 być na porządku dziennym (zdarzać się często)
(something that is very common in a particular place or time)

• When I was a gangster, Charlie and pills
were the order of the day.
(Kiedy byłem gangsterem, kokaina i pigułki były na porządku dziennym).

• It would be better if conversation, instead of dancing,
were the order of the day.
(Byłoby lepiej, gdyby to dyskusja, a nie tańce, były na porządku dziennym).

• On TV, reality shows are the order of the day.
(Programy typu reality show są w telewizji na porządku dziennym).

• Shootings are becoming the order of the day
in this neighbourhood.
(Strzelaniny zaczynają być w tej okolicy na porządku dziennym).

• Wearing a suit on Sundays was the order of the day.

 być rzadkością
(be not common or frequent, be very unusual)

• In the past, interesting conversation was rare among
the upper class.
(Dawniej, ciekawa rozmowa była rzadka/była rzadkością w wyższych sferach).

• SUVs are pretty rare in Pakistan.
(Samochody typu SUV są w Pakistanie rzadkością).

• True sacrifice for another person is rare these days.
(Prawdziwe poświęcenie dla innej osoby jest w dzisiejszych czasach
rzadkie/rzadkością).

• It’s rare to see something like that.
(Rzadko widuje się coś takiego).

• It’s really rare that I remeber my dreams.
(Naprawdę rzadko pamiętam swoje sny)

(Noszenie garnituru w niedzielę było na porządku dziennym).
(rare to przymiotnik , który znaczy „rzadki”, „rzadko występujący”. Może on też
oznaczać coś rzadkiego i przez to bardzo cennego, np. jeśli mowa o rzadkich
dziełach sztuki, diamentach, wyjątkowych talentach, osobach itd.
Obok rare mamy też rarity – rzeczownik o znaczeniu „rzadkość”. Ale tak naprawdę,
w zależności od kontekstu i zdania, zarówno rare jak i rarity możemy tłumaczyć
na polski jako rzadkość lub rzadki).

• SUV’s are a rarity in Pakistan
(Samochody typu SUV są w Pakistanie rzadkością).

• Snow in a tropical jungle is a rarity.
(Śnieg w dżungli tropikalnej jest rzadkością).

