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Angielskie przyimki 
nowatorską i oryginalną 

metodą  
 

• 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  
be made of sth vs be made from sth vs be made with sth 

 
• 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 oraz 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 

  

mailto:4ad@gazeta.pl


7 

 

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 (z/zawiera w swoim składzie) fresh cream. 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
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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 
diseases. 
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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. Przyimki among vs between, at, during, in, on, by, with, to, for, from, of, 
about, into, over, across, above, as, under, off, against 
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. W 
testach podsumowujących należy wstawić wcześniej poznane przyimki. 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 danego przyimka i 
oznaczono je symbolem ≠, np.: 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) itd. 
 

                                                        Przyimki among vs between 
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. 
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 
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 
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                                            Przyimek at 

 

1.be (at) home (być w domu - opcja opuszczania przyimka) ≠ be home (być w domu = właśnie przyjść/wejść 
do domu) ; go home (pójść/pojechać do domu - przyimka nie wstawia się) 
be at/in one’s/sb’s home (być w swoim/czyimś domu) = be at/in one’s/sb’s house (być w swoim/czyimś 
domu)  
be at one’s place (być u siebie w domu) ≠ be in one’s place (być na czyimś miejscu, w czyjeś sytuacji) 
at home (u siebie, nie na wyjeździe, na własnym boisku itp.) ; be at home to a team (grać u siebie, na 
własnym boisku z jakimś zespołem) ; at home and abroad (w kraju i za granicą) 
at work (2 znaczenia: przy pracy, zajęty/a pracą lub w pracy = w miejscu pracy) ≠ be in work (mieć 
pracę/pracować)   
at work = on the job (w pracy) 
1.Where’s Kate? Is she ___ (w) home? = Is she home? 1.Kate’s ___ (w) home now = She has arrived at her 
house 1.Kate’s ___ (w) home now = She may not have left her home at all 1.Mummy, I‘m ___ (w) home 
1.The team's next six games are ___ home (u siebie) (=in its own stadium) 1.Leeds are playing  ___ home (u 
siebie) this weekend 1.Everton are at ___ home (gra u siebie z) Southampton 1.The team's popular ___ 
home (w kraju) and abroad 1.He works ___ /___ (z/w) home 1.He went ___ (do) home 1.They are ___ /___ 
(w) their own home 1.He is ___ (w) home 1.He is ___ his place (u siebie w domu) 1.I wouldn't like to be ___ 
(na) his place (miejscu) 1.I’m not ___ (u) my crib (u siebie w chacie), I’m ___ (w) Kate’s house 1.He is ___ 
(w) work (pracy) 1.He is ___ work (zajęty) 1.He is ___ work (pracuje/ma pracę) 1.The party will be ___ /___ 
(w) Susan's house = The party will be ___ (u) Susan's 1.I got fired for sleeping ___ work (w pracy) = I got 
fired for sleeping ___ the job (w pracy) 
 
1.be at London (być chwilowo/przejazdem/na krótko w Londynie) ≠ be in London (być w Londynie na 
dłużej) ; at/in Osielsko (w Osielsku - małe miasto lub wieś)  
1.He lives ___ /___ (w) Ustka 1.He lives ___ (w) Los Angeles 1.He is ___ (chwilowo/przejazdem w) Los 
Angeles on the way home 1.Now I am based ___ (chwilowo w) Google’s headquarters (centrali) 1.Google is 
based ___ (w) Mountain View, California 1.The company's base is ___ (w) London = The company has 
based itself ___ (w) London 1.We're going to base ourselves (zatrzymać się na dłużej) ___ (w) Tokyo and 
make trips from there 1.We're going to base ourselves (zatrzymać się na krótko) ___ (w) Tokyo 
 
2.at the cinema (w kinie - instytucja/miejsce spotkania lub krótkiego pobytu) ≠ in the cinema (w kinie - w 
budynku) ≠ at the cinema (przy kinie)  
on a bus (w autobusie - miejsce spotkania - transport)  
at the theatre (w teatrze - instytucja/miejsce spotkania lub krótkiego pobytu) ≠ in the theatre (w teatrze - w 
budynku) ≠ at the theatre (przy teatrze)  

in theatre = in operating theatre (na sali operacyjnej)  
at the post office (na poczcie - instytucja/miejsce spotkania lub krótkiego pobytu) ≠ in the post office (na 
poczcie - w budynku) ≠ at the post office (przy poczcie) ≠ nip to the post office (skoczyć na pocztę - 
kierunek) 
at/in a restaurant (w restauracji) ; at/in a park (w parku) ; at/in a fairground (w wesołym miasteczku) 

2.I'm being met by a friend ___ (na) the airport 2.My suitcase got lost ___ (na) the airport (budynek) 2.He is 
___ (w) Sony Studios (instytucja) 2.He started out ___ (w) Blackwing Studios (instytucja) 2.He is ___ (w) 
Cleveland Clinic (instytucja) 2.He is waiting ___ (przy) Cleveland Clinic 2.He will win more trophies ___ (w) 
Real Madrid (klub piłkarski - instytucja) 2.He is ___ (w) the club (instytucja) 2.He is ___ (w) the club 
(budynku) 2.I work in/at a  lab ___ (na) a university (instytucja) 2.They are ___ (w) the Dramatyczny Theatre 
(instytucja) 2.They are waiting ___ (przy) the Dramatyczny Theatre 2.They are ___ (w) the Dramatyczny 
Theatre (w gmachu) 2.They met ___ (w) the Dramatyczny Theatre (miejsce spotkania) 2.He is ___ (w) the 
theatre (na sztuce) 2.He is ___ (na) theatre (sali operacyjnej) = He is ___ (na) operating theatre 2.She was 
___ (na) the operating theatre for two hours 2.He’s already been taken ___ (na) theatre for the operation 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mountain_View,_California
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2.The film is now showing ___ (w) theaters/movie theaters (kinach) 2.Turn ___ (przy) the theatre 2.I will 
leave you ___ (przy) the theatre 2.There’s a bar ___ (w) the theatre (budynek) 2.He is ___ (na) the post 
office (instytucja) 2.The parcel got lost ___ (na) the post office (budynek) 2.I just have to nip ___ (skoczyć 
na - kierunek) the post office 2.He is waiting ___ (przy) the post office 2.I bumped into (natknąłem się na) 
her ___ (przy) the supermarket 2.I bumped into her ___ (przy) the checkout (kasie) ___ (w) the 
supermarket (budynek) 2.Let’s meet ___ (w) my flat 2.I met her ___ (w) a museum but she met me ___ (w) 
a bus 2.She likes to dine ___ /___ (w) expensive restaurants 2.The kids are ___ /___ (w) a fairground 2.We 
met ___ /___ (w) Hyde Park 2.We met ___ /___ (w) Central Park 2.Call when your plane gets in and I'll 
meet you ___ (w/przy) (the) baggage claim (miejscu odbioru bagażu) 2.There are baggage carousels ___ (w) 
the baggage claim hall (budynku) 2.I met her ___ (w) the baggage claim area (miejsce spotkania) 2.We'll 
meet ___ (na) the margin/the edge of the forest 
 
