1.

Szkoda, że nie wiem, jak zrobić to ćwiczenie.

2.

Poszedł na dziesięciomilowy spacer.

3.

Na koncert przyszło mało osób.

4.

Powiedz mi, gdzie jest najbliższy pub.

5.

W piątek oglądam mecz koszykówki.

6.

Uczniowie skończą egzaminy maturalne do końca czerwca.

7.

Dobrze. Biorę to!

8.

Gdybym chciała, to bym to teraz zrobiła.

9.

Ile razy byłeś na Wyspach Kanaryjskich?

10. W oceanie jest dużo wody.
11. Nasz szef zamierza przybyć do Londynu w przyszłym tygodniu.
12. Czy chciałabyś trochę kawy?
13. Jeżeli masz pytania, nie wahaj się zapytać.
14. Nie mógł tego zrobić. Nie było go na przyjęciu.
15. Mało się zastanawiała, co o tym sądziliśmy.
16. Sugeruję, abyś to zrobił bez zwłoki.
17. Jak ci się układa z Tomem?
18. Wolałabym, abyś skończył koszenie trawnika zanim przyjdą goście.
19. Czemu nie polecisz do Kanady?
20. Wierzy się, że ta wieża została zbudowana w starożytnych czasach.
21. Kiedy kota nie ma, myszy szaleją.
22. Nie wolno ci tyle pracować!
23. Za młodu zwykłem wchodzić na każde drzewo.
24. Przyzwyczaiłam się do wstawania o świcie.
25. Powinnaś była go o to zapytać.
26. Wolę piłkę nożną od ręcznej.
27. Kto jest za to odpowiedzialny?
28. Za co odpowiada p. Kowalski?
29. Gdyby to wtedy miał, to by tego użył.
30. Ostrzegł mnie, bym tego nie robił.
31. Powiedziała mi, że wróci po południu.
32. Dziś w centrum miasta był straszny zator samochodowy.
33. Mam nadzieję, że istnieje sprawiedliwość na tym świecie.
34. Szukaliśmy go wszędzie, ale go nie znaleźliśmy, jakby bawił się z nami w chowanego. (everywhere)
35. To, czego mi potrzeba, to długie wakacje.
36. Jak mam zapisać słowo /teə(r)/?
37. Spacerował po parku, gwiżdżąc wesołą melodyjkę.
38. Skończywszy rozmowę z szefem, poszedł do swojego biura, zawiedziony jej wynikiem.
39. Pomimo tego, że uczę się angielskiego od wielu lat, nadal nie umiem przetłumaczyć niektórych zdań.
40.

Mówię ci, musisz nad tym popracować!

