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CHRISTMAS – sentence translation 

1. Jaką choinkę zamierzasz kupić, naturalną czy sztuczną? (Christmas tree / natural / artificial) 

2. Niepotrzebnie kupiłem naturalną choinkę.  

3. Kiedy ubierzesz choinkę? (to decorate)  

4. Nie zamierzam ubierać choinki przed Wigilią. (Christmas Eve) 

5. Kto ubiera choinkę w twoim domu? 

6. Jakimi ozdobami dekorujesz choinkę? (decorations)  

7. Zamierzam powiesić (hang) bombki, (baubles) łańcuchy (chains) oraz światełka (fairy lights) na choince. 

8. Jakie są typowe ciasta świąteczne? 

9. Czy powinnam upiec sernik czy  makowiec? (bake / cheesecake / poppy seed cake) 

10. Kilka dni temu upiekłam pierniki. (gingerbread) 

11. Zaczniemy kolację wigilijną kiedy pierwsza gwiazdka pojawi się na niebie. (appear in the sky) 

12. Jakich składników (ingredients) używasz do pierników? 

13. Uwielbiam brać udział w pasterce. (Midnight Mass) 

14. O której godzinie wróciłeś z pasterki w zeszłym roku  

15. Czy znasz polskie kolędy? (carols) 

16. Komu zazwyczaj dajesz prezenty? 

17. Od kogo dostałeś prezenty w zeszłym roku? 

18. Właśnie nakryłam do stołu. (lay the table)  

19. Nie zapaliłem świec jeszcze. (light the candles) 

20. Czy włożyłeś sianko pod obrus? (hay / tablecloth)  

21. Czy zostawiasz jedno puste miejsce przy stole? (additional place) 

22. Czy ryba jest już usmażona? / Czy mógłyś zacząć smażyć rybę?  

23. Nie będziemy jedli karpia (carp) w tym roku. Być może zjemy łososia lub dorsza. (salmon / cod) 

24. Nie przygotowałam galarety rybnej jeszcze. (fish in aspic) 

25. Czy mógłbyś spróbować kiszonej kapusty z grzybami? (sour cabbage with mushrooms) 

26. Wolę barszcz od zupy grzybowej. (prefer sth / to sth  / beetroot soup / mushroom soup) 

27. Nie znoszę kompotu z suszonych owoców. (dry-fruit compote) 

28. W zeszłym roku widziałam żywą szopkę z prawdziwymi zwierzętami. (live crib /live nativity scene) 

29. Czy łamiesz się opłatkiem z bliskimi? (wafer / exchange ) 

30. Co symbolizuje opłatek?  (symbolize)  
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KEY 

1. What Christmas tree are you going to buy: natural or an artificial one?  

2. I needn’t have bought a natural Christmas tree.  

3. When will you decorate the Christmas tree?  

4. I am not going to decorate the Christmas tree before Christmas Eve. 

5. Who decorates the Christmas tree in your house?  

6. What decorations do you put on your Christmas tree?  

7. I am going to hang some baubles, chains and fairy lights on the Christmas tree. 

8. What are typical Christmas cakes?  

9. Should I bake a cheesecake or a poppy seed cake? 

10. I baked some gingerbread a few days ago. 

11. We will start Christmas Eve when the first star appears in the sky. 

12. What ingredients do you use to make gingerbread? 

13. I enjoy taking part in Midnight Mass. 

14. What time did you come back home from Midnight Mass? 

15. Do you know Polish carols?  

16. Who do you give presents to?  

17. Who did you get presents from last year?  

18. I have already laid the table. 

19. I haven’t lit the candles yet.  

20. Have you put some hay under the tablecloth? 

21. Do you leave one additional place at the table?  

22. Is the fish fried? Could you start frying the fish?   

23. We won’t eat carp this year. We might eat some salmon or cod.  

24. I haven’t prepared fish in aspic yet.  

25. Could you try some sour cabbage with mushrooms? 

26. I prefer beetroot soup to mushroom soup. 

27. I hate dry-fruit compote. 

28. I saw a live crib with real animals last year.  

29. Do you exchange wafer with the nearest?  

30. What does wafer symbolize?  


