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Phrasal Verbs

To make
to make up – wymyślać (np. historię, wymówkę)
to make up (with sb) – pogodzić się (z kimś)
to make up for sth – nadrabiać coś, rekompensować coś
to make up one’s mind – decydować się

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

Odpowiedzi: 1. a) make up your mind b) make up for c) make up d) made it all up 2. a) – You can’t afford 
both of these bags. – I know, but I can’t make up my mind. b) I won’t come if he’s coming. I’ll make up 
some excuse to stay at home. c) He bought me a chocolate cake to make up for forgetting about our date. 
d) Oh, he’s broken up with her again! I’m sure they’ll make up soon.

Translate 2. PRZETŁUMACZ ZDANIA.

a) Are you coming with us or not? We’re leaving soon, so ___________________. 

b) I’m so sorry, but I won’t be able to join you tonight. I promise we’ll 
___________________  it as soon as I’m done with all my exams.

c) After what he said, I thought they would never ___________________ , 
but luckily for him, she forgave him.

d) I would never believe him! I’m sure he ____________  it all ____  just to make you 
jealous. 

a) – Nie stać cię na obie te torby. – Wiem, ale nie mogę się zdecydować.

b) Nie pójdę, jeśli on idzie. Wymyślę jakąś wymówkę, żeby zostać w domu.

c) Kupił mi ciasto czekoladowe, żeby zrekompensować to, że zapomniał 
o naszej randce.

d) Och, znowu z nią zerwał! Jestem pewna, że niedługo się pogodzą.

Obejrzyj dowolny serial, reality show, teleturniej lub talk show w języku angielskim.
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