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mys-te-ri-ous [mi'stiarias] adj ta
jemniczy 

mys-te-ry ['mistri] s tajemnica 
myth [mi0] s mit 

n 
N [en] skr. 1. (= north) północ 

2. (= northern) północny 
nail |nei3l] s 1. gwóźdź 2. paznokieć 
na-ive [nai'i:v] adj naiwny 
na-ked ['neikid] adj nagi, goły 0 with 

<to> the naked cyc gołym okiem 
namc [neim] s 1. (t. first namc) 

imię; in the namc of... w imie
niu... 2. (t. last <family> namc) 
nazwisko 3. nazwa; cali sb names 
przezywać kogoś 
• v i . nazywać 2. wymieniać 

namc-ly ['neimli] adv mianowicie 
nap [n;ep] i' drzemka; have <take> 

a nap zdrzemnąć się 
napc | neipj s anat. kark 
nap-kin ['nxpkin] s serwetka 
nap-py ['naepi] s br. pielucha, pie

luszka 
nar-row ['nœrauj adj 1. wąski 2. (/. 

narrow-minded) ograniczony 
nas-ty ['na:sti] adj 1. wstrętny 

2. (o problemie) trudny 
nation ['nei/'n] s naród 
national ['nxj"an3l] adj narodowy; 

państwowy; a national anthcm 
hymn państwowy; a national park 
park narodowy 

na ti i in a l i s - m [ 'nx / 3 n3liz 3 m] S 
1. dążenie do niepodległości 2. na
cjonalizm 

na-tion-al-i-ty [,nxJVnastati] i- naro
dowość 

na-tivc ['neitiv] adj 1. wrodzony 
2. ojczysty; a native country ojczy
zna; sb's native language <tongue> 
czyjś język ojczysty; a native 
speaker of... osoba od urodzenia 
mówiąca po... 
• s: a native of... z pochodzenia 
<pochodzący z>... 

nat-u-ral ['naetJVl] adj 1. zwykły 
2. naturalny; natura! resources 
bogactwa naturalne; natura! sélec
tion dobór naturalny 

nat-u-ral-ly f'nœtJVli] adv 1. natu
ralnie, w sposób naturalny 2. oczy
wiście 

na I m e ['neit/a] s 1. natura, przyro
da; a nature reserve rezerwat przy
rody 2. charakter, usposobienie; by 
nature z natury (np. dobry); not be 
in sb's nature nie leżeć w czyjejś 
naturze 

naugh-ty ['norti] adj niegrzeczny 
nau-sc-a ['nD:zia] ,v mdłości 
naval ['neiv3l] adj morski (np. o bi

twie) 0 a naval officer oficer ma
rynarki 

na-vel ['neiv3l] s anat. pępek 
na-vy f'neivi] 4- marynarka wojenna 

0 navy bluc granatowy 
near [ms] adv 1. blisko; ncar here 

blisko stąd 2. prawie (np. doskona
ły) 0 ncar to tears <dcath> bliski 
łez <śmierci> 
• prep blisko (np. okna) 
u adj bliski; nearest relative naj
bliższy krewny; in the near future 
wkrótce, w najbliższej przyszłości 

near-by [.ma'bai] adj pobliski (np. 
las) 

ncar-ly ['mali] adv prawie, blisko 
near-sight-ed [.nia'saitid] adj am. 

krótkowzroczny 
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ncat [ni:t] adj schludny, porządny 
nc-ces-sary ['nes3s3ri] adj koniecz

ny 0 a necessary evil zlo koniecz
ne 0 if necessary w razie koniecz
ności 

nc-ces-si-ty [na'sesati] s 1. koniecz
ność 2. potrzeba; bare ncccssitics 
podstawowe potrzeby 0 of necessi-
ty z konieczności 

neck [nek] s 1. anat. szyja 2. szyjka 
(np. butelki) 0 be up to onc's neck 
in sth tkwić w czymś po uszy 

ncck-lacc ['neklas] i1 naszyjnik; a 
pearl necklace naszyjnik <kolia> 
z peret 

nced [ni:d] v i. potrzebować 
2. z przeczeniem: you don't nced 
<necdn't> nie musisz, nie trzeba 
3. musieć; It nceds to bc donc. 
Należy to zrobić. 
• i- 1. potrzeba (of sth czegoś); if 
nced be w razie potrzeby 2. bieda 

nee-dle ['ni :d°l] i igla 
necd-n't ['ni:d3nt] = nced not 
nega-tive ['negativ] adj (t. gram.) 
przeczący, (o wyniku) ujemny, 
(o stosunku) negatywny 

