• You hit nails with a hammer.
(Gwoździe wbija się młotkiem).

• If you want to drill a hole in the wall, you need an
(electric) drill.
(Jeśli chcesz wywiercić dziurę w ścianie, potrzebujesz wiertarki).
(drill to rzeczownik – wiertarka, ale też czasownik – wiercić)

• A drill bit is installed in an electric drill to drill holes.
(Wiertło instaluje się w wiertarce w celu wiercenia dziur).
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• We use wall plugs / wall anchors to hang objects on
a wall.
(Kołków rozporowych używa się do wieszania rzeczy na ścianach).

• We usually hang pictures on the wall with two
screws.
(Zwykle wieszamy obrazy na ścianach przy pomocy dwóch śrub).

• A (spirit) level is necessary to make sure objects
are vertical or horizontal.
(Poziomica jest potrzebna do upewnienia się, że obiekty
ustawione są w pionie lub w poziomie).

• If you want to cut wood, you need a saw.
(Jeśli chcesz pociąć drewno, potrzebujesz piły [do drewna]).

• A hacksaw is used to cut metal.
(Metal tnie się przy pomocy piły do metalu).

• A tape measure is used to measure things such
as dimensions of rooms.
(Taśma miernicza używana jest do wykonywania pomiarów,
np. pomiarów pomieszczeń).

• Bolts are usually stronger than screws.
(Śruby [z nakrętkami] są często mocniejsze od wkrętów).

• For screws with a slot use a slot screwdriver.
(Do śrubek z rowkiem używaj płaskiego śrubokręta).

• A nut is screwed on a bolt.
(Nakrętka nakręcana jest na śrubę).

• A Phillips screwdriver has been produced
since the 1930s.
(Śrubokręt krzyżakowy produkowany jest od lat 30).

• (Combination) pliers are very useful for manual
work.
(Kombinerki są bardzo przydatne w pracach ręcznych).
(Kombinerki to liczba mnoga: pliers lub a pair of pliers).

• A washer is placed under the nut.
(Podkładkę umieszcza się pod nakrętką).

• Nuts are tightened or loosened with a spanner.
(Nakrętki dokręca się lub luzuje za pomocą klucza).

