
                            THE MOST USEFUL PROVERBS AND EXPRESSIONS IN ENGLISH 

 

1. A cat has nine lives Живучий , як кіт 

2. A day feeds a year Літній день увесь рік годує 

3. A friend in need is a friend indeed Друзі пізнаються в біді 

4. A living dog is better than a dead lion Живий собака кращий за мертвого лева 

5. A man is known by the company he keeps З ким поведешся, від того й наберешся 

6. A rolling stone gathers no moss Під лежачий камінь вода не тече 

7. Actions speak louder than words Людина красна не словом, а ділом 

8. All in good time На все свій час 

9. All is not gold that glitters Не все те золото, що блистить 

10. All is well that ends well Все добре, що добре закінчується 

11. All work and no play makes Jack a dull boy Зробив діло- гуляй сміло 

12. An idle brain is the devil's workshop Робота годує, а лінь- руйнує 

13. Art is long, life is short Життя коротке, мистецтво- вічне 

14. As a man sows, so shall he reap Що посієш, те й пожнеш 

15. Better late than never Краще пізно, ніж ніколи 

16. Between two stools one falls to the ground За двома зайцями погонишся, жодного не 

впіймаєш 

17. Blood is thicker than water Своя сорочка ближче до тіла 

18. Don't halloo till you are out of the wood Не кажи гоп, поки не перескочиш 

19. Don't look a gift horse in the mouth Дарованому коневі в зуби не дивляться 

20. Don't swap horses when crossing a stream Коней на переправі не міняють 

21. Don't teach your grandmother to suck eggs Яйця курку не вчать 

22. East or West, home is best В гостях добре, а вдома краще 

23. Easy come, easy go Як нажито, так і прожито 

24. Enough is as good as a feast Все добре в міру 

25. Every bullet has its billet Чому бути того не минути 

26. Every cloud has a silver lining Немає лиха без добра 

27. Every family has a black sheep Паршива вівця все стадо псує 

28. Every man for himself На бога надійся, а сам не зівай 

29. Every man to his taste На смак і на колір товаришів немає 

30. Evil communications corrupt good manners З вовками жити по вовчому вити 

31. First catch your hare, then cook him Не кажи гоп, поки не перескочиш 

32. Fish begins to stink at the head Риба з голови гниє 

33. Forbidden fruit is sweet Заборонений плід солодкий 

34. Forewarned is forearmed Попереджений - озброєний 

35. Four eyes see more than two Одна голова добре, а дві краще 

36. Great cry and little wool Багато галасу з нічого 

37. Half a loaf is better than no bread На безриб'ї і рак риба 

38. He laughs best who laughs last Добре сміється той, хто сміється останнім 

39. If the cap fits, wear it На злодієві шапка горить 

40. If the mountain will not come to Mahomet, 

Mahomet must go to the mountain 

Якщо гора не йде до Магомета, то Магомет 

іде до гори 

41. If you want a thing well done, do it yourself Всяк своєму щастю коваль 

42. It is a long lane that has no turning Буде і на нашій вулиці свято 

43. It is a silly fish that is caught twice with the same 

bait 

Дурний той, хто двічі попадається на ту ж 

вудку 



 

44. It is always darkest before the dawn Буде і на нашій вулиці свято 

45. It is an ill wind that blows nobody good Немає лиха без добра 

46. It is never too late to mend Вік живи вік учись 

47. Least said, soonest mended Меньше слів більше діла 

48. Life is not all beer and skittles Життя прожити не поле перейти 

49. Like begets like Яблуко від яблуні недалеко падає 

50. Like father, like son Яблуко від яблуні недалеко падає 

51. Like master, like man Який піп, такий і прихід 

52. Little pitchers have long ears І стіни мають вуха 

53. Live and learn Вік живи вік учись 

54. Look before you leap Не знаючи броду, не лізь у воду 

55. Love laughs at locksmiths На любов закону немає 

56. Love me, love my dog Любиш кататися, люби і саночки возити 

57. Make hay while the sun shines Куй залізо поки гаряче 

58. Make provision for a rainy day but in good time Готуй сани влітку, а воза взимку 

59. Man does not live by bread alone Не хлібом єдиним живе людина 

60. Murder will out Шила в мішку не сховаєш 

61. Nothing venture, nothing have Вовків боятися - до лісу не ходити 

62. Of two evils choose the least Краще хліб з водою, ніж пиріг з бідою 

63. One cannot be too careful Береженого Бог береже 

64. One cannot put back the clock Минулого не повернеш 

65. One cannot run with the hare and hunt with the 

hounds 

І нашим і вашим 

66. One scabbed sheep will mar a whole flock Ложка дьогтю в бочці меду 

67. One swallow does not make a summer Одна ластівка весни не робить 

68. Pride goes before a fall Хто занадто високо літає, той низько падає 

69. Procrastination is the thief of time Час не чекає 

70. Rats desert a sinking ship Щури біжать з тонучого корабля 

71. Second thoughts are best Поспішиш людей насмішиш 

72. Seeing is believing Краще раз побачити, ніж сто разів почути 

73. Still waters run deep В тихому болоті чорти водяться 

74. Strike while the iron is hot Коси, коса, поки роса 

75. Tastes differ Про смаки не сперечаються 

76. The appetite comes with eating Апетит приходить під час їжі 

77. The drowning man will catch at a straw Потопаючий хапається за соломинку 

78. The early bird catches the worm Хто раніше встає, тому Бог подає 

79. The leopard cannot change his spots Горбатого могила виправить 

80. The rotten apple injures its neighbours Паршива вівця все стадо псує 

81. There is no place like home Вдома і стіни допомагають 

82. There is no rose without a thorn Немає лиха без добра 

83. There is no smoke without fire Нема диму без вогню 

84. There is no time like the present Куй залізо поки гаряче 

85. There is safety in numbers Один в полі не воїн 

86. You can take a horse to the water, but you cannot 

make him drink 

Серцю не накажеш 

87. You cannot touch pitch and not be defiled З вовками жити по вовчому вити 

88. You have made your bed, and you must lie on it Що посієш те й пожнеш 