ne-glect [m'glekt] v 1. zaniedbywać 
2. lekceważyć 

ne-go-ti-a-tions [m,gaujïei/3nz] spl 
rokowania, negocjacje 

neigh-bour ['neiba] s (am. ncigh-
bor ['neib3r]) sąsiad 

ncigh-hnur-hood ['neibahud] i' (am. 
ncigh-bor-hood ['nenVrhud]) są
siedztwo, okolica 0 in the neigh-
bourhood of ... metres około ... 
metrów 

neigh-bour-ing ['neib3rinj adj (am. 
neigh-bor-ing) sąsiedni 

ncigh-bour-Iy ['neibali] adj (am. 
neigh-bor-ly) dobrosąsiedzki 

nei-ther ['naicto, am. 'ni:ôar] adj, 
pron żaden (z dwóch) 
• adv też nie, ani (np. ja) 0 am. 
pot. neither mc ani ja, ja też nic 
• conj (z przeczeniem) neither... 
nor... ani.... ani... 

neph-ew ['nefju:] i bratanek, sio
strzeniec 

nerve [ii3:v] s 1. anat. nerw 2. opano
wanie; losc onc's nerve przestać pa
nować nad sobą 3.pot. bezczelność; 
have the nerve to do sth mieć czel
ność coś zrobić 4. nerves zdenerwo
wanie; get on sb's nerves działać 
komuś na nerwy 

ner-vous ]'n3:vas] adj nerwowy 
nest [nest] i' gniazdo 
net1 [net] s 1. sieć. siatka 2. the Net 

Internet 
net2 [net] adj (br. t. nett) (o docho
dzie) netto 0 net wcight waga netto 
• v (-tt-) zarobić netto 

neu-ter ['nju:ta] adj gram. nijaki 
ncu-tral ['nju:tr*TJ adj neutralny 

• .v mot. bieg jałowy, pot. luz 
ncu-tral-ize ['nju:trelaiz] v (/. chem.) 

neutralizować 
nev-cr ['neva] adv nigdy; Nevcr 

mind! Nie szkodzi! Nieważne! 
You nevcr know. Nigdy nic nie 
wiadomo. 

new [nju:] adj 1. nowy; brand new 
nowiutki; New Year Nowy Rok 
2. świeży 

ncw-ly-wcds ['nju:liwedz] spl no
wożeńcy 

news [nju:z] s 1. wiadomość, wia
domości; good <bad> news dobra 
<zła> wiadomość; hcar news 
(from) mieć wiadomości (od) 
2. the news dziennik (radiowy, 
telewizyjny): on the news w dzień-
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język za zębami hołd one's tongue 0 
ugryźć się w język bite one's 
longue,pot. bite (sth) back 

jodła fbol. tir 
jodyna / iodine 
jogurt m yoghurt, yogurt 
jubiler m jcwcller, am. jeweler 
jubileusz m jubilcc 
jugosłowiański adj Yugoslavian, 

Yugoslav. Jugoslav 
jury n jury 
jutro n I. tomorrow; od jutra za ty

dzień a week from tomorrow, br. 
a week tomorrow, tomorrow week 
2. (przyszłość) tomorrow, future; 
lepsze jutro a brighter tomorrow 
0 adv tomorrow; jutro rano in the 

morning, tomorrow morning 
już adv already, (w pytaniach) yet; 

już niedługo pretty soon; już nie 
no longer, not... any more; nie 
mówiąc już o not to mention; już 
nigdy never again 0 To już (jest) 
coś. That's something. 0 Już po 
wszystkim. It's ail ovcr. 

k 
kabaret m cabaret, floor show 
kabel m cable, (przewód elektrycz

ny) br. flex. lead, am. cord; kłaść 
kabel lay cable 

kabina / cabin, (do glosowania) 
booth, (do przymierzania) fitting 
room, (windy) car; kabina kie
rowcy <motorniczego, maszyni-
sty> a cab: kabina telefoniczna 
br. a (tele)phone <call> box, am. a 
(tele)phonc booth; kabina prysz
nicowa a shower box < stall > 

kabriolet m convertible, cabriolet 
kac m pot. hangover; kac gigant gi-

gantic hangover(s); przespać kaca 
sleep it off 

kaczka/zool. duck 0 kaczka dzien
nikarska a canard 

kaczor m zool. drakę 0 Kaczor Do
nald Donald Duck 

kadłub m (statku) hull. (samolotu) 
fuselage 

kadra / 1. personnel, staff: kadra 
kierownicza management; kadra 
narodowa a national team 2. kadry 
pot. personnel <human resources> 
(department) 

kafel ni. kafelek m tile; kłaść kafel
ki na ścianie tile a wali 

kaganiec m muzzle 
kajak m canoe, sport, kayak 
kajdanki spl handeuffs 
kajuta/cabin 
kakao n kulin. cocoa 
kaktus m bot. cactus 
kalafior m bot. cauliflower 
kalarepa / to/ , kohlrabi 
kaleczyć v (skaleczyć) hurt, injure, 

