
 

 Pasować gdzieś (być tolerowanym, być częścią grupy, środowiska)
   

• I’m really sorry, Greg, but I don’t think you fit in here. 
(Przykro mi Grzesiu, ale myślę, że ty tutaj nie pasujesz). 

• I’m not surprised she's leaving - she never really fitted in.  
(Nic dziwnego, że odchodzi. Ona nigdy tutaj nie pasowała). 

• I don’t fit in at the office with my way of drinking coffee. 
(Nie pasuję w biurze z moim sposobem picia kawy). 

• I don’t think I fit in with your family. 
(Ja chyba nie pasuję do twojej rodziny). 

• This armchair is not gonna fit in with the rest of the furniture. 
(Ten fotel nie będzie pasował do reszty mebli). 

 

Fit in może też oznaczać „wcisnąć kogoś/coś w grafik”. 

I’m really busy tomorrow, but I’ll try to fit you in.  
(Jestem jutro bardzo zajęty, ale postaram się gdzieś cię wcisnąć). 

This week is going to be busy, but I’ll try to fit in an hour of jogging.  
(To będzie pracowity tydzień, ale postaram się gdzieś wcisnąć godzinkę 
biegania). 

Można też używać fit together.  

Their stories don’t fit together.  
(Ich historie [wersje wydarzeń] się nie zgadają). 

These things all fit together. 
(Wszystkie te rzeczy tworzą spójną całość). 

 

 

 Pasować gdzieś (znaleźć własne miejsce na ziemi, czuć, że gdzieś jest 
nasz dom) 

• This is my home. I know this is where I belong. 
(To jest mój dom. Wiem, że to jest moje miejsce). (Dosłownie: Tutaj przynależę). 

• I don’t belong here. 
(To nie miejsce dla mnie). 

• I belong with you, you belong with me. 
(Moje miejsce jest przy tobie, a twoje przy mnie). (W sensie przenzaczenia). 

•  Don’t try to be a gangster.  
You don’t belong with them. You belong with us. 
(Nie próbuj być gangsterem. Nie jesteś taki jak oni. Nie tam jest twoje miejsce. 
Twoje miejsce jest z nami). 

 

Trzeba pamiętać, że belong to i belong with to nie to samo.  
Belong to oznacza należeć do (w sensie posiadania).  
 This car belongs to me.  
 Ten samochód należy do mnie. 

 Belong with oznacza właściwe miejsce osoby lub rzeczy (w odpowiednim dla niej 
środowisku, pomiędzy podobnymi osobami, rzeczami lub tam, gdzie nasze 
przeznaczenie). 
 They are his family now and he belongs with them. 
 Oni są teraz jego rodziną i tam jest jego miejsce. 

Ale warto dodać, że pomimo tego np. Lenny Kravitz ma piosenkę pt.  
„You belong to me” a nie „with me”.  


