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• Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja angielskich przyimków na zasadzie ciągłych
zestawień i porównań:
He went to Zakopane. Pojechał do Zakopanego.
He went skiing in/at Zakopane. Pojechał na narty do Zakopanego.
They have a house on the river. Mają dom nad rzeką.
They live in a houseboat on the river. Mieszkają w barce na rzece.
• Uwydatnienie najdrobniejszych różnic znaczeniowych:
a love of sth vs a love for sb
at home vs in the home vs in the house
take the advice of Kate vs take the advice from Kate
• Znaczenia, które nie sposób znaleźć w innych publikacjach, wyszczególnione po raz pierwszy:
be nostalgic about sth vs be nostalgic for sth
a design for sth vs a design of sth
be excited for sth
be across sth
• Zestawienie przyimków, z którymi Polacy mają największe problemy
• Szeroka paleta ciekawych kontekstów:
I am displeased for you.
I am displeased at/by your anger.
He was displeasing her by being there.
Such behaviour is displeasing to me.
I can’t remember when I was so displeased with someone.
• Ebook Angielskie przyimki - Super test stanowi uzupełnienie niniejszej publikacji
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Wstęp
Choć najważniejszą częścią zdania jest grupa werbalna, jego integralną częścią są też przyimki. Niniejsza
publikacja jest oryginalną, obszerną próbą systematyzacji angielskich przyimków na zasadzie ciągłych
zestawień i porównań. 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 z przyimkami, których podręczniki uprzednio przerobione nie mogły - chociażby ze względu
na szczupły zakres - wyczerpująco przedstawić. Liczne przykłady zaczerpnięto między innymi z takich gazet i
czasopism jak The Washington Post, The Guardian, Newsweek, Time, Business English Magazine oraz
serwisów internetowych www.cnn.com czy www.bbc.co.uk/news. Ciekawym materiałem źródłowym
okazała się internetowa encyklopedia wikipedia, learnersdictionary.com i The Writer’s Guide to
Prepositions autorstwa Charles Prieur i Elizabeth Champion Speyer.
W większości przypadków czasowniki, przymiotniki i rzeczowniki o ile rządzą przyimkiem, to rządzą tylko
jednym. Zatem zadanie osoby uczącej się języka angielskiego polega na każdorazowym zapamiętaniu, który
przyimek wchodzi w grę. Jest to zadanie niemałe, ponieważ wyrazów rządzących przyimkami jest wiele.
Wyróżnikiem publikacji jest prezentacja angielskich przyimków w szerokiej palecie ciekawych kontekstów:
1. I'll give you until the count of three to get out of here. = I'll give you a count of three to get out of here.
Liczę do trzech i masz stąd wyjść.
2. If you're not out of here by the count of three, I'm calling the police. = If you're not out of here by the
time I count to three, I'm calling the police.
Jeśli stąd nie wyjdziesz, zanim policzę do trzech, dzwonię na policję.
3. Jump off the diving board at/on the count of 10.
Skacz z trampoliny, kiedy policzę do dziesięciu.
4. Hold your breath for a count of 10.
Wstrzymaj oddech przez ten czas, jak będę liczył do dziesięciu.
Cel jaki przyświeca tej pracy to cel praktyczny: z im większą ilością przykładów zdań mamy do czynienia,
tym większa szansa, że nabierzemy wyczucia językowego. Książka Angielskie przyimki - Super Test stanowi
uzupełnienie niniejszej publikacji.
Jest możliwość zakupu moich książek w wersji papierowej oraz konsultacji językowych poprzez skype.

Radosław Więckowski
4ad@gazeta.pl
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1. Ciekawe przykłady wyrazów z przyimkami, nieodnotowane w innych
słownikach
accident (æksɪdənt) ► ~ to sb wypadek kogoś/który się komuś zdarzył

The car accident to his child was traumatic.
born (bɔː(r)n) ► be ~ to/into a family urodzić się w jakieś rodzinie; be ~ of/to German parents
czyiś rodzice pochodzą (jeśli rodzice żyją)/pochodzili (jeśli nie żyją) z jakiegoś kraju, np. Niemiec ; be ~
somewhere of/to sb urodzić się gdzieś, a czyimś rodzicami są (jeśli rodzice żyją)/byli (jeśli nie żyją)

He was born to/into a very musical family.
She was born to/into a Catholic family.
He was born of/to German parents.
Eastwood was born in San Francisco of/to Clinton Eastwood, a steelworker, and Margaret Ruth, a factory
worker.
married (mærɪd) ► be ~ to sb ożenić się z kimś/wyjść za mąż za kogoś ; be ~ with sb ożenić się/wyjść

za mąż i mieć dzieci
He is married to Kate.
He is married with two beautiful daughters.
covered (kʌvəd) ► 1 be ~ with sth być przykrytym/pokrytym czymś (być ledwo widocznym - dot.
szczytu/górnej powierzchni czegoś) ; be ~ by sth być przykrytym/pokrytym czymś (być zupełnie
niewidocznym) ; be ~ in/with sth być pokrytym/oblanym (substancją), być przykrytym/pokrytym
(śniegiem, piaskiem) ; w przen.: be ~ in sth być okrytym (chwałą/hańbą), być owianym (tajemnicą) 2

comb. form zabezpieczony czymś (np. hipoteką)
The mountain was covered with fog.
The mountain was covered by fog.
Our grass was covered with butterflies, but there were just not so many that I couldn't see the grass.
Our grass was covered by butterflies which were so close together that I could hardly see any grass at all.
The ribs were covered with/in sauce.
Everything got covered with/in sand.
He was covered in glory.
It is covered in mystery.
The second type of asset covered security is a mortgage-covered security.
made (meɪd) ► be ~ of sth zrobiony z czegoś (danego surowca, który jest produktem końcowym) ; be ~
from sth z/robiony z czegoś (co zostało przetworzone, z czego produkt końcowy się składa); be ~ with
sth zrobiony z czegoś (zawierający w składzie coś)

