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The Business Upper-Intermediate 

Mini-słowniczek polsko-angielski 
 
absolwenci  alumni 1.1 

adres IP  IP address 2.4 

aktywa, majątek  asset 6.2 

akurat! (wyłącznie pot.)  like hell 8.2 

altruizm  altruism 8.1 

analfabetyzm  illiteracy 8.1 

apatia  apathy 4.1 

asertywny  assertive 8.5 

aspirujący  aspiring 4.1 

bałagan  mess 4.6 

banalny (o wypowiedzi)  corny 1.1 

banda (np. idiotów)  bunch 4.1 

bez ogródek (o sposobie mówienia)  
bluntly 8.5 

bezczelny  insolent 4.4 

bezpośrednio (o sposobie mówienia)  
bluntly 8.5 

biuro bez ścian  open-plan office 7.5 

blefować  bluff 6.4 

blog  blog 5.1 

Bluetooth  Bluetooth 5.6 

bon na posiłek  luncheon voucher 5.3 

być na bieżąco  keep up with 5.6 

być z dala  remain aloof 1.1 

całodobowy  round-the-clock 3.3 

cel  end 3.1, sake 3.1 

celujący (o osiągnięciach)  stellar 1.1 

centralny  core 6.5 

ciągnąć się  drag on 6.1 

cwany  cunning 6.6 

czarodziejska różdżka  magic wand 8.1 

czarujący  enchanting 3.1 

czas ekspozycji na półce sklepowej  
shelf life 3.6 

czas przestoju  downtime 2.6 

darowizna (na rzecz instytucji)  
endowment 1.1 

do góry nogami  upside down 3.5 

dodatkowa zapłata  premium 8.4 

dokładnie  thoroughly 1.2 

doładować (np. kartę pre-paid)  top up 
4.6 

dopełnić  top up 4.6 

dopieścić (pot.)  tweak 7.4 

dostosować (coś)  tailor something 
to/for 1.6 

dotyczący gospodarstw domowych  
household 6.2 

drobniaki (pot., dosł. "orzeszki")  
peanuts 5.4 

drogowskazy (w prezentacji: zwroty 
łączące jej poszczególne części)  ≈ 
signposting 3.4 

drzewo dające cień  shade tree 8.4 

dziedzictwo  heritage 1.6 

flota  fleet 5.6 

głodny  starving 7.4 

głośna reklama  hype 6.6 

główny  core 6.5 

głupi  silly 4.1 

grozić  threaten 8.1 

grupa (pot.)  bunch 4.1 

grupa robocza  working party 1.2 

gwarancja  warranty 8.2 

hamować, dusić  stifle 5.1 

harować  toil 8.1 

harować (zwł. fizycznie)  work your 
fingers to the bone 4.6 

ignorować  ignore 8.1 

ilościowy  quantitative 5.2 

język urzędniczy  officialese 2.5 

kadra akademicka  faculty 1.1 

kamień milowy  milestone 4.1 

kampus uniwersytecki  campus 1.6 

kandydat  applicant 1.1 

kara (pieniężna)  fine 2.5 

kasa (pot.)  bucks 5.1 

kłopoty, zawracanie głowy  hassle 3.3 

kocioł (przen. o trudnej sytuacji lub 
nieprzyjemnej atmosferze w pracy)  
pressure-cooker 2.1 

