TŁUMACZENIE ZDAŃ IIIA
1. Owce hoduje się dla wełny lub mięsa.
2. Złowiłem pięć pstrągów w pół godziny.
3. Upolowaliśmy dzisiaj rano trzy bażanty.
4. Bażanty to piękne ptaki.
5. Jego poglądy polityczne (politics) stają się coraz bardziej radykalne.
6. Politykę trudno jest zrozumieć.
7. Statystyka to dział matematyki.
8. W ich sprawozdaniu jest kilka nadzwyczaj ciekawych danych statystycznych.
9. Tu jest bardzo dobra akustyka.
10. Te dane bardzo zaskakujące.
11. Odra jest chorobą zakaźną.
12. Narody Europy są bardzo różnorodne.
13. Dlaczego ludzie ą tacy okrutni?
14. Kiedy zaczęła się burza, bydło pasło się na łące.
15. Policja szuka dwóch zbiegłych więźniów.
16. W tej wiosce żyje ponad trzysta osób.
17. Istnieją obawy, ze zginęło kilka tysięcy osób. (Several...)
18. Mój brat mieszka na wsi.
19. Setki ludzi wyległy na ulice.
20. Profesor przedstawi swoje nowe hipotezy na jutrzejszym wykładzie.
21. Te zmiany następują automatycznie jako reakcja na bodźce zewnętrzne.
22. Stany Zjednoczone są światowym mocarstwem.
23. Narody Zjednoczone zrzeszają ponad 100 państw członkowskich.
24. Warcaby to gra dla dwóch osób.
25. Na świecie jest kilka miast o nazwie Londyn. (Nie używaj: call, name.)
26. To jest niebezpieczne skrzyżowanie.
27. Podczas drugiej wojny światowej pałac by! używany jako wojskowy punkt dowodzenia.
28. Drzwi frontowe były zamknięte na klucz.
29. Lornetka to przyrząd, który sprawia, że odległe przedmioty wydają się być bliżej.
30. Potrzebne nam są dwie nowe wagi.
31. Ta waga nie jest zbyt dobra.
32. Albo zawodnicy, albo trener musi pójść na ustępstwa.
33. Albo trener, albo zawodnicy muszą pójść na ustępstwa.
34. Albo ty jesteś odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo, albo ja jestem.
35. Ani on, ani jego brat jeszcze nie przybył.
36. Nie wiemy, jaka jest wartość tych taśm.

37. To czego potrzebujemy najbardziej, to bombowce dalekiego zasięgu.(What we... long-range bombers.)
38. To czego potrzebujemy najbardziej, to nowy kombajn.(What w e... a new combine harvester.)
39. W pokoju jest pies i kot.
40. Chleb z masłem jest bardzo pożywny.
41. Chleb i masło są tu droższe niż w Stanach.
42. Dwadzieścia funtów nie jest dużą sumą pieniędzy w dzisiejszych czasach.
43. “Trzy mate świnki” byty pierwszą książką, którą przeczytałem.
44. Minęły trzy lata, odkąd wyjechałem z Poznania.
45. Trzy lata to dla mnie długi okres.
46. W zeszłym roku popełniono kilka błędów.
47. Wydaje mi się, ze więcej niż jedna osoba została ranna w wypadku.
48. Żaden z nas nigdy o tym nie słyszał.
49. Żadna z tych informacji nie jest wiarygodna.
50. Większość ludzi jest uczciwa.
51. Większość szkód została spowodowana przez wiatr.
52. Moja rodzina to straszne śpiochy.
53. Przeciętna rodzina w tym kraju ma samochód.
54. Nasza drużyna jest dzisiaj w bardzo dobrym nastroju.
55. Na koncercie było dużo publiczności.
56. Publiczność wiwatowała na część artystów.
57. On nie ma dużego doświadczenia.
58. To było bardzo nieprzyjemne przeżycie.
59. Do produkcji mebli często używa się drewna.
60. Czarownica mieszkała w małym lesie za dwoma wzgórzami.
61. On właśnie wydał nową książkę do gramatyki języka angielskiego.(Nie używać słowa book.)
62. Studiowanie gramatyki to dobra zabawa.
63. Zamierzamy kupić kilka nowych mebli.
64. Podajemy wiadomości.
65. To jest bardzo ciekawa wiadomość.
66. Ona nie poczyniła ostatnio dużych postępów.
67. Jego badania naukowe są bardzo interesujące.
68. Powinieneś słuchać moich rad.
69. W zeszłym miesiącu wydaliśmy zbyt dużo pieniędzy na sprzęt stereo.
70. Pieniądze są źródłem wszelkiego zła.

