
 

 Mieć wątpliwości / zaczynać mieć wątpliwości 
(co do decyzji podjętej lub czynności wykonanej wcześniej) 

• I guess I’m starting to have second thoughts about it. 
(Chyba zaczynam mieć co do tego wątpliwości). 

• I can see you’re having second thoughts, but it’s only 
natural to feel this way. 
(Widzę, że masz wątpliwości, ale to zupełnie naturalne). 

• She is having second thoughts about getting married. 
(Ona ma wątpliwości co do ślubu). 

• If you have second thoughts about your order,  
you have 14 days to return it. 
(W razie wątpliwości co do swojego zamówienia, możesz je odesłać  
w ciągu 14 dni). 

• I thought that moving abroad was a good idea, but now  
I’m having second thoughts. 
(Myślałem, że przeprowadzka za granicę to dobry pomysł,  
ale teraz zaczynam się zastanawiać…) 
 

 Bez wahania, bez zastanowienia, bez namysłu 

• Next time I see a speed limit I will slow down  
without a second thought. 
(Następnym razem kiedy zobaczę ograniczenie prędkości,  
zwolnię bez zastanowienia).  

• The firefighter ran into the burning building  
without a second thought. 
(Strażak wbiegł do płonącego budynku bez zawahania). 

 

• It was a perfect job offer. I accepted it without a second 
thought.  
(To była świetna propozycja pracy. Przyjąłem ją bez wahania). 

• Sometimes She will spend a thousand pounds on a dress 
without a second thought. 
(Ona czasami potrafi wydać na sukienkę tysiąc funtów bez zastanowienia). 
[W tym kontekście można też powiedzieć: Ona potrafi wydać tysiąc funtów na 
sukienkę bez wyrzutów sumienia]. 

• If he does it again I swear I will kill him without a second 
thought!  
(Jeśli on jeszcze raz to zrobi, to przysięgam, że od razu go ukatrupię!) 

 

 Po namyśle  
(żeby pokazać, że nasza opinia uległa zmianie po zastanowieniu) 

• I know I said I wouldn’t go to that party. But, on second thought, 
I think I will. 
(Wiem, że mówiłem, że nie pójdę na tą imprezę. Ale po namyśle [Ale w sumie] to 
chyba jednak się wybiorę). 

• We don’t need an umbrella. On second thought maybe we do. 
(Nie potrzebujemy parasola. Chociaż może jednak tak).  

• At first, she wanted to call the security, but on second thoughts 
she changed her mind. 
(Początkowo chciała wezwać ochronę, ale po namyśle zmieniła zdanie). 
 
[Zwrot może też występować w formie „on second thoughts” – z thought w liczbie 
mnogiej – thoughts]. 


