
Wprowadzenie
Niniejsza książka to kolejna pozycja językowa oparta na praktycznym sposobie nauki języka opracowanym przez 
autorów. Ma ona na celu poszerzenie zasobu słownictwa oraz doskonalenie umiejętności mówienia i rozumienia ze 
słuchu. Dzięki niej przyswoisz wiedzę w sposób logiczny i zgodny z zasadami skutecznego uczenia się.

W książce autorzy w przystępny i prosty sposób przedstawiają najczęściej używane i najbardziej potrzebne czasowniki 
złożone i ćwiczą je wraz z czytelnikiem. Czasowniki oraz zdania zostały dobrane w taki sposób, żeby odzwierciedlić ich 
użycie w najczęściej spotykanych związkach frazeologicznych i kontekstach na podstawie korpusu języka angielskiego.

Phrasal verbs
Czasowniki złożone (inaczej “frazowe”) stanowią istotną część języka angielskiego. Składają się one z czasownika oraz 
przyimków lub partykuły przysłówkowej. Znaczenie czasownika może być wielorakie i zmienia się w zależności od 
kontekstu i użytego przyimka lub partykuły. Warto pamiętać, że phrasal verbs mogą być rozdzielne i nierozdzielne. 
Rozdzielne to te, w których dopełnienie może znajdować się między elementami czasownika złożonego, natomiast 
nierozdzielne to takie, których elementów rozłączyć nie możemy. Informacje na ten temat znajdują się w objaśnieniach.

Struktura kursu
W książce zaprezentowanych jest ponad 500 czasowników podzielonych na 3 części, począwszy od podstawowych, 
poprzez te używane w bardziej specyficznych kontekstach. W każdej części znajdziesz 15 rozdziałów uporządkowanych 
według czasowników, powtórkę oraz testy sprawdzające wiedzę i umiejętność używania nowych zwrotów w mowie 
codziennej. 

Każdy rozdział to nowy zestaw phrasal verbs, a w nim: wybrane czasowniki oraz informacje dotyczące użycia dopełnień 
(sth – something, sb – somebody); 30 przykładów zdań wraz z ich tłumaczeniem; wiele cennych objaśnień, dodatkowych 
znaczeń i przykładów związków wyrazowych, które służą zapamiętywaniu i uczeniu się słownictwa w kontekście. Na 
końcu każdego rozdziału znajdziesz ćwiczenia utrwalające użycie czasowników złożonych opisanych w danym rozdziale.

Najbardziej zalecaną formą ćwiczeń jest zaznajomienie się z czasownikami w danym rozdziale, przetłumaczenie zdań 
polskich na język angielski (zakrywamy zdania angielskie po prawej stronie), sprawdzenie odpowiedzi oraz towarzyszą-
cych im objaśnień, następnie wykonanie dodatkowych zadań oraz słuchanie i ćwiczenie umiejętności mówienia wraz 
z kursem audio (mp3).

Kurs audio MP3
Dzięki nagraniom w każdej chwili możesz ćwiczyć umiejętność mówienia. To 7-godzinny kurs audio umożliwia-
jący sprawdzanie swoich umiejętności, powtórkę i ćwiczenie wymowy bez konieczności trzymania książki w ręku.  
Usłyszysz w nim zdania po polsku, które masz za zadanie przetłumaczyć na głos i porównać z wersją angielską, czytaną 
przez profesjonalnego lektora natywnego (British English). Na następnej stronie znajdziesz instrukcję, jak pobrać kurs.

Dodatkowo po kursie angielsko-polskim nagrane są wszystkie zdania po angielsku bez wersji polskiej. Ponowne słucha-
nie i powtarzanie to najlepszy sposób na ćwiczenie wymowy i rozumienia ze słuchu.

