •  queasy 

•  zdecydowanie, męsko •  manfully 

•  Przez kwadrans czekałem na autobus w 

surowym mrozie. 

•  I waited for the bus fifteen minutes in the 

searing cold. 

•  Czy nie jest to wspaniałe uczucie? •  Isn´t it a staggering feeling? 

•  głęboki •  profound 

•  obciążony, załadowany •  laden 

•  zwykły, nudny •  mundane 

•  Siedział na przednim siedzeniu swojego 

błyszczącego samochodu. 

•  He was sitting in the front seat of his sleek 

car. 

•  Nie chcę pana/pani zanudzać banalną 
rozmową. 

•  I don´t want to bore you with a mundane 

conversation. 

•  przytulny, wygodny •  snug 

•  Męsko pokonywał płacz. •  Manfully, he held back his tears. 

•  To było jej jedyną wyczerpującą 
czynnością. 

•  It was her only strenuous activity. 

•  Znam pana/pani doskonałą reputację. •  I know about your sterling reputation. 

•  Teraz wyglądała niewzruszenie samolubna. •  She was now looking unsuferably smug. 

•  Powiedział, że poleci łagodną karę. •  He said he would recommend a lenient 

sentence. 

•  Stoły uginały się pod ciężarem jedzenia. •  The tables were laden with food. 

•  Ich wpływ często bywa głęboki. •  Their influence is often profound. 

•  wyczerpujący •  strenuous 

•  szybki •  snappy 
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•  Zasobów było mało. •  The resources were scarce. 

•  Odwróciła się, kiedy bardzo 

cicho/ukradkiem wyszedł z łóżka. 

•  She stirred when he slipped stealthily out 

of bed. 

•  Jej sukienka była mniejsza niż mała. •  Her dress was more than skimpy. 

•  potajemnie, ukradkiem •  stealth 

•  niedostrzegalny, łagodny •  subtle 

•  przychylny •  proferred 

•  doskonała reputacja •  sterling reputation 

•  wtajemniczony •  privy 

•  Niech to ma szybkie tempo! Niech to jest 

szybkie! 

•  Make it snappy! 

•  Wszedł do starego, zatęchłego sklepu. •  He stepped into the musty old shop. 

•  Jak taki bystry człowiek mógł skończyć w 

ten sposób? 

•  How did such a shrewd man end up like 

this? 

•  Słyszeli szyderczy szept. •  They could hear the snide whisper. 

•  wyjątkowo zadbany •  spick and span 

•  bez energii, słaby •  listless 

•  czerstwy chleb •  stale bread 

•  Jego cera była opuchnięta. •  Her skin was puffy. 

•  Stawiasz mnie w pozycji nie do 

pozazdroszczenia. Stawiasz mnie w 

niezręcznej pozycji. 

•  You are placing me in an invidious 

position. 

•  ledwo, z trudem •  scarce 

•  maciupeńki, malutki, mały •  puny 

•  Pozostał zanurzony w narożu tylnego 

siedzenia. Utknął w kącie tylnego siedzenia. 

•  He remained slumped into the corner of the 

back seat. 

•  Frytki nigdy nie były twarde lub 

przesiąknięte tłuszczem. 

•  The crisps were never hard or soggy. 

•  Dźwięk był bardzo przenikliwy. •  The sound was very strident. 

•  szyderczy •  snide 

•  Popadł w melancholijną ciszę. •  He lapsed back to the maudlin silence. 

•  zanurzony •  slumped 
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•  żałosny, katastrofalny •  parlous 

•  optymistyczny •  sanguine 

•  samolubny, zarozumiały •  smug 

•  lśniący, gładki •  sleek 

•  mały, niedostateczny, niewystarczający •  skimpy 

•  ostro •  sternly 

•  Był w niej beznadziejnie zakochany. •  He was so smitten with her. 

•  podatny •  prone 

•  Znów wyglądała na rozzłoszczoną. •  She seemed to be miffed again. 

•  ostry, przenikliwy •  strident 

•  przemoczony, przemoknięty •  soggy 

•  olbrzymi, masywny •  sturdy 

•  twarzą do ziemi •  prostrate 

•  niestrudzony •  relentless 

•  gwałtowny, przenikliwy •  searing 

•  To tylko mała praca dorywcza. •  It is just a puny brigade. 

•  Ostro skinął głową. •  He nodded sternly. 

