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about1 about

Wyczuwamy cząstkę about 

1.  wokoło, wokół, dookoła 

The Christmas lights were all about/ around me. Światełka świąteczne były wszędzie wokół mnie. 

People were standing about/ around, talking quietly in small groups. Ludzie stali tu i tam, rozmawiając 
cicho w małych grupach.

Kate was walking about/ around the room. Kate chodziła po pokoju.

Cząstkę about w znaczeniu wokoło, wokół, dookoła można często stosować zamiennie z around.

Jednak come about ≠ come around (come about wydarzyć się; come around wpaść do kogoś 
z wizytą)

2.  jeśli chodzi o, w związku z 

Can you do anything about this problem? Czy możesz zrobić coś z tym problemem? [=Czy możesz 
rozwiązać ten problem?]

What about John? Co z Johnem? I’m worried about him. Martwię się o niego.

3.  o, na jakiś temat 

Do you want to talk about it? Czy chcesz o tym porozmawiać?

Sally told me all about her vacation. Sally opowiedziała mi o swoich wakacjach.

4.  w pobliżu, w obrębie czegoś

Is dad about? I want to talk to him. Czy jest tu gdzieś w pobliżu tata? Chciałabym z nim porozmawiać.

There was no one about. W pobliżu nie było nikogo.
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Kotwiczymy

Nadajemy znaczenia cząstce czasownika, która modyfikuje jego znaczenie.

1.  Ruch w różnych kierunkach:

Alice was so excited that she started jumping about. Alice była tak podekscytowana, że zaczęła 
podskakiwać.

Just look about [=look around] on the Internet. I’m sure you’ll find some ideas for Christmas presents 
there. Po prostu rozejrzyj się (poszukaj w) Internecie. Jestem pewna, że znajdziesz tam jakieś pomysły na 
prezenty bożonarodzeniowe.

2.  Wokół, w pobliżu: 

Is John about? Czy John jest gdzieś w pobliżu? Hey, kids! Can you please stop running about? Dzieci, 
czy możecie przestać ganiać dookoła?

3.  Inne: 

Tom is just a kid, not a painter. He simply likes to fool about with paints. Tom jest tylko dzieckiem, a nie 
malarzem. On po prostu lubi bawić się farbami.

Tutaj about możemy zrozumieć tak, że tu i tam te farby nakłada, w sposób raczej przypadkowy.

It’s a beautiful day today! Stop lazing about and go outside, Hailey! Dziś jest piękny dzień! Przestań 
się lenić Hailey i wyjdź na dwór. 

Tutaj about podkreśla bezcelowość, jak w pierwszym znaczeniu słowa.

Must-Learn-It Box

bring about  
spowodować, doprowadzić do (czegoś), wywołać (coś)

What brought the crisis about? Co spowodowało ten kryzys?

set about rozpocząć, zacząć

They finally set about doing the job they were hired to do.  
Nareszcie zaczęli wykonywać pracę, do której wykonania zostali zatrudnieni.

be about to do sth mieć coś zaraz zrobić 

I think he’s about to leave. Myślę, że on zaraz wyjdzie.
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Ćwiczymy

1.  Wstaw w luki poprawne formy podanych czasowników frazowych.

run about • come about • fool about

1.1 EVA:  Suzie! Walter! Don’t go to the sandbox. I don’t want your clothes to be dirty!
TIM:  Oh, please. Let them  

[1] _______________ . They’re just kids.
EVA:  Okay, but you’ll do the laundry next time. The kids are making a lot of noise and 

running.
EVA:  Kids, please, stop [2] _______________ !

1.2 ANNE:  Our problems [3] _______________ because we ignored the advice of experts.
BETTY:  Not really. We did try to follow their recommendations but nothing happened.
ANNE:  So, let’s try again. We must overcome this crisis somehow.

2.  Wstaw w luki poprawne formy podanych czasowników frazowych.

walk about • look about • be about to • fool about • turn about • be about 

2.1  I _______________ to leave now.

2.2   ‘_______________ and look who’s standing over there!’

