
1

ZOOM IN ON AMERICA

K o n k u r s  B o r n  i n  t h e  U S A

Słowniczek do wybranych numerów czasopisma 

z roku 2016
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Styczeń

achievement:  osiągnięcie

agility: zręczność; zwinność

alternate:  występować na przemian; on 

alternate days:  co drugi dzień

ancestral:  pochodzący od / należący do 

przodków, rodowy; ancestral strength tests – 

rodowe testy siły

antlers:  poroże

approximately:  około; w przybliżeniu

belong to …: należeć do ...

birch bark:  brzozowa barka

branch:  dziedzina; gałąź

caribou:  karibu (zwierzę zbliżone wyglądem do 

renifera)

carrier: tu – osoba, która coś nosi (tyczkę)

coastal:  tu – przybrzeżny, położony nad 

brzegiem

collectively: wspólnie; razem

common feature: wspólna cecha

communities:  społeczności

contestants:  zawodnicy; uczestnicy

credited as:  przypisany jako

crucial:   kluczowy; istotny

currently:  obecnie

curse: tu – klątwa, zły urok

differ:  różnić się

distinct:  wyraźny; wyróżniający się

dozen:  tuzin

drainage:  odpływ; osuszanie

effort:  wysiłek; effort to revitalize: wysiłek w 

celu ożywienia

endurance:  hart, wytrwałość

engaging in …:  angażowanie się w …

event:  wydarzenie

exceed:  przekraczać; whose number exceeds 

20: których liczba przekracza 20

gathering:  zgromadzenie

inhabit:  zamieszkiwać

factor:  czynnik; an important factor of life – 

ważny czynnik życia

feature:  cecha

hook:  tu – zaczepiać się

hosts:  gospodarze

inch:  cal, jednostka miary równa ok. 2,5 cm

increments:  wzrosty; zyski

indigenous languages:  lokalne języki, języki 

autochtoniczne

inhabit:  zamieszkiwać

linguistic similarities:  podobieństwa językowe

livelihood:  źródło utrzymania; utrzymanie

lodging:  stancja; kwatera

maintain:  utrzymywać

marked:  tu – wyznaczany (przez coś)

matrilineal:  od strony matki

moose hide:  skoóa z łosia

particularly:  szczególnie

pastime:  rozrywka

peninsula:  półwysep

plural form:  liczba mnoga, forma liczby 

mnogiej

pole:  tu – tyczka

preserve the language:  ocalić język

prominent:   znaczący, wybitny, widoczny

proximity:  bliskość

rearing: wychowywanie; child rearing: 

wychowanie dzieci

recognized:  tu – uznany za ...

refer to …:  odnosić się do ...

reliance:  zależność
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resolved:  zdecydowany; zdeterminowany

resource:  źródło

rooted:  tu – zakorzeniony, pochodzący z ...; 

rooted in ancestral strength tests: mający 

korzenie w testach siły praktykowanych przez 

przodków

seal:  tu – foka

severe:  trudny; ostry; srogi

simultaneously:  równocześnie, jednocześnie

similarities:  podobieństwa

skill:  umiejętność

slightly:  odrobinę; sligthly different pastimes: 

rozrywki, które nieco się różnią

surrounding:  okoliczny

suspend oneself off:  zawiesić się 

suspended:  zawieszony

thrust:  pchnięcie; szturchnięcie

walrus:  mors

wonder:  tu w – it is no wonder that... : nic 

dziwnego, że ...
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LUTY

account for:  wyjaśnić, uzasadnić

amendment:  poprawka

announced:  ogłoszony

approximately:  około

assign:  przydzielić; assign seats accordingly:  

przydzielić odpowiednio miejsca siedzące

attempt:  próba; attempts to defeat the 

protest: próby zdławienia protestu

attend:  tu – uczęszczać do …

attorney:  adwokat, prawnik

awareness:  świadomość

boycott:  bojkot (grupowy sprzeciw wobec 

kogoś lub czegoś, wyrażający się np. poprzez 

rezygnację z zakupu jakiegoś towaru, unikanie 

czegoś)

