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• podstawy czegoś

• w małym palcu

Podczas tego kursu nauczę się
podstaw architektury wnętrz.

Mam to wszystko w małym palcu.
To naprawdę nietrudne.
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• w ten sam sposób; podobnie

• dla mnie to chińszczyzna
Proszę, nie rozmawiajcie o fizyce,
dla mnie to chińszczyzna!

Rozwiązaliśmy zadanie
w ten sam sposób.
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• ktoś, kto zjadł wszystkie

• ślęczeć po nocach

rozumy; mądrala

Jeżeli nie chcesz ślęczeć po nocach,
to lepiej się naucz, jak zarządzać
swoim czasem.

On jest takim mądralą!
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• mieć doskonałą pamięć

• robić postępy

On zna pięć języków, bo ma
doskonałą pamięć.

Bez pomocy siostry nie zrobiłbym
żadnych postępów.
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• celująco

• przykładać się do czegoś
Jeśli się mocno przyłożysz,
na pewno wygrasz te zawody.

Mój wnuk zawsze zdaje egzaminy
celująco.
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• the nuts and bolts of sth

• at your fingertips

During this course I will learn
the nuts and bolts of interior
design.

I have it all at my fingertips.
It’s really not difficult.
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• along the same lines

• it’s all Greek to me

We solved the problem along
the same lines.

Don’t talk about physics, please,
it’s all Greek to me!
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• to burn the midnight oil

• a know-all

If you don’t want to burn
the midnight oil, you’d better
learn how to manage your time.

He’s such a know-all!
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• to make headway

• to have a memory like

an elephant

But for my sister’s help, I would
have made no headway.

He knows five languages because
he has a memory like an elephant.
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• with flying colours

• to put your back into sth

My grandson always passes
his exams with flying colours.
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If you really put your back into it,
you’ll surely win the competition.
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