Uzupełnij zdania. / Przetłumacz zdania na język angielski:
a) Co jest między tobą a nią?
b) Czy ktokolwiek tutaj jest lekarzem?
c) Nie pozwól dzieciom uŜywać telefonu.
d) Dlaczego mieszkasz ze swoją siostrą?
e) Tęskniłaś za mną, gdy tam byłaś?
f) Powiedz mi czego szukasz.
g) Ona zjadła całe jedzenie, jakie dla siebie przygotowaliśmy.
h) Nie wyszłabym za faceta bez kasy.
i) Czy chciałabyś trochę więcej lodów?
j) Ile wiadomości jest w skrzynce odbiorczej?
k) Dobrze jest znać obce języki.
l) Twoja wiza zostanie sprawdzona na lotnisku.
m) Ona wiedziałaby co zrobić, gdyby tu była.
n) ‘Will you be here next week?’
He wanted to know __________________________________________.
o) People look for _________________ and love. HAPPY
p) I didn’t need it so I threw it ___________.
q) Jego dom nie był zbyt duŜy, nie?
r) To jest ta pani, której ojciec był malarzem.
s) Nie wolno im tutaj pić piwa.
t) This is the most _____________ river in Poland.
polluted
polluting pollution
u) No wonder he is an engineer. He has always been (dobry z matematyki)
__________________________.
v) Gdy zgasły światła, zapaliłam świeczkę.
w) Kupilibyśmy ten dom, gdyby był w lepszej lokalizacji.
x) Ci panowie wymieniają nasze podłogi od 10 dni.
y) Jeszcze nie pomalowałem wszystkich pokoi.
z) Zwolnij! Dlaczego idziesz tak szybko?
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Rozwiązanie:
a) What is between you and her? b) Is anybody here a doctor? c) Don’t let the kids use the phone. d) Why do you live with your sister? e)
Did you miss me when/while you were there? f) Tell me what you are looking for. g) She ate all the food (that) we had prepared for
ourselves. h) I wouldn’t marry a guy without money. i) Would you like (to have) some more ice-cream? j) How many messages are there in
the inbox? k) It’s good to know foreign languages. l) Your visa will be checked/verified at the airport. m) She would know what to do if she
was here. n) if I would be there the following week. Czy będziesz tu w przyszłym tygodniu? On chciał się dowiedzieć, czy będę tam w
następnym tygodniu. o) happiness, Ludzie poszukują szczęścia i miłości. p) away, Nie potrzebowałem tego, więc to wyrzuciłem. q) His
house wasn’t too big, was it? r) This is the lady whose father was a painter. s) They mustn’t drink beer here. t) polluted, To jest najbardziej
zanieczyszczona rzeka w Polsce. u) good at maths, Nic dziwnego, Ŝe on jest inŜynierem. Zawsze był dobry z matematyki. v) When the lights
went off, I lit a candle. w) We would buy this house if it was in a better location. x) These guys have been exchanging our floors for 10 days.
y) I haven’t painted all the rooms yet. z) Slow down! Why are you walking so fast?

