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agresywna reklama hype 5.1
aktywa assets 8.3
majątek assets 8.3
ambicja ambition 4.1
analizować analyse 1.1
atmosfera atmosphere 6.5
au pair au pair 1.3
awaria breakdown 5.3
badanie rynku market research 8.2
balet ballet 5.4
bardzo extremely 1.4
baryłka barrel 7.6
bateria słoneczna solar panel 7.3
bawełna cotton 8.6
bezpośredni numer telefonu direct

number 2.3
bezrobocie unemployment 7.2
bezrobotny unemployed 1.6
bezzwrotny non-refundable 2.5
bieda poverty 4.3
bilbord billboard 5.1
biuletyn newsletter 6.5
błędne koło vicious circle 4.3
bonus bonus 8.6
brać udział attend 1.3
uczęszczać attend 1.3
broszura brochure 5.6
budżet budget 1.3
burzliwy turbulent 7.5
butik boutique 1.6
być zlokalizowanym be located 6.6
call centre call centre 2.2
cecha characteristics 5.2
charakterystyka characteristics 5.2
centrum dystrybucyjne distribution
centre 2.4
chęć desire 5.1
pożądanie desire 5.1
chip (układ scalony) chip 7.6
cień shadow 1.3
coroczny annual 3.5
curry (potrawa) curry 7.3
CV, życiorys CV 1.1
część składowa component 2.5
czoło forehead 5.1
darmowy gadżet freebie 3.5
debet overdraft 1.2
diament diamond 8.3
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dług debt 6.1
długość życia lifespan 7.2
dobrze poinformowany well-

globus globe 8.1
gospodarstwo domowe household 8.3
gracz globalny global player 8.1
informed 4.2
grób grave 1.3
dochód netto disposable income 5.6
gwarantować guarantee 7.4
doładowanie (karty telefonicznej) top- hełm helmet 5.3
up 1.2
ikona icon 4.1
dom towarowy department store 2.1
imigrant immigrant 4.1
dopłacać do czegoś subsidize 5.4
infrastruktura infrastructure 8.5
doradca advisor (alternate spelling:
innowacyjny innovative 5.6
adviser) 1.6
integrować integrate 5.3
dorocznie annually 7.2
jakość quality 4.6
doskonały superior 3.1
kameleon chameleon 1.1
dostępność availability 8.5
kampania campaign 4.5
droga, ścieżka route 3.6
kampus uniwersytecki campus 4.6
drogi (pot.) pricey 5.2
kandydat candidate 1.1
dywersyfikować diversify 6.2
kariera career 1.1
dywidenda dividend 7.1
katalog catalogue 7.4
działka, pole field 7.6
kaucja deposit 1.2
dzielnica peryferyjna outskirts 4.6
depozyt deposit 1.2
dzierżawić lease 5.1
kierownica steering wheel 5.3
wynajmować lease 5.1
kieszonkowiec pickpocket 3.2
edycja limitowana limited edition 4.5 koc blanket 2.6
efektywny efficient 3.1
kompetencje competence 2.3
egzotyczny exotic 5.3
kompromis compromise 5.4
elastyczne godziny pracy flexitime
konferencja conference 1.4
4.4
koniak cognac 6.3
elastyczny flexible 3.1
konkurencyjny competitive 1.1
elegancki elegant 2.1
konkurent competitor 3.2
elektrownia power plant 7.3
konsorcjum joint venture 8.3
element element 4.4
konsultant consultant 2.1
emeryt pensioner 7.3
kontakt contact 4.1
emisja (gazów, spalin) emission 3.6
konwencja convention 3.5
entuzjazm enthusiasm 3.1
konwencjonalny conventional 3.3
etykieta (zbiór zasad) etiquette 5.5
korporacyjny corporate 1.4
fabryka plant 7.6
kosmetyczny cosmetic 3.4
fajerwerki fireworks 1.3
kostium costume 3.5
festyn festivities 6.1
kosz basket 4.3
feta festivities 6.1
krajowy domestic 8.4
finansowy financial 4.1
domowy domestic 3.1
flagowy (=najważniejszy) flagship 2.1
krawiec tailor 4.6
funkcja facility 2.1
krótkodystansowy (zwł. o locie)
garnek pot 6.6
short-haul 3.6
genetycznie zmodyfikowany
krótkotrwały short-lived 7.5
genetically-modified 7.6
kryteria criteria 8.5
giełda papierów wartościowych
krzem silicon 8.3
stock exchange 7.1
globalne ocieplenie global warming kultura culture 1.1
kwalifikacje qualification 1.6
6.2
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kwartalny quarterly 6.5
laboratorium laboratory 3.3
latawiec kite 1.3
lider rynku market leader 3.2
list przewodni cover letter 1.1
logistyka logistics 3.5
logo logo 5.1
lokalizacja location 1.6
lotnictwo aviation 3.2
luksusowy luxury 2.1
magazyn warehouse 3.1
magnat (o przedsiębiorcy
przemysłowym) magnate 4.6
mający związek relevant 1.1
markowy (np. produkt) branded 5.1
mgła fog 8.4
mieć (coś) wspólnego ze sobą have

