
 

 

 

 

Dziękuję za odwiedzenie mojego bloga. 

Mam nadzieję, że przygotowane przeze mnie materiały będą dla Ciebie 

przydatne. 

Użyte ikony pochodzą ze strony thenounproject.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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  bite the bullet 
 

całkowicie odmienny, krańcowo różny, podobny jak dzień do nocy 

  be as different as chalk and cheese 
 

niczego nie rozumiem, to dla mnie chińszczyzna  

  ring a bell 
 

sknera, dusigrosz 

  give somebody the cold shoulder 
 

przymykać na coś oko 

  be a cheapskate 
 

stawiać czemuś czoło, zacisnąć zęby i zrobić coś mimo niechęci, brać 
byka za rogi 

  build castles in the air 
 

zdrów jak ryba 

  bring home the bacon 
 

pobrać się 

  hold your horses 
 

puścić farbę, wygadać się 

  tie the knot 
 

budować zamki na piasku (snuć nierealistyczne plany i marzenia) 

  it’s all Greek to me 
 

chwila, moment, wyluzuj, spokojnie 

  spill the beans 
 

potraktować kogoś ozięble 

  be on cloud nine 
 

lubić słodycze 

  be as right as rain 
 

być w siódmym niebie 

  turn a blind eye to something 
 

zarabiać na chleb 

  have a sweet tooth 
 

brzmieć znajomo 
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https://pl.bab.la/slownik/polski-angielski/puścić-farbę
https://pl.bab.la/slownik/polski-angielski/wygadać-się
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‘to intentionally ignore someone 

or be unfriendly’? 

‘a person who avoids giving or 

spending money to an extreme 

degree’? 

‘to be extremely happy and 

excited’? 

howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl 

‘to accept something difficult or 

unpleasant but necessary’? 

‘to stop and consider your action 

or decision; wait a moment; be 

patient’? 

‘to earn the money that is 

needed by a family to live’? 

howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl

‘to tell something that should be 

kept secret’? 
‘to like eating sweet foods’? 

‘to be completely different from 

each other’? 

howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl ‘howareyouenglish.pl 

 

‘to make plans that have very 

little chance of happening’? 
‘to sound familiar’? ‘to be perfectly well’? 

howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl

‘to ignore something that you 

know is wrong’? 
‘I don't understand it’? ‘to get married’? 

howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl



it’s all Greek to me hold your horses 
give somebody the cold 

shoulder 

howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl 

ring a bell be on cloud nine spill the beans 

   

howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl 

bring home the bacon bite the bullet tie the knot

   

howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl 

be as right as rain have a sweet tooth build castles in the air 

   

howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl 

as different as chalk and 
cheese

turn a blind eye to 
something

be a cheapskate

   

howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl howareyouenglish.pl 



bite the bullet 

stawiać czemuś czoło, 
zacisnąć zęby i zrobić coś 
mimo niechęci, brać byka 

za rogi 

be as different as chalk 
and cheese 

całkowicie odmienny, 
krańcowo różny, podobny 

jak dzień do nocy 
ring a bell 

brzmieć znajomo 
give somebody the cold 

shoulder 
potraktować kogoś ozięble be a cheapskate sknera, dusigrosz 

build castles in the air 
budować zamki na piasku 
(snuć nierealistyczne plany 

i marzenia) 
bring home the bacon zarabiać na chleb hold your horses 

chwila, moment, wyluzuj, 
spokojnie 

tie the knot pobrać się it’s all Greek to me 
niczego nie rozumiem, to 

dla mnie chińszczyzna  

spill the beans puścić farbę, wygadać się be on cloud nine być w siódmym niebie be as right as rain 

zdrów jak ryba 
turn a blind eye to 

something 
przymykać na coś oko have a sweet tooth lubić słodycze 
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stawiać czemuś czoło, 
zacisnąć zęby i zrobić coś 
mimo niechęci, brać byka 

za rogi 
   

całkowicie odmienny, 
krańcowo różny, podobny 

jak dzień do nocy   

brzmieć znajomo 
    

potraktować kogoś ozięble 
  

sknera, dusigrosz 

   

budować zamki na piasku 
(snuć nierealistyczne plany 

i marzenia)    
zarabiać na chleb 

  

chwila, moment, wyluzuj, 
spokojnie   

pobrać się 100% 
  

niczego nie rozumiem, to 
dla mnie chińszczyzna  

  
puścić farbę, wygadać się 

  
być w siódmym niebie =  =  

zdrów jak ryba 
   przymykać na coś oko 

   
lubić słodycze 
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