
 

 

 

 

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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  put the cat among the pigeons 
 

wyglądać na bardzo zadowolonego z siebie 

  look like the cat that got the cream 
 

bardzo mało miejsca, taka ciasnota, że nie ma się jak obrócić (o 
miejscu) 

  be the cat’s whiskers 
 

zdradzić komuś tajemnicę, puścić parę z ust, wygadać się 

  it’s raining cats and dogs 
 

drzemać, ucinać sobie drzemkę 

  a fat cat 
 

zawsze znajdzie się jakiś sposób, zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji 

  let the cat out of the bag 
 

papuga, naśladowca (określenie pejoratywne); podróbka 

  cat got your tongue? 
 

podjąć się ryzykownego zadania 

  fight like cats and dogs 
 

być najlepszym 

  curiosity killed the cat 
 

wsadzić kij w mrowisko (wywoływać kłopoty) 

  a copycat 
 

żyć jak pies z kotem 

  bell the cat 
 

gruba ryba, szycha 

  there is more than one way to skin a cat 
 

leje jak z cebra 

  no room to swing a cat 
 

ciekawość to pierwszy stopień do piekła 

  have a catnap 
 

włamywacz wchodzący przez okna lub dach 

  a cat burglar 
 

Zapomniałeś języka w gębie?, Mowę ci odjęło? 

https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=like+the+cat+that+got+the+cream
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=bardzo+ma%C5%82o+miejsca
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https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=wygada%C4%87+si%C4%99
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=drzema%C4%87
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=ucina%C4%87+sobie+drzemk%C4%99
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=zawsze+znajdzie+si%C4%99+jaki%C5%9B+spos%C3%B3b
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=zawsze+jest+jakie%C5%9B+wyj%C5%9Bcie+z+sytuacji
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=papuga
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=na%C5%9Bladowca
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=podj%C4%85%C4%87+si%C4%99+ryzykownego+zadania
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=wsadzi%C4%87+kij+w+mrowisko
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=w%C5%82amywacz+wchodz%C4%85cy+przez+okna+lub+dach
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Zapomnia%C5%82e%C5%9B+j%C4%99zyka+w+g%C4%99bie%3F
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‘to say or do something that 

causes trouble or makes a lot of 

people very angry’? 

that someone looks very proud 

or satisfied about something 

they have done? 
‘an excellent person or thing’? 

howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl 

‘to rain heavily’? 

‘a wealthy and powerful person, 

especially a business person or 

politician’? 

‘to reveal a secret carelessly or 

by mistake’? 

howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl

‘an expression that is used when 
someone is quiet and isn't 

talking or responding when you 

expect them to’? 

‘to argue a lot or in a very 

forceful and angry way’? 

 that asking to many questions 

can get you in trouble? 

howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl ‘howareyouenglish.pl 

 

‘a person who copies another's 

behaviour, dress, or ideas’? 

‘to perform a dangerous or a 

risky task’? 

that there are many ways to 

achieve a goal? 

howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl

that there is very little space? ‘to have a short sleep’? 

‘a thief who breaks into houses 
or other buildings by climbing 
up walls and entering through 

windows or through the roof’? 

howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl



put the cat among  
the pigeons 

look like the cat that got 
the cream 

be the cat’s whiskers 

howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl 

it’s raining cats and dogs a fat cat let the cat out of the bag 

   

howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl 

cat got your tongue? fight like cats and dogs curiosity killed the cat

   

howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl 

a copycat bell the cat 
there is more than one 

way to skin a cat 

   

howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl 

no room to swing a cat have a catnap a cat burglar

   

howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl 
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 Won’t you say anything?  _______________________________________________________________. 

 - Has he asked you out yet?  

- There is an old saying that ______________________________________________________________. 

 They don’t get on well. In fact, they ________________________________________________________. 

 Our chalet is cosy and cute but ____________________________________________________________. 

 I was planning to keep my pregnancy in secret, but unfortunately my husband _______________ 

_____________________________________________________________________________.  

 I’m afraid we’ll have to cancel the football match ___________________________________________. 

 I was ___________________________________________________ when somebody knocked at the door. 

 Can’t you come up with your own ideas? You’re such ____________________________________________! 

 Everybody thinks you should _____________________________________, because you’ve got enough 

experience. 

  His ideas are quite controversial. No wonder he _______________________________________________ 

when he said that women should stay home and look after the children. 

 Since she got promoted she ______________________________________________________________. 

 Probably ____________________________________________________ entered the house from the roof. 

 You new Merida bike is really ____________________________________________________________. 

 He is a really _____________________________________ in the automotive industry. Everyone knows him. 

 I try not to worry, because I know _____________________________________________________. 

 



put the cat among the 
pigeons 

wsadzić kij w mrowisko 
(wywoływać kłopoty) 

look like the cat that got 
the cream 

wyglądać na bardzo 
zadowolonego z siebie 

be the cat’s whiskers 

być najlepszym it’s raining cats and dogs leje jak z cebra a fat cat gruba ryba, szycha 

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

się 
Cat got your tongue? 

Zapomniałeś języka w 
gębie?, Mowę ci odjęło? 

fight like cats and dogs 

żyć jak pies z kotem curiosity killed the cat 
ciekawość to pierwszy 

stopień do piekła 
a copycat 

papuga, naśladowca 
(określenie pejoratywne); 

podróbka 

bell the cat 
podjąć się ryzykownego 

zadania 
there is more than one way 

to skin a cat 

zawsze znajdzie się jakiś 
sposób, zawsze jest jakieś 

wyjście z sytuacji 
no room to swing a cat 

bardzo mało miejsca, 
ciasnota (o miejscu) 

have a catnap 
drzemać, ucinać sobie 

drzemkę 
a cat burglar 

włamywacz wchodzący 
przez okna lub dach 
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https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=wygada%C4%87+si%C4%99
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https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Mow%C4%99+ci+odj%C4%99%C5%82o%3F
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=papuga
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wsadzić kij w mrowisko 

(wywoływać kłopoty)     
wyglądać na bardzo 

zadowolonego z siebie   

być najlepszym 
   

leje jak z cebra 
  

gruba ryba, szycha 

   

zdradzić komuś tajemnicę, 
puścić parę z ust, wygadać 

się    

Zapomniałeś języka w 
gębie?, Mowę ci odjęło?     

żyć jak pies z kotem 
   

ciekawość to pierwszy 
stopień do piekła   

papuga, naśladowca 
(określenie pejoratywne); 

podróbka 

  

podjąć się ryzykownego 
zadania      

zawsze znajdzie się jakiś 
sposób, zawsze jest jakieś 

wyjście z sytuacji 
    

bardzo mało miejsca, 
ciasnota (o miejscu)   

drzemać, ucinać sobie 
drzemkę   

włamywacz wchodzący 
przez okna lub dach 
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