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Rosyjski na Szóstkę
Słownictwo do części 2

Zestaw 16-2
чистить зубы

myć zęby

я чищу, ты чистишь, он, она, оно чистит

ja czyszczę, ty czyścisz, on, ona, ono czyści

мы чистим, вы чистите, они чистят

my czyścimy, wy czyścicie, oni czyszczą

мыть руки

myć ręce

я мою, ты моешь, он, она, оно моет

ja myję, ty myjesz, on, ona, ono myje

мы моем, вы моете, они моют

my myjemy, wy myjecie, oni myją

я иду, ты идёшь, он, она, оно идёт

ja idę, ty idziesz, on, ona, ono idzie

мы идём, вы идёте, они идут

my idziemy, wy idziecie, oni idą

Моя мама идёт на работу в половине
восьмого.

Moja mama idzie do pracy o wpół do ósmej.

Она работает с восьми до двух.

Ona pracuje od ósmej do drugiej. / Pracuje od ósmej
do drugiej.

Обычно моя мама работает с понедельника
по среду с восьми до двух часов.

Zwykle moja mama pracuje od poniedziałku do środy
od ósmej do godziny drugiej.

делать уроки

odrabiać lekcje

гулять

spacerować

велосипед

rower

кататься на велосипеде

jeździć na rowerze

После обеда я катаюсь на велосипеде или
гуляю.

Po obiedzie jeżdżę na rowerze lub spaceruję. / Po
południu jeżdżę na rowerze lub spaceruję.

делать покупки

robić zakupy

убирать квартиру

sprzątać mieszkanie
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я ужинаю

jem kolację

после ужина

po kolacji

Что ты ещё делаешь после ужина?

Co jeszcze robisz po kolacji?

Я принимаю душ.

Biorę prysznic.

я принимаю, ты принимаешь, он, она, оно
принимает

ja przyjmuję, ty przyjmujesz, on, ona, ono przyjmuje

мы принимаем, вы принимаете, они
принимают

my przyjmujemy, wy przyjmujecie, oni przyjmują

Каждый день я ложусь в половине десятого.

Codziennie kładę się o wpół do dziesiątej.

я ложусь, ты ложишься, он, она, оно ложится

ja się kładę, ty się kładziesz, on, ona, ono się kładzie

мы ложимся, вы ложитесь, они ложатся

my się kładziemy, wy się kładziecie, oni się kładą

ложиться спать

kłaść się spać
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