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Wprowadzenie
Niniejsza książka jest drugą z trzech, które tworzą serię Angielski w tłumaczeniach. Business. Część 
druga ma na celu pomóc w opanowaniu i we wzbogaceniu słownictwa na poziomie średnio zaawan-
sowanym, którego znajomość jest niezbędna w świecie biznesu. Praca z tą książką ułatwi nabycie 
takich umiejętności i kompetencji, które zapewnią Ci efektywną komunikację w różnych sytuacjach 
kulturowo-językowych.

O serii
Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam opracować taki sposób nauki, w którym logicznie 
i zgodnie z zasadami skutecznego przyswajania wiedzy przedstawiamy kluczowe zagadnienia leksy-
kalne. Zebraliśmy najczęściej używane w środowisku biznesowym słownictwo oraz wyrażenia językowe, 
które wraz z podręcznikiem Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka tworzą spójną całość. Książka  
Business 1 odpowiada poziomowi podstawowemu (Gramatyka 1, 2), Business 2 – średnio zaawansowanemu  
(Gramatyka 3, 4), a Business 3 – poziomowi zaawansowanemu (Gramatyka 5, 6).

Struktura książki
Każdy rozdział tej książki to jeden temat związany z biznesem. Znajduje się w nim lista słów oraz  
24 zdania w języku polskim i ich tłumaczenie na język angielski. Przed przystąpieniem do nauki 
i ćwiczeń zalecamy zapoznanie się ze znaczeniem zgromadzonych słów, bo wszystkie je napotkasz 
w przykładach zdań. Twoim zadaniem będzie przetłumaczenie zdań, zapisanie swoich tłumaczeń 
i sprawdzenie ich poprawności na następnej stronie.
Istotną częścią rozdziału są Wskazówki, które zawierają wiele cennych objaśnień leksykalnych, m.in. 
synonimy, związki wyrazowe oraz informacje na temat często popełnianych błędów.
Każdy temat obejmuje najważniejsze dotyczące go słownictwo. Ponadto na końcu książki znajduje się 
miejsce, gdzie każdy może tworzyć swój własny, dodatkowy słowniczek zawierający słowa, którymi się 
posługuje na co dzień w swojej pracy i branży.
Do każdego rozdziału starannie dobraliśmy słownictwo stosowane w codziennym języku biznesowym 
mówionym bądź pisanym. Użyliśmy go do tworzenia zdań w języku angielskim odpowiadających  
znajomości gramatyki na danym poziomie. Zdania zostały przełożone na język polski w taki sposób, 
aby ułatwić zapamiętanie słów i proces tłumaczenia ich na język angielski. 
We wskazówkach obok zdań często znajdują się dodatkowe wyrażenia i synonimy, którymi można 
zastąpić podane w tłumaczeniach wyrazy lub zdania. W niektórych przypadkach w zdaniu podane są 
też dwie możliwości przetłumaczenia wyrażeń. Dodatkowo zdania zostały przetłumaczone na język 
polski w taki sposób, aby ułatwić Ci zrozumienie i tworzenie poprawnych wypowiedzi w języku 
angielskim.
Ponadto każdy rozdział zawiera ćwiczenia konwersacyjne, które mają na celu utrwalenie słownictwa. 
Zalecamy udzielenie konstruktywnej odpowiedzi na każde pytanie.

Ćwiczenie z kursem audio
Do książki przygotowany został kurs audio, dzięki któremu można w prosty sposób uczyć się słow-
nictwa i używać języka angielskiego w praktyce. Jej zawartość to ponad siedmiogodzinny kurs, który 
pozwala ćwiczyć nie tylko wymowę i poprawność językową, ale także umiejętność mówienia. Instruk-
cję, jak pobrać kurs, znajdziesz na poprzedniej stronie.



