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• Publikacja, która nie ma odpowiednika na rynku
• Prezentacja angielskich czasowników najczęściej stosowanych w języku codziennym
• Różnice w ujęciu myśli między językiem polskim i angielskim:
I see him sleeping. Widzę, że śpi.
I saw him sleeping. Widziałem, że śpi/spał.
I will see him sleeping. Zobaczę go, jak będzie spał.
• Unikalne zestawienie porównawcze z tłumaczeniami, pomocne dla osób na wszystkich poziomach
zaawansowania:
He started them doing it. On doprowadził do tego, że zaczęli to robić.
He kept them doing it. Ciągle pozwalał/kazał im to robić. = Sprawił, że dalej to robili.
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Wstęp
Niniejsza publikacja jest najpełniejszą na rynku wydawniczym prezentacją angielskich czasowników.
Znajomość czasowników rzutuje na umiejętność zachowania się werbalnego w wielu sytuacjach
komunikacyjnych. Najlepszym sposobem pokazania różnic znaczeniowych jest zestawienie czasowników
obok siebie w ćwiczeniach kontrastujących. Mając to na uwadze obrałem metodę transferencji
gramatycznej, tj. osadzania znaczeń języka źródłowego (języka polskiego) w tekście języka docelowego
(języka angielskiego), przeprowadzając porównania między dwoma językami i uwydatniając każdą
istniejącą różnicę:
They are playing the adaptation now.
Oni teraz wystawiają na scenie tę sztukę w nowej adaptacji.
The adaptation is playing now.
Sztuka w tej adaptacji jest teraz wystawiana na scenie.
She despairs of going there.
Straciła nadzieję na to, że tam kiedykolwiek pojedzie.
She is successful in sport.
Odnosi sukcesy w sporcie.
Praca niniejsza adresowana jest do tych osób, które mogą pochwalić się znajomością języka angielskiego w
zakresie rozmaitych podręczników, jednak pragną rozszerzyć swoje wiadomości i dojść z czasem do
gruntownego opanowania tego języka. Osoby te znajdą tutaj rozmaite przykłady zdań, których podręczniki
uprzednio przerobione nie mogły - chociażby ze względu na szczupły zakres - wyczerpująco przedstawić. Cel
jaki przyświeca tej pracy to cel praktyczny: z im większą ilością przykładów zdań mamy do czynienia, tym
większa szansa, że nabierzemy wyczucia językowego. Jest możliwość zakupu moich książek w wersji
papierowej oraz konsultacji językowych poprzez skype.

Radosław Więckowski
4ad@gazeta.pl
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1. Czasowniki - różnice w ujęciu myśli między językiem polskim i angielskim
1.
1.Come sit here! = Come and sit here!
Przyjdź usiąść tu!
2.Go fetch some water! = Go and fetch some water!
Idź przynieść trochę wody!
3.Why don’t you come see it? = Why don’t you come and see it? = Why don’t you come to see it?
Dlaczego nie przyjdziesz tego zobaczyć?
4.We should try to help them. = We should try and help them.
Powinniśmy spróbować im pomóc.
1.Idź to kupić! 2.Przyjdź to zobaczyć! 3.Przyjdź pograć w karty! 4.Spróbuję jutro do ciebie zadzwonić.
5.Spróbuj zrozumieć mój punkt widzenia. (point of view) 6.Muszę spróbować to zrobić. 7.Przyjdź się tego
napić! 8.Czy możesz pójść powiedzieć im, żeby to wyłączyli? 9.Chodźmy zobaczyć, czy ona jest w domu.
10.Dlaczego nie przyjdziesz tego zobaczyć? 11.Idź otworzyć drzwi!
2.
1.She wears the shoes.
Ona nosi te buty.
The shoes wears well.
Te buty noszą się dobrze.
2.She often cleans the floor.
Ona często czyści tę podłogę.
The floor cleans easily.
Ta podłoga łatwo się czyści.
3.They are playing the adaptation now.