2.at/in the station (na dworcu) ≠ at the station (przy dworcu) ≠ at the station = on the platform (na stacji = 
na peronie) ≠ go to the station (pójść na dworzec - kierunek) ≠ on the station (w stacji radiowej) 
at the zoo (w zoo - gdy mowa jest o zwiedzających zoo) ≠ in the zoo (w zoo - gdy mowa jest o zwierzętach) 
2.He is ___ /___ the station (na dworcu) 2.He is ___ the station (przy dworcu) 2.He is ___ the station (na 
stacji = na peronie) 2.If someone is ___ the station, they could be in the street outside, or in the ticket 
office, waiting room, restaurant or on the platform 2.If someone is ___ /___ the station, they are in the 
ticket office, waiting room, or restaurant 2.The news is broadcast on the hour ___ (w) that station (stacji 
radiowej) 2.Animals are ___ (w) the zoo 2.Visitors are ___ (w) the zoo 2.I've seen animals ___ (w) the zoo = 
I was ___ (w) the zoo when I saw them 2.I've seen animals ___ (w) the zoo = The animals were ___ (w) the 
zoo when I saw them 2.These lions were born ___ (w) the zoo 2.We saw a baby polar bear ___ (w) the zoo 
 
2.at gate (przy wyjściu nr 5)  
Flight 455 is boarding at gate 5 = Flight 455 is leaving from gate 5 (pasażerowie lecący samolotem lot 455 
proszeni są do wyjścia nr 5) 
2.The 455 is boarding ___ Gate 5 (Pasażerowie lecący samolotem lot 455 proszeni są do wyjścia 5) 2.He is 
waiting for us ___ Gate 5 (przy wyjściu nr 5) 2.This is the last call for Flight 139, now boarding ___ Gate 56 
(To jest ostatni komunikat dot. lotu 139. Pasażerowie lecący samolotem lot 139 proszeni są do wyjścia nr 
56) 2.There has been a gate change. Flight 139 is now leaving ___ Gate 56 (Pasażerowie lecący samolotem 
lot 139 proszeni są do wyjścia nr 56) 2.This is the last call for passengers to board Flight 139 ___ Gate 56 
(To jest ostatni komunikat dla pasażerów lecących samolotem lot 139, aby udali się do wyjścia nr 56)  
 
3.be at Newsweek (pracować w Newsweek’u lub być chwilowo w redakcji Newsweeka) ≠ be on Newsweek 
(być członkiem kolegium redakcyjnego, być dziennikarzem Newsweeka) 
a correspondent/an announcer/a commentator at BBC (korespondent/spiker/komentator w stacji BBC - 
instytucja - miejsce pracy)  
a correspondent/an announcer/a commentator for/with BBC (korespondent/spiker/komentator stacji BBC - 
przyimka nie tłumaczy się)  
3.He is ___ (w) Newsweek (pracuje lub jest chwilowo w redakcji) 3.He is a journalist ___ (w) Newsweek (w 
zespole dziennikarzy) 3.He is a journalist ___ /___ Newsweek (tygodnika Newsweek) 3.He is a 
correspondent ___ the Washington Post (w zespole korespondentów) 3.He is a correspondent ___ (w) the 
Washington Post (instytucja) 3.He is a correspondent ___ /___ the Washington Post 3.This year he is 
working ___ the Washington Post (pracuje tymczasowo) 3.He is a commentator ___ /___ Match TV 3.He is 
a commentator ___ (w) Match TV (instytucja) 3.Tom Parker, journalist ___ /___ the Sportarena website 
(serwisu Sportarena), was excited about the game 
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4.work at/for/with Google (pracować w firmie Google - przy podaniu nazwy firmy) UWAGA: nie mówimy 
work in Google 
work at/in/for/with the company (pracować w firmie - bez podania nazwy firmy)  
work at/for/with BBC (pracować w stacji BBC) ≠ work with BBC (pracować w stacji BBC - być zatrudnionym 
z zewnątrz) ≠ be on BBC (być nadawanym w stacji BBC) 
work at/in a factory (pracować w fabryce - miejsce pracy) ; work at/in a gas station = work at the pumps 
(pracować na stacji benzynowej - miejsce pracy)  
work at a university (pracować na uniwersytecie - miejsce pracy, instytucja)  
work for sb (pracować u kogoś - przy podaniu pracodawcy) 
bank at/with Lloyd’s (mieć rachunek w banku Lloyd’s) 
make records with/at/for/on a label (nagrywać płyty w wytwórni) 
4.When you think of game development, you might imagine hundreds of people working ___ /___ /___ (w) 
huge studios like Sony or EA 4.He works ___ /___ /___ (w) Shell Oil 4.He works ___ /___ (u) a butcher 
(miejsce pracy) 4.He works ___ (u) his uncle 4.He works ___ /___ (w) a factory (miejsce pracy) 4.He works 
___ /___ /___ (w) a radio station (instytucja) 4.He works ___ /___ /___ (w) 4AD label (wytwórni 4AD - 
instytucja) 4.The band has made records ___ /___ /___ (w) several different labels (wytwórniach) in their 
career 4.I work ___ (u) my parents 4.I have worked ___ /___ /___ /___ (w) the company for 10 years 4.I am 
working ___ /___ /___ (w) Starbucks fixing their cash registers 4.I work ___ /___ /___ (w) Starbucks 4.I 
work ___ (w) Starbucks (jestem zatrudniony z zewnątrz) 4.The show was broadcast ___ (w) NBC 4.He was 
Head of Children’s programming (programów) ___ (w) NBC (instytucja) 4.He works ___ /___ /___ (w) NBC 
4.He works ___ (w) NBC (jest zatrudniony z zewnątrz) 4.I have opened an account ___ /___ (w) Barclay’s 
Bank (instytucja) 4.I used to bank ___ /___ (w) Lloyd's (instytucja) 4.I am working ___ /___ /___ (w) Lloyd's 
(instytucja) 4.He works ___ /___ /___ (w) a bank (miejsce pracy) 4.He works ___ /___ (na) a petrol station = 
He works ___ the pumps (na stacji - miejsce pracy) 4.He worked as an engineer designer ___ /___ /___ (w)  
Chrysler and General Motors 6.He works ___ /___ (w) a lab (miejsce pracy) ___ (na) a university (instytucja) 
 
