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To move
to move in (with sb) – wprowadzić się (do kogoś)
to move on – iść do przodu, żyć dalej
to move on to – przechodzić do (np. następnego punktu)
to move out – wyprowadzić się
to move over – przesuwać się

1. UZUPEŁNIJ ZDANIA ODPOWIEDNIMI  
CZASOWNIKAMI ZŁOŻONYMI.

Odpowiedzi: 1. a) move over b) move on to c) move in d) move out e) move on 2. a) He’d like to move in 
with her, but she says she’s not ready yet. b) He’s not the only one! You must forget about him and move on. 
c) We’ll have to move over. This is not our seat. d) He’s already 30 (years old), but he doesn’t want to move 
out of his parents’ house. e) Are you ready to move on to the next question?

2. PRZETŁUMACZ ZDANIA.

a) Excuse me, could you please ________________? I would like to sit down.

b) Before I ________________  the next part of the presentation, I’d like to show 
you a few pictures.

c) Tom is going to ________________  with us for a couple of weeks until he finds 
a new flat.

d) After they broke up, she had to ________________  of his flat.

e) It’s hard for her to ________________  after her husband left her. 

a) On chciałby się do niej wprowadzić, ale ona mówi, że nie jest jeszcze gotowa.

b) On nie jest jedyny! Musisz o nim zapomnieć i żyć dalej.

c) Będziemy musieli się przesunąć. To nie jest nasze miejsce.

d) On ma już 30 lat, ale nie chce wyprowadzić się z domu swoich rodziców.

e) Czy jesteś gotowy, aby przejść do następnego pytania?

Obejrzyj dowolny wykład TED. Wypisz nowe słownictwo i ułóż zdania z wybranymi słowami.
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