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Exercise

To carry, pick & tell
to carry on – kontynuować, dalej coś robić
to carry out – przeprowadzać, wprowadzać w życie
to pick out – wybrać (z grupy)
to pick up – odebrać (kogoś/coś skądś), przyjechać (po kogoś)
to tell on sb – naskarżyć na kogoś
to tell sb off – nakrzyczeć na kogoś, ochrzanić kogoś

1. UZUPEŁNIJ ZDANIA ODPOWIEDNIMI CZASOWNIKAMI 
ZŁOŻONYMI WE WŁAŚCIWEJ FORMIE.

Odpowiedzi: 1. a) tells on b) carrying out c) picked me up d) carry on e) told me off f) pick out 2. a) Every 
day after work, I pick up my son from school. b) I’ve just bought a new phone. Will you help me to pick out 
a ringtone? c) The teacher told them off for cheating. d) We’ve already prepared a plan. Now we just need 
to carry it out. e) I’ll kill him if he tells on me. f) I must go now, but tomorrow we’ll carry on discussing it.

Translate 2. PRZETŁUMACZ ZDANIA.

a) Suzy always ________________  her classmates to the teacher. That’s why no one 
likes her.

b) The doctors are ________________  tests to find out what's wrong with him.

c) The plane landed very late, but luckily my brother-in-law ____________  me ____.

d) I’ll ________________  working here for as long as I can. I really like this job and don’t 
want to look for anything else.

e) My teacher ____________  me ____  for swearing in front of the whole class.

f) It was hard to ________________  the film to watch. It was Friday, so a lot of new 
movies came out.

a) Codziennie po pracy odbieram swojego syna ze szkoły.

b) Właśnie kupiłem nowy telefon. Pomożesz mi wybrać dzwonek?

c) Nauczyciel nakrzyczał na nich za ściąganie.

d) Przygotowaliśmy już plan. Teraz musimy go tylko wprowadzić w życie.

e) Zabiję go, jeśli na mnie doniesie.

f) Muszę już iść, ale jutro będziemy dalej o tym dyskutować.

Obejrzyj dowolne wideo ze strony National Geographic. Wypisz nowe słówka 
i ułóż z nimi pięć zdań.
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