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ad hoc ad hoc 6.2 

aktywa assets 7.1 

altruizm altruism 6.1 

ambitny (o młodej osobie) high-flier 4.2 

aneks appendix 1.5 

antena antenna 3.3 

apodyktyczny authoritative 1.4 

arkusz kalkulacyjny spreadsheet 3.3 

arsenał (teŜ przen.) armoury 8.6 

artretyczny arthritic 3.1 

artykuł spo Ŝywczy foodstuff 6.2 

atut asset 4.2 

audytor auditor 5.4 

autonomia autonomy 1.1 

azotan nitrate 6.3 

bez mózgu brainless 2.2 

bez wzgl ędu na regardless of 4.4 

bezwarto ściowy worthless 6.6 

bezwzgl ędny ruthless 7.6 

błyskawiczny meteoric 7.6 

ból głowy headache 1.6 

branding branding 3.1 

być w kontakcie liaise 4.2 

całkowicie odmienny worlds apart 2.1 

cecha feature 3.5 

cena sprzedawcy  asking price 7.3 

charyzmatyczny charismatic 7.6 

chcie ć coś (pot.) fancy 1.5 

chciwy greedy 4.2 

chwyci ć grab 3.2 

ciąć slash 3.1 

cięŜki do wytrzymania adverse 6.1 

codziennie on a day-to-day basis 1.2 

credo credo 6.1 

czas realizacji zadania ≈ turn-around 3.1 

czcionka font 7.5 

czek bankierski draft 8.1 

czepianie si ę (o coś) quibble 3.5 

czerpać (np. satysfakcję) derive 6.5 

czwarty kwartał Q4 2.6 

deska projektowa drawing-board 3.1 

dług nie ściągalny uncollectible 8.6 

dobre stosunki rapport 1.5 

dobrze, Ŝe... it's a good job (that) 1.5 

dochód rozporz ądzalny (po spłaceniu 
zobowiązań) disposable income 7.4 

doło Ŝyć (gratis jakiś produkt) throw in 5.6 

dodatek (do pensji) perk 2.1 

dogmatyczny dogmatic 1.4 

doj ść do siebie bounce back 1.6 

dopasowa ć attune 4.1 

dosta ć nauczk ę ≈ take on board 8.1 

dostawca usług internetowych ISP 2.3 

dostroi ć attune 4.1 

dotycz ący (jakiegoś tematu) relevant 4.3 

duplikat duplicate 2.5 

dyskryminacja pozytywna positive 
discrimination 6.5 

dystans perspective 1.6 

dźwiga ć (cięŜar) bear 6.1 

ekstrawagancki extravagant 6 

energicznie briskly 5.1 

etykieta etiquette 1.1 

ewentualno ść contingency 5.5 

faktoring factoring 8.5 

fala wave 7.2 

faza projektowania ≈ lead-time 3.3 

franczyzobiorca franchisee 3.6 

gałka oczna (przen. osoby oglądające 
stronę www) eyeball 5.1 

gen gene 7.1 

globalne ocieplenie global warming 
6.1 

głupi brainless 2.2 

głupiec fool 3.2 

gro źny threatening 1.4 

grupa fokusowa focus group 3.1 

hak hook 3.4 

historia anecdote 3.4 

hybrydowy hybrid 6.1 

ignorowa ć disregard 8.5 

inercja inertia 4.1 

inicjatywa initiative 1.1 

intuicyjny intuitive 3.5 