•  chytry, bystry •  shrewd  

•  ciążący, zobowiązujący •  onerous 

•  podstawowy, główny •  staple 

•  niewdzięczny, nie do pozazdroszczenia •  invidious 

•  Przekroczył jego leżące ciało. •  He walked across to his prostrate body. 

•  Gapiłem się na parę olbrzymich nóg. •  I stared at a pair of sturdy legs. 

•  rozzłoszczony, obrażony •  miffed 

•  opuchnięty •  puffy 

•  Dotknął czoła w udawanym geście 

pozdrowienia. 

•  He touched his forhead in a mock salute. 

•  Powrócił z niepokojącymi wiadomościami. •  He came back with some startling 

revelations. 

•  Zmiana były nieznaczna, prawie •  The change was subtle, almost 
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niedostrzegalna. imperceptible. 

•  oszałamiający, wspaniały •  staggering 
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097_Lekcja siedemnasta_Właściwości_04_Słownictwo - słuchaj! 

•  unpredicatbility •  nieprzewidywalność 

•  to be on a good nick •  być w dobrym stanie 

•  triffle •  maleńko, troszeczkę, trochę 

•  unblemised •  nieskazitelny 

•  umpteenth •  tysięczny raz 

•  tetchy •  podrażniony, opryskliwy 

•  trim •  zadbany 

•  unviable •  niełatwy, nie do przejścia 

•  tartly •  zgryźliwy 

•  undaunted •  nieustraszony 

•  sullen •  opryskliwy, w złym nastroju 

•  word of mouth •  ustnie 

•  wistfully •  smętnie, rzewnie 

•  sulk •  dąsać się 

•  unctuously •  natrętnie, ślisko, służalczo 

•  whatever the odds •  bez względu na szanse 

•  supurious •  podrzucony, fałszywy 

•  sycophantic •  pochlebny 

•  tangible •  namacalny, dotykalny 

•  to be in apple-pie order •  być w najlepszym porządku 

•  tacit •  cichy, niewypowiedziany 

•  uttered •  wypowiedziany 

•  wry •  kwaśny, speszony, zatruty 

 

098_Lekcja siedemnasta_Właściwości_04_Słownictwo - przetłumacz! 

•  natrętnie, ślisko, służalczo •  unctuously 

•  opryskliwy, w złym nastroju •  sullen 

•  ustnie •  word of mouth 
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•  dąsać się •  sulk 

•  cichy, niewypowiedziany •  tacit 

•  być w najlepszym porządku •  to be in apple-pie order 

•  tysięczny raz •  umpteenth 

•  zadbany •  trim 

•  smętnie, rzewnie •  wistfully 

•  nieprzewidywalność •  unpredicatbility 

•  niełatwy, nie do przejścia •  unviable 

•  maleńko, troszeczkę, trochę •  triffle 

•  podrzucony, fałszywy •  supurious 

•  podrażniony, opryskliwy •  tetchy 

•  zgryźliwy •  tartly 

•  nieustraszony •  undaunted 

•  pochlebny •  sycophantic 

•  namacalny, dotykalny •  tangible 

•  bez względu na szanse •  whatever the odds 

•  wypowiedziany •  uttered 

•  nieskazitelny •  unblemised 

•  być w dobrym stanie •  to be on a good nick 

•  kwaśny, speszony, zatruty •  wry 

 

099_Lekcja siedemnasta_Właściwości_04_Słownictwo, ćwiczenia 
sprawdzające - słuchaj! 

•  sulk •  dąsać się 

•  She sounded sulky. •  Brzmiała jak nadąsana. 

•  sullen •  opryskliwy, w złym nastroju 

•  He lapsed into a sullen silence. •  Popadł w ponure milczenie. 

•  supurious •  podrzucony, fałszywy 

•  This information is probably supurious. •  Ta informacja prawdopodobnie jest 

fałszywa. 
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•  sycophantic •  pochlebny 

•  It would just be sycophantic to say so. •  Byłoby to dużym podlizywaniem się tak to 

powiedzieć. 

•  tacit •  cichy, niewypowiedziany 

•  We came to the tacit decision not to tell 

anybody. 

•  Bez słów ustaliliśmy, że nikomu o tym nie 

powiemy. 

•  tangible •  namacalny, dotykalny 

•  The base is tanglible. •  Podstawy są mocne. 

•  tartly •  zgryźliwy 

•  He replied tartly. •  Odpowiedział zgryźliwie. 

