
English - Construction work
Fiszki do druku dwustronnego. Należy wydrukować na grubym papierze i pociąć wzdłuż linii.
http://www.angielski.alol.pl

Architecture/Construction work

concreting

Architecture/Construction work

break

Architecture/Construction work

award of contract

Architecture/Construction work

the work is in full
swing

Architecture/Construction work

put away tools

Architecture/Construction work

hire subcontractors

Architecture/Construction work

cooperate with

Architecture/Construction work

trowelling

Architecture/Construction work

grinding

Architecture/Construction work

wetting
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Budownictwo/Prace budowlane

przerwa

Budownictwo/Prace budowlane

betonowanie

Budownictwo/Prace budowlane

praca wre
(praca idzie pełną

parą)

Budownictwo/Prace budowlane

przyznanie kontraktu
np. w ramach

przetargu
Budownictwo/Prace budowlane

zatrudnić
podwykonawców

Budownictwo/Prace budowlane

odkładać narzedzia

Budownictwo/Prace budowlane

zacieranie

Budownictwo/Prace budowlane

współpracować z

Budownictwo/Prace budowlane

zwilżanie

Budownictwo/Prace budowlane

szlifowanie
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Architecture/Construction work

cutting

Architecture/Construction work

welding

Architecture/Construction work

dig

Architecture/Construction work

weld

Architecture/Construction work

earthwork

Architecture/Construction work

levelling

Architecture/Construction work

vertical

Architecture/Construction work

horizontal

Architecture/Construction work

thicken

Architecture/Construction work

stiffen
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Budownictwo/Prace budowlane

spawanie
np. polewanie betonu

Budownictwo/Prace budowlane

cięcie

Budownictwo/Prace budowlane

spawać

Budownictwo/Prace budowlane

kopać

Budownictwo/Prace budowlane

niwelacja

Budownictwo/Prace budowlane

roboty ziemne

Budownictwo/Prace budowlane

poziomy

Budownictwo/Prace budowlane

pionowy

Budownictwo/Prace budowlane

usztywniać, twardnieć
(przeciwieństwo

pionowego)

Budownictwo/Prace budowlane

zagęszczać, gęstnieć
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Architecture/Construction work

under construction

Architecture/Construction work

excavation work

Architecture/Construction work

plastering

Architecture/Construction work

pave

Architecture/Construction work

joinery work, joinery
works

Architecture/Construction work

carpentry work

Architecture/Construction work

wallpapering,
wallpapering work

Architecture/Construction work

sanding

Architecture/Construction work

build

Architecture/Construction work

final payment
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Budownictwo/Prace budowlane

prace wykopaliskowe
(NULL)

Budownictwo/Prace budowlane

w trakcie budowy

Budownictwo/Prace budowlane

wytyczać

Budownictwo/Prace budowlane

tynkowanie

Budownictwo/Prace budowlane

prace cisielskie
np. granice działki

Budownictwo/Prace budowlane

prace stolarskie

Budownictwo/Prace budowlane

piaskowanie

Budownictwo/Prace budowlane

tapetowanie

Budownictwo/Prace budowlane

zapłata końcowa

Budownictwo/Prace budowlane

budować
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Architecture/Construction work

performed by

Architecture/Construction work

pull down sth
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Budownictwo/Prace budowlane

zburzyć coś

Budownictwo/Prace budowlane

wykonywane przez,
które wykonuje
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