
 

 Co najwyżej, w najlepszym wypadku, w najlepszym razie 
(even if the best possible result happens)  
 

• Given the speed at which this object is moving  
our chances are slim at best. 
(Zważywszy na prędkość z jaką porusza się ten obiekt,  
nasze są co najwyżej marne). 

• In my opinion his girlfriend is a six at best. 
(Moim zdaniem jego dziewczyna to co najwyżej szóstka). 

• At best you can hope somebody kills him  
before he comes to get you.  
(W najlepszym razie możesz mieć nadzieję, że ktoś go wykończy zanim on 
przyjdzie po ciebie). 

• Their relationship is at best difficult. 
(Ich związek jest w najlepszym wypadku trudny). 

• At best you’ll have to clean his gun, but at worst you’ll have to 
say you’re wife is a six too. 
(W najlepszym razie będziesz musiał wyczyścić mu pistolet, ale w najgorszym 
będziesz musiał powiedzieć, że twoja żona to też szóstka). 

• We’ve run out fuel. In the best case scenario we get refueled in 
the air by a tanker plane. 
(Skończyło się paliwo. W najlepszym wypadku dotankuje nas w powietrzny 
tankowiec w trakcie lotu). 

• What’s the worst case scenario?   /səˈnɑːriəʊ/ 
(Co stanie się w najgorszym wypadku?) 

• In the worst case scenario the pandemic will never stop. 
(W najgorszym wypadku pandemia nigdy się nie skończy). 

 W najlepszej formie/dyspozycji 

(in one's most excellent state, mood or condition)  
 

• I loved that concert. Tina Turner was at her best then. 
(To był świetny koncert. Tina Turner była wtedy w najlepszej formie). 

• You’re not catching me at my best. 
(Akurat nie widzisz mnie w mojej najlepszej formie). 

• I go to bed late so I’m not at my best in the morning. 
(Późno kładę się spać, więc rano nie jestem w formie). 

  

 Najpóźniej do… / najwcześniej za… 
(no later/earlier than a particular time) 
 

• Have it ready to post by 4 p.m., 5 at the latest. 
(Miej to gotowe do wysyłki do czwartej, najpóźniej do piątej). 

• I want this report by tomorrow at the latest. 
(Chcę ten raport najpóźniej do jutra). 

• He said he would be there on Friday at the latest. 
(Mówił, że będzie tam najpóźniej w piątek). 

• We can finish building the house next year at the earliest. 
(Możemy skończyć dom najwcześniej w przyszłym roku). 

• We will know the results tomorrow at the earliest. 
(Poznamy wyniki najwcześniej jutro). 

 

 