•  tetchy •  podrażniony, opryskliwy 

•  Her voice sounded tetchy. •  Jego głos był podrażniony. 

•  to be in apple-pie order •  być w najlepszym porządku 

•  The accounts were in apple pie order. •  Rachunki były w najlepszym porządku. 

•  to be on a good nick •  być w dobrym stanie 

•  The vehicles were on a good nick. •  Samochody były w dobrym stanie. 

•  triffle •  maleńko, troszeczkę, trochę 

•  His summing up could be a triffle long-

winded. 

•  Jego podsumowanie mogło być trochę zbyt 

zagmatwane. 

•  trim •  zadbany 

•  She was, as always, neat and trim. •  Jak zawsze, była czysta i zadbana. 

•  umpteenth •  tysięczny raz 

•  I wanted to say something, as for the 

umpteenth time. 

•  Chciałem coś powiedzieć, jak chyba już 
tysięczny raz. 

•  unblemised •  nieskazitelny 

•  He has always been a pillar of community 

with an unblemished reputation. 

•  Zawsze był filarem wspólnoty z 

nieskazitelną reputacją. 

•  unctuously •  natrętnie, ślisko, służalczo 

•  The maitre usheder them unctuously to a 

corner table. 

•  Kelner odprowadził ich służalczo do 

narożnego stołu. 

•  undaunted •  nieustraszony 

•  He shook him by his hand and left •  Potrząsnął mu ręką i odszedł nieustraszony. 
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undaunted. 

•  unpredicatbility •  nieprzewidywalność 

•  What he enjoyed most about the job was its 

unpredictability. 

•  To, co lubił w swojej pracy, była jej 

nieprzewidywalność. 

•  unviable •  niełatwy, nie do przejścia 

•  They called the plan unviable. •  Ogłosili, że ten plan jest nie do przejścia. 

•  uttered •  wypowiedziany 

•  It is probably the most uttered word in the 

conversation. 

•  To jest chyba najczęściej wypowiadane 

słowo w rozmowie. 

•  whatever the odds •  bez względu na szanse 

•  They will lay down their lives, whatever 

the odds. 

•  Niech się stanie cokolwiek, oddadzą swoje 

życia. 

•  wistfully •  smętnie, rzewnie 

•  He said it somehow wistfully. •  Powiedział to trochę rzewnie. 

•  word of mouth •  ustnie 

•  His popularity grew by the word of mouth. •  Jego popularność rosła z ust do ust. 

•  wry •  kwaśny, speszony, zatruty 

•  He looked at us with a little wry 

expression. 

•  Patrzył na mnie z kwaśnym wyrazem 

twarzy. 

 

100_Lekcja siedemnasta_Właściwości_04_Słownictwo, ćwiczenia 
sprawdzające - przetłumacz! 

•  dąsać się •  sulk 

•  Brzmiała jak nadąsana. •  She sounded sulky. 

•  opryskliwy, w złym nastroju •  sullen 

•  Popadł w ponure milczenie. •  He lapsed into a sullen silence. 

•  podrzucony, fałszywy •  supurious 

•  Ta informacja prawdopodobnie jest 

fałszywa. 

•  This information is probably supurious. 

•  pochlebny •  sycophantic 

•  Byłoby to dużym podlizywaniem się tak to 

powiedzieć. 
•  It would just be sycophantic to say so. 
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•  cichy, niewypowiedziany •  tacit 

•  Bez słów ustaliliśmy, że nikomu o tym nie 

powiemy. 

•  We came to the tacit decision not to tell 

anybody. 

•  namacalny, dotykalny •  tangible 

•  Podstawy są mocne. •  The base is tanglible. 

•  zgryźliwy •  tartly 

•  Odpowiedział zgryźliwie. •  He replied tartly. 

•  podrażniony, opryskliwy •  tetchy 

•  Jego głos był podrażniony. •  Her voice sounded tetchy. 

•  być w najlepszym porządku •  to be in apple-pie order 

•  Rachunki były w najlepszym porządku. •  The accounts were in apple pie order. 

•  być w dobrym stanie •  to be on a good nick 

•  Samochody były w dobrym stanie. •  The vehicles were on a good nick. 

•  maleńko, troszeczkę, trochę •  triffle 

•  Jego podsumowanie mogło być trochę zbyt 

zagmatwane. 

