
IDIOMY JĘZYK ANGIELSKI 

1. cry for the moon - chcieć gwiazdki z nieba 

2. promise wonders - obiecywać złote góry 

3. hit the nail on the head - trafić w sedno 

4. take sth for granted - przyjmować coś za rzecz oczywistą, naturalną 

5. catch sb red-handed - złapać kogoś na gorącym uczynku 

6. change a fly into an elephant - robić z igły widły 

7. a ray of hope - promyk nadziei 

8. get on sb's nerves - działać (komuś) na nerwy 

9. not be sb's cup of tea - nie być w czyimś guście 

10. in black and white - na piśmie 

11. on one's own account - na własne ryzyko 

12. a bone of contention - przedmiot sporu, kość niezgody 

13. be in the air - nierealne, niepewne 

14. get up on the wrong side of the bed - wstać lewą nogą 

15. have sth at one's fingertips - mieć coś w małym palcu 

16. in a month of Sundays - na "święty nigdy", nigdy w życiu 

17. throw somebody in at the deep end - rzucić kogoś na głęboką wodę 

18. for all the tea in China - za nic na świecie 

19. to put sb's back up - denerwować, drażnić 

20. to know sth like the back of sb's hand - znać jak własną kieszeń 

21. easy come easy go - łatwo przyszło, łatwo poszło 

22. it's a foregone conclusion - to jest z góry przesądzone 

23. to be back on sb's feet - pozbierać się po chorobie, stanąć na nogi 

24. to have sth on the tip of sb's tongue - mieć coś na końcu języka 

25. to read sth from cover to cover - przeczytać coś od deski do deski 

26. the first pancake is always spoiled - pierwsze koty za płoty 

27. let sleeping dogs lie - nie wywołuj wilka z lasu 

28. have your cake and eat it - wilk syty i owca cała; mieć ciastko i zjeść ciastko 

29. (with your) hands down - z palcem w nosie, z łatwością 

30. dull as ditchwater - nudny jak flaki z olejem 

31. to save something for a rainy day - odkładać coś na czarną godzinę 

32. to pluck up courage - zbierać się na odwagę 

33. to work for peanuts - pracować za marne grosze 

34. a flash in the pan - słomiany zapał; fiasko; klapa 

35. have an eye for/on the main chance - myśleć o własnej korzyści; mieć własny interes 

na uwadze 

36. to break the news to sb - zakomunikować komuś przykrą wiadomość 

37. to have one's heart in one's mouth - mieć duszę na ramieniu; drżeć ze strachu 

38. faint heart never won fair lady - do odważnych świat należy 

39. to land/fall on one's feet - spaść na cztery łapy 

40. Every cloud has a silver lining.- nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło 
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