kołek  peg 3.5 

kredyt hipoteczny  mortgage 6.1 

kupić (jakiś pomysł)  buy into 4.1 

kupon  coupon 5.2 

kurier  courier 5.6 

łączyć, mieszać  blend 5.2 

łapówkarstwo  bribery 7.1 

łatwość prowadzenia samochodu  
handling 1.1 

lepiej sytuowany,  better off 4.1 

lokalizacja satelitarna lub radiowa  
geopositioning 5.6 

łubianka  punnet 3.6 

luźna rozmowa towarzyska  small talk 
2.4 

mania (na coś)  craze 3.1 

metropolia  metropolis 1.6 

mglisty, rozmyty  fuzzy 8.5 

mieć słabość do kogoś lub czegoś  
have a soft spot for 
someone/something 8.6 

miejsce (konferencji, spotkania)  venue 
1.5 

morderczy, wykańczający (np. o pracy)  
hectic 4.2 

na porządku dziennym  part and parcel 
8.2 

nabór (do szkoły, na uczelnię)  intake 1.4 

nadający się (do danego zastosowania)  
≈ fit for purpose 3.2 

naiwny  naive 8.1 

namieszać (przen.)  mess up 2.1 

narażać na niedobre konsekwencje, 
zagrażać czemuś  ≈ jeopardize 8.6 

natychmiast (prawn.)  forthwith 2.5 

nie narzekam (odp. na pyt. How are 
you?)  mustn't grumble 2.4 

nie spodziewać się (pot.)  ≈ fancy 1.3 

nieodłączna część  part and parcel 8.2 

niewygodny (zwł. o problemie lub 
sytuacji)  awkward 6.4 

nocna zmiana  night shift 3.3 

obchodzić się z kimś jak z jajkiem  
handle someone with kid gloves 4.6 

obiecujący (o osobie)  budding 1.1 

obrabiać (metal, drewno)  machine 3.2 

obrazić (kogoś)  offend 4.1 

ocena pracownika  appraisal interview 
4.2 

odezwać się (do kogoś)  drop 
somebody a line 6.6 

odpowiedzieć  field 6.4 

oferta handlowa  tender 1.5 

ogląd sytuacji  snapshot 7.3 

około  roughly 3.1 

opaska na oczy  blindfold 4.1 

opłacalny  cost-effective 3.2 

opłacić czyjeś zabójstwo  take out a 
contract on someone 8.2 

opłata  fee 1.1 

optymistyczny  upbeat 6.6 

organiczny  organic 6.5 

osiągnąć  accomplish 4.1 

osiągnięcie  accomplishment 1.5 

osoba odpowiedzialna za 
kształtowanie polityki  policy-maker 
7.1 
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osoba zainteresowana  stakeholder 3.2 