iść po trupach dog eat dog 1.2 

jako taki as such 1.2 

jedna sztuka gratis BOGOF 3.6 

Jeszcze raz? (w konwersacji) come 
again? 2.4 

kara (pienięŜna) fine 6.2 

kaucja, depozyt deposit 4.3 

kierat (praca w kieracie) treadmill 4.1 

klips, zatrzask clip 2.2 

kluczowy crucial 7.4 

kłaść nacisk emphasize 2.1 

know-how know-how 3.1 

koncentryczny concentric 3.3 

koneser gourmet 3.6 

konkretny tangible 4.6 

konsekwencja implication 8.4 

kontrowersyjny controversial 4.2 

koń troja ński (komp.) trojan (horse) 2.5 

korzy ść benefit 3.5 

koszty bezpo średnie (przy 
sprzedaŜy) Cost of Sales 7.6 

kształt shape 3.1 

kuchnia mieszana fusion cuisine 3.6 

kurczenie si ę shrinkage 3.1 

kurort resort 8.6 

kurz dust 5.3 

luksusowy premium 3.1 

liczba figure 7.4 

liczy ć na kogo ś count on someone 2.6 

lojalno ść loyalty 8.6 

luźny laid-back 7.1 

łata patch 2.5 

łatwopalny flammable 6.6 

łączenie komputerów w sie ć 
networking 4.5 

łowca głów headhunter 4.2 

magik (teŜ przen.) wizard 8.1 

majstrowa ć przy czym ś (przen.) 
tamper with 3.2 

makieta mockup 3.1 

mało wa Ŝny insignificant 5.4 

mapa chart 3.2 

marnowanie waste 4.6 

masywny bulky 3.4 

matryca blueprint 3.2 

mentor mentor 4.2 

mieć kontakt interface 3.1 

mieć urazę resent 4.4 

miejsce "ci ęŜkiej harówy za psie 
pieni ądze" sweatshop 2.1 

miga ć się skive off 1.1 

mniejszo ść etniczna ethnic minority 6.4 

mowa ciała body language 1.6 

myśleć nieszablonowo think outside 
the box 8.1 

na miejscu (posiłek w restauracji) 
dine-in 3.6 

nabija ć się z kogo ś (pot.) take the 
mickey 1.5 

nabra ć dystansu ≈ step back 4.6 

nabra ć pewno ści find your feet 4.6 

nachalny, rozpychaj ący si ę (teŜ 
przen.) pushy 5.1 

nadzoruj ący regulatory 6.2 

naleŜny (o płatnościach) outstanding 8.5 

naleŜyta staranno ść due diligence 7.1 

namiesza ć (pot.) mess up 1.5 

naśladuj ący coś ≈ copycat 7.3 

następca successor 1.3 

natrętny intrusive 5.1 

natychmiast asap 2.5, on the spot 4.2 

nie rusza ć się stay put 4.1 

niebezpieczny (dla zdrowia) hazardous 6.6 

niech ętny unwilling 5.3, reluctant 5.4 

niedoszły (pretendujący do jakiejś roli) 
≈ wannabe 4.2 

niejasny vague 7.5 

niekonwencjonalny unconventional 
4.2 

niepełnosprawny disabled 6.4 

niespójno ść inconsistency 2.5 

niezabudowana działka greenfield 
site 6.6 

niezale Ŝność autonomy 1.1 
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niezbędnik (coś, bez czego trudno się 
obyć) ≈ workhorse 3.3 