This ring is made of gold.
Chairs are made of wood.
The house is made of bricks.
Paper is made from wood.
Wine is made from grapes. (Grapes turn into wine).
Beer is made from hops.
Bronze is made from copper and tin.
This sauce is made with fresh cream.
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compete (kəm‘pi:t) ► ~ with sb konkurować, rywalizować z kimś (z jakąś firmą na rynku) ; ~ against
sb ostro konkurować, walczyć z kimś (z konkretną firmą na rynku)

I compete with others in the labour market. Apple competes against Google.
confirm (kən’fɜːm) ► 1 ~ sth with sb skontaktować się z kimś (pisemnie lub telefonicznie),

potwierdzając coś; ~ with sb that ... uzyskać od kogoś potwierdzenie, że ktoś coś zrobi/ł 2 ~ sth to sb
potwierdzić coś komuś; ~ to sb that ... potwierdzić komuś, że się coś zrobi/ło 3 ~ sth for sb
potwierdzić coś komuś (zgodnie z czyjąś prośbą)
Please confirm your participation with my secretary. (proszę skontaktuj się z moją sekretarką,
potwierdzając swoje uczestnictwo)
I’d like to confirm with you that you will finish the report by Thursday. (chciałbym uzyskać od ciebie
potwierdzenie, że do czwartku skończysz raport).
Let me look at my calendar to confirm that for you. (niech tylko spojrzę w kalendarz, żeby tobie to
potwierdzić)
I confirm to you that I will finish the report by Thursday. (potwierdzam tobie, że do czwartku skończę
raport).
I want to confirm the info with you. (chcę uzyskać od ciebie potwierdzenie, że te informacje są
prawdziwe/aktualne)
I want to confirm the info to you. (chcę potwierdzić tobie, że te informacje są prawdziwe/aktualne)
congratulate (kən‘grætjʊleɪt) ► ~ sb on sth po/gratulować komuś z jakieś okazji (np. ślubu); ~ sb for
sth po/gratulować komuś za coś (pochwalić kogoś za jakieś osiągnięcie)

I’d like to congratulate you on your marriage. I’d like to congratulate the staff for their good job.
reproach (rɪ’prəʊt∫) ► ~ sb for sth robić/czynić komuś wyrzuty z powodu czegoś/za coś (wyrazić żal) ; ~
sb with sth zarzucać/zarzucić komuś coś (obwiniać kogoś za coś)

His friend reproached him for having disclosed the secret. His friend reproached him with having disclosed
the secret.
nostalgic (nɒs’təldʒɪk) ► be ~ about sth tęskniący/a za czymś (mile wspominający/a coś, ale
nieodczuwający/a żalu wywołanego brakiem lub stratą czegoś); be ~ for sth tęskniący/a za czymś

(odczuwający/a żal, wywołany brakiem lub stratą czegoś)
I am nostalgic about my childhood, but life has moved on, and what past is past, with some wonderful
memories. I am nostalgic for my childhood.
ominous (ɒmɪnəs) ► ~ of sth będący objawem, zapowiedzią (nieszczęścia, czegoś złego); ~ for sb/sth

złowieszczy, złowrogi, złowróżbny dla kogoś/czegoś
That’s ominous of death. Their death is ominous for him.
proficient (prə’fɪ∫ənt) ► be ~ at/in sth być biegłym/doskonałym w czymś - w jakieś dziedzinie ≠ be ~
at/on/with sth biegle/doskonale posługiwać się czymś lub doskonale grać na czymś

She is highly proficient at/in geometry. He is proficient at/on/with the computer. He is proficient
at/on/with the saxophone.
analysis (ə’næləsɪs) ► ~ of sth analiza (której przedmiotem jest …); ~ for sth analiza (której wynikiem

jest …, której celem jest …)
To better understand the results, we must perform an analysis of the data. We decided to perform an
analysis for (której celem było uzyskanie) the data. It is an analysis for (której celem jest) the prevention of
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diseases.
distributor (dɪs’trɪbju:tə(r)) ► ~ of sth dystrybutor (np. monitorów LCD); ~ for sth (np. monitorów LCD

firmy Samsung)
It is a distributor of computer software. It is a distributor for IBM computer software.
marketer (ma:kɪtə(r)) ► ~ of sth sprzedawca (np. monitorów LCD); ~ for sth (np. monitorów LCD firmy

Samsung)
It is a leading marketer of computer software. It is a leading marketer for IBM computer software. She is
a marketer for/at IBM.
expectation (ekspek’teɪ∫n) ► ~ of sth oczekiwanie, że coś ułoży się po czyjeś myśli/że coś się stanie tak
jak tego chcemy, nadzieja na coś (desired result already formulated - subjective); ~ for sth oczekiwanie,

że coś może się stać, przewidywanie, że coś może nastąpić (anticipated result in store with the future objective)
She has little expectation of passing the exam.
Her expectation of finding a job in the technology sector is big.
Her expectation for employment in the technology sector is big.
I have high expectations of you = I'm expecting you to perform well (and to provide me with what I want).
I have high expectations for you = I'm expecting that you will be a big success.
focus (fəʊkəs) ► the ~ is on doing sth nacisk położony jest na zrobienie czegoś; the ~ is to do sth
celem jest zrobienie czegoś; the ~ of sth is doing sth przedmiotem, np. badań, jest zrobienie czegoś ;
the ~ of sth is with sb grupą docelową, np. badań, są jakieś osoby

The focus is on developing a more efficient and effective model.
The focus is to develop a more efficient and effective model.
The focus is developing a more efficient and effective model.
The focus of the course is with beginner students.
fuss (fʌs) ► make a ~ about sb/sth robić, wprowadzać (niepotrzebne) zamieszanie/zamęt wokół
kogoś, czegoś; make a ~ of/over sb/sth skakać koło kogoś, czegoś (rozpieszczać kogoś/zwierzę)

He made a fuss about the cost.
He made a fuss of/over his pet. They make a fuss of/over their kids.
lyrics (lɪrɪks) ► ~ of/for sth tekst piosenki (z podanym tytułem lub bez - w kontekście czasu
poświęconego na napisanie); ~ for/to sth tekst do jakieś piosenki