oszałamiający  staggering 1.1 

oszust  fraudster 7.1 

owczy pęd  mad dash 2.1 

pieniądze na drobne wydatki  petty 
cash 7.6 

plac (przed budynkiem)  forecourt 4.6 

płytki  shallow 3.6 

pochwała  praise 4.4 

poczta tradycyjna (dosł. "poczta 
ślimacza")  snail mail 2.2 

podać kogoś do sądu  sue 8.5 

podprogowy  subliminal 5.2 

podsumować  recap 6.4 

pokazać się  show up 1.1 

pokonać trudności  iron out 7.4 

poobijać  bruise 3.6 

poparcie  commitment 3.1 

popsuć się (o relacji i sytuacjach między 
ludźmi)  sour 3.1 

porzucić (szkołę, studia itp.)  drop out 
1.2 

posiniaczyć  bruise 3.6 

pośrednictwo (w biznesie)  ≈ brokering 
1.5 

postępować tak, jak się mówi  practise 
what you preach 1.1 

poszukiwanie  quest 2.1 

pożądany  coveted 1.1 

pozyskać (kogoś)  enlist 1.1 

praktyka  practice 8.6 

predyspozycja  aptitude 1.1 

prezentacja handlowa  ≈ pitch 6.1 

promować  foster 4.5 

prowadzić (jakąś czynność)  pursue 8.1 

przebiegły  cunning 6.6 

przednia szyba (w samochodzie)  
windscreen 4.6 

przedobrzyć  overdo 4.4 

przegapić  miss out 1.2 

przegłosować (coś)  vote down 8.2 

przegroda  partition 7.5 

przekopywać się (przen., np. przez 
dokumenty)  trawl through 5.5 

przekręt (zwł. finansowy)  scam 7.1 

przemyśleć coś  take stock 7.4 

przemyślenie (czegoś)  ≈ forethought 
2.5 

przeróbka  makeover 7.1 

przesiewać (przen.)  sift 1.1 

przestarzałość  planned / built-in 
obsolescence 3.1 

przestępstwo w prowadzeniu 
działalności gospodarczej  white-
collar crime 7.1 

przetarg  tender 1.5 

przeterminowany (o płatnościach)  
outstanding 7.6 

przewaga  edge 5.1 

przód, pozycja lidera  forefront 7.1 

przybrać na wadze  put on weight 1.3 

przyciągnąć uwagę  grab someone's 
attention 5.5 

przydałoby się (pot.)  ≈ could do with 
something 4.6 

przygotować się (przen.)  do your 
homework 6.4 

przyjść  show up 1.1,  come along 1.3 

przypomnieć (coś)  recap 6.4 

przyrównywać  liken 
someone/something to something 7.1 

punkt sprzedaży  outlet 3.6 

ramy czasowe  time frame 2.5 

rekiet  protection racket 7.1 

reputacja  track record 6.2 

rowek  groove 3.5 

rozładowana (bateria)  flat 5.6 

rozwiązać (problem)  sort out 4.6 

rysa  scratch 7.6 

samotnik  loner 4.2 

sekret  stealth 5.2 

senność  drowsiness 3.5 

sfałszować  fake 3.1 

shareware (rodzaj oprogramowania)  
shareware 2.5 

siedziba  premises 6.1 

siedzieć z założonymi rękami  sit back 
1.6 

sięgnąć (po coś)  dip into 6.1 

skierować (osobę, sprawę)  refer 8.5 

skinąć głową  nod 6.4 

skomplikowany (zwł. o problemie lub 
sytuacji)  awkward 6.4 

słoma  straw 3.6 

słuchawka (w telefonie)  handset 5.6 

SMS  SMS 5.2 

spór w sądzie  litigation 8.2 

sporządzić (dokument, plan)  draw up 
1.6 

sprzedawca, handlowiec  dealer 4.6 

sprzeniewierzyć (pieniądze)  embezzle 
7.2 

sprzęt elektryczny  white goods 3.1 

sprzyjać (czemuś) 
spuścić coś w toalecie  flush 

something down the toilet 2.1 

stracić szansę  miss out 1.2 

surowce do produkcji  raw materials 6.2 

szanse  odds 6.1 

szopa  shed 3.6 

szwindel (zwł. finansowy)  scam 7.1 

tacka  tray 3.6 

tajny (plan, operacja)  undercover 7.1 

teren firmy  premises 6.1 

timeshare (forma współwłasności 
nieruchomości)  timeshare 5.3 

towarzyski  outgoing 1.5 

tratwa  raft 5.1 

trop, wskazówka  lead 1.5 

trywialny  trivial 2.4 

ubranie, garderoba  garment 3.5 

udziały  stake 6.1 

udzielić nagany  reprimand 7.6 

układać w stos  stack 3.6 

ulatniać się (pot., np. o pieniądzach)  
run out 7.3 

ulżyć  relieve 8.1 

umyć ręce (od czegoś, pot.)  wash your 
hands of 8.2 

unikanie podatków  tax evasion 7.1 

uprawa  crop 8.1 

upychać  cram 2.1 

utrzymanie (nieruchomości)  upkeep 6.5 

uważać coś za oczywiste  take for 
granted 3.1 

w dobrej formie  in good shape 7.4 

walczyć (z czymś lub kimś)  struggle 3.1 

warsztat blacharski  bodyshop 7.6 

wejść na giełdę  float 6.3 

wezwanie do zapłaty (pot.)  chasing 
letter 7.6 

wgniecenie  dent 7.6 

wiążący  binding 8.6 

większość, duża część  bulk 3.6 

won (waluta)  Won 5.6 

wóz lub przewóz   make or break 3.4 

wyciągnąć (coś od kogoś), przen.  elicit 
4.4 

wycofać się (z obietnicy, umowy itp.)  
renege 8.2 

wygasnąć (o ważności dokumentu)  
lapse 8.2 

wymijający  evasive 8.5 

wymuszanie pieniędzy  protection 
racket 7.1 

wyniszczający (o konkurencji)  cutthroat 
1.1 

wyświechtany (o wypowiedzi)  corny 1.1 

wyważony ekologicznie  sustainable 6.5 

wziąć (pot.)  grab 3.3 

zaangażować (kogoś)  enlist 1.1 

zaangażowanie  commitment 3.1 

zabójczy (o konkurencji)  cutthroat 1.1 
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zachowywać dystans  remain aloof 1.1 

zaciągnąć kogoś do czegoś  drag 
someone kicking and screaming 2.6 

zacząć od początku  start from scratch 
4.1, start over 1.2 

zadanie (w ramach pracy lub stażu)  
assignment 1.1 

zagraniczny (fin., zwł. dot. raju 
podatkowego)  offshore  8.2 

zagrzebać  bury 2.1 

zajmować się (jakąś czynnością)  
pursue 8.1 

zakopać  bury 2.1 

zakres  scope 4.1 

zaległy  outstanding 6.2 

zaległy (o płatnościach)  outstanding 7.6 

zależy od subiektywnej oceny  ≈ in the 
eye of the beholder 3.2 

zamożny  affluent 8.1 

zanurkowanie (dosł.)  plunge 5.4 

zaopatrzenie  procurement 1.6 

zapasowy  spare 5.2 

zasadnicza kwestia  bottom line 6.1 

zawieszenie (kogoś w pracy)  
suspension 7.6 

zdrowy, solidny  sound 3.6 

żebrać  beg 6.1 

zgnieść  squash 3.6 

złagodzić (ból, konsekwencje czegoś 
itp.)  alleviate 2.5 

złamanie (prawa, umowy, zasady)  
breach 8.6 

złapać oddech (pot.)  take a breather 2.1 

żłobienie  groove 3.5 

złośliwy  malicious 2.6 

zmiana wizerunku  makeover 7.1 

zmienić coś (radykalnie)  overhaul 2.1 

zmusić kogoś do zrobienia czegoś 
(zwł. stawiając ultimatum)  drag 
someone kicking and screaming 2.6 

żniwa  harvest 3.6 

znosić (coś lub kogoś)  put up with 4.6 

zręczny, sprytny  slick 2.1 

zrobić dobre wrażenie (na kimś)  grab 
6.6 

zrównoważony  sustainable 6.5 

zwabić (kogoś)  lure 5.1 

zwiększać  step up 1.1 

zwolnienie lekarskie "lewe" (wyłącznie 
pot.)  sickie 7.6 

żyletka  razor 5.2

 
 
 


