
 

Padać z nóg, padać na twarz, być wypompowanym, bez życia, itp. 

• I was up all night. Now I’m dead on my feet. 
(Nie spałem całą noc. Teraz ledwo trzymam się na nogach). 

• After 12 hours of work the workers were dead on their feet. 
(Pracownicy byli wykończeni po 12 godzinach pracy). 

• I’m usually dead on my feet when I come back home.  
(Przeważnie padam po powrocie do domu). 

 

• I was dead tired after the long walk up the mountain. 
(Byłem skonany po podejściu pod górę). 

• Please, don't start again. I'm dead tired. 
(Proszę, nie zaczynaj znowu. Jestem wykończony).  

 

• Our washing machine is very noisy. I think it’s on its lasts legs.  
(Nasza pralka strasznie hałasuje. Chyba jest na wykończeniu). 

• Your grandma is on her last legs. You should visit her in the 
hospital.  
(Twoja babcia jest bliska śmierci. Powinieneś pojechać do niej do szpitala). 
[Ten zwrot bywa też używany do opisania osoby, która jest bliska śmierci]. 

• It’s been a long run. I’m on my last legs.  
(To był bardzo długi bieg. Padam ze zmęczenia). 

 

• The long shift left me completely  drained. 
(Po długiej zmianie byłem zupełnie wypompowany). 

 

• I was drained of all energy after cleaning the house. 
(Byłem wyczerpany po sprzątaniu domu). 

• His voice was drained of emotion. 
(Jego głos pozbawiony był emocji). 

 

• She looked washed out and lifeless after the surgery. 
(Po operacji wyglądała marnie i bez życia). 

• Tired, washed out, lacking concentration? 

(Czujesz się zmęczony, wyczerpany, zdekoncentrowany?) 

 

• I am beat. I’m going to bed. 
(Padam. Idę spać). 

• I was beat after the marathon. 
(Po maratonie leciałem z nóg). 

 

• I worked two shifts and I was wasted. 
(Pracowałem dwie zmiany i padałem z nóg). 

• Her illness was long. That is why she looks so wasted. 
(Długo chorowała. Dlatego tak marnie wygląda). 

• She got wasted last night and danced on the bar. 
(Wczoraj się schlała i tańczyła na barze). 
(Wasted oznacza też osobę, która upiła się lub była pod wpływem narkotyków). 

  Kilka dodatkowych zwrotów w znaczeniu “exhausted”: 

worn out        knackered         jaded        done in 


