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Wstęp

English Mobile Flashcards są to ebooki w formatach epub, mobi, pdf, przeznaczone do urządzeń mobilnych, w tym do 
smartfonów, tabletów oraz czytników ebooków. Umożliwiają one swobodną naukę języka angielskiego bez konieczności 

dostępu do internetu, a także wygodne poruszanie się po całej ich zawartości. Rodzaj urządzenia na którym możliwe jest 
czytanie ebooka uzależniony jest od użytego rozszerzenia. Format epub, przeznaczony jest do takich urządzeń jak smarfony, 
tablety. Format mobi jest wykorzystywany przez czytniki ebooków, natomiast z formatu pdf można korzystać na komputerach 

stacjonarnych i niektórych rodzajach czytników ebooków.

W ebooku w formacie pdf zastosowane są zakładniki (bookmarks), dzięki czemu jest bardzo wygodne odszukiwanie 
określonych idiomów. Aby z nich skorzystać należy w ustawieniach czytnika obsługującego format pdf odszukać funkcję 

umożliwiającą dostęp do zakładek.
 

Drugi zestaw 100 idiomów w języku angielskim adresowany jest do osób uczących się angielskiego na poziomie 
średniozaawansowanym – B2. W skład zestawu wchodzą tłumaczenia i przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami na język 
polski oraz utrwalające ćwiczenia. Dzięki formatowi ebooka możliwe jest samodzielne tłumaczenie idiomów i całych zdań 

na język polski i angielski.
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Angielskie idiomy Polskie tłumaczenie Przykładowe zdania

be a chip off the old block
nieodrobny syn/córka,
podobny jak kropla wody
(do któregoś z rodziców)

He’s a chip off the old block. He’s as stubborn as his 
father.
On jest nieodrodnym synem. Jest tak uparty jak jego 
ojciec.

an old flame stara miłość

Betty is an old flame of Peter’s. He used to love her 
when he was young.
Betty jest dawną miłością Piotra. Kochał ją kiedy był 
młody.

an old fogey stary piernik, stary ramol
He’s an old fogey full of old-fashioned ideas.
On jest starym piernikiem pełnym staromodnych 
pomysłów.

be an old hand at something
być starym wygą w czymś, 
mieć duże doświadczenie w 
czymś

He’s an old hand at repairing cars.
On jest starym wygą w naprawianiu samochodów.

old hat nic nowego, niemodny To say the least, it was old hat to me.
Delikatnie mówiąc to nie było niczym nowym dla mnie.
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Angielskie idiomy Polskie tłumaczenie Przykładowe zdania

old man stary (o ojcu, szefie) The old man wasn’t at work yesterday.
Starego nie było wczoraj w pracy.

of the old school starej daty, staroświecki Our history teacher is of the old school.
Nasz nauczyciel historii jest starej daty.

short cut skrót (krótsza droga), szybszy 
sposób zrobienia czegoś

This is just a short cut to the first floor.
To jest po prostu krótsza droga na pierwsze piętro.

at short notice w krótkim terminie, 
w krótkim czasie

None of these workers could be replaced at short 
notice.
Żaden z tych pracowników nie mógł być zastąpiony 
w krótkim czasie.

be short with somebody rozmawiać z kimś oschle She was very short with me.
Nie wiem dlaczego ona rozmawiała ze mną oschle.
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Angielskie idiomy Polskie tłumaczenie Przykładowe zdania

run short of something wyczerpywać coś, mieć mało 
czegoś

We are running short of time so we’d better hurry up.
Kończy się nam czas więc lepiej pośpieszmy się.

be taken short przypilić kogoś, mieć nagłą
potrzebę pójścia do toalety

He was taken short in the middle of the speech.
Przypiliło go w środku przemówienia.

cut something short skrócić coś, ukrócić coś (np. 
dyskusję, czyjąś wypowiedź)

We had to cut the meeting short because of problems 
with electricity.
Musieliśmy skrócić spotkanie z powodu problemów
z prądem.

fall short of something być mniejszym niż coś, nie 
dorównywać czemuś

My salary fell short of my expectations.
Moje wynagrodzenie było mniejsze niż się spodziewałem.

for short w zdrobnieniu, w skrócie

His name is Christopher, but they call him Chris
for short.
On ma na imię Christopher, ale nazywają go Chris 
w skrócie.
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Angielskie idiomy Polskie tłumaczenie Przykładowe zdania

have a short temper być porywczym, wybuchowym He would be a great leader if he hadn’t a short temper.
On byłby świetnym liderem, gdyby nie był porywczy.

