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Garden 

1 Podlej kwiaty / rośliny. Water the flowers / plants.  

2 Opryskaj kwiaty / rośliny nawozem. Spray the flowers / plants with fertilizer.  

3 Jak pozbywasz się chwastów?  How do you get rid of weeds? 

4 Używam środków chemicznych do walki z 

chwastami.  

I use chemicals to fight with weeds.  

5 Skoś trawnik  Mow the lawn. [to mow / mowed / mown] 

6 Jak często nawozisz trawnik?  How often do you fertilize the lawn? 

7 Jakie krzewy i drzewa masz w ogrodzie? What bushes and trees do you have in your garden? 

8 Mam “dobrą rękę” do roślin.  I have green fingers.  

9 Posadziłem kilka krzaków borówek.  I have planted some blueberry bushes. 

10 Rolnicy posiali pszenicę.  Farmers have sown wheat.  [to sow / sowed / sown] 

 

 

 

Home makeover.  

1 Szukam dobrego fachowca / kafelkarza / 

elektryka / hydraulika. 

I have been looking for a good repairman / tiler / 

electrician / plumber. 

2 Prawdziwa z niego “złota rączka”. He is a real handyman. 

3 Potrafię położyć panele.  I can put the floor panels.  

4 Powinieneś wygładzić ściany / zrobić gładzie. You should smooth the walls / plaster the walls. 

5 Czy potrafisz tapetować i malować?  Can you wallpaper and paint?  

6 Wyburzyłem ścianę.  I have knocked the wall. 

7 Wybudowałem ściankę gipsowo kartonową.  I have built / erected a drywall / plasterboard wall. 

8 Zamierzam wykafelkować łazienkę.  I am going to tile the bathroom. 

9 Piękne kafelki są drogie.  Beautiful tiles are expensive.  

10 Fachowcy wstawią mi drzwi, okna oraz bramę 

garażową. 

Repairmen will fit door, windows and garage gate for 

me. 
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Buzz 

1 Jestem abstynentem od kilku lat.  I have been a teetotaler for a couple of years.  

teetotaler [tiːˈtəʊtələ] 

2 Czy masz w rodzinie alkoholika? Have you got an alcoholic in your family? 

3 Alkoholizm jest poważnym problemem.   Alcoholism is a serious problem.  

4 Nie zapomnij kupić butelki słodkiego / 

półsłodkiego wina.  

Don’t forget to buy a bottle of sweet / semi-sweet 

wine. 

5 W przeszłości wypijała butelkę wytrawnego / 

półwytrawnego wina do kolacji.  

She used to drink a bottle of dry / semi-dry wine to the 

supper. 

6 Ile kosztuje dobre, francuskie wino? How much is good, French wine?  

7 Uwielbiam whisky, rum, gin, wódkę.  I love / I adore whisky, rum, gin, vodka.  

8 Zdrówko!  Cheers! 

9 Podawaj Martini z lodem i plasterkiem cytryny. Serve Martini with ice and a slice of lemon.  

10 Nie zapomnij schłodzić wina / szampana.  Don’t forget to chill the wine / champagne.  

 

 

Tea and coffee 

1 Czy potrafisz zaparzyć dobrą kawę / herbatę?  Can you brew good coffee / tea?  

2 Preferuję łagodną / mocną kawę.  I prefer mild / strong coffee. 

3 Czy słodzisz kawę?  Do you sweeten coffee? 

4 Mój dziadek zwykł był pijać kawę mieloną. My grandpa used to drink ground coffee. 

5 Nie lubię kawy rozpuszczalnej. I don’t like instant coffee. 

6 Nie rozumiem, dlaczego ludzie piją kawę 

bezkofeinową.  

I don’t understand why people drink decaffeinated / 

decaf coffee.  

7 Pijam tylko herbatę liściastą.  I only drink leaf tea. 

8 Nie używam herbaty w torebkach. I don’t use tea bags.  

9 Zielona herbata jest zdrowsza od czarnej. Green tea is healthier than black tea.  

10 Zaparzaj herbatę przez 2 lub 3 minuty. Brew tea for two - three minutes.  
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Cakes & baking. 