Beatles fans know the lyrics of/for their songs. I can’t understand the lyrics of/for their new song. He wrote
the lyrics for/to “Careless Whispers.” He wrote the lyrics for/to their new song.
outline (aʊtlaɪn) ► ~ of sth zarys (niezbyt wyraźny kształt); ~ of sth (gotowy zarys = gotowe
streszczenie); a brief ~ of Polish history (historia Polski w zarysie); ~ for sth (wstępny zarys = wstępne

streszczenie)
He left a rough outline of his body in the sand. Here’s an outline of (gotowy zarys, gotowe streszczenie) my
essay. Write an outline for (wstępny zarys) your essay. Here’s a brief outline of Chinese history. (historia
Chin w zarysie)
prospect (prɒspekt) ► ~ of sth perspektywa (możliwość); ~ for sth perspektywa (szansa) na coś

The prospects of finding a job in the technology sector are good.
The prospects for employment in the technology sector are good.
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2. Słowo wstępne dot. metody nauki angielskich przyimków
Podstawowe pytanie, jakie się nasuwa, to w jaki sposób zapamiętać, który przyimek należy użyć z danym
czasownikiem, przymiotnikiem lub rzeczownikiem. W poniższych ćwiczeniach wyselekcjonowano te
przyimki, które nastręczają największe trudności z uwagi na to, że mają wiele znaczeń zależnie od
kontekstu. W ćwiczeniach przyjęto następującą metodę nauki przyimków. Najpierw partiami poznajemy
znaczenia przyimków, a gdy już przyswoimi sobie konteksty ich użycia, to wykonujemy ćwiczenia poniżej.
Ćwiczeń z przyimkami nie wolno wykonywać na zasadzie chybił-trafił, zawsze należy zapamiętać lub
skojarzyć kontekst użycia danego przyimka.
W przykładach na szarym tle kontrastowo zestawiono różne konteksty użycia przyimków i oznaczono je
symbolem ≠. Nawias oznacza, że w danym kontekście można opuścić przyimek.
be at work (być w pracy) ≠ be in work (mieć pracę/pracować)
estimate at 5% (szacować na poziomie 5%) ≠ increase/decrease (by) 5% (zwiększyć/zmniejszyć się o 5%)
by the lake (tuż obok jeziora/tuż przy jeziorze) ≠ at/on/by the lake (nad jeziorem)
Ćwiczenia polegają na wstawieniu poprawnego przyimka:
do sth about sth (zrobić coś z czymś/w jakieś sprawie) ≠ do to sth (zrobić z czymś/z jakąś rzeczą)
What about sth? (A co z czymś?)
1.We must do something ___ (z) the situation 2.I couldn’t do anything ___ (z) it 3.What did you do ___ (z)
the keys? 4.What ___ (a co z) my morning coffee?
Uzupełnione ćwiczenie:
1.We must do something about the situation 2.I couldn’t do anything about it 3.What did you do to the
keys? 4.What about my morning coffee?

Książka Angielskie przyimki - Super Test stanowi uzupełnienie niniejszej publikacji.
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3. Przyimki among vs between
1.
Przyimka between (między, pomiędzy) używamy w kontekście dwóch lub ściśle określonej liczby
osób/rzeczy itp. traktowanych oddzielnie:
Between you and me there is a long-lasting friendship.
Between you, me, and Kate there is a long-lasting friendship.
I saw her between the trees.
Przyimka among (wśród) używamy w kontekście nieokreślonej liczby osób/rzeczy itp. razem wziętych,
traktowanych jako grupa/całość:
I saw her among the trees.
W kontekście dzielenia się czymś między osobami w jakieś grupie możemy użyć zarówno przyimka between
w znaczeniu między/pomiędzy lub przyimka among w znaczeniu wśród:
We shared the wine between/among our team.
Gdy wymieniamy osoby z jakieś grupy używamy przyimka between:
We shared the wine between Tom, Rob and Richard.
be among … (być jednym z …, należeć do …)
1.There’s a little valley ______ (między/pomiędzy) high mountains 2.______ (między/pomiędzy) you and
me there is a long-lasting friendship 3.They live ______ (między/pomiędzy) New York and Chicago 4.Decide
______ (między/pomiędzy) tea and coffee 5.The bomb landed ______ (między/pomiędzy) the two houses
6.The bomb landed ______ (między/pomiędzy) the three houses 7.The bomb landed ______
(między/pomiędzy) the houses (domami - widzianymi oddzielnie) 8.The bomb landed ______ (wśród) the
houses (domów - widzianych jako grupa/całość) 9.She is busy choosing ______ (między/pomiędzy) the
three cookies on that tray 10.They searched the area ______ (między/pomiędzy) the river, the farmhouse
and the woods 11.______ (między/pomiędzy) holding public office, teaching and writing, she has little free
time 12.Our house is ______ (między/pomiędzy) the woods, the river and the village 13.Our house is
hidden ______ (wśród) the trees (drzew - widzianych jako całość/grupa) 14.She was sitting ______
(między/pomiędzy) Kate and Tom 15.She was standing ______ (wśród) a crowd of people 16.Switzerland
lies ______ (między/pomiędzy) France, Italy, Austria and Germany 17.He is ______ (wśród) the best football
players 18.We will be here ______ (między/pomiędzy) 6.00 and 6.30 19.______ (wśród) the audience were
three Noble Prize winners 20.She recognized a few friends ______ (wśród) the students 21.She recognized
a few friends standing ______ (między/pomiędzy) the students and the teacher 22.The mountains were
hidden ______ (wśród) the clouds 23.Divide it equally ______ (między/pomiędzy) the two of you 24.He
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divided the money _____ /_____ (między/pomiędzy/wśród) the kids 25.We shared two loaves of bread
_____/_____ (między/pomiędzy/wśród) our family 26.We shared two loaves of bread ____
(między/pomiędzy) Kate, Joan and Helen 27.Cats are ____ (należą do, są jednymi z) the most popular pets

