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ENGLISH POLISH
actual – rzeczywisty, faktyczny 
nie: aktualny

aktualny – current (fashion, news, 
price); valid (passport, ticket); 
updated, valid (map, coursebook) 
nie: actual

actually – rzeczywiście, 
w rzeczywistości,  faktycznie, 
właściwie, prawdę mówiąc 
nie: aktualnie

aktualnie – at present, at the 
moment, currently, presently 
nie: actually

adapt – przystosować się,  
za/adaptować 
nie: za/adoptować

za/adoptować – adopt 
nie: adapt

affair – sprawa, kwestia; romans 
nie: afera

afera – scandal nie: affair

agenda – porządek dzienny 
nie: agencja

agencja – agency nie: agenda

alone – sam, bez towarzystwa 
nie: samotny, cierpiący z powodu 
braku towarzystwa 

samotny, cierpiący z powodu 
braku towarzystwa – lonely 
nie: alone

amount – ilość (czegoś), suma, 
kwota nie: liczba

liczba (czegoś) – number 
nie: amount

announcement – ogłoszenie, 
komunikat nie:  reklama /  
ogłoszenie w prasie 

reklama / ogłoszenie w prasie – 
advertisement (for sth) 
nie: announcement

audition – przesłuchanie do roli 
nie: audycja

audycja – radio / TV programme, 
radio / TV broadcast nie: audition

award – nagroda za ważne 
osiągnięcia (np. w dziedzinie 
nauki, sztuki, literatury) 
nie: nagroda, nagrodzenie za 
przysługę 

nagroda, nagrodzenie za 
przysługę – reward nie: award

below – poniżej nie: pod (czymś) pod (czymś) – under nie: below

beside – obok, przy nie: poza 
tym, oprócz tego, że 

poza tym, oprócz tego, że – 
besides nie: beside

borrow sth (from sb) – pożyczyć 
coś (od kogoś) nie: pożyczyć coś 
komuś

pożyczyć coś komuś – lend sb 
sth / sth to sb nie: borrow sth 
(from sb)

cabinet – gabinet (rząd), szafka, 
serwantka nie: gabinet

gabinet – study, office, surgery 
(BrE), doctor’s office (AmE) 
nie: cabinet

caravan – przyczepa 
kempingowa, karawana 
nie: karawan

karawan – hearse nie: caravan

carnation – goździk nie: karnacja karnacja – complexion 
nie: carnation

central – centralny, główny 
nie: centrala

centrala – headquarters, head 
office (kierownictwo) nie: central

chalet  – domek letniskowy, 
szałas górski nie: szalet 

szalet – public toilet nie: chalet

chef – szef kuchni  
nie: szef, przełożony 

szef, przełożony – boss, chief, 
superior, leader, head nie: chef

chief – wódz indiański, szef dużej 
firmy lub organizacji  
nie: szef kuchni 

szef kuchni – chef nie: chief

classic – klasyczny, typowy, 
uznawany za wzór nie: klasyczny, 
odnoszący się do klasycyzmu, 
muzyki klasycznej

klasyczny, odnoszący się do 
klasycyzmu, muzyki klasycznej 
–  classical nie: classic

closet – szafa ścienna nie: toaleta toaleta – toilet nie: closet

ENGLISH POLISH
colleague – kolega / koleżanka 
z pracy nie: przyjaciel

przyjaciel – friend nie: colleague

column –  kolumna, szpalta, 
felieton nie: głośnik

głośnik – loudspeaker 
nie: column

communication – 
porozumiewanie się /  
komunikacja  
nie: komunikacja, transport

komunikacja, transport – public 
transport (BrE), public 
transportation (AmE) 
nie: communication

complement – uzupełnienie, 
dopełnienie nie: komplement 

komplement – compliment 
nie: complement

confectionery – słodycze, wyroby 
cukiernicze nie: konfekcja, odzież 

konfekcja, odzież – (ready-to-
wear) clothing nie: confectionery

confident – pewny siebie 
nie: konfident

konfident – informer 
nie: confident

consequent – logiczny, 
wynikający z czegoś / następujący 
po czymś nie: konsekwentny 

konsekwentny – consistent  
nie: consequent

consequently – w rezultacie, 
wskutek (czegoś) 
nie: konsekwentnie

konsekwentnie – consistently 
nie: consequently

control – regulować coś, 
panować nad czymś, mieć władzę 
nad czymś nie: kontrolować (np. 
bagaż, przestrzeganie przepisów 
przeciwpożarowych) 

kontrolować (np. bagaż, 
przestrzeganie przepisów 
przeciwpożarowych) – inspect 
nie: control

cook – kucharz / kucharka 
nie: kuchenka 

kuchenka – cooker nie: cook

data – dane nie: data data – date nie: data

delegation – zlecanie, 
delegowanie zadań 
nie: delegacja, podróż służbowa

delegacja, podróż służbowa – 
business trip nie: delegation

destroy – niszczyć, zniszczyć 
nie: zepsuć przyjemność, radość 
(z) czegoś

zepsuć przyjemność, radość (z) 
czegoś – spoil / ruin nie: destroy 

director – dyrektor, reżyser 
nie: dyrektor szkoły

dyrektor szkoły – head teacher, 
headmaster, headmistress, 
principal nie: director

disposition – usposobienie 
nie: do czyjejś dyspozycji

dyspozycja, być do czyjejś 
dyspozycji – be at one’s disposal 
nie: disposition

(traffic) diversion – objazd 
nie: dywersja

dywersja – sabotage 
nie: diversion

dress – sukienka, ubiór nie: dres 
sportowy

dres sportowy – tracksuit 
nie: dress

economy – gospodarka, 
oszczędność nie: ekonomia 
(dziedzina nauki, studiów)

ekonomia (dziedzina nauki, 
studiów) – economics 
nie: economy

economic – ekonomiczny, 
gospodarczy nie: oszczędny

oszczędny – economical 
nie: economic

electric – działający pod 
wpływem elektryczności, 
przenoszący prąd nie: elektryk

elektryk – electrician nie: electric

electrical – związany 
z elektrycznością, zasilany 
energią elektryczną nie: inżynier 
elektryk

inżynier elektryk – electrical 
engineer nie: electrical

emission – emisja spalin, gazu, 
ciepła, itd. nie: emisja programu 
radiowego, telewizyjnego

emisja programu radiowego, 
telewizyjnego – broadcast 
nie: emission
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ENGLISH POLISH
actual – rzeczywisty, faktyczny 
nie: aktualny

aktualny – current (fashion, news, 
price); valid (passport, ticket); 
updated, valid (map, coursebook) 
nie: actual

actually – rzeczywiście, 
w rzeczywistości,  faktycznie, 
właściwie, prawdę mówiąc 
nie: aktualnie

aktualnie – at present, at the 
moment, currently, presently 
nie: actually

adapt – przystosować się,  
za/adaptować 
nie: za/adoptować

za/adoptować – adopt 
nie: adapt

affair – sprawa, kwestia; romans 
nie: afera

afera – scandal nie: affair

agenda – porządek dzienny 
nie: agencja

agencja – agency nie: agenda

alone – sam, bez towarzystwa 
nie: samotny, cierpiący z powodu 
braku towarzystwa 

samotny, cierpiący z powodu 
braku towarzystwa – lonely 
nie: alone

amount – ilość (czegoś), suma, 
kwota nie: liczba

liczba (czegoś) – number 
nie: amount

announcement – ogłoszenie, 
komunikat nie:  reklama /  
ogłoszenie w prasie 

reklama / ogłoszenie w prasie – 
advertisement (for sth) 
nie: announcement

audition – przesłuchanie do roli 
nie: audycja

audycja – radio / TV programme, 
radio / TV broadcast nie: audition

award – nagroda za ważne 
osiągnięcia (np. w dziedzinie 
nauki, sztuki, literatury) 
nie: nagroda, nagrodzenie za 
przysługę 

nagroda, nagrodzenie za 
przysługę – reward nie: award

below – poniżej nie: pod (czymś) pod (czymś) – under nie: below

beside – obok, przy nie: poza 
tym, oprócz tego, że 

poza tym, oprócz tego, że – 
besides nie: beside

borrow sth (from sb) – pożyczyć 
coś (od kogoś) nie: pożyczyć coś 
komuś

pożyczyć coś komuś – lend sb 
sth / sth to sb nie: borrow sth 
(from sb)

cabinet – gabinet (rząd), szafka, 
serwantka nie: gabinet

gabinet – study, office, surgery 
(BrE), doctor’s office (AmE) 
nie: cabinet

caravan – przyczepa 
kempingowa, karawana 
nie: karawan

karawan – hearse nie: caravan

carnation – goździk nie: karnacja karnacja – complexion 
nie: carnation

central – centralny, główny 
nie: centrala

centrala – headquarters, head 
office (kierownictwo) nie: central

chalet  – domek letniskowy, 
szałas górski nie: szalet 

szalet – public toilet nie: chalet

chef – szef kuchni  
nie: szef, przełożony 

szef, przełożony – boss, chief, 
superior, leader, head nie: chef

chief – wódz indiański, szef dużej 
firmy lub organizacji  
nie: szef kuchni 

szef kuchni – chef nie: chief

classic – klasyczny, typowy, 
uznawany za wzór nie: klasyczny, 
odnoszący się do klasycyzmu, 
muzyki klasycznej

klasyczny, odnoszący się do 
klasycyzmu, muzyki klasycznej 
–  classical nie: classic

closet – szafa ścienna nie: toaleta toaleta – toilet nie: closet

ENGLISH POLISH
colleague – kolega / koleżanka 
z pracy nie: przyjaciel

przyjaciel – friend nie: colleague

column –  kolumna, szpalta, 
felieton nie: głośnik

głośnik – loudspeaker 
nie: column

communication – 
porozumiewanie się /  
komunikacja  
nie: komunikacja, transport

komunikacja, transport – public 
transport (BrE), public 
transportation (AmE) 
nie: communication

complement – uzupełnienie, 
dopełnienie nie: komplement 

komplement – compliment 
nie: complement

confectionery – słodycze, wyroby 
cukiernicze nie: konfekcja, odzież 

konfekcja, odzież – (ready-to-
wear) clothing nie: confectionery

confident – pewny siebie 
nie: konfident

konfident – informer 
nie: confident

consequent – logiczny, 
wynikający z czegoś / następujący 
po czymś nie: konsekwentny 