Systematyczne wykonywanie zalecanej formy ćwiczeń zapewni Ci językową pewność siebie. Podręcznik ten nauczy, 
wytłumaczy, podpowie, a także sprawdzi poziom Twojej wiedzy oraz dobrze ją usystematyzuje.
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UN
IT

 7
   UNIT 7  

to go away odchodzić, wyjeżdżać, znikać (np. o bólu)

to go over
powtórzyć, przejrzeć / spojrzeć na (np. pracę, raport), 
podejść do czegoś (np. do okna)

to go through sth przeglądać (np. raport), przechodzić przez coś (np. trudny okres)

to go off
wybuchać (o bombie), włączyć się, zadzwonić (np. o alarmie,  
budziku), zepsuć się (o jedzeniu)

to go on kontynuować, dziać się

To go

Odeszli bez słowa. They went away without saying a word.

Problem nie zniknie. Musi być/zostać rozwiązany. The problem will not go away. It has to be sorted out.

Powinieneś przejrzeć/powtórzyć swoją prezentację jeszcze 
raz. You should go over your presentation once again.

Podszedł do drzwi, żeby zobaczyć, kto pukał. He went over to the door to see who was knocking.

Podszedł do okna, żeby zaczerpnąć trochę świeżego 
powietrza. He went over to the window to get some fresh air.

On przechodzi teraz ciężkie chwile. He’s going through a very difficult time now.

No wiesz, wszyscy przez to przeszliśmy. Well, we have all gone through it.

Gdy już skończysz przeglądać e-maile, spójrz na raport, 
żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku.

When you finish going through your e-mails, go over 
this report to see if everything is OK.

Już przejrzałem akta, żeby dowiedzieć się o nich czegoś 
więcej, ale jeszcze nic nie znalazłem.

I’ve already gone through the files to find out more 
about them, but I haven’t found anything yet.

Mam nadzieję, że będziemy w stanie przejść  
przez wszystkie formalności. I hope we’ll be able to go through all the formalities.

Mój budzik rano zawsze dzwoni dwa razy. My alarm clock always goes off twice in the morning.

Ser już się zepsuł. Nie jedz go. The cheese has already gone off. Don’t eat it.

Na lotnisku wybuchła bomba. Na szczęście nikt  
nie ucierpiał.

A bomb went off at the airport. Fortunately, nobody 
was/got hurt.

Co się tutaj dzieje? Odejdź i nie wracaj. What’s going on here? Go away and don’t come back.

To, co mówisz, jest całkiem interesujące.  
Kontynuuj / Mów dalej. What you’re saying is quite interesting. Go on.
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to go on to sth/do sth przejść do czegoś (np. do następnego punktu)
to go without obejść się bez
to go with, to go together pasować do siebie (np. o ubraniach)
to go into (details) wchodzić, zagłębiać się (np. w kwestie, szczegóły)
to go for wybrać coś, wziąć coś (np. w sklepie, restauracji)
to go by mijać (np. o czasie, dniach), postępować według (np. zasad)
to go ahead rozpoczynać coś, iść do przodu

Odeszli bez słowa. They went away without saying a word.

Problem nie zniknie. Musi być/zostać rozwiązany. The problem will not go away. It has to be sorted out.

Powinieneś przejrzeć/powtórzyć swoją prezentację jeszcze 
raz. You should go over your presentation once again.

Podszedł do drzwi, żeby zobaczyć, kto pukał. He went over to the door to see who was knocking.

Podszedł do okna, żeby zaczerpnąć trochę świeżego 
powietrza. He went over to the window to get some fresh air.

On przechodzi teraz ciężkie chwile. He’s going through a very difficult time now.

No wiesz, wszyscy przez to przeszliśmy. Well, we have all gone through it.

Gdy już skończysz przeglądać e-maile, spójrz na raport, 
żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku.

When you finish going through your e-mails, go over 
this report to see if everything is OK.

Już przejrzałem akta, żeby dowiedzieć się o nich czegoś 
więcej, ale jeszcze nic nie znalazłem.

I’ve already gone through the files to find out more 
about them, but I haven’t found anything yet.

