
 

 

 

 

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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  have second thoughts 
 

siadać do książek, uczyć się 

  pull somebody's leg 
 

nie mów "hop", póki nie przeskoczysz; nie dziel skóry na 
niedźwiedziu; nie chwal dnia przed zachodem słońca 

  make a mountain out of a molehill 
 

kopnąć w kalendarz, umrzeć 

  (as) dull as ditchwater 
 

po moim trupie 

  talk of the devil 
 

nieszczęścia chodzą parami, biednemu zawsze wiatr w oczy wieje 

  water under the bridge 
 

nie posiadać się z radości, być zachwyconym, być w siódmym niebie 

  kick the bucket 
 

mieć wątpliwości 

  hit the books 
 

spać jak kamień, spać jak suseł, spać jak zabity 

  over my dead body 
 

wiązać koniec z końcem 

  be over the moon 
 

robić z igły widły 

  don't count your chickens before they hatch 
 

o wilku mowa 

  be on top of the world 
 

nudny jak flaki z olejem 

  it never rains but it pours 
 

zeszłoroczny śnieg, coś na co nie mamy już wpływu i jest mało 
istotne; po ptokach, było minęło 

  make ends meet 
 

nabierać kogoś, robić kogoś w konia, nabijać kogoś w butelkę 

  sleep like a log 
 

czuć się jak w niebie, być wniebowziętym 
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‘to start having doubts about a 

decision’? 

‘to lie to someone in a playful 

way’? 

‘to treat a problem as if it was 

very serious when in fact it is 

not’? 

howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl 

‘very boring’? 

‘something you say when the 

person you were talking about 

appears unexpectedly’? 

that something happened in the 

past and cannot now be changed 

so it is no longer important? 

howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl

‘to die’? 
‘to start to study in a serious 

way’? 

that you will never allow that to 

happen? 

howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl ‘howareyouenglish.pl 

 

‘be very happy about 

something’? 

that we shouldn’t count on 

something that has not yet 
happened? 

‘to feel very happy’? 

howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl

that when something bad 
happens other bad things 

usually happen at the same 

time? 

‘to pay for the things that you 
need to live when you have little 

money’? 

‘to sleep very well’? 

howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl
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https://www.ldoceonline.com/dictionary/serious
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have second thoughts pull somebody's leg 
make a mountain out of a 

molehill 
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(as) dull as ditchwater talk of the devil water under the bridge 
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kick the bucket hit the books over my dead body
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be over the moon 
don't count your chickens 

before they hatch 
be on top of the world 

   

howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl 

it never rains but it pours make ends meet sleep like a log
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have second thoughts mieć wątpliwości pull somebody's leg 
nabierać kogoś, robić 

kogoś w konia, nabijać 
kogoś w butelkę 

make a mountain out of a 
molehill 

robić z igły widły (as) dull as ditchwater nudny jak flaki z olejem talk of the devil o wilku mowa 

water under the bridge 

zeszłoroczny śnieg, coś na 
co nie mamy już wpływu i 

jest mało istotne; po 
ptokach, było minęło 

kick the bucket 
kopnąć w kalendarz, 

umrzeć 
hit the books 

siadać do książek, uczyć się over my dead body po moim trupie be over the moon 
nie posiadać się z radości, 
być zachwyconym, być w 

siódmym niebie 

don't count your chickens 
before they hatch 

nie mów "hop", póki nie 
przeskoczysz; nie dziel 
skóry na niedźwiedziu; 
nie chwal dnia przed 

zachodem słońca 

be on top of the world 
czuć się jak w niebie, być 

wniebowziętym 
it never rains but it pours 

nieszczęścia chodzą 
parami, biednemu zawsze 

wiatr w oczy wieje 
make ends meet wiązać koniec z końcem sleep like a log 

spać jak kamień, spać jak 
suseł, spać jak zabity 

https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=pull+somebody%27s+leg
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=nabiera%C4%87+kogo%C5%9B
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=robi%C4%87+kogo%C5%9B+w+konia
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=robi%C4%87+kogo%C5%9B+w+konia
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=nabija%C4%87+kogo%C5%9B+w+butelk%C4%99
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=nabija%C4%87+kogo%C5%9B+w+butelk%C4%99
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=kopn%C4%85%C4%87+w+kalendarz
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=umrze%C4%87
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=siada%C4%87+do+ksi%C4%85%C5%BCek
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=uczy%C4%87+si%C4%99
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=nie+posiada%C4%87+si%C4%99+z+rado%C5%9Bci
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=by%C4%87+zachwyconym
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=by%C4%87+w+si%C3%B3dmym+niebie
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=by%C4%87+w+si%C3%B3dmym+niebie
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=nie+m%C3%B3w+%22hop%22%2C+p%C3%B3ki+nie+przeskoczysz
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=nie+m%C3%B3w+%22hop%22%2C+p%C3%B3ki+nie+przeskoczysz
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=nie+dziel+sk%C3%B3ry+na+nied%C5%BAwiedziu
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=nie+dziel+sk%C3%B3ry+na+nied%C5%BAwiedziu
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=nie+chwal+dnia+przed+zachodem+s%C5%82o%C5%84ca
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=nie+chwal+dnia+przed+zachodem+s%C5%82o%C5%84ca
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=czu%C4%87+si%C4%99+jak+w+niebie
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=by%C4%87+wniebowzi%C4%99tym
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=by%C4%87+wniebowzi%C4%99tym
https://pl.bab.la/slownik/polski-angielski/biednemu-zawsze-wiatr-w-oczy-wieje
https://pl.bab.la/slownik/polski-angielski/biednemu-zawsze-wiatr-w-oczy-wieje
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=spa%C4%87+jak+kamie%C5%84
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=spa%C4%87+jak+suse%C5%82
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=spa%C4%87+jak+suse%C5%82
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=spa%C4%87+jak+zabity


  
mieć wątpliwości 

   

nabierać kogoś, robić 
kogoś w konia, nabijać 

kogoś w butelkę 
     

robić z igły widły =  =   
nudny jak flaki z olejem 

  
o wilku mowa 

   

zeszłoroczny śnieg, coś na co 
nie mamy już wpływu i jest 

mało istotne; po ptokach, 
było minęło   

kopnąć w kalendarz, 
umrzeć   

siadać do książek, uczyć się   
po moim trupie 

  

nie posiadać się z 
radości, być 

zachwyconym, być w 
siódmym niebie 

    

nie mów "hop", póki nie 
przeskoczysz; nie dziel 
skóry na niedźwiedziu; 
nie chwal dnia przed 

zachodem słońca 

  
czuć się jak w niebie, być 

wniebowziętym    

nieszczęścia chodzą 
parami, biednemu zawsze 

wiatr w oczy wieje 
   

wiązać koniec z końcem 
 

= 
 

spać jak kamień, spać 
jak suseł, spać jak zabity 
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