konsekwentny – consistent  
nie: consequent

consequently – w rezultacie, 
wskutek (czegoś) 
nie: konsekwentnie

konsekwentnie – consistently 
nie: consequently

control – regulować coś, 
panować nad czymś, mieć władzę 
nad czymś nie: kontrolować (np. 
bagaż, przestrzeganie przepisów 
przeciwpożarowych) 

kontrolować (np. bagaż, 
przestrzeganie przepisów 
przeciwpożarowych) – inspect 
nie: control

cook – kucharz / kucharka 
nie: kuchenka 

kuchenka – cooker nie: cook

data – dane nie: data data – date nie: data

delegation – zlecanie, 
delegowanie zadań 
nie: delegacja, podróż służbowa

delegacja, podróż służbowa – 
business trip nie: delegation

destroy – niszczyć, zniszczyć 
nie: zepsuć przyjemność, radość 
(z) czegoś

zepsuć przyjemność, radość (z) 
czegoś – spoil / ruin nie: destroy 

director – dyrektor, reżyser 
nie: dyrektor szkoły

dyrektor szkoły – head teacher, 
headmaster, headmistress, 
principal nie: director

disposition – usposobienie 
nie: do czyjejś dyspozycji

dyspozycja, być do czyjejś 
dyspozycji – be at one’s disposal 
nie: disposition

(traffic) diversion – objazd 
nie: dywersja

dywersja – sabotage 
nie: diversion

dress – sukienka, ubiór nie: dres 
sportowy

dres sportowy – tracksuit 
nie: dress

economy – gospodarka, 
oszczędność nie: ekonomia 
(dziedzina nauki, studiów)

ekonomia (dziedzina nauki, 
studiów) – economics 
nie: economy

economic – ekonomiczny, 
gospodarczy nie: oszczędny

oszczędny – economical 
nie: economic

electric – działający pod 
wpływem elektryczności, 
przenoszący prąd nie: elektryk

elektryk – electrician nie: electric

electrical – związany 
z elektrycznością, zasilany 
energią elektryczną nie: inżynier 
elektryk

inżynier elektryk – electrical 
engineer nie: electrical

emission – emisja spalin, gazu, 
ciepła, itd. nie: emisja programu 
radiowego, telewizyjnego

emisja programu radiowego, 
telewizyjnego – broadcast 
nie: emission
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ENGLISH POLISH
examination: do / have / sit / take 
an exam – przystępować do 
egzaminu, zdawać egzamin 
nie: zdać egzamin, otrzymać 
pozytywną ocenę

zdać egzamin, otrzymać 
pozytywną ocenę – pass an 
examination / exam 
nie: do / have / sit / take an exam

eventually – w końcu, 
ostatecznie, po długim 
oczekiwaniu nie: ewentualnie

ewentualnie – possibly, 
alternatively nie: eventually

evidence – dowody 
nie: ewidencja

ewidencja – register, record(s) 
nie: evidence

example – przykład, wzór 
nie: egzemplarz

egzemplarz (książki, gazety) – 
copy; (sztuka) – unit, piece 
nie: example

expertise – wiedza fachowa, 
biegłość, znawstwo nie: ekspertyza

ekspertyza – expert’s opinion 
nie: expertise

extra – dodatkowy  
nie: bardzo dobry

bardzo dobry – great, super 
nie: extra

fabric – tkanina, materiał 
nie: fabryka

fabryka – factory nie: fabric

fatal – śmiertelny/a (wypadek, 
choroba) nie: fatalny

fatalny – disastrous, awful 
nie: fatal

fit – pasować, mieć odpowiedni 
kształt, rozmiar (np. odzież, buty) 
nie: pasować komuś, odpowiadać 
stylem lub kolorystycznie 

pasować komuś, odpowiadać 
stylem lub kolorystycznie – suit 
nie: fit

genial – dobrotliwy, przyjazny 
nie: genialny 

genialny (pomysł) brilliant; 
(genialny człowiek) genius 
nie: genial

golf – golf (gra) nie: polo-neck 
(sweater), turtleneck

golf (sweter) – polo-neck 
(sweater) (BrE), turtleneck (AmE) 
nie: golf (gra)

gymnasium, gym – sala 
gimnastyczna nie: gimnazjum 

gimnazjum – grammar school 
(BrE), junior high school (AmE) 
nie: gymnasium, gym

hardly – prawie nie nie: ciężko, 
mocno

ciężko, mocno – hard nie: hardly

hazard – zagrożenie, 
niebezpieczeństwo  
nie: hazard, gry hazardowe

hazard, gry hazardowe – 
gambling nie: hazard

herb – zioło nie: dziedziczny znak 
rodowy, godło, symbol

dziedziczny znak rodowy, godło, 
symbol – coat of arms nie: herb

historic – historyczny, czyli bardzo 
ważny pod względem znaczenia, 
doniosły, mający długą historię 
nie: dotyczący przeszłości, 
istniejący w przeszłości, oparty na 
wydarzeniach sprzed lat

dotyczący przeszłości, istniejący 
w przeszłości, oparty na 
wydarzeniach sprzed lat – 
historical nie: historic

history – historia nie: historia, 
opowieść

historia, opowieść – story 
nie: history

home – dom, miejsce, gdzie się 
mieszka  
nie: dom, budynek

dom, budynek – house nie: home

homework – zadanie domowe 
(rozwiązywanie zadań)  
nie: prace domowe

prace domowe (np. sprzątanie) 
– housework nie: homework

hurt (injured) – ranny 
w wypadku, katastrofie nie: ranny 
od broni, kuli karabinowej

ranny od broni, kuli karabinowej 
– wounded nie: hurt (injured)

imply sth – zasugerować coś 
w swej wypowiedzi 
nie: wywnioskować coś ze słów 
mówiącego 

wywnioskować coś ze słów 
mówiącego – infer sth  
nie: imply sth

ENGLISH POLISH
interior – wewnętrzny, znajdujący 
się wewnątrz budynku, pojazdu, itp. 
nie: dotyczący wnętrza organizmu 
lub wewnętrznych spraw danego 
kraju

dotyczący wnętrza organizmu lub 
wewnętrznych spraw danego 
kraju – internal nie: interior

invent – wynaleźć, wymyślić 
nie: odkrywać

odkrywać – discover nie: invent

invite – zapraszać 
nie: najeżdżać (na), zajmować

najeżdżać (na), zajmować – 
invade  
nie: invite

judge – sędzia w sportach 
indywidualnych (wyścigi konne, 
łyżwiarstwo) nie: sędzia w piłce 
nożnej, boksie, koszykówce, 
hokeju

sędzia w piłce nożnej, boksie, 
koszykówce, hokeju – referee 
nie: judge

last – ostatni z listy lub serii 
nie: najnowszy, najbardziej 
aktualny, najświeższy

najnowszy, najbardziej aktualny, 
najświeższy – latest nie: last

learn – poznawać coś, zdobywać 
wiedzę o czymś nie: uczyć się do 
egzaminu albo na zajęcia

uczyć się do egzaminu albo na 
zajęcia – study nie: learn 

lecture – wykład nie: lektura lektura – set book / set, obligatory 
reading (in education) nie: lecture

local – lokalny, miejscowy 
nie: lokal

lokal – café, restaurant, bar; 
(pomieszczenie) accommodation 
nie: local

lunatic – szaleniec, szalony 
nie: lunatyk / lunatyczka

lunatyk / lunatyczka – 
sleepwalker nie: lunatic

live – mieszkać na stałe 
nie: zatrzymać się gdzieś (np. 
w hotelu), mieszkać czasowo

zatrzymać się gdzieś (np. 
w hotelu), mieszkać czasowo – 
stay nie: live

machinist – operator/ka (maszyn) 
nie: maszynista

maszynista – engine driver 
nie: machinist

mandate – pełnomocnictwo, 
upoważnienie nie: mandat, kara 
pieniężna

mandat, kara pieniężna – fine 
(BrE), ticket (AmE) nie: mandate

manifestation – przejaw, dowód 
(czegoś / na coś); ujawnienie (się) 
nie: wiec, pochód, manifestacja

wiec, pochód, manifestacja – 
demonstration nie: manifestation

mark – ocena, ślad, plama, znak 
nie: marka, znak firmowy 
produktu

marka, znak firmowy (np. 
kosmetyków) – brand; 
(telewizorów, komputerów) – 
make nie: mark

match (lub go with) – 
harmonizować, pasować do 
siebie, do kompletu nie: pasować 
(na kogoś) 

pasować (na kogoś) – fit 
nie: match

medium – średni, nie za duży, nie 
za mały (np. średniej wysokości) 
nie: średni, przeciętny 
statystycznie