Mam nadzieję, że będziemy w stanie przejść  
przez wszystkie formalności. I hope we’ll be able to go through all the formalities.

Mój budzik rano zawsze dzwoni dwa razy. My alarm clock always goes off twice in the morning.

Ser już się zepsuł. Nie jedz go. The cheese has already gone off. Don’t eat it.

Na lotnisku wybuchła bomba. Na szczęście nikt  
nie ucierpiał.

A bomb went off at the airport. Fortunately, nobody 
was/got hurt.

Co się tutaj dzieje? Odejdź i nie wracaj. What’s going on here? Go away and don’t come back.

To, co mówisz, jest całkiem interesujące.  
Kontynuuj / Mów dalej. What you’re saying is quite interesting. Go on.

W tym znaczeniu czasownika to go away używamy  
w następujących zwrotach:

a smell goes away zapach znika

a problem goes away problem znika

a pain goes away ból znika

a symptom goes away symptom znika

Czasownik to go over oznacza też przemieścić się / podejść / 
pojechać do jakiegoś miejsca, przejść (przez most, pokój), np.: 

He went over to the mirror. – Podszedł do lustra. 
He went over to Canada. – On pojechał do Kanady.  

She went over the bridge. – Przeszła przez most.

Czasownik to go through oznacza poszukiwanie/spraw-
dzenie informacji lub przejrzenie czegoś (podobnie jak  

to look through). Czasownik to go over natomiast oznacza 
przejrzenie, sprawdzenie czegoś w poszukiwaniu błędów,  

np. prezentacji, pracy domowej, raportu (podobnie jak  
to look over). W wielu przypadkach możemy używać ich  
wymiennie, np. I have to go over/through my homework. –  

Muszę przejrzeć moją pracę domową.

Mówimy:

to go through formalities przejść przez formalności

to go through transformations
przejść przez / być  
poddanym transformacjom

to go through a scene / an act powtórzyć scenę/akt

to go through documentation/
files/data

przejrzeć dokumentację/
akta/pliki/dane

to go through life przejść przez życie

to go through changes przejść zmiany

to go through hell przechodzić przez piekło

to go through paperwork
przebrnąć przez robotę 
papierkową

to go through to the next round przejść do następnej rundy

to go through a procedure/
process

przejść przez procedurę/ 
proces

Dodatkowo czasownik ten używany jest w połączeniu 
z rzeczownikami takimi jak law, contract, act w znaczeniu 

przechodzić przez (parlament), być zaakceptowanym.

TO GO
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Wypełnij luki odpowiednimi czasownikami złożonymi:

1. If you open a bottle of milk, you should drink it within 24 hours. Otherwise, it might …………………. 
(become bad and not good to drink)

2. Why don’t we ………………… the article again before we publish it? (have a look at)
3. We have to ………………… (examine) all the information available on the topic again to find out whether 

we missed anything. However, I doubt we did because we ………………… (followed) the book, as usual.
4. This country has ………………… many civil wars. (experienced)
5. He didn’t want to ………………… (give) an explanation on why he ………………… (joined) the army.

Będziemy zadawać pytania / kontynuować zadawanie pytań 
aż do momentu, gdy dowiemy się wszystkiego, czego 
chcemy.

We’ll go on asking questions until we find out 
everything we want to.

Teraz przejdziemy do zadawania pytań. Now, we will go on to ask some questions.

Nie możemy kontynuować dyskusji (o tym), jeśli nie ma  
tu szefa. Przejdźmy do następnego punktu.

We can’t go on discussing it if the boss isn’t here. 
Let’s go on to the next point.

Ten kolor pasuje do twoich oczu. This colour goes with your eyes.

Kurtka w kratkę niezbyt pasuje do spodni w paski, prawda? A checked jacket doesn’t really go with striped 
trousers, does it?

Masz rację, wybiorę w takim razie gładki podkoszulek  
(bez wzorów). You’re right, so I’ll go for a plain T-shirt.

