
 

 Mieć (czegoś) dosyć – „powiedzieć basta” 
(have had enough of something - used to say you are tired or angry 
about a situation and want it to stop). 

• I’ve had enought of this! I quit! 
(Mam tego dosyć! Odchodzę!) 
(Np. z pracy). 

• I’ve had enought of your lies! I’m leaving! 
(Mam dosyć twoich kłamstw! Odchodzę!)  
(Związek). 

• She’s had enought of us. 
(Ona ma nas dosyć). 

• Stop drinking. You’ve had enough. 
(Nie pij więcej. Masz już dość).  

• We’ve all had enough of your stupid bullshit. 
(Wszyscy mamy już dosyć twojego głupiego pieprzenia). 

• Enought of this! Stop beating him and let him go! 
(Dosyć tego/przestańcie! Nie bijcie go i pozwólcie mu odejść). 

 

 

 Mieć (czegoś) dosyć - “być znudzonym / zmęczonym czymś” 
(be fed up with something - annoyed or bored, and wanting 
something to change). 

• I’m so fed up with getting up early. 
(Mam już dosyć wstawania wcześnie rano). 

• I’m totally fed up with this bad weather. 
(Mam już na maksa dość tej złej pogody). 

 

 

• People are fed up with politicians. 
(Ludzie mają już dość polityków). 

• I’m just fed up and don’t know what to do. 
(Mam po prostu dosyć i nie wiem, co począć). 

• Stop knocking. I’m fed up with it. 
(Przestań stukać. Mam już tego dosyć). 

 

 

 Mieć (czegoś) dosyć - “mieć po dziurki w nosie” 
(be sick and tired of something - to be angry or bored with 
something that has been happening for a long time). 

• I’m sick and tired of your complaining. 
(Mam już dosyć twojego zrzędzenia/narzekania). 

• She was just sick and tired of life. 
(Miała już po prostu dosyć życia). 

• We are living in a society that is sick and tired of information. 
(Żyjemy w społeczeństwie, które jest już przemęczone nadmiarem informacji). 

• Aren’t you sick and tired of getting hundreds of emails? 

(Nie masz już dosyć dostawania setek maili?) 

• I’m sick and tired of living in the mountains. 
(Mam już po dziurki w nosie tego mieszkania w górach). 