4. Przyimki i przysłówki about i around
1.
a book about sb/sth (zwykła książka o kim/czymś) ≠ a book on sb/sth (książka naukowa na temat
kogoś/czegoś)
a mine of information about/on sb/sth (kopalnia informacji o/na temat kogoś/czegoś)
1.The website gives free advice ___ (na temat) all aspects of saving energy 2.It was an interesting talk ___
(naukowa rozmowa na temat) drugs 3.It was an interesting talk ___ (zwykła rozmowa o) drugs 4.It was an
interesting lecture ___ (na temat) finance 5.It was an interesting discussion ___ (naukowa dyskusja na
temat) art 6.It was an interesting discussion ___ (zwykła dyskusja o) art 7.It is an academic book___ (na
temat) art 8.She spoke ___ (o) butterflies (nienaukowo, nieformalnie) 9.She spoke ___ (na temat)
butterflies (naukowo) 10.It’s a mine of information ___ /___ (o/na temat) butterflies 11.She gave me the
low-down (najważniejsze informacje) ___ /___ (o/na temat) the other guests at the party 12.What’s the
scoop (informacje dot. prywatnego życia) ___ /___ Kate?
2.
about/around the stadium (wokół/do okoła stadionu)
1.Look ___ /___ (do okoła) you 2.He leaves things ___ / ___ (do okoła) him 2.Fish are abundant ___ /___
(wokół) the reefs
3.
(at) about six o’clock = (at) around six o’clock (około godziny szóstej) = along about six o’clock (około
godziny szóstej); at six o’clock (o godzinie szóstej) ≠ by six o’clock (przed godziną szóstą lub najpóźniej o
szóstej)
1.They will be here ___ ___ /___ ___ (około) eight o’clock 2.They will be here ___ (o) eight o’clock 3.They
will be here ___ eight o’clock (przed godziną ósmą lub najpóźniej o ósmej) 4.It happened at ___ /___
(około) midnight 5.He arrived in the city along ___ (około) July 17 6.Our flight should be arriving along ___
(około) 8:00
4.
walk about/around the city (chodzić po mieście) ≠ walk into the city (iść w kierunku miasta)
1.He ran ___ /___ (po) the town 2.He ran ___ (w kierunku) the town 3.She likes walking ___ /___ (po) the
streets 4.She likes running ___ /___ (po) the garden 5.I like travelling ___ /___ (po) the world 6.I will show
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you ___ /___ (oprowadzę cię po) the castle 7.Their belongings were flung (porozrzucane) ___ /___ (po) the
room
5.
have sth about/on/by me (mieć coś przy sobie)
1.I have no money ___ /___ /___ (przy) me 2.She had the keys ___ /___ /___ (przy) her 3.She always keeps
some cash ___ /___ /___ (przy) her
6.
do sth about sth (zrobić coś z czymś/w jakieś sprawie) ≠ do to sth (zrobić z czymś/z jakąś rzeczą)
What about sth? (A co z czymś?)
1.We must do something ___ (z) the situation 2.I couldn’t do anything ___ (z) it 3.What did you do ___ (z)
the keys? 4.What ___ (a co z) my morning coffee?
7.
there is sth about sb/sth (jest coś w kimś/czymś lub mieć w sobie coś)
1.What do you find easy and difficult ___ (w) learning English? 2.There is nothing strange ___ (w) it 3.There
is something ___ (w) her looks 4.What didn’t you like ___ (w) the film? 5.What was the most exciting
thing ___ (w) your vacation? 6.There's something weird ___ (w) that guy 7.There is something unpleasant
___ him (On ma w sobie coś nieprzyjemnego) 8.There is something of the gypsy ___ her (Ona ma w sobie
coś z cyganki)
8.
criticise sth about sb (krytykować coś u kogoś) ≠ criticise sb for sth (krytykować kogoś za coś)
the thing I like about Christmas (rzecz, która mi się podoba w święta) ≠ at Christmas (w święta wydarzenie)
1.It seems as though all he does is criticise everybody ___ (za) everything 2.It seems as though all he does is
criticise everything ___ (u) everybody 3.It is probably the thing you look forward to the most ___ Christmas
Day - the food 4.One of the things that many of us look forward to ___ (w) Christmas is the food
9.
argue about/over sth (kłócić się o coś) ; controversy about/over sb/sth (kontrowersje co do kogoś/czegoś =
jeśli chodzi o kogoś/coś) ; phone sb about/over sb/sth (zadzwonić do kogoś w jakieś sprawie)
1.They quarrel ___ /___ (o) money 2.He worries ___ /___ (o) her situation 3.There is some controversy ___
/___ (o/co do) pension funds 4.Negotiations ___ /___ (co do) prices are in hand (w toku) 5.He is iffy
(niezdecydowany) ___ /___ (co do/jeśli chodzi o) it 6.He is optimistic ___ /___ (co do/jeśli chodzi o) it 7.He
often lies ___ /___ (co do/jeśli chodzi o) his experience 8.They called me ___ /___ (w sprawie) money
9.There is a meeting ___ (w sprawie) our salary rise
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10.
about sth = around sth (jeśli chodzi o coś = w związku z czymś)
1.There are a lot of questions ___ /___ (jeśli chodzi o) her motivation 2.He has issues (kłopot) ___ /___ (jeśli
chodzi o) food and dieting
11.
fantasize about/over sth (fantazjować o czymś/jeśli chodzi o coś)
1.She often fantasizes (fæntəsaɪzɪs) ___ /___ (o) a big house 2.She often sentimentalizes
(sentɪˈmentəlaɪzɪs) ___ /___ (jeśli chodzi o) the past 3.He often generalizes (dʒenrəlaɪzɪs) ___ /___ (jeśli
chodzi o) the current situation 4.They theorize (θɪəraɪz) ___ /___ (o) the future 5.They speculate ___ /___
(o) such a possibility 6.They philosophize (fəˈlɒsəfaɪz) ___ /___ (o) the past 7.She often emotionalizes
(ɪˈməʊʃənəlaɪzɪs) ___ /___ (jeśli chodzi o) her family
12.
be (all) about sth (polegać na czymś)
1.Education (all) is ___ (polega na) a search for meaning 2.This is what our job is ___ (na tym polega) 3.A
good marriage is all ___ (polega na) trust 4.The work he does is all ___ (polega na) helping young people
13.
be crazy about/over sth (być szalonym na punkcie czegoś)
be testy about/over sth (być drażliwy/a na punkcie czegoś - którego/którą wszystko drażni)
be touchy about/over sth (być drażliwy/a na punkcie czegoś - przeczulony/a, skłonny/a do obrażania się o
byle co)
be on a … kick (zwariować/dostać bzika na punkcie czegoś)
1.He is crazy ___ /___ (na punkcie) cars 2.She is obssessed ___ /___ (na punkcie) fashion 3.He is nuts
