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along

Wyczuwamy cząstkę along 

1.   wzdłuż, przy przechodzeniu wzdłuż jakiegoś miejsca

Helen walked along the street. Helen szła wzdłuż ulicy. [Zwykle tłumaczymy: Helen szła ulicą]

Mark took a road along the river. Mark pojechał drogą wzdłuż rzeki. [take a road wybrać jakąś drogę, 
zdecydować się pójść jakąś drogą]

We walked along our neighbour’s fence. Poszliśmy wzdłuż płotu naszego sąsiada.

2.   ruch, przemieszczanie się, opuszczanie jakiegoś miejsca

I have to hurry along if I want to catch my 5 p.m. flight.  
Muszę się pospieszyć, jeżeli mam zdążyć na samolot o 17.

I think it’s time for me to be getting along. Myślę, że już pora na mnie. 

The police told the people to move along. Policja kazała się rozejść ludziom.

We looked at the houses as we drove along. Patrzyliśmy na dom, kiedy jechaliśmy.

3.   po, przy, w jakimś miejscu wzdłuż drogi

We can take a nap in an hour, there’s a hotel along this road. Będziemy mogli zdrzemnąć się za godzinę; 
przy tej drodze jest hotel.

We can meet somewhere along the way to Berlin. Możemy się spotkać gdzieś po drodze do Berlina.

Kotwiczymy  

Nadajemy znaczenia cząstce czasownika, ona następnie modyfikuje znaczenie czasownika, przy 
którym występuje.

1.   Towarzyszenie, wzmocnienie słowa związanego z ruchem

Why don’t you bring some friends along to tomorrow’s party? Może przyprowadziłabyś jakichś 
swoich przyjaciół na jutrzejsze przyjęcie?

I’d like you to come along with me to the cinema on Saturday. Chciałbym żebyś poszła ze mną do 
kina w sobotę.
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Skoro „wzdłuż tej samej drogi”, to razem.

I’d love to come along, but I’m visiting my dad in hospital. Chciałabym przyjść, ale będę odwiedzać 
mojego tatę w szpitalu.

Maybe I ought to go along, too. Może też powinnam przyjechać.

2.   Pomyślny przebieg spraw

I’m happy, because our plan is moving along. Jestem zadowolony, ponieważ plan idzie jak należy.

The construction is coming along nicely. Budowa dobrze idzie.

Along wskazuje na ruch w dobrym kierunku, tak jak tego oczekujemy, jak było zaplanowane „wzdłuż 
naszych oczekiwań”.

3.   Zgadzanie się

My colleagues and I get along very well. Moi koledzy z pracy i ja świetnie się dogadujemy.

Dan said he’d go along with whatever we decide. Dan powiedział, że zgodzi się na cokolwiek zdecydujemy.

Brenda always plays along to get what she wants. Brenda zawsze udaje, że się zgadza, aby dostać to, 
czego chce. 

Along czyli wzdłuż wyznaczonego toru. Dwie osoby poruszają się „wzdłuż tej samej drogi”, czyli 
zgadzają się ze sobą.

Must-Learn-It Box

get along with someone dobrze się z kimś dogadywać, żyć w zgodzie

My brother and I used to argue a lot, but now we get along well.  
Kiedyś dużo się kłóciliśmy z bratem, ale teraz dobrze się dogadujemy.

go along pójść, przyjść

Jenny wants to go along and keep you company.  
Jenny chce [z tobą] jechać i dotrzymać ci towarzystwa.

come along postępować w dobrym kierunku 

Your English is coming along really well. Twój angielski się poprawia.
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Ćwiczymy 

1.   Przetłumacz podane zdania.

1.1  Chodź ze mną i słuchaj uważnie.
 ______________________________________________________________________________

1.2  Alexandra ma rację, całkowicie się z nią zgadzam.
 ______________________________________________________________________________

2.   Wysłuchaj dialogów i wstaw w luki odpowiednie czasowniki.

2.1 A:  I can feel some tension between you and Holly. Has something happened?
B:  Yes. She lied to me. And we no longer __________________________.

2.2 A:  Are you free tonight?
B:  Yes. Why are you asking?
A:  I have a spare ticket to the cinema. Would you like to __________________________?

2.3 A:  Do you __________________________ what the manager said today?
B:  Not really, I’m planning to go to him and give him my opinion of this project.
A:  Good, me too.

3.   Zapisz podane zdania używając czasownika frazowego z cząstką along.

3.1  The project started slowly, but now the work is progressing nicely.
 ______________________________________________________________________________

3.1  I’m going to the museum tomorrow. Would you like to come with me?
 ______________________________________________________________________________

3.3  An opportunity like this doesn’t occur too often.
 ______________________________________________________________________________

4.   Wybierz właściwą odpowiedź.

4.1  I would really like to _____________, but unfortunately I have other commitments.
a.  get along
b.  come along
c.  run along
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4.2  Mum, can I _____________ Sophie _____________ tomorrow for lunch?
a.  come … along
b.  move … along
c.  bring … along

4.3  Do you really agree with me or are you just _____________?
a.  playing along
b.  going along 
c.  getting along

5.   Przekształć podane zdania używając poniższych słów w odpowiedniej formie.

move along • run along • go along

5.1  On today’s walk my dog Rex didn’t really cooperate with me and was really aggressive.
 ______________________________________________________________________________
5.2  Children, please don’t stand in the middle of the path.
 ______________________________________________________________________________
5.3  You’d better go now. You don’t want to be late again.
 ______________________________________________________________________________

6.  Odpowiedź na poniższe pytania używając podanych czasowników frazalnych.

6.1  Have you got a good relationship with your father? (get along)
 ______________________________________________________________________________

6.2  Do you agree with the gun policy in the USA? (go along with)
 ______________________________________________________________________________

6.3  Do you sometimes pretend to agree with other people? (play along)
 ______________________________________________________________________________
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Wordlist

bring sb along  
przyprowadzać kogoś ze sobą

We’re going to the beach and we’re bringing some 
friends along.  
Idziemy na plażę i zabieramy ze sobą przyjaciół.

come along  
pojawiać się, przychodzić, robić postępy

I hope you don’t mind coming along with me to 
Steve’s birthday party.  
Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko pójściu ze 
mną na przyjęcie urodzinowe Steve’a.

How is your essay coming along?  
Jak ci idzie pisanie eseju?

get along  
dobrze się z kimś dogadywać, żyć w zgodzie

My brothers and sisters and I get along really well. 
Bardzo dobrze dogaduję się z moim rodzeństwem.

go along  
pójść, przyjść, wyruszyć

He’s going to Boston tomorrow and I think I might 
go along too.  
On jedzie jutro do Bostonu i ja też może pojadę.

go along with sb/ sth  
zgadzać się z kimś/ czymś

I can’t go along with postponing the ceremony. 
Nie zgadzam się na przełożenie uroczystości.

move along  
iść jak należy, poruszać się wzdłuż, przesunąć się

Why are you moving along the wall?  
Dlaczego poruszasz się wzdłuż ściany?

The police told them to move along.  
Policja kazała im się przesunąć.

play along  
współgrać, udawać, że się z kimś zgadzamy 

They usually play along, just not to make Mark 
angry.  
Oni z reguły udają, że się zgadzają, aby nie rozzłościć 
Marka.

run along  
zmykać

Okay, but now run along!  
Dobrze, ale teraz już zmykaj!
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