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To look PART 2
to look down on sb – patrzeć na kogoś z góry
to look forward to – czekać z niecierpliwością na, nie 
móc się doczekać (czegoś)
to look into sth – badać, rozpatrywać, analizować coś
to look out – uważać
to look through sth – przewertować, przejrzeć coś
to look up to sb – podziwiać, szanować kogoś

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

Odpowiedzi: 1. a) looking forward to b) looks up to c) look into d) Look out e) look through f) looking down 
on 2. a) Sarah looks up to her sister and will do whatever she tells her to. b) Look out! There’s a cyclist in the 
middle of the road. c) Let’s quickly look through their catalogue and choose what we need. d) We’re looking 
forward to our holiday. This year, we’re going to Australia. e) Few people like him because he looks down on 
everyone. f) I(’ve) made a complaint, but I don’t think they’ll look into it.

Translate 2.  PRZETŁUMACZ ZDANIA.

a) I’m really ________________  to my high school reunion. I haven’t seen some of the 
people for ages.

b) Every kid in this school ________________  their English teacher. They respect him 
and enjoy his lessons.

c) The mystery hasn’t been solved yet. We’re going to have to ________________  this 
case. 

d) ________________!  You should look both ways before crossing the road! You nearly 
got run over! 

e) I’m sure I saved this document somewhere. I’ll have to ________________  the files 
on my computer to find it.

f) Why do you act like you’re better than the rest of us? Stop ________________ 
other people.

a) Sara podziwia swoją siostrę i zrobi wszystko, co ona jej powie.

b) Uważaj! Na środku drogi jest rowerzysta.

c) Szybko przejrzyjmy ich katalog i wybierzmy to, czego potrzebujemy.

d) Nie możemy doczekać się naszych wakacji. W tym roku jedziemy do Australii.

e) Niewiele osób go lubi, bo na wszystkich patrzy z góry.

f) Złożyłam skargę, ale nie sądzę, że ją rozpatrzą.

Wybierz dowolną dolegliwość lub chorobę z wtorkowej listy słów i obejrzyj wideo lub 
przeczytaj artykuł (w jęz. ang.) na temat jej objawów oraz wskazówek, jak z nią walczyć. 
Możesz wyszukać na przykład hasło diabetes symptoms and treatment.
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