broadened:  tu – rozszerzony

centennial:  stulecie, stuletni

charged:  tu – skazana

citizen:  obywatel

commemorate:  upamiętniać

court fee:  opłata sądowa

courteous:  uprzejmy, grzeczny, z kurtuazją; 

courteous treatment:  uprzejme traktowanie

customary: tu w – it is customary to …:  

zwyczajem jest …

defender:  obrońca

demand:  tu – żądanie; until certain demands 

were met: dopóki pewne żądania nie zostaną 

zaspokojone

denote:  oznaczać; denoting a heroine:  

oznaczając/symbolizując bohaterkę

dignity:  godność

disembark:  wysiadać

dispell:  rozwiać (przenośnie); tu w – dispelling 

the myth – rozwiewając mit

display:  wystawa, pokaz; on display: 

wystawiony

distinguished:  tu – wyróżniający się; 

distinguished courage – wyróżniająca się 

odwaga

engaged in …:  zaangażowany w …

equality:  równość

ignited:  wzniecony

imbued:  tu w – imbued with passion for justice

:  przepojony pragnieniem sprawiedliwości

increase:  tu – zwiększyć

inescapable:  nieuchronny, nieunikniony

invalidated:  unieważniony

longed: tu – oczekiwany

militant:  tu – wojowniczy

misgivings:  obawa

National Association for the Advancement of 

Colored People:  Krajowe Stowarzyszenie 

Postępu Ludzi Kolorowych

outstanding:  wybitny; outstanding 

achievement:  wybitne osiągnięcie

possessed: tu w – I became possessed by fear: 

opanował mnie strach

predominantly:  w przeważającej części/mierze

prolonged:  przedłużony; prolonged boycott:  

przedłużony bojkot

racial:  rasowy; racial equality:  równość rasowa

rear:  tu – tył (autobusu)

reenter:  wejść ponownie

refusal:  odmowa

regardless of:  bez względu na 

resistance:  opór

response:  odpowiedź

seamstress:  szwaczka

seeking:  tu – starając się
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segregation ordinance:  rozporządzenie 

dotyczące segregacji rasowej

service:  tu w – church service: nabożeństwo 

kościelne

straw: słoma, słomka; tu w zwrocie – the last 

straw:  kropla, która przepełnia kielich

strength:  siła

sue:  (za)skarżyć w sądzie

Supreme Court:  Sąd Najwyższy

surpass:  przerastać; przewyższać; przekraczać

sustained:  tu – długotrwały, nieprzerwany

unanimously:  jednomyślnie; jednogłośnie

unplumbed passion:  niezmierzona pasja

unveiled:  odsłonięty

vacate:  zwolnić; opuszczać

violation:  pogwałcenie; violation of the 

segregation law:  pogwałcenie prawa segregacji 

rasowej

violence:  przemoc

whether:  czy
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MARZEC

account:  tu w zwrocie – taking into account: 

biorąc pod uwagę

Algonquian:  algonkiński  (określenie grupy 

plemion indiańskich w północno-wschodnich 

stanach USA)

approximately:  w przybliżeniu

artificially:  sztucznie

bay:  zatoka

beloved:  ukochany

berry:  borówka, jagoda

black-capped:  z czarną górną częścią głowy

blueberry:  borówka amerykańska

briefly:  krótko

caterpillar:  gąsienica

chickadee:  gatunek ptaka

coincidence:  zbieg okoliczności

contemporary:  współczesny

contribute:  tu – pisał do

depicted:  odmalowany

develop:  rozwinąć

easternmost:  położony najbardziej na wschód

encourage:  zachęcać

garbage truck:  śmieciarka

genre:  gatunek literacki

habitat:  środowisko naturalne

harsh:  tu – surowy

industry:  przemysł

influence:  wpływ

inlet:  zatoczka

inn:  gospoda, zajazd

lasting:  trwały; lasting influence:  trwały wpływ

leading: wiodący, czołowy

literary genre:  gatunek literacki

logged:  tu – ścinany

measured:  mierzony

mill:  młyn

moose:  łoś

nickname:  przezwisko

pantry:  spiżarka; pantry storage – składowanie 

rzeczy w spiżarce

peninsula:  półwysep

philanthropy: filantropia, dobroczynność

pine:  sosna

pine cone:  szyszka sosnowa

prolific:  płodny

pronunciation:  wymowa

renowned:  sławny, słynny

salmon:  łosoś

secede:  wystapić z..., odłączyć się od ...

