
 

 Dojść do sedna problemu / sytuacji / sprawy  
 Zgłębić problem / tajemnicę / zagadkę 

• We must get to the bottom of this problem.    
(Musimy dojść do sedna problemu). 

• I'm not sure what is wrong,  
but I'm determined to get to the bottom of it. 
(Nie wiem, co tutaj nie gra, ale jestem zdecydowany do tego dojść). 

• The police are trying to get to the root of the series of murders. 
(Policja usiłuje dotrzeć do przyczyny serii morderstw). 

• We’ll get to the root of this mystery. 
(Zgłębimy/rozwiążemy tę tajemnicę). 

• They need to get to the bottom of what went wrong. 
(Muszą dojść do tego, co poszło nie tak).  

• We must get to the bottom of why it doesn’t work. 
(Musimy dojść do tego, dlaczego to nie działa).  

 

Często używamy też słowa solve - rozwiązywać problem, zagadkę itp. 

• This is a real problem and we must solve it quickly.   /sɒlv/ 
(To jest realny problem i musimy go szybko rozwiązać). 

• We’ll never solve this mystery.    
(Nigdy nie rozwikłamy tej zagadki). 

Często spotykamy też unravel, które znaczy rozplątać (np. linę)  
lub rozwikłać (zagadkę, tajemnicę). 

• We must unravel the cause of his death.   /ʌnˈrævəl/ 

    (Musimy dojść do przyczyny jego śmierci). 

 Leżeć u podstaw czegoś 

• I will never understand what lies at the bottom of such violence.       
(Nigdy nie zrozumiem, co leży u podstaw takiej przemocy). 

• Emotional trauma can be at the root of violence. 
(Trudne przeżycie może leżeć u podstaw przemocy). 

• We need to find out what lies at the bottom of these fears. 
(Musimy dowiedzieć się, co leży u podstaw tych lęków). 

• Jealousy lies at the bottom of his rude behavior. 
(Jego niegrzeczne zachowanie wypływa z zazdrości). 

 
 

Lie/be at the bottom of dosłownie oznacza leżeć/być na dnie lub u podnóża czegoś. 

• I was waiting at the bottom of the mountain.    
(Czekałem u podnóża góry).  

• He is at the bottom of the stairs. 
(On jest przy schodach – na dole). 

• Put numbers at the bottom of each page. 
(Dodaj numer na dole każdej strony). 


