
 

Nie wtrącaj się / nie mieszaj się 
(stay out of – dosłownie: trzymać się poza czymś) 

• Stay out of this.  
(Nie wtrącaj się do tego). 

• Sometimes if you want to make a difference in a person’s life, 
stay out of it.  
(Czasami jeśli chcesz wpłynąć na życie innej osoby, nie mieszaj się do niego). 

• It’s better to stay out of their arguments.  
(Lepiej nie wtrącać się do ich kłótni). 

• Please stay out of my business and I’ll stay out of yours.  
(Nie wtrącaj się do moich spraw, a ja nie będę wtrącał się do twoich). 

• Stay out of it! It’s none of your business!  
(Nie mieszaj się do tego! To nie twoja sprawa!) 

 

Stay out of może też oznaczać unikać (problemów, miejsc itd) 

• Stay out of trouble. 
(Trzymaj się z dala od problemów / Unikaj problemów). 

• Sometimes it’s hard to stay out of debt.  
(Czasem trudno jest uniknąć długów). 

• We stay out of the kitchen in the mornings  
(Rano nie wchodzimy do kuchni). 

 

 

 

Odczep się ode mnie 

• Stay out of my way! 
(Odczep się ode mnie). 
(Kolejne zastosowanie stay out of – najczęściej w połączeniu z my way). 

• I’ve had enough of you! Stay out of my way 

(Mam cię już dosyć! Odczep się ode mnie!) 

• Sersiously, get away from me! 

(Poważnie, odczep się ode mnie!) 

• She joined the airline just to get away from me. 
(Wstąpiła do armii tylko po to, żeby wyjechać daleko ode mnie). 

Zejdź ze mnie 

• I’ll do it in a minute. Just get of my back! 

(Zaraz to zrobię. Zejdź ze mnie). 

• I’m happy with my weight so get of my back! 

(Moja waga mi odpowiada, więc odczep się ode mnie!) 

• Do me a favour and get of my back! 

(Zrób cos dla mnie. Zejdź ze mnie!) 
 

 