•  His summing up could be a triffle long-

winded. 

•  zadbany •  trim 

•  Jak zawsze, była czysta i zadbana. •  She was, as always, neat and trim. 

•  tysięczny raz •  umpteenth 

•  Chciałem coś powiedzieć, jak chyba już 
tysięczny raz. 

•  I wanted to say something, as for the 

umpteenth time. 

•  nieskazitelny •  unblemised 

•  Zawsze był filarem wspólnoty z 

nieskazitelną reputacją. 
•  He has always been a pillar of community 

with an unblemished reputation. 

•  natrętnie, ślisko, służalczo •  unctuously 

•  Kelner odprowadził ich służalczo do 

narożnego stołu. 

•  The maitre usheder them unctuously to a 

corner table. 

•  nieustraszony •  undaunted 

•  Potrząsnął mu ręką i odszedł nieustraszony. •  He shook him by his hand and left 

undaunted. 

•  nieprzewidywalność •  unpredicatbility 

•  To, co lubił w swojej pracy, była jej •  What he enjoyed most about the job was its 
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nieprzewidywalność. unpredictability. 

•  niełatwy, nie do przejścia •  unviable 

•  Ogłosili, że ten plan jest nie do przejścia. •  They called the plan unviable. 

•  wypowiedziany •  uttered 

•  To jest chyba najczęściej wypowiadane 

słowo w rozmowie. 

•  It is probably the most uttered word in the 

conversation. 

•  bez względu na szanse •  whatever the odds 

•  Niech się stanie cokolwiek, oddadzą swoje 

życia. 

•  They will lay down their lives, whatever 

the odds. 

•  smętnie, rzewnie •  wistfully 

•  Powiedział to trochę rzewnie. •  He said it somehow wistfully. 

•  ustnie •  word of mouth 

•  Jego popularność rosła z ust do ust. •  His popularity grew by the word of mouth. 

•  kwaśny, speszony, zatruty •  wry 

•  Patrzył na mnie z kwaśnym wyrazem 

twarzy. 

•  He looked at us with a little wry 

expression. 

 

101_Lekcja siedemnasta_Właściwości_04_Ćwiczenia sprawdzające - 
słuchaj! 

•  He lapsed into a sullen silence. •  Popadł w ponure milczenie. 

•  He shook him by his hand and left 

undaunted. 

•  Potrząsnął mu ręką i odszedł nieustraszony. 

•  They will lay down their lives, whatever 

the odds. 

•  Niech się stanie cokolwiek, oddadzą swoje 

życia. 

•  I wanted to say something, as for the 

umpteenth time. 

•  Chciałem coś powiedzieć, jak chyba już 
tysięczny raz. 

•  His popularity grew by the word of mouth. •  Jego popularność rosła z ust do ust. 

•  Her voice sounded tetchy. •  Jego głos był podrażniony. 

•  He said it somehow wistfully. •  Powiedział to trochę rzewnie. 

•  The vehicles were on a good nick. •  Samochody były w dobrym stanie. 

•  She was, as always, neat and trim. •  Jak zawsze, była czysta i zadbana. 

•  It is probably the most uttered word in the •  To jest chyba najczęściej wypowiadane 
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conversation. słowo w rozmowie. 

•  This information is probably supurious. •  Ta informacja prawdopodobnie jest 

fałszywa. 

•  It would just be sycophantic to say so. •  Byłoby to dużym podlizywaniem się tak to 

powiedzieć. 

•  He replied tartly. •  Odpowiedział zgryźliwie. 

•  She sounded sulky. •  Brzmiała jak nadąsana. 

•  They called the plan unviable. •  Ogłosili, że ten plan jest nie do przejścia. 

•  The base is tanglible. •  Podstawy są mocne. 

•  The maitre usheder them unctuously to a 

corner table. 

•  Kelner odprowadził ich służalczo do 

narożnego stołu. 

•  The accounts were in apple pie order. •  Rachunki były w najlepszym porządku. 

•  He has always been a pillar of community 

with an unblemished reputation. 

•  Zawsze był filarem wspólnoty z 

nieskazitelną reputacją. 

•  His summing up could be a triffle long-

winded. 

•  Jego podsumowanie mogło być trochę zbyt 

zagmatwane. 

•  We came to the tacit decision not to tell 

anybody. 

•  Bez słów ustaliliśmy, że nikomu o tym nie 

powiemy. 

