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Instrukcja
1. Przeczytaj pytanie w języku polskim, np.: Gdzie ostatnio widziałeś osobę,
która pracowała fizycznie? Gdy zrozumiesz, o co jesteś pytany, przenieś
swoją uwagę na zdanie w języku angielskim: Where did you last see
a person physically working? Czytając pytanie w języku angielskim,
postaraj się przypomnieć sobie, gdzie ostatnio widziałeś osobę, która
pracowała fizycznie.
2. Wróć jeszcze raz do pytania w języku polskim i zwróć uwagę na
wytłuszczone słowo: pracowała. Gdy to zrobisz, przenieś swoją uwagę na
wytłuszczone słowo w języku angielskim: working. Teraz uczucie zawarte
w całym pytaniu skup na tym jednym słowie w języku angielskim – postaraj się jeszcze bardziej skupić na ostatniej osobie, która pracowała fizycznie, patrząc na wytłuszczone słowo working.
3. Podobnie zrób w odniesieniu do zdań rozwijających wyobraźnię.
4. Gdy poczujesz wszystkie 10 zdań z danej kartki, zagnij ją i oderwij
tłumaczenie. Z drugiej strony kartki masz kopię zdań w języku angielskim. Przyczep sobie kartkę w widocznym miejscu: na lodówce, tablicy
korkowej, szafie itp. i postaraj się coraz głębiej odczuwać poszczególne
zdania, wykorzystując wolne chwile.
5. Bardziej szczegółową instrukcję znajdziesz na stronie:
www.metoda5s.pl/instrukcja.pdf
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Instrukcja: Punkt świadomości
1. W podręczniku przy każdym zdaniu na rozwój koncentracji znajduje się
koło, które pozwala Ci odznaczyć „Punkt świadomości”.
2. Punkt świadomości odznaczaj dopiero wtedy, gdy widząc daną rzecz, np.
osobę, która pracuje fizycznie, jesteś świadomy tego, na co patrzysz czy
co czujesz.
3. Nie odznaczaj pytania, gdy usiłujesz sobie jedynie przypomnieć daną
rzecz.
4. Jeśli masz wątpliwości, czy potrafisz świadomie zwracać uwagę na daną
rzecz, także nie odznaczaj jeszcze pytania.
5. Po której stronie stała sól, a po której pieprz, gdy ostatnim razem
widziałeś przyprawy? Zapewne tego typu przyprawy widzisz codziennie,
ale nie zwracasz na to uwagi, bo nie masz tak rozwiniętej świadomości.
Dopiero gdy kolejnym razem za sprawą pytania zaczniesz zwracać uwagę
na takie szczegóły, wówczas je odznacz. Twój poziom świadomości
podniósł się!
6. Pytania, które odznaczyłeś, możesz pomijać i skupić się tylko na tych,
które wymagają rozwoju świadomości.
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Lesson 13

Lekcja 13

When was the last me you ate a steak sandwich with some tomato relish

Kiedy ostatnio jadłeś kanapkę ze stekiem, przysmakiem pomidorowym

and mustard?

i musztardą?

Can mayonnaise be as keen as mustard?

Czy majonez może być ostry jak musztarda? (idiom: ochoczy, skory)

When did you last see a middle-aged woman relishing a glass of vintage

Kiedy ostatnio widziałeś w restauracji kobietę w średnim wieku rozkoszującą

wine in a restaurant?

się kieliszkiem wina z dobrego rocznika?

Do people normally relish the idea of having to work over me?

Czy ludzie zwykle lubują się w pracy po godzinach?

Which of the people you know is a fan of vintage vehicles?

Kto z twoich znajomych jest pasjonatem zabytkowych pojazdów?

Can something brand new be vintage?

Czy coś zupełnie nowego może być zabytkowe?

Was there an electric fan on the ceiling in the last oﬃce you visited?

Czy na suficie ostatniego biura, jakie odwiedziłeś, znajdował się elektryczny
wentylator?

Do elephants use their ears to fan themselves on hot days?

Czy słonie używają swoich uszu, aby się nimi wachlować w gorące dni?

Do you remember exactly when the president of your country took oﬃce?

Czy pamiętasz dokładnie, kiedy prezydent twojego kraju objął urząd?

Is a confessional a priest’s oﬃce?

Czy konfesjonał to biuro księdza?
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When was the last me you ate a steak sandwich with some tomato relish
and mustard?
Can mayonnaise be as keen as mustard?
When did you last see a middle-aged woman relishing a glass of vintage
wine in a restaurant?
Do people normally relish the idea of having to work over me?
Which of the people you know is a fan of vintage vehicles?
Can something brand new be vintage?

Was there an electric fan on the ceiling in the last oﬃce you visited?
Do elephants use their ears to fan themselves on hot days?

Do you remember exactly when the president of your country took oﬃce?
Is a confessional a priest’s oﬃce?
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Lekcja 13

Where did you last see a bunch of elderly tourists from a foreign country?

Kiedy ostatnio widziałeś zgraję starszych turystów z obcego państwa?

Are skyscrapers ever built in the countryside?

Czy drapacze chmur są kiedykolwiek budowane na wsi?

Have you recently picked up a bunch of fresh-looking grapes from your local

Czy ostatnio wybrałeś kiść świeżo wyglądających winogron w swoim

greengrocer’s?

lokalnym warzywniaku?

Is a bunch of roses an adequate apology for ruining someone’s life?

Czy bukiet róż to odpowiednie przeprosiny za zrujnowanie komuś życia?

