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behind

Wyczuwamy cząstkę behind

Tabela 12Pack English

1. z tyłu, za (kimś, czymś)

The cat’s behind the armchair. Kot jest za fotelem.
Look behind you! Spójrz za siebie!
Lucy’s standing behind Jane. Lucy stoi za Jane.
Don’t hide behind the door! Nie chowaj się za drzwiami.
Mark came from behind his desk. Mark wyszedł zza swojego biurka.
Someone will come out from behind the counter to help us. Ktoś wyjdzie zza lady, aby nam pomóc.
PAST SIMPLE

PRESENT SIMPLE

FUTURE SIMPLE

Kotwiczymy
Nadajemy znaczenia cząstce czasownika, ona następnie modyfikuje znaczenie czasownika, przy
którym występuje.
1. Opóźnienie,
zaległość
PAST CONTINUOUS

PRESENT CONTINUOUS

FUTURE CONTINUOUS

We’re getting/falling behind with the rent. We have to do something about it. Zalegamy z czynszem.
Musimy coś z tym zrobić.
Don’t fall behind the group! Keep moving, Tom! Nie pozostawaj w tyle (dosł. za grupą)! Rusz się, Tom!
The company is falling behind on payments. Ta firma zalega z płatnościami.
Wyobrażenie jest dość dynamiczne: słowo fall oznacza upadać, czyli mamy tutaj upadanie za czymś,
nie w tym miejscu, co trzeba, tzn. nie trafiamy z naszym działaniem we właściwy punkt, chociaż
w końcu to robimy, stąd opóźnienie.
PAST PERFECT

2. Pozostawianie/ pozostawanie w tyle

PRESENT PERFECT

FUTURE PERFECT

Oh, I’m afraid I’ve left my phone behind. Oh, obawiam się, że zapomniałem wziąć telefon.
Why do you always have to hang behind us? Dlaczego zawsze musisz wlec się za nami?
I stayed behind after class. Zostałem po zajęciach.
PAST PERFECT CONTINUOUS

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

FUTURE PERFECT CONTINUOUS
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Wykorzystujemy znaczenie behind z tyłu. Chodzi o to, że zostawiamy coś za sobą leave behind lub
zostajemy z tyłu stay behind po tym, jak wszyscy już poszli do domu. Słowa hang wisieć używamy
w sensie pozostawać (por. hang around zadawać się, pozostawać z, np. Don’t hang around if you’ve
got things to do. Nie włócz się, jeśli masz rzeczy do zrobienia.), czyli pozostawać z tyłu hang behind.
3. Inne
Everyone will line up behind you. They trust you. Wszyscy pójdą za tobą. Ufają Ci.
Dosł. „ustawią się gęsiego za”, czyli poprą, będą cię słuchać.
Frank stands behind my decision. Frank popiera moją decyzję.

Tabela 12Pack English

Dosł. „stoi za”, czyli popiera, wzmacnia.

Jenny came from behind and won the race. Jenny wygrała wyścig, mimo iż była na przegranej pozycji.
(dosł. wyszła z tyłu/ zza i wygrała wyścig. Pozostawała w tyle i potem przesunęła się naprzód. Wyrażenie
come from behind można przetłumaczyć wysunąć się na prowadzenie.
Do you know what lies behind Molly’s decision? Czy wiesz, co się kryje za decyzją Molly?
Coś jest zasłonięte, bo stoi/ jest za czymś, i dlatego nie wiemy, co to jest.

Must-Learn-It Box
PAST SIMPLE
fall behind with/
on sth spóźniać się z czymś

PRESENT SIMPLE

FUTURE SIMPLE

Eva fell behind with/ on her payments. Ewa zalegała z płatnościami.
lie behind sth powodować coś, kryć się za czymś
Two basic assumptions lay behind the policy. Dwa podstawowe założenia kryły się za tą
polityką. PAST CONTINUOUS
PRESENT CONTINUOUS
FUTURE CONTINUOUS
leave sb/ sth behind zostawiać coś
Mateo had to leave his family behind in Chile. Mateo musiał zostawić swoją rodzinę w Chile.
I don’t want to leave anything behind. Nie chcę niczego zostawić. (tzn. zapomnieć)

PAST PERFECT

PRESENT PERFECT

FUTURE PERFECT

PAST PERFECT CONTINUOUS

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

FUTURE PERFECT CONTINUOUS
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Ćwiczymy
1. Wybierz właściwą odpowiedź.
1.1 If Will takes too much time off school, he’ll ________ behind.
a. fall
b. lay
c. leave
1.2 A man in a black van ________ behind the accident which happened on Wednesday.
a. came
Tabela 12Pack English
b. stayed
c. was
1.3 Run after you classmates and don’t________ behind!
a. get
b. hang
c. line up
1.4 Why do you always ________ behind Finn and do whatever he asks you to do?
a. fall
b. lie
c. linePAST
up SIMPLE
PRESENT SIMPLE

FUTURE SIMPLE

2. Wysłuchaj dialogów i wpisz w luki brakujące fragmenty.
2.1 A: Why does Sophie keep _______________ so late in the office after hours?
B: Well, she _______________ her work. And the deadline‘s approaching.
A: Oh, so she’s catching up. Okay.
PAST CONTINUOUS

PRESENT CONTINUOUS

FUTURE CONTINUOUS

2.2 A: I don’t know whether I should _______________ for mayor.
B: Well, first of all, we’ll always _______________ you. And look at the surveys. You stand
a chance.
A: Okay. Let’s do it then.
2.3 A: You’ve got no idea what horrors _______________ the doors of that white mansion...
B: What? Has something happened there?
A: Yes, indeed. Five years ago a man _______________ his wife and child in that house.