(bzika) ___ /___ (na punkcie) the Internet 4.He is fussy (robi ceregiele) ___ /___ (na punkcie) his health
5.My teacher is testy ___ /___ (na punkcie) any interruptions 6.He is touchy ___ /___ (na punkcie) any
reference to his obesity 7.He's been ___ (na punkcie) a health-food kick lately
14.
ask about sth (pytać/dowiadywać się o coś) ≠ ask for sth (prosić o coś)
be anxious about sth (niepokoić się o coś) ≠ be anxious for sth (pragnąć coś)
be nostalgic about sth (tęsknić za czymś - mile wspominać, ale nie odczuwać żalu z powodu braku/straty
czegoś) ≠ be nostalgic for sth (tęsknić za czymś - odczuwać żal z powodu braku/straty czegoś)
1.He asked ___ (prosił o) orange marmalade 2.He asked ___ (dowiadywał/pytał się o) orange marmalade 3.I
am anxious ___ (niespokojny o) my exam 4.I am anxious ___ (pragnę/zależy mi na) a good mark 5.I am
nostalgic ___ (tęsknię za - mile wspominam, ale nie odczuwam żalu) my childhood, but what past is past 6.I
am nostalgic ___ (tęsknię za - odczuwam żal) my childhood
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15.
be certain about/over/of sth (być pewnym czegoś - przyimka nie tłumaczy się)
be hopeful about/over/of sth (mieć nadzieję na coś)
details about/of sth (szczegóły dotyczące kogoś/czegoś)
1.He is certain ___ /___/___ that 2.She is doubtful ___ /___/___ (wątpi w) my excuse for being late 3.She
has doubts ___ /___/___ (wątpi w) my excuse for being late 4.You should be dubious ___ /___/___ (wątpić
i być podejrzliwym co do) any suggestion he makes 5.She is hopeful ___ /___/___ (na) the future 6.She is
sceptical ___ /___/___ (co do) the future 7.She is sanguine ___ /___/___ (pełna optymizmu co) the future
8.She gave me all the details ___ /___ (dot.) the trip
16.
be slow about/in sth (robić coś powoli - przyimka nie tłumaczy się)
1.He was slow ___ /___ doing his work [=he did his work slowly] 2.If you're going to do that, you need to be
quick ___ /___ it [=you need to do it quickly] 3.The changes were long ___ coming [=the changes did not
happen quickly]
17.
how about you = what about you (a ty?)
how about … = how’s about … = what about … (A co powiesz na … , a może byśmy … ? - składając
propozycję)
how about … = what about … (A co z … ? - w zapytaniach)
what about … (A co z … ? - w zapytaniach z pretensją, wyrzutem)
what about … (A co zrobić z … ?)
what about it? (no i co z tego?)
how about giving sth (czy dasz …?)
how about that! (To ci dopiero niespodzianka!)
1.Nobody knows how to open it. What ___ you? = How ___ you? (A ty wiesz?) 2. A: What ___ a game of
chess? = How ___ a game of chess? = How’s ___ a game of chess? (A co powiesz na partię szachów?) 3.How
___ going for a meal? = How ___ we go for a meal? (A może byśmy poszli coś zjeść?) 4. A: What ___ the trip
to the museum? = How ___ (A co z) the trip to the museum? B: I’m still planning it
5.What ___ my morning coffee? (A co z moją poranną kawą?) 6. A: You can throw the newspapers away. B:
What ___ the others. (A co zrobić z innymi gazetami?) 7. A: Is that your car? B: Yes what ___ it? (Tak, no i
co z tego?)
8.How ___ loaning me a couple of dollars until payday? (Czy pożyczysz mi parę dolarów do mojej wypłaty?)
9.How ___ offering me something to drink? (Czy dasz mi coś do picia?) 10. A: He scored two goals. How ___
that! (To ci dopiero niespodzianka!) B: I’m pleasantly surprised
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18.
be pleased about sth (być zadowolnym/ą z powodu czegoś)
be guilty about sth (czuć się winnym/ą z powodu czegoś) ≠ be guilty of sth (być winnym popełnienia
przestępstwa - przyimka nie tłumaczy się)
1.He was glad ___ (z powodu) the concert 2.I'm not too happy ___ (z powodu) her living alone 3.He is
always embarrassed (onieśmielony, skrępowany, krępuje się) ___ (z powodu) performing live 4.I was
embarrassed (zakłopotany, skrępowany) ___ (z powodu) being at the centre of attention 5.He was thrilled
(bardzo podekscytowany) ___ (z powodu) being invited 6.The new restaurant is nothing to get excited ___
(nowa restauracja nie jest powodem do zadowolenia) 7.She has a terrible complex ___ (z powodu) red hair
8.He was guilty ___ injuring the policeman 9.He was guilty ___ (z powodu) the accident 10.She was
miserable (nieszczęśliwa) ___ (z powodu) her flu 11.We took the mickey out of (nabijaliśmy się z) her ___ (z
powodu) her new hairstyle
19.
be concerned/be worried about where it is (niepokoić się/martwić się, gdzie to jest - przyimka nie można
opuszczać z przymiotnikami worried, concerned i czasownikiem worry i care) ≠ be certain/have no idea (of)
where it is (być pewnym/nie mieć pojęcia, gdzie to jest - opcja opuszczania przyimka) ; be careful (of/about)
what you say (uważać, co się mówi - opcja opuszczania przyimka)
not care about sth = not give/care a damn about sth = not give/care a hoot about sth = not give/care two
hoots about sth (nie obchodzić kogoś, mieć coś gdzieś, być komuś coś obojętne - przyimka nie można
opuszczać)
not care (about) what, where, how, when … (opcja opuszczania przyimka)
not give/care a damn (about) what, where, how, when …
not give/care a hoot (about) what, where, how, when …
not give/care two hoots (about) what, where, how, when …
not care for sth (nie podobać się komuś coś) , not care for sb (nie lubić kogoś)
1.I worry ___ where she is 2.She is concerned ___ where the kids are 3.He didn't much care (nie lubił) ___
her friends 4.She doesn’t care ___ little problems 5.I have no idea ___ what happened 6.I am not certain
___ where she is 7.He is in a bad mood so be careful ___ /___ what you say to him 8.They don't seem to
give/care a damn (mają gdzieś) ___ their future 9.I don't give a hoot (mam gdzieś) ___ what they say 10.I
don't give two hoots (mam gdzieś) ___ his problems 11.They don't give a hang (mają gdzieś) ___ what
people think 12.I don't care (mam gdzieś, jest mi obojętne) ___ what they say 13.I don't care (nie podoba
mi się) ___ what they say
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20.
