
 

 Bunch – bukiet, kiść, pęk 

• I have brought you a bunch of flowers because  
you gave me a bunch of bananas. 
(Przyniosłem ci bukiet kwiatów, bo ty dałaś mi kiść bananów). 

• Look, there’s a bunch of keys on the table. Is it yours? 
(Spójrz, na stole jest pęk kluczy. Twój?) 

• What a beautiful bunch of grapes! 
(Cóż za piękna kiść winogron!) 

 

 Bunch – grupa ludzi, przyjaciół 

• There was a bunch of people waiting in front of the house. 
(Przed domem czekała grupka ludzi). 

• I’m starting a band with a bunch of friends. 
(Zakładam zespół z paczką przyjaciół). 

• Your friends are a nice bunch.  
(Twoi znajomi to fajna paczka / Fajni są ci twoi znajomi). 

 

 Bunch – grupa ludzi w pejoratywnym znaczeniu - banda 

• They’re just a bunch of idiots. 
(Oni są po prostu bandą idiotów). 

• This team is a bunch of amateurs! 
(Ta drużyna to banda amatorów!) 

 

 Bunch – grupa rzeczy 

• This album is just a bunch of good songs. 
(Ten album to po prostu fajne piosenki). 

• There was a bunch of letters on the desk. 
(Na biurku leżały listy [większa ilość listów – grupa listów]). 

• I’m excited about going to Italy.  
There's a whole bunch of places I want to visit. 
(Jestem podekscytowany wyjazdem do Włoch.  
Jest miejsc, które chcę zobaczyć). cała masa 

• When we started renovating the house  
there was a whole bunch of problems. 
(Kiedy zaczęliśmy remont domu, była problemów). cała masa (kupa) 

• Our new flat is completely empty.  
We need to buy a whole bunch of stuff. 
(Nasze mieszkanie jest zupełnie puste. Musimy kupić masę rzeczy). 

• Don’t listen to that. It’s a bunch of crap. 
(Nie słuchaj tego. To stek bzdur/kłamstw/głupot). 
(Slangowe „crap” znaczące to samo, co „shit” nie powinno być używane w 
formalnych sytuacjach). 

 

Bunch oznacza też kucyk: You look nice in this bunch. (Ładni ci z tym kucykiem). 

Bunch to także czasownik – oznacza grupować coś.  
Did you bunch these flowers yourself? (Sam zrobiłeś ten bukiet?) 
She was reading in bed with pillows bunched behind her. (Czytała w łóżku z 
poduszkami ułożonymi za plecami) 


