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Cześć! 

Na pomysł stworzenia tego e-booka wpadłam podczas pandemii. Wtedy właśnie

moja anglojęzyczna część rodziny, która na co dzień mieszka w Toronto, 

w Kanadzie, postanowiła założyć grupę na WhatsAppie, żeby być bliżej siebie 

i dzielić się swoją codziennością. 

Oprócz codziennego kontaktu z bliskimi ta grupa jest też niesamowitym zbiorem

językowych perełek!  W tym mini e-booku przedstawiam Ci 20 najczęściej
używanych zwrotów i słów, które wybrałam ze wszystkich konwersacji od

początku marca. 

Mam nadzieję, że Ci się przydadzą i że pozwolą błysnąć przed nejtwami, 

z którymi masz kontakt! 

Iga Białaszczyk

Jeżeli chcesz się tych słów 

i zwrotów szybko nauczyć,

koniecznie powiedz je na głos.

Dodatkowo przypomnij sobie

sytuację, w której mógłby się

one pojawić.
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Meaning: Start working faster or work at a more intense pace

Przykład zastosowania: 
All right, let's kick it into high gear for the last part of today's workout! 
I’d kick it into high gear in the last stage of the project.

Mój przykład: .....................................................................................................

Meaning: not to be ignored or dismissed

Przykład zastosowania: 
A hundred bucks isn't a huge amount to have won, but it's definitely
nothing to sneeze at!
You are my dear, nothing to sneeze at!

Mój przykład: .....................................................................................................
 

Meaning: used for saying that something does not cost very much
money

Przykład zastosowania: 
One night out won’t break the bank.
It will hardly break the bank if we go out to dinner just once.

Mój przykład: .....................................................................................................

1. kick it up into high gears 
- wejść na wyższe obroty lubię nowe

2. nothing to sneeze at

- nie kręć na to nosem

3. sth won’t break the bank -
nie za miliony monet

Błyśnij przed nejtiwem: Zwroty

lubię nowe

lubię nowe
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Meaning: to take a short break, to relax

Przykład zastosowania: 
(używaj tego zwrotu zamiast: take a break ➡ take a breather)
Maybe we can take a breather for now.
I stopped to take a breather.

Mój przykład: .....................................................................................................

Meaning: An outstanding, memorable, or record-breaking event or
achievement.

Przykład zastosowania: 
Do you remember your birthday party? Yup, it was the one for the

books!
Wow, you finished a 32-ounce steak in less than five minutes? That's one
for the record books!

Mój przykład: .....................................................................................................
 

Meaning: to buy a cup of coffee

Przykład zastosowania: 
Let’s grab a starbucks before we go.

Mój przykład: .....................................................................................................

4. take a breather 
- złapać oddech lubię nowe

5. one for the books 
- do zapamiętania, do
zapisania kredą w kominie

6. to grab a starbucks 
- wziąć kawę (zamiast kawy
używasz nazwy kawiarni ;))

Błyśnij przed nejtiwem: Zwroty

lubię nowe

lubię nowe
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Meaning: to throw a great party

Przykład zastosowania: 
That was one hell of a party you threw for Kelly. Everyone said they had
such a great time.
It was a hell of a party!

Mój przykład: .....................................................................................................

Meaning: staying up all night, as to study or finish a task

Przykład zastosowania: 
I had to pull an all-nighter to get the paper done on time.
I pulled an all-nighter last night.

Mój przykład: .....................................................................................................
 

Meaning: when you take whatever is available and hope it will prove to
be good or acceptable

Przykład zastosowania: 
Mary's welcome to stay for dinner if she doesn't mind taking pot luck 
(= having whatever is available).
We had no idea which hotel would be best, so we just took pot luck with
the first one on the list.

Mój przykład: .....................................................................................................

7. a/one hell of a party 
- extra impreza lubię nowe

8. to pull an all nighter 
- zarwać nockę

9. take pot luck
- co się nawinie

Błyśnij przed nejtiwem: Zwroty

lubię nowe

lubię nowe
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Meaning: to meet, to have a party

Przykład zastosowania: 
Let’s have a get-together next Saturday.

Mój przykład: .....................................................................................................

Meaning: used to encourage someone to go somewhere

Przykład zastosowania: There's a huge party on Saturday night; be
there or be square.

Mój przykład: .....................................................................................................
 

Meaning: to stop what you are doing because you do not want to do
any more or think you have done enough, finish

Przykład zastosowania: One more task and I’ll call it a day! 
After 14 years living and working in this country, she thinks it's time to

call it a day.

Mój przykład: .....................................................................................................