Najpierw usłyszymy wyrazy, które mamy za zadanie przetłumaczyć i powtórzyć po lektorze brytyj-
skim. Następnie nagrane są zdania w języku polskim, które powinniśmy przetłumaczyć i porównać 
z nagraną po nich wersją angielską. Warto zwracać uwagę na artykulację i intonację, powtarzając 
zdania w wersji angielskiej. Ćwiczenie to pozwoli nam nie tylko nauczyć się słownictwa, ale także użyć 
go w kontekście i od razu sprawdzić poprawność gramatyczną, leksykalną i wymowę. Warto powtarzać 
ćwiczenie aż do momentu, gdy dany rozdział nie będzie już sprawiał trudności.

Przeznaczenie książki
Podręcznik ten może być wykorzystywany do nauki języka biznesowego bądź jako uzupełnienie 
regularnej nauki języka angielskiego w zakresie biznesu. Na pewno skorzystają z niego ci, którzy 
pragną opanować, przećwiczyć lub powtórzyć słownictwo biznesowe, sprawdzić swoje umiejętności 
i przetestować swoją wiedzę. Jest on też idealnym narzędziem dla tych, którzy samodzielnie podejmują 
naukę biznesowego angielskiego.
Pamiętaj, że ćwiczenia tłumaczeniowe nie mają na celu uczenia się wyrażeń ani słów na pamięć, 
lecz służą rozwijaniu umiejętności odzwierciedlania polskich wyrażeń w języku obcym 
oraz szybkiego przywoływania kontekstu. Jest to doskonałe ćwiczenie dla umysłu, a także świetny 
sposób na rozwijanie zdolności językowych i tłumaczeniowych.
Systematyczne uczenie się przez wykonywanie zalecanej formy ćwiczeń zapewni Ci językową pewność 
siebie. Dzięki temu podręcznikowi poczynisz duże postępy w zaskakująco krótkim czasie.
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Vocabulary
UNIT 31 PreseNTaTIoNs sTeP by sTeP 
arrangements przygotowania
a venue miejsce (imprezy, spotka-

nia, konferencji)
a seating plan plan usadzenia gości
visual aids pomoce wizualne
handouts materiały (dla uczniów, 

uczestników konferencji)
field dziedzina
a point punkt, sprawa, kwestia, 

pomysł, uwaga

from sb’s perspective z punktu widzenia kogoś 
(np. klienta)

a chart wykres
an enquiry, a query zapytanie
to rehearse przećwiczyć, powtórzyć
to point out wskazywać, zwracać  

uwagę na
to have a look rzucić okiem
to move on to przejść do
to focus on skupiać się na
to illustrate zilustrować

Czy poczyniliście już wszystkie przygotowania  
do prezentacji produktu?

Have you made all the arrangements  
for the product presentation?

Miejsce jest zamówione i plan usadzenia gości 
przygotowany. Muszę się upewnić, że sprzęt 
i pomoce wizualne też są gotowe.

The venue is booked and the seating plan  
is prepared. I have to make sure that all the 
equipment and visual aids are ready too.

Czy byłoby możliwe przećwiczenie prezentacji? Would it be possible to rehearse  
the presentation?

Czy mogę prosić o uwagę? May I have your attention, please?

Dziś chciałbym zaprezentować cechy naszego 
nowego produktu.

Today, I would like to present the features  
of our new product. 

Są cztery rzeczy, na które chciałbym  
zwrócić uwagę.

There are four things that I would like to  
point out.

Jeśli cokolwiek jest niejasne, proszę śmiało 
pytać.

If anything is unclear, please feel free  
to ask (me).

Na początek spójrzmy na materiały, które  
znajdują się przed wami.

To begin with, let’s have a look at the hand-
outs that you can find in front of you.

(To) tyle / To wszystko, co mam do powiedzenia 
w tej kwestii. That’s all I have to say about this issue.

Przejdźmy do następnego punktu. Let’s move on to the next point.

Wracając do tego, co powiedziałem na początku, 
widzimy, jak obiecujący jest to produkt.