Do you know anyone who can recognise the grape type when they taste

Czy znasz kogoś, kto potrafi rozpoznać gatunek winogron, próbując wina?

wine?
Do you have to drink a lot of red wine to hear something on the grapevine?

Czy aby usłyszeć coś pocztą pantoflową, trzeba wypić dużo wina?

Have any of your rela ves recently changed so much that you didn’t

Czy ktoś z twoich krewnych zmienił się ostatnio tak bardzo, że nie rozpozna-

recognise them when you last saw them?

łeś go, kiedy go zobaczyłeś?

When is stealing recognised by law?

Kiedy kradzież jest uznawana przez prawo?

When was the last me someone told you a story you couldn’t relate to or

Kiedy ostatnio ktoś opowiedział ci historię, do której nie mogłeś się odnieść

iden fy with?

lub się z nią utożsamić?

Can people who have nothing in common be related?

Czy ludzie, którzy nie mają ze sobą nic wspólnego, mogą być spokrewnieni?
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Where did you last see a bunch of elderly tourists from a foreign country?
Are skyscrapers ever built in the countryside?

Have you recently picked up a bunch of fresh-looking grapes from your local
greengrocer’s?
Is a bunch of roses an adequate apology for ruining someone’s life?
Do you know anyone who can recognise the grape type when they taste
wine?
Do you have to drink a lot of red wine to hear something on the grapevine?
Have any of your rela ves recently changed so much that you didn’t
recognise them when you last saw them?
When is stealing recognised by law?
When was the last me someone told you a story you couldn’t relate to or
iden fy with?
Can people who have nothing in common be related?
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Lekcja 13

When did you last have to present your iden fica on to prove you were an

Kiedy ostatnio musiałeś pokazać dokument tożsamości, aby udowodnić,

adult while trying to buy some alcohol?

że jesteś dorosły, gdy próbowałeś kupić alkohol?

Can you iden fy someone you’ve never seen before?

Czy można zidentyfikować kogoś, kogo się nigdy wcześniej nie widziało?

When you last heard an adult talking to a child, did they sound like a respon-

Czy gdy ostatnio słyszałeś dorosłego rozmawiającego z dzieckiem, brzmiał

sible parent?

on jak odpowiedzialny rodzic?

Can a toddler act in an adult way?

Czy niemowlak może się zachowywać jak dorosły?

Have you recently heard of an accident caused by a cyclist behaving irre-

Czy ostatnio usłyszałeś o wypadku spowodowanym przez rowerzystę

sponsibly?

zachowującego się nieodpowiedzialnie?

Whose responsibility is it to keep the world spinning?

Czyją odpowiedzialnością jest dopilnowanie, aby świat się kręcił?

In what par cular situa on did someone last behave aﬀec onately towards

W jakiej konkretnej sytuacji ktoś ostatnio zachowywał się wobec ciebie

you?

pieszczotliwie?

Can someone’s behaviour change every single second?

Czy czyjeś zachowanie może się zmieniać w każdej sekundzie?

When you last visited your doctor’s surgery, were any of the pa ents in the

Czy kiedy ostatnio byłeś w przychodni lekarskiej, któryś z pacjentów w po-

wai ng room suﬀering from an aﬀec on of the skin?

czekalni cierpiał na schorzenie skóry?

What colour is aﬀec on?

Jakiego koloru jest czułość?
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When did you last have to present your iden fica on to prove you were an
adult while trying to buy some alcohol?
Can you iden fy someone you’ve never seen before?
When you last heard an adult talking to a child, did they sound like a responsible parent?
Can a toddler act in an adult way?
Have you recently heard of an accident caused by a cyclist behaving irresponsibly?
Whose responsibility is it to keep the world spinning?
In what par cular situa on did someone last behave aﬀec onately towards
you?
Can someone’s behaviour change every single second?
When you last visited your doctor’s surgery, were any of the pa ents in the
wai ng room suﬀering from an aﬀec on of the skin?
What colour is aﬀec on?
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Lekcja 13

When you last went to a vet’s surgery, did you see a lady with a cat?

Czy kiedy ostatnio byłeś w przychodni weterynaryjnej, widziałeś kobietę
z kotem?

Do animals undergo plas c surgery?

Czy zwierzęta przechodzą operacje plastyczne?

Which of the people you know was last too red to call the vet and ask for

Kto ze znanych ci osób był ostatnio zbyt zmęczony, by zadzwonić do wetery-

advice when their pet was sick?

narza z prośbą o radę, gdy jego ulubieniec był chory?

Does a vet meow when talking to a cat and bark when talking to a dog?

Czy weterynarz miauczy, gdy rozmawia z kotem, i szczeka, gdy rozmawia z psem?

Will you ask your neighbour to give you a piece of advice on how to cook

Czy poprosisz sąsiadkę o radę, jak przyrządzić twoje ulubione danie z dzie-

your favourite childhood dish this weekend?

ciństwa, w ten weekend?

Is there some good advice on oﬀer in your local supermarket at the moment?

Czy są teraz jakieś dobre rady w promocji w pobliskim supermarkecie?

What has been your favourite holiday des na on over the last few years?

Jakie było twoje ulubione miejsce na wakacje w ciągu ostatnich kilku lat?

Can you learn your favourite novel by heart?

Czy można się nauczyć swojej ulubionej powieści na pamięć?

Which city in your country is the most popular tourist des na on so far this

Które miasto w twoim kraju jest najpopularniejszym turystycznym miejscem

year?

docelowym w tym roku?

Is it possible to arrive at your des na on without ever se ng oﬀ?

Czy można dotrzeć do celu, nie wyruszywszy?
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When you last went to a vet’s surgery, did you see a lady with a cat?
Do animals undergo plas c surgery?

