
Expressions with SEE Study the examples with your partner. 

 

He doesn't see very well with his right eye. Hän ei näe kovin hyvin oikealla silmällään. 

She is too ill to see anyone at present. Hän on liian sairas tavatakseen ketään tällä hetkellä. 

You must see the doctor. Sinun täytyy käydä lääkärillä. 

I saw him yesterday. Näin hänet eilen. 

We don't see much of each other. Me emme näe usein. 

The doctor will see you now. Lääkäri ottaa teidät nyt vastaan. 

We went to see a movie. Menimme katsomaan elokuvaa. 

Did you see what happened? Näitkö mitä tapahtui? 

As we have seen in previous chapters... Kuten havaitsimme edellä... 

He could see that she had been crying. Hän huomasi, että tyttö oli itkenyt. 

He didn't see the joke. Hän ei ymmärtänyt vitsiä. 

I see what you mean. Ymmärrän mitä tarkoitat. 

Can you see him changing his mind? Voitko kuvitella hänen muuttavan mielensä? 

I don't see it as my duty. En näe sitä velvollisuudekseni. 

This stadium has seen many thrilling football games. Tämä stadion on nähnyt monta jännittävää jalkapallo-ottelua. 

I don't think he'll see another summer. En usko, että hän elää ensi kesään asti. 

Go and see what's happening. Ota selvää mitä siellä on meneillään. 

See that all the doors are locked before you leave. Katso, että kaikki ovet ovat lukossa ennen kuin lähdet. 

I'll see that it's done. Katson, että se tulee tehdyksi. 

See next page. Katso seuraava sivu. 

I'll see you out. Saatan sinut ulos. 

She is seeing a married man. Hän tapailee naimisissa olevaa miestä. 

I shall personally see to that. Huolehdin siitä henkilökohtaisesti. 

They are coming to see over our house tomorrow. He tulevat katsomaan taloamme huomenna. 

I'll have to see about selling the car. Minun täytyy huolehtia auton myynnistä. 

He went to see about a job he had heard of. Hän meni ottamaan selvää työpaikasta, josta oli kuullut. 

Could you see after my pets while I'm gone? Voisitko huolehtia lemmikeistäni ollessani poissa? 

Let me see, you're the actress but the name escapes me. Hetkinen vain, te olette se näyttelijä, mutta nimi ei tule mieleen. 

She thought she was seeing things. Hän luuli näkevänsä olemattomia. 

Do you really believe I can't see through your lie? Luuletko tosiaan, etten näe valheesi läpi? 

see it through kestää loppuun saakka 

Five pounds will see me through next week. Viidellä punnalla selviän ensi viikon. 



They came to the station to see me off. He tulivat asemalle saattamaan minua. 

They saw off Bristol City without too much trouble. He voittivat Bristol Cityn melkoisen helposti. 

He tried to get her to see reason. Hän yritti saada naisen järkiinsä. 

They'll see you right. He pitävät sinusta huolen. 

He used to get so drunk, he would see pink elephants. Hän joi usein itsensä niin pahaan humalaan, että alkoi nähdä olemattomia. 

She needs her friends to see her through this difficult period. Hän tarvitsee ystäviensä tukea selvitäkseen tämän vaikean jakson yli. 

No chance at all, as far as I can see. Nähdäkseni siihen ei ole mitään mahdollisuuksia. 

Mike didn't even see it coming. Mike ei osannut aavistaa mitään. 

I've got to see a man about a dog / a horse. Minun täytyy käydä wc:ssä. 

You've always wanted to see your name in lights, right? Olet aina halunnut päästä parrasvaloihin, eikö vain? 

This odd piece of paper first saw the light of the day in 1949. Tämä outo paperinpala tuli ensimmäisen kerran esille vuonna 1949. 

If anything unexpected happens, you won't see her for dust! Jos mitään odottamatonta tapahtuu, hän poistuu paikalta hippulat vinkuen. 

He wanted to see which way the wind blows before taking a stand. Hän tunnusteli tilannetta, ennen kuin päätti kannastaan. 

Could you see your way clear to giving me a raise? Pystyisitkö antamaan minulle palkankorotuksen? 

I want to see the colour of his money before I say the car is his. Haluan varmistua siitä, että hänellä on tarpeeksi rahaa, ennen kuin luovutan hänelle

 auton. 

They are no doubt glad to see the back of him. He ovat epäilemättä iloisia päästessään hänestä eroon. 
 

Lähde: Sanakirja.fi (Et pärjää ilman tuota ohjelmaa!) 


