
 

 Nabuzowany (w sensie mocno podekscytowany, nakręcony) 
  (full of intense energy and excitement)

  

• I’m a firefighter and I remember my first call.  
Boy, I got amped up. 
(Jestem strażakiem i pamiętam swój pierwszy wyjazd do akcji.  
Rany, ale się wtedy nakręciłem, nabuzowałem). 

• That night I was too amped up to sleep, so I went for a walk. 
(Tamtej nocy byłem zbyt pobudzony/nakręcony żeby zasnąć, więc poszedłem na 
spacer). 

• I was so amped up after the jump that I didn’t even realize that  
I had a broken leg.  
(Po skoku byłem taki podekscytowany/nabuzowany, że nie zauważyłem nawet,  
że miałem złamaną nogę). 

• I’m so amped up right now! 
(Ale jestem teraz nakręcony!) 

• John, you’re amped up. 
(John, nakręciłeś się). 

  

Amp to krótsza forma amplify (wzmacniać) lub amplifier (wzmacniacz). 

Amp up oznacza też, że coś zostało wzmocnione lub poprawione, polepszone. 
(to make something stronger, more extreme, or more exciting) 

If you want to amp up the experience, you can jump from a higher altitude. 
(Jeśli chcesz wzmocnić doświadczenie/odczucia, możesz skoczyć z większej 
wysokości). 

 

 

 Podjarany 
 (feeling very enthusiastic about something)

 

• I’m so amped up for the concert!  
I can’t wait to see the band live. 
(Ale jestem podjarany koncertem.  
Nie mogę się doczekać aż zobaczę kapelę na żywo). 

• I’m so fired up for the concert. 

• I’m so pumped up about the concert. 

•  I’m totally psyched about the concert. 

 

Z powyższymi wyrażeniami możemy używać „for” lub „about” dla wprowadzenia 
rzeczy, którą jesteśmy podjarani. „For” służy najczęściej do odnoszenia się do 
nadchodzącego zdarzenia, którego wyczekujemy. „About” jest bardziej 
uniwersalne. 

 Psyche (somebody) up – oznacza przygotować się psychicznie do czegoś, 
nastawić się na zrobienie czegoś trudnego. 

I was psyching myself up to ask her out on a date. 
(Nastawiałem się mentalnie, aby zaprosić ją na randkę). 

 Fire (something) up – oznacza też rozpalić coś lub uruchomić (odpalić) 
urządzenie. 

Fire up your computer. 
(Odpal komputer). 

  Inne słowa o znaczeniu podjarany: stoked, hyped, wired up,  
jazzed up, geeked up 
 