Czas minął bardzo szybko. Nie miałem okazji zagłębiać się 
w szczegóły.

Time went by very quickly. I didn’t have a chance  
to go into details.

Nie chcę zagłębiać się w kwestię pieniędzy. I don’t want to go into the question of money.

Powiedział mi, że był w Indiach, ale nie chciał wchodzić 
w szczegóły.

He told me he had been to India, but he didn’t want  
to go into details.

Siedząc na chodniku, obserwował przechodzących ludzi. Sitting on the pavement, he watched people go by.

Dlaczego nie postępowałeś zgodnie z instrukcjami, które  
ci wysłałem? Why didn’t you go by the instructions that I sent you?

Powinniśmy rozpocząć uroczystość. We should go ahead with the ceremony.

Mój budzik dziś nie zadzwonił i spóźniłem się do pracy.  
Ponieważ byłem spóźniony, musiałem się obejść  
bez śniadania.

My alarm clock didn’t go off today, and I was late for 
work. As I was late, I had to go without breakfast.

Pomimo tego, co przeszli, wciąż wydają się szczęśliwi. Despite everything they have gone through, they still 
seem (to be) happy.

Wyjeżdżam na wakacje na kilka dni. Będziesz musiał się 
obejść bez mojej cudownej kuchni / mojego cudownego 
gotowania.

I’m going away on holiday for a few days. You’ll have 
to go without my wonderful cooking.
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6. You know him. He won’t want to …………………. (leave) empty-handed. We need to buy him  
something. I think we should ………………… something practical. (choose)

7. When will we finally …………………. all the formalities? (complete)
8. It turned out the fire alarm that had ………………… (sounded) was false, so we ………………… working 

(continued).
9. There are no cotton pads left. We will have to ………………… them (survive without). We can use cotton 

wool instead.
10. As time …………………., he gets more and more annoying. (passes)

Będziemy zadawać pytania / kontynuować zadawanie pytań 
aż do momentu, gdy dowiemy się wszystkiego, czego 
chcemy.

We’ll go on asking questions until we find out 
everything we want to.

Teraz przejdziemy do zadawania pytań. Now, we will go on to ask some questions.

Nie możemy kontynuować dyskusji (o tym), jeśli nie ma  
tu szefa. Przejdźmy do następnego punktu.

We can’t go on discussing it if the boss isn’t here. 
Let’s go on to the next point.

Ten kolor pasuje do twoich oczu. This colour goes with your eyes.

Kurtka w kratkę niezbyt pasuje do spodni w paski, prawda? A checked jacket doesn’t really go with striped 
trousers, does it?

Masz rację, wybiorę w takim razie gładki podkoszulek  
(bez wzorów). You’re right, so I’ll go for a plain T-shirt.

Czas minął bardzo szybko. Nie miałem okazji zagłębiać się 
w szczegóły.

Time went by very quickly. I didn’t have a chance  
to go into details.

Nie chcę zagłębiać się w kwestię pieniędzy. I don’t want to go into the question of money.

Powiedział mi, że był w Indiach, ale nie chciał wchodzić 
w szczegóły.

He told me he had been to India, but he didn’t want  
to go into details.

Siedząc na chodniku, obserwował przechodzących ludzi. Sitting on the pavement, he watched people go by.

Dlaczego nie postępowałeś zgodnie z instrukcjami, które  
ci wysłałem? Why didn’t you go by the instructions that I sent you?

Powinniśmy rozpocząć uroczystość. We should go ahead with the ceremony.

Mój budzik dziś nie zadzwonił i spóźniłem się do pracy.  
Ponieważ byłem spóźniony, musiałem się obejść  
bez śniadania.

My alarm clock didn’t go off today, and I was late for 
work. As I was late, I had to go without breakfast.

Pomimo tego, co przeszli, wciąż wydają się szczęśliwi. Despite everything they have gone through, they still 
seem (to be) happy.

