You’d be the judge
LINK

You'd be the judge is a project of the creators of the website www.justice.gov.uk, which contains resources for
legal professionals. The projects aims at shedding some light on how the UK justice system works and how
judges and magistrates pass sentences. Eight real-life cases, including the sentences passed and their
explanations, are provided.
It is a deep well of legal vocabulary, which can be used both in language classroom and for self-study. This
worksheet provides a list of words, expressions and collocations extracted from the videos. What follows is a
list of items translated into Polish together with links to sets on Quizlet.com.
Each case is separate and is treated as such in the worksheet, which means that some part of vocabulary may
repeat between the different sections of the worksheet. The words and expressions from the vocabulary lists
come from both videos and pop-up windows appearing after you watch each of the videos. The worksheet can
also be used to teach the difference between different registers of the language, formal vs informal, and legal vs
everyday language.
DISCLAIMER: This worksheet is only for educational purposes. It should be noted that each legal system has its peculiarities and oftentimes
it is difficult or impossible to find an exact equivalent of certain terms in another language, so the translations herein are frequently only the
closest approximations. They also reflect the meanings of the words and expressions only as they were used on www.ybtj.justice.gov.uk.
Since the author of this worksheet is not trained as a legal specialist, these materials should be used with caution.
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INTRO
justice
a magistrate
to pass a sentence
a decision-making process
an offender
to charge someone with
to hear evidence
to receive a sentence
to be lenient
to be harsh

THREATENING BEHAVIOUR
to find someone guilty
to threaten
defendant
previous convictions
an offence
threatening behaviour
a police interview
to put someone in fear of
physical violence
to plead guilty
to plead not guilty
a magistrates’ court
to hear a case
a magistrate
sentencing guidelines
to take into account
to be vulnerable
an aggravating factor
swear at someone
to punch someone
to mouth off
a mitigating factor
to feel threatened
a yob
to be over the top
your worships
a nervous wreck
a previous conviction
to express remorse for
to lose one’s temper
a serious offence
a community sentence
an impulsive action
genuine remorse
compulsory unpaid work
to make amends

TEEN CRIME
juvenile robbery
liaise between
a guardian
to make yourself acquainted with
a defendant
rehabilitation
a young offender
to reoffend
CCTV footage
to truant from school
an aggravating factor
a mitigating factor
a tougher sentence
to emphasise
to victimise
to plead guilty
to comply with previous sentences
to be led astray
compensation
reparation
a fine
community sentence
detention
custodial sentence
financial penalty
curfew
supervision meetings
vocational training
harmful effect
to improve one’s behaviour

VANDALISM
criminal damage
magistrates’ courts
sentencing guidelines
a lawful excuse
to plead guilty/not guilty
to shout at the top of one’s voice
prosecution
scratches
an identity parade
to hear evidence
to weigh up all the factors
your worship
a juvenile
an aggravating factor
characteristic behaviour
to act in one’s favour
a steady job
it is up to the judge
to be convicted of
curfew
an electronic tag
a probation officer
to impose a sentence
deliberate damage
significant damage
to impose community sentence
to bear in mind that
to put a damper on one’s social life

MUGGING
robbery
magistrates’ court
the Crown Court
street mugging
a court clerk
a trial
to keep record of proceedings
to plead guilty/not guilty
a probation officer
the risk of harm
likelihood
to be grabbed from behind
to hold a knife to someone’s throat
to force someone to
to hand over your handbag
in a distressed state
to alert a passer-by
in the vicinity
to be in possession of
mitigating factors
the gravity of a crime
previous convictions
a long-standing drug addict
to carry out a robbery
to feed one’s drug habit
to express profound remorse
to cause distress
an appropriate sentence
to receive a prison sentence
imprisonment
aggravating factors
mitigating factors
to decrease a sentence
utterly deplorable
to excuse some behaviour
in someone’s favour
supervision
probation service

