
10 

 Ĉ zapożyczać coś od kogoś/skądś

W języku polskim jest wiele słów 
zapożyczonych z francuskiego.

www.fiszki.pl

9 

 Ĉ pytać kogoś o godzinę
 Ĉ pytać kogoś o drogę

Spytajmy kogoś o drogę, dobrze?
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8 

 Ĉ prosić kogoś o coś

Nie chcę prosić nikogo o pomoc.
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7 

 Ĉ pytać kogoś o kogoś/coś

Pytałeś Asię o jej nowy samochód?
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6 

 Ĉ przybywać do (jakiegoś kraju, 
jakiejś miejscowości)

Kiedy przybyłeś do Nowego Jorku?
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5 

 Ĉ przybywać do (jakiegoś miejsca)

Przybyliśmy na lotnisko w samą porę.
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4 

 Ĉ kłócić się z kimś o coś; 
sprzeczać się z kimś o coś

Słyszałem, jak Paweł kłócił się z Moniką 
o pieniądze.
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3 

 Ĉ ubiegać się u kogoś o coś

Chciałem ubiegać się u nich o pracę.
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2 

 Ĉ zgadzać się z kimś co do czegoś

 Ĉ nie zgadzać się z kimś 
co do czegoś

Tomek nie zgadza się ze mną 
co do przyszłości tego miejsca.
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1 

 Ĉ służyć jako ktoś; pełnić rolę 
kogoś

Gdybyś znał włoski, mógłbyś służyć 
jako tłumacz.

www.fiszki.pl



9 

 Ĉ to ask sb the time
 Ĉ to ask sb the way

Let’s ask somebody the way, shall we?
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10 

 Ĉ to borrow sth from sb/sth

There are a lot of words in Polish that 
have been borrowed from French.
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7 

 Ĉ to ask sb about sb/sth

Did you ask Joan about her new car?
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8 

 Ĉ to ask sb for sth

I don’t want to ask anybody for help.
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5 

 Ĉ to arrive at (a place)

We arrived at the airport just in time.
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6 

 Ĉ to arrive in (a country, a city)

When did you arrive in New York?

www.fiszki.pl

3 

 Ĉ to apply to sb for sth

I wanted to apply to them for a job.
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4 

 Ĉ to argue with sb about sth

I heard Paul arguing with Monica 
about money.
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1 

 Ĉ to act as sb

If you knew Italian, you could act as 
an interpreter.
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2 

 Ĉ to agree with sb about sth
 Ĉ to disagree with sb about sth

Tom disagrees with me about the future 
of this place.
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20 

 Ĉ opisywać kogoś/coś komuś

Opisaliśmy złodzieja policjantowi.
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19 

 Ĉ opisywać kogoś/coś jako 
jakiegoś/jakieś

Ewa opisała Piotra jako osobę bardzo 
uprzejmą i uczynną.
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18 

 Ĉ uderzyć w coś z impetem; 
rozbić się o coś

Samochód rozbił się o mur.
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17 

 Ĉ gratulować komuś z okazji 
czegoś

Gratuluję ci z okazji ślubu!
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16 

 Ĉ skarżyć się u kogoś na kogoś/coś

Poskarżyłem się u szefa na warunki  
pracy w biurze.
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15 

 Ĉ narzekać na kogoś/coś

Czy jest cokolwiek, na co Stefan 
nie narzeka?
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14 

 Ĉ porównywać kogoś/coś 
z kimś/czymś (o jakości)

W porównaniu z innymi szkołami 
ta jest naprawdę dobra.
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13 

 Ĉ porównywać kogoś/coś 
do kogoś/czegoś 
(o podobieństwie cech)

Jego obrazy są porównywane 
do pańskich.
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12 

 Ĉ sprawiać komuś kłopot

W przyszłości mogłoby mi to sprawić 
dużo kłopotu.
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11 

 Ĉ troszczyć się o kogoś/coś; 
dbać o kogoś/coś

Nie możesz się troszczyć tylko o siebie!
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19 

 Ĉ to describe sb/sth as sb/sth

Eva has described Peter as a very kind 
and helpful person.
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20 

 Ĉ to describe sb/sth to sb

We described the thief to the police 
officer.
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17 

 Ĉ to congratulate sb on sth

I congratulate you on your wedding!
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18 

 Ĉ to crash into sth

The car crashed into a wall.
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15 

 Ĉ to complain about sb/sth

Is there anything Steven doesn’t 
complain about?
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16 

 Ĉ to complain to sb about sb/sth

I‘ve complained to my boss about the 
conditions of work in the office.
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13 

 Ĉ to compare sb/sth to sb/sth

His paintings are compared to those 
of yours.
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14 

 Ĉ to compare sb/sth with sb/sth

Compared with other schools, 
this one is really good.
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11 

 Ĉ to care about sb/sth

You can’t only care about yourself!
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12 

 Ĉ to cause sb trouble

It might cause me much trouble 
in the future.
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