
Przekleństwa i wulgaryzmy polskie
Konkurs dla aktywnych na koniec live'a, dlatego warto zostać nieco dłużej :)

Przekleństwa i wulgaryzmy w angielskim to 
średnio 1% mowy ogólnej

Wiesz jak to jest w polskim - nie wszyscy używają, ale KAŻDY je zna, więc warto je też znać w 
angielskim i warto (na wszelki wypadek) się nimi posługiwać.

Potraktuj to wystąpienie jako element informacyjny. Nie zachęcam Cię do używania 
wulgaryzmów, ale na pewno się z nimi spotkasz w filmach, w piosenkach, materiałach na YT.

Przekleństw w angielskim jest masa

Vulgar words, swear words, vulgarisms (wolgaryzyms), bad words

Ciekawostka: wiesz co oznacza słowo wulgaryzm?

Czy warto się tego uczyć? Na pewno warto to znać.

Wyłącz swój telefon, skype, przeglądarkę 

(no chyba, że oglądasz mnie na telefonie :) )

Fuck - najpopularniejsze przekleństwo na świecie?
Czasownik, rzeczownik i przymiotnik 

Jako popularny zwrot - Fuck you
Jako przymiotnik - fucking, don't be a fucking idiot! Pozytywne - it's fucking awesome!
Jako podkreślenie - what a fuck?!
- I don't give a fuck
Czasem "fuck" może być kłopotliwe. Gdy kolega powie do Ciebie:
- I am fucking with you... Jak myślisz, czy to oznacza to o czym myślisz? :)
fuck off

Zamiennik do fuck to między innymi "heck" what a heck?!

Mother fucker – monkey father, mother father, 



Przekleństwa soft:

Damn! - cholera, cholerny – dang, darn, dash
God, damn it!
Oh, damn!
Wszystko może być damn, tak jak w polskim cholerne.
Cut the god damn log and shut up - https://youtu.be/9a6sWaEa6MI?t=10s – próbka „damn” w 
moim filmiku :)

Shit - porównywalne do naszego kurde, choć może trochę, poważniejsze
Oh shit!
I don't give a shit!
Holy shit! (holy moly, holy cow), holy sit it's amazing!
shitty – I have a shitty job
bullshit – it's bullshit

pissed off - I am pissed off because of you! You pissed me off

W Angli mają bloody:
bloody hell, And bloody hell I am the best!
bloody bastard

Za najbardziej obraźliwe w UK uznawane jest wanker, brzmi jak "łanka", yo fokin łanka!
To wank – czynność, dot. mężczyzn, nie wymagana kobieta.

Narządy rozrodcze w nieelegancki sposób:
pussy – kot? You'ew fucking pussy!
twat – nieco bardziej nieelegancko... 
cunt – w USA baaaardzo poważne, w UK mniej i bardziej popularne
dick – zdrobnienie od Richard
cock – kogut?
prick – kolec, ukłucie

tit, tits, nie mylić z zębami: teeth, toth - breast
balls – testicles, you have no balls!

Wyzwiska:
asshole - etymologia tego słówka jest ciekawa Don't be an asshole!
bitch - czy to tylko suka? Nie mylić z beach :) „oh my god you bitch give me your shoes or I will 
cut you”
son of a bitch
hooker – she's a hooker
whore, uwaga na słowo horse :) „there are horse (horses!) UWAGA”
bastard 
cunt - uznawane za najbardziej obraźliwe słowo c-word Gdy mówimy komuś, you can't do it - 
lepiej się śpieszmy
fool – fool around, fooling somebody, stop fooling me
moron – he is just a fucking moron
dickhead – don't be a dickhead
minger - słyszałem dwie wymowy "minga" i "miże"

https://youtu.be/9a6sWaEa6MI?t=10s


ZAKAZANE:
UWAGA: nie piszcie ich nawet na FB, gdyż algorytm zablokuje konto (od 3 dni do 30 dni)
faggot
nigger – za to można iść siedzieć

As usual if you like the way I talk about English, share your oinion with me: 
https://www.facebook.com/enlinado/ dodaj swoją opinię :)

https://www.facebook.com/enlinado/