DRUG DEALING
possession with intent of supply
the Crown Court
on behalf of the judge
on the charge of
to plead guilty
magistrates’ court
to be apprehended by police
to intend harm
to stand to gain financially
aggravating factors
mitigating factors
an express intention of
to make a considerable profit
to dispose of something
conceal evidence from the police
hiding the evidence
punitive high interest rates
under financial stress
a sole carer of her daughter
to inflict harm
to act solely for financial gain
to be mindful of
to balance something against
class A drugs
to conceal evidence
probation service

BURGLARY
domestic burglary
a trespasser
a dwelling
to plead guilty/not guilty
a magistrates’ court
a court clerk
a trial
to keep record of the proceedings
premises
to be ransacked
a defendant
a jury foreman
offender’s circumstances
risk of reoffending
a heroin addict
acute withdrawal symptoms
an act of considerable desperation
to cause distress
to express one’s sincere apologies
to get one’s life sorted out
custody
immense stress
to take into account
mandatory sentence
to make constructive efforts to
to overcome a problem
to merit a prison sentence
the law requires a judge to..
exceptional circumstances
to conclude a case

MANSLAUGHTER
the Crown Court
a court clerk
sentencing hearing
to recap what happened
to be incensed
to regain consciousness
My Lord
to give evidence
involuntary manslaughter
an unlawful act
to intend to kill
aggravating factors
mitigating factors
a pre-determined attack
to be actively in pursuit
to inflict violence upon
judge’s discretion
unlawful violence
to be out of somebody’s character
an unblemished record
previous conviction
personal mitigation
to pass a sentence
the Court of Appeal
custody
culpability
foreseeably
to inflict violence
to inflict harm
to be mindful that
probation service
to breach the terms of his release

MURDER
the Crown Court
court clerk
on behalf of the judge
to be charged with murder of
a magistrates’ court
to plead guilty/not guilty
a jury
to be convicted
key facts
a frail man
to suffer a stroke
to stamp on someone’s throat
to grip tightly around a throat
to lay motionless
internal bleeding
a larynx
to strangle someone
fingerprints
to burgle
jury foreman
aggravating factors
to raise mitigating factors
unrelenting ferocity
to express remorse
to express regret
a mental disorder
a tariff
to be on licence
to impose a life sentence
to serve a prison sentence
stringent assessment
to pose risk to the public
a breach of licence conditions
to attack viciously
callous disregard for someone’s life
an indication of remorse
to inflict violence
to be indifferent to
to be intoxicated
a Parole Board

INTRO

LINK TO QUIZLET

justice - sprawiedliwość
a magistrate - sędzia pokoju
to pass a sentence - wydać wyrok
a decision-making process - proces
decyzyjny
an offender - sprawca
to charge someone with - oskarżyć
kogoś o
to hear evidence - wysłuchać zeznań
to receive a sentence - dostać wyrok
to be lenient - być pobłażliwym
to be harsh - być surowym
THREATENING
BEHAVIOUR GROŹBY

LINK TO QUIZLET

to find someone guilty - uznać kogoś
za winnego
to threaten - grozić
defendant - oskarżony/a
previous convictions - wcześniejsze
wyroki
an offence - przestępstwo /
wykroczenie
a police interview - policyjne
przesłuchanie
to put someone in fear of - zastraszyć
kogoś
physical violence - przemoc fizyczna
to plead guilty - przyznać się do winy
to plead not guilty - nie przyznać się do
winy
a magistrates’ court - sąd pokoju / sąd
niższej instancji
to hear a case - rozpatrzyć sprawę
a magistrate - sędzia pokoju
sentencing guidelines - wytyczne
dotyczące wydawania wyroków
to take into account - wziąć pod
uwagę
to be vulnerable - słaby / wrażliwy /
bezbronny
an aggravating factor - okoliczność
obciążająca
swear at someone - wyzwać kogoś
(obrazić)
to punch someone - uderzyć kogoś
pięścią
to mouth off - głośno dać wyraz
czemuś / pyskować

