
18
week

TH
UR

SD
AYPhrasal Verbs

Other useful phrasal verbs PART 2

to ask sb out – zaprosić kogoś na wspólne wyjście / randkę
to check in – zameldować się, odprawić się (na lotnisku)
to check out – wymeldować się
to cheer (sb) up – rozchmurzyć się, rozweselić (kogoś)
to find out – dowiedzieć się 
to sign up (for) – zapisać się na coś

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

Odpowiedzi: 1. a) find out b) check in c) ask her out d) check out e) Cheer up f) sign up for 2. a) You can check in 
any time after 2 p.m. on the day of your arrival, and when you leave, please check out before 11 a.m. b) Is there 
anything I could do to cheer you up? c) How did you find out (that) they had broken up? d) Actually, I also wanted 
to learn German. Let’s sign up for this course together. e) You’ll never find out if she likes you if you don’t ask her 
out.

Translate 2. PRZETŁUMACZ ZDANIA.

a) She will never ________________  what I did. Promise me you won’t give it away!

b) If you ________________  online, you’ll save time and money compared to the 
airport where you’ll need to pay extra.

c) If you like her, just ____________  her ____.  You’ve got nothing to lose.

d) We need to get up early tomorrow, as we have to ________________  before.

e) What’s wrong? It’s a lovely day. ____________!

f) The course is quite expensive, but if you ____________  it now, you’ll get a 10% 
discount.

a) Mogą się państwo zameldować o dowolnej godzinie po 14.00 w dniu państwa 
przyjazdu, a kiedy będą państwo wyjeżdżać, proszę wymeldować się przed 11.00.

b) Czy jest coś, co mógłbym zrobić, aby cię rozweselić?

c) Jak się dowiedziałeś, że oni zerwali?

d) Właściwie to ja też chciałam uczyć się niemieckiego. Zapiszmy się na ten 
kurs razem.

e) Nigdy się nie dowiesz, czy jej się podobasz (dosł. czy ona cię lubi), jeśli jej gdzieś 
nie zaprosisz.

Obejrzyj dowolne nagranie na temat podróżowania. Może to być wykład TED albo inny film, 
np. znanego blogera, który podróżuje, lub relacja z miejsca, które chciałbyś odwiedzić. 
Zapisz nowe słówka i ułóż z nimi kilka zdań.
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