Coming back to what I said at the beginning, 
you can see how promising the product is.
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Wskazówki

Prezentacje krok Po kroku
to run over przedłużać, przeznaczyć 

więcej czasu niż zapla-
nowano (np. na prezen-
tację)

to run out of pozostać bez, skończyć 
się

to conclude zakończyć
to hesitate wahać się
briefly pokrótce

to draw sb’s attention 
(to sth)

zwrócić czyjąś uwagę  
(na coś)

to put wyrażać, powiedzieć
to cover przerabiać (materiał, 

temat)
to recap reasumować
to wrap up podsumować
to elaborate (on sth) rozwinąć coś (np. temat), 

podać szczegóły czegoś

Czy poczyniliście już wszystkie przygotowania  
do prezentacji produktu?

Have you made all the arrangements  
for the product presentation?

Miejsce jest zamówione i plan usadzenia gości 
przygotowany. Muszę się upewnić, że sprzęt 
i pomoce wizualne też są gotowe.

The venue is booked and the seating plan  
is prepared. I have to make sure that all the 
equipment and visual aids are ready too.

Czy byłoby możliwe przećwiczenie prezentacji? Would it be possible to rehearse  
the presentation?

Czy mogę prosić o uwagę? May I have your attention, please?

Dziś chciałbym zaprezentować cechy naszego 
nowego produktu.

Today, I would like to present the features  
of our new product. 

Są cztery rzeczy, na które chciałbym  
zwrócić uwagę.

There are four things that I would like to  
point out.

Jeśli cokolwiek jest niejasne, proszę śmiało 
pytać.

If anything is unclear, please feel free  
to ask (me).

Na początek spójrzmy na materiały, które  
znajdują się przed wami.

To begin with, let’s have a look at the hand-
outs that you can find in front of you.

(To) tyle / To wszystko, co mam do powiedzenia 
w tej kwestii. That’s all I have to say about this issue.

Przejdźmy do następnego punktu. Let’s move on to the next point.

Wracając do tego, co powiedziałem na początku, 
widzimy, jak obiecujący jest to produkt.

Coming back to what I said at the beginning, 
you can see how promising the product is.

Przygotowania to też preparations.  
Arrangements możemy tłumaczyć jako przygotowania, 

ustalenia, sprawy organizacyjne.

Inne przydatne wyrażenia to:

The purpose of my presentation is… – Celem mojej 
prezentacji jest…

The topic of my presentation is… – Tematem mojej  
prezentacji jest…

W ramach rozpoczęcia powiemy też:

I’d like to start by showing… – Chciałbym zacząć  
od pokazania…

Let’s begin/start with… – Zacznijmy od…

First of all / Firstly… – Po pierwsze…

Potocznie używa sie też czasownika złożonego  
to kick off – rozpocząć (spotkanie, konferencję,  

rozmowę), np. Let’s kick off by saying that…

Możemy też powiedzieć Let’s go on to the next point.
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Odpowiedz na następujące pytania, używając poznanego słownictwa:

 » How long does it take you to prepare a presentation?

 » Is speaking in public stressful for you?

 » What do you need in order to prepare a presentation? What sources do you use?

Następna rzecz, na której chciałbym się skupić, 
to dystrybucja.

The next thing that I would like to focus on  
is distribution.

Żeby zilustrować tę kwestię, chciałbym zwrócić 
państwa uwagę na ten wykres.

To illustrate this point, I would like to draw  
your attention to this chart.

Żeby wyrazić to w inny sposób, wytłumaczę  
to wam z perspektywy klienta.

To put it another way, I’ll explain it to you  
from a client’s perspective.

Przerobiliśmy/Omówiliśmy już wszystkie części. We’ve covered all the parts.

Teraz chciałbym podsumować główne punkty 
mojej prezentacji.

Now, I’d like to recap the main points of  
my presentation.

Podsumowując, wydaje się, że jest to  
nowatorskie rozwiązanie dla małych firm.