Oni teraz wystawiają na scenie tę sztukę w nowej adaptacji.
The adaptation is playing now.
Sztuka w tej adaptacji jest teraz wystawiana na scenie.
4.He never says it.
On nigdy tego nie mówi.
Nowhere does it say.
Nigdzie to nie jest powiedziane.
5.They are showing some modern pictures in the gallery.
W galerii wystawiane są nowoczesne obrazy.
1.Tę sukienkę fajnie się nosi. 2.To wino dobrze się sprzedaje. 3.Ten film jest teraz wyświetlany. (show) 4.Tę
książkę czyta się szybko. 5.Te spodnie nosi się dobrze. 6.Nowa adaptacja (adaptation) Little Doris jest teraz
wystawiana na scenie. (play) 7.To się dobrze pierze. (wash) 8.Ten sklep jest otwarty (open) codziennie. 9.Te
spodnie dobrze się prasują. (iron) 10.To masło łatwo się rozsmarowuje. (spread) 11.Ten chleb źle się kroi
(cut), ponieważ jest miękki. 12.To zostało przez nich dobrze przyjęte. (go down well with sb) 13.Nigdzie to
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nie było powiedziane. 14.Ten samochód jest wyposażony w (feature) poduszki powietrzne. (airbags)
15.Ten sklep jest odwiedzany przez (receive) wielu turystów.
3.
1.I was born here.
Tutaj się urodziłem.
2.The salad is accompanied by/with tomatoes.
Pomidory są dodatkiem do sałatki.
3.Poland is borded by Germany to the west .
Polska od zachodu graniczy z Niemcami.
4.I am finished with the project today.
Dziś skończyłem projekt.
1.On się na nich zemścił. (be revenged on) 2.Urodził się w Londynie. (be born) 3.On ukończył Uniwersytet
Londyński. (be graduated from) 4.On uczy się na fryzjera. (be apprenticed to) 5.Jabłka są dodatkiem do
sałatki. (be accompanied by/with) 6.Dziś skończyłem prezetację. (be finished with) 7.Kolorado od wschodu
graniczy z stanami Kansas i Nebraska. (be bordered by)
4.
1.The actor had been filming in Spain.
Ten aktor brał udział w kręceniu filmu w Hiszpanii.
2.”Hearbreak Ridge” is filming this summer.
Powieść ,,Hearbreak Ridge” będzie kręcona latem tego roku.
3.The crew is filming in Spain.
Ekipa kręci teraz zdjęcia w Hiszpanii.
1.Ona bierze teraz udział w kręceniu filmu w Polsce. 2.Powieść ,,Robinhood” jest teraz kręcona. 3.Oni kręcą
teraz zdjęcia w Polsce.
5.
1.The gig ended up being a flop = The gig finished up being a flop.
Skończyło się tym, że koncert okazał się klapą.
2.She ended up writing it. = She finished up writing it.
It ended up with her writing it. = It finished up with her writing it.
Skończyło się tym, że ona to napisała.
3.She ended up having to write it. = She finished up having to write it.
It ended up with her having to write it. = It finished up with her having to write it.
Skończyło się tym, że ona musiała to na/pisać.
4.She happened to have it. = It happened that she had it.
Tak się złożyło, że ona to miała.
5.She chanced to meet him. = It chanced that she met him.
Tak się złożyło, że ona go spotkała.
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Poniższe zdania należy zacząć tłumaczyć od słowa podanego tłustym drukiem:
1.Skończyło się tym, że to było sukcesem. 2.Skończyło się tym, że to było wielkim hitem. 3.Skończyło się
tym, że on do niej zadzwonił. 4.Skończyło się tym, że on musiał do niej zadzwonić. 5.Skończyło się tym, że
oni tam pojechali. 6.Skończyło się tym, że on musieli tam jechać. 7.Tak się złożyło, że ona się z nimi
skontaktowała. 8.Tak się złożyło, że oni to zrobili. 9.Tak się złożyło, że ona tam była.
6.
1.They need money.
