Wybuchnąć płaczem/śmiechem

• Tommy burst into tears and ran to his room.

• It had rained for weeks and the river burst its banks.

(Tommy wybuchnął płaczem i pobiegł do swojego pokoju).

• He burst into tears, begging her to forgive him.
(Wybuchnął płaczem błagając ją o przebaczenie).

• The plane crashed and burst into flames.
(Samolot rozbił się i stanął w ogniu).
(Burst into flames – popularny zwrot – „stanąć w płomieniach”).

• Tommy burst out crying.
(Tommy wybuchnął płaczem).

• We burst out laughing.
(Wybuchliśmy płaczem).

Burst into + rzeczownik

(John opowiedział nam kawał i wszyscy wybuchliśmy śmiechem).

Do czego zmierzasz?
(be getting at something – używane przeważnie w sensie negatywnym:
Do czego zmierzasz?
O co ci chodzi?
Do czego pijesz?
Co chcesz przez to powiedzieć?)

• What are you getting at?
(Do czego zmierzasz? O co ci chodzi? Do czego pijesz?)
Burst out + ing

• John told us a joke and we all burst into laughter.

(Padało od tygodni i rzeka przerwała swój brzeg).

• She stared at me for a moment, then she burst out laughing.
(Patrzyła na mnie przez chwilę, po czym wybuchnęła śmiechem).

• I guess what I’m getting at is the fact that we need changes in
the company.
(Zmierzam do tego, że faktem jest, że firma potrzebuje zmian).

• You mean I shouldn’t come tonight? Is that what what you’re
getting at?
(To znaczy, że nie powinienem dzisiaj przychodzić? Do tego zmierzasz?)

• What exactly are you getting at? Are you making fun of me?
(Do czego tak naprawdę zmierzasz? O co ci chodzi? Nabijasz się ze mnie?)

• Tommy ran upstairs and he burst into his room.
(Tommy pobiegł na górę i wpadł do swojego pokoju).

• The boar burst out of the bushes and attacked me.
(Dzik wypadł z krzaków i zaatakował mnie).

• When the doctor arrived, he burst into the room without
knocking.
(Kiedy lekarz przyjechał, wpadł do pokoju bez pukania).

• Why are always getting at me?
(Dlaczego ciągle mi dogryzasz?)
(Get at someone – zwrot oznaczający dogryzanie komuś, czepianie się, przesadne
krytykowanie).