5.be a student at/in the Institute of Physics (studiować w Instytucie Fizyki) ≠ be on the Institute of Physics 
(być członkiem Instytutu Fizyki) ; be on the board (być członkiem zarządu, być w zarządzie) 
be a student at the Faculty of Physics (studiować na Wydziale Fizyki) ≠ be on the Faculty of Physics (być 
członkiem Wydziału Fizyki) 
be a student at/in the Department of Physics (studiować na Wydziale Fizyki) ≠ be a secretary at/in the 
Department of Transport (być sekretarzem w Departamencie Transportu)  
5.I'm a student ___ /___ (w) the Institute of Technology 5.She’s a professor ___ (na) the Faculty of Arts and 
Sciences 5.She’s a professor ___ (jest członkinią wydziału) the Faculty of Arts and Sciences 5.She’s  ___ (w) 
the jury 5.I'm a student ___ (na) the Faculty of Technology 5.I'm a student ___ /___ (na) the Physics 
Department 5.I'm a secretary ___ /___ (w) the State Department (instytucja) 5.Professor Smith was ___ 
(członkiem) the Institute of Technology 5.Professor Lewis is ___ (członkiem) the Faculty of Physics 5.I’m a 
PhD student ___ /___ (na) the Department of Anthropology in Harvard University 
 
6.be in school = be in university (być na uczelni)  
be at/in school/college (być w szkole/college’u - uczyć się)  
be in university (być na uniwersytecie - studiować - kontekst przeszły, wspomnienia) 
be at university (być na uniwersytecie - studiować) ; study at a university (studiować na jakimś 
uniwersytecie) ≠ be in the university (być na uniwersytecie - w konkretnym budynku lub budynkach) 
study/work at a university (studiować/pracować na jakimś uniwersytecie) ≠ take exams to a university 
(zdawać na uniwersytet - punkt docelowy) 
win a scholarship to a university (uzyskać stypendium naukowe na uniwersytecie) ≠ win a scholarship to 
study at a university (uzyskać stypendium naukowe, żeby studiować na uniwersytecie) 
6.He is ___ (na) school (uczelni) 6.He is ___ /___ (w) school (uczy się) 6.I’m a sophomore (studentem 
drugiego roku) ___ /___ (w/na) college 6.He is ___ /___ (w/na) technical college 6.My best friend Susannah 
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is ___ /___ (w/na) college on a full scholarship 6.Many students ___ /___ (w) American high schools speak 
a language other than English at home 6.She is ___ (na) university (studiuje) 6.When she was ___ (na) 
university, she made good friends (kontekst przeszły, wspomnienia) 6.When Tom was ___ (w) graduate 
school, he worked at a law firm during the day and attended classes at night (kontekst przeszły, 
wspomnienia) 6.When he was ___ (na) university, he joined the soccer club (kontekst przeszły, 
wspomnienia) 6.He is ___ (na) the university (budynku) 6.The library is ___ (na) the university (budynku) 
6.I’m ___ /___ (na) university for a master’s degree 6.He learns English ___ /___ (w) night school 6.She 
won a scholarship to study ___ (na) a university 6.She won a scholarship ___ (na) a university 6.She is 
taking exams ___ (na) Oxford University (punkt docelowy) 6.Charles and Sara met while they were ___ (na) 
university (studiach) 6.I work in/at a lab ___ (na) a university (miejsce pracy, instytucja) 6. A: How d’you like 
being ___ (na) university (uczelni) then? B: I like it a lot to be ___ (na) university (uczelni), but it’s costing 
my parents a lot. ___ (na) the university [itself], the facilities (zaplecze, infrastruktura) are modern, but the 
residential hall I live in is rather old 
 
6.win a scholarship to Cambridge University (uzyskać stypendium naukowe na Uniwersytecie Cambridge) ≠ 
win a scholarship to study at Cambridge University (uzyskać stypendium naukowe, żeby studiować na 
Uniwersytecie Cambridge) 
study for an MA at Cambridge University (robić studia magisterskie na Uniwersytecie Cambridge) ≠ be an 
MA from Cambridge University (uzyskać tytuł magistra na Uniwersytecie Cambridge) 
major in Biology (studiować biologię, studiować na kierunku Biologia - gałąź wiedzy, stąd przyimek in) 
 
be in Oxford (być w Oxfordzie - mieście) ≠ be at Oxford (być/studiować na Oxfordzie) 
be in Cambridge (być w Cambridge - mieście) ≠ be a student at Cambridge University (studiować na 
Uniwersytecie Cambridge)  
 