2.3  Olivia _______________ only _______________ for one more hour. She has a plane 
to catch at 5 p.m.

2.4  Winnie! Stop _______________ and do your homework!

2.5  Relax and stop _______________ . Everything will be alright.

3.  Wysłuchaj dialogów i wstaw w luki odpowiednie czasowniki frazowe. 

3.1 DAD:   Hey, kids! It’s sunny and warm outside, so stop _______________ and go outside!
MUM:  And you, John. Stop _______________ and go to your room and do your homework.
DAD:  Oh, and Grace! Here, take these ten dollars and buy some milk and bread.

3.2 ADAM:  Roger will have to _______________ getting a visa.
BRAD:  True. He can’t go to the USA without a visa.
ADAM:  We must tell him to call the embassy tomorrow.

3.3 MARK:  Lisa, I _______________ the man you’ve been seeing. I want a divorce.
LISA:  What are you _______________ ?! I haven’t been seeing anybody!
MARK: Yes, you have. Don’t lie to me!
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4.  Jakiego czasownika frazowego można użyć, by pasował do trzech podanych zdań? 
Powiedz wszystkie trzy zdania, zastępując happen odpowiednim czasownikiem 
frazowym.

How did it happen that she married an awful man like that?

I don’t know how it happened that we stopped loving each other.

The other crash happened because the plane ran out of gas.

5.  Przetłumacz zdania. Twoje tłumaczenia mogą się różnić. Liczy się użycie czasownika 
frazowego i komunikat.

5.1  Nie wiedziałam, że chodzisz z Jasonem. Jak to się stało?
 ______________________________________________________________________________
5.2  Chodziłam sobie bez celu/ Wałęsałam się po okolicy i tak właśnie poznałam Johna.
 ______________________________________________________________________________

5.3  Dziś jest piękny dzień! Przestań się lenić Hailey i wyjdź na dwór.
 ______________________________________________________________________________

5.4  Film zaraz się zacznie.
 ______________________________________________________________________________
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Wordlist

be about [=be around]  
być w pobliżu

Fred, I’m sorry I can’t talk to you today.  
Will you be around tomorrow?  
Fred, przykro mi, ale nie mogę dzisiaj z tobą rozmawiać.  
Będziesz (tutaj) jutro?

be about to do something 
mieć zaraz coś zrobić/ mieć 
zaraz się wydarzyć

We arrived just as the ceremony was about to begin. 
Przyjechaliśmy, kiedy uroczystość miała się właśnie zacząć.

bring sth about  
spowodować coś, doprowadzić 
do czegoś

The new technology brought a lot of changes about.  
Nowa technologia spowodowała wiele zmian.

fool about  
wygłupiać się

Tom is just a kid, not a painter.  
He simply likes to fool about with paints.  
Tom jest tylko dzieckiem, a nie malarzem.  
On po prostu lubi bawić się farbami.

jump about skakać dookoła Alice was so excited that she started jumping about.  
Alice była tak podekscytowana, że zaczęła skakać.

lazy about  
lenić się (nic nie robić)

It’s a beautiful day today!  
Stop lazing about and go outside, Hailey!  
Dziś jest piękny dzień!  
Przestań się lenić Hailey i wyjdź na dwór.

look about  
rozglądać się

Just look about on the Internet. I’m sure you’ll find some ideas 
for Christmas presents there.  
Po prostu rozejrzyj się (poszukaj w) Internecie. Jestem pewna,  
że znajdziesz tam jakieś pomysły na prezenty bożonarodzeniowe.

run about  
biegać dookoła

Hey, kids! Can you please stop running about?  
Dzieci, czy możecie przestać ganiać dookoła?

set about  
rozpocząć, zacząć

They finally set about doing the job they were hired to do. 
Nareszcie zaczęli wykonywać pracę, do której zostali zatrudnieni.

turn about  
odwracać się 

Rachel turned about [=turned around] and walked  
down the street.  
Rachel odwróciła się i poszła ulicą.

walk about  
chodzić tam i z powrotem, 
chodzić dookoła bez celu

I was walking about in the neighbourhood and that’s how  
I met John.  
Chodziłam sobie bez celu po okolicy I tak właśnie poznałam Johna.
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