
ADDICTIONS / DIY / FAULTY GOODS 
 

1. ADDICTIONS 
Translate the words in brackets into English. 

1 (Dopalacze) DESIGNER DRUGS  are believed to quickly lead to addiction. 

2 Not everyone knows that taking ecstasy and marijuana (uszkadza pamięć) IMPAIRS MEMORY . 

3 Common signs of (wdychania kokainy) SNORTING COCAINE  include nosebleeds, loss of the sense of 

smell and a chronically runny nose. 

4 Alcohol and tranquilizers produce the most dangerous physical (objawy odstawienia) WITHDRAWAL 

SYMPTOMS  which include heart attacks and strokes. 

5 Millions of young people die every year from (przedawkowania heroiny) AN OVERDOSE/ A HEROINE 

OVERDOSE. 

2. DIY  

•https://www.thespruce.com/top-electrical-tools-1152575 

•https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-1160

55.php  

Zadanie: Wykonaj quiz na stronie: joinmyquiz.com pt."3TPS tools" kod: 16392136   

deadline: 5:00 pm, the 26th  October 2020 

3. FAULTY GOODS 

Everyday problems http://toefl.uobabylon.edu.iq/papers/ibt_2015_41955588.pdf str. 81 

What do you do when a device breaks down? 

Do you try to repair it yourself or do you get / have it repaired? 

KONSTRUKCJA HAVE SOMETHING DONE  
 

Have something done pozwala nam powiedzieć, że ktoś coś dla kogoś robi. Oznacza 
to, że podmiot tego zdania sprawił, że jakaś czynność nastąpiła, ale sam jej nie 
wykonał. Konstrukcja have something done podkreśla wykonywaną czynność, raczej 
niż osobę, która ją wykonuje. 

osoba  have rzeczownik III forma czasownika  reszta zdania 

I  have my car washed once a week. 

 

I wash my car once a week. 
Myję mój samochód raz w tygodniu. (JA myję mój samochód) 

https://www.thespruce.com/top-electrical-tools-1152575
https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-116055.php
https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-116055.php
https://quizizz.com/join?gc=07781192
http://toefl.uobabylon.edu.iq/papers/ibt_2015_41955588.pdf
http://toefl.uobabylon.edu.iq/papers/ibt_2015_41955588.pdf


 

I have my car washed once a week. 
Myję mój samochód raz w tygodniu. (KTOŚ myje mój samochód za mnie np. w myjni). 

W języku polskim nie ma konstrukcji odpowiadającej have something done, stąd mogą 
się pojawić spore różnice w tłumaczeniach. 

 
  

I have my car washed every week.  Myją mi samochód co tydzień. 
Mam myty samochód co tydzień. 
(obsługa) myje mi samochód co tydzień. 
Myję samochód co tydzień. 

 

Zadanie: Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have, tak aby zachować znaczenie zdania 

wyjściowego.  

1). My mobile phone is being mended by a serviceman now. 

I ______________ my phone mended now. 

2). My coat was washed at the dry-cleaner's last week. 

I ______________ my coat washed at the dry-cleaner's last week. 

3). I'm going to employ a builder to repair the roof of my house. 

I'm going to ______________ the roof of my house repaired. 

4). She has hired a famous designer to design her wedding dress. 

She ______________ her wedding dress designed by a famous designer. 

5). The hairdresser was dying my hair. 

I ______________ my hair dyed. 

6). Mary's housekeeper cleans all the windows every month. 

Mary ______________ all the windows cleaned every month. 

 

Zadanie: Użyj wyrażenia "have something done" w następujących zdaniach: 

1. A painter paineted our house last month. We ... 

2. Someone has stolen my motorbike. I .... 

3. The dentist has taken out all of John's teeth. John ... 

4. The hairdresser is cutting my hair now. I ... 

5. A plumber will repair the sink in our kitchen soon. We ... 

Wykonane prace pisemne, zadania itp. słuchacze mają przesyłać na pocztę home na adres e-mail: 

zdalne2021@bcebielsko.pl 

 
Informacje dla Państwa dotyczące logowania:  

 

mailto:zdalne2021@bcebielsko.pl


serwer: poczta.home.pl 
 
login: zdalne2021@bcebielsko.pl 
 
W celu usprawnienia pracy i łatwiejszej lokalizacji dla którego nauczyciela jest przeznaczona praca, można 
poprosić słuchaczy aby w nazwie wysyłanych Państwu plików pojawiła się np. nazwa przedmiotu, klasa, nazwisko 
wykonawcy.  

 

 

http://poczta.home.pl/
mailto:zdalne2021@bcebielsko.pl