work/study in/at the Department of Physics at/in Cambridge University (pracować/studiować na Wydziale 
Fizyki na Uniwersytecie Cambridge) 
work/study at Cambridge University in the Department of Physics (pracować/studiować na Uniwersytecie 
Cambridge na Wydziale Fizyki) 
study by internet at the Open University = study with the Open University (studiować przez Internet na 
Open University) 
6.She’s studying ___ an MBA ___ (na) Oxford University 6.She is an MBA ___ (uzyskała tytuł MBA na) 
Oxford University 6.She is a student ___ (na) Oxford University 6.She is taking exams ___ (na) Oxford 
University 6.She won a scholarship ___ (na) Yale University 6.She is ___ (na) Yale (studiuje) 6.She won a 
scholarship to study ___ (na) Stanford 6.He wants to study ___ (na) Stanford 6.He works ___ (na) Stanford 
6.She was a student ___ (na) Harvard 6.He is ___ (w) Cambridge (w mieście) 6.He is ___ (studiuje na 
uniwersytecie) Cambridge 6.She got/received a scholarship ___ (na) Cambridge University 6.Professor 
Smith is now head of department ___ (na) Manchester (na uniwersytecie) 6.Professor Smith lives ___ (w) 
Manchester 6.I’m studying ___ (na) Harvard University 6.I’m studying ___ a PhD (doktorat) ___ (na) the 
university 6.I’m a Physics major (meɪdʒə) (studiuję na kierunku Fizyka) ___ (na) Harvard University = I’m a 
major (meɪdʒə) (studiuję na kierunku Fizyka) ___ Physics ___ (na) Harvard 6.I’m majoring (meɪdʒərɪŋ) 
(moim przedmiotem kierunkowym jest, studiuję) ___ Physics ___ (na) Harvard University 6.I’m ___ (na) 
Harvard University ___ (w) Cambridge, Massachusetts 6.She’s a lecturer ___ Biological Sciences ___ (na) 
Harvard 6.I’m a PhD student ___ /___ (na) the Department of Anthropology ___ /___ (na) Harvard 
University 6.I’m a PhD student ___ (na) Harvard University ___ (na) the Department of Anthropology 6.He’s 
a Teacher’s Assistant ___ /___ (na) the Department of Engineering ___ /___ (na) Harvard University 6.He’s 
a Teacher’s Assistant ___ (na) Harvard University ___ (na) the Department of Engineering 6.I’m currently 
studying by correspondence/internet ___ (na) the Open University = I’m currently studying ___ (na) the 
Open University 
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6.be at/in the Mayo Clinic (być w Klinice Mayo - wizyta) ≠ be at Mayo (być/pracować w Klinice Mayo) 
6.He attended the John Hopkins University School of Medicine. ___ (na) Hopkins, he was a National 
Foundation Health Scholar 6.He moved to the Mayo Clinic in 1972. ___ (w) Mayo, he spent 15 highly 
productive years 6.I was ___ /___ (w) the Mayo Clinic 6.He was an intern ___ /___ (w) St. Helen Hospital. 
___ (w) St. Helen he was later a surgeon 6.He started his internship ___ /___ (w) the Kornel Makuszyński 
(Memorial) Hospital. ___ (w) Kornel Makuszyński he was later a neurosurgeon. 6.He was an intern ___ (w) 
the Maria Skłodowska Curie Memorial Cancer Centre and Institute of Oncology. ___ (w) Maria Skłodowska 
Curie he was later a surgeon. 6.She is a student ___ /___ (na) the Nicholas Copernicus University of Toruń. 
___ (na) Copernicus she would like to study for PhD. 
 
7.at the traffic lights (na światłach - lokalizacja) ; at 4th Avenue and 5th Avenue (na skrzyżowaniu 4-tej i 5-
tej Alei - lokalizacja) 
at the airport (na lotnisku) ≠ in the airport (na lotnisku - w budynku) 
at the station (na dworcu - w budynku lub na stacji lub na zewnątrz dworca/przy dworcu) ≠ in the station 
(na dworcu - w budynku) 
at the swimming pool (na basenie - lokalizacja) ≠ in the swimming pool (w basenie - pływa) 
at the campsite (na kempingu - lokalizacja) ≠ in the campsite (na kempingu - zamknięta przestrzeń) 
7.Take a right ___ (na) the next intersection (skrzyżowaniu) = Make/Hang a right ___ (na) the next 
intersection 7. A: Where’s the Empire State Building? B: ___ (na skrzyżowaniu) 34th and 5th 7. A: Where’s 
the Empire State Building? B: ___ (na) the junction of 34th Street and 5th Avenue 7.He is___ (na) the bus 
stop 7.Turn left ___ (na) the traffic lights 7.It is ___ (na skrzyżowaniu) 34th Street and 5th Avenue 7.I 
arrived ___ (na) Frederyk Chopin Airport 7. A: Where are you? B: I’m  ___ (na) the airport (w budynku) 7.I 
lost my luggage ___ (na) Frederyk Chopin Airport (w budynku) 7.He is waiting ___ /___ the station (na 
dworcu - w budynku) 7.He is waiting ___ the station (przy dworcu/na zewnątrz dworca) 7.He is waiting ___ 
the station (na stacji) 7.A Polish Railway Museum has been opened ___ (na) Warsaw’s Central Station (w 
budynku dworca) 7.He is ___ (w) the swimming pool (pływa) 7.He is ___ (na) the swimming pool 7.They are 
___ (na) a campsite (zamknięta przestrzeń) 7.They are ___ (na) a campsite (lokalizacja) 7.It is a building ___ 
(na) a sports field (lokalizacja) 7.I read some reviews ___ (w) an online bookstore (lokalizacja) 8.He asked 
___ (w) the information desk (lokalizacja) where the taxi rank was 
 
8.at a point (w jakimś punkcie)  
8.The break occurred ___ (w) a weak point in the bone 8.We met ___ (w) a point halfway between the two 
cities 8.Negotiations are ___ (w) a standstill (martwym punkcie) 8.They offer Wi-Fi access ___ (w) over 170 
hot spots 8.Line A crosses line B ___ (w) point C  
 
