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 Ĉ w małym palcu

Mam to wszystko w małym palcu. 
To naprawdę nietrudne.
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 Ĉ drażliwy temat; czuły punkt

Niepotrzebnie o tym wspominałeś. 
To trochę drażliwy temat.
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 Ĉ ktoś, komu można się wyżalić

Muszę się komuś wyżalić...
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 Ĉ stek kłamstw

To, co powiedziałeś, to był stek kłamstw!
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 Ĉ bardzo trudne zadanie 
(trudna sprawa)

Czy myślisz, że nauka chińskiego 
to trudne zadanie?
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 Ĉ w ten sam sposób; podobnie

Rozwiązaliśmy zadanie w ten 
sam sposób.
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 Ĉ ktoś, kto zjadł wszystkie 
rozumy; mądrala

On jest takim mądralą!
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 Ĉ królik doświadczalny

Nie chcę być królikiem doświadczalnym!
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 Ĉ cicha woda

Wiedziałeś, że Artur jest mistrzem 
dżudo?! To taka cicha woda...
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1 

 Ĉ kość niezgody

To, kto wygrał, było między nimi wieczną 
kością niezgody.

www.fiszki.pl



9 

 Ĉ a sore point

You needn’t have mentioned that. 
It’s a bit of a sore point.

www.fiszki.pl

10 

 Ĉ at your fingertips

I have it all at my fingertips. 
It’s really not difficult.
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7 

 Ĉ a pack of lies

What you said was a pack of lies!
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 Ĉ a shoulder to cry on

I need a shoulder to cry on…

www.fiszki.pl

5 

 Ĉ along the same lines

We solved the problem along the 
same lines.
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6 

 Ĉ an uphill struggle

Do you think learning Chinese 
is an uphill struggle?
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 Ĉ a guinea pig

I don’t want to be used as a guinea pig!
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4 

 Ĉ a know-all

He’s such a know-all!
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 Ĉ a bone of contention

Who had won was a permanent bone of 
contention between them.
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 Ĉ a dark horse

Did you know that Arthur is a judo 
champion?! He’s a bit of a dark horse…
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 Ĉ to dziecinnie proste

Test był dziecinnie prosty.
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 Ĉ dla mnie to chińszczyzna

Proszę, nie rozmawiajcie o fizyce, 
dla mnie to chińszczyzna!
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 Ĉ na krótką metę
 Ĉ na dłuższą metę

To może działać, ale tylko na krótką 
metę…
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 Ĉ w zapamiętaniu; pod wpływem 
emocji

Powiedziałem to pod wpływem emocji, 
a teraz żałuję...
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 Ĉ w okamgnieniu; błyskawicznie

Napisał, że przyjedzie tu błyskawicznie.
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 Ĉ krótko i zwięźle; w pigułce

Mówiąc krótko i zwięźle – mamy 
problem.
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 Ĉ kto pierwszy, ten lepszy

Zostało tylko kilka biletów, 
a więc kto pierwszy, ten lepszy.
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 Ĉ łatwiej powiedzieć, niż zrobić

Obiecałem sobie, że będę mniej jadł, 
ale łatwiej powiedzieć, niż zrobić...
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 Ĉ nie móc zrozumieć ani słowa 
z czegoś

Z tego, co powiedział, nie zrozumiałem 
ani słowa.
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 Ĉ błędne koło

Im więcej śpię, tym bardziej jestem 
zmęczony – tkwię w błędnym kole...
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 Ĉ it’s all Greek to me

Don’t talk about physics, please, 
it’s all Greek to me!

www.fiszki.pl

20 

 Ĉ it’s a piece of cake

The test was a piece of cake.
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17 

 Ĉ in the heat of the moment

I said it in the heat of the moment 
and now I regret it…
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 Ĉ in the short term
 Ĉ in the long term

It may work, but only in the short term…
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15 

 Ĉ in a nutshell

To put it in a nutshell, we have a problem.
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16 

 Ĉ in no time

He wrote he would come here 
in no time at all.
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 Ĉ easier said than done

I promised myself that I would eat less, 
but that’s easier said than done…
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14 

 Ĉ first come, first served

There are only a few tickets left, 
so it’s first come, first served.
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11 

 Ĉ a vicious circle

The more I sleep, the more I’m tired 
– I’m caught in a vicious circle…
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12 

 Ĉ can’t make head or tail of sth

I couldn’t make head or tail of what 
he said.
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