•  What he enjoyed most about the job was its 

unpredictability. 

•  To, co lubił w swojej pracy, była jej 

nieprzewidywalność. 

•  He looked at us with a little wry 

expression. 

•  Patrzył na mnie z kwaśnym wyrazem 

twarzy. 

 

102_Lekcja siedemnasta_Właściwości_04_Ćwiczenia sprawdzające - 
przetłumacz! 

•  Kelner odprowadził ich służalczo do 

narożnego stołu. 

•  The maitre usheder them unctuously to a 

corner table. 

•  Samochody były w dobrym stanie. •  The vehicles were on a good nick. 

•  Ogłosili, że ten plan jest nie do przejścia. •  They called the plan unviable. 

•  Popadł w ponure milczenie. •  He lapsed into a sullen silence. 

•  To, co lubił w swojej pracy, była jej 

nieprzewidywalność. 
•  What he enjoyed most about the job was its 

unpredictability. 

•  Rachunki były w najlepszym porządku. •  The accounts were in apple pie order. 
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•  Bez słów ustaliliśmy, że nikomu o tym nie 

powiemy. 

•  We came to the tacit decision not to tell 

anybody. 

•  Jak zawsze, była czysta i zadbana. •  She was, as always, neat and trim. 

•  Podstawy są mocne. •  The base is tanglible. 

•  Chciałem coś powiedzieć, jak chyba już 
tysięczny raz. 

•  I wanted to say something, as for the 

umpteenth time. 

•  Powiedział to trochę rzewnie. •  He said it somehow wistfully. 

•  Byłoby to dużym podlizywaniem się tak to 

powiedzieć. 
•  It would just be sycophantic to say so. 

•  To jest chyba najczęściej wypowiadane 

słowo w rozmowie. 

•  It is probably the most uttered word in the 

conversation. 

•  Potrząsnął mu ręką i odszedł nieustraszony. •  He shook him by his hand and left 

undaunted. 

•  Jego podsumowanie mogło być trochę zbyt 

zagmatwane. 

•  His summing up could be a triffle long-

winded. 

•  Ta informacja prawdopodobnie jest 

fałszywa. 

•  This information is probably supurious. 

•  Niech się stanie cokolwiek, oddadzą swoje 

życia. 

•  They will lay down their lives, whatever 

the odds. 

•  Jego popularność rosła z ust do ust. •  His popularity grew by the word of mouth. 

•  Zawsze był filarem wspólnoty z 

nieskazitelną reputacją. 
•  He has always been a pillar of community 

with an unblemished reputation. 

•  Jego głos był podrażniony. •  Her voice sounded tetchy. 

•  Brzmiała jak nadąsana. •  She sounded sulky. 

•  Odpowiedział zgryźliwie. •  He replied tartly. 

•  Patrzył na mnie z kwaśnym wyrazem 

twarzy. 

•  He looked at us with a little wry 

expression. 
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102_Lekcja siedemnasta_Właściwości_04_karty 

sulk She sounded sulky. sullen 

He lapsed into a sullen 

silence. 
supurious 

This information is probably 

supurious. 

sycophantic 
It would just be sycophantic 

to say so. 
tacit 

We came to the tacit decision 

not to tell anybody. 
tangible The base is tanglible. 

tartly He replied tartly. tetchy 

Her voice sounded tetchy. to be in apple-pie order 
The accounts were in apple 

pie order. 
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opryskliwy, w złym nastroju Brzmiała jak nadąsana. dąsać się 

Ta informacja 

prawdopodobnie jest 

fałszywa. 

podrzucony, fałszywy Popadł w ponure milczenie. 

cichy, niewypowiedziany 

Byłoby to dużym 

podlizywaniem się tak to 

powiedzieć. 
pochlebny 

Podstawy są mocne. namacalny, dotykalny 
Bez słów ustaliliśmy, że 

nikomu o tym nie powiemy. 

podrażniony, opryskliwy Odpowiedział zgryźliwie. zgryźliwy 

Rachunki były w najlepszym 

porządku. 
być w najlepszym porządku Jego głos był podrażniony. 
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to be on a good nick 
The vehicles were on a good 

nick. 
triffle 

His summing up could be a 

triffle long-winded. 
trim 

She was, as always, neat and 

trim. 

umpteenth 
I wanted to say something, as 

for the umpteenth time. 
unblemised 

He has always been a pillar 

of community with an 

unblemished reputation. 