8.at/in a place (w jakimś miejscu) ; at your convenience (w dogodnym dla ciebie miejscu) 
be second-placed (być sklasyfikowanym na drugim miejscu - przyimka nie wstawiamy) ; lie third = lie in 
third place (utrzymywać/plasować się na miejscu trzecim)  
play bars = play in bars (grać w barach - z czasownikiem play przyimek in można opuścić) 
8.Let’s meet ___ (w) your convenience (w dogodnym dla ciebie miejscu) 8.It is explained ___ /___ (w) other 
places in this dictionary 8.The place ___ /___ (w) which you should stay is the hotel across the street 8.The 
path begins ___ (w) Livingston village 8.It was her dream to play ___ (w) Carnegie Hall = It was her dream 
to play Carnegie Hall 8.She prefers playing ___ (w) small concert halls rather than big stadiums = She 
prefers playing small concert halls rather than big stadium 8.The band has been playing ___ (w) bars and 
nightclubs = The band has been playing bars and nightclubs 8.Poland is ___ third-placed (sklasyfikowana na 
trzecim miejscu) 8.He is lying ___ second place = He is lying ___ second (Utrzymuje się na miejscu drugim) 
  
9.land in London (wylądować w Londynie - punkt docelowy) ≠ land at London (wylądować w Londynie - na 
krótko) 
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stop in London (zatrzymać się w Londynie - punkt docelowy) ≠ stop at London (zatrzymać się w Londynie - 
na krótko)  
arrive in London (przylecieć do Londynu - punkt docelowy) ≠ arrive at London (przylecieć do Londynu - na 
krótko) 
arrive in the inbox (dojść na skrzynkę - gdy mowa o mailu) 
stop at the 1st floor (zatrzymać się na pierwszym piętrze)  
embark at a port and disembark in a port (wejść na pokład statku w jakimś porcie i zejść z pokładu w jakimś 
porcie - port końcowy) 
turn at the street (skręcić na tej ulicy) ≠ turn into the street (skręcić w tę ulicę) 
bend the arm at the elbow (zgiąć rękę w łokciu - na krótko) ≠ a pain in the elbow (ból w łokciu) 
9.He is ___ (chwilowo/przejazdem w) Los Angeles on the way home  9.The train doesn’t call (nie zatrzymuje 
się) ___ (w) London 9.They stopped ___ (w) London (punkt docelowy) 9.They stopped ___ (w) London (na 
krótko) 9.They arrived ___ (do) Warsaw (punkt docelowy) 9.They arrived ___ (do) Warsaw (na krótko) 9.An 
email has arrived ___ (na) my inbox (email doszedł na moją skrzynkę) 9.He will soon be landing ___ (w) 
London (punkt docelowy) 9.We landed ___ (w) London for refuelling 9.The plane had a forced landing ___ 
(w) London 9.Passengers for Manchester change ___ (w) Liverpool 9.Change ___ (w) Reading for (jadąc do) 
London 9.On the London-Singapore flight there is a stopover ___ (w) Bombay 9.There will be a crew change 
___ (w) Dubai 9.The ship embarked (zabrał na pokład) passengers and goods ___ (w) an Australian port 
9.We embarked (weszliśmy na pokład) ___ (w) Southampton and disembarked (zeszliśmy z pokładu) ___ 
(w) New York 9.We will embark (wejdziemy na pokład) ___ (w) Tunis for (udając się w kierunku) the Azores 
9.They stayed for the night___ (w) the house of my friend 9.The lift has just stopped ___ (na) the 5th floor 
9.He chaired (przewodniczył) the convention ___ (w) London 9.Temperature ___ (w) Moscow is minus 15 
degrees 9.Take the A4 and turn off ___ (na) the A5 9.Turn left ___ (na) Kościuszki Street (idąc ulicą 
Kościuszki) 9.Turn left ___ (w) Kościuszki Street 9.Bend your arm ___ (w) the elbow 9.He had a pain ___ (w) 
the elbow 
 
9.stop at page 6 (zatrzymać się na stronie 6 - na krótko) ≠ stop on page 6 (zatrzymać się na stronie 6 - 
przestać czytać) 
find sth at page 6 (znaleźć coś na stronie 6 - na krótko) ≠ sth can be found on page 6 (coś można znaleźć na 
stronie 6) ≠ sth can be found over the page (coś można znaleźć na następnej stronie) 
on the pages of Newsweek (na pierwszej i tylnej stronie tygodnika Newsweek) ≠ in the pages of Newsweek 
(na wew. stronach tygodnika Newsweek) 
9.Let’s begin ___ (na) page 3 9.Open your books ___ (na) page 3 9.I stopped ___ (na) page 3 (przestałem 
czytać) 9.I stopped ___ (na) page 3 (na krótko) 9.The book lay open (była otwarta) ___ (na) page 3 9.The 
famous quotation can be found ___ (na) the page 9.You'll find the quotation ___ (na) the page 9.You'll find 
the quotation ___ (na następnej/drugiej) the page 9.I like the photos ___ (na) the front page of Time 9.I like 
the photos ___ (na wew.) the pages of Time 
 
10.arrive at the airport/at the hotel (przyjechać na lotnisko/do hotelu) 
arrive in the country (przyjechać na wieś - obszar) ; arrive in Europe (przyjechać do Europy - obszar) ; arrive 
at/in a village (przyjechać do wsi)  
arrival at the hotel/at the seaside/at the prom (przyjazd do hotelu/na wybrzeże/na studniówkę) ≠ arrival in 
London (przyjazd/przylot do Londynu) 
arrive in London (przyjechać do Londynu - kierunek) ≠ come/go to London (przyjechać/pojechać do Londynu 
- kierunek) ≠ leave for London (pojechać/udać się do Londynu - kierunek)  
honeymoon at/in London (w podróż poślubną pojechać do Londynu) 
arrive at sb’s house (przyjechać do kogoś do domu) = drop in at sb’s house (wpaść do kogoś do domu) 
10.They arrived ___ (na) Chopin Airport 10.They went ___ (na) Chopin Airport 10.They came ___ (na) 
Chopin Airport 10.They arrived ___ (do) the hotel 10.They left ___ (do) the hotel 10.They came ___ (do) the 
hotel 10.They arrived ___ (na) the country 10.They came ___ (na) the country 10.They arrived ___ /___ 
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(do) the village 10.They came ___ (do) the village 10.They left ___ (do) the village 10.They arrived ___ (do) 
Warsaw 10.They came ___ (do) Warsaw 10.They left ___ (do) Warsaw 10.She arrived ___ (do) Europe 
10.She went ___ (do) Europe 10.She came ___ (do) Europe 10.She left ___ (do) Europe 10.Her arrival ___ 
(do) Europe was a surprise 10.She arrived ___ (do) the shop 10.She arrived ___ (na) the seaside 10.She 
came ___ (na) the seaside 10.Her arrival ___ (na) the seaside was a surprise 10.Her arrival ___ (na) the 
prom (studniówkę) was a surprise 10.He dropped in (wpadł) ___ (do) the office yesterday 10.We 
honeymooned ___ /___ Paris (w podróż poślubną pojechaliśmy do Paryża)  
 