Which of the people you know was last too red to call the vet and ask for
advice when their pet was sick?
Does a vet meow when talking to a cat and bark when talking to a dog?
Will you ask your neighbour to give you a piece of advice on how to cook
your favourite childhood dish this weekend?
Is there some good advice on oﬀer in your local supermarket at the moment?
What has been your favourite holiday des na on over the last few years?
Can you learn your favourite novel by heart?

Which city in your country is the most popular tourist des na on so far this
year?
Is it possible to arrive at your des na on without ever se ng oﬀ?
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Lekcja 13

What do you think will be the most popular beer adver sed on TV this

Które piwo, twoim zdaniem, będzie najpopularniejsze w reklamach telewi-

summer?

zyjnych tego lata?

Can someone become popular for being average?

Czy ktoś może zostać popularny ze względu na swoją przeciętność?

Do you think you’ll feel terribly hungry a er drinking a few bo les of beer

Czy myślisz, że będziesz czuł się ogromnie głodny po wypiciu kilku butelek

during your next visit to a pub?

piwa podczas kolejnej wizyty w pubie?

Is it allowed to drink beer in heaven?

Czy picie piwa jest dozwolone w niebie?

When did you last have such a terrible nightmare that you woke up all

Kiedy ostatnio miałeś tak straszne koszmary, że obudziłeś się cały

drenched in sweat?

przepocony?

Can you be working terribly hard while doing nothing?

Czy można ogromnie ciężko pracować, nie robiąc nic?

Which of the people you know last went on a holiday abroad that turned

Kto ze znanych ci osób pojechał ostatnio na wakacje, które okazały się

out to be a real nightmare?

prawdziwym koszmarem?

What’s an insomniac’s worst nightmare?

Co jest największą zmorą cierpiącego na bezsenność?

Does anyone in your family travel abroad on business these days?

Czy ktoś z twojej rodziny odbywa obecnie służbowe podróże zagraniczne?

Do wild birds need passports and visas when they migrate abroad?

Czy dzikie ptaki potrzebują paszportów i wiz, gdy migrują za granicę?
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What do you think will be the most popular beer adver sed on TV this
summer?
Can someone become popular for being average?
Do you think you’ll feel terribly hungry a er drinking a few bo les of beer
during your next visit to a pub?
Is it allowed to drink beer in heaven?
When did you last have such a terrible nightmare that you woke up all
drenched in sweat?
Can you be working terribly hard while doing nothing?
Which of the people you know last went on a holiday abroad that turned
out to be a real nightmare?
What’s an insomniac’s worst nightmare?
Does anyone in your family travel abroad on business these days?
Do wild birds need passports and visas when they migrate abroad?

metoda5s.pl

Lesson 13

Lekcja 13

Do you know anyone who has been upgraded from economy to business

Czy znasz kogoś, kto został przeniesiony z klasy ekonomicznej do biznesowej

class on a flight?

w samolocie?

Can you run your own business without shoes on?

Czy można prowadzić własny biznes, nie mając na sobie butów?

When you next upgrade your phone contract, will you get a new handset?

Czy dostaniesz nowy telefon, kiedy następnym razem będziesz przedłużał
swoją umowę?

Will people be able to upgrade their brains soon?

Czy wkrótce ludzie będą mogli aktualizować swoje mózgi?

Which comedian was last contracted by the army to kill the enemy with

Który komik był ostatnio zakontraktowany przez armię, aby zabijać wroga

laughter?

śmiechem?

Can you contract malaria by kissing a frog?

Czy można zarazić się malarią przez pocałowanie żaby?

When was the last me you had plenty of me to kill?

Kiedy ostatnio miałeś mnóstwo czasu do zabicia?

Can you kill more than two birds with one stone?

Czy jednym kamieniem można zabić więcej niż dwa ptaki?

Which of your friends had plenty of money to spend on their hobbies when

Kto z twoich znajomych miał mnóstwo pieniędzy na swoje hobby, kiedy był

they were teenagers?

nastolatkiem?

Do sloths have plenty to do?

Czy leniwce mają mnóstwo roboty?
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Do you know anyone who has been upgraded from economy to business
class on a flight?
Can you run your own business without shoes on?
When you next upgrade your phone contract, will you get a new handset?
Will people be able to upgrade their brains soon?

Which comedian was last contracted by the army to kill the enemy with
laughter?
Can you contract malaria by kissing a frog?
When was the last me you had plenty of me to kill?
Can you kill more than two birds with one stone?

Which of your friends had plenty of money to spend on their hobbies when
they were teenagers?
Do sloths have plenty to do?
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Lekcja 13

How did you spend the last change you had in your pocket?

Jak wydałeś drobne, które miałeś ostatnio w kieszeni?

Where does the me you spend go?

Dokąd udaje się czas, który spędzasz?

Did you see a man reaching into his pocket the last me you went shop-

Czy kiedy ostatnio byłeś na zakupach, widziałeś mężczyznę sięgającego do

ping?

kieszeni?

Can you keep your pocket money in a sock?

Czy kieszonkowe można trzymać w skarpetce?

When you last watched the news, did you see two men shaking hands a er

Czy gdy ostatnio oglądałeś wiadomości, widziałeś dwóch mężczyzn ściskają-

reaching an agreement?

cych sobie dłonie po osiągnięciu porozumienia?

How high a pole do you need in order to reach for the stars?

Jak długiej tyczki potrzebujesz, aby sięgnąć gwiazd?

How long was the last tenancy agreement that you signed with

Na jak długo ostatnio podpisałeś umowę najmu z właścicielem

a landlord for?

mieszkania?