To wrap up, this seems to be a cutting-edge 
solution for small companies.

Czy mógłby pan rozwinąć ten temat? Could you elaborate on that?

Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania? Does anyone else have any questions?

Nie chciałbym przedłużać. Kończy nam się czas. I wouldn’t like to run over. We’re running  
out of time.

To nie jest właściwie moja dziedzina. Polecam, 
żeby pan odwiedził tę stronę internetową, by 
dowiedzieć się o tym czegoś więcej.

That’s not really my field. I recommend that 
you visit this website to find out more about 
it.

Obawiam się, że skończył nam się czas. I’m afraid that we’ve run out of time.

Krótko zakończę, mówiąc, że to była przyjem-
ność gościć was wszystkich tutaj.

I’ll briefly conclude by saying that it was 
a pleasure having all of you here.

Jeśli macie jakieś dodatkowe zapytania dotyczą-
ce produktu, nie wahajcie się wysłać do mnie 
e-maila.

If you have any further enquiries about  
the product, don’t hesitate to e-mail me.
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 » Prepare a presentation about the results of your last project/study.

 » Prepare a presentation about a new service that you are going to offer.

 » Prepare a presentation for a potential investor about a business you’d like to run.

Następna rzecz, na której chciałbym się skupić, 
to dystrybucja.

The next thing that I would like to focus on  
is distribution.

Żeby zilustrować tę kwestię, chciałbym zwrócić 
państwa uwagę na ten wykres.

To illustrate this point, I would like to draw  
your attention to this chart.

Żeby wyrazić to w inny sposób, wytłumaczę  
to wam z perspektywy klienta.

To put it another way, I’ll explain it to you  
from a client’s perspective.

Przerobiliśmy/Omówiliśmy już wszystkie części. We’ve covered all the parts.

Teraz chciałbym podsumować główne punkty 
mojej prezentacji.

Now, I’d like to recap the main points of  
my presentation.

Podsumowując, wydaje się, że jest to  
nowatorskie rozwiązanie dla małych firm.

To wrap up, this seems to be a cutting-edge 
solution for small companies.

Czy mógłby pan rozwinąć ten temat? Could you elaborate on that?

Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania? Does anyone else have any questions?

Nie chciałbym przedłużać. Kończy nam się czas. I wouldn’t like to run over. We’re running  
out of time.

To nie jest właściwie moja dziedzina. Polecam, 
żeby pan odwiedził tę stronę internetową, by 
dowiedzieć się o tym czegoś więcej.

That’s not really my field. I recommend that 
you visit this website to find out more about 
it.

Obawiam się, że skończył nam się czas. I’m afraid that we’ve run out of time.

Krótko zakończę, mówiąc, że to była przyjem-
ność gościć was wszystkich tutaj.

I’ll briefly conclude by saying that it was 
a pleasure having all of you here.

Jeśli macie jakieś dodatkowe zapytania dotyczą-
ce produktu, nie wahajcie się wysłać do mnie 
e-maila.

If you have any further enquiries about  
the product, don’t hesitate to e-mail me.

Podobne zwroty, które stosuje się  
w tym kontekście, to:

In other words… Innymi słowy…

What I mean is… To, co mam na myśli, to…

Na koniec możemy powiedzieć:

To sum up /  
To summarize…

Podsumowując (dosł. 
żeby podsumować)…

Let’s summarize briefly… Pokrótce podsumujmy…

In conclusion… Na zakończenie…

Finally… Na koniec…

Możemy też powiedzieć  
to draw out a discussion – przedłużać dyskusję.

Zamiast to elaborate możemy też użyć  
czasownika to expand on.

Oto kilka innych przykładów pokazujących, jak można 
rozpocząć odpowiedź na pytanie:

That’s a good question. To jest dobre pytanie.

I’m happy/glad you asked 
that.

Cieszę się, że o to 
zapytałeś.

