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Phrasal Verbs

To go PART 1 to go away – wyjeżdżać; też: znikać (np. o bólu)
to go through sth – przeglądać coś (np. raport), 
przetrwać, przechodzić (np. trudny okres)
to go off – zadzwonić (np. o alarmie, budziku), 
zepsuć się (o jedzeniu)
to go on – kontynuować, dziać się
to go on to sth – przejść do czegoś (np. do 
następnego punktu)

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

Odpowiedzi: 1. a) going through b) go on c) gone away d) go on to e) gone off 2. a) Do you need any help? 
What’s going on here? b) I’m going away for the weekend. Don’t call me unless it’s urgent. c) I was late for 
work because my alarm clock didn’t go off. d) I’m busy right now. I need to go through all the emails I got 
yesterday. e) It’s getting late. Can you go on to the next slide?

Translate 2. PRZETŁUMACZ ZDANIA.

a) Don’t tell Robbie. I don’t want him to worry. He is ___________________  a very 
difficult time now.

b) Don’t stop reading. Please, ___________________.

c) I’ve had a terrible pain in my knee for over a month, and it still 
hasn’t ___________________.

d) This is not important. Let’s ___________________  the next point.

e) Throw away those bananas. They’ve ___________________. 

a) Czy potrzebujecie pomocy? Co się tutaj dzieje?

b) Wyjeżdżam na weekend. Nie dzwoń, chyba że to pilne.

c) Spóźniłem się do pracy, bo mój budzik nie zadzwonił.

d) Jestem teraz zajęty. Muszę przejrzeć wszystkie e-maile, które dostałem wczoraj.

e) Robi się późno. Czy możesz przejść do następnego slajdu?

Obejrzyj prognozę pogody dla Wielkiej Brytanii (możesz wpisać w wyszukiwarce hasło 
weather forecast for Great Britain video). Wypisz nowe słownictwo i naucz się go. Używając 
nowych słówek i tych poznanych we wtorek, opisz, jaka pogoda była wczoraj, a jaka jest 
dzisiaj w miejscu, w którym mieszkasz.
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