a mitigating factor - okoliczność
łagodząca
to feel threatened - czuć się
zagrożonym
a yob - chuligan
to be over the top - przesadzić /
przejść samego siebie
your worship - wysoki sądzie
a nervous wreck - wrak człowieka (z
nerwów)
a previous conviction - wcześniejsze
wyroki
to express remorse for - wyrazić
skruchę z powodu
to lose one’s temper - stracić
panowanie nad sobą
a serious offence - poważne
przestępstwo
a community sentence - kara
ograniczenia wolności
an impulsive action - działanie podjęte
pod wpływem chwili
genuine remorse - autentyczna
skrucha
compulsory unpaid work - prace
społeczne
to make amends - naprawić szkody
TEEN CRIME PRZESTĘPSTWO
NIELETNIEGO

to victimise - prześladować /
krzywdzić
to plead guilty - przyznać się do winy
to comply with previous sentences podporządkować się poprzednim
wyrokom
to be led astray - zostać zwiedzionym
/ sprowadzonym na manowce
compensation - odszkodowanie /
rekompensata
reparation - zadośćuczynienie
a fine - mandat / grzywna
community sentence - kara
ograniczenia wolności
detention - zatrzymanie
custodial sentence - kara więzienia
financial penalty - kara finansowa
curfew - zakaz opuszczania miejsca
pobytu
supervision meetings - nadzór
(policyjny)
vocational training - szkolenie
zawodowe
harmful effect - szkodliwy skutek
to improve one’s behaviour - poprawić
zachowanie
VANDALISM WANDALIZM

LINK TO QUIZLET

juvenile robbery - rozbój dokonany
przez małoletniego
liaise between - działać jako pośrednik
pomiędzy
a guardian - opiekun
to make yourself acquainted with zapoznać się z
a defendant - sprawca
rehabilitation - resocjalizacja
a young offender - młody sprawca
to reoffend - wpaść w recydywę
CCTV footage - nagranie z kamery
przemysłowej
to truant from school - opuszczać
szkołę
an aggravating factor - okoliczność
obciążająca
a mitigating factor - okoliczność
łagodząca
a tougher sentence - wyższy wyrok
to emphasise - podkreślać (np. w
przemówieniu)

LINK TO QUIZLET

criminal damage - poważne szkody /
wandalizm
magistrates’ courts - sąd pokoju / sąd
niższej instancji
sentencing guidelines - wskazówki
dotyczące wydawania wyroków
a lawful excuse - usprawiedliwienie
to plead guilty/not guilty - przyznać
się/nie przyznać się do winy
to shout at the top of one’s voice krzyczeć co sił w płucach
prosecution - oskarżyciel
scratches - zadrapania
an identity parade - konfrontacja
policyjna
to hear evidence - wysłuchać zeznań
to weigh up all the factors - rozważyć
wszelkie czynniki
your worship - wysoki sądzie
a juvenile - nieletni
an aggravating factor - okoliczność
obciążająca
characteristic behaviour charakterystyczne zachowanie

to act in one’s favour - działać na
czyjąś korzyść
a steady job - stabilna praca
it is up to the judge - to sędzia
decyduje
to be convicted of - zostać uznanym
za winnego/ą (czegoś)
curfew - zakaz opuszczania miejsca
pobytu
an electronic tag - identyfikator
elektroniczny
a probation officer - kurator sądowy
to impose a sentence - nałożyć wyrok
deliberate damage - celowe
uszkodzenie
significant damage - znaczne
uszkodzenia
to impose community sentence nałożyć karę ograniczenia wolności
to bear in mind that - brać coś pod
uwagę
to put a damper on one’s social life ograniczyć czyjeś życie towarzyskie
MUGGING ROZBÓJ

LINK TO QUIZLET

robbery - napad
magistrates’ court - sąd pokoju / sąd
niższej instancji
the Crown Court - sąd koronny /
pierwsza instancja w sprawach
kryminalnych w Anglii i Walii
street mugging - rozbój uliczny
a court clerk - sekretarz sądowy
a trial - proces
to keep record of proceedings prowadzić dokumentację
postępowania
to plead guilty/not guilty - przyznać/nie
przyznać się do winy
a probation officer - kurator sądowy
the risk of harm - ryzykować zrobienie
krzywdy
likelihood - prawdopodobieństwo
to be grabbed from behind - być
złapanym od tyłu
to hold a knife to someone’s throat przyłożyć komuś nóż do gardła
to force someone to - zmusić kogoś
do...
to hand over your handbag - przekazać
komuś swoją torbę
in a distressed state - roztrzęsiony

