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Phrasal Verbs

To come PART 1

to come (a)round/over/by – przyjść, wpaść (do kogoś)
to come across sth/sb – napotkać, natknąć się na coś/kogoś
to come back – wracać
to come down with sth – zachorować na coś
to come out – wychodzić (np. o nowym albumie),  
pojawiać się (np. na ekranie)

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

Odpowiedzi: 1. a) come back b) coming down with c) come (a)round/over/by d) comes out e) came across 
2. a) I wanted to come (a)round/over/by, but no one was there. b) I think I’m coming down with something. 
Could you make me some hot tea? c) We came across a few problems, but we managed to finish everything 
on time. d) Will you buy her new book when it comes out? e) Before I go home, I need to do the shopping.

Translate 2. PRZETŁUMACZ ZDANIA.

a) Where are you going and what time are you going to _______________?

b) [someone sneezes] Bless you! Are you _______________  a cold?

c) I’ll probably stay at home tonight. If you don’t have any plans, why don’t 
you _______________?

d) I’ll buy their new album as soon as it _______________.

e) While I was tidying up, I _______________  my old camera with some photos 
from my childhood.

a) Chciałem wpaść, ale nikogo (tam) nie było.

b) Wydaje mi się, że coś mnie bierze. Mógłbyś zrobić mi gorącej herbaty?

c) Natknęliśmy się na kilka problemów, ale zdołaliśmy skończyć wszystko na czas. 

d) Kupisz jej nową książkę, gdy się ukaże?

e) Zanim pójdę do domu, muszę zrobić zakupy.

Obejrzyj wybrany przez siebie wykład ze strony www.ted.com. Wypisz nowe słownictwo 
i zbuduj zdania z pięcioma nowymi słówkami.
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