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To get PART 1
to get back – wracać, odzyskiwać (np. pieniądze)
to get in(to) – wsiadać (np. do samochodu), dostać 
się do środka
to get out (of) – wysiadać (np. z samochodu)
to get off – wysiadać (np. z pociągu)
to get on – wsiadać (np. do pociągu)
to get up – wstawać

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

Odpowiedzi: 1. a) get up, got on, got off b) get out of c) get in d) get it back 2. a) I’ll call you as soon as I get 
off the train. b) Can I get on a plane with a bottle of water? c) I saw them together getting into a taxi. d) Here 
we are. Let’s get out of the car and enjoy the view. e) I got back home quite late yesterday, and today I 
couldn’t get up in the morning.

Translate 2. PRZETŁUMACZ ZDANIA.

a) My train was supposed to leave at 8, so I had to ________________  at 6 o’clock. 
The journey took about three hours. I ________________  the train at 8 and 
________________  at 11.

b) I’m feeling sick. I need to ________________  the car.

c) At the door, I realized that I had lost my key and I couldn’t ________________.

d) Don’t lend him any money. You’ll never ____________  it ____. 

a) Zadzwonię do ciebie, gdy tylko wysiądę z pociągu.

b) Czy mogę wejść do samolotu z butelką wody?

c) Widziałam ich razem wsiadających do taksówki.

d) Jesteśmy na miejscu. Wyjdźmy z samochodu i cieszmy się widokiem.

e) Wróciłem wczoraj do domu całkiem późno i nie mogłem dzisiaj rano wstać.

Obejrzyj w internecie wideo ze wskazówkami, jak szybko i skutecznie wyleczyć się z grypy/
przeziębienia. A może interesuje Cię inne zagadnienie związane ze zdrowiem, np. zdrowa 
żywność? Jeśli masz pomysł, wyszukaj inny filmik. Wypisz nowe słownictwo i napisz zdania 
z pięcioma wybranymi słówkami.
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