
DAILY ROUTINE  VOCABULARY 

 

PART I 

1. wake up - budzić się 

2. get up - wstawać 

3. make the bed - ścielić łóżko 

4. brush one's teeth - szczotkować zęby 

5. wash one's face - myć twarz 

6. comb one's hair - czesać włosy 

7. brush  one's hair - szczotkować włosy 

8. get dressed - ubierać się 

9. have breakfast - jeść śniadanie 

10. have dinner - jeść obiad, obiadokolację 

11. have tea - jeść podwieczorek 

12. have supper - jeść kolację  

13. go to work - iść do pracy 

14. have 5 lessons - mieć 5 lekcji 

15. go to school - iść do szkoły 

16. start work - rozpocząć pracę 

PART II 

1. finish work - kończyć pracę 

2. do housework - wykonywać prace 

domowe np. sprzątanie 

3. prepare a meal - przygotować posiłek 

4. do homework - odrabiać zadanie 

domowe 

5. go for a walk - iść na spacer 

6. play computer games - grać w gry 

komputerowe 

7. read a book - czytać książkę 

8. come back home - wracać do domu 

9. meet friends - spotykać się z 

przyjaciółmi 

10. stay at home - zostać w domu 

11. watch TV - oglądać telewizję 

12. do the dishes, wash up, wash the 

dishes, do the washing-up - zmywać 

naczynia 

13. have a shower (BE), 

       take a shower (AE)- brać prysznic 

14.  have a bath (BE), 

        take a bath (AE) - brać kąpiel 

15. go to bed, go to sleep - iść spać 

16. sleep - spać 

PART III  

1. do chores - wykonywać prace domowe, 

sprzątać 

2. sweep the floor - zamiatać podłogę 

3. mop the floor - zmywać podłogę 

4. vacuum (AE), do the vacuuming,  

hoover (BE) - odkurzać 

5. dust - ścierać kurze  

6. polish - polerować 

7. do the laundry - prać 

8. hang up clothes - rozwieszać ubrania 

9. put the washing machine on - włączyć 

pralkę do prania 

10. fold clothes - składać ubrania  

11. do the ironing, iron - prasować 

12. clean the windows - myć okna 

13. take out the rubbish, trash, garbage - 

wyrzucać śmieci 

14. load  the dishwasher / unload the 

dishwasher  - załadować zmywarkę 

 wyjąć naczynia ze zmywarki  

15. do the shopping, shop - robić zakupy 

16. tidy one's room - sprzątać czyjś pokój  

                                   

                    

 

 

 

 

     


