
06
week

TH
UR

SD
AYPhrasal Verbs

To put PART 1
to put sth away – odkładać, odstawiać coś
to put off – przekładać (np. spotkanie), zniechęcać, 
odrzucać
to put sth on – zakładać (ubranie), włączać (muzykę), 
nastawiać (np. wodę na herbatę)
to put out – gasić (np. papierosa, pożar)
to put sth down – kłaść, położyć coś (np. długopis)
to put sth in(to somewhere) – wkładać coś (gdzieś)

Exercise 1. UZUPEŁNIJ ZDANIA ODPOWIEDNIMI  
CZASOWNIKAMI ZŁOŻONYMI.

Odpowiedzi: 1. a) Put your mobile phone down/away b) put the kettle on c) put off d) put the butter into e) put 
out f) Put your toys away 2. a) It took them a lot of time to put out the fire. b) High prices put the customers 
off. c) Nowadays, a lot of people put off starting a family because they want to focus on their careers first. 
d) Give me a second. I’ll just put the shopping away. e) Where’s my dress? Did you put it into the wardrobe? 
f) It’s getting cold. Put on your coat. / Put your coat on. g) Kate put her bag down and went to the kitchen.

Translate 2. PRZETŁUMACZ ZDANIA.

a) ___________  your mobile phone _______.  You’re not allowed to use it in class.

b) Could you ___________  the kettle _______  for a cup of tea?

c) Don’t __________________  making the decision. They won’t wait forever for you to 
make up your mind.

d) Could you ___________  the butter _______  the fridge?

e) It started to rain and the water __________________  the bonfire.

f) It’s so messy in here. ___________  your toys _______  when you’ve finished playing. 

a) Ugaszenie pożaru zajęło im dużo czasu (dosł. To zajęło im dużo czasu, aby ugasić pożar).

b) Wysokie ceny zniechęcają klientów.

c) Obecnie dużo ludzi odkłada założenie rodziny, ponieważ najpierw chcą skupić się na karierze.

d) Daj mi sekundę. Tylko odłożę zakupy.

e) Gdzie jest moja sukienka? Włożyłeś ją do szafy?

f) Robi się zimno. Załóż płaszcz.

g) Kate położyła swoją torbę i poszła do kuchni.

Obejrzyj w internecie film na temat najciekawszych albo najgorszych zawodów świata 
(the most interesting jobs / the worst jobs). Wypisz nowe słownictwo i ułóż zdania z pięcioma 
wybranymi słówkami.

47Dla: Dorota Głąb (tutorme@interia.pl), Angielski 365 © Preston Publishing