something in common 1.4
miejsce docelowe podróży

destination 3.2
monopol monopoly 6.2
monsun monsoon 8.5
motto motto 4.1
możliwy do ściągnięcia

downloadable 5.3
mundur uniform 3.6
nadgodziny overtime 8.6
nadwyżka surplus 7.2
nagły wypadek emergency 1.1
nająć (kogoś) do pracy hire 3.2
najnowocześniejszy state-of-the-art
5.3

napisać odręcznie handwrite 1.1
narzędzie vehicle 7.2
środek (do osiągnięcia czegoś)

vehicle 7.2
nawiązywanie kontaktów (zwł.
biznesowych) networking 1.4
nawyk, zwyczaj habit 4.2
nieakceptowalne unacceptable 2.5
niedostatek shortage 4.5
nieobecności absenteeism 6.4
niepełnosprawny disabled 8.6
nieporozumienie misunderstanding
8.3

niewygoda discomfort 3.6
niezadowolony dissatisfied 2.2
nuklearny nuclear 7.3
jądrowy nuclear 7.3
numer wewnętrzny telefonu

extension 2.3
obwiniać blame 2.2
odejść na emeryture retire 8.6
odkupienie buyback 7.1
odpowiedzialność prawna liability
6.1

odprawa (na lotnisku) check in 2.6
odzwierciedlać mirror 1.1
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zameldowanie (w hotelu) check in 2.6
określony specific 3.1
opłacalność profitability 7.6
organiczny organic 3.3 6.6
organizacja charytatywna charity 4.5
oryginalny original 4.1
papierkowa robota paperwork 6.1
parada parade 1.3
pas startowy (na lotnisku) runway 8.4
patent patent 4.6
pestycyd pesticide 3.3
phishing (sposób na włamanie do
systemów elektronicznych)

phishing 7.2
pilny urgent 2.4
plan (spotkania) agenda 1.5
program (spotkania) agenda 1.5
poczta pantoflowa word of mouth 5.1
podanie application 1.1
podsumować sum up 5.4
pogłoski rumour 3.1
pokaz showcase 3.5
polio (choroba) polio 4.5
poradzić sobie cope 4.2
porządek spotkania agenda 5.4
poświęcenie dedication 4.1
poszerzyć expand 8.4
potencjalny potential 5.1 5.2
potrójny triple 7.6
potwierdzić confirm 2.2
powódź flood 8.5
prąd wytworzony przez
hydroelektrownię hydroelectricity
4.6