seed:  ziarno

sensitivity:  wrażliwość

shoreline:  linia brzegowa

sparsely populated:  rzadko zaludniony

species:  gatunek

testify:  świadczyć o ...

value:  wartość

various:  rozmaity

views: tu – poglądy
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KWIECIEŃ

accompanied:  tu: - przy odgłosach

additional:  dodatkowy

adhere (to …):  stosować się (do …)

adherence:  stosowanie się do czegoś; strict 

adherence to all safety precautions:  ścisłe 

stosowanie się do wszystkich środków 

bezpieczeństwa

advancements:  postępy

anchor:  kotwica

anchorage:  kotwicowisko, miejsce do 

zakotwiczenia

applied:  zastosowany

approval:  akceptacja, zatwierdzenie, zgoda

approve:  akceptować, pochwalać, 

zaaprobować

battleship:  okręt wojenny

bay:  zatoka

bill: tu w – a bill had to be introduced:  trzeba 

było wprowadzić prawo

blast away:  wysadzić w powietrze

cannon:  armata

capable (of ...): zdolny (do ...)

chairman:  prezes, przewodniczący

citizen:  obywatel

comply:  dostosować się; those who failed to 

comply were fired: ci, którzy się nie dostosowali

byli zwalniani

computation:  kalkulacje, obliczenia; tu w – 

computation of stresses: obliczanie naprężeń (w

moście)

crucial issue:  kwestia decydująca

current:  prąd (wodny)

Depression: tu w – Great Depression:  Wielki 

Kryzys (część drugiej i trzeciej dekady XX w.), 

lata załamania finansowego i gospodarczego

desirable:  pożądany

dismissed:  zwolniony

display:  pokaz, wystawa; pokazywać, 

wystawiać

diver:  nurek

drilling: w – hard rock drilling championships: 

mistrzostwa w  wierceniu twardych skał

emperor:  imperator, cesarz

enable:  zezwolić, umożliwić

engineering:  inżynieria, technologia

exhibition:  wystawa

fair:  tu w – fair weather:  ładna pogoda

fearless:  nieustraszony

fend off dizziness:  chronić przed zawrotami 

głowy

festivities:  obchody

foul:  tu – brzydka, wstrętna (pogoda)

high:  tu – high winds: silne wiatry

goof off:  lenić się

influential:  wpływowy

inhabitant:  mieszkaniec

interestingly:  co interesujące

intorduce:  zobacz hasło 'bill'

involved: tu – zaangażowany

iron items:  żelazne części, elementy

issue:  kwestia, sprawa

magnitude:  rozmiar, wielkość

mar:  psuć; mar visibility:  ograniczać 

widoczność

mayor:  burmistrz, prezydent miasta

memoirs:  pamiętniki, wspomnienia

merchant:  kupiec

mouth: tu w – mouth of The San Francisco Bay, 

miejsce w którym Zatoka San Francisco łączy się

z morzem

novel: tu – nowatorski
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obtain:  uzyskać, zdobyć

order: tu w – in order to: w celu

ore veins:  żyły z rudą metalu

origin:  pochodzenie

pageant:  pokaz, parada; historical pageant:  

widowisko historyczne

pedestrian:  pieszy

permit: tu – zezwolenie

picturesque:  malowniczy

previously:  uprzednio, wcześniej

priority:  priorytet

proclaim: ogłosić

require:  wymagać

requirement:  wymaganie

rivet:  nit

rush:  tu w – California Gold Rush:  Kalifornijska 

Gorączka Złota (czasy po odkryciu złota w 

Kalifornii, gdy metal ten był poszukiwany i 

wydobywany na szeroką skalę, często na własną

rękę i w atmosferze brutalnego 

współzawodnictwa)

