
 

Funny (dziwnie/dziwny) 

• My computer is acting funny today. 
(Mój komputer dziwnie się dzisiaj zachowuje/dziwnie działa). 

• John was acting a bit funny at the crime scene.  
Don’t you think? 
(John dziwnie zachowywał się na miejscu zbrodni. Nie sądzicie?) 

• This coffee tastes funny.  
(Ta kawa ma dziwny/podejrzany smak). 

• What’s this funny smell? 
(Co tak dziwnie pachnie?) 

• I had a funny feeling that something would happen. 
(Miałem dziwne uczucie, że coś się stanie). 

• I felt funny when I realized everyone was looking at me. 
(Dziwnie się czułem, kiedy zdałem sobie sprawę z tego, że wszyscy się na mnie 
gapią). 

• There was a funny smell in the kitchen. 
(W kuchni był dziwny zapach). 

• I felt funny after eating the fish. 
(Dziwnie/źle się czułem po zjedzeniu ryby). 
(Feel funny może też oznaczać, że jest nam niedobrze / źle się czujemy). 

• The TV has gone funny again. 
(Z telewizorem znowu dzieje się coś dziwnego). 
(Go funny – zwrot oznaczający, że coś się popsuło, zaczęło źle funkcjonować). 

 

 

 

• Don’t try anything funny! 
(Nie próbuj żadnych sztuczek!) 
(Funny może też oznaczać działania mające na celu „wykiwanie” kogoś. Zdanie 
często spotykane w filmach gangsterskich). 

Fun (fajny, przyjemny – słowo fun jest często używane jako przymiotnik) 

• Peter is a fun guy. 
(Peter to fajny gość). 

• It was a fun evening.  
(To był fajny wieczór). 

• Ania is a fun person to be with. 
(Z Anią fajnie/miło spędza się czas). 

• Do you want to hear some fun facts about football?  

(Chcecie usłyszeć kilka ciekawostek na temat futbolu?) 
(Zwrot fun fact używany jest często w znaczeniu ciekawostka). 

 

• Tennis is a fun thing to do. 
(Tenis to fajne zajęcie) 
(fun thing to do – częste wyrażenie oznaczające coś fajnego do robienia). 

• I have planned the weekend and now I’m going to tell her about 
all the fun things we are going to do. 
(Zaplanowałem weekend i teraz opowiem jej o wszystkich atrakcjach, fajnych 
rzeczach, które będziemy robić). 
 

 