Can you express agreement by shaking your head?

Czy można wyrazić zgodę poprzez kręcenie głową?

When did you last hear someone who’s ren ng a flat complain about their

Kiedy ostatnio słyszałeś, jak ktoś, kto wynajmuje mieszkanie, narzeka na

landlord?

swojego gospodarza?

Can you evict your own landlord?

Czy można eksmitować własnego gospodarza?
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How did you spend the last change you had in your pocket?
Where does the me you spend go?

Did you see a man reaching into his pocket the last me you went shopping?
Can you keep your pocket money in a sock?
When you last watched the news, did you see two men shaking hands a er
reaching an agreement?
How high a pole do you need in order to reach for the stars?
How long was the last tenancy agreement that you signed with
a landlord for?
Can you express agreement by shaking your head?
When did you last hear someone who’s ren ng a flat complain about their
landlord?
Can you evict your own landlord?
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Lekcja 13

Is it more common for young people these days to rent or get a mortgage?

Czy w dzisiejszych czasach bardziej powszechne wśród młodych ludzi jest
wynajmowanie mieszkania, czy też wzięcie kredytu mieszkaniowego?

Is a penguin ren ng your fridge at the moment?

Czy w tej chwili pingwin wynajmuje twoją lodówkę?

Have any of your close friends recently taken out a mortgage and started

Czy ktoś z grona twoich bliskich znajomych zaciągnął ostatnio kredyt miesz-

worrying about the payments?

kaniowy i zaczął się martwić jego spłatą?

Does a snail need to get a mortgage from a snail bank to buy its shell?

Czy ślimak musi zaciągać kredyt mieszkaniowy w ślimaczym banku,
aby kupić swoją skorupę?

When was the last me you couldn’t fall asleep because a deep feeling of

Kiedy ostatnio nie mogłeś zasnąć z powodu dręczącego cię zmartwienia?

worry was troubling you?
Do you no ce your hair going grey when you worry?

Czy zauważasz, jak twoje włosy siwieją, gdy się martwisz?

Do you remember which TV programme you were watching when you last

Czy pamiętasz, jaki program telewizyjny oglądałeś, kiedy ostatnio zasnąłeś

fell asleep on the couch?

na kanapie?

How red would you need to be to fall asleep next to a pneuma c drill?

Jak bardzo musiałbyś być zmęczony, żeby móc zasnąć obok młota pneumatycznego?

Under what circumstances did you last hear someone refer to someone else

W jakich okolicznościach słyszałeś ostatnio, jak ktoś określił kogoś mianem

as “a couch potato”?

„kanapowego ziemniaka”?

How comfortable would a couch made of clouds be?

Jak wygodna byłaby kanapa zrobiona z chmur?
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Is it more common for young people these days to rent or get a mortgage?
Is a penguin ren ng your fridge at the moment?

Have any of your close friends recently taken out a mortgage and started
worrying about the payments?
Does a snail need to get a mortgage from a snail bank to buy its shell?

When was the last me you couldn’t fall asleep because a deep feeling of
worry was troubling you?
Do you no ce your hair going grey when you worry?

Do you remember which TV programme you were watching when you last
fell asleep on the couch?
How red would you need to be to fall asleep next to a pneuma c drill?
Under what circumstances did you last hear someone refer to someone else
as “a couch potato”?
How comfortable would a couch made of clouds be?
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Lekcja 13

When was the last me you were referred to a specialist by your doctor?

Kiedy ostatnio zostałeś skierowany do specjalisty przez swojego lekarza?

Should your doctor be referred to an ophthalmologist if he can’t see you?

Czy twój lekarz powinien zostać skierowany do okulisty, jeśli nie może cię
obejrzeć?

When were you last able to demonstrate your specialist knowledge of

Kiedy ostatnio mogłeś zademonstrować swoją specjalistyczną wiedzę na

something?

jakiś temat?

Can one person be a specialist in all fields?

Czy jedna osoba może być specjalistą we wszystkich dziedzinach?

Which teacher at your primary school was most knowledgeable?

Który nauczyciel w twojej podstawówce był najlepiej zorientowany?

Does knowledge have a physical form?

Czy wiedza ma fizyczną postać?

Was there a boy at your school who didn’t get on with other pupils?

Czy w twojej szkole był chłopiec, który nie dogadywał się z innymi uczniami?

Can chimpanzees teach at school?

Czy szympansy mogą uczyć w szkole?

Where did you last come across the opinion that most pupils detest maths?

Gdzie ostatnio spotkałeś się z opinią, że większość uczniów nie cierpi matematyki?

Do pupils feel happy when they wear new contact lenses?

Czy źrenice są szczęśliwe, kiedy noszą nowe soczewki kontaktowe?
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When was the last me you were referred to a specialist by your doctor?
Should your doctor be referred to an ophthalmologist if he can’t see you?

When were you last able to demonstrate your specialist knowledge of
something?
Can one person be a specialist in all fields?
Which teacher at your primary school was most knowledgeable?
Does knowledge have a physical form?

Was there a boy at your school who didn’t get on with other pupils?
Can chimpanzees teach at school?

Where did you last come across the opinion that most pupils detest maths?
Do pupils feel happy when they wear new contact lenses?
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Lekcja 13

Where did you last meet somebody who possessed the personality trait that

Kiedy ostatnio spotkałeś kogoś, kto miał cechę charakteru, której najbardziej

you detest most?

nie znosisz?

Can you love the taste of something but detest its texture?

Czy można uwielbiać smak czegoś, ale nie znosić tekstury?

