
 

 Polityka (świat polityki, działalność władz, wydarzenia) 

• I’m not interested in politics.   /ˈpɒlɪtɪks/ 
(Nie interesuję się polityką). 

• To me politics is boring. 
(Dla mnie polityka jest nudna).  
(„Politics” traktujemy tu jak rzeczownik niepoliczalny pomimo „s” na końcu). 

• She is active in local politics. 
(Ona działa w polityce lokalnej/samorządowej). 

 

 Polityka (filozofia lub wytyczne postępowania) 

• Let’s talk about Polish foreign policy.     /ˈpɒləsɪ/ 
(Porozmawiajmy o polskiej polityce zagranicznej). 

• It is our company policy to work naked. 
(Polityka naszej firmy jest taka, że pracujemy nago).  

• We have similar views on social policy. 
(Mamy podobne poglądy na temat polityki społecznej).  

(Policy to też polisa, np. ubezpieczeniowa: 
You should check your insurance policy number). 

 

 Polityk 

• He is a well-known politician.      /pɒlɪˈtɪʃən/   
(On jest znanym politykiem).  

• My job as a politician is to represent citizens in the parliament. 
(Moim zadaniem jako polityka jest reprezentowanie obywateli w parlamencie). 

 Wybory 

• We’re having presidential elections in Poland today.   /iˈlekʃənz/ 
(Mamy dziś w Polsce wybory prezydenckie). 

• Parliamentary/general elections are held every 4 years. 
(Wybory parlamentarne/powszechne odbywają się co 4 lata). 

• I will run for office in the next local elections.    
(Wystartuję w następnych wyborach samorządowych). 

 

 Startować w wyborach / ubiegać się o urząd / kandydować 

• The president is running for office again.    
(Prezydent po raz kolejny ubiega się o urząd). 
(Tutaj z kontekstu wiadomo, że chodzi o powtórny wybór na urząd prezydenta). 

• You should run for president, man.    
(Człowieku, powinieneś kandydować na prezydenta). 
(Po „run for” możemy podać nazwę stanowiska, na które się kandyduje). 

• She will run for mayor in the next elections.    
(Ona wystartuje w następnych wyborach na stanowisko burmistrza). 

 

• Are you going to stand as a candidate for parliament?    
(Czy zamierza pan kandydować do parlamentu?) 

• I need to check if I can stand for election in the first place.    
(Najpierw muszę sprawdzić, czy w ogóle mogę startować w wyborach). 

• He will stand for election to the European Parliament. 
(On wystartuje w wyborach do parlamentu europejskiego). 


