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Przysłowia 

Gdy już znasz angielski na dobrym poziomie, wiedz, że warto zacząć używać 
poniższych powiedzeń, aby wzbogacić swój język. Wcale nie są takie trudne, 
jak się wydaje.  

 

ANGIELSKIE PRZYSŁOWIE POLSKI ODPOWIEDNIK 
Better late than never. 
 
God helps those who help themselves. 
 
Beggars can’t be choosers. 
 
Easy come, easy go. 
 
All good things come to an end. 
 
There’s no time like the present. 
 
Beauty is in the eye of the beholder. 
 
Two heads are better than one. 
 
If you want something done right, do it 
yourself. 
 
A friend in need is a friend indeed. 
 
 
All is fair in love and war. 
 
 
Better safe than sorry. 
 
Every cloud has a silver lining.  
 
 
Strike while the iron is hot.  
 
What comes up, must come down.  
 
You can’t have your cake and eat it too. 
 
 
You can’t teach an old dog new tricks. 
 
 

Lepiej późno niż wcale. 
 
Strzeżonego Pan Bóg strzeże. 
 
Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi co się 
ma. 
Łatwo przyszło, łatwo poszło. 
 
Wszystko co dobre, szybko się kończy. 
 
Jak nie teraz, to kiedy? 
 
O gustach się nie dyskutuje 
 
Co dwie głowy to nie jedna. 
 
Jak chcesz mieć coś zrobione dobrze, zrób to 
sam. 
 
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w 
biedzie. 
 
W miłości i na wojnie wszystkie chwyty są 
dozwolone. 

Lepiej dmuchać na zimne. 

Pamiętaj, że nie ma tego złego, co by na 
dobre nie wyszło. 

Kuj żelazo póki gorące. 

W życiu są wzloty i upadki. 

Nie można zjeść ciastka i mieć ciastka. 
 

Nie przesadza się starych drzew.  
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All that glitters is not gold. 
 
Actions speak louder than words. 
 
The apple doesn’t fall far from the tree. 
 
Bad news travels fast.   
 
Best things in life are free. 
 
Curiosity killed the cat. 
 
Don’t bite off more than you can chew. 
 
If you can’t beat them, join them. 

Nie wszystko złoto co się świeci. 

Czyny są ważniejsze niż słowa. 

Niedaleko pada jabłko od jabłoni. 

Tak, złe wieści szybko się rozchodzą. 

Najlepsze rzeczy w życiu są za darmo.  

Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. 

Upewnij się, że mierzysz siły na zamiary. 

Jeśli nie możesz ich pokonać, przyłącz się do 
nich. Jestem pewien/pewna, że cię przyjmą. 

 

 

Ćwiczenia 

1. Przetłumacz na język angielski: 

a) Lepiej późno niż wcale –  
b) O gustach się nie dyskutuje – 
c) Ciekawość to pierwszy stopień do piekła –  
d) Mierz siły nad zamiary –  
e) Lepiej dmuchać na zimne –  
f) Kuj żelazo póki gorące –  

2. Wpisz brakujące słowo: 

a) All is ………in love and ……… 
b) Every cloud has a ……… lining. 
c) All ……… things come to an ……… 
d) A friend in ……… is a friend ……… 
e) Best ……… in ……… are free. 
f) Actions ……… louder than word. 
g) God ……… those who ……… themselves. 
h) There is no ……… like the ………. 
i) ……… is in the eye of the beholder. 
j) You can’t have ……… and ……… it too. 
k) All that ……… is not gold. 

 