PAST PERFECT

PRESENT PERFECT

FUTURE PERFECT

PAST PERFECT CONTINUOUS

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

FUTURE PERFECT CONTINUOUS

behind
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3. Jakiego czasownika frazowego można użyć, by pasował do obu podanych zdań?
Zapisz te zdania używając tego czasownika frazowego.
3.1 ____________________
They follow Johns’ orders. He’s the leader.
______________________________________________________________________________
Our team support Daisy and we’ll do what she asks us to do.
______________________________________________________________________________
3.2 ____________________
Do you support this plan?
Tabela 12Pack English
______________________________________________________________________________
Did you vote in favour of the idea of giving our manager a bonus?
______________________________________________________________________________
3.3 ____________________
Grace started the race from the last position, but somehow she won it.
______________________________________________________________________________
Michael won even though he was losing just a minute before the finishing line.
______________________________________________________________________________
PAST SIMPLE
SIMPLE
4. Połącz początki
zdań (1-4) z zakończeniamiPRESENT
(a-d).

4.1
4.2
4.3
4.4

FUTURE SIMPLE

It looks like Morgan
Don’t fall behind.
Oh no, I left my bus ticket
You stay behind
a.
b.
c.
d.

We
have
to reach our destination fast!
PAST
CONTINUOUS
PRESENT CONTINUOUS
and don’t leave this room!
came from behind eventually.
behind at Greg’s. How will I get home?

FUTURE CONTINUOUS

5. Odpowiedz na poniższe pytania używając podanych czasowników frazowych.
5.1 Have you ever paid your bills after the deadline? [fall behind with]
______________________________________________________________________________
5.2 Have you ever forgotten to take something from home when you needed it? [leave
PRESENT PERFECT
FUTURE PERFECT
behind] PAST PERFECT
______________________________________________________________________________
5.3 Do you support American gun policy? [stand behind]
______________________________________________________________________________

PAST PERFECT CONTINUOUS

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

FUTURE PERFECT CONTINUOUS
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Wordlist
come from behind
wygrać pomimo bycia na przegranej pozycji,
nieoczekiwanie wyjść na prowadzenie

Wow, it’s amazing how Rudolf came from
behind. He was fifth and somehow he won.
To niesamowite, jak Rudolf wygrał, mimo iż był na
przegranej pozycji. Był piąty, ale wygrał.

fall behind with sth
nie nadążać z czymś, nie zdążyć zrobić czegoś
na czas

If Monica falls behind with her loan repayments,
she could lose her apartment.
Jeżeli Monika będzie zalegać ze spłatą pożyczki,
może stracić swoje mieszkanie.

Tabela 12PackSarah’s
English
get behind with sth
parents are very worried that she’s getting
spóźniać się z czymś, zostawać w tyle
behind, so they are hiring a special teacher.
Rodzice Sary martwią się, że zostaje w tyle [z nauką],
więc zatrudnią jej prywatnego nauczyciela.
hang behind
wlec się z tyłu

You’re hanging behind all the time! Move faster!
Ciągle wleczesz się gdzieś z tyłu! Ruszaj się szybciej!

leave sth behind
zapomnieć czegoś wziąć, pozostawić coś

I left my coat behind at the opera!
Zapomniałem wziąć swojego płaszcza z opery!

lie behind sth
powodować coś, kryć się za czymś

Rose is behind my divorce from Robert.
Rose przyczyniła się do mojego rozwodu z Robertem.
There’s no valid reason behind that decision.
SIMPLE nie stoi żaden sensowny powód.
FUTURE SIMPLE
Za PRESENT
tą decyzją

PAST SIMPLE

line up behind sb
podążać za kimś

Line up behind Ben and you’ll reach the City Hall.
Podążaj za Benem, a dotrzesz do ratusza.

stand behind
wspierać, popierać

Your parents will always stand behind you, don’t
worry.
Twoi rodzice zawsze będą cię wspierać, nie martw się.

PAST CONTINUOUS

PRESENT CONTINUOUS

FUTURE CONTINUOUS

PAST PERFECT

PRESENT PERFECT

FUTURE PERFECT

PAST PERFECT CONTINUOUS

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

FUTURE PERFECT CONTINUOUS

stay behind
zostać w miejscu

behind

You can’t just stay behind in the middle of the
street!
Nie możesz tak po prostu zostać na środku ulicy.
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