notowany (na giełdzie) publicly-traded 5.1 

nowo przybyły newcomer 7.6 

nurkowa ć dive 1.3 

obci ąć slash 3.1 

obietnica commitment 4.4 

obowi ązujący strój dress code 1.1 

obroty na minute (jedn. miary) rpm 5.3 

obsypa ć kogoś czymś(przen.) smother 5.1 

obudowa składana (w telefonach 
komórkowych) flip cover 3.3 

ocena rating 3.3 

ocena pracownika appraisal 4.3 

oceni ć ponownie reassess 1.6 

oczyścić atmosfer ę (przen.) clear the 
air 1.4 

odej ść (z pracy) quit 8.4 

odpady waste 1.5 

odpowiednik counterpart 2.1 

odpowiedzialno ść społeczna firmy 
corporate social responsibility 6.1 

odwróci ć (swoj ą) uwag ę ≈ take one's 
eye off the ball 7.1 

oferta (w aukcji, na licytacji) bid 7.2 (w 
przetargu) tender 6.4 

okazuje si ę turn out 1.1 

opakowanie konturowe blister pack 3.1 

opłata fee 5.5 

opowiastka anecdote 3.4 

organiczny organic 4.6 

osi ągnięcie achievement 4.4 

oskar Ŝyć (przed sądem) prosecute 7.3 

osoba zainteresowana stakeholder 3.1 

ostatni grosz (przen.) nickel 1.3 

oszcz ędno ści savings 6.3 

oznaczy ć flag 4.2 

paczka (kolegów) posse 4.1 

pakiet package 5.4 

pakowa ć wrap 3.1 

panel boczny side panel 2.2 

parafrazowa ć paraphrase 1.6 

pasek ikon toolbar 2.4 

patent patent 3.3 

paternalizm paternalism 6.5 

pęknąć crack 2.5 

perspektywa perspective 1.6 

pięciocentówka nickel 1.3 

pinball pinball 8.1 

pingowa ć (komp.) ping 3.4 

płaszczyzna porozumienia common 
ground 7.3 

płytki shallow 4.1 

pobicie beating 1.1 

pobiera ć (podatek) levy 8.3 

poczta pantoflowa ≈ word of mouth 8.6 

poda ć do s ądu sue 6.1 

podatny (na coś) susceptible 7.1 

podkrada ć (zwł. z miejsca pracy) pilfer 3.1 

podkre ślać highlight 7.4, emphasize 2.1 

podniesienie standardu upgrade 5.6 

podnosi ć pick 4.1 

podrze ć tear 3.1 

podrzuci ć drop off 8.3 

podstawowy core 4.1 

podwy Ŝka raise 4.2 

podział breakdown 5.5 

pogarsza ć się deteriorate 7.4 

pogl ąd outlook 1.6 

pogłoska rumour 7.2 

pój ść na kompromis compromise 4.1 

pokrzywdzony (mający mniejsze 
szanse niŜ inni) underprivileged 4.6 

polerowa ć polish 1.3 

policzek (idiom.) slap in the face 2.1 

polisa policy 8.3 

poprze ć ≈ align 6.1 

poprzednik predecessor 1.2 

porz ądny sound 6.1 

potencjalny would-be 8.1 

potencjalny klient prospect 5.5 

potoczy ć się (sytuacja) pan out 4.1 

potroi ć triple 2.6 

powie ść novel 4.2 

powołanie calling 4.1, vocation 4.1 

powtarza ć (coś za kimś) echo 1.6 

pozby ć się (czegoś lub kogoś) get rid 
of 3.3 

pozew lawsuit 6.2 

praca bez perspektywy awansu 
dead-end-job 2.1 

pracuj ący na własny rachunek 
freelance 7.3 

precedens precedent 3.4 

predyspozycja aptitude 4.1 

presti Ŝowy prestigious 7.1 

prezentacja handlowa (pot.) ≈ pitch 8.3 