średni, przeciętny statystycznie 
– average nie: medium

to be nervous – denerwować się 
(np. przed egzaminem), niepokoić 
się nie: złościć się

złościć się – to be irritated nie: to 
be nervous

novel – powieść nie: nowela nowela – short story nie: novel

obscure – niejasny, mało znany 
nie: obskurny

obskurny – dingy, shabby 
nie: obscure

occasion – okazja, sposobność, 
raz nie: okazyjny zakup

okazyjny zakup – bargain 
nie: occasion

ordinary – zwyczajny, zwykły 
nie: ordynarny (wulgarny)

ordynarny (wulgarny) – vulgar 
nie: ordinary
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quarrel – kłócić się długo i głośno 
nie: spierać się łagodnie na jakiś 
temat 

spierać się łagodnie na jakiś 
temat – argue nie: quarrel 

rumour – plotka, pogłoska 
nie: rumor

rumor – clatter nie: rumour

smoking – palenie (papierosów) 
nie: smoking (męski strój 
wieczorowy) 

smoking (męski strój wieczorowy) 
– dinner jacket (BrE), tuxedo 
(AmE) nie: smoking

salary – pensja miesięczna, 
wpłacana na rachunek bankowy 
nie: zarobki wypłacane co 
tydzień, zazwyczaj gotówką 

zarobki wypłacane co tydzień, 
zazwyczaj gotówką – wage(s) 
nie: salary

scene – scena 
(np. w przedstawieniu), obraz, 
miejsce (np. wypadku)  
nie: scena teatralna 

scena teatralna – theatre stage 
nie: scene

shadow – cień, kształt obiektu 
oświetlonego światłem widoczny 
na ziemi lub ścianie 
nie: zacieniony obszar, na który 
nie pada słońce 

zacieniony obszar, na który nie 
pada słońce – shade nie: shadow

sink – tonąć (w odniesieniu do 
łodzi, statku) nie: tonąć 
w odniesieniu do ludzi i zwierząt 

tonąć (w odniesieniu do ludzi 
i zwierząt) – drown nie: sink

speaker – mówca, osoba 
mówiąca, głośnik nie: spiker, 
osoba zapowiadająca programy 
radiowe / telewizyjne 

spiker, osoba zapowiadająca 
programy – radiowe / telewizyjne 
– radio / TV announcer 
nie: speaker 

steal – kraść pieniądze i różne 
wartościowe rzeczy nie: okradać 
banki, sklepy, ludzi

okradać banki, sklepy, ludzi – rob 
nie: steal

stipend – pobory duchownego 
nie: stypendium

stypendium – student grant, 
scholarship nie: stipend

sympathy – współczucie 
nie: sympatia

sympatia – a liking for sb 
nie: sympathy

sympathetic – okazujący 
współczucie nie: sympatyczny

sympatyczny (człowiek) – 
likeable, pleasant; (spotkanie, 
itp.) – pleasant nie: sympathetic

technique – technika, sposób 
wykonywania jakiejś czynności 
nie: technik

technik – technician 
nie: technique

tiring – męczący 
nie: denerwujący, nieznośny 

denerwujący, nieznośny – 
tiresome nie: tiring

wagon – wóz, wagon towarowy 
nie: wagon pasażerski

wagon pasażerski – carriage 
nie: wagon

ENGLISH POLISH
pamphlet – broszura nie: pamflet pamflet – lampoon nie: pamphlet

paragraph – akapit, nowy wiersz 
(w tekście) nie: paragraf (część 
ustawy) 

paragraf (część ustawy) – clause, 
item nie: paragraph

pasta – makaron nie: pasta (np. 
do butów)

pasta (np. do butów) – polish; 
(kulinarna) paste, spread 
nie: pasta

pathetic – żałosny 
nie: patetyczny

patetyczny – pompous 
nie: pathetic 

pension – emerytura, renta 
nie: pensja

pensja – salary nie: pension

perspective – pogląd, 
perspektywa (w malarstwie) 
nie: perspektywa czegoś 

perspektywa czegoś – the 
prospect of sth nie: perspective

pillow – poduszka pod głowę na 
łóżku nie: poduszka ozdobna na 
kanapie, fotelu, itp.

poduszka ozdobna na kanapie, 
fotelu, itp. – cushion nie: pillow

possibility – możliwość jakiegoś 
zdarzenia nie: okazja, warunki 
sprzyjające jakiemuś zdarzeniu 

okazja, warunki sprzyjające 
jakiemuś zdarzeniu – opportunity 
nie: possibility

practice – wprawa, trening, 
ćwiczenia, działalność nie: staż, 
przygotowanie do zawodu

staż, przygotowanie do zawodu 
– apprenticeship, training 
(period) nie: practice

preservative – środek 
konserwujący nie: prezerwatywa

prezerwatywa – condom 
nie: preservative

prize – nagroda w konkursie lub 
współzawodnictwie sportowym 
nie: cena

cena – price nie: prize

process – proces np. reorganizacji 
nie: proces sądowy 

proces sądowy – trial nie: process

proposition – wniosek, zadanie 
nie: propozycja, sugestia 

propozycja, sugestia – proposal, 
suggestion nie: proposition

prospect – szansa, widoki, 
perspektywa (na coś) 
nie: prospekt, folder 

prospekt, folder – prospectus 
nie: prospect

pupil – uczeń / uczennica, źrenica 
nie: pupil(ek)

pupil(ek) – favourite (w szkole, 
przedszkolu) teacher’s pet 
nie: pupil

receipt – pokwitowanie, paragon 
nie: recepta

recepta – prescription nie: receipt

rent – czynsz, komorne nie: renta renta – (social security) benefit 
(BrE), welfare (AmE) nie: rent

revenge – zemsta (odwet) 
nie: rewanż (odwzajemnienie)

rewanż (odwzajemnienie) – 
return of a favour; mecz 
rewanżowy – return match 
nie: revenge
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Czasowniki złożone (Phrasal verbs)

Phrasal verb to czasownik złożony, składający się z odmien-
nego czasownika głównego i nieodmiennego przyimka lub 
partykuły przysłówkowej. Znaczenie czasownika złożonego 
jest inne niż osobne znaczenia wchodzących w jego skład 
elementów. 

Poniżej znajduje się lista czasowników złożonych 
z przykładami zdań. Czasowniki te pogrupowane są według 
skojarzeń obrazowych, jakie wywołują przyimki / partykuły 
wchodzące w ich skład. 

PARTYKUŁA ZNACZENIE PRZYKŁAD

UP Wzrost, zwiększenie, poprawa

Ruch w górę

Zakończenie jakiegoś procesu, ukończenie 
czegoś (często w pozytywnym znaczeniu)

The prices have gone up in the past month.

When I got to the beach, the sun was coming up.

I tidied up my room last Friday.

DOWN Spadek czegoś, zmniejszenie się

Ruch w dół

Ukończenie czegoś, zamknięcie, zaprzestanie 
(często w negatywnym znaczeniu)

The sales went down last month.

When the headmaster left the room we sat down.

My friend had to close down his second-hand 
shop.

OUT Wyłączenie czegoś poza / z czegoś

Ruch na zewnątrz, pozostanie na zewnątrz 
czegoś

The stain hasn’t come out.

How often do you eat out?

IN / INTO Ruch do środka

Włączenie czegoś do czegoś innego, 
zawieranie czegoś, zawieranie

They let me in.

They broke into the cottage last weekend.

You have to fill in this form as soon as possible.

OFF Odłączanie czegoś, zdejmowanie

Oddalanie się, trzymanie z daleka = 
powstrzymywanie

Oddzielanie czegoś

Take off your shoes, please.

He drove off quickly after the accident. 

She cut off a dead branch.

ON Nakładanie 

Kontynuowanie czegoś

I put on my coat and left the building.

He went on scolding me.

OVER Wychodzenie ponad poziom

Uporanie się z czymś

The milk boiled over and I had to clean the floor.

You have to get over your failure. 

BACK Wykonywanie czynności związanej  
ze zwrotem kierunku

Turn back and open your eyes!

THROUGH Przechodzenie przez coś, przenikanie, 
na wskroś

I saw through him when I found his diary.
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ENGLISH POLISH

quarrel – kłócić się długo i głośno 
nie: spierać się łagodnie na jakiś 
temat 

spierać się łagodnie na jakiś 
temat – argue nie: quarrel 

rumour – plotka, pogłoska 
nie: rumor

rumor – clatter nie: rumour

smoking – palenie (papierosów) 
nie: smoking (męski strój 
wieczorowy) 

smoking (męski strój wieczorowy) 
– dinner jacket (BrE), tuxedo 
(AmE) nie: smoking

salary – pensja miesięczna, 
wpłacana na rachunek bankowy 
nie: zarobki wypłacane co 
tydzień, zazwyczaj gotówką 

zarobki wypłacane co tydzień, 
zazwyczaj gotówką – wage(s) 
nie: salary

scene – scena 
(np. w przedstawieniu), obraz, 
miejsce (np. wypadku)  
nie: scena teatralna 

scena teatralna – theatre stage 
nie: scene

shadow – cień, kształt obiektu 
oświetlonego światłem widoczny 
na ziemi lub ścianie 
nie: zacieniony obszar, na który 
nie pada słońce 

zacieniony obszar, na który nie 
pada słońce – shade nie: shadow

sink – tonąć (w odniesieniu do 
łodzi, statku) nie: tonąć 
w odniesieniu do ludzi i zwierząt 

tonąć (w odniesieniu do ludzi 
i zwierząt) – drown nie: sink

speaker – mówca, osoba 
mówiąca, głośnik nie: spiker, 
osoba zapowiadająca programy 
radiowe / telewizyjne 

spiker, osoba zapowiadająca 
programy – radiowe / telewizyjne 
– radio / TV announcer 
nie: speaker 

steal – kraść pieniądze i różne 
wartościowe rzeczy nie: okradać 
banki, sklepy, ludzi

okradać banki, sklepy, ludzi – rob 
nie: steal

stipend – pobory duchownego 
nie: stypendium

stypendium – student grant, 
scholarship nie: stipend

sympathy – współczucie 
nie: sympatia

sympatia – a liking for sb 
nie: sympathy

sympathetic – okazujący 
współczucie nie: sympatyczny

sympatyczny (człowiek) – 
likeable, pleasant; (spotkanie, 
itp.) – pleasant nie: sympathetic

technique – technika, sposób 
wykonywania jakiejś czynności 
nie: technik

technik – technician 
nie: technique

tiring – męczący 
nie: denerwujący, nieznośny 

denerwujący, nieznośny – 
tiresome nie: tiring

wagon – wóz, wagon towarowy 
nie: wagon pasażerski

wagon pasażerski – carriage 
nie: wagon

ENGLISH POLISH
pamphlet – broszura nie: pamflet pamflet – lampoon nie: pamphlet

paragraph – akapit, nowy wiersz 
(w tekście) nie: paragraf (część 
ustawy) 

paragraf (część ustawy) – clause, 
item nie: paragraph

pasta – makaron nie: pasta (np. 
do butów)

pasta (np. do butów) – polish; 
(kulinarna) paste, spread 
nie: pasta

pathetic – żałosny 
nie: patetyczny

patetyczny – pompous 
nie: pathetic 

pension – emerytura, renta 
nie: pensja

pensja – salary nie: pension

perspective – pogląd, 
perspektywa (w malarstwie) 
nie: perspektywa czegoś 

perspektywa czegoś – the 
prospect of sth nie: perspective

pillow – poduszka pod głowę na 
łóżku nie: poduszka ozdobna na 
kanapie, fotelu, itp.