Potrzebne im są pieniądze. = Oni potrzebują pieniądze.
2.She lacks courage.
Brakuje jej odwagi.
3.He happened to write it.
Zdarzyło mu się to napisać.
4.He managed to write it.
Udało mu się to napisać.
5.We mustn’t drink it.
Nie wolno nam tego pić.
6.He failed to write it.
Nie udało mu się tego napisać.
7.I regret to have to say it.
Przykro mi, że muszę to mówić.
8.I enjoy it.
Podoba mi się to.
9.I pity him.
Żal mi go.
10.I stalled the car.
Zgasł mi samochód.
1.Brakuje (lack) jej pieniędzy. 2.Udało (manage) mu się z nimi skontaktować. 3.Potrzebne (need) nam są ich
numery telefonów. 4.Nie wolno wam tego wysyłać. 5.Brakuje im inicjatywy. (initiative) 6.Udało jej się to
napisać. 7.Potrzebny mi jest laptop. 8.Nie udało im się do niej zadzwonić. 9.Przykro (regret) jej, że musi to
robić. 10.Zdarzyło (happen) jej się spotkać z nim. 11.Czy zdarza ci się to pisać? 12.Spodobał (enjoy) mi się
ten film. 13.Żal (pity) mi jej. 15.Zgasł (stall) mu silnik. (the engine)
7.
1.I am hot.
Jest mi gorąco.
2.I am sorry for you.
Żal mi ciebie.
1.Jest jej zimno. (be cold) 2.Zawróciło mi się w głowie. (be giddy) 3.Żal nam ich. (be sorry for) 4.Mąci jej się
w głowie od choroby. (be giddy with) 5.Brakuje mu inicjatywy. (be deficient in) 6.Brakuje wam pieniędzy.
(be hard-pressed for) 7.Brakuje nam czasu. (be hard-pushed for) 8.Zależy mu na dobrych wynikach. (be
particular about)
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8.
1.The car is white.
Ten samochód ma kolor biały.
2.I am in difficulty.
Mam kłopoty.
3.I am 20 years old.
Mam 20 lat.
4.It is 2m high = It is 2m in height.
To ma 2 metry wysokości.
1.Oni mają kłopoty. 2.On ma telefon. (be on the phone) 3.To ma 2m szerokości. (be…wide = be … in width)
4.Basen ma 2m głębokości. (be…deep = be … in depth) 5.Basen ma 10m długości. (be … long = be … in
length) 6.Jej sukienka ma kolor czerwony.
9.
1.How long have you had a car?
Jak długo masz samochód?
2.How long have you had a cold?
Jak długo jesteś przeziębiony/a?
1.Jak długo masz laptopa? 2.Jak długo jesteś przeziębiony/a?
10.
1.What are you after?
Czego szukasz?
2.What are you at?
Do czego zmierzasz?
3.The gig is over.
Koncert już się skończył.
1.Co ty wyprawiasz? (be up to) 2.Będziesz mieć kłopoty. (be in for trouble) 3.Czego ona szuka? (be after)
4.Do czego ona zmierza? (be at) 5.Ona sprzeciwia się temu. (be against) 6.Przyjęcie już się skończyło. (be
over)
11.
Nie można tłumaczyć polskiego być po czymś jako be after sth. Zdanie - I am after dinner - jest
niepoprawne. Forma be after sth w j. angielskim ma dwa znaczenia:
1.The police is after them.
Szuka/ściga ich policja.
2.He is after my job.
On ma ochotę na moje stanowisko.
Jeśli chcemy powiedzieć być po czymś stosujemy czas Present Perfect:
I have just eaten dinner.
Jestem po obiedzie. (Właśnie/dopiero co zjadłem obiad)
I have just finished my PhD.
Jestem po doktoracie. (Właśnie/dopiero co skończyłem studia doktoranckie)
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1.On ciągle goni za nowymi klientami. = On ciągle stara się o nowych klientów. 2.Szuka/ściga go policja.