in short w skrócie, krótko mówiąc In short, I don’t care.
Krótko mówiąc, nie obchodzi mnie to.

in short supply brakować czegoś, jest czegoś 
mało

Food is not the only thing in short supply.
Jedzenie nie jest jedyną rzeczą której brakuje.

a little short of trochę mniej niż coś She was just a little short of six feet tall.
Ona była tylko trochę niższa niż sześć stóp.

make short work of something szybko się z czymś uporać
There were only 5 orders so we made short work of 
them.
Było tylko 5 zamówień więc szybko się z nimi upraliśmy.
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Flashcards 1
English - Polish

Przetłumacz na język polski podane w tabelce angielskie idiomy oraz przykładowe zdania. 
Aby sprawdzić swoje odpowiedzi przejdź do kolejnej strony.
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Angielskie idiomy Polskie tłumaczenie Przykładowe zdania

be a chip off the old block
He’s a chip off the old block. He’s as stubborn as his 
father.

an old flame
Betty is an old flame of Peter’s. He used to love her 
when he was young.

an old fogey He’s an old fogey full of old-fashioned ideas.

be an old hand at something He’s an old hand at repairing cars.

old hat To say the least, it was old hat to me.
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Angielskie idiomy Polskie tłumaczenie Przykładowe zdania

be a chip off the old block
nieodrobny syn/córka,
podobny jak kropla wody
(do któregoś z rodziców)

He’s a chip off the old block. He’s as stubborn as his 
father.
On jest nieodrodnym synem. Jest tak uparty jak jego 
ojciec.

an old flame stara miłość

Betty is an old flame of Peter’s. He used to love her 
when he was young.
Betty jest dawną miłością Piotra. Kochał ją kiedy był 
młody.

an old fogey stary piernik, stary ramol
He’s an old fogey full of old-fashioned ideas.
On jest starym piernikiem pełnym staromodnych 
pomysłów.

be an old hand at something
być starym wygą w czymś, 
mieć duże doświadczenie w 
czymś

He’s an old hand at repairing cars.
On jest starym wygą w naprawianiu samochodów.

old hat nic nowego, niemodny To say the least, it was old hat to me.
Delikatnie mówiąc to nie było niczym nowym dla mnie.
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Angielskie idiomy Polskie tłumaczenie Przykładowe zdania

old man The old man wasn’t at work yesterday.

of the old school Our history teacher is of the old school.

short cut This is just a short cut to the first floor.

at short notice
None of these workers could be replaced at short 
notice.

be short with somebody She was very short with me.
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Angielskie idiomy Polskie tłumaczenie Przykładowe zdania

old man stary (o ojcu, szefie) The old man wasn’t at work yesterday.
Starego nie było wczoraj w pracy.

of the old school starej daty, staroświecki Our history teacher is of the old school.
Nasz nauczyciel historii jest starej daty.

short cut skrót (krótsza droga), szybszy 
sposób zrobienia czegoś

This is just a short cut to the first floor.
To jest po prostu krótsza droga na pierwsze piętro.

at short notice w krótkim terminie, 
w krótkim czasie

None of these workers could be replaced at short 
notice.
Żaden z tych pracowników nie mógł być zastąpiony 
w krótkim czasie.

be short with somebody rozmawiać z kimś oschle She was very short with me.
Nie wiem dlaczego ona rozmawiała ze mną oschle.
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Angielskie idiomy Polskie tłumaczenie Przykładowe zdania

run short of something We are running short of time so we’d better hurry up.

be taken short He was taken short in the middle of the speech.

cut something short
We had to cut the meeting short because of problems 
with electricity.

fall short of something My salary fell short of my expectations.

for short
His name is Christopher, but they call him Chris
for short.
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Angielskie idiomy Polskie tłumaczenie Przykładowe zdania

run short of something wyczerpywać coś, mieć mało 
czegoś

We are running short of time so we’d better hurry up.
Kończy się nam czas więc lepiej pośpieszmy się.

be taken short przypilić kogoś, mieć nagłą
potrzebę pójścia do toalety

He was taken short in the middle of the speech.
Przypiliło go w środku przemówienia.

cut something short skrócić coś, ukrócić coś (np. 
dyskusję, czyjąś wypowiedź)

We had to cut the meeting short because of problems 
with electricity.
Musieliśmy skrócić spotkanie z powodu problemów
z prądem.

