Let's make friends with..

Inversion

ANSWER KEY

Sugerowane odpowiedzi:
Rzadko obserwujemy tak poważne objawy tej choroby.
Rarely do we observe such serious symptoms of the disease.
Dopiero później zdał sobie sprawę jak bardzo poważny był to wypadek.
Only later did he realise how serious the accident was.
Rzadko będziesz miał szansę usłyszeć tak piękną muzykę.
Rarely will you have a chance to hear such beautiful music.
Gdyby rząd zaproponował więcej opcji, byłoby łatwiej przetrwać kryzys.
Were the government to propose more options, it would be easier to last through the crisis.
or Had the government proposed more options, it would have been easier to last through the crisis.

Tak łatwy był egzamin z języka angielskiego, że wszyscy uczniowie otrzymali wysokie wyniki.

So easy was the English exam that all of the students got good/excellent marks/results.
Pod żadnym pozorem nie powinno się palić marihuany regularnie.
Under no circumstances/on no account should you smoke marijuana on a regular basis/regularly.
Taki rudne były warunki pogodowe, że rowerzyści nie ukończyli wyścigu w przewidywanym czasie.
So difficult were the weather conditions that the cyclists/riders didn't finish the race in time.
Edukacyjne aplikacje mobilne powinny być nie tylko tańsze, ale również znacznie bezpieczniejsze!
Not only should the educational apps be cheaper, but also much safer!
Tylko poprzez regularny kontakt z językiem można nauczyć się płynnie mówić.
Only by having a regular contact with a language, can you learn how to speak fluently.
Nigdy firmy farmaceutyczne nie potwierdzą skuteczności naturalnych metod leczenia. .
Never will pharmaceutical/drug companies validate/acknowledge/confirm
the effectiveness of natural medicine.

Niewiele wiedzieli o prawidłowej obsłudze maszyn w fabryce.

Little did they know about the proper service of the machines.
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