Make somebody/something + przymiotnik
(sprawić, uczynić, powodować – tłumaczenie różni się w zależności od
kontekstu, ale zawsze chodzi o moc sprawczą w stosunku do rzeczy/osoby po
„make”).

• What made you change your mind?
(Co sprawiło, że zmieniłeś zdanie?)

• Let’s put grease on the wheel to make it turn smoothly.
(Nasmarujmy koło, żeby kręciło się lekko).

• You make me happy.
(Uszczęśliwiasz mnie. / Sprawiasz, że jestem szczęśliwy).

• This song makes me wanna dance!
(Ta piosenka sprawia, że chce mi się tańczyć).

• Just don’t make him angry.
(Tylko go nie denerwuj. / Nie spraw, aby się zdenerwował).

• This photo makes me feel old.
(To zdjęcie sprawia, że czuję się staro).

• Don’t wait for the perfect moment.
Take the moment and make it perfect.
(Nie czekaj na idealny moment. Weź ten moment i spraw, aby był idealny).

• Baby, you make me crazy!
(Skarbie, przez ciebie szaleję. / Sprawiasz, że tracę głowę).

• You should do things which make you happy.
(Powinieneś robić rzeczy, które cię uszczęśliwiają / dają ci radość).

• This film made her famous.
(Ten film uczynił ją sławną).

• We need to make this room brighter.
(Musimy rozjaśnić ten pokój / sprawić, aby był jasny).

Zmuszać
(W pewnych kontekstach make somebody + czasownik oznacza
zmuszanie).

• Don’t make me do this, Rocco.
(Nie zmuszaj mnie do tego, Rocco).

• You can’t make him go if doesn’t want to go.
(Nie zmusisz go do pójścia, jeśli on tego nie chce).

• The robbers made us open the safe.
(Rabusie zmusili nas do otwarcia sejfu).

• Her plans make him jealous.
(Jej plany sprawiają, że jest zazdrosny).

(W stronie biernej po “made” pojawia sie “to”).

• He was made to quit the police.
Make somebody/something + czasownik

• Heat makes metal expand.
(Ciepło powoduje/sprawia, że metal się rozszerza).

(On został zmuszony do odejścia z policji).

• We were made to open the safe.
(Zostaliśmy zmuszeni do otwarcia sejfu).

