
Przetłumacz poniższe fragmenty na język angielski w taki sposób, aby powstały zdania poprawne pod
względem logicznym i gramatycznym. Wszystkie wpisane wyrazy muszą być zapisane poprawnie pod
względem ortografii i zasad gramatycznych. Pamiętaj, że możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.

 (Czy planujesz) .................................................. invite distant family to your wedding?
 Where would you go (gdybyś miał wystarczająco) ............................................. money?
 I (nie muszę) ................................... clean my room every day. 
 I think you (popełniasz błąd) ......................................... signing this contract.
 (Porozmawiajmy o) ...................................... this idea during the next meeting. 
 Mike asked me (czy mogę pomóc) .................................................... him prepare the food for the
party.
 (Nie będzie) .................................................. a meeting with the president in our town.
 The patient (czeka na) ...................................... the doctor for about an hour. 
 My father (kiedyś czytał) ........................................... a lot of detecitve stories in the past.
 This house (został kupiony przez) ............................................... a famous musician recently.
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Zadanie 3

Napisz wypracowanie na poniższy temat.

napisz, dlaczego zdecydowaliście się na taką sesję
opisz, jak się przygotowaliście do tej sesji
wyjaśnij, co ci się nie podobało w takiej formie spędzania czasu
zapytaj koleżankę, jakie są jej ulubione sposoby spędzania czasu z przyjaciółmi.

Razem ze znajomymi brałeś/aś udział sesji fotograficznej. W liście do koleżanki z Anglii:

Dear Ann,
you'll never believe how I spent lat weekend. Me and my friends had a photo session! 



Przetłumacz poniższe fragmenty na język angielski w taki sposób, aby powstały zdania poprawne pod
względem logicznym i gramatycznym. Wszystkie wpisane wyrazy muszą być zapisane poprawnie pod
względem ortografii i zasad gramatycznych. Pamiętaj, że możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.

 (Czy planujesz) Are you planning / going to invite distant family to your wedding?
 Where would you go (gdybyś miał wystarczająco) if you had enough money?
 I (nie muszę) don't have to clean my room every day. 
 I think you (popełniasz błąd) are making a mistake signing this contract.
 (Porozmawiajmy o) Let's talk about this idea during the next meeting. 
 Mike asked me (czy mogę pomóc) if I could help him prepare the food for the party.
 (Nie będzie) There won't be a meeting with the president in our town.
 The patient (czeka na) has been waiting for the doctor for about an hour. 
 My father (kiedyś czytał) used to read a lot of detecitve stories in the past.
 This house (został kupiony przez) has been bought by a famous musician recently.
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Napisz wypracowanie na poniższy temat.

napisz, dlaczego zdecydowaliście się na taką sesję
opisz, jak się przygotowaliście do tej sesji
wyjaśnij, co ci się nie podobało w takiej formie spędzania czasu
zapytaj koleżankę, jakie są jej ulubione sposoby spędzania czasu z przyjaciółmi.

Razem ze znajomymi brałeś/aś udział sesji fotograficznej. W liście do koleżanki z Anglii:

Dear Ann,
you'll never believe how I spent lat weekend. Me and my friends had a photo session! 

 Why are the children playing in
this way?
 Would you like to be a professional
photographer? Why (not)?
 Describe a situation in which
someone took a photo of you.

1.

2.

3.