3.On ma ochotę na jej stanowisko. 4.Jestem po egzaminie. (Właśnie/dopiero co zdałem egzamin) 5.Jestem
po studiach magisterskich. (my MA) (Właśnie/dopiero co skończyłem studia magisterskie) 6.Jesteśmy po
śniadaniu. (Właśnie/dopiero co zjedliśmy śniadanie) 7.Jestem po rozmowie o pracę. (a job interview)
(Właśnie/dopiero co odbyłem rozmowę o pracę)
12.
Sales is on the increase. = Sales is increasing.
Sprzedaż się zwiększa.
1.Oni poszukują (be on the lookout for sth) nowych okazji. 2.Sprzedaż się zmniejsza. (be on the decrease)
3.Oni się tam czaili. (be on the lurk) 4.Oni są bardzo zajęci. (be on the job) 5.Akcje (stocks) zwyżkują. (be on
the upgrade) 6.Akcje zniżkują. (be on the downgrade) 7.Co teraz jest w modzie? (be on the catwalk) 8.Oni
szaleli. (be on the rampage) 9.Sytuacja się poprawia. (be on the up and up) 10.Sytuacja się pogarsza. (be on
the rocks) 11.On dochodzi do zdrowia. (be on the mend) 12.Oni próbują zrobić karierę w biznesie. (be on
the make) 13.On jest szczery. (be on the level) 14.Ona stale jest w ruchu. (be on the move) 15.Ich
zainteresowanie tym maleje. (be on the wane) 16.Oni są czujni. (be on the alert) 17.Ta muzyka jest
nadawana w radiu i telewizji. (be on the air) 18.To jest całkiem możliwe. (be on the cards) 19.On jest
punktualny. (be on the dot) 20.Ona jest ciągle w biegu. (be on the hop) 21.On zna się na rzeczy. (be on the
ball) 22.On jest na zasiłku. (be on the dole) 23.On ma telefon. (be on the phone) 24.Szczęście się od niego
odwróciło. (be on the turn) 25.On jest w temacie/poinformowany. (be on the inside) 26.On strasznie
cierpi/odczuwa ból. (be on the rack) 27.Bezrobocie (unemployment) wzrasta. (be on the rise) 28.Ten
komputer nie działa. (be on the blink/be on the fritz) 29.Napoje są na koszt firmy. (be on the house)
30.Gospodarka się poprawia. (be on the mend)
13.
1.She drives me crazy.
Ona doprowadza mnie do szału.
2.I find it easy.
Uważam, że to jest łatwe.
3.I left it shut.
Zostawiłem to zamknięte.
4.I got it clean.
Wyczyściłem to.
5.I wiped it clean.
Wyczyściłem to wycierając.
1.To doprowadza ją do szału. (drive sb wild) 2.Pobrudziłem to. (get it dirty) 3.Otworzyłem to. (get it open)
4.Uważam, że jest to trudne. (find it difficult) 5.Trzymałem to otwarte. (hold it open) 6.Trzymam to
zamknięte. (keep it shut) 7.Sprawiam, że jest to łatwe. (make it easy) 8.Otworzyłem to szeroko. (open it
wide) 9.Trzymam to, żeby było świeże. (keep it fresh) 10.Trzymam to, żeby było chłodne. 11.Pomalowałem
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to na niebiesko. (paint it blue) 12.Zamknąłem to pociągnięciem. (pull it shut) 13.Wysuszyłem to wycierając.
(wipe it dry) 14.Otworzyłem to popychając. (push it open) 15.Otworzyłem drzwi kopnięciem. (kick the door
open) 16.Drzwi zamknęły się z trzaskiem. (slap shut) 17.Rozsuń drzwi. (slide the door open) 18.Zasuń drzwi.
(slide the door closed/shut)
14.
1.They often go unrecognised.
Oni są często nierozpoznawani.
2.He passed unnoticed.
On przeszedł niezauważony.
3.They escaped unscathed.
Udało im się wyjść bez szwanku.
4.My shoe laces have come undone.
