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House/Part of house

garden

House/Part of house

garage

House/Part of house

atick

House/Part of house

chimney

House/Part of house

downstairs

House/Part of house

window

House/Part of house

door

House/Part of house

lamp

House/Part of house

sink

House/Part of house

dressing table
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Dom/Wyposażenie domu

garaż

Dom/Wyposażenie domu

ogród

Dom/Wyposażenie domu

komin

Dom/Wyposażenie domu

strych

Dom/Wyposażenie domu

okno

Dom/Wyposażenie domu

dolne piętro, na dół

Dom/Wyposażenie domu

lampa

Dom/Wyposażenie domu

drzwi

Dom/Wyposażenie domu

toaletka

Dom/Wyposażenie domu

zlew
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House/Part of house

table

House/Part of house

chest of drawers

House/Part of house

mirror

House/Part of house

wardrobe

House/Part of house

light

House/Part of house

rug

House/Part of house

cooker

House/Part of house

computer

House/Part of house

wall

House/Part of house

fridge
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Dom/Wyposażenie domu

komoda

Dom/Wyposażenie domu

stół

Dom/Wyposażenie domu

szafa, kredens

Dom/Wyposażenie domu

lustro

Dom/Wyposażenie domu

dywanik

Dom/Wyposażenie domu

światło, jasny

Dom/Wyposażenie domu

komputer

Dom/Wyposażenie domu

kuchenka

Dom/Wyposażenie domu

lodówka

Dom/Wyposażenie domu

ściana
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House/Part of house

bed

House/Part of house

desk

House/Part of house

shelf

House/Part of house

poster

House/Part of house

picture

House/Part of house

cupboard

House/Part of house

TV, television

House/Part of house

telephone

House/Part of house

armchair

House/Part of house

CD player
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Dom/Wyposażenie domu

biurko

Dom/Wyposażenie domu

łóżko

Dom/Wyposażenie domu

plakat

Dom/Wyposażenie domu

półka

Dom/Wyposażenie domu

szafka kuchenna

Dom/Wyposażenie domu

obraz

Dom/Wyposażenie domu

telefon

Dom/Wyposażenie domu

telewizor, telewizja

Dom/Wyposażenie domu

Odtwarzacz CD

Dom/Wyposażenie domu

fotel
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House/Part of house

sofa

House/Part of house

oven

House/Part of house

ceiling

House/Part of house

floor

House/Part of house

roof
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Dom/Wyposażenie domu

piekarnik

Dom/Wyposażenie domu

sofa

Dom/Wyposażenie domu

podłoga

Dom/Wyposażenie domu

sufit

Dom/Wyposażenie domu

dach

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               strona 8 / 8

http://www.tcpdf.org