unctuously 
The maitre usheder them 

unctuously to a corner table. 

undaunted 
He shook him by his hand 

and left undaunted. 
unpredicatbility 

What he enjoyed most about 

the job was its 

unpredictability. 

unviable 
They called the plan 

unviable. 
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maleńko, troszeczkę, trochę 
Samochody były w dobrym 

stanie. 
być w dobrym stanie 

Jak zawsze, była czysta i 

zadbana. 
zadbany 

Jego podsumowanie mogło 

być trochę zbyt zagmatwane. 

nieskazitelny 
Chciałem coś powiedzieć, jak 

chyba już tysięczny raz. 
tysięczny raz 

Kelner odprowadził ich 

służalczo do narożnego stołu. 
natrętnie, ślisko, służalczo 

Zawsze był filarem 

wspólnoty z nieskazitelną 
reputacją. 

nieprzewidywalność 
Potrząsnął mu ręką i odszedł 

nieustraszony. 
nieustraszony 

Ogłosili, że ten plan jest nie 

do przejścia. 
niełatwy, nie do przejścia 

To, co lubił w swojej pracy, 

była jej nieprzewidywalność. 
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uttered 

It is probably the most 

uttered word in the 

conversation. 

whatever the odds 

They will lay down their 

lives, whatever the odds. 
wistfully He said it somehow wistfully. 

word of mouth 
His popularity grew by the 

word of mouth. 
wry 

He looked at us with a little 

wry expression. 
-  -  

-  -  -  

-  -  -  
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bez względu na szanse 

To jest chyba najczęściej 

wypowiadane słowo w 

rozmowie. 

wypowiedziany 

Powiedział to trochę rzewnie. smętnie, rzewnie 
Niech się stanie cokolwiek, 

oddadzą swoje życia. 

kwaśny, speszony, zatruty 
Jego popularność rosła z ust 

do ust. 
ustnie 

-  -  
Patrzył na mnie z kwaśnym 

wyrazem twarzy. 
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102_Lekcja siedemnasta_Właściwości_04_test 

•  To jest chyba najczęściej wypowiadane 

słowo w rozmowie. 

................................................................. 

•  nieskazitelny ................................................................. 

•  Jego głos był podrażniony. ................................................................. 

•  zgryźliwy ................................................................. 

•  Samochody były w dobrym stanie. ................................................................. 

•  To, co lubił w swojej pracy, była jej 

nieprzewidywalność. 
................................................................. 

•  Podstawy są mocne. ................................................................. 

•  podrzucony, fałszywy ................................................................. 

•  natrętnie, ślisko, służalczo ................................................................. 

•  Chciałem coś powiedzieć, jak chyba już 
tysięczny raz. 

................................................................. 

•  nieustraszony ................................................................. 

•  Niech się stanie cokolwiek, oddadzą swoje 

życia. 

................................................................. 

•  Jego podsumowanie mogło być trochę zbyt 

zagmatwane. 

................................................................. 

•  Byłoby to dużym podlizywaniem się tak to 

powiedzieć. 
................................................................. 

•  Bez słów ustaliliśmy, że nikomu o tym nie 

powiemy. 

................................................................. 

•  Potrząsnął mu ręką i odszedł nieustraszony. ................................................................. 

•  dąsać się ................................................................. 

•  pochlebny ................................................................. 

•  Powiedział to trochę rzewnie. ................................................................. 

•  kwaśny, speszony, zatruty ................................................................. 

•  Zawsze był filarem wspólnoty z 

nieskazitelną reputacją. 
................................................................. 

•  Brzmiała jak nadąsana. ................................................................. 

•  opryskliwy, w złym nastroju ................................................................. 

•  podrażniony, opryskliwy ................................................................. 
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•  Patrzył na mnie z kwaśnym wyrazem 

twarzy. 

................................................................. 

•  Ogłosili, że ten plan jest nie do przejścia. ................................................................. 

•  bez względu na szanse ................................................................. 

•  być w najlepszym porządku ................................................................. 

•  Jak zawsze, była czysta i zadbana. ................................................................. 

•  niełatwy, nie do przejścia ................................................................. 

•  zadbany ................................................................. 

•  wypowiedziany ................................................................. 

•  Ta informacja prawdopodobnie jest 

fałszywa. 

................................................................. 

•  namacalny, dotykalny ................................................................. 

