Grammar practice
Narrative tenses
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Translate the sentences into English. The sentences make a story.
1. Miesiąc temu przeprowadziłem się do nowego domu w znacznie większym mieście.
2. Myślałem o przeprowadzce już kilka miesięcy wcześniej, ale wówczas
nie znalazłem idealnej oferty.
3. Zanim rozpakowałem wszystkie pudła, zrobiłem generalne porządki i renowacje.
4. Wyczyściłem wszystkie pomieszczenia, pomalowałem ściany, odkurzyłem strych
i umyłem okna.
5. Następnie przyszła pora na zakup mebli więc zamówiłem nowy zestaw przez internet.
6. Niestety po tym jak meble przeszły, zobaczyłem, że są uszkodzone więc musiałem
je oddać.
7. Na dodatek, zanim zamówiłem kolejny zestaw mebli, przypomniałem sobie, że nie
wystarczy mi pieniędzy na wszystko co chciałem. Wiedziałem ,że będę musiał odłożyć zakup
części rzeczy.
8. Poukładałem rzeczy w szafie, którą miałem w moim starym domu i
zdecydowałem się konkretnie odpocząć.
9. Po tym jak spędziłem trzy dni leżąc w łóżku i oglądając telewizję, zadzwoniła
moja mama oferując pomoc i wsparcie finansowe.
10. Dwa dni później rodzice przyjechali do mnie i w końcu odetchnąłem z ulgą.
Może wszystko się jakoś ułoży - pomyślałem wracając do pracy.
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1. A month ago I moved to a new house in a city/town much bigger than the previous one
(I had lived in).
2. I had been thinking about moving out a few months earlier /before but I hadn't
found a perfect offer then.
3. Before I unpacked all the boxes, I had done some renovations/done the house up
and tidied/touched it all up.
4. I cleaned the rooms, painted the walls, vacuumed the attic, and cleaned the windows.
5. Then the time came to buy furniture so I ordered a nice set online.
6. Unfortunately, after the furniture set had been/was delivered, I saw/noticed
that it was damaged, and I had to give it back/return it.
7. On top of this, before I ordered another set of furniture, I had realised
I didn't have enough money to buy everything I desired. So I knew I would have to delay buying some of the
things.
8. I put my things into the old wardrobe which I had bought on one of the carboot sales
a few years earlier.
9. After I had spent three days lying in bed and watching tv, my mother called
offering help and financial support.
10. Two days later my parents came and I finally gave a sigh of relief.
Maybe everything would work out just fine / was to work out after all.

Copyright w w w . e l i k e e n g l i s h . p l 2 0 2 0