safety: bezpieczeństwo; safety procedures: 

procedury / sposoby postępowania mające na 

celu bezpieczeństwo pracowników

scaffolding:  rusztowanie

shun:  unikać

simultaneously:  jednocześnie

site:  miejsce; construction site: miejsce 

budowy

slippery:  śliski

span:  rozpiętość

steel:  stal, stalowy; steel wire: stalowy drut

strait:  cieśnina

stresses:  zobacz hasło 'computation'

submitted:  tu – przedstawiony

such:  taki

suspender rope:  lina „szelka”, wspierająca 

konstrukcję mostu wiszącego

suspension (span) bridge: most wiszący

thought: w – the thought was seriously 

considered:  (ta) myśl była rozważana na 

poważnie

tidal current:  prąd wodny wywołany pływem 

(przypływem / odpływem)

turbulent:  niespokojny

undertaking:  przedsięwzięcie

unexpectedly:  nieoczekiwanie

unsightly:  brzydki

venture:  przedsięwzięcie (ryzykowne)

vertical:  pionowy

wire:  drut, przewód
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MAJ

ability:  zdolność; tu w – to the best of my 

ability: najlepiej jak potrafię

abolition: zniesienie czegoś, zakaz

allusion:  aluzja

assassin:  zamachowiec

assassinated:  zamordowany w zamachu

bookkeeping:  księgowość

chief:  wódz

citizen:  obywatel

comparison:  porównanie

distinguish:  odróżniać

domestic:  krajowy

Dutch:  tu – Holender

economical with words:  skąpy w słowach, 

małomówny

electoral voting: głosowanie podczas wyborów

eloquent:  wymowny

'em:  = them w potocznej wymowie

execute: tu – pełnić (urząd)

forced:  zmuszony

Fraudulency: w zwrocie 'His Fraudulency': Jego 

Nieuczciwość (ironiczny zamiennik zwrotu „Jego

Wysokość” itp.)

grant:  nadać

habit:  zwyczaj

hickory:  hikora / orzesznik (gatunek rośliny)

influence:  wpływać

magician:  magik

military: tu – wojsko

nonconsecutive: nienastępujący bezpośrednio 

jeden po drugim

oath:  przysięga

office: tu – office: urząd; w zwrocie – died in 

office: zmarł w czasie pełnienia swojego urzędu

outline:  tu – zarysować, pobieżnie nakreślić

party:  partia

posture:  postura, poza

preacher:  kaznodzieja (osoba wygłaszająca 

kazania)

presidency:  prezydentura

pronunciation:  wymowa

protégé:  protegowany (mający czyjeś poparcie)

reelected:  powtórnie wybrany

requirement:  wymaganie

reunite:  ponownie połączyć (w tekście chodzi o

połączenie stanów północnych z południowymi 

po wojnie secesyjnej)

similarities:  podobieństwa

simultaneously:  jednocześnie

slavery:  niewolnictwo

smooth:  tu np. – uładzony , bezproblemowy, 

spokojny

solemnly:  uroczyście

stature:  tu – wzrost

term: kilka znaczeń – kadencja; term of office:  

okres urzędowania; terms: warunki (dyktowane

przeciwnikowi)

unanimously:  jednogłośnie

unconditional surrender: bezwarunkowe 

poddanie się

Whig:  partia Wigów (od dawna nie istnieje)

wobbly:  chwiejny, chybotliwy, drżący
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CZERWIEC

adjoining:  przyległy

antic:  figiel, błazenada

appropriation: tu w – Niagara Approriation Bill: 