10.come/go to Zakopane (przyjechać/pojechać do Zakopanego - kierunek)  
come/go skiing at/in Zakopane (przyjechać/pojechać na narty do Zakopanego) 
come/go skiing at/in the Alps (przyjechać/pojechać na narty w Alpy) 
come/go shopping at/in Galeria Pomorska (przyjechać/pojechać na zakupy do Galerii Pomorskiej) 
come/go swimming at the swimming pool (przyjechać/pojechać popływać na basenie - lokalizacja) ≠ 
come/go swimming in the swimming pool (przyjechać/pojechać popływać w basenie) 
come/go fishing at the lake (przyjechać/pojechać na ryby nad jezioro) ≠ come/go fishing on the lake 
(przyjechać/pojechać łowić ryby na jeziorze - powierzchnia) ≠ come/go to the lake (przyjechać/pojechać nad 
jezioro - kierunek) 
10.Come ___ (do) Focus Mall 10.Come shopping ___ /___ (do) Focus Mall 10.She went ___ (do) Focus Mall 
to do some shopping 10.She went shopping ___ /___ (do) Focus Mall 10.Come swimming ___ (na) the 
swimming pool (basen) 10.Come swimming ___ (w) the swimming pool (basenie) 10.Come ___ (na) the 
swimming pool (basen - kierunek) 10.He is ___ (w) the swimming pool (pływa) 10.He is ___ (na) the 
swimming pool 10.She went ___ (do) Zakopane 10.She went skiing ___ /___ (do) Zakopane 10.She went 
___ (w) the Alps 10.She went skiing ___ /___ (w) the Alps 10.Come skiing ___ /___ (w) the Alps 10.Come 
___ (w) the Alps 10.Come fishing ___ (nad) the lake 10.Come fishing ___ (na) the lake (na powierzchni) 
10.Come ___ (nad) the lake 10.He is going fishing ___ (nad) the lake tomorrow 10.He is going ___ (nad) the 
lake tomorrow 
 
11.at/on the sea/the lake (nad morzem/jeziorem) ; at/on the coast (na wybrzeżu) 
be at/on Lake Wigry (być nad jeziorem Wigry) ≠ go to Lake Wigry (pojechać nad Jezioro Wigry) ≠ go to the 
mountains (pojechać w góry) ≠ be in the mountains (być w górach) 
on the river (nad rzeką lub na rzece, np. barka mieszkalna) 
11.He is ___ /___ (nad) the lake 11.He is ___ /___ (nad) the seaside 11.He is ___ /___ (nad) Lake Śniardwy 
11.He is going ___ (nad) Lake Śniardwy tomorrow 11.He is going ___ (na) the Polish coast and she is going 
___ (w) the Tatras 11.She is now ___ (w) the Tatras 11.They own a cottage ___ /___ (nad) the lake 11.They 
have a house ___ (nad) the river 11.They live in a houseboat (barce/łodzi mieszkalnej) ___ (na) the river 
11.London is situated ___ (nad) the River Thames 11.Washington lies/is located ___ (nad) the Potomac 
River 
 
12.contact sb at/on the mobile (skontaktować się z kimś na numer kom.) ; be available at/on the mobile 
(być dostępnym pod numerem kom.) ; email sb at/on dif@gazeta.pl (wysłać komuś maila na adres 
dif@gazeta.pl)  
call sb’s cellphone/mobile (zadzwonić na czyjąś komórkę) ; call sb on sb’s cellphone/mobile (zadzwonić do 
kogoś na czyjąś komórkę)  
call sb at/on 655 655 766 (zadzwonić do kogoś na numer 655 655 766)   
call me on my mobile (2 znaczenia - zadzwoń do mnie na moją komórkę lub korzystając z mojej komórki - 
ktoś ma np. dwie komórki)   
call home (zadzwonić do domu) ; call sb at home/at work (zadzwonić do kogoś do domu/do pracy) ≠ call sb 
on home/work number (zadzwonić do kogoś na numer domowy/do pracy)   
have the phone number for sb (mieć numer tel. do kogoś) 

mailto:dif@gazeta.pl
mailto:dif@gazeta.pl
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12.Contact me ___ /___ (na) the email 12.He is contactable ___ /___ (na) the mobile 12.He is available ___ 
/___ (pod) the email address 12.You can reach me ___ /___ (pod) this number 12.Please call me ___ (na) 
my cellphone 12.Please call ___ (na) my cellphone 12.Call me ___ (na) my mobile 12.Call ___ (na) my 
mobile 12.Call me ___ (korzystając z mojej) my mobile 12.He often phones me ___ (na numer domowy) the 
house 12.Call me ___ (do) work = Call me ___ (na) my work number 12.Call me ___ (do) home = Call me 
___ (na) my home number 12.Call ___ (do) home 12.She called ___ (do) home to say she would be late for 
dinner 12.Do you have the phone number ___ (do) Kate? 12.Call me ___ /___ (na) 655 432 544 
 
