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Phrasal Verbs

Exercise

Translate

To turn PART 1 to turn on – włączać, odkręcać (wodę, kran)
to turn off – wyłączać, zakręcać (wodę, kran)
to turn down – ściszać, przykręcać, też: odrzucać  
(np. ofertę)
to turn up – podgłaśniać, podkręcać, też: pojawiać się 
(o osobie lub o rzeczy)
to turn around – obracać się, odwracać się

1. UZUPEŁNIJ ZDANIA ODPOWIEDNIMI  
CZASOWNIKAMI ZŁOŻONYMI.

Odpowiedzi: 1. a) turn the TV up b) turn the light on c) turn down d) Turn it off e) Turn around f) turn up 
g) turn the music down 2. a) He turned up in the middle of the meeting and left before it was over. b) You 
need/have to press this button to turn the computer on / turn on the computer. c) Turn the TV down / Turn 
down the TV. Nick is sleeping. d) You can turn the music up / turn up the music, but just a little bit. e) Turn 
off the light / Turn the light off and go to sleep. It’s late. f) You’ve got something on your back. Turn around.

2. PRZETŁUMACZ ZDANIA.

a) I love this show! Please ____________  the TV ____  because I can’t hear anything. 
b) It’s getting dark. Can you ____________  the light ____?
c) Why did you ________________  that offer? I thought you wanted to change 

your job.
d) Nobody is listening to the radio. ____________  it ____.
e) Look at you! You look gorgeous in this dress. ________________.  I want to see 

the back.
f) Unfortunately, he didn’t ________________  at her birthday party. She was 

really disappointed.
g) Our neighbours complained that it was too loud and asked us to ____________ 

the music ____  a little.

a) Pojawił się w połowie spotkania i wyszedł, zanim się skończyło. 

b) Musisz nacisnąć ten przycisk, żeby włączyć komputer.

c) Ścisz telewizję. Nick śpi.

d) Możecie podgłośnić muzykę, ale tylko trochę.

e) Zgaście światło i idźcie spać. Jest późno.

f) Masz coś na plecach. Obróć się.

Obejrzyj odcinek anglojęzycznego serialu, wypisz nowe słownictwo i postaraj się je 
zapamiętać. Ułóż zdania z pięcioma wybranymi przez siebie słówkami.
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