to alert a passer-by - zawiadomić
przechodnia
in the vicinity - w pobliżu
to be in possession of - być w
posiadaniu
mitigating factors - okoliczności
łagodzące
the gravity of a crime - ciężar
przestępstwa
previous convictions - wcześniejsze
wyroki
a long-standing drug addict uzależniony od narkotyków od
długiego czasu
to carry out a robbery - przeprowadzić
napad
to feed one’s drug habit - napędzać
czyjeś uzależnienie od narkotyków
to express profound remorse - wyrazić
głęboka skruchę
to cause distress - zadać komuś
cierpienie / bardzo kogoś
zdenerwować
an appropriate sentence - odpowiedni
wyrok
to receive a prison sentence - dostać
wyrok więzienia
imprisonment - uwięzienie
aggravating factors - okoliczności
obciążające
mitigating factors - okoliczności
łagodzące
to decrease a sentence - zmniejszyć
wyrok
utterly deplorable - całkowicie godny
potępienia/ubolewania
to excuse some behaviour usprawiedliwiać czyjeś zachowanie
in someone’s favour - na korzyść
kogoś
supervision - nadzór
probation service - służba kuratorska
DRUG DEALING
- HANDEL
NARKOTYKAMI

LINK TO QUIZLET

possession with intent of supply posiadanie z zamiarem sprzedaży
the Crown Court - sąd koronny /
pierwsza instancja w sprawach
kryminalnych w Anglii i Walii
on behalf of the judge - w imieniu
sędziego

on the charge of - pod zarzutem
to plead guilty - przyznać się do winy
magistrates’ court - sąd pokoju / sąd
niższej instancji
to be apprehended by police - zostać
zatrzymanym przez policję
to intend harm - mieć złe zamiary
to stand to gain financially - uzyskać
korzyści finansowe
aggravating factors - okoliczności
obciążające
mitigating factors - okoliczności
łagodzące
an express intention of - wyrazić
zamiar
to make a considerable profit osiągnąć znaczne zyski
to dispose of something - pozbyć się
czegoś
conceal evidence from the police ukrywać dowody przed policją
hiding the evidence - ukrywanie
dowodów
punitive interest rates - dokuczliwe
odsetki (od kredytu)
under financial stress - pod presją
finansową
a sole carer of her daughter - jedyny
opiekun swojej córki
to inflict harm - wyrządzić krzywdę
to act solely for financial gain - działać
jedynie dla uzyskania korzyści
finansowej
to be mindful of - mieć na uwadze coś
to balance something against porównać coś z czymś / rozważyć
class A drugs - narkotyk najwyższej
kategorii (szkodliwości)
to conceal evidence - ukrywać dowody
probation service - służba kuratorska
BURGLARY WŁAMANIE

LINK TO QUIZLET

domestic burglary - włamanie do
domu
a trespasser - intruz
a dwelling - miejsce zamieszkania
to plead guilty/not guilty - przyznać
się/nie przyznać się do winy
a magistrates’ court - sąd pokoju / sąd
niższej instancji
a court clerk - sekretarz sądowy
a trial - proces

to keep record of the proceedings prowadzić dokumentację
postępowania
premises - teren
to be ransacked - splądrowany
a defendant - oskarżony
a jury foreman - przewodniczący ławy
przysięgłych
offender’s circumstances - sytuacja
życiowa oskarżonego
risk of reoffending - ryzyko
popadnięcia w recydywę
a heroin addict - uzależniony od
heroiny
acute withdrawal symptoms - ostre
symptomy odstawienia (narkotyków)
an act of considerable desperation akt wielkiej desperacji
to cause distress - zadawać komuś
cierpienie
to express one’s sincere apologies przeprosić szczerze
to get one’s life sorted out uporządkować życie
custody - zamknięcie
immense stress - ogromny stres
to take into account - wziąć pod
uwagę
mandatory sentence - obowiązkowy
wyrok (określony ustawą)
to make constructive efforts to dokładać starań, aby...
to overcome a problem przezwyciężyć problem
to merit a prison sentence zasługiwać na wyrok (bezwzględnego)
więzienia
the law requires a judge to - prawo
wymaga od sędziego, aby.
exceptional circumstances wyjątkowe okoliczności
to conclude a case - zamykać sprawę
MANSLAUGHTER
- (NIEUMYŚLNE)
SPOWODOWANIE
ŚMIERCI