program lojalno ściowy linii lotniczych 
frequent-flyer scheme 8.2 

protekcjonalny condescending 2.2 

przeci ągający si ę protracted 6.3 

przeciek leakage 6.3 

przecieka ć leak 2.1 

przegl ądarka browser 2.1 

przej ąć take over 1.2 

przej ęcie takeover 7.1 

przeładowa ć overload 7.4 

przemy śleć coś think through 4.1 

przeoczenie oversight 8.5 

przerwa na posiłek meal break 2.6 

przerwa na wyj ście do toalety 
bathroom break 2.6 

przestarzało ść obsolescence 2.6 

przesun ąć (uwagę, punkt cięŜkości) 
shift 4.1 

prześwietli ć (np. kogoś) vet 8.6 

przetwarza ć process 5.5 

przewróci ć coś knock over 4.3 

przydziela ć allocate 5.6 

przyj ąć toŜsamość slip into 2.1 

przyje ŜdŜać do biura get in (to the 
office) 1.1 

przymyka ć oko (na coś) turn a blind 
eye (to something) 6.4 

przyszły would-be 8.1 

przytłaczaj ąco overwhelmingly 3.4 

przywoła ć (coś) invoke 7.1 

przyznawa ć acknowledge 4.1 

punkt (na slajdzie w prezentacji) bullet 
point 7.5 

punkt sprzeda Ŝy point of sale 3.1 

pytanie otwarte open question 1.6 

pytanie retoryczne rhetorical question 
3.4 

rachunek rozliczeniowy (w handlu) 
merchant account 5.5 

radosny cheery 2.1 

radzi ć sobie z czym ś cope 3.3 

razem z together with 4.6 

reklama wysyłana poczt ą mailshot 1.5 

rekompensowa ć offset 6.1 

reorientacja zawodowa outplacement 6.3 

replika replica 3.3 

rok przerwy w karierze gap year 4.6 

rotacja pracowników staff turnover 2.6 

równe szanse level playing field 8.1 

rozbicie breakdown 5.5 

rozda ć pass out 1.6 

rozliczy ć settle 8.5 

rozpocz ąć coś (pot.) start the ball 
rolling 4.1 

rozpraszaj ący distracting 7.5 

rozwodni ć (pomysł) water down 3.1 

rozwodnik divorcee 4.3 

rozwój przez kupowanie innych spółek 
external growth 7.1 

ruszy ć (pot.) strike off 4.1 

ruszy ć (z czymś) go ahead 7.3 

ruter router 2.3 

ryzykowny (pot.) dicey 4.1 

rzeźbić sculpt 4.1 

samozatrudniony freelance 7.3 

schemat organizacyjny organigram 1.2 

ściga ć chase 8.1 

świadomy mindful 6.1 

sedno sprawy (pot.) nitty-gritty 5.4 

sieć network 2.3 

sieć lokalna (komp.) LAN 4.5 

siła strength 4.4 

silnie sorely 7.1 

siniak bruise 3.1 

składa ć (pismo, dokument) submit 4.3 

skłonny willing 5.3 

skręcenie (np. kostki) sprain 3.1 

skrystalizowa ć gel 4.1 

skrzynia biegów gearbox 1.5 

słabo ść weakness 4.4 

ślad trace 8.1 

śledzenie (np. przesyłek) tracking 3.4 

ślizga ć się slide 3.6 

slot slot 2.2 

słów na minute wpm 4.5 

solidny sound 6.1 

spawa ć weld 3.1 

sporz ądzić krótk ą list ę (kandydatów) 
short-list 4.6 

sprytny slick 7.6 

sprzeda ć (pot.) pitch 3.1 

sprzedawca w Internecie e-tailer 5.1 
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sprzeda Ŝ wysyłkowa mail order 5.5 