•  tysięczny raz ................................................................. 

•  Popadł w ponure milczenie. ................................................................. 

•  Jego popularność rosła z ust do ust. ................................................................. 

•  cichy, niewypowiedziany ................................................................. 

•  Odpowiedział zgryźliwie. ................................................................. 

•  maleńko, troszeczkę, trochę ................................................................. 

•  Rachunki były w najlepszym porządku. ................................................................. 

•  smętnie, rzewnie ................................................................. 

•  ustnie ................................................................. 

•  nieprzewidywalność ................................................................. 

•  być w dobrym stanie ................................................................. 

•  Kelner odprowadził ich służalczo do 

narożnego stołu. 

................................................................. 
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102_Lekcja siedemnasta_Właściwości_04_test_klucz 

•  To jest chyba najczęściej wypowiadane 

słowo w rozmowie. 

•  It is probably the most uttered word in the 

conversation. 

•  nieskazitelny •  unblemised 

•  Jego głos był podrażniony. •  Her voice sounded tetchy. 

•  zgryźliwy •  tartly 

•  Samochody były w dobrym stanie. •  The vehicles were on a good nick. 

•  To, co lubił w swojej pracy, była jej 

nieprzewidywalność. 
•  What he enjoyed most about the job was its 

unpredictability. 

•  Podstawy są mocne. •  The base is tanglible. 

•  podrzucony, fałszywy •  supurious 

•  natrętnie, ślisko, służalczo •  unctuously 

•  Chciałem coś powiedzieć, jak chyba już 
tysięczny raz. 

•  I wanted to say something, as for the 

umpteenth time. 

•  nieustraszony •  undaunted 

•  Niech się stanie cokolwiek, oddadzą swoje 

życia. 

•  They will lay down their lives, whatever 

the odds. 

•  Jego podsumowanie mogło być trochę zbyt 

zagmatwane. 

•  His summing up could be a triffle long-

winded. 

•  Byłoby to dużym podlizywaniem się tak to 

powiedzieć. 
•  It would just be sycophantic to say so. 

•  Bez słów ustaliliśmy, że nikomu o tym nie 

powiemy. 

•  We came to the tacit decision not to tell 

anybody. 

•  Potrząsnął mu ręką i odszedł nieustraszony. •  He shook him by his hand and left 

undaunted. 

•  dąsać się •  sulk 

•  pochlebny •  sycophantic 

•  Powiedział to trochę rzewnie. •  He said it somehow wistfully. 

•  kwaśny, speszony, zatruty •  wry 

•  Zawsze był filarem wspólnoty z 

nieskazitelną reputacją. 
•  He has always been a pillar of community 

with an unblemished reputation. 

•  Brzmiała jak nadąsana. •  She sounded sulky. 

•  opryskliwy, w złym nastroju •  sullen 
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•  podrażniony, opryskliwy •  tetchy 

•  Patrzył na mnie z kwaśnym wyrazem 

twarzy. 

•  He looked at us with a little wry 

expression. 

•  Ogłosili, że ten plan jest nie do przejścia. •  They called the plan unviable. 

•  bez względu na szanse •  whatever the odds 

•  być w najlepszym porządku •  to be in apple-pie order 

•  Jak zawsze, była czysta i zadbana. •  She was, as always, neat and trim. 

•  niełatwy, nie do przejścia •  unviable 

•  zadbany •  trim 

•  wypowiedziany •  uttered 

•  Ta informacja prawdopodobnie jest 

fałszywa. 

•  This information is probably supurious. 

•  namacalny, dotykalny •  tangible 

•  tysięczny raz •  umpteenth 

•  Popadł w ponure milczenie. •  He lapsed into a sullen silence. 

•  Jego popularność rosła z ust do ust. •  His popularity grew by the word of mouth. 

•  cichy, niewypowiedziany •  tacit 

•  Odpowiedział zgryźliwie. •  He replied tartly. 

•  maleńko, troszeczkę, trochę •  triffle 

•  Rachunki były w najlepszym porządku. •  The accounts were in apple pie order. 

•  smętnie, rzewnie •  wistfully 

•  ustnie •  word of mouth 

•  nieprzewidywalność •  unpredicatbility 

•  być w dobrym stanie •  to be on a good nick 

•  Kelner odprowadził ich służalczo do 

narożnego stołu. 

•  The maitre usheder them unctuously to a 

corner table. 
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