There’s a lot to consider, 
but…

Dużo by tu rozważać, 
ale…

Thank you for asking 
that.

Dziękuję, że o to 
zapytałeś. 
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Vocabulary
UNIT 32 ExprEssIoNs 
first things first wszystko po kolei
first thing tomorrow jutro z samego rana
to sleep on it przespać się z tym  

(problemem, tematem)
to be up to one’s ears 
in work

być zagrzebanym po uszy 
w pracy

to get the business up 
and running

rozkręcić biznes

to turn a blind eye  
to sth

przymykać oko na coś

a total flop kompletna klapa

roaring success oszałamiający sukces
it’s better to be safe 
than sorry

lepiej dmuchać na zimne

to fall through zakończyć się fiaskiem
to run errands załatwiać sprawy
from scratch od zera
to rule out wykluczać
to pay for itself zwracać się (o inwestycji)
to tie up the loose ends zapiąć wszystko na ostat-

ni guzik, doprowadzić 
sprawy do końca

in the long run na dłuższą metę

Mamy dziś bardzo napięty harmonogram,  
ale nie panikuj, wszystko po kolei.

We’ve got a very tight schedule today,  
but don’t panic, first things first.

Oddzwonię do niego jutro z samego rana. I’ll call him back first thing tomorrow.

Nie wiem, co powiedzieć. Prześpię się z tym. I don’t know what to say. I’ll sleep on it.

Przepraszam, ale nie mogłem odpowiedzieć  
wcześniej. Byłem zakopany po uszy w pracy.

I’m sorry, but I couldn’t get back to you 
earlier. I was up to my ears in work.

Ile zajmie rozkręcenie biznesu? How long will it take to get the business  
up and running?

On jest nowy w firmie, więc szef przymyka  
oko na jego błędy.

He’s new to the company so the boss turns 
a blind eye to his mistakes.

Ten produkt mógłby być oszałamiającym  
sukcesem albo kompletną porażką.

This product could be either a roaring success 
or a total flop.

Sprawdźmy tego dostawcę jeszcze raz.  
Lepiej dmuchać na zimne.

Let’s check that supplier once again. It’s 
better to be safe than sorry.

Nasz plan, żeby rozkręcić biznes za granicą, 
zakończył się fiaskiem.

Our plan to get the business up and running 
abroad fell through.

Nie mogę teraz z tobą rozmawiać. Muszę zała-
twić kilka spraw.

I can’t talk to you now. I’ve got to run some 
errands.

Jego szef nauczył się angielskiego od zera  
w kilka miesięcy.

His boss learnt English from scratch in 
a couple of months.
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Wskazówki

not to mince one’s 
words

mówić bez ogródek

a pain in the neck utrapienie, coś lub ktoś  
nieznośny, denerwujący

to go for sth wybrać coś,  
zdecydować się na coś

to have a bone to pick 
with sb

mieć z kimś na pieńku, 
mieć z kimś do pomó-
wienia

just to be on the safe 
side

tak na wszelki wypadek

to get the hang of sth załapać coś
in no time błyskawicznie
to have a lot on sb’s 
plate

mieć mnóstwo spraw  
na głowie

to show sb the ropes pokazać komuś, co i jak
to pull one’s weight przykładać się do pracy

Mamy dziś bardzo napięty harmonogram,  
ale nie panikuj, wszystko po kolei.

We’ve got a very tight schedule today,  
but don’t panic, first things first.

Oddzwonię do niego jutro z samego rana. I’ll call him back first thing tomorrow.

Nie wiem, co powiedzieć. Prześpię się z tym. I don’t know what to say. I’ll sleep on it.

Przepraszam, ale nie mogłem odpowiedzieć  
wcześniej. Byłem zakopany po uszy w pracy.

I’m sorry, but I couldn’t get back to you 
earlier. I was up to my ears in work.

Ile zajmie rozkręcenie biznesu? How long will it take to get the business  
up and running?

