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charge v. 1. pobierać opłatę (for sth za coś); ~
sb $30 (for sth) policzyć komuś (za coś) 30
dolarów; ~ too much liczyć sobie za dużo
(for sth za coś); how much/what do you ~
for ...? ile kosztuje (u Państwa) ...?, jaka jest
opłata za ...?. 2. obciążać (sumą, opłatą); ~
sth (down) to sb’s account obciążyć czyjeś konto opłatą za coś. 3. ~ sth (on a
credit card) US zapłacić za coś kartą kredytową; I’ll ~ it zapłacę kartą. 4. ~ sb with sth
oskarżać kogoś o coś; ~ sb with an offence
prawn. przedstawić komuś zarzut popełnienia
przestępstwa. 5. form. zobowiązać (sb to do
sth kogoś do zrobienia czegoś); obarczyć, obciążyć (sb with sth kogoś czymś). 6. t. przen.
nacierać na, atakować, szarżować na; ~ toward/at rzucić się l. ruszyć w kierunku/na. 7.
~ (up) ładować (akumulator, baterie; t. arch.:
broń palną). 8. nasycać (sth with sth coś
czymś) (np. wodę dwutlenkiem węgla). 9.
wypełnić, przepełnić (emocjami). 10. warować (o psie gończym). 11. her. ozdabiać herbem. 12. ~ one’s glass form. napełnić kieliszek (w celu spełnienia toastu). 13. ~ the
jury US prawn. udzielać instrukcji ławie przysięgłych (o sędzi). 14. ~ off US spisać na straty; ~ sth off to sth US pot. spisać coś na karb
czegoś; ~ up US pot. ekscytować. — n. 1.
opłata; at no extra ~ bez dodatkowej opłaty;
free of ~ (także at no ~) nieodpłatnie, gratis;
handling ~ opłata manipulacyjna. 2. t.
prawn. zarzut, oskarżenie; bring/press ~s
against sb wnieść oskarżenie przeciwko komuś; clear sb of all ~s oczyścić kogoś z
wszelkich zarzutów; counter/deny a ~ zaprzeczyć oskarżeniu; drop the ~s wycofać
oskarżenie; leave/lay o.s./sb open to a ~
of sth narażać się/kogoś na jakiś zarzut; on a
~ of murder pod zarzutem zabójstwa. 3.
wojsk. l. przen. natarcie, atak, szarża. 4. U
zwierzchnictwo, kierownictwo; odpowiedzialność; be in ~ of sth odpowiadać za coś, kierować czymś; put sb in ~ of sth powierzyć
komuś zwierzchnictwo nad czymś; take ~ of
sth przejąć odpowiedzialność za coś. 5. U
opieka, piecza; be in/under sb’s ~ znajdować się pod czyjąś opieką; take ~ of sb zająć
l. zaopiekować się kimś. 6. podopieczn-y/a.
7. U el. ładunek; be on ~ ładować się (np. o
akumulatorze). 8. ładunek wybuchowy; nabój
(materiału wybuchowego); łuska (naboju). 9.
hutn. wsad, nabój. 10. form. polecenie (to do
sth zrobienia czegoś). 11. her. przedstawienie
heraldyczne. 12. emotional ~ ładunek uczuciowy l. emocjonalny. 13. get a ~ out of

sth US pot. mieć frajdę z czegoś. 14. reverse the ~s Br. tel. dzwonić na koszt wzywanego.

