Budowa zdan
Uloz w poprawnej kolejnosci (odpowiedzi ponizej)
 op – ben – nog- het werk – niet – ik
 te – ik – laat – kom
 op – niet- kom – ik – tijd
 later- ik – kom
 ziek – ben – ik
 kapot – auto – is – mijn
 klaar – niet- ben – ik – nog
 baas – bel – naar – ik – mijn
 klaar- bijna – ik – ben
 vandaag – ik – thuis – blijf
 geen – heb – idee- ik
 weet – niet – ik – het
 terug – ik – straks – kom
 gaan – het werk – ik – moet – naar
 bellen – ik – mijn – moet – baas
 vrij – vragen – ik – wil
 morgen –vrij – hebben – ik – wil
 moeten – zijn – klaar- wij – morgen
 afmaken – alles – moeten – wij
 werken – morgen – ik – kom


nodig – tijd – heb – meer – ik

NEDERLANDS
1. Ik ben nog niet op het werk.
2. Ik kom te laat.
3. Ik kom niet op tijd.
4. Ik kom later.
5. Ik sta in de file.
6. Mijn auto is kapot.
7. Ik kom niet.
8. Ik ben ziek.
9. Ik ben nog niet klaar.
10. Ik bel naar mijn baas.
11. Ik ben bijna klaar.
12. Ik blijf vandaag thuis.
13. Ik weet het niet.
14. Ik heb geen idee.
15. Ik kom straks terug.
16. Ik moet naar het werk gaan.
17. Ik moet mijn baas bellen.
18. Ik wil vrij vragen.
19. Ik wil morgen vrij hebben.
20. Wij moeten morgen klaar zijn.
21. Ik moet alles afmaken.
22. Ik kom morgen werken.
23. Ik heb meer tijd nodig.

POOLS
Jeszcze nie ma mnie w pracy.
Spoznie sie.
Nie przyjde na czas.
Przyjde pozniej.
Stoje w korku.
Moje auto jest zepsute.
Nie przyjde.
Jestem chory.
Jeszcze nie skonczylem. Nie jestem jeszcze gotowy.
Dzwonie do swojego szefa.
Prawie skonczylem. Jestem prawie gotowy.
Zostane dzisiaj w domu.
Nie wiem.
Nie mam pojecia.
Wroce pozniej.
Musze isc do pracy.
Musze zadzwonic do szefa.
Chce prosic o wolne.
Chce miec jutro wolne.
Musimy jutro skonczyc.
Musze wszystko skonczyc.
Przyjde jutro pracowac.
Potrzebuje wiecej czasu.