Rozwiązały mi się sznurowadła.
1.Oni powinny nie być ukarani. (go unpunished) 2.On nie został zauważony. (go unnoticed) 3.On wyszedł
bez szwanku z tej sytuacji. (emerge unscathed from) 4.Udało jej się wyjść bez szwanku. (escape unscathed)
5.Nie zajęto się jej problemem. (go unattended to) 6.Rozwiązały jej się sznurowadła. (come undone)
7.Węzeł (the knot) się rozwiązał. (come untied) 8.Drzwi wyszły z zawiasów. (come unhinged)
15.
1.I often get tired.
Często się męczę.
2.It often goes wrong.
To się często psuje.
3.The situation is growing worse. = The situation is getting worse.
Sytuacja się pogarsza.
4.The leaves are growing green. = The leaves are turning green.
Liście się zielenieją.
1.Pozbyłem się tego. (get rid of) 2.Zmęczyła się. (get tired) 3.Oni się upili. (get drunk) 4.Ona się utopiła. (get
drowned) 5.Ona się ubrała. (get dressed) 6.Ona wyzdrowiała. (get well) 7.Sytuacja się poprawiła. (get
better) 8.Sytuacja się pogorszyła. (get worse) 9.Ona oszalała. (go mad) 10.On oślepł. (go blind) 11.Zdziczeli.
(go wild) 12.Sytuacja się poprawia. (get/grow better) 13.Sytuacja się pogarsza. (get/grow worse)
14.Wszystko się zieleni. (grow/turn green) 15.To pożółkło. (grow/turn yellow) 16.To zbrązowiało
(grow/turn brown) 17.To poszarzało. (grow/turn grey) 18.Mleko skwaśniało. (turn sour) 19.On zbladł. (turn
pale)
16.
1.They are going viral.
Oni wykorzystują marketing wirusowy.
2.The news is going viral.
Te wiadomości rozpowszechniają się na stronach społeczności internetowych.
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1.Ta firma staje się przyjazna dla środowiska. (go green) 2.Oni przechodzą na ekologicznie czyste
technologie. (go green) 3.Celebryci zaczynają prowadzić ekologiczny tryb życia. (go green) 4.Ta firma
wykorzystuje technologię cyfrową i Internet. (go digital) 5.Ta firma stawia na cyfryzację. (go digital) 6.Oni
stawiają na rozwój elektroniki i teleinformatyki. (go digital) 7.Oni stawiają na Internet. (go online) 8.Ta
firma otwiera sklep internetowy/stronę internetową. (go online) 9.On staje się popularny. (go stellar)
10.Oni wykorzystują technologię mobilną. (go mobile) 11.Ten kraj przechodzi/stawia na energię atomową.
(go nuclear)
17.
1.She failed to write it.
Nie udało jej się tego napisać.
2.He missed the train.
Nie zdążył na pociąg.
3.Would you mind writing it?
Czy nie miałbyś nic przeciwko temu, żeby to napisać?
4.Do you happen to know him?
Czy przypadkiem go nie znasz?
1.Nie zdążyła na samolot do Paryża. 2.Nie udało jej się tego wysłać. 3.Czy nie miałabyś nic przeciwko temu,
żeby to wysłać? 4.Czy przypadkiem nie wiesz, jak tam dotrzeć (get)?
18.
1.He helped Juventus to the final.
On pomógł drużynie Juventusu dotrzeć do finału.
2.They forced the club into an expensive conference.
Oni zmusili klub, aby zorganizował drogą konferencję.
3.He saved a penalty from Ashley Cole.
On obronił rzut karny wykonywany przez Ashley Cole.
4.They allowed the product onto the market.
Zezwolili na sprzedaż tego produktu na rynku.
5.He helped her across the street.
On pomógł jej przejść przez ulicę.
6.They helped him into the bed.
Pomogli mu się położyć.
7.He called me at home.
On zadzwonił do mnie, kiedy byłem w domu.
8.They have graduated to the job market.