poduszka ozdobna na kanapie, 
fotelu, itp. – cushion nie: pillow

possibility – możliwość jakiegoś 
zdarzenia nie: okazja, warunki 
sprzyjające jakiemuś zdarzeniu 

okazja, warunki sprzyjające 
jakiemuś zdarzeniu – opportunity 
nie: possibility

practice – wprawa, trening, 
ćwiczenia, działalność nie: staż, 
przygotowanie do zawodu

staż, przygotowanie do zawodu 
– apprenticeship, training 
(period) nie: practice

preservative – środek 
konserwujący nie: prezerwatywa

prezerwatywa – condom 
nie: preservative

prize – nagroda w konkursie lub 
współzawodnictwie sportowym 
nie: cena

cena – price nie: prize

process – proces np. reorganizacji 
nie: proces sądowy 

proces sądowy – trial nie: process

proposition – wniosek, zadanie 
nie: propozycja, sugestia 

propozycja, sugestia – proposal, 
suggestion nie: proposition

prospect – szansa, widoki, 
perspektywa (na coś) 
nie: prospekt, folder 

prospekt, folder – prospectus 
nie: prospect

pupil – uczeń / uczennica, źrenica 
nie: pupil(ek)

pupil(ek) – favourite (w szkole, 
przedszkolu) teacher’s pet 
nie: pupil

receipt – pokwitowanie, paragon 
nie: recepta

recepta – prescription nie: receipt

rent – czynsz, komorne nie: renta renta – (social security) benefit 
(BrE), welfare (AmE) nie: rent

revenge – zemsta (odwet) 
nie: rewanż (odwzajemnienie)

rewanż (odwzajemnienie) – 
return of a favour; mecz 
rewanżowy – return match 
nie: revenge
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Czasowniki złożone (Phrasal verbs)

Phrasal verb to czasownik złożony, składający się z odmien-
nego czasownika głównego i nieodmiennego przyimka lub 
partykuły przysłówkowej. Znaczenie czasownika złożonego 
jest inne niż osobne znaczenia wchodzących w jego skład 
elementów. 

Poniżej znajduje się lista czasowników złożonych 
z przykładami zdań. Czasowniki te pogrupowane są według 
skojarzeń obrazowych, jakie wywołują przyimki / partykuły 
wchodzące w ich skład. 

PARTYKUŁA ZNACZENIE PRZYKŁAD

UP Wzrost, zwiększenie, poprawa

Ruch w górę

Zakończenie jakiegoś procesu, ukończenie 
czegoś (często w pozytywnym znaczeniu)

The prices have gone up in the past month.

When I got to the beach, the sun was coming up.

I tidied up my room last Friday.

DOWN Spadek czegoś, zmniejszenie się

Ruch w dół

Ukończenie czegoś, zamknięcie, zaprzestanie 
(często w negatywnym znaczeniu)

The sales went down last month.

When the headmaster left the room we sat down.

My friend had to close down his second-hand 
shop.

OUT Wyłączenie czegoś poza / z czegoś

Ruch na zewnątrz, pozostanie na zewnątrz 
czegoś

The stain hasn’t come out.

How often do you eat out?

IN / INTO Ruch do środka

Włączenie czegoś do czegoś innego, 
zawieranie czegoś, zawieranie

They let me in.

They broke into the cottage last weekend.

You have to fill in this form as soon as possible.

OFF Odłączanie czegoś, zdejmowanie

Oddalanie się, trzymanie z daleka = 
powstrzymywanie

Oddzielanie czegoś

Take off your shoes, please.

He drove off quickly after the accident. 

She cut off a dead branch.

ON Nakładanie 

Kontynuowanie czegoś

I put on my coat and left the building.

He went on scolding me.

OVER Wychodzenie ponad poziom

Uporanie się z czymś

The milk boiled over and I had to clean the floor.

You have to get over your failure. 

BACK Wykonywanie czynności związanej  
ze zwrotem kierunku

Turn back and open your eyes!

THROUGH Przechodzenie przez coś, przenikanie, 
na wskroś

I saw through him when I found his diary.
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19 Look up the meaning of this phrase in your dictionary. 
(poszukać znaczenia / sprawdzić). 
My brother has always looked up to his coach. (podziwiać / 
być zapatrzonym w kogoś).

20 The party broke up at 5 am. (zakończyć się).
21 It was a formal dinner so I dressed up. (ubrać się elegancko)
22 My cat climbed up a tree and I had to help him to get down. 

(wspinać się)
23 We stayed up waiting for a storm to come. (nie kłaść się / nie 

iść spać do późna)
24 My uncle folded up the will and put it into the envelope. 

(starannie złożyć)
25 They used a bomb to blow up a building. (wysadzić 

w powietrze)
26 How many balloons did you blow up? (nadmuchać)
27 I was brought up by my grandparents. (wychować)
28 After my illness I had to catch up with the rest of my 

classmates. (nadrobić zaległości) 
29 She lives up to her mum’s expectations. (spełniać / 

pozostawać wiernym czemuś / żyć zgodnie z)

 DOWN 

 go  turn  put  knock  fall  break  run  let  note  get  cut  look 

 1 We were watching the sun go down. (zachodzić / schodzić na 
dół) 
I’m sure this price will go down in autumn. (zmniejszać się / 
spadać)

 2 Could you turn down the heating because it’s too hot in this 
room. (zmniejszyć / ściszyć) 
Our offer was turned down at an auction. (odrzucić coś)

 3 It’s so sad that you had to have your pet put down. (uśpić) 
Put it down, please. (zapisać / położyć)

 4 The child was knocked down by a huge dog. (powalić kogoś) 
They knocked down the old school building and built a new 
hotel. (zburzyć coś)

 5 The knight unexpectedly fell down from his horse. (spaść)
 6 I was so embarrassed when my car broke down in the middle 

of the street. (zepsuć się) 
My sister broke down when she saw her results. (załamać się)

 7 It doesn’t work because the batteries have run down. 
(wyczerpać się) 
The car ran down a boy while he was riding a bike. 
(przejechać kogoś / coś)

 8 I will not let you down, I promise! 
(sprawić komuś zawód / rozczarować kogoś) 
My mother let my skirt down because it was too short to 
wear it. (przedłużyć)

 9 I had to note down his email address to contact him later. 
(zanotować)

10 Let’s get down to work! (zabrać się za coś) 
His attitude to work is getting me down. (dobijać kogoś)

11  Cut down on sweets if you want to lose weight. (ograniczyć 
coś)

12 He looked down on his cousin because of his misbehavior. 
(pogardzać kimś / czymś / patrzeć na kogoś z góry)

 UP 

 take  get  give  pick  make  set  come  go  do  turn  
 split  keep  put  grow  tidy  save  fill  speak  look  
 break  dress  climb  stay  fold  blow  bring  catch  live 

 1 She took up Nordic walking while we were on holiday.  
(zająć się czymś nowym / podjąć wyzwanie / znaleźć coś 
nowego) 
She took up her skirt because it was too long. (skrócić coś)

 2 I usually get up at 6:30 am. (wstawać z łóżka)
 3 Since I gave up smoking my allergy has gone. (odrzucić / 

porzucić jakiś nawyk / nałóg)
 4 Pick it up from the floor and do not even think of dropping it 

again! (podnosić) 
I will pick you up at 7:00 am. (odebrać kogoś z jakiegoś 
miejsca / przyjechać po kogoś) 
He picked her up last summer. (poderwać kogoś)

 5 She is good at making up stories. (zmyślać) 
Let’s make up and not quarrel! (pogodzić się) 
Make up your mind! (zdecydować się) 
I will have to bring her a bar of chocolate to make up for my 
silly joke. (wynagrodzić / zrekompensować coś)

 6 I need a bank loan to set up a new company. (stworzyć coś / 
powołać do życia / założyć coś) 
I asked him to set up my instruments. (rozstawić coś)

 7 The results of my exam did not come up to my expectations. 
(spełnić oczekiwania) 
An extra job opportunity has just come up. (nagle się 
pojawić) 
Last Saturday a strange man came up to me and asked for 
something to eat. (podejść do kogoś)

 8 I hope that the prices of the bus tickets will not go up. 
(wzrastać / iść w górę)

 9 I’m afraid you will have to do up this room before you move in. 
(wyremontować) 
Do up your shirt because it is windy. (zapiąć coś) 
Do up your hair before the match. (spiąć / związać coś)

10 We invited her to our prom but she did not turn up. (pojawiać 
się / przychodzić) 
Could you turn up the radio, please? (zrobić głośniej)

11 Before they decided to look for the treasure they had split up 
into four groups. (rozdzielić się / rozstać się)

12 I had to speed up to keep up with the rest of the runners. 
(dotrzymać tempa)

13 It was so kind of you to put me up when I came to London. 
(dać komuś nocleg) 
I hope she will put up my picture above her desk. (zawiesić 
coś) 
It is so difficult to put up with his bad habits. (tolerować / 
wytrzymać coś)

14 My mother grew up in a small community. (rosnąć / 
wychowywać się / dorastać).

15 I had to tidy up our house after my hen party. (posprzątać)
16 I’m saving up to buy a cottage at the seaside. (zbierać 

pieniądze na jakiś cel)
17 I always fill up my water bottle before a long ride. (uzupełnić 

coś)
18 Could you speak up, please? (mówić głośniej)
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 OUT 

 come give go make put take let break drop fall work  
 find pass burst throw hand look grow turn run eat 

 1 This oil stain will never come out. (zniknąć / wyjść) 
Their secret has never come out. (wyjść na jaw) 
The spectators came out after the final whistle. (wyjść) 
His new book is coming out next Friday. (wchodzić na rynek)

 2 Could you give out these leaflets, please. (rozdać coś) 
This car is giving out toxic fumes. (wypuszczać / emitować 
coś)

 3 Are you going out this Saturday? (wychodzić np. do kina, 
teatru czy spotkanie za znajomymi)

 4 I can’t make out the letters. (odczytać / zrozumieć)
 5 We had to put out the bonfire after the meeting because it 

was so dry in the forest. (zgasić)
 6 It was so difficult for the doctor to take out my tooth. 

