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This abbreviation stands for ...
TOLES stands for Test of Legal English
Skills.
to organise (UK) / to organize (US)
company (UK) / corporation (US)
partnership
Ltd
PLC
as the name itself implies
quotation / quote
grading scheme
as of
currency
PLN 100 / 100 zlotys / 100 zloty
UK/EU: 19 October 2020 (19.10.20) /
US/CA: October 19, 2020 (10.19.20)
one hundred thousand four hundred
(100,400 / 100 400)
one million (1,000,000)
one point five (1.5)
offer
acceptance (of the offer)
consideration
monetary consideration /
pecuniary consideration /
in-cash consideration
non-monetary consideration /
non-pecuniary consideration /
in-kind consideration
common law
civil law
insolvency
goods / merchandise / wares /
commodities
perishable
warehouse
conveyancing

Ten skrót oznacza ...
TOLES oznacza Test of Legal English Skills.
organizować
spółka kapitałowa
spółka osobowa
skrót od private limited company
skrót od public limited company
jak sama nazwa wskazuje
cytat
skala ocen
na dzień
waluta
100 złotych
19 października 2020 r. (19.10.20)
sto tysięcy czterysta
(100.400 / 100 400)
milion (1.000.000)
jeden przecinek pięć (1,5)
oferta
przyjęcie (oferty)
świadczenie
świadczenie pieniężne
świadczenie niepieniężne
prawo zwyczajowe
prawo cywilne / prawo stanowione /
prawo wywodzące się z prawa rzymskiego
niewypłacalność (czasem też upadłość)
towary

łatwo psujące się / nietrwałe
magazyn
przeniesienie tytułu prawnego do
nieruchomości (też czasem sporządzanie
dokumentów związanych z takim
przeniesieniem)
to set up / to establish / to found / to form założyć np. spółkę
/ to incorporate (to ostatnie tylko do
spółek kapitałowych) (to incorporate
należy wymawiać z -eit na końcu)
bank account
rachunek bankowy / konto bankowe
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cheque (UK) / check (US)
overdraft
statute / Act / Act of Parliament
bill
statement of claim / complaint / claim /
claim form / writ (wersją brytyjską, więc
najbardziej obowiązującą pod kątem
egzaminu jest: claim form)
recruitment
candidate (candidate (rzeczownik) można
wymawiać z -eit lub -et na końcu)
to candidate (to candidate (czasownik)
należy wymawiać z -eit na końcu)
to resolve
resolution
to resolve a dispute
resolution of a dispute
job interview
carriage / transport / transit /
transportation
of goods
carriage / transport / transit /
transportation
of passengers
liquidation
within five years
within two weeks
breach
to breach / to be in breach of
damages
duty of care

54.
55.

due care / due diligence
due diligence

56.
57.
58.

tax authority
fine
to fine somebody / to impose a fine on
somebody
to bind
to be bound by
I am bound by this contract.
something is binding on somebody /
something is binding upon somebody
This contract is binding on me. /
This contract is binding upon me.
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60.
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62.
63.

czek
debet
ustawa
projekt ustawy (czasem też ustawa)
pozew

rekrutacja
kandydat
kandydować
uchwalić
uchwała
rozwiązać spór
rozwiązanie sporu
rozmowa o pracę
przewóz / transport
towarów
przewóz / transport
pasażerów
likwidacja
w ciągu pięciu lat
w ciągu dwóch tygodni
naruszenie
naruszać
odszkodowanie
obowiązek działania z należytą
starannością
należyta staranność
proces / badanie / audyt
due diligence
urząd skarbowy
grzywna
nałożyć na kogoś grzywnę
wiązać
być czymś związanym
Jestem związana/-y tą umową.
coś jest wiążące dla kogoś
Ta umowa jest dla mnie wiążąca.
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64.

65.

to provide consideration / to provide a
consideration (pod kątem egzaminu
preferowaną opcją jest traktowanie
consideration jako rzeczownika
niepoliczalnego i jest to faktycznie częściej
spotykana opcja)
law firm / law office

66.
67.
68.
69.

furniture (rzeczownik niepoliczalny)
a piece of furniture
to preside over something
This company is registered as ...

70.
71.
72.
73.

loan
lender
borrower
to be subject to something

74.
75.
76.

by bank transfer
to be in administration
to go into administration

wykonać świadczenie

kancelaria prawnicza /
kancelaria prawna
meble
jeden mebel
przewodniczyć czemuś
Ta spółka kapitałowa jest zarejestrowana
jako / pod firmą ...
kredyt / pożyczka
kredytodawca / pożyczkodawca
kredytobiorca / pożyczkobiorca
podlegać czemuś / być uwarunkowanym
czymś
przelewem bankowym
być objętym zarządem przymusowym
zostać objętym zarządem przymusowym
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