
Załącznik nr 2  

PROPOZYCJE IDIOMÓW: 

1. It’s raining cats and dogs - leje jak z cebra  

2. Curiosity killed the cat – Ciekawość pierwszy stopień do piekła  

3. Change a fly into an Elephant – robić z igły widły  

4. The other side in the coin – druga strona medalu  

5. Achilles’s heel – pięta Achilles, słaby punkt  

6. Between a rock and a hard place – między młotem a kowadłem  

7. Cry for the moon – chcieć gwiazdki z nieba  

8. Trial and terror – metoda prób i błędów  

9. Beat somebody black and blue – zbić kogoś na kwaśne jabłko  

10. To have green fingers – mieć rękę do kwiatów  

11. Bad egg – podejrzany typ  

12. Don’t cry over spilt milk – nie płacz nad rozlanym mlekiem  

13. Brainstorm – burza mózgów  

14. To have heart of gold – mieć złote serce  

15. Top banana – szef grupy  

16. Deaf as a post – głuchy jak pień  

17. The apple of sb’s eye – oczko w głowie  

18. Pie in the sky – gruszki na wierzbie  

19. To pass with flying colours – zdać celująco ( np. egzamin)  

20. Blind date – randka w ciemno  

21. Get up on the wrong side of the bed – wstać lewą nogą  

22. A drop In the ocean – kropla w morzu  

23. Be rolling in money – mieć mnóstwo pieniędzy , spać na pieniądzach  

24. Chicken out – stchórzyć  



25. For All the tea In China- za nic na świecie  

26. Go for a song- sprzedać bardzo tanio  

27. Hit the nail on the head – trafić w sedno  

28. In black and white – na piśmie  

29. Keep sth under one’s hat – trzymać coś w tajemnicy  

30. Learn sth by heart – nauczyć się na pamięć  

31. Leave no stone unturned – poruszyć niebo i ziemię , zastosować wszelkie środki  

32. On cloud nine – bardzo szczęśliwy, być w siódmym niebie  

33. Pull somebady’s leg – nabierać, drażnić się  

34. Promise wonders – obiecywać złote góry  

35. Put one’s foot down – sprzeciwiać się  

36. Ring the bell – brzmieć znajomo, kojarzyć się z czymś  

37. Whistle in the dark –dodawać sobie odwagi 

 

 

 

 

 

 

 

 