10. have a get-together
- spotkać się lubię nowe

11. be there or be square 
- nie bądź łosiu i przyjdź!

12. call it a day
- pozamiatane, skończone

Błyśnij przed nejtiwem: Zwroty

lubię nowe

lubię nowe
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Meaning: violent or extreme disorder; chaos

Przykład zastosowania: 
"complete mayhem broke out"
With 20 kids running around and only two adults to supervise, it was
complete mayhem.
Shopping during the pandemic was complete mayhem.

Mój przykład: .....................................................................................................

Meaning: a small mistake or amount of bad luck, an unlucky accident or
mistake

Przykład zastosowania: 
I wanted to buy 6 zucchinis but instead I bought 6 kgs... It was a mishap.

There were a few mishaps along the way, but we got there safely in the
end.

Mój przykład: .....................................................................................................
 

Meaning: increase

Przykład zastosowania: 
The hotel may well bump up the bill
He’ll bump the price up soon! 
(also: to move (something or someone) to a higher level, position, rank)
They're bumping her up to district manager.

Mój przykład: .....................................................................................................

13. mayhem 
- piekło lubię nowe

14. a little mishap 
- wtopa, wpadka, nieporozumienie

15. bump sth up
- zwiększyć, podnieść

Błyśnij przed nejtiwem: Słówka

lubię nowe

lubię nowe
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Meaning: to take full advantage of sth

Przykład zastosowania: 
He is sick and he’s milking it, like he won’t even get up from the bed!  
He managed to boost business by milking his connections with
celebrities.

Mój przykład: .....................................................................................................

Meaning: a nerd, geek, dork...un-hip, un-cool, unpopular, not with-it,
kind of person

Przykład zastosowania:  Nikki was a total square who had no clue
what was going on. 

Mój przykład: .....................................................................................................
 

Meaning: a meal or party to which each of the guests contributes a dish

Przykład zastosowania: 
a potluck supper
He organized a neighborhood potluck for next Saturday.

Mój przykład: .....................................................................................................

16. to milk sth 
- doić z kogoś, ile się da lubię nowe

17. square 
- nudziarz, ględa, maruda

18. potluck party (American) 
- impreza, na którą każdy
przynosi swoje jedzenie

Błyśnij przed nejtiwem: Słówka

lubię nowe

lubię nowe
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Meaning: 

Przykład zastosowania: 
It’s BYOB party
It’s a BYOB restaurant

Mój przykład: .....................................................................................................

Meaning: alcohol

Przykład zastosowania: 
I wonder where he's hidden his booze

może to być też czasownik -> chlać, wlewać w siebie: 

He’s boozing tonight!

Mój przykład: .....................................................................................................
 

19. BYOB - bring your own bottle 
(też beverage/booze/beer) 
Wymowa: przeczytaj wszystkie litery po kolei /ˌbiː waɪ əʊ ˈbiː/

- używane, kiedy na imprezę przynosisz
własne napoje/alkohol/piwo

lubię nowe

20. booze
- alkohol / nieformalnie -
gorzałka :)

Błyśnij przed nejtiwem: Słówka

lubię nowe
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Spis alfabetyczny

Phrases:

be there or be square

call it a day

to grab a starbucks

have a get- together

kick it up into high gears

 nothing to sneeze at

 one for the books

a/one hell of a party

to pull an all nighter

take a breather

take pot luck

sth won’t break the bank

 

 

Words:  

booze

bump sth up

BYOB - bring your own bottle

mayhem

to milk sth

a little mishap

 potluck party

square

Zwroty:

nie bądź łosiu i przyjdź!

pozamiatane, skończone;

wziąć kawę (zamiast kawy używasz nazwy kawiarni ;))

spotkać się;

wejść na wyższe obroty;

nie kręć na to nosem;

do zapamiętania, do zapisania kredą w kominie;

extra impreza;

zarwać nockę;

złapać oddech;

co się nawinie;

nie za miliony monet.

Słówka:

alkohol (nieformalnie - gorzałka :)

zwiększyć, podnieść;

używane, kiedy na imprezę przynosisz własne napoje/alkohol/piwo;

piekło;

doić z kogoś, ile się da;

wtopa, wpadka, nieporozumienie;

impreza, na którą każdy przynosi swoje jedzenie;

nudziarz, ględa, maruda.
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Nowe słówka i zwroty



Mam nadzieję, że te zwroty okażą się dla Ciebieprzydatne. Jestem pewna, że ich stosowanie nietylko ubogaci Twój język, ale i sprawi, żezaskoczysz niejednego nejtiwa ;) 
 

                                                                                        Iga


