
 

 

 

 

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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  hit the road 
 

zdradzić komuś tajemnicę, puścić parę z ust, wygadać się 

  cost an arm and a leg 
 

stracić przytomność 

  a piece of cake 
 

być smutnym, być zdołowanym 

  be full of beans  
 

powodować kłopoty, robić zamieszanie 

  black out 
 

doskonale się bawić 

  let the cat out of the bag 
 

upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu 

  food for thought 
 

wypić piwo, które się nawarzyło 

  feel blue 
 

kosztować majątek, słono kosztować, być bardzo drogim  

  pass with flying colours 
 

bułka z masłem, pestka, łatwizna 

  when pigs fly 
 

pójść spać, walnąć w kimono 

  have a whale of a time 
 

tryskać energią, być pełnym energii 

  face the music 
 

zdać śpiewająco, celująco, na piątkę (o zaliczeniu testu, zdaniu 
egzaminu) 

  get the best of both worlds 
 

nigdy (to się nie zdarzy) 

  make waves 
 

ruszyć w drogę, wyruszyć w podróż 

  hit the sack 
 

coś wartego przemyślenia, coś zmuszającego do refleksji 

https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=zdradzi%C4%87+komu%C5%9B+tajemnic%C4%99
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=pu%C5%9Bci%C4%87+par%C4%99+z+ust
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=wygada%C4%87+si%C4%99
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=out+of+the+frying+pan+and+into+the+fire
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=upiec+dwie+pieczenie+przy+jednym+ogniu
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=wypi%C4%87+piwo%2C+kt%C3%B3re+si%C4%99+nawarzy%C5%82o
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=kosztowa%C4%87+maj%C4%85tek
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=s%C5%82ono+kosztowa%C4%87
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=by%C4%87+bardzo+drogim
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=ruszy%C4%87+w+drog%C4%99
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=wyruszy%C4%87+w+podr%C3%B3%C5%BC
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=co%C5%9B+wartego+przemy%C5%9Blenia
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=co%C5%9B+zmuszaj%C4%85cego+do+refleksji
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‘to leave a place or start a 

journey’? 
‘to be extremely expensive’? ‘a very easy task’? 

howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl 

‘to be very lively and have a lot 

of energy and enthusiasm’? 
‘to lose consciousness’? 

‘to tell someone a secret, 

especially without intending to’? 

howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl

‘something worth thinking 

about’? 
‘to be depressed or sad’? ‘to do very well in the test’? 

howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl ‘howareyouenglish.pl 

 

that something will never 

happen? 
‘to enjoy oneself very much’? 

‘to accept unpleasant 

consequences’? 

howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl

‘a situation in which you can 
enjoy the advantages of two very 

different things at the same 

time’? 

‘to cause trouble or 

controversy’? 
‘to go to sleep’? 

howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl

https://www.ldoceonline.com/dictionary/secret
https://www.ldoceonline.com/dictionary/intend


hit the road cost an arm and a leg a piece of cake 

howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl 

be full of beans black out let the cat out of the bag 

   

howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl 

food for thought feel blue pass with flying colours

   

howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl 

when pigs fly have a whale of a time face the music 

   

howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl 

get the best of both worlds make waves hit the sack

   

howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl 

https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=out+of+the+frying+pan+and+into+the+fire


hit the road 
ruszyć w drogę, wyruszyć 

w podróż 
cost an arm and a leg 

kosztować majątek, słono 
kosztować, być bardzo 

drogim 
a piece of cake 

bułka z masłem, pestka, 
łatwizna 

be full of beans 
tryskać energią, być 

pełnym energii 
black out stracić przytomność 

let the cat out of the bag 
zdradzić komuś tajemnicę, 
puścić parę z ust, wygadać 

się 
food for thought 

coś wartego przemyślenia, 
coś zmuszającego do 

refleksji 
feel blue 

być smutnym, być 
zdołowanym 

pass with flying colours 
zdać śpiewająco, celująco, 

na piątkę (o zaliczeniu 
testu, zdaniu egzaminu) 