fall short of something być mniejszym niż coś, nie 
dorównywać czemuś

My salary fell short of my expectations.
Moje wynagrodzenie było mniejsze niż się spodziewałem.

for short w zdrobnieniu, w skrócie

His name is Christopher, but they call him Chris
for short.
On ma na imię Christopher, ale nazywają go Chris 
w skrócie.
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Angielskie idiomy Polskie tłumaczenie Przykładowe zdania

have a short temper He would be a great leader if he hadn’t a short temper.

in short In short, I don’t care.

in short supply Food is not the only thing in short supply.

a little short of She was just a little short of six feet tall.

make short work of something
There were only 5 orders so we made short work of 
them.
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Angielskie idiomy Polskie tłumaczenie Przykładowe zdania

have a short temper być porywczym, wybuchowym He would be a great leader if he hadn’t a short temper.
On byłby świetnym liderem, gdyby nie był porywczy.

in short w skrócie, krótko mówiąc In short, I don’t care.
Krótko mówiąc, nie obchodzi mnie to.

in short supply brakować czegoś, jest czegoś 
mało

Food is not the only thing in short supply.
Jedzenie nie jest jedyną rzeczą której brakuje.

a little short of trochę mniej niż coś She was just a little short of six feet tall.
Ona była tylko trochę niższa niż sześć stóp.

make short work of something szybko się z czymś uporać
There were only 5 orders so we made short work of 
them.
Było tylko 5 zamówień więc szybko się z nimi uporaliśmy.
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Flashcards 2
Polish - English

Przetłumacz na język angielski podane w tabelce polskie tłumaczenia idiomów oraz przykładowe zdania. 
Aby sprawdzić swoje odpowiedzi przejdź do kolejnej strony.
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Angielskie idiomy Polskie tłumaczenie Przykładowe zdania

nieodrobny syn/córka,
podobny jak kropla wody
(do któregoś z rodziców)

On jest nieodrodnym synem. Jest tak uparty jak jego 
ojciec.

stara miłość Betty jest dawną miłością Piotra. Kochał ją kiedy był 
młody.

stary piernik, stary ramol On jest starym piernikiem pełnym staromodnych 
pomysłów.

być starym wygą w czymś, 
mieć duże doświadczenie w 
czymś On jest starym wygą w naprawianiu samochodów.

nic nowego, niemodny Delikatnie mówiąc to nie było niczym nowym dla mnie.
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Angielskie idiomy Polskie tłumaczenie Przykładowe zdania

be a chip off the old block
nieodrobny syn/córka,
podobny jak kropla wody
(do któregoś z rodziców)

He’s a chip off the old block. He’s as stubborn as his 
father.
On jest nieodrodnym synem. Jest tak uparty jak jego 
ojciec.

an old flame stara miłość

Betty is an old flame of Peter’s. He used to love her 
when he was young.
Betty jest dawną miłością Piotra. Kochał ją kiedy był 
młody.

an old fogey stary piernik, stary ramol
He’s an old fogey full of old-fashioned ideas.
On jest starym piernikiem pełnym staromodnych 
pomysłów.

be an old hand at something
być starym wygą w czymś, 
mieć duże doświadczenie w 
czymś

He’s an old hand at repairing cars.
On jest starym wygą w naprawianiu samochodów.

old hat nic nowego, niemodny To say the least, it was old hat to me.
Delikatnie mówiąc to nie było niczym nowym dla mnie.
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Angielskie idiomy Polskie tłumaczenie Przykładowe zdania

stary (o ojcu, szefie) Starego nie było wczoraj w pracy.

starej daty, staroświecki Nasz nauczyciel historii jest starej daty.

skrót (krótsza droga), szybszy 
sposób zrobienia czegoś To jest po prostu krótsza droga na pierwsze piętro.

w krótkim terminie, 
w krótkim czasie Żaden z tych pracowników nie mógł być zastąpiony 

w krótkim czasie.

rozmawiać z kimś oschle Nie wiem dlaczego ona rozmawiała ze mną oschle.
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Angielskie idiomy Polskie tłumaczenie Przykładowe zdania

old man stary (o ojcu, szefie) The old man wasn’t at work yesterday.
Starego nie było wczoraj w pracy.

of the old school starej daty, staroświecki Our history teacher is of the old school.
Nasz nauczyciel historii jest starej daty.

short cut skrót (krótsza droga), szybszy 
sposób zrobienia czegoś

This is just a short cut to the first floor.
To jest po prostu krótsza droga na pierwsze piętro.

