
 

 Być mocnym tylko w gębie (dużo mówić, a mało robić) 
 

• If you talk the talk, you should walk the walk. 
(Słowa należy popierać czynami. 
Jeśli mówisz, że coś zrobisz, to powinieneś to zrobić). 

• So, do you just talk the talk or can you walk the walk?   
(No to jak, będziesz tylko gadał, czy przejdziesz od słów do czynów?) 

• He talks the talk, but he can’t walk the walk. 
(On dużo gada, tylko się przechwala, jest mocny w tylko gębie, ale jak przychodzi 
co do czego, to nic nie robi). 

• It’s not enough to tell girls you could sing them songs, you gotta 
walk your talk. 
(Nie wystarczy mówić dziewczętom, że mógłbyś dla nich śpiewać piosenki, musisz 
to rzeczywiście zrobić, poprzeć słowa czynami). 
(Walk your talk lub walk the talk to krótsza wersja powiedzenia, łącząca talk 
[zapowiedzi, że coś się zrobi] z walk [wysiłkiem w zrobienie tego]).  

• If you keep telling people fast food is bad for them, you should 
stop eating it. Practice what you preach. 
(Jeśli powtarzasz ciągle, że fast foody są niezdrowe, to sam powinieneś przestać 
jej jeść. Postępuj zgodnie z tym, co sam głosisz). 
(Practice what you preach znaczy dosłownie „praktykuj to, czego sam nauczasz”. 
Zwrot używany jest przede wszystkim do mówienia o tym, że nasze słowa 
powinny mieć odzwierciedlenie w naszym postępowaniu. Nie powinniśmy być 
hipokrytami). 

• I'd have more respect for him if he practised what he preached. 
(Szanowałbym go, gdyby sam przestrzegał zasad, które głosi, gdyby nie był 
hipokrytą). 

 

• If you really want to buy my grammar course at 
angielskizdarkiem.pl, then  
put your money where your mouth is! 
(Jeśli naprawdę chcesz kupić mój kurs gramatyki na angielskizdarkiem.pl, to nie 
gadaj tyle, tylko po prostu go kup). 
(Put your money where your mouth is oznacza, że osoba mająca zamiar coś 
zrobić, szczególnie jeśli wiąże się to z zainwestowaniem pieniędzy, powinna 
przejść od słów do czynów, zamiast tylko o tym mówić). 

• - I will kill you! 
- Put your money where your mouth is! 
(-Zabiję cię! 
 - Zamiast tyle gadać, to zrób to, pokaż, że potrafisz!) 

 

• Great talkers are little doers. 
(Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje). 
(Osoby, które dużo mówią, często mało robią). 

• I dont believe she’ll do it.  
   She’s always all talk and no action. 
     (Nie wierzę, że ona to zrobi. Ona tylko dużo gada, a nic nie robi). 
     (Be all talk and no action – dużo gadać, niewiele robić). 

• It’s time for us to move from talk to action. 
      (Czas, aby przejść od słów do czynów). 

 