On jest nowy w firmie, więc szef przymyka  
oko na jego błędy.

He’s new to the company so the boss turns 
a blind eye to his mistakes.

Ten produkt mógłby być oszałamiającym  
sukcesem albo kompletną porażką.

This product could be either a roaring success 
or a total flop.

Sprawdźmy tego dostawcę jeszcze raz.  
Lepiej dmuchać na zimne.

Let’s check that supplier once again. It’s 
better to be safe than sorry.

Nasz plan, żeby rozkręcić biznes za granicą, 
zakończył się fiaskiem.

Our plan to get the business up and running 
abroad fell through.

Nie mogę teraz z tobą rozmawiać. Muszę zała-
twić kilka spraw.

I can’t talk to you now. I’ve got to run some 
errands.

Jego szef nauczył się angielskiego od zera  
w kilka miesięcy.

His boss learnt English from scratch in 
a couple of months.

W zależności od dnia lub pory dnia wyrażenie  
to możemy zmieniać, np.:  

first thing on Monday – w poniedziałek z samego rana.

Jeśli nie wiemy, co powiedzieć, ponieważ jesteśmy  
zdenerwowani lub nie mamy pomysłu, możemy użyć 

wyrażenia my mind went blank – mam pustkę w głowie.

Rzeczownik business występuje też w następujących 
wyrażeniach:

It’s none of your business. To nie twoja sprawa.

Mind your own business. Pilnuj swojego nosa.

No funny business! Żadnych sztuczek!

Now we’re in business!
Teraz możemy zaczynać 
(mamy wszystko, czego 
nam potrzeba)!

Istnieje też kolokacja resounding success –  
spektakularny sukces.

Więcej ciekawych przysłów można znaleźć w 3. części 
serii Angielski w tłumaczeniach. Business oraz w 6. części 

serii Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka.

Mówimy też:

to do errands załatwiać sprawy

to send sb on an errand wysłać kogoś, żeby 
załatwił sprawę
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12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedz na następujące pytania, używając poznanego słownictwa:

 » Was your last enterprise a roaring success or did it fall through?

 » What kind of investment always pays for itself? Are there any?

 » What do you have to do first thing tomorrow?

Zostaliśmy trochę dłużej w biurze, żeby  
dopiąć wszystko na ostatni guzik przed jutrzej-
szą konferencją.

We stayed at the office a bit longer to tie up  
the loose ends before tomorrow’s conference.

Tamto rozwiązanie było zdecydowanie za drogie, 
więc wykluczyliśmy je.

That solution was far too expensive/costly  
so we ruled it out.

To jest duża inwestycja, która się zwróci. It’s a big investment that will pay for itself.

Na dłuższą metę przyniesie duże korzyści, 
zobaczysz.

It’ll bring high profits in the long run, you’ll 
see.

Nie jestem pewien, w czym jest problem,  
ale szef ma z nami do pomówienia.

I’m not sure what the problem is, but the boss 
has a bone to pick with us.

Miej jakąś gotówkę przygotowaną tak na wszelki 
wypadek.

Have some cash prepared, just to be  
on the safe side.

Nowy system komputerowy jest tak łatwy,  
że załapiesz go błyskawicznie.

The new computer system is so easy that  
you’ll get the hang of it in no time.

Nie jestem pewien, czy będę mógł się z tobą 
spotkać. Mam dziś mnóstwo spraw na głowie.

I’m not sure if I’ll be able to meet you.  
I have a lot on my plate today.

Jim pokaże ci, co i jak. Jim (is the person who) will show you the 
ropes.

Ona nie przykłada się do pracy. Musimy coś  
z tym zrobić.

She’s not pulling her weight. We need to do 
something about it.

On jest bardzo szczery. Mówi bez ogródek. He’s very honest. He doesn’t mince his words.

No cóż, czasem jest denerwujący. Well, he’s sometimes a pain in the neck.