Oni ukończyli studia i weszli na rynek pracy.
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9.He beat me into (a) second place.
On mnie pokonał i zostałem sklasyfikowany na drugim miejscu.
10.The car slid into the wall.
Samochód wpadł w poślizg i uderzył w mur.
11.The album was released to positive reviews.
Ten album został wydany i otrzymał pozytywne recenzje.
1.On pomógł drużynie Legii Warszawa dotrzeć do półfinału. (semifinal) 2.Oni nas zmusili, abyśmy
zorganizowali drogą wycieczkę. 3.On obronił rzut karny wykonywany przez Pirlo. 4.Nasza firma zezwoliła na
sprzedaż czipsów (crisps) na rynku. 5.On pomógł starszej pani przejść przez ulicę. 6.Ona pomogła mi się
położyć. 7.On zadzwonił do niej, kiedy była w domu. 8.On ukończył studia i wszedł na rynek pracy. 9.On
pomógł mi wejść do pociągu. (onto the train) 10.Oni nas pokonali i zostaliśmy sklasyfikowani na trzecim
miejscu. 11.Samochód wpadł w poślizg i uderzył w mur. 12.Ten album został wydany i został dobrze
przyjęty. (good reception)
19.
1.He parachuted to safety.
Bezpiecznie wylądował na spadochronie.
2.He lulled her to sleep.
Ukołysał ją do snu.
3.He licked me into shape.
Nauczył mnie porządku.
1.Ona bezpiecznie wylądowała na spadochronie. 2.Ukołysała dziecko do snu. 3.Nauczyła go porządku.
20.
1.The pound closed at $1.68.
W chwili zamknięcia notowań kurs funta wyniósł 1,68 dolara.
2.The sector averaged a decline of 2%.
Zyski/obroty/przychody sektora spadły średnio o 2%.
3.I average seven hours’ work.
Pracuję średnio 7 godzin dziennie.
4.I can average 65mph.
Średnio mogę rozwinąć prędkość 65 mil na godzinę.
5.He smiled his thanks.
Podziękował uśmiechem/uśmiechem wyraził podziękowanie.
6.He mistimed his resignation.
On złożył rezygnację w nieodpowiednim momencie.
1.Zyski/obroty/przychody sektora wzrosły średnio (average an increase) o 3%. 2.Ona pracuje średnio
(average) 6 godzin dziennie. 3.Średnio mogę rozwinąć prędkość (average) 80 mil na godzinę. 4.W chwili
zamknięcia notowań kurs dolara wyniósł 4,50 złotego. 5.Uśmiechem wyraziła (smile) podziękowanie.
6.Rozpromieniem twarzy okazał (beam) swoje zadowolenie. 7.Oni wyrażają w tańcu (dance) swoje uczucia.
8.Śniła mi się rzecz dziwna. (dream a strange dream) 9.Śmiechem wyrazili radość. (laugh a merry laugh)
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10.Umarł śmiercią naturalną. (die a natural death) 11.Miał spokojne życie. (live a peaceful life) 12.Ja
wybrałem niewłaściwy moment na ogłoszenie komunikatu. (mistime the announcement) 13.Ona złożyła
rezygnację w nieodpowiednim momencie. (mistime her resignation)
21.
1.It happened here.
To miało tu miejsce.
2.It matters much to us.
To ma dla nas duże znaczenie.
3.I fancy seeing you.
Mam ochotę się z tobą zobaczyć.
4.She has got a car.
Ona ma samochód. (posiadanie)
1.Ten przepis (regulation) ma zastosowanie do (apply to) tej sytuacji. 2.To wydarzenia miało tu miejsce.
(happen) 3.To ma dla nich duże znaczenie (matter much to) 4.Takie (such) sytuacje mają na nas wpływ.
(influence) 5.Mam nadzieję (hope), że on wygra. 6.Akcje (stocks) mają tendencję (tend) do spadku. 7.On
ma ochotę (fancies) to zobaczyć. 8.On ma duży dom. (posiadnie)
22.