1 Piekę ciasto od 20 minut. I have been baking cake for 20 minutes.  

2 Wymieszaj mąkę z proszkiem do pieczenia. Mix flour with baking powder. 

3 Dodaj cukru / soli / sody. Add sugar, salt, baking soda. 

4 Warto dodać bakalii.  It is worth adding nuts and dry fruits. 

5 Czy mamy wszystkie składniki? Do we have all the ingredients?  

6 Połącz wszystkie składniki.  Combine all the ingredients. 

7 Potrzebujemy droższy, śmietany, kefiru. We need yeast, cream, kefir.  

8 Uwielbiam sernik, makowiec, pączki. I love / adore cheesecake, poppy seed cake, 

doughnuts.  

9 Wyrabiać / Rozwałkować ciasto.  Knead / Roll up dough.  

knead [niːd]; dough [dəʊ] 

10 Przygotuj krem, galaretkę, polewę.  Prepare cream, jelly, coating.  

11 Ubij jajka. Beat / Whisk the eggs.  

12 Ubij białka. Whip the whites.  

13 Musisz utrzeć masło i cukier. Cream butter and sugar. 

14 Aby zrobić bezę ubij białka i cukier, wlej 

miksturę do formy, następnie upiecz. 

To make meringue, whip the whites with sugar, pour 

into mould and bake.  
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Food preparation.  

1 Pokrój ser, szynkę, schab, chleb (na plasterki, 

kromki). 

Slice the cheese, ham, loin, bread. 

2 Pokrój cebulę, marchewkę w kostkę. Dice the onion / carrot. 

3 Przekrój bułkę.  Cut the roll. 

4 Usmaż rybę, kotleta.  Fry the fish / pork chop. 

5 Zapiekaj makaron z warzywami. Bake pasta with vegetables.  

6 Piecz mięso przez godzinę. Roast the meat for an hour.  

7 Ziemniaki są rozgotowane / niedogotowane. Potatoes are overcooked / undercooked. 

8 Ta ryba jest surowa.  This fish is raw. / raw [rɔː] 

9 Lubię krwistego / średnio-wypieczonego /dobrze 

wypieczonego steka.  

I like rare / medium / well-done steak. 

steak [steɪk] 

10 Duś mięso z warzywami. / Gulasz. Stew the meat with vegetables. / stew [stju] 

11 Warzywa gotowane na parze są zdrowe. Steam vegetables are healthy. 

12 Posmaruj masłem, margaryną, dżemem. Spread with butter, margarine, jam. 

13 Posyp pizzę serem.  Sprinkle the pizza with cheese. 

14 Ten sos jest zbyt słony / pikantny / tłusty / 

kaloryczny. 

This sauce is too salty / spicy/ fatty / calorific.  

15 To danie jest mdłe / bez smaku. This dish is bland / without taste.  

16 Musisz zmielić mięso na klopsy.  

Młynek do kawy / Maszynka do mięsa.  

You need to grind / mince some meat for meatballs. 

coffee grinder/ meat grinder = meat mincer  

grind [ɡraɪnd] / ground / ground 

 

 

Washing and ironing.  

1 Czyszczę garnitury męża chemicznie. 

Garnitury męża są czyszczone chemicznie. 

I dry-clean my husband’s suits. 

My husband’s suits are dry-cleaned.  

2 Zanieś płaszcz do pralni chemicznej. Take the coat to the dry-cleaner’s.  

3 Jak często korzystasz z pralni na monety? How often do you use coin laundry? 

4 Kupiłem nową suszarkę bębnową. (maszyna) I have bought a new tumble dryer.  

5 Powieś pranie na suszarce. Hang out the washing on the clothes dryer.  

6 Dodaj odplamiacza / środka do zmiękczania 

tkanin.  

Add stain remover / fabric softener.  

7 W jakiej temperaturze pierzesz wełniane 

swetry?  

In what temperatures, do you wash wool sweaters?  

8 Muszę zrobić pranie.  I need to do the laundry / do the washing.  

9 Czy prasujesz bieliznę?  Do you iron underwear?  

10 Nie znoszę prasować koszuli.  I hate ironing shirts. / iron [ˈaɪən] 

11 Rozprasuj zagniecenia.  Iron the creases.  

	