(wyrwać / wyciągnąć coś)
 7 I let my dog out when I heard a strange noise. (wypuścić 

kogoś / coś) 
 Unfortunately, I put on weight, so my mum had to let my 

trousers out. (poszerzyć coś)
 8 The epidemic broke out after the flood. (wybuchnąć / zacząć 

się – o zjawisku) 
The hostages broke out at night. (uciec / wydostać się)

 9 A lot of students dropped out of college because the course 
was so too difficult. (odpaść / wycofać się z czegoś) 
The leader dropped out before the final match. (wycofać się)

10 It is so annoying that my dog’s fur is falling out all year round. 
(wychodzić / wypadać) 
They fell out over the result of the match. (pokłócić się)

11 How often do you work out in the gym? (trenować / ćwiczyć) 
Don’t worry! I’m sure it will work out. (dobrze się skończyć)

12 I found out where I was when I saw the sign. (dowiedzieć się)
13 The exam was so stressful that I passed out. (zemdleć) 

(Uwaga! pass away = umrzeć)
14 I burst out laughing when I saw his costume. (wybuchnąć)
15 I threw out my teddy bear by mistake. (wyrzucić coś)
16 Could you hand out all the copies, please? (rozdać coś)
17 Look out! This dog is very aggressive! (uważać na coś)
18 I grew out of my favourite pair of jeans. (wyrosnąć z czegoś)
19 Could you turn out the lights before you leave? (wyłączyć 

światło)  
She turned out to be the best teacher. (okazać się)

20 We’ve run out of sugar. (wyczerpać się / skończyć)
21 We never eat out at weekends because my mum is a great 

cook! (jeść poza domem np. w restauracji)

 IN / INTO 

 ask let pour drop fall fit break fill give  
 pay bump come tune get go grow 

 1 The guard asked / let me in. (wpuścić kogoś do środka / 
pozwolić komuś wejść)

 2 The doors were opened and the teenagers poured in / into 
the concert hall. (przybywać licznie)

 3 He has dropped in to check if I was learning maths. (wpaść 
na krótko)

 4 The roof fell in because we hadn’t removed the snow. 
(załamać się / zapaść / wpaść do środka)

 5 I’m afraid that your rucksack will not fit in. 
(zmieścić się / wpasować się w coś)

 6 Don’t give in! (poddać się / przestać coś robić)
 7 Have you paid the money in? (wpłacić coś)
 8 I bumped into my ex-boyfriend last week. (wpaść na kogoś)
 9 Susan came into a lot of money after her uncle’s death. 

(odziedziczyć coś) 
It will come in handy. (przydać się) 
Her age doesn’t come into it. (znaczyć coś / liczyć się)

10 It took me a few minutes to tune into radio TOTO. (dostroić 
się do czegoś)

11 The burglar got in through the back door. (dostać się do 
środka) 
It was raining, so I got the washing in. (wnieść do środka) 
They got into debt after they had been sacked. (wpaść 
w nieprzyjemną sytuację)

12 He went into the army when he graduated from the academy. 
(dostać się do) 
We went in for the horse riding competition. (przystąpić do) 
She went into hospital for a few days. (być przyjętym do 
szpitala)

13 These trousers are too big but he will grow into them. 
(dorosnąć do)
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 ON 

 hold live try switch call  
 take put turn get go carry 

 1 Hold on a moment! I will open the gate. (poczekać)
 2 A lot of people live on very low incomes. (żyć / utrzymywać 

się)
 3 Where can I try it on? (przymierzyć) 
 4 Can I switch on the computer to check the news? (włączyć 

urządzenie)
 5 I will call on you when I go to Berlin. (wpaść do kogoś)
 6 She often takes on new tasks. (podejmować się / brać na 

siebie)
 7 Don’t forget to put on a warm jumper. (włożyć coś)  

I have recently put on weight. (przytyć)
 8 She is always turning on the food processor when I am 

watching TV! (włączyć urządzenie)
 9 How are you getting on? (robić postępy) 

How are you getting on with your new neighbours? 
(dogadywać się)

10 What’s going on in here? (dziać się) 
Shall I go on or do you need a lunch break? (kontynuować)

11 You should carry on doing the exercises. (kontynuować)

 OVER, THROUGH 

 boil hand get run sleep see put go 

1 The soup boiled over and went all over the floor. (wykipieć)
2 My brother handed over the driving to me and went to sleep. 

(przekazać coś)
3 You have to get over after your car accident. (dojść do 

zdrowia)
4 The car ran over the old lady and drove off. (przejechać 

kogoś)
5 I slept through that horrible blizzard last night. (przespać 

coś)
6 He tried to fool me but I saw through all his tricks. (przejrzeć 

coś / kogoś)
7 I will put you through. (przełączyć kogoś w rozmowie 

telefonicznej)
8 I will go through my notes before the exam. (przejrzeć coś / 

przeglądać)
 I have never gone through anything like that experience. 

(przejść przez coś)

 OFF 

 break cut show switch tell turn  
 see let come set go call put take 

 1 They broke off their relationship last summer. (przerwać / 
skończyć). 
My brother broke off a piece of chocolate and escaped. 
(odłamać coś)

 2 The avalanche cut off the village. (odciąć / odseparować) 
He cut off the largest branch and burned it. (odciąć coś)

 3 Stop showing off! (popisywać się)
 4 Switch off all the lights before you leave, please. (wyłączyć) 

I switched off because his speech was very boring. (wyłączyć 
się)

 5 I told my brother off for being so impolite yesterday. 
(skrzyczeć / dać reprymendę)

 6 Turn the computer off immediately! (wyłączyć) 
Turn off the road after the church. (zjechać z kursu / trasy / 
drogi)

 7 I came to the railway station to see her off. (pożegnać 
kogoś / odprowadzić)

 8 They didn’t let her off because it was her second offence. 
(puścić coś płazem)

 9 The advert came off the noticeboard. (odczepić / odpaść)
10 He set off the alarm when he tried to push the car off the 

road. (włączyć / uruchomić) 
We are setting off about 6 am so don’t be late! (wyruszać)

11 This sausage has gone off and smells awful. 
(zepsuć się) 
The fire alarm went off in my hotel room when I smoked 
a cigarette. (uruchomić się)

12 I will have to call off the meeting because I’m ill. (odwołać)
13 The exam was put off because of a bomb scare. (przesunięty 

w czasie)
14 The plane took off at midnight. (wystartować)
 Take off your coat and take a seat. (zdjąć)

 BACK 

 give get turn ring answer come 

1 When are you going to give back the dictionary you borrowed 
from me? (oddać coś komuś)

2 I got back home very late yesterday. (wrócić) 
I got back the dictionary I lent her. (odzyskać coś)

3 We were forced to turn back when we saw an accident on the 
road. (zawrócić)

4 I will ring you back as soon as I have finished my essay. 
(oddzwonić)

5 Don’t answer me back! (pyskować)
6 I will come back later to collect my notes. (wrócić)
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Przyimki w kolokacjach

result IN be IN debt

believe IN

persist IN

IN May

increase IN

a breakthrough IN
difficulty IN

live IN the suburbsIN the sky

IN addition

IN advance

IN cash

IN conclusion

IN the evening

IN exile

IN existence

IN fact

IN a hurry

IN response to

IN a rowIN shape

AT ease

AT last

AT least AT large

AT once

AT home

AT the door

AT war
AT work

AT sb’s insistence

AT the moment AT the speed of

aim AT

look AT

brilliant AT

good AT

AT this point AT the beginning of

AT the seaside

AT

in spite OF

out OF fashion

regardless OF

knowledge OF

result OF

accuse sb OF
consist OF

get rid OF

afraid OF

guilty OF

jealous OF made OF

proud OF

scared OF

OF

according TO

contrary TO

TO some extentaddiction TO

an answer TO
apologise TO sb

compare TO sth / sb

date back TO

head TO

listen TO
speak TO sb

turn TO sb

close TO kind TO

married TO

cruel TO

faithful TO

TO

FOR sale

FOR a while

FOR an hour

FOR once

FOR the time being
a cure FOR

reason FOR

search FOR

wait FOR

famous FOR
notorious FOR

responsible FOR

FOR

be fed up WITH

bored WITH

popular WITH

(dis)satisfied WITH agree WITH sb

argue WITH sb

comply WITH
cope WITH

quarrel WITH sb

identify WITH

part WITH

WITH

spend money ON

ON average

ON no condition

ON display

ON foot

ON the one hand ...  
ON the other hand

a ban ON sth

travel ON a bus / train / plane

ON a diet

ON the first day

ON the outskirts

ON the radio

ON a trip ON TV

ON the wall

agree ON sth

congratulate ON

count ON

go ON strikeinsist ON

keen ON
lean ON

put the blame ON sb

rely ON

ON

UNDER no circumstances

UNDER repair

UNDER arrest

UNDER control

UNDER pressure UNDER the table

UNDER

boast ABOUT

forget ABOUT

know ABOUT

talk ABOUT

think ABOUT

worry ABOUT

excited ABOUT happy ABOUT

ABOUT

learn BY heart

BY invitation

BY the way
BY trade

BY profession

BY cheque

BY a river

go BY car / bus / train

go down BY 4%

BY

IN

FROM scratchabstain FROM

come FROM

differ FROM

hear FROM sb

recover FROM

suffer FROM

made FROM

FROM
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 1   Wstaw odpowiednie przyimki. Zapisz swoje odpowiedzi 
w zeszycie.

 Did the earthquake result in many casualties?

1 Jane is really excited  her birthday.  no 
account should you tell her about the surprise party.

2 Living  the outskirts of the city is much more 
interesting than  the suburbs.

3 Have you heard  Brian lately? I’ve received no 
answer  my emails so far.

4  the one hand school uniforms seem boring, but 
 the other hand they make students look smart.