(ciąć) eut, (drapać) scratch, (ra
nić) wound 0 kaleczyć język mur-
der a language 
• kaleczyć < skaleczyć > się v reji 
hurt <injure, eut, scratch, wound> 
oneself 

kaleka m.f disabled person, invalid, 
(obraźliwie) cripple 

kalendarz m calendar 
kalesony spl underpants; długie ka

lesony pot. long johns 
kalka / carbon paper; kalka tech

niczna a tracing paper 
kalkulator m calculator, kalkulator 

kieszonkowy a pocket calculator 
kaloria ffiz. calorie 
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kaloryfer m radiator; kaloryfer ole
jowy an oil heater 

kalosz m br. wellington (boot), am. 
rubber boot, (nakładany na inny but) 
br. galosh, overshoe, am. rubber 

kałuża/puddle, (np. krwi) pool 
kamera f (filmowa, telewizyjna, wi

deo) camera 
kameralny adj (o przyjęciu) pri-

vatc, (o nastroju) nice, cosy 0 mu
zyka kameralna chamber musie 

kamienica / br. błock of flats, am. 
apartment building <house>, 
(w ubogiej dzielnicy) tenement 

kamień m 1. stone; kamień do za
palniczki a flint 2. (t. kamień 
szlachetny) jewel, gem, precious 
stone, gemstone, (w zegarku) jew
el; kamień syntetyczny a syn-
thetic gemstone 3. med. calculus. 
stone; kamień nazębny plaque. 
tartar 0 kamień z serca a weight 
off one's mind <shoulders> 

kamizelka fbr. waistcoat, am. vest; 
kamizelka ratunkowa a lite jack-
et <am. vest> 

kampania / 1. (wojskowa) cam-
paign 2. (działanie) campaign (na 
rzecz for; przeciw against) 

kamyk m pebble 
Kanadyjczyk m (a) Canadian 
kanadyjski adj Canadian 
kanał m 1. (rów) ditch, (meliora

cyjny) drainage channel 2. (ścieko
wy) drain 3. (sztuczna droga wod
na) canal, waterway; Kanał Su-
eski the Suez Canal 4. (cieśnina) 
channel; kanał La Manche the 
English Channel 5. techn. (np. te
lewizyjny) channel; zmienić kanał 
switch over, br. tum over 6. (dla 
orkiestry, w warsztacie) pit 

kanapa /couch. sofa, settee; kana
pa dwuosobowa < trzyosobowa > 
a two-seater <fhree-seatcr> sofa 

kanapka / (na przyjęciu) canapé. 
(podwójna) sandwich; kanapka 
z szynką <sercm> a ham <cheese> 
sandwich; kanapka piętrowa 
(z trzech warstw pieczywa) a 
double-decker 

kanarek m zool. canary 
kandydat m candidate, (ubiegający 

sie) applicant 
kandydować v be a candidate. 

(w wyborach) stand <am. run> for 
an office 

kangur m zool. kangaroo 
kanister m can 
kant m 1. edge; (u spodni) crease 2. 
pot. (oszustwo) swindle, cheat 0 
pot. puścić kogoś kantem ditch sb 

kantor m exchange office 
kapać v drip 
kapcia/band 
kapelusz m hat: denko kapelusza 

a hat crown; włożyć <zdjać> ka
pelusz put on <takc off> one's hat 

kapitalizm m capitalisai 
kapitał m capital; kapitał akcyjny 

stock; lokata kapitału a capital in-
vestment 

kapitan m captain 
kaplica / chapel 
kapłan m priest 
kapral m corporal 
kapryśny adj capricious 
kapsel m cap 
kaptur m hood 
kapusta j'bot. cabbage; kulin. ka

pusta surowa raw cabbage: kapu
sta kiszona sauerkraut 

kapuśniak m 1. kulin. sauerkraut 
soup 2. (deszcz) drizzle 


