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Phrasal Verbs

To give
to give away – ujawniać coś, zdradzać
to give back – oddawać
to give in – ulegać, poddawać się (komuś, pokusie)
to give off – wydzielać (np. zapach)
to give up (sth) – poddawać się, rzucać (coś)

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

Odpowiedzi: 1. a) give up b) give it back c) gave in d) giving off e) gave away 2. a) If you give up smoking, 
you’ll feel much better. b) I’m not going to give in to your threats. c) This plant gives off a very unpleasant 
smell. d) I’ll lend you their CD as soon as my sister gives it back to me. e) Remember it’s a surprise. Don’t 
give anything away!

Translate 2. PRZETŁUMACZ ZDANIA.

a) Although she’s been missing for a few months now, her family aren’t going to 
________________  hope that she’ll come back one day.

b) It’s been months since you borrowed my book. When are you going to 
____________  it ____  to me?

c) At first, he refused to meet our demands, but finally he ________________.

d) I had to stop in the middle of the road as my car was ________________  some 
black smoke.

e) She said everything was fine, but it was the look in her eyes that 
________________  her real feelings.

a) Jeśli rzucisz palenie, będziesz czuł się dużo lepiej.

b) Nie mam zamiaru ulec twoim groźbom.

c) Ta roślina wydziela bardzo nieprzyjemny zapach.

d) Pożyczę ci ich płytę, gdy tylko moja siostra mi ją odda.

e) Pamiętaj, że to niespodzianka. Nie wydaj niczego!

Wejdź na stronę internetową dowolnego uniwersytetu w Wielkiej Brytanii. Zapoznaj się 
z jego ofertą i zastanów się, jaki kierunek byłby dla Ciebie najbardziej odpowiedni. Nie 
zapomnij wypisać najciekawszych słówek. Obejrzyj też na YouTube dowolny filmik pod 
hasłem studying in the UK lub studying in London.
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