5 Regardless  Eve’s advice, Jane still didn’t apologise 
 her roommate.

6 I hate learning poems  heart for school.

7 All these changes have been made  Susan’s 
insistence.

8 It is believed that most people are satisfied  their 
social life.

9 You can’t rely  these people. They can’t even cope 
 their everyday duties.

10 Life is simple but people insist  making it 
complicated.

11 The only way to get rid  temptation is to satisfy it.

12 I would like to thank you  advance for your kind 
assistance.

13 The majority of MPs abstained  voting. 

14 The reason  Jason’s disappearance was probably 
his addiction  gambling.

15 We understand your point of view  some extent, but 
there are still matters to be agreed .

 2  Przekształć poniższe zdania, zachowując znaczenie 
zdania pierwotnego. Użyj słowa podanego drukowanymi 
literami, nie zmieniając jego formy. Zapisz swoje odpowiedzi 
w zeszycie.

  Polish people earn approximately 3000 zlotys per month. 
AVERAGE

 On average Polish people earn 3000 zlotys per month.

1 Pieter Bruegel’s paintings are exhibited in the National 
Museum.  
DISPLAY

 Pieter Bruegel’s paintings   
in the National Museum.

2 No matter what happens, do not open the door to strangers.  
CIRCUMSTANCES

  open the door to strangers.

3 These two countries have been fighting for many years. 
WAR

 These two countries   
for many years.

4 I was not happy to see the poor results of my Spanish test. 
DISSATISFIED

 I was   
my poor results in my Spanish test.

5 Josh and Helen have been married for five years.  
MARRIED

 Josh has   
Helen for five years.

6 It’s your responsibility to walk the dog in the evenings. 
RESPONSIBLE

 You   
walking the dog in the evenings.

7 I’m afraid you will have to start your essay all over again 
from the beginning.  
SCRATCH

 I’m afraid you’ll have to start your essay  
.

 3  Przetłumacz wyrażenia w nawiasach. Zapisz swoje 
odpowiedzi w zeszycie.

  Police report that this dangerous criminal is still at large  
(na wolności).

1 Napoleon Bonaparte died  (na wygnaniu). 

2 (Tak przy okazji,)  Susan wants to visit us next 
weekend.

3 The bridge was badly damaged by the storm and is still 
 (w naprawie).

4 Let’s go to the store  (pieszo). The weather is 
so lovely.

5 (W przeciwieństwie)  common belief some 
TV programmes have low educational value.

6 Thank you  (z góry).

7 Is it true that Harrison Ford is a carpenter  
(z zawodu)?

8 I’ve heard this song  (w radiu) and I can’t get it 
out of my head.

9 Look at all the stars  (na niebie)!

10 I’d like to pay  (gotówką). 

Dodatek
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 TWORZENIE RZECZOWNIKÓW 

 1  Przeanalizuj poniższe przykłady, a następnie uzupełnij 
zasady tworzenia rzeczowników. Zapisz swoje odpowiedzi  
w zeszycie.

driver • attendance • tourism • cruelty • musician •  
discovery • beggar • arrival • membership • employee • 

development • kingdom • novelist • adulthood • director • 
freedom • examination • marriage • existence • kindness •  

similarity • election

Zasady tworzenia rzeczowników

A Rzeczowniki oznaczające wykonawców czynności 
lub przedstawicieli zawodów tworzymy za pomocą 
przyrostków:
• 1  2  od rzeczowników.
• 3 -(e)r 4  5  6  od czasowników.

B Rzeczowniki abstrakcyjne tworzymy za pomocą 
przyrostków:
• 1 -hood 2  3  4   

od rzeczowników.
• 5 -al 6  7  8  9  

10  11  12  od czasowników. 
• 13 -dom 14  15  16   

od przymiotników.

happy – happiness  deep – depth
ugly – ugliness   wide – width
curious – curiosity   high – height
clear – clarity  strong – strength
    long – length

 TWORZENIE PRZYMIOTNIKÓW  

 2  Przeanalizuj poniższe przykłady, a następnie uzupełnij 
zasady tworzenia przymiotników. Zapisz swoje odpowiedzi  
w zeszycie.

Polish • offensive • famous • Chinese • snowy • beautiful • 
understandable • digestible • wooden • Brazilian • heroic

Zasady tworzenia przymiotników

A Przymiotniki oznaczające narodowości tworzymy  
za pomocą przyrostków: 1  2  3  
od rzeczowników.

B Przymiotniki oznaczające ‘wykonany z…, zrobiony z…’ 
tworzymy za pomocą przyrostka   
od rzeczowników.

C Przymiotniki oznaczające ‘pokryty czymś, pełen 
czegoś’ tworzymy za pomocą przyrostka   
od rzeczowników.

D Przymiotniki oznaczające „możliwy do wykonania” 
tworzymy za pomocą przyrostków: 1 -able 2   
od czasowników.

E Pozostałe przyrostki typowe dla przymiotników 
tworzonych od rzeczowników to: 1  2  
3  4  .

!

 TWORZENIE CZASOWNIKÓW 

 3  Przeanalizuj poniższe przykłady, a następnie uzupełnij 
luki. Zapisz swoje odpowiedzi w zeszycie.

soften • justify • Americanise • enlarge

Zasady tworzenia czasowników od przymiotników

Czasowniki od przymiotników tworzymy za pomocą 
przyrostków: 1  2  3   
oraz za pomocą przedrostka 4 .

long (adj) – length (n) – lengthen (v)
strong (adj) – strength (n) – strengthen (v)
high (adj) – height (n) – heighten (v)

Sprawdź się!

 4  Przepisz tabelkę do zeszytu i uzupełnij ją.

VERB NOUN ADJECTIVE

deep

pure

wide

employ employable
employed

survive X

possess

modern

mobile

rich

!

Zasady słowotwórstwa (Word formation)
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tworzymy za pomocą przyrostka   
od rzeczowników.

C Przymiotniki oznaczające ‘pokryty czymś, pełen 
czegoś’ tworzymy za pomocą przyrostka   
od rzeczowników.

D Przymiotniki oznaczające „możliwy do wykonania” 
tworzymy za pomocą przyrostków: 1 -able 2   
od czasowników.

E Pozostałe przyrostki typowe dla przymiotników 
tworzonych od rzeczowników to: 1  2  
3  4  .

!

 TWORZENIE CZASOWNIKÓW 

 3  Przeanalizuj poniższe przykłady, a następnie uzupełnij 
luki. Zapisz swoje odpowiedzi w zeszycie.

soften • justify • Americanise • enlarge

Zasady tworzenia czasowników od przymiotników

Czasowniki od przymiotników tworzymy za pomocą 
przyrostków: 1  2  3   
oraz za pomocą przedrostka 4 .

long (adj) – length (n) – lengthen (v)
strong (adj) – strength (n) – strengthen (v)
high (adj) – height (n) – heighten (v)

Sprawdź się!

 4  Przepisz tabelkę do zeszytu i uzupełnij ją.

VERB NOUN ADJECTIVE

deep

pure

wide

employ employable
employed

survive X

possess

modern

mobile

rich
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 PRZEDROSTKI I PRZYROSTKI NADAJĄCE WYRAZOM  
 ZNACZENIE PRZECIWNE 

 5  Zapoznaj się z przykładami poniżej, a następnie uzupełnij 
regułę. Zapisz swoje odpowiedzi w zeszycie.

ir-: responsible – irresponsible, rational – irrational
im-: polite – impolite, morality – immorality
in-: credible – incredible, tolerance – intolerance
il-: logical – illogical, legal – illegal
un-: natural – unnatural, do – undo
dis-: satisfied – dissatisfied, honest – dishonest
less-: child – childless, sense – senseless

Aby utworzyć wyraz o znaczeniu przeciwnym

• w słowach rozpoczynających się na -r dodajemy często 
przedrostek  

• w słowach rozpoczynających się na -p dodajemy często 
przedrostek  

• w słowach rozpoczynających się na -l dodajemy często 
przedrostek  

unjust  ale: injustice
unstable  ale: instability

 6  Uzupełnij zdania wyrazami podanymi w nawiasach 
o przeciwnym znaczeniu. Zapisz swoje odpowiedzi w zeszycie.
1 It’s common knowledge that no one is  

(replaceable). 
2 Maria is so  (decisive). It takes her hours to 

make up her mind.
3 Unfortunately rates of  (literacy) are growing. 
4 Any form of  (correct) behaviour will be 

punished. 
5 The problem of  (equality) exists in many 

countries. 
6 Her  (respect) for authority can be really 

irritating. 
7 New evidence  (proved) his theory. 
8 The comment Pete made was highly  

(proper). 
9 Claire seemed  (capable) of making 

a decision. 
10 Politicians should be ready to make  

(popular) decisions. 

!

 PRZEDROSTKI NADAJĄCE WYRAZOM INNE ZNACZENIE  

over- / under-: over / undercooked, over / underestimate
mis-: misunderstand, misinterpret, misuse
out-: outdo, outgrow
inter-: international, interactive, intercultural
multi-: multinational, multicultural
super-: supernatural

 7  Uzupełnij zdania wyrazami podanymi w nawiasach, 
dodając odpowiedni przedrostek. Zapisz swoje odpowiedzi  
w zeszycie.
1 In some cultures belief in natural phenomena 

is still widespread. 
2 With only a few athletes, our team was hugely 

represented in the tournament but we still 
performed many other contestants. 

3 What I find fascinating about London is its  
national character. 

4 Look up the word in a dictionary so that you don’t 
use it. 

 8  Uzupełnij poniższe zdania wyrazami w nawiasie 
w odpowiedniej formie. Zapisz swoje odpowiedzi w zeszycie.
1 Paul’s  (withdraw) from the contest came in 

for severe criticism. 
2 Unfortunately, Maggie turned out to be highly  

(rely). 
3 Speeding in such weather was sheer  (stupid). 
4 JF Kennedy is one of the most famous  

(politics) of all time. 
5 Her  (insist) on precision can be tiring . 
6  (nervous) before an exam is natural. 
7 All the  (accuse) against Paul were unfounded. 
8 They couldn’t hide their  (approve) of the new 

policy. 
9 Fluent in three languages, he was in an  

(advantage) position. 
10 Mark’s commitment is highly  (impress).

Dodatek

360

Podziękowania
Thanks so much for your help. 
Thanks. What would I do without you?
Thank you very much for your support. I’m really grateful.
Thank you very much for taking the time to help me. 
Thank you so much for all your help. I really appreciate it. 
I really appreciate what you’ve done.
Thank you. I couldn’t have done it without you.