prawo legislation 8.1
presja pressure 4.4
prestiżowy prestigious 4.6 8.2
producent manufacturer 1.1
produktywność productivity 7.2
prognozować forecast 8.5
prosty straightforward 1.1
nieskomplikowany straightforward 1.1
przeciekać leak 3.2
przedpłacony prepaid 1.2
przedsiębiorca entrepreneur 4.3
przedstawić (propozycję, plan) submit
2.5

przedwczesny untimely 4.6
przejęcie takeover 7.5
przekonać (kogoś) persuade 8.2
przemawiać do kogoś (o produkcie,
reklamie itp.) appeal 8.2
przenieść (się lub kogoś) relocate 8.1
przenieść coś lub kogoś (do innego
miejsca lub obowiązków) relocate 1.1
przenośny portable 5.3
przerywać interrupt 6.3
prześcignąć (stać się lepszym)

overtake 7.2
przetwarzać process 1.6
przetworzony processed 7.6
przewaga nad konkurencją ≈ unique

selling proposition 5.1
przychód ze sprzedaży, pot. w j.
polskim obrót turnover 3.1 7.4
przynoszący odwrotny do
zamierzonego efekt

counterproductive 6.4
punkt sprzedaży outlet 8.1
rachunek za media (prąd, wodę, gaz
itp.) utility bill 1.2
radykalny radical 8.3
rafineria refinery 7.6
ratownik (na plaży) lifeguard 3.2
rdza rust 8.5
realistyczny realistic 8.2
reality show (program telewizyjny)

reality show 4.3
referencje reference 1.1
rejestrować register 1.2
relatywnie relatively 5.6
reputacja reputation 8.1
restauracja grecka taverna 1.6
restrukturyzować restructure 8.3
rezerwacja reservation 1.5
rezygnacja resignation 7.5
rozkładający się w środowisku

biodegradable 6.6
rozmywać się run 5.1
rozpieszczać pamper 5.6
rozróżniać differentiate 5.1
rozszerzać (działalność, asortyment)

expand 3.5
rozwód divorce 1.4
rurociąg pipeline 7.6
rywal rival 5.2
przeciwnik rival 5.2
ryzyko risk 4.2
ryzykowny risky 7.3
samoocena self-assessment 4.4
satelita satellite 5.3
sceptyczny sceptical 8.2
ścisły strict 3.3
seminarium seminar 3.5
sieć (hoteli, restaracji itp.) chain 2.1
siedziba (centrala przedsiębiorstwa)

headquarters 6.1
siedziba (firmy) premises 3.1
teren (firmy) premises 3.1
sierociniec orphanage 4.6
skala scale 2.3
składnik ingredient 3.3
skomplikowany complicated 5.2
skonsolidowany consolidated 7.1
skontaktować się (z kimś) contact 8.2
spekulacja speculation 7.5
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spłacić repay 1.3
spodziewać się expect 1.1
spokojny calm 2.2
spółka zależna subsidiary 3.2
sprzęt kuchenny utensil 6.6
stal steel 4.6
stały permanent 1.3
stan state 3.3
standard standard 2.1
statek do połowu wielorybów whaler
4.6

statystyka statistics 8.4
stażysta intern 4.4
praktykant intern 4.4
stołówka canteen 1.3
streszczenie summary 6.5
struktura structure 6.5
susza drought 1.1
symbol statusu (społecznego,
finansowego itp.) status symbol 5.6
systematyczny systematic 3.1
szansa opportunity 1.6
szczery sincere 2.5
szczęście (o powodzeniu w jakiejś
sytuacji) luck 4.1
szminka lipstick 4.1
szron frost 7.6
szybki prompt 5.5
tablica ogłoszeń (zwł. w Internecie, w
firmie) bulletin board 1.2
tabu taboo 5.1
tajność secrecy 4.1
dyskrecja secrecy 4.1
tania linia lotnicza budget airline 3.6
tankowiec tanker 4.6
technika technique 1.4
telefon stacjonarny landline 1.2
teren przemysłowy industrial estate
4.6