at short notice w krótkim terminie, 
w krótkim czasie

None of these workers could be replaced at short 
notice.
Żaden z tych pracowników nie mógł być zastąpiony 
w krótkim czasie.

be short with somebody rozmawiać z kimś oschle She was very short with me.
Nie wiem dlaczego ona rozmawiała ze mną oschle.
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Angielskie idiomy Polskie tłumaczenie Przykładowe zdania

wyczerpywać coś, mieć mało 
czegoś Kończy się nam czas więc lepiej pośpieszmy się.

przypilić kogoś, mieć nagłą
potrzebę pójścia do toalety Przypiliło go w środku przemówienia.

skrócić coś, ukrócić coś (np. 
dyskusję, czyjąś wypowiedź) Musieliśmy skrócić spotkanie z powodu problemów

z prądem.

być mniejszym niż coś, nie 
dorównywać czemuś Moje wynagrodzenie było mniejsze niż się spodziewałem.

w zdrobnieniu, w skrócie On ma na imię Christopher, ale nazywają go Chris 
w skrócie.
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run short of something wyczerpywać coś, mieć mało 
czegoś

We are running short of time so we’d better hurry up.
Kończy się nam czas więc lepiej pośpieszmy się.

be taken short przypilić kogoś, mieć nagłą
potrzebę pójścia do toalety

He was taken short in the middle of the speech.
Przypiliło go w środku przemówienia.

cut something short skrócić coś, ukrócić coś (np. 
dyskusję, czyjąś wypowiedź)

We had to cut the meeting short because of problems 
with electricity.
Musieliśmy skrócić spotkanie z powodu problemów
z prądem.

fall short of something być mniejszym niż coś, nie 
dorównywać czemuś

My salary fell short of my expectations.
Moje wynagrodzenie było mniejsze niż się spodziewałem.

for short w zdrobnieniu, w skrócie

His name is Christopher, but they call him Chris
for short.
On ma na imię Christopher, ale nazywają go Chris 
w skrócie.
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być porywczym, wybuchowym On byłby świetnym liderem, gdyby nie był porywczy.

w skrócie, krótko mówiąc Krótko mówiąc, nie obchodzi mnie to.

brakować czegoś, jest czegoś 
mało Jedzenie nie jest jedyną rzeczą której brakuje.

trochę mniej niż coś Ona była tylko trochę niższa niż sześć stóp.

szybko się z czymś uporać Było tylko 5 zamówień więc szybko się z nimi uporaliśmy.
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have a short temper być porywczym, wybuchowym He would be a great leader if he hadn’t a short temper.
On byłby świetnym liderem, gdyby nie był porywczy.

in short w skrócie, krótko mówiąc In short, I don’t care.
Krótko mówiąc, nie obchodzi mnie to.

in short supply brakować czegoś, jest czegoś 
mało

Food is not the only thing in short supply.
Jedzenie nie jest jedyną rzeczą której brakuje.

a little short of trochę mniej niż coś She was just a little short of six feet tall.
Ona była tylko trochę niższa niż sześć stóp.

make short work of something szybko się z czymś uporać
There were only 5 orders so we made short work of 
them.
Było tylko 5 zamówień więc szybko się z nimi uporaliśmy.
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Zakończenie
Jest to bezpłatny fragment ebooka. Pełna wersja jest do nabycia w księgarniach internetowych. 

 
Wszelkie komentarze i sugestie prosimy przesyłać na nasz adres mailowy: focus@focus.olsztyn.pl,

a także na FACEBOOK, GOOGLE+, TWITTER, YOUTUBE. Bardzo chętnie poznamy opinie na temat naszej oferty.
Wszystkie nasze nowości wydawnicze a także związane z nauką języka angielskiego online można także śledzić 

za pośrednictwem kanału RSS, oraz naszego NEWSLETTERA. 
 

Bardzo dużo ćwiczeń do nauki języka angielskiego online można znaleźć na naszej 
stronie internetowej: www.focus.olsztyn.pl. 

 

ZAPRASZAMY DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO ONLINE!

mailto:focus%40focus.olsztyn.pl?subject=Dotyczy%20ebooka
https://www.facebook.com/pages/Focus-English-School/120344554710999
https://plus.google.com/105381161644700673596/posts
https://twitter.com/Focus_School
https://www.youtube.com/user/FocusEnglishSchool
http://www.focus.olsztyn.pl/rss/rsspl.xml
http://www.focus.olsztyn.pl/newsletter.html
http://www.focus.olsztyn.pl
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