Skoro/Jeśli oferują rabat, zdecydujmy się na to. If they offer a discount, let’s go for it.
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12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

 » Do you manage to tie up all the loose ends when you have a lot on your plate? 

 » Who showed you the ropes when you started in your company?

 » How long did it take you to get the hang of everything?

Zostaliśmy trochę dłużej w biurze, żeby  
dopiąć wszystko na ostatni guzik przed jutrzej-
szą konferencją.

We stayed at the office a bit longer to tie up  
the loose ends before tomorrow’s conference.

Tamto rozwiązanie było zdecydowanie za drogie, 
więc wykluczyliśmy je.

That solution was far too expensive/costly  
so we ruled it out.

To jest duża inwestycja, która się zwróci. It’s a big investment that will pay for itself.

Na dłuższą metę przyniesie duże korzyści, 
zobaczysz.

It’ll bring high profits in the long run, you’ll 
see.

Nie jestem pewien, w czym jest problem,  
ale szef ma z nami do pomówienia.

I’m not sure what the problem is, but the boss 
has a bone to pick with us.

Miej jakąś gotówkę przygotowaną tak na wszelki 
wypadek.

Have some cash prepared, just to be  
on the safe side.

Nowy system komputerowy jest tak łatwy,  
że załapiesz go błyskawicznie.

The new computer system is so easy that  
you’ll get the hang of it in no time.

Nie jestem pewien, czy będę mógł się z tobą 
spotkać. Mam dziś mnóstwo spraw na głowie.

I’m not sure if I’ll be able to meet you.  
I have a lot on my plate today.

Jim pokaże ci, co i jak. Jim (is the person who) will show you the 
ropes.

Ona nie przykłada się do pracy. Musimy coś  
z tym zrobić.

She’s not pulling her weight. We need to do 
something about it.

On jest bardzo szczery. Mówi bez ogródek. He’s very honest. He doesn’t mince his words.

No cóż, czasem jest denerwujący. Well, he’s sometimes a pain in the neck.

Skoro/Jeśli oferują rabat, zdecydujmy się na to. If they offer a discount, let’s go for it.

Podobne znaczenie ma czasownik złożony  
to pay off – opłacić się, np.: 

The investment will pay off  
in the long run. – Inwestycja opłaci się na dłuższą metę.

Możemy powiedzieć też: 
 just in case – na wszelki wypadek.

Jeżeli mamy oprowadzić kogoś po jakimś miejscu, 
używamy czasownika złożonego to show around, np.: 

I’ll show you around. – Oprowadzę cię.

Przeciwne określenie to  
to beat about the bush – owijać w bawełnę.

Antonimem przymiotnika honest jest dishonest.

Określenia to go for sth użyjemy też przy wyborze, np.:

I’ll go for the blue one. – Wezmę niebieski.
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Jak powiesz po angielsku:

1. How many ………………… (oddziały) does your company have in Asia?
2. Where do you keep ………………… (faktury)? In those ………………… (segregatory)?
3. The meeting was ………………… (odwołany) due to ………………… (nieprzewidziane 

okoliczności).
4. What’s the ……………… (zakres) of your ………………… (obowiązki)?
5. Let’s consult it with our ………………… (radca prawny).
6. When are you going to ………………… (emitować akcje) on the ………………… (rynek 

papierów wartościowych)?
7. After the government ………………… (podnieść stawki VAT), annual ………………… 

(wpływy z podatków) rose by 5%.
8. It’s hard to predict the ………………… (wahające się) oil prices.
9. We need to focus on ………………… (rozpoznawalność marki).

10. Is it the ………………… (zysk brutto) or the ………………… (zysk netto)?
11. Once you enter figures on a ………………… (arkusz kalkulacyjny), you can present them in 

a ………………… (wykres).
12. ………………… (Karty stałego klienta) are a good way of ………………… (wzmocnienie)  

………………… (przywiązanie klienta do marki).