Odpowiadanie na podziękowania
It’s / That’s OK. 
Not at all. 
Don’t mention it. 
No problem.
My pleasure.
You’re welcome.

Zapraszanie
Would you like to go … with me?
Do you want to go to … tonight?
Are  you doing anything / Are you busy on … ?  

I thought we might go … 
Do you fancy going / seeing … with me? 
Would you be interested in … ?
I was wondering if you would like to … with me / us?

Przyjęcie zaproszenia
Sure. What time?
Count me in!
I’d love to, thanks. 
Sounds good to me. 
Why not? When should I be there?
That’s very kind / nice of you, thanks.
That sounds fun / great / lovely / fantastic. 
Yes, that would be great / interesting.
Yes, I’d be delighted. 

Odrzucenie zaproszenia
Sorry, I can’t. I have to … . But thanks for inviting me.
I’m (so) sorry but I can’t.
I’m afraid … is not really my thing.
Sorry, tomorrow’s no good. I have an appointment.
That’s a good idea, but … .
That’s very kind of you but actually I’m doing something 
else (tomorrow). 
I wish I could but I’m afraid … .

 1  Uzupełnij zdania wyrażeniami wyszukanymi w ramkach 
powyżej. Zapisz swoje odpowiedzi w zeszycie.
1 A:  Thank you for 1  to explain it to me. I hope 

it wasn’t too much of a bother.
 B:  Don’t 2 . Let me know if you need any help 

in the future.
2 A: Do you 3  going for a picnic? 
 B: That 4  lovely!
3 A: Would you be 5  coming to my party? 
 B:  Yes, 6  in! Do you want me to bring 

anything? 

Przepraszanie / Wyrażanie żalu
Sorry. It was all my fault. 
I am so / really sorry for sth / doing sth. 
Sorry. I didn’t mean to … . 
I was wrong. I shouldn’t have said that.
Please forgive me / I hope you’ll forgive me (for …).
I ’d like to / I must / I do apologize for … .
It was not my intention to … . I’m terribly sorry. 
I cannot say / express how sorry I am. 
There is really / absolutely no excuse for my behaviour. 

Akceptowanie przeprosin
That’s all right. 
Don’t worry about it. 
I quite understand. 
You couldn’t help it. 
Forget about it. 
No harm done. 

 2  Połącz części zdań, tak aby powstały poprawne 
wypowiedzi. Zapisz swoje odpowiedzi w zeszycie. 

1 I hope you’ll forgive me A so much time playing computer 
games. 

2 I’m sorry. I didn’t mean B happen to anyone.
3 I shouldn’t have spent C about it.
4 I’m sorry for D for being late. I missed the bus. 
5 I understand. It can E losing your book.
6  Don’t worry F to keep your CD so long. 

Wyrażanie próśb
I’d like you to … , if you have time. 
Could I ask you to … ?
Could you do me a favour? 
Could I bother / trouble you to … ?
Would you help me … , please? 
Will you … , please?
Do you think you could … ? 
Could you possibly … , please? 
Would you mind (doing sth)?
Would you mind if I did sth?  

Odpowiadanie na prośby
Yes, sure. / Of course, it’s no problem for me. 
Certainly. / All right. 
Not at all. / No, I don’t mind.
I’m sorry but … . 
I can’t do that because … .
I’m afraid I can’t.
I wish I could, but … .

 3  Uzupełnij zdania wyrażeniami wyszukanymi w ramkach 
powyżej. Zapisz swoje odpowiedzi w zeszycie.
1 Would  lending me your bike? 
2 I’d  to do the shopping on the way home.
3 Could I  to wait for another 5 minutes or so? 
4 Would you  I took your photo? 
5 I  that because I’m in a hurry. 
6 I  I could but  I’ve got a meeting after school.
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1 I hope you’ll forgive me A so much time playing computer 
games. 

2 I’m sorry. I didn’t mean B happen to anyone.
3 I shouldn’t have spent C about it.
4 I’m sorry for D for being late. I missed the bus. 
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5 I  that because I’m in a hurry. 
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Prośba o informację – pytania pośrednie
Do you know / happen to know where the conference is?
Have you any idea what time the concert starts ?
I’d like to ask if this is the way to the city centre. 
I w onder / I was wondering if / whether you could show me 

the way to the concert venue. 
Do  you mind if I ask you why they are against constructing 

a new bypass?
Would it be all right if I asked you … ?

 4  Utwórz pytania wykorzystując podane fragmenty zdań. 
Zapisz swoje odpowiedzi w zeszycie.

  Who will they invite to the meeting with the minister of 
culture?  
I wonder if you could tell me who they will invite to  the 
meeting with the minister of culture.

1 Is this candidate worth supporting? 
 Do you think ?
2 Are they customer service representatives?
 I’d like to know .
3 Why did they install CCTV cameras along the bus lanes? 
 Have you any idea ?
4 Can he come to the session?
 Would it be all right ?
5 Would you like to sign this petition?
 I was wondering .
6 Can you stay longer at the office today?
 Would it be possible for you ?

Pytanie o radę
I can’t sleep at night. What do you think I should do? 
What do you advise me to do?
I’ve got a terrible headache. What do you suggest?
Do you think I ought to … ?
If you were me, what would you do?
Do you have any suggestions? 

Udzielanie rad / Proponowanie
You should / ought to take 3 tablets a day. 
It’s not a good idea to stay up late. 
You might find it useful to … .
Have you thought about taking up a sport?
It’s worth doing more exercise.
If I were you, I’d ask a doctor for advice.
Remember to drink 2 litres of water a day.
Take my advice and don’t go out with him.
You’d / had better take an umbrella with you.
It would/’d be better to go by car. 
You would be better off going by public transport  than 
taking the car. 

 5  Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika podanego 
w nawiasie. Zapisz swoje odpowiedzi w zeszycie.
1 You ought  (not / eat) too much chocolate. 
2 It’s far better  (study) a topic every day than 

for the whole night before the exam.

3 This bag is too heavy to carry all the way home. You’d be 
better off  (call) a taxi.

4 It’s a good idea  (take) a gap year if you don’t 
know what to study.   

5 I’d  (make) an appointment with a doctor if 
I were you.

6 It’s worth  (talk) to a travel agent before 
booking a trip.

7 They had better  (stop) at the petrol station to 
fill the car up.

8 You shouldn’t  (read) this article without 
glasses. The font is too small.

Pytanie o opinię
What do you think about / of … ?
What’s your opinion about / on … ? 
I’d be interested to know what you think about … .
What’s your point of view on … ?

Wyrażanie opinii
In my opinion … 
I think … 
To my mind, … 
From my own experience … 
From my point of view, … 
The way I see it … 
Personally, I find … 
As far as I’m concerned … 
I’m absolutely certain that … 
It’s quite clear to me that … 
Well, if you ask me … 
I’m (fully) convinced that … 

Uzasadnianie opinii
There’s one important reason, namely the price.  
So that people can buy healthy food.
It’s because … . For example, … 
Because of / Due to … .
Statistics show that … .  

Zgadzanie się z opinią
I agree. You’re right. 
I think you’re right.
I think the same. 
So do I.
No doubt about it.
Yes of course!
I really think so. 
That’s so true. / How true.
Absolutely!
That’s just what I was thinking. 
I couldn’t  agree more. 

Niezgadzanie się z opinią
I don’t think … .
I disagree because … .
I don’t agree … .
I’m of a different opinion. 
I don’t think so. 
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5 these / may / I / my / project / use / for / photos?
 

6 but / possible / I’m / not / sorry / that’s.
 

7 some / take / you / like / drawings / is / you / can. 
 

Wyrażanie uczuć (radości, zaskoczenia, 
niedowierzania, zainteresowania)
I had no idea. I am so excited!
Unbelievable, I never expected it.
Wow, this is great, I appreciate this.
I was really surprised.
Come on, you can’t be serious.
You’re not serious, are you?
You must be joking! Really? Are you sure?
Wow, I can’t believe it. Is it true?
Th at’s very interesting. Could you say / Could you tell me 

more about it? 
I see.
Right.
Oh yeah!
Is that right?
Brilliant!
Tell me about it. 
That’s cool / great / excellent / brilliant!

Wyrażanie przypuszczeń

A w czasie teraźniejszym: 
 She is probably on her way already. 
 I suppose that the train is late.
 I think he must be in his thirties. 
  In my opinion, he can / could / may / may not / might not 

be French.
  They could / may / may not / might not be waiting for us 

at the cinema. 
B w czasie przeszłym: 
  I believe he could / might have forgotten about our 

meeting.
  He could / might have been working on his project 

yesterday.

 8  Przetłumacz fragmenty zdań podane w nawiasach. 
Zapisz swoje odpowiedzi w zeszycie.

  She could be working (może teraz pracować) now. 

1 I might  (możliwe, że nie przeczytam) that. It’s 
too long.  

2 They may  (możliwe, że oglądają) this film. 
They love fantasy. 

3 I  (przypuszczam) that he is at home now. 
4 They are  (prawdopodobnie) hungry. They 

haven’t eaten anything since breakfast. 
5 She might  (możliwe, że ona nie przebywa) 

in her office now. She usually finishes her work at four and 
it’s five now. 

6 They could  (możliwe, że się spóźnili) for 
their meeting. 

 6  Uzupełnij zdania wyrażeniami z ramki. Zapisz swoje 
odpowiedzi w zeszycie.
1 What’s your  (punkt widzenia) on using 

genetically modified food? 
2 From my  (własnego doświadczenia) 

genetically modified food isn’t beneficial. 
3 I’m fully  (przekonany) that poor people 

should get some help from the government. 
4 That’s  (właśnie to) I was thinking. 
5 I think  (masz rację).  
6 I’m  (mam inną) opinion.

Polecenia
Stop making that awful noise!
Don’t forget to buy the groceries on the way home.
Don’t use my computer without asking. 
You will tidy your room right now.
Students must change their shoes at school. 
You have to be at the airport 2 hours before take-off. 

