
 

 

 

 

Dziękuję za odwiedzenie mojego bloga. 

Mam nadzieję, że przygotowane przeze mnie materiały będą dla Ciebie 

przydatne. 

Użyte ikony pochodzą ze strony Freepik.com 

Pamiętaj! 

1. Materiały zostały wykonane przeze mnie i są objęte prawami autorskimi 

2. Materiały przeznaczone są tylko dla Twojego użytku i na potrzeby zajęć z 

uczniami. Zabrania się wykorzystywania materiałów w celach komercyjnych. 

3. Jeśli chcesz udostępnić moje materiały na swojej stronie, profilu, blogu czy 

fanpage’u, pamiętaj zawsze o podaniu źródła w postaci linku do danego posta 

(na mojej stronie howareyouenglish.pl lub na facebookowym fanpage’u). 

4. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, skontaktuj się ze mną. 

 

How are you? Natalia Kołodziej 
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  it’s raining cats and dogs 
 

mieć dwie lewe ręce  

  curiosity killed the cat 
 

upiec dwie pieczenie na jednym ogniu 

  feel/be under the weather 
 

znienacka, nagle, niespodziewanie, jak grom z jasnego nieba 

  be as cool as a cucumber 
 

być opanowanym, nieporuszonym zachowywać stoicki spokój 

  kill two birds with one stone 
 

złapać kogoś na gorącym uczynku 

  it’s not my cup of tea 
 

na dzisiaj koniec 

  once in a blue moon 
 

raz na ruski rok (bardzo rzadko) 

  be a couch potato 
 

leje jak z cebra 

  be all fingers and thumbs 
 

czuć się źle 

  let’s call it a day 
 

to nie moja bajka, nie przepadam za tym, nie znam się na tym 

  not for all the tea in China 
 

wstać z łóżka lewą nogą 

  be all ears 
 

ciekawość to pierwszy stopień do piekła 

  out of the blue 
 

zamieniać się w słuch 

  catch sb red-handed 
 

kanapowiec, leniuch (osoba spędzająca dużo czasu leżąc na kanapie 
i wpatrując się w telewizor) 

  get out of bed on the wrong side 
 

za nic w świecie 
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‘to warn someone not to ask too 

many questions about 

something’? 

‘doing something with your 
hands in a clumsy way and 

making mistakes while you are 

doing it’? 

‘a suggestion that it is time to 

stop doing something, especially 

working’? 
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‘someone who spends most of 

their time watching television 

and does not exercise’? 

‘to discover someone while they 

are doing something bad or 

illegal’? 
‘to feel ill’? 
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‘not for any price, never’? 
‘something that you say when it 

is raining heavily’? 
‘to be in a bad mood all day’? 
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‘suddenly and unexpectedly’? 
‘to achieve two things by doing a 

single action’? 

‘to listen carefully or to be 
excited to hear what someone 

has to say’? 
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‘something that happens very 

seldom’? 

‘something you don’t like or you 

are not interested in’? 

‘very calm and in control of your 

emotions’? 
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kill two birds with one 
stone 

be all ears 
get out of bed on the 

wrong side 
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out of the blue it’s not my cup of tea be as cool as a cucumber 

   

howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl 

feel/be under the weather not for all the tea in China catch sb red-handed
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curiosity killed the cat be a couch potato be all fingers and thumbs 
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once in a blue moon let’s call it a day it’s raining cats and dogs
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it’s raining cats and dogs leje jak z cebra curiosity killed the cat 
ciekawość to pierwszy 

stopień do piekła 
feel/be under the weather 

czuć się źle be as cool as a cucumber 
być opanowanym, 
nieporuszonym, 

zachowywać stoicki spokój 

kill two birds with one 
stone 

upiec dwie pieczenie na 
jednym ogniu 

it’s not my cup of tea 
to nie moja bajka, nie 
przepadam za tym, nie 

znam się na tym 
once in a blue moon 

raz na ruski rok (bardzo 
rzadko) 

be a couch potato 

kanapowiec, leniuch 
(osoba spędzająca dużo 
czasu leżąc na kanapie i 

wpatrując się w telewizor) 

be all fingers and thumbs mieć dwie lewe ręce let’s call it a day na dzisiaj koniec 

not for all the tea in China za nic w świecie be all ears zamieniać się w słuch out of the blue 

znienacka, nagle, 
niespodziewanie, jak 
grom z jasnego nieba 

catch sb red-handed 
złapać kogoś na gorącym 

uczynku 
get out of bed on the 

wrong side 
wstać z łóżka lewą nogą 



   

to nie moja bajka, nie 
przepadam za tym, nie 

znam się na tym     
złapać kogoś na gorącym 

uczynku   

kanapowiec, leniuch (osoba 

spędzająca dużo czasu leżąc 
na kanapie i wpatrując się w 

telewizor) 
   

leje jak z cebra 
   

za nic w świecie 

 
 

znienacka, nagle, 
niespodziewanie, jak 
grom z jasnego nieba 

100 % 
  

mieć dwie lewe ręce 
  

na dzisiaj koniec 
   

źle się czuć 
   

raz na ruski rok (bardzo 
rzadko) 

100 % 
  

zamieniać się w słuch 
    

upiec dwie pieczenie na 
jednym ogniu  = 

 

być opanowanym, 
nieporuszonym, 

zachowywać stoicki spokój    
ciekawość to pierwszy 

stopień do piekła    
wstać z łóżka lewą nogą 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