joke/jest about sb/sth (żartować sobie z kogoś/czegoś) ≠ joke/jest with sb (żartować sobie razem z kimś =
żartować sobie, kiedy ktoś inny też żartuje)
laugh about sb/sth (śmiać się z kogoś/czegoś - przypominając sobie o kimś/czymś) ≠ laugh at sb/sth (śmiać
się z kogoś/czegoś - z chwilą, gdy coś usłyszymy o kimś/czymś lub w danym momencie) ≠ laugh with sb
(śmiać się razem z kimś = dlatego, że ktoś się śmieje)
1.She’s always joking ___ (żartuje sobie z) her friends 2.She always jokes ___ (żartuje sobie razem z) her
friends 3.They often joked ___ (żartowali sobie z) all the things that went wrong 4.Why is everyone
laughing ___ (z) me? 5.We are laughing ___ you not ___ (z) you (Śmiejemy się dlatego, że ty się śmiejesz,
nie z ciebie) 6.She laughed ___ (z) the joke (Śmiała się z tego dowcipu = Z chwilą, gdy ten dowcip usłyszała
zaczęła się śmiać) 7.She laughed ___ (z) the joke (Śmiała się, przypominając sobie ten dowcip) 8.We will
laugh one day ___ (z) the joke (Pewnego dnia będziemy się śmiali z tego dowcipu - przypominając sobie ten
dowcip) 9.My friends would joke ___ (żartowali sobie z) the uniform I had to wear at work 10.It seemed
awful at the time, but we had a (good) laugh ___ (z) it afterward. =We laughed ___ (z) it afterward
11.Tomorrow you’ll be able to laugh ___ (z) this 12.Don’t take life too seriously. Learn to laugh ___ (z)
yourself 13.Would I jest ___ (żartowałbym sobie z) such a thing?
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5. Przyimek across
1.
be across sth (znać się na czymś) ; be across sth (relacjonować coś)
1.We need someone who is ___ all the issues 2.Radio 8 will be ___ (będzie relacjonowało) events as (w
miarę jak) they unfold (będą się rozwijać)
2.
a bridge across/over the Vistula (most przez Wisłę/na Wiśle)
swim across the river (przepłynąć przez rzekę - ruch w wodzie) ≠ swim over the river (przepłynąć przez
rzekę - ruch na powierzchni wody)
1.There’s a bridge ___ /___ (przez/na) the Thames 2.Electricity cables stretch ___ /___ (przez) the fields
3.How long will it take to swim ___ (przez) the river (na łódce)? 4.How long will it take to swim ___ (przez)
the river? (w wodzie)
3.
fly across the sky (lecieć/latać po niebie) ≠ fly over the water (lecieć/latać nad wodą)
1.Some insects were flying ___ (nad) the water 2.Airplanes flew ___ (po) the sky above us 3.A plane was
flying low ___ (nad) the trees 4.We watched as clouds flew ___ (przesuwały się po) the sky 5.You’ll have to
fly the helicopter ___ (nad) some dangerous territory
4.
move across/over a surface (poruszać się po jakieś powierzchni)
walk across the room (chodzić po pokoju - wewnątrz zamkniętej przestrzeni)
walk across/over the field (chodzić po polu - wewnątrz otwartej przestrzeni)
skate across the lake = skate from one side to the other side of the lake (jeździć na łyżwach po jeziorze - z
jednego krańca do drugiego) ≠ skate over the lake = skate here and there, not necessarily from one side to
another (jeździć na łyżwach po jeziorze)
1.Who are those people wandering ___ /___ (po) the desert? (otwarta przestrzeń) 2.Your dog often runs
___ /___ (po) my garden (otwarta przestrzeń) 3.He walked ___ (po) the room (zamknięta przestrzeń) 4.It
took him six weeks to walk ___ (przez) the desert (z jednego krańca do drugiego) 5.The race was ___ /___
(po) rough ground (powierzchnia) 6.We skated ___ the frozen lake (We skated from one side to the other)
7.We skated ___ the frozen lake. (We skated here and there, not necessarily from one side to another)
5.
across/over the street = on the other side of the street = over on the other side of the street (po/na
drugiej stronie ulicy)
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across/over the river = on the other side of the river = over on the other side of the river (po/na drugiej
stronie rzeki/na drugim brzegu rzeki)
across/over the fence/the mountain (za płotem/górą = po drugiej stronie płotu/góry)
1.___ /___ (po drugiej stronie) the road there is a petrol station = ___ ___ (po) the other side of the road
there is a petrol station 2.It’s just ___ /___ (po drugiej stronie) the street = It’s just ___ ___ (po) the other
side of the street 3.It’s just ___ /___ (na drugim brzegu) the river = It’s just ___ ___ (po) the other side of
the river 4.It is ___ /___ (po drugiej stronie/za) the mountain range 5.It is ___ /___ (po drugiej stronie/za)
the wall
6.
across from the station = opposite (to) the station (naprzeciw/naprzeciwko dworca)
across the way from us = over the way from us (naprzeciw/naprzeciwko nas po drugiej stronie ulicy/drogi)
1.There's a school just ___ ___ (naprzeciw/naprzeciwko) our house = There's a school just ___ ___
(naprzeciw/naprzeciwko) our house 2.They live ___ /___ the way ___ us = They live ___ ___
(naprzeciw/naprzeciwko) us ___ (po) the other side ___ the street
7.
(all) across the world = all over the world (na/po całym świecie) ; (all) across Europe = all over Europe
(w/po całej Europie)
1.He travelled ___ (po całym) the world = He travelled all ___ (po całym) the world 2.He travelled all ___
(po całej) Europe = He travelled ___ (po całej) Europe 3.The news was all ___ (w całym) the city = The news
was ___ (w całym) the city 4.He gave a series of interviews all ___ (w całej) Poland = He gave a series of
interviews ___ (w całej) Poland 5.Her family is scattered ___ (po całym) the country 6.This view is common
___ (we) all sections of the community 7.The movie is now showing in theaters (all) ___ (w całej) America
8.Newspapers (all) ___ (w całym) the world reported the story 6.We could hear the bells all ___ (w całym)
town
8.
draw/write sth across sth (narysować/napisać coś na czymś/na całej (płaskiej) powierzchni czegoś)
across a part of the body (na jakieś części ciała)
1.A straight line was drawn ___ (na/na całej) the map 2.I drew a line ___ (na/na całej) the page 3.A rude
word was written ___ (na/na całym) the wall 4.The blouse is too tight (ciasna) ___ (na) the back 5.A smile
spread