What was the tle of the last movie you heard of in which the characters

Jaki był tytuł filmu, o którym ostatnio słyszałeś, że jego bohaterowie posia-

possessed supernatural quali es?

dali nadprzyrodzone zdolności?

Does a person possessed by demons belong in hell?

Czy miejsce osoby opętanej przez demony jest w piekle?

In which shop did you last buy some clothes that turned out to be poor

W jakim sklepie ostatnio kupiłeś ubrania, które okazały się kiepskiej

quality?

jakości?

If money grew on trees would the quality of life improve?

Czy jakość życia wzrosłaby, gdyby pieniądze rosły na drzewach?

Where did you last see a man who was so poor that he couldn’t aﬀord to

Kiedy ostatnio widziałeś mężczyznę, który był tak biedny, że nie mógł sobie

buy a bus cket?

pozwolić na kupno biletu autobusowego?

Is it easier to get to heaven when you’re poor?

Czy łatwiej dostać się do nieba, gdy jest się biednym?

Are you able to aﬀord a luxurious watch like the one you last saw adver sed

Czy stać cię na luksusowy zegarek, taki jak ten, który ostatnio widziałeś w re-

in a magazine?

klamie w czasopiśmie?

Can a Rolls-Royce be aﬀordable for everyone?

Czy rolls-royce może być przystępny dla każdego?
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Where did you last meet somebody who possessed the personality trait that
you detest most?
Can you love the taste of something but detest its texture?
What was the tle of the last movie you heard of in which the characters
possessed supernatural quali es?
Does a person possessed by demons belong in hell?
In which shop did you last buy some clothes that turned out to be poor
quality?
If money grew on trees would the quality of life improve?
Where did you last see a man who was so poor that he couldn’t aﬀord to
buy a bus cket?
Is it easier to get to heaven when you’re poor?
Are you able to aﬀord a luxurious watch like the one you last saw adver sed
in a magazine?
Can a Rolls-Royce be aﬀordable for everyone?
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Where did you last see a luxurious boat and wonder how expensive it was?

Gdzie ostatnio widziałeś luksusową łódź i zastanawiałeś się, jak była droga?

Is it possible to live in the lap of luxury cheaply?

Czy można tanio żyć na łonie luksusu?

When was the last me you spared no expense when buying a gi for

Kiedy ostatnio nie szczędziłeś wydatków, kupując prezent dla ukochanej

a loved one?

osoby?

How does it feel to laugh at your own expense?

Jakie to uczucie śmiać się własnym kosztem?

Did the last homeless person you saw asking for spare change have a dog?

Czy osoba bezdomna, która ostatnio pytała, czy masz jakieś drobne na zbyciu, miała psa?

Are you keeping any spare organs in your freezer?

Czy trzymasz jakieś zapasowe organy w swojej zamrażarce?

Who preferred to stay at home when you last invited them to your birthday

Kto wolał zostać w domu, gdy ostatnio zaprosiłeś go na swoje przyjęcie

party?

urodzinowe?

If you say “home sweet home”, do you mean that your home is made of sugar?

Kiedy mówisz: „dom, słodki dom”, masz na myśli to, że twój dom jest
zrobiony z cukru?

What do you think you’ll prefer to listen to in the evening next me you

Jak myślisz, czego będziesz wolał posłuchać wieczorem, kiedy będziesz się

want to wind down: classical music or heavy metal?

chciał zrelaksować: muzyki klasycznej czy heavy metalu?

Would you prefer to eat a raw potato or a baked onion?

Wolałbyś zjeść surowego ziemniaka czy pieczoną cebulę?
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Where did you last see a luxurious boat and wonder how expensive it was?
Is it possible to live in the lap of luxury cheaply?

When was the last me you spared no expense when buying a gi for
a loved one?
How does it feel to laugh at your own expense?
Did the last homeless person you saw asking for spare change have a dog?
Are you keeping any spare organs in your freezer?

Who preferred to stay at home when you last invited them to your birthday
party?
If you say “home sweet home”, do you mean that your home is made of sugar?

What do you think you’ll prefer to listen to in the evening next me you
want to wind down: classical music or heavy metal?
Would you prefer to eat a raw potato or a baked onion?
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In which city did you last see an example of classical architecture?

W którym mieście ostatnio widziałeś przykład architektury klasycystycznej?

Can hippos dance in classical ballet?

Czy hipopotamy mogą tańczyć w balecie klasycznym?

Who was the last architect you met wearing a e and a pair of sunglasses?

Kim był ostatni spotkany przez ciebie architekt noszący krawat i okulary?

Are sand castles architecture?

Czy zamki z piasku to architektura?

When you were last buying a e, did the shop assistant show a perfect set of

Czy kiedy ostatnio kupowałeś krawat, sprzedawca pokazał ci idealne uzębie-

teeth when they smiled?

nie, gdy się uśmiechnął?

How many es do you need to be ed up in knots?

Ile krawatów potrzeba, aby być zamotanym?

Where did you last no ce that someone’s teeth were crooked when they

Kiedy ostatnio, gdy ktoś się uśmiechnął, zauważyłeś, że jego zęby są krzywe?

smiled at you?
Is it possible to draw a big smiley face on a full moon?

Czy można narysować dużą uśmiechniętą buźkę na księżycu w pełni?

Which of the people you know had crooked teeth in the past and had to

Kto ze znanych ci osób miał w przeszłości krzywe zęby i musiał nosić aparat

wear braces?

korekcyjny?

Are all poli cians crooked?

Czy wszyscy politycy są oszustami?
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In which city did you last see an example of classical architecture?
Can hippos dance in classical ballet?

