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In Polish, the meaning of many verbs is dependent on the prefix and the preposition with which they are combined. 

When we try to translate Polish sentences into English, we need focus on those aspects and choose the right prepositions. 

However, sometimes this is not enough and we need to look for an English equivalent in a different lexical field.  

 

Consider the examples provided below, and translate the sentences in (2) to (6). 

 

(1) Jan pochylił się nad stołem. 

John leaned over the table.  

 

(1b) Jan pochylił się do półki. 

John leaned towards the shelf. 

 

(1c) Jan pochylił się nad problemem. 

John considered the problem. 

 

(1d) Jan pochylił się przed jej geniuszem. 

John bowed before her genius. 

 

Proszę uzupełnić angielskie tłumaczenia podanych niżej zdań w języku polskim. 

 

(2a) Jan wychylił się przez barierkę. 

John ………………………………………………. the rail. 

 

(2b) Jan wychylił się zza firanki. 

John ……………………………………………… the curtain. 

 

 

(3a) Jan przychylił się do ściany. 

John ………………………………………………. the wall. 

 

(3b) Jan przychylił się do naszej prośby. 

John ………………………………………………. our request. 

 

 

(4a) Jan uchylił się przed ciosem. 

John ……………………………………………… the blow. 

 

(4b) Jan uchylił się od odpowiedzialności. 

John ……………………………………………… the responsibility. 

 

 

(5a) Jan odwrócił się od okna. 

John ……………………………………………… the window. 

 

(5b) Jan odwrócił się od polityki. 

John ……………………………………………… politics. 

 

 

(6a) Jan zwrócił się ku słońcu. 

John ………………………… his face ………………………… the sun. 

 

(6b) Jan zwrócił się o pomoc do swoich rodziców. 

John ………………………… help ………………………… his parents. 
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(2a) Jan wychylił się przez barierkę. 

John leaned over the rail. 

 

(2b) Jan wychylił się zza firanki. 

John leaned from behind the curtain. 

 

 

(3a) Jan przychylił się do ściany. 

John leaned / moved closer to the wall. 

 

(3b) Jan przychylił się do naszej prośby. 

John backed up / complied with our request. 

 

 

(4a) Jan uchylił się przed ciosem. 

John avoided the blow. 

 

(4b) Jan uchylił się od odpowiedzialności. 

John evaded the responsibility. 

 

 

(5a) Jan odwrócił się od okna. 

John turned away from the window. 

 

(5b) Jan odwrócił się od polityki. 

John turned his back on politics. 

 

 

(6a) Jan zwrócił się ku słońcu. 

John turned his face towards the sun. 

 

(6b) Jan zwrócił się o pomoc do swoich rodziców. 

John turned for help to his parents. 


