
 

 wymiotować 
 

• Did you vomit? Any vomiting?   
(Wymiotował Pan?  Są wymioty?) 
(Vomit to formalne słowo, które może być używane w oficjalnych sytuacjach). 

• If you need to, go ahead and vomit.  
(Jeśli pan musi, to proszę śmiało wymiotować). 

• After the party there was vomit everywhere. 
(Po imprezie wszędzie były wymiociny) 
(Vomit jest także rzeczownikiem – wymiociny). 

• She’s been vomiting all night. 
(Wymiotowała całą noc).  

 

• I feel bad. I think I’m going to throw up. 
(Niedobrze mi. Chyba zwymiotuję). 
(Throw up to potoczne, standardowe, niewulgarne określenie wymiotowania). 

• The boy threw up his breakfast.  
(Chłopiec zwymiotował śniadanie). 

• The thought of him makes me wanna throw up.   
(Na myśl o nim chce mi się rzygać). 

 

• Once you’re hangover, you just gotta puke.  
(Kiedy masz kaca, to po prostu musisz zwymiotować/puścić pawia). 
(Puke to bardzo popularny, slangowy termin na wymiotowanie).  

• He was all covered in puke.  
(Był cały w wymiocinach). (Puke to także rzeczownik – wymiociny).  

• I think I’m gonna barf.  
(Chyba się porzygam). 
(Barf to mocno slangowy czasownik o znaczeniu wymiotować, rzygać).  

• The smell of the food made me wanna barf.  
(Zapach jedzenia sprawiał, że chciało mi się rzygać). 

 

• The movie was so gory that I almost lost my lunch.  
(Film był tak krwawy, że prawie zwymiotowałem).  
(Lose one’s lunch – dosłownie „zgubić swój lunch” – czyli zwymiotować). 

• She stood up and yawned in technicolor.  
(Wstała i puściła pawia). 
(Technicolor – dawna technika produkcji filmów kolorowych, kolory w nich były 
jaskrawe i przesycone. Dziś technicolor oznacza coś jaskrawego. Yawn in 
technicolor – dosłownie „ziewać w technikolorze” – czyli wymiotować). 

• Somebody threw a map on the sidewalk.  
(Ktoś zespawał się na chodnik). 

• The guy smelled so bad that I thought I was gonna  
toss my cookies.  
(Ten gość tak cuchnął, że myślałem, że zwymiotuję). 
(Toss one’s cookies – dosłownie miotać swoimi ciasteczkami – wymiotować). 

• I think I’m going to be sick.  
(Chyba zaraz zwymiotuję). (Znaczenie be sick w Wielkiej Brytanii to wymiotować.  
To be sick w USA oznacza bycie chorym). 

Inne nieformalne/slangowe czasowniki na wymiotowanie/rzyganie to: 
 spew         /spjuː/  
chuck        /tʃʌk/ 
yack         /jæk/ 
chunder  /ˈtʃʌndə(r)/ 
gag         /ɡæɡ/ 