Who was the last architect you met wearing a e and a pair of sunglasses?
Are sand castles architecture?

When you were last buying a e, did the shop assistant show a perfect set of
teeth when they smiled?
How many es do you need to be ed up in knots?
Where did you last no ce that someone’s teeth were crooked when they
smiled at you?
Is it possible to draw a big smiley face on a full moon?

Which of the people you know had crooked teeth in the past and had to
wear braces?
Are all poli cians crooked?
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Will you have to brace yourself for a severe drought this summer?

Czy będziesz musiał nastawić się na dotkliwą suszę tego lata?

Does a giraﬀe need a neck brace?

Czy żyrafa potrzebuje kołnierza ortopedycznego?

When did you last smell the refreshing scent of rain a er a prolonged

Kiedy ostatnio poczułeś orzeźwiający zapach deszczu po długotrwałej suszy?

drought?
Can drought be liquidised?

Czy susza może zostać upłynniona?

Do you think you’ll feel nice and refreshed a er taking a cool shower on

Czy sądzisz, że poczujesz się orzeźwiony, gdy weźmiesz chłodny prysznic tego

a hot day this summer?

lata?

Can you feel as fresh as a daisy a er running a marathon?

Czy można się czuć świeżym jak stokrotka po przebiegnięciu maratonu?

Where did you last see a man holding a shivering woman in his arms in the

Kiedy ostatnio widziałeś mężczyznę trzymającego w ramionach drżącą kobie-

cool of the night?

tę w chłodną noc?

Do you need a pack of ice to keep a cool head?

Czy potrzebny ci worek lodu, aby zachować zimną krew (dosł. chłodną głowę)?

When did you last shiver so much that you had goose bumps on your arms?

Kiedy ostatnio tak drżałeś, że miałeś gęsią skórkę na ramionach?

Is it possible to catch a shiver running down someone’s spine?

Czy można złapać dreszcz przebiegający komuś po plecach?
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Will you have to brace yourself for a severe drought this summer?
Does a giraﬀe need a neck brace?

When did you last smell the refreshing scent of rain a er a prolonged
drought?
Can drought be liquidised?

Do you think you’ll feel nice and refreshed a er taking a cool shower on
a hot day this summer?
Can you feel as fresh as a daisy a er running a marathon?
Where did you last see a man holding a shivering woman in his arms in the
cool of the night?
Do you need a pack of ice to keep a cool head?
When did you last shiver so much that you had goose bumps on your arms?
Is it possible to catch a shiver running down someone’s spine?
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Who last told you a scary or exci ng story that made you feel a ngle of

Kto ostatnio opowiedział ci straszną lub ekscytującą historię, od której dosta-

goose bumps on your skin?

łeś gęsiej skórki?

Can a duck get goose bumps?

Czy kaczka może dostać gęsiej skórki?

Where did you last see a peacock bu erfly showing its eyespots to scare oﬀ

Kiedy ostatnio widziałeś rusałkę pawika pokazującą swoje pawie oczka, aby

hungry birds?

odstraszyć głodne ptaki?

What is Superman scared of?

Czego boi się superman?

When you were last at the zoo, did you see a peacock with its brightly col-

Czy kiedy byłeś ostatnio w zoo, widziałeś pawia z rozpostartymi kolorowymi

oured tail feathers fanned?

piórami na ogonie?

Could a sparrow swap tails with a peacock?

Czy wróbel mógłby się zamienić ogonem z pawiem?

Is the weather forecast for tomorrow predic ng a bright day or a cloudy one

Czy prognoza pogody na jutro przewiduje słoneczny dzień, czy pochmurny,

with just a few sunny spells?

z kilkoma tylko przejaśnieniami?

Can you order a bright future on the internet?

Czy można zamówić świetlaną przyszłość przez internet?

Who was the last person that made a mistake in the spelling of your

Kto ostatnio popełnił błąd w pisowni twojego nazwiska?

surname?
Czy konkursy ortograficzne odbywają się w ulu?
Do spelling bees take place in a hive?
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Who last told you a scary or exci ng story that made you feel a ngle of
goose bumps on your skin?
Can a duck get goose bumps?
Where did you last see a peacock bu erfly showing its eyespots to scare oﬀ
hungry birds?
What is Superman scared of?
When you were last at the zoo, did you see a peacock with its brightly coloured tail feathers fanned?
Could a sparrow swap tails with a peacock?
Is the weather forecast for tomorrow predic ng a bright day or a cloudy one
with just a few sunny spells?
Can you order a bright future on the internet?
Who was the last person that made a mistake in the spelling of your
surname?
Do spelling bees take place in a hive?
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Which of your new acquaintances knows so li le about fruit that they could

Kto z twoich nowych znajomych wie tak mało o owocach, że mógłby pomylić

mistake raspberries for strawberries?

maliny z truskawkami?

Is it possible not to make any mistakes in your life?

Czy możliwe jest niepopełnianie żadnych błędów w życiu?

Did the last elderly woman you saw selling ripe raspberries in a farmers’

Czy starsza kobieta, która ostatnio sprzedawała na targu dojrzałe maliny,

market have rosy cheeks?

miała różowe policzki?

Should the police wear raspberry pink uniforms?

Czy policjanci powinni nosić mundury w malinowym kolorze?

When you last tried a ripe gooseberry, did it taste sweet or sour?

Jak smakował dojrzały agrest, którego ostatnio próbowałeś: słodko czy kwaśno?

What fruit ripens in winter?

Jaki owoc dojrzewa zimą?

Was a gooseberry fool on the desserts menu at the last fancy restaurant you

Czy „agrestowy głuptasek” znajdował się na liście deserów w ostatniej

visited?

eleganckiej restauracji, w której byłeś?

