
British English - get it right!        

 

Cheers!  

Kojarzy nam się zazwyczaj z podnoszeniem kieliszka i 
wznoszeniem toastu - to taki odpowiednik polskiego Na 
zdrowie! Ale w brytyjskiej odmianie angielskiego równie 
często używany jest w sytuacji kiedy komuś dziękujemy za 
jakiś drobiazg czy przysługę (Dzięki!), jak też i wtedy kiedy 
się żegnamy (Cześć! / Pozdro!) 
 

All right? 

Kiedy przyjaciel powita cię tak np. na ulicy, na pewno nie 
oczekuje żadnych wyjaśnień czy wszystko u ciebie w 
porządku, mimo że pytająca forma właśnie to by 
sugerowała. Tak naprawdę jest to potoczny odpowiednik 
zwykłej wymiany Cześć! - Cześć! między znajomymi, a 
odpowiadamy tymi samymi słowami czyli: All right? 
 

mate 

W słownikach znajdziemy mnóstwo polskich 
odpowiedników tego słowa: kumpel, kolega, ziomek, stary, 
ale należy pamiętać, że używa się go niezależnie od płci 
osoby, do której się zwracamy, z którą się witamy, itp. - nie 
chodzi tu o płeć, a o stopień zażyłości i wzajemnej 
akceptacji. Co ciekawe: tak jak zwracając się do kogoś tym 
słowem sygnalizujemy, że czujemy się w jej/jego 
towarzystwie swobodnie - tak również można użyć go w 
stosunku do kogoś sarkastycznie, aby wyrazić swoją 
irytację. Jak zwykle - zależy to od intonacji i kontekstu. 



fit 

Pierwsze skojarzenia to zapewne sport, zdrowie, sałatki, 
ćwiczenia, bycie w dobrej kondycji, siłownia  - czyż nie? 
Oczywiście! fit jak najbardziej oznacza po angielsku 
wysportowana / w dobrej formie , ALE w brytyjskiej 
odmianie równie często określa stopień atrakcyjności 
drugiej osoby. Jeśli chcemy powiedzieć, że ktoś jest 
seksowny, atrakcyjny, przystojny -  to użyjemy właśnie 
słowa fit. 

loo 

Potoczny brytyjski odpowiednik słowa toilet (WC, toaleta). 
Jak to mawiają sami Brytyjczycy: „To takie słowo, którego 
używamy kiedy chcemy powiedzieć, że idziemy do toalety - 
ale bez wymawiania słowa toaleta”. 

chuffed 

Bardzo pozytywny przymiotnik! Kiedy coś cię uradowało, 
uszczęśliwiło - wtedy właśnie jesteś chuffed czyli 
uradowana / uszczęśliwiona. Komplementują twoje 
osiągnięcia? Spełniło się któreś z twoich marzeń? Dobrze 
poszedł ci egzamin? A może wyjątkowo cieszy cię twoja 
nowa fryzura? Możesz nawet powiedzieć: I’m chuffed to 
bits - nie będzie wtedy żadnych wątpliwości, że jesteś 
zachwycony i bardzo podekscytowany. 

Easy peasy! 

W brytyjskim slangu to nic innego jak łatwizna / prościzna. 
Coś takiego jak nasza bułka z masłem. Używana jest też 
dłuższa forma tego powiedzenia, a mianowicie: Easy peasy 
lemon squeezy.  



dodgy 

Kiedy usłyszysz słowo dodgy, wiedz, że coś jest na rzeczy. 
Coś podejrzanego, niepewnego i szemranego, coś co 
powinno wzbudzić twoje wątpliwości. Ktoś próbuje 
sprzedać ci swój używany samochód i wyczuwasz jakąś 
nieuczciwość, coś ci - mówiąc kolokwialnie - zgrzyta? 
Określisz tę osobę właśnie słowem dodgy. Możesz też użyć 
go do opisania miejsca, które z racji swojej wątpliwej 
reputacji wzbudza podejrzenia, np. dodgy neighbourhood 
to taka szemrana okolica. 

nosh 

W brytyjskiej odmianie angielskiego jest to odpowiednik 
słów żarcie, żarełko, szamka, zagrycha, jedzonko. Przydaje 
się kiedy zamiast standardowego food chcemy użyć 
jakiegoś potocznego zdrobnienia. Występuje też w zwrocie 
have some nosh czyli wsunąć coś / wszamać coś. 
Smacznego! 

gutted 

Załamała cię przegrana twojej ulubionej drużyny? Nie 
możesz pojechać na koncert ulubionego zespołu, bo akurat 
w tym samym dniu masz ważny egzamin? Idealny kontekst 
do zastosowania słowa gutted czyli zdruzgotany, 
niepocieszony, ciężko rozczarowany. Oby jak najrzadziej 
się przydawało! 

nutter 

Tym słowem Brytyjczycy określają kogoś, kogo zachowanie 
wydaje im się - delikatnie mówiąc - irracjonalne. Nutter to 
świr, a Are you nuts? to odpowiednik naszego Pogięło cię? 



 
skint 

Kiedy jesteś skint, nie jest to nic przyjemnego. Najprościej 
ujmując: jesteś spłukany, bez forsy. Używamy tego słowa 
nie do opisywania wielkiego życiowego bankructwa, ale do 
(najczęściej przejściowej) sytuacji kiedy akurat jesteśmy 
bez grosza. 
 

full of beans 

Osoba, którą określimy w ten sposób zazwyczaj wywołuje 
w innych ludziach albo entuzjazm i pozytywne uczucia, 
albo wręcz doprowadza ich do irytacji. Chodzi o kogoś, kto 
jest pełen werwy i animuszu, tryska energią i w zasadzie 
bardzo trudno jest zgasić jego zapał. Jeśli jesteś full of 
beans, to zapewne twój wigor jest wręcz niezniszczalny. 

snog 

Wiele osób kojarzy z życia codziennego, piosenek, filmów, 
reklam, angielskie słowo kiss czyli całować / pocałunek. A 
co ze słowem snog? W brytyjskiej odmianie języka 
angielskiego używane jest co prawda w sytuacjach 
związanych z całowaniem się, ale raczej w kontekście 
czynności dłuższej i bardziej namiętnej niż standardowe 
cmoknięcie. Czasownik snog oznacza po polsku ni mniej ni 
więcej jak tylko migdalić się, obcałowywać się. 