13.at a website (na witrynie internetowej/w serwisie internetowym - lokalizacja) ≠ in a website (na witrynie 
internetowej/w serwisie internetowym - zawartość) ≠ on a website (na stronach serwisu internetowego)  
on a webpage (na stronie internetowej) ≠ in a webpage (na stronie internetowej - zawartość) 
visit the website at www.dif.com (odwiedź serwis internetowy pod adresem www.dif.com - lokalizacja) 
get to a website (wejść na stronę serwisu internetowego - kierunek) ≠ go on the Web (zajrzeć do Internetu - 
kierunek) 
13.There are many user lookups (funkcji wyszukiwania) ___ www.dif.com (na witrynie internetowej/w 
serwisie - lokalizacja) 13.There are many user lookups ___ (na) the webpage 13.The papers are available 
___ the website (na tej witrynie, w tym serwisie - lokalizacja) 13.The papers are available ___ the website 
(na stronach tej witryny) 13.It’s a catalogue of products stored ___ a website (na witrynie, w serwisie - 
lokalizacja), with details of each product ___ (na) a separate webpage 13.It’s a hyperlink ___ a webpage 
(na stronie internetowej - zawartość) which is no longer active 13.A widget is a visual object that appears 
___ web pages (na stronach internetowych - zawartość) 13.The info can be found ___ the website (na tej 
witrynie, w tym serwisie - lokalizacja) 13.The info is contained ___ the website (na tej witrynie, w tym 
serwisie - zawartość) 13.The info can be found ___ the website (na stronach tej witryny, na stronach tego 
serwisu) 13.The content ___ the site (na tej witrynie, w tym serwisie - zawartość) is organised very well 
13.The data ___ the site (na tej witrynie, w tym serwisie internetowym - lokalizacja) can vary 13.Visit the 
website ___ (pod adresem) www.chicago.org (lokalizacja) 13.Check out the Dictionary Society of North 
America ___ (pod adresem) www.dictionarysociety.com (lokalizacja) 13.The program is available for 
download ___ the company's Web site (lokalizacja) 13.I got ___ (na) the Web site by clicking ___ (na) a link 
___ (na) another site 13.I went ___ (zajrzałem do) the Web = I went online 
 
13.at the server (na serwerze - lokalizacja lub działanie) ; in the server (w serwerze - zawartość) 
13.Hardware components or operating software are ___ (w) the server (zawartość) 13.Data is stored ___ / 
___ (na) the server 13.The two main security gates - ___ (na) the server (lokalizacja) and ___ (w) the 
database (lokalizacja) - are common across all SQL Server versions 13.The files are converted to Group III 
images ___ (na) the server (działanie) 13.Details are updated ___ (na) the server (działanie)  
 
14.at/on the corner of the street (na rogu ulicy) ; at/on the top of the mountain (na szczycie góry) ; at/on 
the edge of the cliff (na krawędzi klifu) ; at/on the bottom of the screen (na dole ekranu) ; at/on the scene 
of the accident (na miejscu wypadku) 
14.The car was parked ___ /___  (na) the corner of the street 14.These plants float ___ /___ (na/po) the 
surface of water 14.There are captions ___ /___ (na) the bottom of the screen 14.Write it ___ /___ (na/u) 
the top of the page 14.The hikers were ___ /___ (na) the edge of the hill 14.He was present ___ /___ (na) 
the scene of the accident 
 
15.at/on/by the side of the road = at/on/by the roadside (przy drodze) ; at/on/by the side of the lake =  
at/on/by the lakeside (przy brzegu jeziora) ; at/on/by the side of the table (przy stole) 
at the side of the car (przy samochodzie - bok) ≠ on the side of the car (na jednym boku samochodu - 
powierzchnia) ; at the side of the box (przy jednym boku pudełka) ≠ on the side of the box (na jednym boku 
pudełka - powierzchnia) 

http://www.dif.com/
http://www.dif.com/
http://www.dictionarysociety.com/
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be at/by the side of sb = be at/by sb’s side (być u czyjegoś boku/przy kimś - wsparcie emocjonalne lub 
bliskość)  
have sth at/by my side = have sth on/about me (mieć coś przy sobie, np. komórkę)  
15.There are some ducks ___ /___ /___ (przy) that side of the pond (stawu) 15.A van was parked ___ /___ 
/___ (przy) the side of the road 15.These plants grow wild ___ /___ /___ (przy) the roadside 15.It’s a 
charming hotel ___ /___ /___ (przy) the side of the road 15.The sticker (naklejka) is ___  (na) the side of the 
car 15.There is graffiti ___ (na) the side of the wall 15.There is a sticker (nalepka) ___ (na) the side of a box 
15.There's a scratch (rysa) ___ (na) the side of my car 15.There is a ball ___ /___ /___ (przy) the side of a 
box 15.Write your name ___ (na) the side of the box 15.Write only ___ (na) one side of the paper 
15.During that difficult time, she was ___ /___ (u) the side of her brother (wsparcie emocjonalne lub 
bliskość) 15.I don’t have a mobile phone ___ /___ (przy) my side (sobie) = I don’t have a mobile phone ___ 
/___ me (przy sobie) 
 
15.be on/to the right side of sth (być po prawiej stronie czegoś) 
be on sb’s side (być po czyjeś stronie - poparcie)  
on all sides (ze wszystkich stron) = on every side (z każdej strony) ≠ from all sides (ze wszystkich stron - 
zbliżać się) 
car has left-hand drive (samochód ma kierownicę po lewej stronie - przyimka on nie wstawiamy) ≠ drive on 
the left (jechać po lewej stronie) 
15.Fuel is cheaper ___ (po) the French side of the border 15.He stood ___ /___ (po) the right side of the 
fireplace 15.There was a conflict in progress and she was ___ (po) his side (poparcie) 15.They were 
surrounded ___ (ze) all sides by curious children 15.They came running ___ (ze) all sides 15.Planes were 
attacking ___ (ze) all sides 15.There are faults ___ (po) both sides 15.I am ___ (po) the winning side and she 
is ___ (po) the losing side 15.In Poland you drive ___ (po) the right-hand side of the road = In Poland you 
drive ___ (po) the right (W Polsce obowiązuje ruch prawostronny) 15.If you drive ___ (po) the left - your car 
has right-hand drive (Jeśli ruch jest lewostronny - samochód ma kierownicę po prawej stronie) 15.If you 
drive ___ (po) the right - your car has left-hand drive (Jeśli ruch jest prawostronny - samochód ma 
kierownicę po lewej stronie) 15.It’s a path with sheer drop-offs (spadek terenu) ___ /___ (po) either side 
 
16.at right (po prawej stronie, np. zdjęcie w gazecie) ; at the right of the page (po prawej stronie, np. zdjęcie 
w gazecie) ≠ on/to the right of the hotel (na prawo od hotelu - przestrzeń)  
at the other end (po drugiej stronie - dot. rozmowy telefonicznej)  
at/on sb’s end (po czyjeś stronie, np. odpowiedzialność za coś)  
16.Madonna in photo ___ (po) left 16.Madonna was standing ___ /___ (po) my right 16.The hotel is ___ 
/___  (po) my left 16.The picture is ___ /___ (po) the right of the window 16.There was silence ___ (po) the 
other end (w czasie rozmowy przez telefon) 16.Let me know if you have any problems ___ /___ (po) 
your end (stronie) 16.Is everything okay ___ /___ (po) your end?  

