
10 

 Ĉ wybuchać (o wojnie, pożarze)

Druga wojna światowa wybuchła 
w 1939 roku.

www.fiszki.pl

9 

 Ĉ przerywać (się); urywać (się)

 Ĉ przerywać coś; urywać coś 
(np. wypowiedź)

Gdyby nie przerwał, usłyszałbym 
te wieści.
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8 

 Ĉ włamywać się
 Ĉ włamywać się dokądś

W zeszłym miesiącu ktoś znowu 
włamał się do naszego biura.
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7 

 Ĉ psuć się

Mój samochód psuje się zawsze, 
kiedy go potrzebuję.
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6 

 Ĉ wylatywać w powietrze
 Ĉ wysadzać coś w powietrze

Czy policja wie, kto wysadził most?
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5 

 Ĉ należeć do kogoś/czegoś

Do kogo należy ten dom?
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4 

 Ĉ wierzyć w kogoś/coś

Tomek nie wierzy w takie historie.
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3 

 Ĉ zaczynać (się) od czegoś
 Ĉ zaczynać coś od czegoś

Opowiadanie zaczyna się od krótkiego 
opisu naszego miasteczka.
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2 

 Ĉ opierać coś na czymś

Ten film jest oparty na słynnym 
opowiadaniu Dickensa.
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1 

 Ĉ popierać kogoś/coś 
(także np. dowodami)

Dlaczego mnie nie poparłeś?

www.fiszki.pl



9 

 Ĉ to break off
 Ĉ to break sth off

If he hadn’t broken off, I would have 
heard the news.
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10 

 Ĉ to break out

The Second World War broke out 
in 1939.

 ʋ to start
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7 

 Ĉ to break down

My car breaks down every time 
I need it. 

 ʋ to go kaput, to conk out (informal)
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8 

 Ĉ to break in
 Ĉ to break into sth

Last month somebody broke into 
our office again.

 ʋ to burgle
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5 

 Ĉ to belong to sb/sth

Who does this house belong to?
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6 

 Ĉ to blow up
 Ĉ to blow sth up

Do the police know who blew up 
the bridge?

 ʋ to explode
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3 

 Ĉ to begin with sth
 Ĉ to begin sth with sth

The story begins with a short description 
of our town.
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4 

 Ĉ to believe in sb/sth

Tom doesn’t believe in such stories.
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1 

 Ĉ to back sb/sth up

Why didn’t you back me up?

 ʋ to support

www.fiszki.pl

2 

 Ĉ to base sth on sth

The film is based on a famous story 
by Dickens.

www.fiszki.pl



20 

 Ĉ wybuchnąć czymś (np. płaczem, 
śmiechem)

Gdy Ewa go zobaczyła, wybuchnęła 
płaczem.

www.fiszki.pl

19 

 Ĉ budować coś; rozwijać coś

Jego syn zbudował nowoczesne 
przedsiębiorstwo.
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18 

 Ĉ narastać; wzmagać się

Ruch na drodze do centrum miasta 
powoli się wzmagał.
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17 

 Ĉ poruszać coś; podnosić coś 
(np. kwestię, temat)

Ty poruszyłeś ten temat!
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16 

 Ĉ wychowywać kogoś

Dziadkowie Jakuba wychowywali go 
bardzo surowo.
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15 

 Ĉ wypuszczać coś; wydawać coś 
(produkować na sprzedaż)

W zeszłym roku wydano trzy nowe 
powieści tego autora.
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14 

 Ĉ gromadzić kogoś/coś; łączyć 
coś

Nasza organizacja gromadzi ludzi 
o różnych poglądach politycznych.
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13 

 Ĉ obalać kogoś (np. władzę, rząd)

Partie opozycyjne mają nadzieję, 
że obalą rząd.
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12 

 Ĉ przywodzić coś na myśl; 
przywoływać coś (wspomnienia)

Te zdjęcia przywołują wiele radosnych 
wspomnień.
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11 

 Ĉ rozpadać się (o małżeństwie); 
zrywać ze sobą

Monika zdecydowała się zerwać z Kubą.
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19 

 Ĉ to build sth up

His son has built up a modern 
enterprise.

 ʋ to develope
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20 

 Ĉ to burst into sth

When Eva saw him, she burst into tears.
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17 

 Ĉ to bring sth up

You’ve brought it up!

 ʋ to mention, to raise
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18 

 Ĉ to build up

The traffic was slowly building up 
on the road to the city centre.

 ʋ to increase

www.fiszki.pl

15 

 Ĉ to bring sth out

Three new novels by this author 
were brought out last year.

 ʋ to publish, to release
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16 

 Ĉ to bring sb up

James’s grandparents brought him up 
very strictly.

 ʋ to raise
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13 

 Ĉ to bring sb down

The opposition parties hope 
to bring down the government.

 ʋ to topple, to overthrow
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14 

 Ĉ to bring sb/sth together

Our organization brings together 
people with different political views.

 ʋ to assemble, to gather
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11 

 Ĉ to break up

Monica decided to break up with Jim.

 ʋ to end
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12 

 Ĉ to bring sth back

These photos bring back many happy 
memories.

 ʋ to evoke (formal)
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