sprzymierzy ć się ≈ align 6.1 

staŜysta intern 1.1 

stop (metali) alloy 3.5 

stopie ń grade 4.5 

strata waste 4.6 

student (przed dyplomem licencjata) 
undergraduate 4.3 

synergia synergy 7.1 

systemy informatyczne IS 4.5 

szafa wn ękowa closet 2.4 

szczegółowo (przen.) granular 4.1 

szczupły slim 6.4 

szczypce pliers 3.1 

szerokopasmowy broadband 2.3 

szkic sketch 3.3 

szmata rag 3.1 

szpiegostwo przemysłowe industrial 
esponage 6.3 

szuka ć browse 3.3 

szybka ścieŜka fast-track 4.2 

taktowny tactful 1.3 

taśmoci ąg conveyor belt 1.5 

termin deadline 1.4 

testowa ć produkt (przed 
wypuszczeniem na rynek) beta test 3.2 

toksyczny toxic 6.6 

tor przeszkód assault course 4.3 

trąbić (o czymś - pot.) trumpet 7.6 

trojan (komp.) trojan (horse) 2.5 

troska concern 4.2 

trudno palny fire-retardant 3.2 

trybik (teŜ przen.) cog 4.3 

twierdzi ć claim 2.6, contend 6.1 

uaktualnienie (komp.) upgrade 5.6 

uczyć się (pot.) pick up 1.1 

uderzy ć (w coś) bump 3.3 

udzieli ć (kredyt, poŜyczkę) extend 8.5 

udziwnienie frill 3.3 

ujednolici ć homogenize 7.1 

umiej ętno ść obsługi komputera 
computer literacy 2.1 

unowocze śnić upgrade 2.3 

upu ścić drop 3.3 

urlop naukowy sabbatical 4.6 

urządzenie device 3.3 

urzędnik słu Ŝby cywilnej civil servant 6.4 

usiłowa ć strive 6.1 

usługa komunalna utility 6.1 

uwaŜać beware 5.1 

uwaŜny mindful 6.1 

uwieść seduce 3.1 

uziemi ć earth 2.2 

walczy ć (z czymś, przen.) wrestle 3.1 

warstwa (dane nałoŜone na obraz 
komputerowy) overlay 3.2 

wbija ć (nóŜ, widelec) stab 3.1 

wcisn ąć (towar - pot.) pitch 3.1 

wczu ć się slip into 2.1 

widok z lotu ptaka bird's-eye view 3.2 

wielozadaniowo ść multitasking 4.2 

wini ć blame 1.3 

właściwa rzecz/zachowanie be the 
done thing 1.1 

właściwy  relevant 4.3 

wło Ŝyć plug in 2.4 

wprowadzenie (na giełdę)floatation 7.2 

wprowadzi ć (na giełdę) float 7.2 

wrak write-off 2.5 

wręczyć hand 4.3 

wściekło ść rage 3.1 

wskoczy ć jump in 4.1 

wst ępny preliminary 8.3, (np. wstępna 
zgoda) tentative 5.4 

wstrz ąsnąć (czymś lub kimś - pot.) 
rock 7.6 

wtargn ąć barge in 5.1 

wtyczka plug 2.4 

wulgarny vulgar 8.6 

wyborny (o jedzeniu) gourmet 5.6 

wybuchn ąć płaczem burst into tears 1.1 

wyci ąg bankowy bank statement 5.2 

wyciek leak 6.3 

wycisn ąć (teŜ przen. - coś z kogoś) 
squeeze 5.6 

wydział (na uniwersytecie) faculty 4.5 

wygasn ąć expire 7.2 

wyja śnić spraw ę sort out 2.3 

wyj ść (z programu) quit 2.4 

wykład lecture 3.4 

wykorzystywa ć tap 4.1 

wył ączenie pr ądu power outage 2.4 

wył ączyć z prądu unplug 2.4 

wymierny tangible 4.6 

wymy ślić come up with 2.6 

wyró Ŝniać się stand out 3.5 

wyrzuci ć (kogoś z pracy) fire 4.2 

wysuwany retractable 3.3 

wywoła ć trigger 3.1, spark 4.1 

wywoła ć poruszenie cause (an) uproar 2.1 

wziąć szturmem (pot.) take something 
by storm 7.3 

wzmocni ć strengthen 3.6 

wzór w krat ę chequered 3.6 

z pierwszej r ęki from the horse's 
mouth 2.6 

za granic ę overseas 2.1, (zwykle do 
raju podatkowego) offshore 7.5 

zaangaŜowanie commitment 1.4 

zablokowa ć się (komp.) freeze 2.4 

zachęta incentive 5.6, (przen.) hook 3.4 

zachowa ć retain 2.2 

zadanie (w ramach pracy lub staŜu) 
assignment 1.1 

zadziałać (pot.) go down 8.1 

zagłębić się w coś dig into something 4.1 

zagro Ŝenie threat 3.6 

zajęcia otwarte (na uniwersytecie) 
open enrolment 7.1 

zakończyć (pot.) wrap up 3.4 

zakres scope 8.3 

zakwaterowanie accommodation 4.6 

zaległy (o płatnościach) overdue 8.5 

załoŜenie presumption 6.1 

zamieni ć swap 2.6 

zamieszanie turmoil 7.1 

zaniedba ć neglect 1.3 

zaniepokoi ć dismay 6.1 

zapalać light 4.1 

zapobiegawczy proactive 8.1 

Ŝartowa ć (pot.) kid 4.3 

zarys overview 1.2 

zaskakuj ący ≈ earth-shattering 4.1 

zastosowa ć się (do jakichś zasad) 
comply 3.3 

zastrasza ć kogo ś bully 2.1 

zawiesi ć się (komp.) crash 2.4 

zawija ć wrap 3.1 

zdolno ść kredytowa creditworthiness 8.1 

zdradzi ć betray 2.1 

zestresowany stressed out 1.1 

zgrzewać weld 3.1 

ziarno bean 6.1 

zielone światło green light 3.4 

zlecić wykonanie pracy zewn ętrznej 
firmie farm out 2.1 

złącze slot 2.2 

złoŜyć (dokument) file 8.2 

zmartwi ć (kogoś) upset 6.6 

zmęczony (po długim locie) jet-lagged 8.3 

zmiana (organizacja czasu pracy) shift 2.6 

zmieni ć zdanie come round 4.4 

znajomy fellow 6.2 

zobowi ązania (w księgowości) 
accounts payable 2.5 

zobowi ązanie commitment 4.4 

zrównowa Ŝony sustainable 6.1 

zrujnowany derelict 6.6

 
 
 
 
 