 
17.at the centre of the discussion (w centrum dyskusji) ≠ in the centre of the room (w środku pokoju)  
at the centre of the square (w środku kwadratu - ale niekoniecznie w samym środku) ≠ on the centre of the 
square (na środku kwadratu) 
at mid-morning = in the middle of the morning (w środku ranka)  
in the middle of the room, in the middle of the lake (na środku pokoju, na środku jeziora - zamknięta 
przestrzeń) ; at/in the middle of a semester (w połowie semestru) 
17.They are ___ (w) the centre of attention 17.He always likes to be ___ (w) the center of things 17.There is 
a table ___ (w) the centre of the room 17.Draw a small 'X' ___ (na) the center of the circle 17.Draw a small 
'X' ___ (w) the center of the circle 17.She phoned ___ (w) mid-morning = She phoned ___ (w) the middle of 
the morning 17.She phoned ___ (w) mid-afternoon = She phoned ___ (w) the middle of the afternoon 
17.She phoned ___ (w) mid-evening = She phoned ___ (w) the middle of the evening 17.The phone rang 
___ (w) the middle of the night 17.They stopped ___ (w) the middle of a distance 17.She went abroad ___ 
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/___ (w) the middle of a school year 17.There’s a lake with an island ___ (na) the middle 17.They stood ___ 
(na) the middle of the field 17.We moved ___ (na) the middle of London (kierunek) 
 
18.at the computer/at the platform (przy komputerze/przy peronie) 
at the desk (przy biurku - biurko widziane jako punkt) ≠ on the desk (na biurku - biurko widziane jako 
powierzchnia) ≠ in the desk (w biurku - biurko widziane jako bryła)  
transactions made at ATMs (transakcje w bankomatach) ≠ It is installed on ATMs (to jest zainstalowane w 
bankomatach) 
have sth at/by my side (mieć coś przy sobie, np. komórkę)  
18.He is ___ (przy) the door 18.See synonyms ___ (przy) the word effect 18.See usage notes  ___ (przy) the 
word refer 18.They are sitting ___ (przy) the table 18.The train is waiting ___ (przy) platform 3B 18.I don’t 
have a mobile phone ___ /___ (przy) my side (sobie) 18.I was standing ___ (przy) the bar ordering a drink 
18.The cards can be used ___ ATMs (w bankomatach) 18.He made a transaction ___ (w) an ATM 18.It can 
be installed ___ (w) ATMs 18.He is sitting ___ (przy) the desk 18.There are some papers ___ (w) the desk 
18.There is a ballpen ___ (na) the desk 18.There is a ballpen ___ (w) the desk (w jakieś szufladzie) 
 
19.be at an advantage (być w korzystnej sytuacji) 
be at/in a pause (być w zawieszeniu) 
be at war = be in a state of war (być w stanie wojny) ≠ be in the war (być na wojnie) 
19.The countries are ___ (w stanie) war = The countries are ___ (w) a state ___ war 19.They were ___ (na) 
the war 19.They are ___ (w) a disadvantage (niekorzystnej sytuacji) 19.The union should be ___ (w) an 
advantage in the negotiations 19.Their marriage is ___ (w sytuacji) a crisis 19.Their money is ___ an end 
(kończą się) 19.Our negotiations were ___ a standstill (w martwym punkcie) 19.The American space 
program is ___ /___ a pause (w zawieszeniu) while awaiting perfection for manned orbital flight of the 
massive space shuttle 19.My career's ___ /___ a pause (w zawieszeniu) at the minute 19.The team relies on 
you to deliver ___ /___  crunch time (w decydującym momencie) 19.Having an elite quarterback who can 
win you the game ___ /___ crunch time is essential 
 
20.at/from an early age (już od wczesnych lat) 
at the age of five = at age five (w wieku 5 lat) ≠ from the age of five (już w wieku 5 lat)  
from the age of five (od 5 roku życia) ≠ since I was five (od 5 roku życia) ≠ since five (od godziny piątej) 
in one’s old age (w podeszłym wieku) ; live to the age of 90 (dożyć 90 lat) 
a boy of 5 (chłopiec w wieku pięciu lat) ;  a person (of) my age (osoba w moim wieku) 
for her age (jak na jej wiek) 
20.She showed remarkable musical talent ___ /___ (już od) an early age 20.She showed remarkable 
musical talent ___ (już w) an early age 20.The movie appeals to people ___ (w) all ages 20.Exercise is good 
for a man ___ (w) your age 20.___ (w) 35 years and 124 days, Pepe became Portugal’s oldest ever scorer in 
a major tournament 20.She learnt to surf the net ___ (w) the age of 6 20.She learnt to surf the net ___ (w) 
age six 20.A child ___ (w wieku) six can learn to surf the net 20.___ (w) her old age she learnt to surf the 
net 20.She lived ___ (dożyła) the age of 95 20.I started to swim ___ (już w) the age of six 20.I’ve been 
swimming ___ (od) the age of six 20.I’ve been swimming ___ (od) I was six years old 20.I’ve been 
swimming ___ (od godziny) six 20.Our son is small ___ (jak na) his age 
 
21.at a time of sth (w czasie czegoś) ; at a later date (w późniejszym terminie) 
at the time of the Second World War (w czasie Drugiej Wojny Światowej - konkretny czas) ≠ in time of war 
(w czasie wojny - ogólnie) 
at/in the time of King Stanisław August (za czasów/w czasach Króla Stanisława Augusta - konkretny czas) 
at an average of 3 hours (przeciętnie 3 godziny - przyimka nie tłumaczy się) 
at daytime (w dzień) ; at breakfast time (w porze śniadania) ≠ on Friday breakfast time (w piątek w porze 
śniadania) 
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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)   


