
  
Midnight in Paris  

 
Storyline 

 
A romantic comedy about a family traveling to the French capital for business. 
The party includes a young engaged couple forced to confront the illusion that a 
life different from their own is better. 
Main cast:  
Owen Wilson  Rachel McAdams   Kurt Furrel  
Mimi Kennedy Michael Sheen   Carla Bruni 
 
Vocabulary:  
słownictwo 
 

 
charisma 
Snotty 
Corny=dull 
A killjoy 
Freeloading 
To stroll along= walk along 
Commitments 
First impression 
Evaluate 
Sceptical 
A defeatist 
Overwhelming 
Differ 
Pan out 
Martyr 
Groupie 
discretion 
Idle chatter 
Pry 
Whereabout 
Denial 
hack 

 
Urok osobisty, charyzma 
Zadzierajacy nosa 
Kiczowaty, rubaszny(żart) 
Psujący innym zabawę 
Darmowe zakwaterowanie, żywność  
Spacerować wolno 
zobowiązania 
pierwsze wrażenie 
określać, oceniać 
sceptyczny 
pesymista, defetysta  
przytłaczający 
różnić się, nie zgadzać się 
wyjść na dobre 
męczennik 
fanka, fan 
rozwaga, dyskrecja, rozsądek 
Paplanina, gadka o niczym 
Wtrącać się, węszyć 
Gdzie, o której 
Odmowa, zaprzeczenie 
pisarzyna 

 
English phrases:  
Wyrażenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Looks something square in the face 
To have something in common 
To go down the rabbit hole 
To drop dead-gorgeous 
To picture something 
To be on a roll 
Hit it off 
Things are up in the air 
To crash a party 
To be frank 
Mark my words 
Romantic fling 
In demand 
For the time being 
 

 
Dzielnie stawiać czoła problemom 
Mieć z kimś coś wspólnego  
Znaleźć się w dziwnej sytuacji 
Bardzo piękny 
Wyobrażać, przedstawiać 
Odnoszący same sukcesy 
Z miejsca się zaprzyjaźniać 
Nie rozstrzygnięte 
Wpraszać się na przyjęcie 
Być szczerym 
Zapamiętaj moje słowa 
Krótki romans, zabawa 
W potrzebie 
Na razie, tymczasem  
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
Idioms and expressions 
from sports 
 
 
 
 
 
 

 
Hooked (from fishing) 
Fluke (from billiards) 
This is coming out from left field 
(from baseball) 
to pull punches (from boxing)  
put the gloves on (from boxing) 
track record (from the race track) 

 
Zakrzywiony, uzależniony 
Fuks, łut szczęścia 
Coś niespodziewanego 
 
Ugłaskawiać, być łagodnym 
Być gotowym stawić czoła 
Osiągnięcia, historia osoby, 
przedsiębiorstwa,  

 
 
CRAZY 

 
What have you been smoking 
 
Madman 
Demented 
Raving lunatic 
In a daze 
Hallucinatory 
To be distracted 
 

 
Co się z tobą dzieje, czego się 
napaliłeś? 
Szaleniec 
Umysłowo chory, obłąkany 
Obłąkaniec 
Zaszokowany, ogłuszony 
Halucynacyjny 
rozproszony, oszalały 

 
Politycal 

 
Right wing = republican sides of 
politics 
Left wing = democrat, socialist or 
communist side 
Fascism 
 

 
Prawica 
 
Lewica 
 
faszyzm 

 
Vocabulary for the 
written word 

 
Lyric 
Prose 
Protagonist 
antagonist 

 
Liryk, utwór liryczny 
Proza,  
Bohater, rzecznik 
przeciwnik 

 
 
Medical words 
 
 
 
 
 
 

Indigestion 
Flu=influenza 
TB=tuberculosis 
antibiotics 
brain tumor 
neurologist 
pheromones 
antidote 
novocain 

niestrawność 
Grypa 
Gruźlica 
Antybiotyki 
Guz mózgu 
Neurolog 
Feromony 
Antidotum, odtrutka 
Nowokaina, środek  
znieczulający 



 
 
 
 
 

 
 
ERAS in Paris: 
Renaissance = 14th to 16th century 
Belle Époque, golden age = France the decades before World War I. Ended at 
the beginning of the war. 
World War I =   1914 - 1918 
1920’s = After World War I.  A decade without war or serious political 
problems. 
World War II =  1939 - 1945 

 
Prefix / suffix 
Przedrostek/ przyrostek 
 
 
 
 
 

 
Anti-prefix - against, opposite of…    
 
 
Pseudo-prefix - false 
 
 
Crypto-prefix - secret/hidden 
 
-phile –suffix - lover of.. 

 
antisocial = against being social, 
against talking and interacting 
with people 
pseudo-intellectual = person who 
seems to be intellectual but is 
not,  
crypto-fascist = a person who is 
secretly a fascist 
Francophile = lover of things 
French 

 
 
French words  
in the English 
vernacular 

 
Mystique 
Critique 
fiancé (man) fiancée(woman) 
cliché (kliː-ʃeɪ) 
touché (tuː -ʃeɪ) 
 
 

 
mistyka, magia 
krytyka 
narzeczony, narzeczona 
Banał, frazes 
Dotknięty, wzruszony 
 

 
Difficult words  
uncommon 

 
Paramount 
Perplexing 
Insurmountable 
 
succumb 

 
najważniejszy, znakomity 
kłopotliwy 
nieprzezwyciężony, nie do 
pokonania 
ulegać, poddawać się, 