Can a goose play gooseberry?

Czy gęś może służyć za przyzwoitkę (idiom, dosł. grać w agrest)?

How many pictures of poli cians with foolish grins on their faces do you

Ile zdjęć polityków z głupkowatymi uśmiechami na twarzach zobaczysz na

think you’ll see on posters before the next elec on?

plakatach przed kolejnymi wyborami?

When is it wise to act foolish?

Kiedy mądrze jest zachować się głupio?
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Which of your new acquaintances knows so li le about fruit that they could
mistake raspberries for strawberries?
Is it possible not to make any mistakes in your life?
Did the last elderly woman you saw selling ripe raspberries in a farmers’
market have rosy cheeks?
Should the police wear raspberry pink uniforms?
When you last tried a ripe gooseberry, did it taste sweet or sour?
What fruit ripens in winter?

Was a gooseberry fool on the desserts menu at the last fancy restaurant you
visited?
Can a goose play gooseberry?
How many pictures of poli cians with foolish grins on their faces do you
think you’ll see on posters before the next elec on?
When is it wise to act foolish?
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What piece of good news did you hear last week that brought a broad grin

Jaką dobrą wiadomość, która przywołała na twą twarz szeroki uśmiech, sły-

to your face?

szałeś w ubiegłym tygodniu?

Can a grin resemble a banana?

Czy szeroki uśmiech może przypominać banana?

Which specialist did you hear last expressing a narrow-minded opinion on

Który specjalista ostatnio wyraził ograniczoną opinię na szeroki temat?

a broad subject?
Can you watch the stars in broad daylight?

Czy można oglądać gwiazdy w biały dzień? (idiom)

When did you last narrowly escape an accident caused by reckless driving?

Kiedy ostatnio ledwie uniknąłeś wypadku spowodowanego lekkomyślną
jazdą?

How can infinity be narrowed down?

Jak można zawęzić nieskończoność?

What do you usually daydream about to escape from reality?

O czym zazwyczaj marzysz, aby uciec od rzeczywistości?

Do you chase the words that escape you?

Czy ścigasz słowa, które ci umykają?

When did you last have the feeling that the person you were talking to was

Kiedy ostatnio miałeś wrażenie, że osoba, z którą rozmawiasz, traci kontakt

losing touch with reality?

z rzeczywistością?

Is percep on the same as reality?

Czy percepcja to to samo co rzeczywistość?
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What piece of good news did you hear last week that brought a broad grin
to your face?
Can a grin resemble a banana?
Which specialist did you hear last expressing a narrow-minded opinion on
a broad subject?
Can you watch the stars in broad daylight?

When did you last narrowly escape an accident caused by reckless driving?
How can infinity be narrowed down?

What do you usually daydream about to escape from reality?
Do you chase the words that escape you?

When did you last have the feeling that the person you were talking to was
losing touch with reality?
Is percep on the same as reality?
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Which of your childhood friends did you last get in touch with?

Z którym ze swoich znajomych z dzieciństwa ostatnio się skontaktowałeś?

Can you walk without touching the ground?

Czy można chodzić, nie dotykając ziemi?

In what situa on did you last feel that “a friend in need is a friend indeed”?

W jakiej sytuacji miałeś ostatnio poczucie, że „prawdziwych przyjaciół
poznaje się w biedzie”?

Can a stork make friends with a frog?

Czy bocian może się zaprzyjaźnić z żabą?

Which comedy did you last see that was indeed so funny that you laughed

Która z ostatnio widzianych przez ciebie komedii była rzeczywiście tak za-

out loud?

bawna, że śmiałeś się na głos?

Does a criminal count their good deeds per day?

Czy kryminalista liczy swoje dobre uczynki na dzień?

When you last saw two teenagers on the bus who couldn’t stop giggling, did

Czy gdy ostatnio w autobusie widziałeś dwoje nastolatków niemogących

you realise what was so funny?

przestać chichotać, miałeś pojęcie, co było dla nich takie zabawne?

Does a clown have a lot of funny feelings?

Czy klown ma dużo dziwnych przeczuć?

Who last giggled like a small child when you ckled them?

Kto ostatnio chichotał jak małe dziecko, gdy go łaskotałeś?

Can you giggle in a foreign language?

Czy można chichotać w obcym języku?
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Which of your childhood friends did you last get in touch with?
Can you walk without touching the ground?

In what situa on did you last feel that “a friend in need is a friend indeed”?
Can a stork make friends with a frog?

Which comedy did you last see that was indeed so funny that you laughed
out loud?
Does a criminal count their good deeds per day?
When you last saw two teenagers on the bus who couldn’t stop giggling, did
you realise what was so funny?
Does a clown have a lot of funny feelings?
Who last giggled like a small child when you ckled them?
Can you giggle in a foreign language?
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Did the last high heels you saw on an a rac ve woman’s feet ckle your

Czy spodobały ci się szpilki, które ostatnio widziałeś na stopach atrakcyjnej

fancy?

kobiety?

Should criminals be sentenced to death by ckling?

Czy przestępcy powinni być skazywani na śmierć przez łaskotanie?

Was the last hole you discovered in your sock on the heel or toe?

Gdzie znajdowała się dziura, którą odkryłeś ostatnio w skarpetce: na pięcie
czy na palcu?

Do the well-heeled wear flip-flops?

Czy bogaci noszą japonki?

Where did you last see someone wearing two diﬀerent socks?

Kiedy ostatnio widziałeś kogoś noszącego dwie różne skarpetki?

How can you pull your socks up when you’re barefoot?