Utwórz kolokacje.

1. bull a. executive  
2. limited b. market  
3. chief c. hours  
4. notice d. company  
5. office e. board  

1. board a. union  
2. sales b. representative  
3. money c. indicator  
4. trade d. laundering  
5. economic e. meeting  

1

2

TesT 1 
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1. stock a. session  
2. decimal b. place  
3. capital c. exchange  
4. trading d. flow  
5. cash e. gain  

1. accounts a. tax  
2. fiscal b. group  
3. before c. receivable  
4. target d. year  
5. distribution e. channel  

1. bottom a. literate  
2. computer b. endorsement  
3. search c. time  
4. prime d. engine  
5. product e. line  

Uzupełnij poprawnie zdania.

1. Who is going to ………………… the minutes? 
a. take b. write c. do

2. Ltd. stands ………………… limited company.
a. for  b. in  c. on

3. For any urgent issues, please contact ………………… John Smith.
a. to b. – c. with

4. He’s got the ………………… share of this company.
a. dog’s b. wolf ’s c. lion’s

5. In order to access ………………… this website, you need to log in.
a. on b. to c. –

6. Where did you find …………………?
a. this information b. an information c. these informations

Podaj znaczenia słów po polsku i ich definicje po angielsku.

1. merger

2. turnover
3. stapler
4. venue

5. query
6. to allocate
7. damages
8. fraud

3

4
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TEST

1.
1. branches
2. invoices, binders
3. called off / cancelled, 

unforeseen circumstances
4. scope, duties
5. legal adviser
6. issue shares, stock market
7. raised the VAT rates, tax

revenues
8. fluctuating
9. brand awareness/

recognition
10. gross profit, net profit
11. spreadsheet, graph/chart
12. Loyalty cards, enhancing

brand loyalty

2.
1. bull market
2. limited company
3. chief executive
4. notice board
5. office hours

1. board meeting
2. sales representative
3. money laundering
4. trade union
5. economic indicator

1. stock exchange
2. decimal place
3. capital gain
4. trading session
5. cash flow

1. accounts receivable
2. fiscal year
3. before tax

4. target group
5. distribution channel

1. bottom line
2. computer literate
3. search engine
4. prime time
5. product endorsement

3. 
1. a
2. a
3. b

4. c
5. c
6. a

4. 
1. fuzja
2. obrót/fluktuacja
3. zszywacz
4. miejsce (np. spotkania, 

konferencji)
5. zapytanie
6. przydzielać
7. odszkodowanie
8. oszustwo
9. zaokrąglać

10. rynek, na którym ceny
spadają

11. oscylować / wahać się
12. płatności/zobowiązania
13. detalista
14. gwarancja
15. data ważności
16. koszty stałe
17. firma rozpoczynająca

działalność
18. przewidywać
19. podłączyć do prądu
20. marketing szeptany

5.
1. liability
2. application

3. authorization
4. placement
5. recognisable
6. differentiate
7. entrepreneurial
8. scientists

6.

7.
1. to draw up a budget
2. to break even
3. to run a company
4. to be off sick
5. to draw conclusions
6. to gather data
7. to stick to the schedule
8. to take effect
9. to meet standards

10. to get sth up and running

8.
1. shortcut
2. trainee
3. founder
4. clerk
5. implement
6. desktop
7. publicity
8. sample

I 

Answer key



Zawiera zagadnienia takie jak:
zarządzanie,

finanse i księgowość,
produkcja,

kwestie prawne,
logistyka

i wiele innych.

Zamów część trzecią!

Angielski w tłumaczeniach. 
Gramatyka to wyjątkowy 
komplet podręczników, 
który pozwoli Ci 
szybko i z łatwością opanować 
język angielski.

Sprawdz sie w gramatyce!

Preston Publishing
www.prestonpublishing.pl



BUSINESS   
POZIOM ŚREDNIO ZAAWANSOWANY