LINK TO QUIZLET

the Crown Court - sąd koronny /
pierwsza instancja w sprawach
kryminalnych w Anglii i Walii
a court clerk - sekretarz sądowy
sentencing hearing - rozprawa
skazująca

to recap what happened podsumować to, co się stało
to be incensed - być wściekłym
to regain consciousness - odzyskać
świadomość
My Lord - Wysoki Sądzie
to give evidence - zeznawać
involuntary manslaughter - nieumyślne
spowodowanie śmierci
an unlawful act - czynność zabroniona
to intend to kill - zamierzać zabić
aggravating factors - okoliczności
obciążające
mitigating factors - okoliczności
łagodzące
a predetermined attack - zaplanowany
atak
to be actively in pursuit - ścigać kogoś
to inflict violence upon - napadać na
kogoś
judge’s discretion - uznanie własne
sędziego
unlawful violence - nieuprawniona
agresja
it is out of his character - to nie jest do
niego podobne
an unblemished record - nieskazitelna
kartoteka
previous conviction - wcześniejszy
wyrok
personal mitigation - okoliczność
łagodząca
to pass a sentence - wydać wyrok
the Court of Appeal - sąd apelacyjny
custody - więzienie
culpability - wina
foreseeably - w sposób przewidywalny
to inflict violence - napadać na kogoś
to inflict harm - wyrządzić krzywdę
to be mindful - mieć na uwadze
probation service - służba kuratorska
to breach the terms of his release złamać warunki zwolnienia
MURDER MORDERSTWO

LINK TO QUIZLET

the Crown Court - sąd koronny /
pierwsza instancja w sprawach
kryminalnych w Anglii i Walii
court clerk - sekretarz sądowy
on behalf of the judge - w imieniu
sędziego

to be charged with murder of - być
oskarżonym o morderstwo
a magistrates’ court - sąd pokoju / sąd
niższej instancji
a jury - ława przysięgłych
convicted - uznany za winnego
key facts - kluczowe fakty
a frail man - słabowity mężczyzna
to suffer a stroke - dostać udaru
to stamp on someone’s throat nadepnąć na czyjeś gardło
to grip tightly around a throat - złapać
mocno za gardło
to lay motionless - leżeć bez ruchu
internal bleeding - krwotok wewnętrzny
a larynx - krtań
to strangle someone - dusić kogoś
fingerprints - odciski palców
to burgle - włamać się
jury foreman - przewodniczący ławy
przysięgłych
aggravating factors - okoliczności
obciążające
to raise mitigating factors - poruszać
kwestię okoliczności łagodzących
unrelenting ferocity - bezlitosne
okrucieństwo
to express remorse - wyrazić skruchę
to express regret - wyrazić żal
a mental disorder - zaburzenie psych.
a tariff - minimalny okres odbywania
kary więzienia
to be on licence - przebywać na
warunkowym zwolnieniu
to impose a life sentence - wydać
wyrok dożywocia
to serve a prison sentence - odbywać
dożywotni wyrok więzienia
stringent assessment - rygorystyczna
ocena
to pose risk to the public - stanowić
zagrożenie dla społeczeństwa
a breach of licence conditions złamanie warunków zwolnienia
to attack viciously - atakować zajadle
callous disregard for life - bezduszne
lekceważenie dla życia
an indication of remorse - oznaka
wyrzutów sumienia
to inflict violence - napadać na kogoś
to be indifferent to - być obojętnym
to be intoxicated - być odurzonym
a Parole Board - Komisja ds. zwolnień
warunkowych