Jak można podciągnąć skarpetki, gdy jest się boso?

What thing did you decide to do diﬀerently than everybody else this year?

Co zdecydowałeś się zrobić inaczej niż wszyscy tego roku?

How can you explain the diﬀerence between colours to a blind person?

Jak można wyjaśnić osobie niewidomej różnicę między kolorami?

When a waiter last asked you if there was anything else you would like, how

Kiedy kelner ostatnio zapytał cię, czy życzysz sobie czegoś jeszcze, co odpo-

did you respond?

wiedziałeś?

If you could be someone else, who would it be?

Gdybyś mógł być kimś innym, kto by to był?
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Did the last high heels you saw on an a rac ve woman’s feet ckle your
fancy?
Should criminals be sentenced to death by ckling?
Was the last hole you discovered in your sock on the heel or toe?
Do the well-heeled wear flip-flops?

Where did you last see someone wearing two diﬀerent socks?
How can you pull your socks up when you’re barefoot?

What thing did you decide to do diﬀerently than everybody else this year?
How can you explain the diﬀerence between colours to a blind person?

When a waiter last asked you if there was anything else you would like, how
did you respond?
If you could be someone else, who would it be?
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How irritated were you when you couldn’t get a proper response from

Jak bardzo zirytowany byłeś, gdy nie mogłeś otrzymać należytej odpowiedzi,

someone when you last called your bank?

kiedy ostatnio dzwoniłeś do banku?

Can a pa ent respond to treatment in an email?

Czy pacjent może odpowiedzieć na leczenie w e-mailu?

Would you feel irritated by the sound of a very high-pitched voice first thing

Czy czułbyś się zirytowany dźwiękiem bardzo wysokiego głosu z samego

in the morning?

rana?

What’s the most irrita ng sound on earth?

Jaki jest najbardziej irytujący odgłos na ziemi?

How old was the last person you saw pitching a pop-up tent on a campsite?

Ile lat miała osoba, która ostatnio rozkładała namiot typu igloo na polu kempingowym?

How many carrots can you plant on a football pitch?

Ile marchewek można posadzić na boisku piłkarskim?

Did any of your friends just pop in to see you last weekend without making

Czy ktoś z twoich znajomych wpadł, żeby się z tobą zobaczyć, w ubiegły

an arrangement?

weekend bez wcześniejszego umawiania się?

Will you be able to pop in for tea at Buckingham Palace tomorrow?

Czy będziesz w stanie wpaść do pałacu Buckingham na herbatę jutro?

Will you be going away for the weekend any me soon?

Czy wyjedziesz w najbliższym czasie na weekend?

Will weekend trips to the Moon be available next year?

Czy w przyszłym roku będą dostępne weekendowe wycieczki na księżyc?
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How irritated were you when you couldn’t get a proper response from
someone when you last called your bank?
Can a pa ent respond to treatment in an email?
Would you feel irritated by the sound of a very high-pitched voice first thing
in the morning?
What’s the most irrita ng sound on earth?
How old was the last person you saw pitching a pop-up tent on a campsite?
How many carrots can you plant on a football pitch?

Did any of your friends just pop in to see you last weekend without making
an arrangement?
Will you be able to pop in for tea at Buckingham Palace tomorrow?
Will you be going away for the weekend any me soon?
Will weekend trips to the Moon be available next year?
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What task have you been pu ng oﬀ for ages that you’ll have to do sooner

Jakie zadanie, które będziesz musiał wykonać wcześniej czy później, odkła-

or later?

dasz w nieskończoność?

When is as soon as possible?

Kiedy to jest jak najszybciej?

When were you last put oﬀ ea ng a meal a er someone made an unappe-

Kiedy ostatnio byłeś zniechęcony do jedzenia posiłku po tym, jak ktoś zrobił
nieapetyczną uwagę?

sing comment?
What urgent thing can you easily put oﬀ?

Jaką pilną sprawę można z łatwością odłożyć?

Where did you last eat something delicious which sa sfied your appe te

Gdzie ostatnio jadłeś coś pysznego, co zaspokoiło twój głód, lecz nie było

without being too filling?

zbyt sycące?

What perfumes smell of the appe sing aroma of Chinese food?

Jakie perfumy pachną apetycznym aromatem chińskiego jedzenia?

Whose face did you last see showing an annoying smirk of sa sfac on when

Na czyjej twarzy ostatnio widziałeś denerwujący uśmieszek satysfakcji po

it turned out that they were right about something?

tym, jak okazało się, że osoba ta miała rację w jakiejś sprawie?

What kind of food is best to sa sfy an insa able beast?

Jakie jedzenie jest najlepsze, aby zaspokoić nienasyconą bes ę?

Who of the people you’ve known the shortest is always annoyed at the

Kto z osób, które znasz najkrócej, jest zawsze zirytowany wesołością innych?

cheerfulness of others?
Jaki jest najlepszy sposób, aby zdenerwować anioła?

What’s the best way to annoy an angel?
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What task have you been pu ng oﬀ for ages that you’ll have to do sooner
or later?
When is as soon as possible?
When were you last put oﬀ ea ng a meal a er someone made an unappesing comment?
What urgent thing can you easily put oﬀ?
Where did you last eat something delicious which sa sfied your appe te
without being too filling?
What perfumes smell of the appe sing aroma of Chinese food?
Whose face did you last see showing an annoying smirk of sa sfac on when
it turned out that they were right about something?
What kind of food is best to sa sfy an insa able beast?
Who of the people you’ve known the shortest is always annoyed at the
cheerfulness of others?
What’s the best way to annoy an angel?
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