
Translate 2. PRZETŁUMACZ ZDANIA.

Odpowiedzi: 1. a) –, –, the b) –, the c) a, a, –  d) The, the e) the, a, – f) The, – g) the, – 2. a) The key should be at the bottom of the chest of 
drawers. b) Yesterday, I bought a beautiful, checked dress. The dress is black and blue. c) Does the president of the country live in the capital? 
d) When you turn left, you will see the post office on the right. e) – What’s the most beautiful place you’ve ever been to? – I think it’s Paris.  
I saw it when I came to France for the second time. f) I have to go to the bank before I go back home. I also need to buy a present for my sister.

a) Klucz powinien być na dole komody.

b) Wczoraj kupiłam piękną sukienkę w kratę. (Ta) sukienka jest czarno-niebieska.

c) Czy prezydent (tego) kraju mieszka w stolicy?

d) Kiedy skręci pani w lewo, po prawej stronie zobaczy pani pocztę.

e) – Jakie jest najpiękniejsze miejsce, w którym kiedykolwiek byłeś? – Myślę, że jest to Paryż. Zwiedziłem  
(dosł. widziałem) go, kiedy przyjechałem po raz drugi do Francji.

f) Muszę iść do banku, zanim pójdę z powrotem do domu. Muszę też kupić prezent dla mojej siostry.

TEMAT: ARTICLES a) I play _____  tennis every Friday evening, but _____  next Friday, I’m going to _____  cinema.
b) Are you at _____  home? I wanted to come over and give you _____  book I told you about.
c) I’ve got _____  headache. Could you bring me _____  glass of _____  water?
d) _____  police in Italy went on strike, but _____  president refused to talk to them. 
e) She used to play _____  piano when she was _____  little girl, but she hasn’t had time to practise 

since she went to _____  university.
f) _____  French are very friendly, but they don’t speak _____  English well.
g) At _____  beginning of May, I’m going to _____  hospital.

Exercise 1. UZUPEŁNIJ ZDANIA PRZEDIMKAMI A, AN LUB THE. 
JEŚLI PRZEDIMEK NIE JEST POTRZEBNY, WPISZ –.
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iron – żelazko 
ironing board – deska do prasowania
washing machine – pralka
laundry basket – kosz na pranie
clothes horse / drying rack – suszarka do ubrań
brush – szczotka
dustpan – szufelka
mop – mop
bucket – wiadro 
cloth – szmatka, ścierka
vacuum cleaner / hoover – odkurzacz
to make the bed – ścielić łóżko
to lay the table – nakrywać do stołu
to take out the rubbish – wynieść śmieci

to tidy one’s room – posprzątać swój pokój
to clean the floor/sink – umyć podłogę/zlew
to hoover/vacuum – odkurzać
to sweep the floor – zamiatać podłogę
to do the dusting / to dust (sth) – zetrzeć kurze
to do the washing up / dishes – zmywać naczynia
to load the dishwasher – załadować zmywarkę
to empty the dishwasher – opróżnić zmywarkę
to do the washing/laundry – robić pranie
to do the ironing – robić prasowanie
to do the gardening – zajmować się ogrodem
to water the plants – podlewać rośliny/kwiatki
to do the shopping – zrobić zakupy

SŁÓWKA NA WTOREK

HOUSEWORK
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Yesterday was my birthday, so I’ve decided to throw a party next weekend. Before 
I invite my friends over, I need to a) _______________  (posprzątać swój pokój). I try 
to b) _______________  (myć podłogę) every Saturday, but last weekend I was away, so 
I only c) _______________  (zamieść podłogę) quickly. I will have to d) _______________ 
(odkurzyć) the carpet in the living room and e) _______________  (podlewać 
rośliny). Fortunately, I don’t have to f) _______________  (zmywać naczynia), 
I will just need to g) _______________  (załadować i opróżnić zmywarkę). 
Yesterday, I h) _______________  (zrobić pranie) and hung the clothes on 
the i) _______________  (suszarka do prania). Maybe I’ll j) _______________  (robić 
prasowanie) and k) _______________  (zetrzeć kurze) today. If I have enough time, 
I’ll also l) _______________  (zrobić zakupy). I’ve already m) _______________ 
(wyrzucić śmieci) today, but I forgot to n) _______________  (ścielić łóżko). Actually, 
it happens quite a lot, but before my friends come, I’ll make sure I’ll do it. I want to 
prepare a fancy dinner, so I’m going to have to o) _______________  (nakrywać do 
stołu). If I have some time left, I might p) _______________  (zajmować się ogrodem), 
but it’s not necessary because my gardener comes every other Saturday.

Exercise 1. PRZETŁUMACZ FRAGMENTY ZDAŃ NA JĘZYK ANGIELSKI. 
PAMIĘTAJ O ODMIANIE CZASOWNIKÓW.

Exercise 2. PODPISZ PRZEDMIOTY ICH ANGIELSKIMI NAZWAMI.

Odpowiedzi: 1. a) tidy my room b) clean the floor c) swept the floor d) vacuum/hoover e) water the plants 
f) do the washing up / dishes g) load and empty the dishwasher h) did the washing/laundry i) clothes horse 
/ drying rack j) do the ironing k) (do) the dusting l) do the shopping m) taken out the rubbish n) make the 
bed o) lay the table p) do the gardening 2. a) washing machine b) hoover c) bucket d) mop e) iron f) brush 
g) cloth h) laundry basket i) dustpan j) ironing board

TEMAT: HOUSEWORK

a) _ _ _ _ _ n _     m _ _ _ _ _ _ 

b) h _ _ _ _ _

c) _ _ c _ _ _

d) _ _ _

e) _ r _ _

f) _ _ _ s _

g) c _ _ _ _

h) l _ _ _ _ _ _    _ a _ _ _ _

i) _ u _ _ _ _ _

j) _ _ _ n _ _ _      _ _ _ r _
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