
Lp. Polski English 

1.  do góry nogami upside down 

2.  na głuchej prowincji at the back of beyond 

3.  na górze at the top 

4.  na krawędzi on the edge 

5.  na przedmieściach in the suburbs 

6.  nad jeziorem on the lakeside 

7.  o rzut kamieniem a stone’s throw away 

8.  odległy faraway 

9.  otaczający surrounding 

10.  z drugiej strony on the other side 

11.  pod ręką close at hand 

12.  poniżej below 

13.  powyżej above 

14.  poza zasięgiem głosu out of hearing 

15.  przyległy adjacent 

16.  tu i tam here and there 

17.  u podnóża at the foot 

18.  w niewielkiej odległości at no great distance 

19.  po sąsiedzku next door 

20.  w sąsiedztwie in the neighbourhood 

21.  w zasięgu głosu within hearing distance 

22.  w połowie drogi do halfway to 

23.  wśród among 

24.  wysoko high 

25.  z przodu ahead 

26.  z tyłu in the back 

27.  za granicą abroad 

28.  punkt orientacyjny landmark 

29.  skrót short cut 

30.  tam i z powrotem backwards and forwards 

31.  w dół ulicy down the street 

32.  w górę ulicy up the street 

33.  rozejrzeć się  look all over  

34.  Czy możesz wskazać mi drogę do…? Could you tell me the way to…? 

35.  Idź cały czas prosto. Go straight on. 

36.  mniej więcej gdzie whereabouts 

37.  Sam jestem tu obcy. I am a stranger here myself. 

38.  Skręć w drugą w prawo. Take the second turning on the right. 

39.  Skręć w pierwszą w lewo. Take the first turning to the left. 

40.  Trudno tam nie trafić.  You can’t miss it. 

41.  bezruch immobility 

42.  cel podróży destination 

43.  krok step 

44.  wzrastać  rise 
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45.  ruch motion 