___ (na całej) her face

9.
hit sb across the face (uderzyć kogoś w twarz)
1.He hit him ___ (w) the face 2.She slapped him right ___ (w) the face
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6. Przyimek against
1.
against sb (przeciw/przeciwko komuś)
1.They are ___ (przeciwko) him 2.She has nothing ___ (przeciw) me 3.There are 100 votes for and 20 ___
(przeciw) 4.He is ___ (przeciw) doing it
2.
go/be against sth (być sprzecznym z czymś) ; go/be against sb (być niekorzystnym/niepomyślnym dla kogoś)
1.The policy is ___ (sprzeczna z) our tradition 2.The conditions are ___ (nie sprzyjają) us 3.The decision
went ___ (niepomyślna dla) us
3.
against the clock (w przeciwnym kierunku do wskazówek zegara); against the wind (w przeciwnym
kierunku do wiatru/pod wiatr)
1.He was pedalling ___ (pod) the wind 2.He was swimming ___ (pod) the current (prąd)
4.
against the wall (o ścianę)
1.Tired she leaned ___ (oparła się o) the tree 2.The rain is beating ___ (uderza o) the window 3.Put the
piano there, ___ (opierając o) the wall 4.The rain was rattling ___ (uderzał o) the window pane
5.
fight against sb/sth (zwalczać kogoś/coś) ≠ fight with sb/sth (walczyć z kimś/czymś); compete with sb
(konkurować, rywalizować z kimś (z jakąś firmą na rynku) ≠ compete against sb (ostro konkurować, walczyć
z kimś (z konkretną firmą na rynku)
1.The fight ___ (walka z) inflation is hard to win 2.They fight ___ (zwalczają) the government 3.They fight
___ (walczą z) the government 4.I compete ___ (konkuruję/rywalizuję z) others in the labour market
5.Apple competes ___ (ostro konkuruje/walczy na rynku z) Google
6.
against my better judgment (wbrew rozsądkowi)
1.It is wrong I lent him the money ___ (wbrew) my better judgment 2.He did it ___ (wbrew) my will 3.He
acts ___ (wbrew) the law 4.She was forced to marry ___ (wbrew) her will
7.
against = as against the zloty (względem/w porównaniu do/w stosunku do/w zależności od złotego)
1.The pound fell ___ /___ ___ (w stosunku do) the dollar 2.What’s the rate of exchange ___ /___ ___ (w
stosunku do) the dollar? 3.The graph shows age ___ /___ ___ (w zależności od) earnings 4.You must weigh
the benefits ___ /___ (względem/w stosunku do) the cost 5.They got 27% of the vote ___ /___ ___ (w
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stosunku do) 32% at the last election 6.The government's foreign policy is approved by 54 percent of men
___ /___ ___ (w stosunku do) 48 percent of women.
8.
against the sky = against the background of the sky (na tle nieba) ≠ in the background (w tle - opisując
zdjęcie) = against a background of the event (na tle tego wydarzenia)
1.The blue looks pretty ___ (na tle) the yellow 2.The 1995 negotiations took place ___ (na) the background
of the general elections 3.The love story unfolds ___ (na) a background of civil war 4.There is a tree ___ (w)
the background 5.The trees stand out ___ (wyraźnie rysują się na tle) the sunset 6.It looks pretty good ___
(na) the backdrop (tle) of dark colors 7.His red clothes stood out clearly ___ (na tle) the snow
9.
against danger (przed niebezpieczeństwem/na wypadek zagrożenia)
1.It’s some protection ___ (przed) the cold 2.They warned us ___ (przed) strong winds 3.We took
precautions ___ (przed/na wypadek) fire 4.Insurance ___ (na wypadek) sickness is necessary 5.Food must
be stored ___ (na wypadek) the damp winter 6.Are we insured ___ (na wypadek) theft? 7.He saves money
___ (na) the old age 8.She shut her eyes ___ (przed) the dazzling sun
10.
work against sb (działać na czyjąś niekorzyść)
1.It works ___ (na niekorzyść) them
11.
discriminate against sb (dyskryminować kogoś - przyimka nie tłumaczy się) ; be prejudiced against sb (być
uprzedzonym do kogoś)
1.They discriminate ___ me 2.They are prejudiced ___ (uprzedzeni do) me 3.She has a grudge (pretensje)
___ (do) me 4.He is biased ___ (uprzedzony do) minorities
12.
advise sb against doing sth = advise sb not to do sth (odradzić komuś robienie czegoś/radzić komuś czegoś
nie robić)
1.She advises me ___ (nie) smoking = She advises me not to smoke 2.He persuaded me ___ (nie) going
there = He persuaded me not to go there 3.They have advised ___ (nie) signing the contract 4.I’m glad you
decided ___ (nie zdecydowałeś się) a career as a waiter = I’m glad you decided not to be a waiter 5.They
resolved (zdecydowali się) ___ (nie) appointing a new secretary = They resolved not to appoint a new
secretary 6.She warns (ostrzega) me ___ (nie) writing it = She warns me not to write it
13.
the odds against sb doing sth (prawdopodobieństwo, że ktoś czegoś nie zrobi) ≠ the odds of sb doing sth
(szanse na to, że ktoś coś zrobi)
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1.The odds ___ (szanse na) us achieving our sales targets are very poor 2.The odds ___
(prawdopodobieństwo) you winning such a competition are enormous = The odds ___ (szanse na to, że)
you winning such a competition are poor 13.The overall odds ___ (szanse na) winning a lottery are 1 to 13
4.The odds (prawdopodobieństwo)