Pytanie o pozwolenie
Can / Could / May I use your pen? 
Is  it OK / alright if I invite my girlfriend to our family dinner 

on Sunday? 
Do you mind if I open the window?

Udzielenie pozwolenia
Yes, you can. / Yes, of course.
Sure, no problem. 
Yes, here you are. 
Yes, go ahead.
Yes, please do. 

No, I don’t mind.
No, not at all. 
If you must.

Nieudzielenie pozwolenia
No, I’m sorry, you can’t. You haven’t done your homework 
yet. 
It’s out of the question. 
No, I’m afraid you can’t. 

I’m afraid I’ll have to say no. 
Definitely not. It’s not allowed.

I’d rather you didn’t. 
I’m sorry but that’s not possible. 

 7  Ułóż wyrazy w odpowiednim porządku, aby powstały 
pytania i odpowiedzi. Zapisz swoje odpowiedzi w zeszycie.
1 this / mustn’t / touch / button / you.
 

2 okay / if / your / is / I / dictionary / it / borrow? 
 

3 why / not / I / see / don’t /.
 

4 you / left / bike / my / here / mind/ if / I / would? 
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Wskazywanie drogi
Cross (the road) at / on the traffic lights. 
Get on / off at the (next) stop. 
Get into / out of a car. 
Go straight on. 
Go across the bridge. 
Go until / as far as (the crossroads / roundabout). 
Pass the (park). 
Take (bus number 678).
Turn at (the bank).
Turn right / left. 
Walk along / down the street.

Wybór ilustracji
I like photo number … because it reminds me of …
If I had to choose …, I would pick …
The one I like most is … . I’d like to explain my choice in 
more detail. 
I think that … is better because …
My first choice would be … . That’s because  …  
I’d pick  this poster … because …
I’d choose … because …

Odrzucenie jednego z dwóch / kilku elementów
I don’t want to choose … because …
I’d reject … because … 
I can’t see any similarities between  … and … 
In my opinion … is not good / suitable  because …
The other two are out of the question as they … 
I wouldn’t go for … or … for the simple reason that … 
I definitely wouldn’t choose … because …
The se pictures / posters have little / nothing in common 

with the subject of …

Dodawanie argumentów do uzasadnienia
Additionally, …
Also…
…, as well.
Besides that, …

Furthermore, 
In addition, …
Moreover, …
What’s more, …

 Strategie językowe – Zadania ustne

Wypowiedź na podstawie materiału 
stymulującego

 9  Połącz połówki zdań, tak aby powstały poprawne zdania. 

1 Robots will definitely be A will live in the cities than in 
the country. 

2 More people will probably B disappear in the future.
3 It is likely that more people C very useful for space 

exploration.
4 Perhaps people will use D artificial foods in the future. 
5 It is possible that people  

will eat
E fewer cars in the future.

6  Libraries certainly won’t F work from home in the 
future.

Opis ilustracji
There is a group of people / There is a man and a boy / There 
are some children in the picture / photo.
The picture / photo / photograph shows several  tourists 
walking along the river.

It is / It’s a picture / photo / photograph of two girls skiing on 
a slope. 
It’s a black-and-white / colour photo.

Umiejscowienie osoby / obiektu na ilustracji
On the left / right of the picture …
At the top / bottom of the picture …
In the top left-hand corner of the picture ...
In the bottom right-hand corner of the picture ...

In the foreground / background …
the middle
the distance

Opisywanie postaci
He’s got short straight blond hair.
She’s got shoulder-length wavy blonde hair.
They’ve got long curly brown / dark hair.
She’s short / medium height / tall.
She’s rather /quite thin / slim / plump / fat.
He’s very / extremely well-built.

She’s got freckles.
He’s got a scar / a fringe / a moustache / a beard.
He’s unshaven / clean-shaven.

The boys are the same age.
They are in their early / mid / late teens.
They are nearly / about twenty years old.

She looks as if she is in her early twenties.
He looks as if he is in his mid-thirties.
They look as if they are in their late forties. 
The person on the right / in the middle / at the bottom 
looks / seems  … unhappy / frustrated / relaxed / pleased.
They must / could / might / can’t be … 
Perhaps / Maybe they’re …

 Strategie językowe – Zadania ustne

Opis ilustracji
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Wskazywanie drogi
Cross (the road) at / on the traffic lights. 
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I definitely wouldn’t choose … because …
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Additionally, …
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Besides that, …

Furthermore, 
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Wypowiedź na podstawie materiału 
stymulującego

 9  Połącz połówki zdań, tak aby powstały poprawne zdania. 

1 Robots will definitely be A will live in the cities than in 
the country. 

2 More people will probably B disappear in the future.
3 It is likely that more people C very useful for space 

exploration.
4 Perhaps people will use D artificial foods in the future. 
5 It is possible that people  

will eat
E fewer cars in the future.

6  Libraries certainly won’t F work from home in the 
future.

Opis ilustracji
There is a group of people / There is a man and a boy / There 
are some children in the picture / photo.
The picture / photo / photograph shows several  tourists 
walking along the river.

It is / It’s a picture / photo / photograph of two girls skiing on 
a slope. 
It’s a black-and-white / colour photo.

Umiejscowienie osoby / obiektu na ilustracji
On the left / right of the picture …
At the top / bottom of the picture …
In the top left-hand corner of the picture ...
In the bottom right-hand corner of the picture ...
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Opisywanie postaci
He’s got short straight blond hair.
She’s got shoulder-length wavy blonde hair.
They’ve got long curly brown / dark hair.
She’s short / medium height / tall.
She’s rather /quite thin / slim / plump / fat.
He’s very / extremely well-built.

She’s got freckles.
He’s got a scar / a fringe / a moustache / a beard.
He’s unshaven / clean-shaven.
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They are in their early / mid / late teens.
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She looks as if she is in her early twenties.
He looks as if he is in his mid-thirties.
They look as if they are in their late forties. 
The person on the right / in the middle / at the bottom 
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They must / could / might / can’t be … 
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 Strategie językowe – Zadania ustne

Opis ilustracji
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Infinitive Past simple Past 
participle Polish

lie lay lain leżeć
light lit lit zapalać
lose lost lost zgubić (się)
mean  /mi:n/ meant  /ment/ meant  /ment/ znaczyć
meet met met spotkać (się)
must had to had to musieć
misunderstand misunderstood misunderstood źle zrozumieć,  

nie zrozumieć
pay paid paid płacić
put put put kłaść
read  /ri:d/ read  /red/ read  /red/ czytać
ride rode ridden jechać, jeździć na
ring rang rung dzwonić, 

zadzwonić
rise rose risen (wz)rosnąć, 

podnieść (się)
run ran run biegać
seek sought sought szukać
sell sold sold sprzedać
send sent sent wysłać
set set set umieścić, stawiać
shake shook shaken potrząsnąć, 

wstrząsnąć,  
trząść się

shine shone shone świecić
shoot shot shot strzelać
show showed shown pokazać
shut shut shut zamknąć
sing sang sung śpiewać
sink sank sunk (za)tonąć
sit sat sat siedzieć
sleep slept slept spać
slide slid slid ślizgać się,  

prze-/na-/w-/roz-/
za-sunąć

speed sped sped pędzić, 
przyspieszyć

spell spelt / spelled spelt / spelled literować, pisać 
(ortograficznie)

spend spent spent spędzać czas, 
wydawać 
pieniądze

spill spilt spilt roz-/wy-lać, 
rozsypać

split split split podzielić, rozłupać, 
rozedrzeć

spoil spoilt spoilt (po)psuć (się), 
zniszczyć

stand stood stood stać
steal stole stolen kraść
stick stuck stuck przyklejać
strike struck struck uderzyć, sprawić 

wrażenie
swear swore sworn przysięgać, kląć
swim swam swum pływać
take took taken brać
teach taught taught uczyć (kogoś)
tear tore torn podrzeć, rozedrzeć
tell told told mówić, opowiadać
think thought thought myśleć, sądzić
throw threw thrown rzucić
wake woke woken budzić się
wear wore worn nosić (ubranie)
win won won zwyciężać, 

wygrywać

Infinitive Past simple Past 
participle Polish

be was / were been być
bear bore borne nieść, (prze)nosić
beat beat beaten bić, zbić
become became become stawać się
begin began begun zaczynać
bend bent bent zginać, pochylić
bet bet bet grać, postawić na 

kogoś/coś
bite bit bitten ugryźć, pogryźć, 

ukąsić
blow blew blown wiać, dmuchać
break broke broken łamać, stłuc, 

psuć się
bring brought brought przynosić
broadcast broadcast broadcast nadawać, 

transmitować
build built built budować
burn burnt / burned burnt / burned (s)palić (się)
burst burst burst wybuchnąć, pękać, 

wytrysnąć
can could been able to umieć, potrafić
catch caught caught łapać, chwytać
choose chose chosen wybierać
cost cost cost kosztować
cut cut cut ciąć
deal dealt dealt zajmować się 
do did done robić, czynić
draw drew drawn rysować
drive drove driven prowadzić 

samochód
fall fell fallen upadać, spadać
feed fed fed karmić
feel felt felt czuć, odczuwać
fight fought fought walczyć
find found found znajdować, 

odnajdywać
flee fled fled uciec, umknąć
fly flew flown latać
forbid forbade forbidden zakazać
forget forgot forgotten zapominać
forgive forgave forgiven wybaczyć
freeze froze frozen zamrozić, 

zamarznąć
grow grew grown rosnąć
have had had mieć, posiadać
hang hung hung powiesić, wisieć
hear  /ˈhIə/ heard  /h∂:d/ heard  /h∂:d/ słyszeć
hide hid hidden schować (się)
hit hit hit uderzyć
hold held held trzymać
hurt hurt hurt ranić, boleć, 

skaleczyć (się)
keep kept kept trzymać
know knew known wiedzieć, znać
lay laid laid położyć, rozłożyć, 

ułożyć
lead led led prowadzić
lean leaned / leant leaned / leant (wy/prze)chylić się
learn learnt / learned learnt / learned uczyć się
leave left left zostawić, 

wyjeżdżać, 
odchodzić, 
opuszczać

lend lent lent pożyczać (komuś)
let let let pozwolić

Czasowniki nieregularne (Irregular verbs)


