
Expressions with WORLD Study the examples with your partner. 

 

 

the world's climate maapallon ilmasto 

 

Is there life on other worlds? Onko muilla planeetoilla elämää? 

 

the world economy maailmantalous 

 

She had travelled all over the world. Hän oli matkustanut kaikkialla maailmassa. 

 

the English-speaking world englanninkieliset maat / englantia puhuva maailma 

 

the sports world urheilumaailma 

 

the spirit world henkimaailma 

 

the animal world eläinten maailma 

 

Why in the world did you do that? Miksi ihmeessä teit sen? 

 

This dessert is out of this world! Tämä jälkiruoka on taivaallista! 

 

There is a world of difference between me and my boss. Minä ja pomoni olemme aivan eri planeetoilta. 

 

Working and looking after children part-time gives me the best of both worlds. Osa-aikainen työskentely ja osa-aikainen lastenhoito on minulle 

 ihanneratkaisu. 

 

I'm afraid he is not long for this world. Valitettavasti hänellä ei ole paljon elinaikaa jäljellä. 

 

She thinks the world owes her a living just because she's attractive. Hän luulee saavansa ulkonäkönsä perusteella tukun työtarjouksia. 

 

She lives in her own inner world. Hän elää omassa sisäisessä maailmassaan. 

 

a world record maailmanennätys 

 



 

They are worlds apart from each other. He ovat aivan eri planeetoilta. 

 

First of all, I don't believe in the world to come. Ensinnäkin en usko tuonpuoleiseen. 

 

She was famous the world over. Hänet tunnettiin kaikkialla. 

 

I wouldn't miss the play for all the world. En jättäisi näytelmää näkemättä mistään hinnasta. 

 

The telephone is my link with the outside world. Puhelin on yhteyteni ulkomaailmaan. 

 

She came into the world in a rush. Hänellä oli kiire tulla maailmaan. 

 

She means a world to me. Hän on minulle kaikki kaikessa. 

 

It seemed that all the world and his wife were in Madrid. Nähtävästi kaikki maailman ihmiset olivat Madridissa. 

  

Farmers have the worst of both worlds: low prices for their products,  

and no guarantee they'll be able to sell them. Maanviljelijät ovat viheliäisessä tilanteessa: heidän tuotteistaan maksetaan 

 vähän, eikä tavaran kaupaksi menosta ole takuita. 

 

She means a world to me. Hän on minulle kaikki kaikessa. 

 

Some people carry the world before them by the mere force of will. Jotkut ihmiset menestyvät pelkällä tahdonvoimalla. 

 

A vacation will do her a world of good. Loma tekee hänelle hyvää. 

 

This teenage sensation has the world at her feet. Tästä teinisensaatiosta on tullut äärimmäisen suosittu. 

 

She looked for all the world like Jane Russell. Hän näytti ihan Jane Russellilta. 

 

She thinks the world of our mother. Hän välittää valtavasti äidistämme. 

 

You have brought him into the world, but neglected him. Olet saattanut hänet tähän maailmaan mutta lyönyt häntä laimin. 
 

Lähde: Sanakirja.fi (Hanki tämä asiantunteva ohjelma itsellesi!) 