___ my horse winning are a hundred ___ (do) one

14.
a race against time/the clock (wyścig z czasem)
1.Getting food to the starving refugees is now a race ___ (z) time 2.It was a race ___ (z) the clock to get the
building work finished in time 3.On our last project, we were racing ___ (z) the clock 4.It was a race ___ (z)
the clock to finish the job on time
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7. Przyimek as
1.
appoint sb as chairman = appoint sb (to be) chairman (mianować kogoś na przewodniczącego)
1.They named him ___ (na) president = They named him (to be) president 2.She was chosen ___ (na)
representative = She was chosen (to be) representative 3.He nominated him ___ (na) his advisor = He
nominated him (to be) his advisor 4.They appointed him ___ (na) secretary = They appointed him (to be)
secretary 5.They elected him ___ (na) speaker (marszałka) = They elected him (to be) speaker 6.Some
people were surprised by his election ___ (na) Governor
2.
consider sth as important = consider sth important (uważać, że coś jest ważne)
deem sth as important = deem sth important (uważać coś za rzecz ważną)
rate sth as important = rate sth important (oceniać coś jako rzecz ważną)
1.I count it ___ (że) unimportant = I count it unimportant 2.I esteem (uznaję) it ___ (za) an honour to be
here 3.They rate him ___ (jako) a talented player = They rate him a talented player 4.She reckons it ___ (że)
trivial = She reckons it trivial 5.I deem (uznaję) it ___ (za) my duty to do it = I deem it my duty to do it
3.
regard sth as (being) important (uważać, że coś jest ważne)
recognize sb as (being) talented (uznać kogoś za osobę utalentowaną)
be labelled as (being) great players (zaliczać się do wielkich graczy)
1.He didn’t impress me ___ (being) intelligent (Nie zrobił na mnie wrażenia jako osoba inteligentna) 2.He
was recognized ___ (being) talented (On został uznany za osobę utalentowaną) 3.He was touted ___
(being) a modern artist (On został okrzyknięty nowoczesnym artystą) 4.He is labelled ___ (being) a modern
artist (On zalicza się do nowoczesnych artystów) 5.I accept it ___ (being) certain (Przyjmuję, że jest to
pewne) 6.I acknowledge him ___ (being) able to do it (Uważam, że on jest w stanie to zrobić) 7.They
characterise the paintings ___ (being) interesting (Oni oceniają, że te obrazy są ciekawe) 8.As a
photographer, she shows nature ___ (being) beautiful (Jako fotograf, ona pokazuje, że natura jest piękna)
9.It is described ___ (being) surprising (To jest opisywane jako rzecz zaskakująca) 10.He sees the art ___
(being) something difficult to define (On postrzega sztukę jako coś, co trudno zdefiniować) 11.I regard it ___
(being) a privilage to be here (Uważam to za przywilej być tutaj) 12.She was recognized ___ (being) a great
singer (Ona została uznana za wspaniałą piosenkarkę) 13.She was touted ___ (being) a great singer (Ona
została okrzyknięta wspaniałą piosenkarką) 14.She is labelled ___ (being) an awesome singer (Ona zalicza
się do wspaniałych piosenkarek)
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4.
speak as a leader (przemawiać jako lider) ≠ speak like a leader (przemawiać tak jak lider - niebędąc
liderem)
Jeśli odnosimy się do jakieś osoby, imiesłów będąc wyrażamy w następujący sposób:
As a doctor, I have much experience (Będąc lekarzem/Jako lekarz, mam spore doświadczenie)
Zdanie - Being a doctor, I have much experience - jest niepoprawne w języku angielskim
1.He spoke ___ (jako) a leader (He spoke in the capacity of a leader) 2.He spoke ___ (tak jak) a leader (He
spoke in the manner of a leader) 3.Then she spoke ___ (jako) a child, but now she is speaking ___ (jako) an
adult 4.He has a job ___ (jako) an editor 5.The policeman disguised himself ___ (jako) a beggar 6.The critics
praised his performance ___ (jako) Othello 7.I like her both ___ (jako) a poet and ___ (jako) a novelist
8.___ (Będąc/Jako) a student, I belonged to the theatre group 9.___ (Będąc/Jako) a teacher, she has many
opportunities to meet talented children 10.Without having much experience, he plays the piano ___ (tak
jak) a virtuoso
5.
as … will (jak to)
1.The young, ___ (jak to) the young will, started to dance 2.The old, ___ (jak to) the old will, like watching
old movies
6.
the time of sth is recorded as 5 pm (na nagraniu coś ma miejsce o godzinie piątej)
1.The time of the accident is recorded ___ (o) 6.23 p.m.
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600.He arrived an hour late for the meeting, which is taking place at the Vatican. (The meeting has already started)

