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I Don’t Know How She Does It  

 
Storyline 

 
A comedy centered on the life of Kate Reddy (Sara Jessica Parker), a finance 
executive who is the breadwinner for her husband (Richard Reddy) and two kids.  
 

 

 
Vocabulary:  
słownictwo 
 

 

Finance executive 
breadwinner 
manhole 
contribution 
humiliate 
frown 
grudge 
to bribe 
a Barf 
to bankroll 
to bond 
felon 
in captivity 
chaperon 
prowess 
frump 
carburetor (carburettor- Br Eng) 
batter  
paste 
stepchild 
schmooze  
resent 
 

dyrektor finansowy 
żywiciel rodziny 
właz 
datek, wkład w nasz sukces, 
upokarzać, poniżać 
marszczyć brwi 
uraza 
łapówka 
wymiotować 
finansować 
więzy, obligacja, umowa 
przestępca 
w niewoli 
opiekunka, przyzwoitka 
sprawność, męstwo, waleczność 
babsko, koczkodan 
gaźnik 
pochylenie, skarpa 
ciasto, klej, pasta 
pasierb, pasierbica 
(slang) luźna rozmowa 
mieć pretensje, obrażać się 

 
 
 
Vocabulary 
 
 
 
 
 
 
 

 
doting 
Abrasive 
equality/ inequality 
yammer on  
to trip 
pond 
pounce 
hideous 
louse/ Lice/lousy 
yell 
flaw 
diaper 
fumigate 
undertaking 
 

 
Troskliwy, kochający 
Szorstki, nieprzyjemny 
Równość/nierówność 
jazgotać 
pomylić się 
Sadzawka, staw 
Rzucać się, skakać 
Okropny, paskudny 
wesz/wszy/zawszony 
wrzeszczeć 
wada, rysa, uszkadzać 
pieluszka 
odkażać 
przedsięwzięcie, zobowiązanie 
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Main cast:  
Sara Jessica Parker Pierce Brosnan   Greg Kinnear  
 
You will be asked to explain the following sentences: 
 
“Can you swing it? “ 
“If you are tethered to anything, then you are a bird that cannot fly” 
“If I slip up a little, he’s so ready to pounce”  
“Kids will be grown up in a flash” 
“It’ll come in handy “ 
“Researchers were at a loss to explain why” 
 “You know I would bend over backwards...” 
 

Idiomatic expressions 
 
 
 
 
 

pull sth off 
be at a loss 
bend/lean over backwards 
outflow of cash 
to flush the water/ toilet 
in flash 
to blow off sth 
to get blotto 
to pitch to sb 
to swing sth 
to slip up 
crack sth,sb up 
to be tethered to sth 
to come in handy 
goof off 
loan shark 
 

1. zjechać z drogi 2. osiągnąć coś 
być w kłopocie 
stanąć na głowie by pomóc 
odpływ gotówki 
spuścić wodę 
w mgnieniu oka, błyskawicznie 
zwiewać, zdmuchiwać 
upić się, 
przekonywać kogoś do czegoś 
załatwić coś 
pomylić się, poślizgnąć się 
tracić siły, załamać się  
być uwiązanym, 
przydać się,   
marnować czas, obijać się  
rekin pożyczkowy, osoba biorąca 
duży procent od pożyczanych 
pieniędzy 


