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To break
to break up (with sb) – zrywać (z kimś) 
to break down – zepsuć się
to break out – wybuchać (np. o wojnie, o protestach)
to break in(to) – włamać się (do)

Exercise 1. UZUPEŁNIJ ZDANIA ODPOWIEDNIMI CZASOWNIKAMI 
ZŁOŻONYMI WE WŁAŚCIWEJ FORMIE.

Odpowiedzi: 1. a) broke up with b) breaks out c) broke into d) break down 2. a) My car broke down a few 
days ago, so I have to take a bus to work / I have to go to work by bus. b) Fortunately, my neighbour saw them 
breaking into my car and called the police. c) Even though they broke up a few months ago, she’s still thinking 
about him / she still thinks about him. d) My grandmother was born two years after the war broke out.

Translate 2. PRZETŁUMACZ ZDANIA.

a) Have you heard that Monica ________________  her boyfriend last week?

b) What will you do if a war ________________?

c) I remember when I was a little girl someone ________________  our house, and 
they stole everything – even my toys.

d) I’m sure this computer won’t ________________  easily. It’s one of the best 
models we have.

a) Mój samochód zepsuł się parę dni temu, więc muszę jeździć do pracy autobusem.

b) Na szczęście moja sąsiadka widziała, jak oni włamują się do mojego samochodu, 
i zadzwoniła po policję.

c) Mimo że rozstali się parę miesięcy temu, ona wciąż o nim myśli.

d) Moja babcia urodziła się dwa lata po tym, jak wybuchła wojna.

Obejrzyj wideorecenzję wybranego przez siebie anglojęzycznego filmu. Wypisz nowe 
słownictwo, którego razem ze słówkami z wtorku postarasz się użyć, aby napisać krótki 
tekst wyrażający Twoją opinię na temat jednego z filmów, które ostatnio obejrzałeś.
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