Wyjeżdżam na wakacje na kilka dni. Będziesz musiał się 
obejść bez mojej cudownej kuchni / mojego cudownego 
gotowania.

I’m going away on holiday for a few days. You’ll have 
to go without my wonderful cooking.

Konstrukcja to go on doing sth oznacza kontynuować 
robienie czegoś, a to go on to do sth – przejść do  

następnego etapu/punktu.

Podobnym czasownikiem jest to go together,  
np. These colours don’t go together. – Te kolory nie pasują do 
siebie. Używany jest też w znaczeniu iść w parze, np. Love 

and marriage go together. – Miłość i małżeństwo idą w parze.

Inne znaczenie czasownika to go for to rzucić się  
na kogoś, zaatakować, np. He went for him with a knife. – 

Rzucił się na niego z nożem.

W takim kontekście czasownik to go into używany jest 
z takimi rzeczownikami jak details, explanation.

Dosłownie może oznaczać też np.:

to go into the army wstąpić do wojska

to go into politics zająć się polityką

to go into coalition with wejść w koalicję z

to go into liquidation przejść w stan likwidacji

Czasownik to go by jest też często używany w znaczeniu 
sądzić, np.:

If the media is anything to 
go by…

Sądząc po tym, co mówią 
media…

If their success is anything 
to go by…

Sądząc po ich sukcesie…

If the ad is anything to go 
by…

Sądząc po reklamie…

Czasownika to go ahead użyjemy w następujących 
zwrotach:

to go ahead with the plans iść naprzód z planami

to go ahead with  
the production

rozpocząć produkcję

to go ahead with  
the project

rozpocząć realizację 
projektu

Go ahead! No dalej! / Proszę bardzo!

TO GO



200  Angielski w tłumaczeniach. Phrasal verbsPowtórka

Przetłumacz historię, używając czasowników złożonych przedstawionych w trzeciej 
części książki. Odpowiedzi znajdziesz na stronie 202.powTórka

1. Pewnego razu odwiedził mnie przyjaciel.  

2. Nie widzieliśmy się przez długi czas, więc trzeba było to uczcić.  

3. Rozpogodziło się, a my chcieliśmy się trochę wyluzować,  
więc pojechaliśmy na przejażdżkę.  

4. Wyruszyliśmy w południe.  

5. Nagle zdałem sobie sprawę, że wylądowaliśmy w małej górskiej 
miejscowości.  

6. Zapytałem mojego przyjaciela, jak to się stało, że wylądowaliśmy 
tak daleko, skoro mieliśmy inny plan podróży.  

7. Pominął to/fakt, że pomieszały mu się nazwy ulic.  

8. Lecz jak zwykle nie przyznał się do błędu.  

9. Zadzwoniliśmy do naszego przyjaciela, ale niestety połączenie  
było bardzo słabe i przerywało.  

10. Poprosiłem go, żeby mówił głośniej, ale to niewiele pomogło.  

11. Ostatecznie połączenie zostało przerwane, ponieważ nie miałem 
już pieniędzy na koncie.  

12. Zdałem sobie sprawę, że powinienem był zasilić konto  
przed wyjazdem.  

13. Kontynuowaliśmy jazdę, aż zobaczyliśmy ładną restaurację  
schowaną/ukrytą w górach.  

14. Zatrzymaliśmy się blisko drzwi wejściowych.  

15. Wzięliśmy (wybraliśmy) rybę z ryżem.  

16. Niestety nie mieli żadnych napojów, więc musieliśmy zadowolić się 
herbatą.  

17. Kelner powiedział nam, żebyśmy wcinali.  

18. Następnie wyszliśmy, wsiedliśmy do samochodu, ruszyliśmy  
i próbowaliśmy ustalić, dokąd pojechać.  

19. Gdy tak jechaliśmy, usłyszeliśmy dziwny dźwięk. Pomyślałem,  
że potrąciłem jakieś zwierzę.  

20. Okazało się, że złapaliśmy gumę.  
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POWTÓRKA

Teraz Twoja kolej. Spróbuj ułożyć własną historię. Postaraj się wykorzystać jak najwięcej czasowników złożonych.