terminal terminal 8.4
termostat thermostat 2.6
terrorysta terrorist 7.3
tęskniący za domem homesick 1.1
towary merchandise 4.5
tranzyt transit 8.4
treking trekking 5.4
tuzin dozen 7.3
twarzą w twarz face to face 6.3
tymczasowy temporary 6.5
ubezpieczenie insurance 1.2
uchodźca refugee 4.6
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uczestnik (konferencji, zebrania)

attendee 3.5
ulatywać waft 4.1
umowa contract 1.2
unikalny unique 1.4

spełniać (np. warunki, kryteria) fulfil
8.1

urządzenie domowe appliance 8.3
utrzymanie maintenance 7.4
konserwacja maintenance 7.4
uznać rachunek credit 2.4
używany second hand 3.6
w dobrym guście tasteful 5.1
wada defect 3.1
wada drawback 8.5
wakat vacancy 1.3
warsztat workshop 3.1
wciągnąć kogoś na krótką listę

shortlist 1.1
wdrożyć implement 3.1
wdzięczny grateful 1.5
wejść na giełdę float 4.5
wiejski rural 4.3
wieża kontroli lotów control tower 8.4
wilgotność humidity 8.5
willa villa 7.3
winnica winery 1.3
wiodący leading 1.6
wirus virus 7.2
wizerunek firmy corporate identity 8.1
woda gruntowa groundwater 8.4
wodoodporny waterproof 5.3
wózek (w sklepie lub bagażowy)

trolley 5.3
wózek inwalidzki wheelchair 4.5
wpływ impact 8.4
wskazówka tip 4.1
współpracownik colleague 1.5
wycena quotation 6.5
wycofać się withdraw 1.1
wyczerpać run out 7.5
zużyć do końca run out 7.5
wyeliminować eliminate 3.1
wygoda convenience 2.1
wyjaśnienie clarification 6.4
wyjątek exception 1.2
wyjątkowy exceptional 2.1
wykrycie detection 5.3
wymóg requirement 1.6
wynajmujący (właściciel
nieruchomości) landlord 1.2
wypełniać (np. warunki, kryteria) fulfil

wypróbowany tried and tested 8.1
wypuścić na rynek launch 4.3
wyrafinowany sophisticated 4.1
wyróżniać się z tłumu stand out from

the crowd 4.2
wyśledzić (kogoś, coś) track down 5.6
wystawa exhibition 2.5
wytwarzać fabricate 7.6
wzór (o osobie) role model 4.2
wzrastać (działalność, asortyment)

expand 6.1
rozszerzać (działalność, asortyment)

expand 6.1
za granicę abroad 1.1
zagraniczny abroad 1.1
zabezpieczenie kredytu (pod zastaw
lub hipotekę nieruchomości)

collateral 4.3
zabezpieczyć secure 7.1
zajęty busy 2.3
zakłócenie (np. pracy jakiegoś
urządzenia) disruption 8.5
załączony attached 1.5
zależny dependent 8.5
załoga (w samolocie, na statku itp.)

crew 3.6
personel (w samolocie, na statku itp.)

crew 3.6
założyć (firmę, gazetę, itp.) found 4.3
założyć (firmę, stowarzyszenie)

establish 8.1
zamorski (dosł.) overseas 8.1
zanieczyszczać pollute 6.2
zapalony (np. cyklista) keen 3.1
zapewnić (kogoś o czymś) assure 5.3
zapewnić jedzenie cater 6.6
żarówka light bulb 8.3
zbankrutowany bankrupt 6.2
zbiór dokumentów file 4.2
teczka file 4.2
zdemotywowany demotivated 6.5
zdrowy (o żywności) wholesome 6.6
zdrowy healthy 6.6
zepsuty broken down 2.4
zgubić wątek lose the thread 6.4
zmarszczyć brwi frown 6.4
znak towarowy trademark 4.5
zrównoważony sustainable 8.6

8.1
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