Ustawa o Przejęciu / Przeznaczeniu Wodospadu

Niagara

aquatic:  wodny

assembled anew:  na nowo montowany, 

składany

attempt:  próba

balance:  równowaga

bank:  tu – brzeg rzeki

barrel:  beczka

beneath:  poniżej, pod

bill: tu – ustawa

blindfolded:  z zawiązanymi oczyma

boardwalk:  deptak, promenada nad wodą

border:  granica

brink:  krawędź, skraj

bruise: siniak

caution:  tu – ostrzec (I would caution anyone 

against attempting the feat – ostrzegałabym 

każdego przed próbowaniem tego wyczynu)

compete:  współzawodniczyć

comprise:  składać się (z czegoś)

crossing: tu – tightrope crossings: chodzenie na 

line

dam:  tama

daredevil:  ryzykant, śmiałek

deck:  pokład, taras

division:  tu – część

drowning:  utonięcie

edge:  krawędź

elevation:  wzniesienie

environment:  środowisko

environmentalist:  działacz na rzecz ochrony 

środowiska

established:  założony

exploitation:  eksploatacja

fall:  upaść; upadek; wodospad (zwykle jednak 

używa się wyrazu waterfall); fall of 1829: tu – 

jesień (wyraz amerykański) 1829 roku

fatal:  śmiertelny

favor:  tu w – in favor of:  sprzyjający, 

wspierający

feat:  wyczyn

fine:  grzywna, mandat

footpath:  ścieżka (dla pieszych)

foremost:  najważniejszy

gain popularity:  zyskać popularność

gorge:  przełom (w sensie geograficznym, jak 

np. Przełom Dunajca), wąwóz

growth:  wzrost

hypthermia:  hipotermia, znaczne 

wychłodzenie (organizmu)

industrial:  przemysłowy

injuries:  obrażenia, urazy

interstate: tu – droga międzystanowa

jeopardized:  zagrożony

knowledgeable:  obeznany, mający dużą wiedzę

landscape:  krajobraz

latter:  drugi (ze wspomnianych)

leadership:  przywództwo

leap:  skok

length:  długość

lobbyist:  lobbysta

mill:  młyn

minor:  drobny, pomniejszy

mist:  mgła, mgiełka

movement:  ruch, też: ruch społeczny / 

polityczny itp.



11

network:  sieć

nevertheless:  niemniej jednak

newlywed couple: para zaraz po ślubie

Niagara Falls:  wodospad Niagara

occur:  zdarzyć się, mieć miejsce

order: tu w zwrocie – in order to:  w celu

padded: wyłożony (with a mattress - 

materacem)

particularly:  szczególnie

pastime:  rozrywka

perform:  wykonać

periodically: okresowo

persecution:  szykana, prześladowanie; tu w 

zwrocie  – face persecution: mieć do czynienia z

wymiarem sprawiedliwości, być ściganym przez 

prawo

picturesque:  malowniczy

plunge:  (gwałtowne) opadanie, nurkowanie

preserve:  zachować

protector:  obrońca

rapid:  szybki

recorded: tu – odnotowany

recover:  odzyskać; wydobyć

released:  tu – wypuszczony (film)

remain:  pozostać

removed:  usuwany

request:  prośba, wniosek, żądanie

sculpted:  rzeźbiony

sculpture:  rzeźba

seemingly:  pozornie

show off:  popisywać się

showcase:  gablota; pokazywać w gablocie

skyrocket:  wzrastać

soaked:  przemoczony

soaking wet:  przemoczony do suchej nitki

somersault:  salto; turn somersaults: 

wykonywać salta

source:  źródło

span:  obejmować, rozciągać się

spray:  mgła wodna

strapped:  przytwierdzony rzemieniem

stunt:  wyczyn kaskaderski

superintendent:  kierownik, nadzorca

surround:  otaczać

surroundings:  otoczenie

temptation:  pokusa

thrill:  dreszcz

thundering:  grzmiący, huczący

thus:  w ten sposób

tightrope:  lina, po której chodzi linoskoczek

turbulent:  niespokojny

vast:  obszerny, rozległy, szeroki

venue:  miejsce (odwiedzane przez ludzi)

visionary:  wizjoner, osoba z wizją

volume:  tu – objętość (wody)

waterfall:  wodospad

whereas:  podczas gdy

wire:  drut, kabel, lina (po której się chodzi)

within:  w obrębie; tu – within feet: w obrębie 

kilku stóp (1 stopa = około 30 cm)

wooded:  zalesiony