Powtórka

Połącz następujące czasowniki złożone z odpowiadającymi im synonimami i czasownikami bliskoznacznymi.
Odpowiedzi znajdziesz na stronie 205.

h. h. emphasize
i. i. disappear
j. j. flirt
k. k. enter quietly
l. l. cancel 
m. m. omit
n. n. sympathize
o. o. enter the station (a train)

8. 8. leave out
9. 9. pull in
10. 10. bring out
11. 11. slip in
12. 12. feel for
13. 13. fade away
14. 14. chat up
15. 15. call off

a. a. improve
b. b. prepare
c. c. disguise oneself
d. d. be/stay at a distance
e. e. distribute
f. f. become unusable
g. g. connect

1. 1. brush up
2. 2. hook up
3. 3. draw up
4. 4. dress up
5. 5. wear out
6. 6. hand out
7. 7. keep away

21. Musieliśmy rozważyć wszystkie możliwości (które mieliśmy).  

22. Wygrzebałem mapę z bagażnika (samochodu) i przez przypadek 
zatrzasnęliśmy kluczyki w samochodzie. Tego było już za wiele.  

23. Przyjaciel myślał, że go nabieram.  

24. Nagle zauważyliśmy przejeżdżający samochód. Pomachaliśmy 
i zjechał (na pobocze).  

25. W samochodzie były już cztery osoby, ale jakoś się wcisnęliśmy.  

26. Wysadzili nas w wiosce.  

27. Gdy wróciłem do domu, moja żona leżała już otulona w łóżku.  

28. Poprosiła mnie, żebym wyjaśnił, co się stało.  

29. Nic jej nie powiedziałem, ponieważ prawdopodobnie oszalałaby / 
wściekłaby się, gdyby się dowiedziała.  

30. Podsumowując, po tak długim dniu jedyne, co chciałem zrobić, to 
wreszcie się odprężyć.  
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Poćwicz powyższą historię w wersji angielsko-polskiej lub tylko angielskiej na płycie CD (mp3).

Powtórka – odpowiedzi:
 

1. Once my friend called in on me. 
2. We hadn’t seen each other for a long time, so it called for a celebration.
3. The weather had cleared up, and we wanted to chill out, so we went for a ride.
4. We set off at midday.
5. Suddenly, I realized we had ended up in a small mountain village.
6. I asked my friend how it came about that we had ended up so far away since/if we had had  

a different plan for the trip.
7. He left out the fact that he had got mixed up with the street names.
8. But as usual, he didn’t own up to making a mistake.
9. We called up our friend, but the connection was very poor, and he was breaking up.
10. I asked him to speak up, but that didn’t help much.
11. Eventually, we got cut off as I had no more money left on my phone.
12. I realized I should have topped up my phone before going.
13. We kept on driving until we saw a nice restaurant tucked away in the mountains.
14. We pulled up near the front door.
15. We went for fish and rice.
16. Unfortunately, they had no soft drinks, so we had to settle for tea.
17. The waiter told us to dig in / tuck in.
18. Then we left, got into the car, pulled away, and tried to figure out where to go.
19. When we were driving, we heard a strange noise. I thought I had knocked down some kind 

of animal.
20. It turned out to be a puncture.
21. We had to weigh up all the options we had.
22. I dug out a map from the boot of my car and by accident locked us out of the car.  

That was the last straw.

23. My friend thought I was winding him up.

24. Suddenly, we saw a car passing by. We waved at it, and it pulled over.
25. There were four people in that car already, but somehow we squeezed in.
26. They dropped us off at the village.
27. When I came back home, my wife was already tucked up in bed.
28. She asked me to account for what had happened.
29. I didn’t tell her anything cause she would probably have freaked out if she had found out.
30. To wrap up, after such a long day, the only thing I wanted to do was finally wind down.




