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Przeanalizuj tabelkę dostępną pod tym linkiem i rozwiąż zadania. 
 
 
Przetłumacz zdania z hiszpańskiego na angielski. 
 
1. Todavía no hemos hecho la cama. 
 
2. Estoy cansada porque he trabajado mucho.  
 
3. Nunca he estado en China.  
 
4. Hoy hemos empezado las vacaciones.  
 
5. Acaban de informarnos de la cancelación del vuelo. 

 
 
 
Przetłumacz zdania z angielskiego na hiszpański. 
 
1. I haven’t talked to Julia yet. 
 
2. We’ve lived in this district for 5 years.  
 
3. Have they done the dishes already? 
 
4. Where have you been?  
 
5. It’s the first time she’s traveled on her own.  
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Przetłumacz zdania z polskiego na angielski i hiszpański. 
 
1. Zjadłeś już?  
 
2. Pierwszy raz jestem w twoim domu.  
 
3. Czy kiedykolwiek tańczyłeś salsę? 
 
4. Wszystko jest brudne, co się tutaj stało? 
 
5. Od dwóch godzin czytam podręcznik i jeszcze niczego się nie nauczyłem.  
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Odpowiedzi:  
 
Przetłumacz zdania z hiszpańskiego na angielski. 
 

1. Todavía no hemos hecho la cama. 
We haven’t made the bed yet.  
 

2. Estoy cansada porque he trabajado mucho.  
I’m tired because I’ve worked a lot. 
 

3. Nunca he estado en China.  
I’ve never been to China.  
 

4. Hoy hemos visto dos películas.  
Today we have seen two films. 
 

5. Acaban de informarnos de la cancelación del vuelo. 
They’ve just informed us about the cancellation of the flight. 

 
 
Przetłumacz zdania z angielskiego na hiszpański. 
 

1. I haven’t talked to Julia yet. 
Todavía no he hablado con Julia. 

 
2. We’ve lived in this district for 5 years.  

Llevamos 5 años viviendo en este barrio. 
 
3. Have they done the dishes already? 

¿Han fregado los platos ya? 
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4. Where have you been?  

¿Dónde has estado? 
 
5. This is the first time she has traveled on her own.  

Es la primera vez que ella viaja por su cuenta. 
 
Przetłumacz zdania z polskiego na angielski i hiszpański. 
 

1. Zjadłeś już?  
ES: ¿Has comido ya? 
EN: Have you eaten yet? 

2. Pierwszy raz jestem w twoim domu.  
ES: Es la primera vez que estoy en tu casa. 
EN: This is the first time I have been in your house. 

3. Czy kiedykolwiek tańczyłeś salsę? 
ES: ¿Has bailado salsa alguna vez? 
EN: Have you ever danced salsa? 

4. Wszystko jest brudne, co się tutaj stało? 
ES: Todo está sucio, ¿qué ha pasado aquí? 
EN: Everything is dirty, what happened here? 

5. Od dwóch godzin czytam podręcznik, ale jeszcze niczego się nie nauczyłem.  
ES: Llevo dos horas leyendo el manual, pero todavía no he aprendido nada. 
EN: I’ve been reading the textbook for two hours, but I haven’t learned 
anything yet. 


