 Wiem, o co ci chodzi, rozumiem, kumam
(To understand the real or general meaning of a situation, without
the need for further explanation).

• Oh, now I get the picture.
(A, teraz rozumiem, kumam).

• We could talk about it forever, but I’m sure you get the picture.
(Moglibyśmy o tym rozmawiać w nieskończoność, ale myślę, że rozumiesz, o co
chodzi).

• We don’t want you here, you get the picture?
(Nie chcemy cię tu, kapujesz, dotarło?)

• - There are five of us in the room and it’s very small…
- OK, I get the picture. I'll start looking for somewhere else to
stay.
(- Jest nas tu pięcioro, a pokój jest niewielki.
- OK, kumam. Poszukam innego miejsca dla siebie).

 Przedstawiać (rysować) obraz czegoś
(describe something in a particular way; give a particular impression
of somebody/something, often a negative one)

• The changes paint a grim picture of the future
(Zmiany rysują przyszłość w ponurych barwach).

• Those destroyed buildings paint a picture of suffering and
death.
(Te zniszczone budynki przedstawiają obraz cierpienia i śmierci).

• The investigation paints a picture of corruption in Polish
football.
(Dochodzenie rysuje obraz korupcji w polskim futbolu).

 Wyobrażać sobie
(To create an image in one's mind of a person or a scene).

• I always pictured you as a lawyer when you got older.
 Nakreślić, objaśnić sytuację
(To keep someone informed, aware, or up to date (about something);
to involve someone in something).

• Sergeant Stevens will put you in the picture.
(Sierżant Stevens objaśni wam sytuację).

• Bob will put you in the picture about how we work here.
(Bob pokaże ci, jak tutaj pracujemy).

• Make sure you put the boss in the picture about the progress
of the project.
(Nakreśl szefowi postępy w projekcie).

(Zawsze widziałem cię jako prawnika, kiedy dorośniesz).

• Picture him dressed as an angel.
(Wyobraź sobie jego przebranego za anioła).

• Picture yourself lying on a beach.
(Wyobraź sobie siebie leżącą na plaży).

• I can’t picture them together.
(Nie wyobrażam sobie ich razem).