1.She likes skiing.
Ona lubi jeździć na nartach.
2.He starred in the film.
On zagrał główną rolę w tym filmie.
3.We dined on cutlets.
Na obiad zjedliśmy kotlety.
4.He breakfasted on a glass of milk.
Na śniadanie wypił szklankę mleka.
5.I hadn’t budgeted for a new car.
Wcześniej nie przewidziałem w wydatkach kupna nowego samochodu.
Poniższe zdania należy przetłumaczyć na j. angielski, używając czasowników podanych w nawiasach:
1.Ona lubi jeździć na nartach. (ski) 2.Ona lubi jeździć na łyżwach. (skate) 3.Wznieśli za nich toast. (toast)
4.On lubi jeździć na snowboardzie. (snowboard) 5.Ona lubi jeździć na deskorolce. (rollerskate) 6.Oni teraz
odbywają tournee. (tour) 7.Ona lubi wykonywać skoki akrobatyczne ze spadochronem. (skydive) 8.Ona lubi
skakać ze spadochronem. (parachute) 9.On lubi latać na paralotni. (paraglide) 10.Ona lubi zjeżdżać na
sankach. (toboggan) 11.On zagrał główną rolę (star) w tym filmie. 12.Wy lubicie wysyłać SMSy. (SMS)
13.Ona lubi wysłać maile. (email) 14.On jeździ do pracy na rowerze. (cycle) 15.On ma nadzieję (hope), że
zmieni pracę. 16.Ona lubi przeprowadzać z nim wywiad. (interview sb) 17.Ona lubi spędzać wakacje
(holiday) nad morzem. 18.On lubi spędzać wakacje (vacation) w górach. 19.Oni lubią spędzać weekendy
(weekend) na wsi. 20.Oni uzyskali dostęp do (access) Internetu. 21.Ona jest na diecie. (diet) 22.On mi
udziela korepetycji z języka angielskiego. (tutor sb in sth) 23.Dzieci są przewożone do szkoły autobusem.
(bus) 24.On włożył to do kieszeni (pocket) 25.On jest dziś gospodarzem (host) tego programu. 26.Samolot
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lot (flight) 709 do Paryża jest gotowy do przyjęcia pasażerów na pokład (board) przy bramce B. (at gate B)
27.Jest tobie w tym do twarzy. (become sb) 28.Na obiad zjedliśmy (dine on) warzywa. 29.Na śniadanie
wypił (breakfast on) filiżankę herbaty. 30.Na śniadanie zjadł (breakfast on) jedną kanapkę. 31.Wcześniej nie
przewidziałem w wydatkach kupna (budget for) nowej pralki. 31.Nasza firma często staje do przetargów na
realizację (tender for) kontraktów. 32.Nasza firma często negocjuje, aby uzyskać (negotiate for) zniżkę.
(discount)
23.
1. You want to be very careful when you pull out of the parking lot. = You should be very careful when you
pull out of the parking lot.
Powinienieś być bardzo ostrożny, kiedy wyjeżdżasz z parkingu.
2. You may want to be very careful when you pull out of the parking lot.
You might want to be very careful when you pull out of the parking lot.
You would want to be very careful when you pull out of the parking lot.
Może powinienieś być bardzo ostrożny, kiedy wyjeżdżasz z parkingu.
4. What you want to do is to be very careful when you pull out of the parking lot.
To co powinienś zrobić to być bardzo ostrożny, kiedy wyjeżdżasz z parkingu.
3. We might want to leave a little early. = Maybe we should leave a little early.
Może powinniśmy wyjść trochę wcześniej.
1.Powinieneś pójść do lekarza z tym kaszlem. (about that cough) 2.Może powinieneś pójść do lekarza z
tym kaszlem. 3.Może powinniśmy wstawać trochę wcześniej. 4.Może oni powinni wyjechać za granicę do
pracy.
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97. A: I’m sorry, I didn’t know it was your seat. B: No problem. = Not a problem. don is a surprise.

