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to aim at (d¹¿yæ do, celowaæ do, skierowaæ).
He aimed the camera at a black dog.

three at a time (trzy na raz)
not at all (wcale nie).

� �Is it difficult?�
� �Not at all!�

at full speed / at 60 mph (z maksymaln¹ prêdko�ci¹ / z prêdko�ci¹ 60 mil na godzinê)
at best/at worst (w najlepszym/w najgorszym wypadku)

C  – before

Okre�lenie czasu:

Before signing it, you should read this.
=Before you sign it, you should read this.
(Przed podpisaniem, powiniene� to przeczytaæ).

I�ve seen this woman before (Widzia³em tê kobietê wcze�niej).
I met him before Christmas.
(Spotka³em go przed �wiêtami Bo¿ego Narodzenia).
Can I call you before you leave for Paris?
(Czy mogê do ciebie zadzwoniæ przed tym, jak wyjedziesz do Pary¿a?).
the day before (dzieñ wcze�niejszy/the day before yesterday � przedwczoraj)
the week before (wcze�niejszy/poprzedni tydzieñ)

Okre�lenie miejsca:

He�s standing before the door! (Stoi przed drzwiami!).
Turn right before the roundabout. (Skrêæ w prawo przed rondem).

Inne mo¿liwo�ci zastosowania przyimka before:

before our eyes (na naszych oczach <byli�my �wiadkami zdarzenia>)
I swear before God (przysiêgam przed Bogiem)
ten before five (za dziesiêæ pi¹ta � u¿ycie amerykañskie, patrz równie¿: pkt 82B)
before tax (przed opodatkowaniem)

D  – by

Okre�lenie czasu:

by six o�clock (do godziny szóstej); Wyra¿enia tego typu zazwyczaj stosujemy
w czasie future perfect (patrz: pkt 9).

I�ll have done it by Friday (Zrobiê to do pi¹tku).
Tom will have finished his homework by 7 p.m.
(Tom skoñczy zadanie domowe do siódmej po po³udniu).

They walked along this street. (Szli wzd³u¿ tej ulicy / Szli t¹ ulic¹).
I�ve been running along this path for 2 hours now.
(Biegnê t¹ �cie¿k¹ ju¿ dwie godziny).

Along with oznacza wraz z.
Along with his friends he left the town. (Wraz z przyjació³mi opu�ci³ miasto).

All along oznacza od samego pocz¹tku.

I was wrong all along. (Od samego pocz¹tku by³em w b³êdzie).

B  – at

Okre�lenie czasu:

at 6 p.m. (godziny; o godzinie szóstej po po³udniu)
at Christmas (�wiêta; w Bo¿e Narodzenie)
at night, at noon, at midnight (w nocy, w po³udnie, o pó³nocy)
at dawn (o �wicie)
at times (czasami)
at eighteen / at the age of eighteen (w wieku 18 lat)
at first (najpierw); love at first sight (mi³o�æ od pierwszego wejrzenia)
at the beginning / at the end (na pocz¹tku / na koñcu; in the end oznacza wreszcie/

w koñcu (=finally))
at the moment (w tym momencie) / at present (obecnie)
at the latest (najpó�niej)

Okre�lenie miejsca:

at the table (przy stole)
at school / at home / at work (w szkole / w domu / w pracy)
at Mike�s (u Micha³a; dodajemy apostrof i literkê s)
at the meeting / party / concert (na spotkaniu / przyjêciu / koncercie)
at the station (na dworcu, stacji)
at the doctor�s / at the chemist�s (u lekarza / w aptece)
to arrive at (przybyæ do / na konkretne miesce, np. to arrive at the airport)

(to arrive in � miejsce bardziej ogólne, np. miasto, pañstwo; to arrive in Poland)

Inne mo¿liwo�ci zastosowania przyimka at:

to be good at sth (byæ dobrym w czym�). He�s good at chemistry.
to look at sth (patrzeæ na co�). Look at the clouds! (Popatrz na chmury!).
to throw sth at sth/sb (rzucaæ czym� w co�/kogo�)
to shout at sb (krzyczeæ na kogo�); to shout to sb (krzyczeæ do kogo�)
to point at (wskazywaæ na, skierowaæ). He pointed a knife at me!
to smile at (u�miechaæ siê do). Sue was smiling at me.


