
Clothes - Ubranie  

Słówko po angielsku: Słówko po polsku: 

all the rage ostatni krzyk mody 

anorak anorak, skafander, ciepła kurtka 

apron fartuch 

artificial fibre włókno syntetyczne 

back to front tyłem do przodu 

badly-dressed kiepsko, źle ubrany 

baggy luźny, workowaty 

bath-robe szlafrok (am.) 

bathing suit kostium kąpielowy 

bead paciorek, koralik 

belt pas, pasek 

blouse bluzka 

bow tie muszek 

bra stanik, biustonosz 

braces szelki 

briefs slipy 

buckle klamra, zapinka (paska) 

button guzik 

cap czapeczka, czapka 

cardigan rozpinany sweter 

casual na co dzień, zwykłe ubranie 

chain łańcuszek 

checked w kratę 

chic szykowny, elegancki 

cloak płaszcz, peleryna 



close-fitting dopasowany 

cloth tkanina, sukno, materiał 

clothes ubranie 

coat płaszcz, palto 

collar kołnierz, kołnierzyk 

corduroy sztruks, sztruksowy 

costume kostjum 

cotton bawełna, bawełniany 

cuff mankiet 

denim derlich, derlichowy 

designer clothes ubranie od projektanta 

dinner-jacket smoking 

dress sukienka 

dressing-gown szlafrok 

dressy szykowny 

dungarees ogrodniczki 

earrings kolczyki 

elegant elegancki 

evening dress suknia wieczorowa 

fashionable modny 

fibre włókno 

flies rozporek 

frills żabot 

frumpy niemodne, bez gustu 

gloves rękawice 

handbag torebka 

handkerchief chustka 

hat kapelusz 



heel 1. pięta 2. obcas 

hem brzeg, rąbek (spódnicy) 

high-heeled z wysokim obcasem 

hood kaptur 

inside out na lewą stronę 

jacket kurtka, marynarka 

jeans dżinsy 

jewellery biżuteria 

jumper sweter (br.) 

kerchief chusta 

knee-length za kolano 

knickers majtki (damskie) 

lace koronka 

laces sznurówki 

leather skóra, skórzany 

leg nogawka 

linen len, lniany 

long johns kalesony 

long-sleeved z długim rękawem 

loose luźny, swobodny 

lycra lajkra 

material materiał 

messy-looking niechlujny, zaniedbany 

mittens rękawice z jednym palcem 

necklace naszyjnik 

nightie koszula nocna 

nylon nylon, nylonowy 

odd nie do pary 



old-fashioned staromodny 

open-necked z dużym, otwartym dekoltem 

outfit wyposażenie, strój 

pants majtki 

petticoat halka 

plain zwykły, bez wzorów 

pocket kieszeń 

polo-necked z kołnierzykiem polo 

polyester poliester 

pyjamas piżama 

ribbon wstążka 

ring pierśconek 

round-necked z okrągłym dekoltem 

rubber boot gumiaki 

scarf szalik 

scruffy niechlujny 

shabby przyniszczony, wytarty 

shawl szal 

shoes buty 

short-sleeved z krótkim rękawem 

shorts krótkie spodenki 

silk jedwab, jedwabny 

skimpy skąpy, kusy 

sleeve rękaw 

sleeveless bez rękawów 

slippers kapcie, pantofle 

smart elegancki, na formalne okazje 

socks skarpetki 



sole podeszwa 

spotted w kropki 

stocking pończocha 

strap ramiączko (ubrania) 

striped w paski, prążkowany 

suede zamsz, zamszowy 

sweater sweter (am.) 

swimming trunks kąpielówki 

swimsuit kostium kąpielowy 

T-shirt koszulka z krótkim rękawem 

tailcoat frak 

tartan w szkocką kratę 

tie krawat 

tight ciasny, obcisły 

tights rajstopy 

to button up zapiąć guziki 

to dress ubrać się 

to dress down ubrać się mniej formalnie 

to dress up wystroić się 

to dress up as przebierać się za 

to fit dopasować (rozmiarem) 

to grow up wyrosnąć (z ubrania) 

to lace up zasznurować 

to let down przydłużyć (np. spodnie) 

to let out poszerzać (np. spodnie) 

to match dopasować 

to put on wkładać, ubierać 

to suit dopasować (do wyglądu) 



to take in zwęzić (np. spodnie) 

to take off rozebrać, zdjąć 

to take up przykrócić (np. spodnie) 

to try on przymierzyć 

to unbutton rozpiąć guziki 

to undo rozpiąć, rozwiązać się 

to undress rozebrać 

to wear nosić 

to zip up zasunąć zamek 

trainers tenisówka, bud sportowy 

trendy trendy 

trousers spodnie 

tuxedo smoking (am.) 

umbrella parasol 

underpants majtki (męskie) 

underwear bielizna 

V-necked z szpiczastym dekoltem 

velvet aksamit, aksamitny 

vest podkoszulek, kamizelka 

wedding dress suknia ślubna 

wedding ring obrączka 

well-dressed dobrze ubrany 

wellingtons kalosze, gumowce 

wool wełna 

woollen wełniany 

wristband mankiet 

zip zamek błyskawiczny 

 