46.  gładki smooth 

47.  niepewny hesitant 

48.  niezgrabny clumsy 

49.  ociągający się sluggish 

50.  ostrożny cautious 

51.  stały steady 

52.  stopniowy gradual 

53.  szybki rapid 

54.  w ślimaczym tempie at a snail’s pace 

55.  zręczny dexterous 

56.  zwinny agile 

57.  brnąć z trudem wade 

58.  osiągnąć cel reach a target 

59.  mieszać stir 

60.  odjechać depart 

61.  odlecieć take off 

62.  pośliznąć się slip 

63.  przyspieszyć accelerate 

64.  rozrzucić scatter 

65.  ślizgać się slide 

66.  unikać avoid 

67.  wędrować hike 

68.  wejść enter 

69.  zbierać pieniądze  raise money 

70.  zbierać  gather 

71.  zbliżać się approach 

72.  zmniejszyć decrease 

73.  zwiększyć increase 

74.  gnać jak pocisk move like a shot 

75.  pędzić jak strzała move like an arrow 

76.  Pospiesz się! Hurry up! 

77.  porównanie comparison 

78.  różnica distinction 

79.  różnorodność variety 

80.  nie do odróżnienia indistinguishable 

81.  podobny do similar to 

82.  przeciwstawny opposite 

83.  różny od different from 

84.  mieć dużo wspólnego have a lot in common 

85.  nie mieć nic wspólnego have nothing in common 

86.  porównać do compare to 

87.  porównać z  compare with 

88.  czerwony jak burak as red as a beetroot 

89.  drżeć jak liść shake like a leaf 



90.  dumny jak paw as proud as a peacock 

91.  działać jak czerwona płachta na byka be like a red rag to a bull 

92.  łagodny jak baranek as gentle as a lamb 

93.  lekki jak piórko as light as a feather 

94.  mądry jak sowa as wise as an owl 

95.  mokry jak kura as wet as drowned rat 

96.  podobni jak dwa ziarnka grochu as like as two peas in a pot 

97.  silny jak wół as strong as an ox 

98.  ślepy jak kret as blind as a mole 

99.  śpiewać jak słowik sing like a nightingale 

100.  kałuża puddle 

101.  para wodna water vapour 

102.  powódź flood 

103.  pragnienie thirst 

104.  rów ditch 

105.  staw pond 

106.  studnia well 

107.  tama dam 

108.  źródło wody water source 

109.  chlapać splash 

110.  kapać drip 

111.  marnować waste 

112.  nalewać pour 

113.  nawadniać irrigate 

114.  płynąć (o wodzie) flow 

115.  unosić się na wodzie float 

116.  pryskać sprinkle 

117.  przelewać się overflow 

118.  rozlewać spill 

119.  topnieć melt 

120.  wyciekać leak 

121.  wysychać (np. o rzece) dry up 

122.  bieżąca woda running water 

123.  wodoodporny waterproof 

124.  chłodzić cool 

125.  gotować (np. wodę) boil 

126.  parować steam 

127.  kroić w plastry slice 

128.  łuskać (np. groch) shell 

129.  Nie ma za co. Not at all. 

130.  obierać  peel 

131.  odgrzać reheat 

132.  piec ciasto bake 

133.  piec mięso roast 

134.  płukać rinse 



135.  podgrzać warm up 

136.  posłodzić sweeten 

137.  przegotować (zbyt długo) overcook 

138.  przesiewać przez sito sieve 

139.  przygotować prepare 

140.  przypalić burn 

141.  przyprawiać spice 

142.  siekać (np. jarzyny) chop 

143.  smażyć fry 

144.  trzeć na tarce grate 

145.  wyciskać sok squeeze juice 

146.  zemleć grind 

147.  mięso mielone mince 

148.  To jest pyszne! It’s delicious! 

149.  Obiad jest w piekarniku. Dinner’s in the oven. 

150.  danie główne main course 

151.  jajecznica scrambled egg 

152.  jajko gotowane boiled egg 

153.  jajko sadzone fried egg 

154.  posiłek meal 

155.  podawać/obsługiwać przy stole serve up 

156.  przekąsić coś have a snack 

157.  przybierać na wadze put on weight 

158.  ucztować feast 

159.  Gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść.  Too many cooks spoil the broth. 

160.  cukierniczka sugar bowl 

161.  dzbanek na mleko milk jug 

162.  filiżanka cup 

163.  łyżeczka teaspoon 

164.  łyżka spoon 

165.  nóż knife 

166.  obrus tablecloth 

167.  serwetka napkin 

168.  sztućce cutlery 

169.  świecznik candlestick 

170.  taca tray 

171.  talerz plate 

172.  wazon vase 

173.  widelec fork 

174.  wykałaczka toothpick 

175.  gryźć bite 

176.  mieć czkawkę have hiccups 

177.  nakryć do stołu set the table 

178.  połykać swallow 

179.  posprzątać ze stołu clear the table 



180.  siedzieć przy stole sit at the table 

181.  żuć chew 

182.  żuć głośno munch 

183.  Czy mogę odejść od stołu? Please may I leave the table? 

184.  Uważaj na twoje maniery przy stole! Mind your table manners! 

185.  Jestem syty, dziękuję (potocznie) I am full, thanks. 

186.  Proszę podać cukier.  Pass the sugar please. 

187.  Proszę się częstować. Please, help yourself.  

188.  Proszę sobie dołożyć.  Please have some more. 

189.  niedola misery 

190.  radość joy 

191.  smutek sorrow 

192.  strata loss 

193.  zachwyt delight 

194.  zadowolenie satisfaction 

195.  żal grief 

196.  nieprzeparta radość overwhelming joy 

197.  radosny joyful 

198.  zadowolony glad 

199.  zaniepokojony upset 

200.  brać sobie coś do serca take something to heart 

201.  być w dobrym nastroju be in a good mood 

202.  cierpieć suffer 

203.  wyczekiwać czegoś look forward to 

204.  bujać w obłokach be up in the clouds 

205.  szlochać weep 

206.  odwaga courage 

207.  tchórz coward 

208.  trema stage - fright 

209.  drżeć tremble 

210.  ośmielić się dare 

211.  gość guest 

212.  gospodarz  host 

213.  nieproszony gość gatecrasher 

214.  nuda boredom 

215.  pozdrowienia greetings 

216.  zaproszenie invitation 

217.  gratulować congratulate 

218.  faktura invoice  

219.  przedstawić  introduce  

220.  nieoczekiwany unexpected 

221.  nieuprzejmy impolite 

222.  oczekiwany expected 

223.  towarzyski sociable 

224.  uprzejmy polite 



225.  Proszę się rogościć. Make yourself at home. 

226.  etykieta label 

227.  klient customer 

228.  obniżka cen reduction 

229.  okazja bargain 

230.  paragon receipt 

231.  przymierzalnia fitting room 

232.  rabat discount 

233.  samoobsługa self-service 

234.  sklep store 

235.  targ/rynek market 

236.  wózek w sklepie trolley 

237.  wyprzedaż  sale 

238.  zakup purchase 

239.  wartość worth 

240.  płacić czekiem pay by cheque 

241.  płacić gotówką pay in cash 

242.  narzekać complain 

243.  wyprzedać  sell out 

244.  wydawać resztę give change 

245.  wymieniać exchange 

246.  zapakować coś wrap something up 

247.  bezwartościowy worthless 

248.  dostępny available 

249.  wygórowana cena exorbitant price 

250.  tani jak barszcz dirt cheap 

 


