
 

 

Task: Fill in gaps with correct phrasal verb. 

1. Can you .......................... some food on the way home from work please? 

2. She ............................. home from a long trip. 

3. She instantly ................................ with a solution to the problem. 

4. I wish I could ............................ in time to my teenage years. 

5. We need to ............................. who did this to her. 

6. We should ......................... for dinner sometime. 

7. This young entrepreneur ......................... his own business.  

8. Please ........................... on a chair and have a drink. 

9. The plane .......................... at 7am. 

10. I would like to .................working after I retire. 

 

A list of phrasal verbs: 

1. up 

pick up - podnieść/odebrać 

go up (the mountain) - wspinać się 

(na górę) 

speak up - mówić głośniej 

dress up - ubrać się elegancko 

set up a business - założyć 

działalność, firmę 

warm up - rozgrzać się 

bring up - przynieść 

look up - sprawdzić 

break up (with sb)- zerwać (z kimś) 

fill up - wypełnić 

used up - wykorzystać 

make up - stworzyć  

 

2. down 

put down - odłożyć 

fall down - upaść 

calm down - uspokoić się 

cut down - uciąć 

break down - złamać 

let (sb) down - zawieść (kogoś) 

 

 

3. on 

go on - dziać się, mieć miejsce 

put on - założyć 

rely on - polegać na 

sit on - usiąść na 

switch on - zapalić 

carry on - kontynuować 

 

4. off  

come off (sth) - zejść (z czegoś) 

cut off - odciąć 

take off - wystartować (o 

samolocie) 

 

5. in  

stay in - pozostać w 

fill in - wypełnić coś 

join in - dołączyć 

add in - dodać 

keep in touch - być w kontakcie 

 



6. out 

go out - wychodzić 

streach out - rozciągnąć 

sell out - wyprzedać 

run out (of sth) - brakować (czegoś)  

block out - blokować 

cross out - przejść 

find out - znaleźć rozwiązanie 

watch out - uważać, być ostrożnym 

 

7. of   

smell of - pachnieć czymś 

consist of - składać się z  

remind of (sth) - przypominać (coś) 

rob of - okradać z  

deprive of (sth) - pozbawiać 

(czegoś) 

 

8. around 

run around - obiegać 

spin around - obracać  

hang around- pałętać  

turn around- obrócić / zamienić 

 

9. back 

go back - cofnąć się 

come back - wrócić 

 
 

 

 

give back - oddać 

call back - oddzwonić  

bring back - odnieść 

 

10. over 

go over - przejść przez 

get over - wyjść z czegoś, pogodzić 

się 

take over - przejąć 

think over- przemyśleć 

look over- przeglądać, sprawdzać 

 

11. through 

look through - przeglądać 

think through - przemyśleć 

pass through - przejść przez 

 

12. for 

apply for (a job) - ubiegać się o 

(pracę) 

study for (an exam) - uczyć się na 

(egzamin) 

care for - dbać o kogoś 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Key: 

1. Can you pick up some food on the way home from work please? 

2. She came back from a long trip. 

3. She instantly came up with a solution to the problem. 

4. I wish I could go back in time to my teenage years. 

5. We need to find out who did this to her. 

6. We should go out for dinner sometime. 

7. This young entrepreneur sets up his own business.  

8. Please sit down on a chair and have a drink. 

9. The plane took off at 7am. 

10. I would like to carry on working after I retire. 

 

 