when pigs fly nigdy (to się nie zdarzy) 

have a whale of a time doskonale się bawić face the music 
wypić piwo, które się 

nawarzyło 
get the best of both worlds 

upiec dwie pieczenie przy 
jednym ogniu 

make waves 
powodować kłopoty, robić 

zamieszanie 
hit the sack 

pójść spać, walnąć w 
kimono 

https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=ruszy%C4%87+w+drog%C4%99
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=wyruszy%C4%87+w+podr%C3%B3%C5%BC
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=wyruszy%C4%87+w+podr%C3%B3%C5%BC
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=kosztowa%C4%87+maj%C4%85tek
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=s%C5%82ono+kosztowa%C4%87
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=s%C5%82ono+kosztowa%C4%87
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=by%C4%87+bardzo+drogim
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=by%C4%87+bardzo+drogim
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=zdradzi%C4%87+komu%C5%9B+tajemnic%C4%99
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=pu%C5%9Bci%C4%87+par%C4%99+z+ust
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=wygada%C4%87+si%C4%99
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=wygada%C4%87+si%C4%99
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=co%C5%9B+wartego+przemy%C5%9Blenia
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=co%C5%9B+zmuszaj%C4%85cego+do+refleksji
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=co%C5%9B+zmuszaj%C4%85cego+do+refleksji
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=wypi%C4%87+piwo%2C+kt%C3%B3re+si%C4%99+nawarzy%C5%82o
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=wypi%C4%87+piwo%2C+kt%C3%B3re+si%C4%99+nawarzy%C5%82o
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=upiec+dwie+pieczenie+przy+jednym+ogniu
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=upiec+dwie+pieczenie+przy+jednym+ogniu


 
the 

 
ruszyć w drogę, 

wyruszyć w podróż    

kosztować majątek, 
słono kosztować, być 

bardzo drogim   

bułka z masłem, pestka, 
łatwizna   

tryskać energią, być 
pełnym energii   

stracić przytomność 

   

zdradzić komuś 
tajemnicę, puścić parę z 

ust, wygadać się   

coś wartego 
przemyślenia, coś 
zmuszającego do 

refleksji 
  

być smutnym, być 
zdołowanym   

 zdać śpiewająco, 
celująco, na piątkę (o 

zaliczeniu testu, zdaniu 
egzaminu) 

  
nigdy (to się nie zdarzy)  

 

  
doskonale się bawić 

  
wypić piwo, które się 

nawarzyło    

upiec dwie pieczenie 
przy jednym ogniu   

powodować kłopoty, 
robić zamieszanie   

pójść spać, walnąć w 
kimono 

https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=ruszy%C4%87+w+drog%C4%99
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=wyruszy%C4%87+w+podr%C3%B3%C5%BC
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=kosztowa%C4%87+maj%C4%85tek
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=s%C5%82ono+kosztowa%C4%87
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=by%C4%87+bardzo+drogim
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=by%C4%87+bardzo+drogim
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=zdradzi%C4%87+komu%C5%9B+tajemnic%C4%99
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=zdradzi%C4%87+komu%C5%9B+tajemnic%C4%99
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=pu%C5%9Bci%C4%87+par%C4%99+z+ust
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=pu%C5%9Bci%C4%87+par%C4%99+z+ust
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=wygada%C4%87+si%C4%99
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=co%C5%9B+wartego+przemy%C5%9Blenia
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=co%C5%9B+wartego+przemy%C5%9Blenia
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=co%C5%9B+zmuszaj%C4%85cego+do+refleksji
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=co%C5%9B+zmuszaj%C4%85cego+do+refleksji
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=co%C5%9B+zmuszaj%C4%85cego+do+refleksji
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=wypi%C4%87+piwo%2C+kt%C3%B3re+si%C4%99+nawarzy%C5%82o
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=wypi%C4%87+piwo%2C+kt%C3%B3re+si%C4%99+nawarzy%C5%82o
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=upiec+dwie+pieczenie+przy+jednym+ogniu
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=upiec+dwie+pieczenie+przy+jednym+ogniu


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


