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CZEGO
Cl POTRZEBA?
Ile spośród potrzebnych ci rzeczy umiesz już nazwać po angielsku? Spróbuj wybrać sobie z tej oto listy, to co ci być może jest w tej chwili najbardziej potrzebne – duże litery w nawiasach staraj się wymawiać nieco głośniej:

Tabela 12Pack English

a driver’s license [eDRAJwers LAJsens] – prawo jazdy
a social security number [eSOUszel seKJUryty NAM ber]
– numer ubezpieczenia
a car insurance [eKAR ynSZIUrens] – ubezpieczenie na samochód
a new car [eNJU KAR] – nowy samochód
a good job [eGUD DŻIOB] – dobra praca
a used TV [eJUZD tiWI] – używany telewizor
a personal computer [ePERsonel kemPJUter] – komputer osobisty
Teraz już wystarczy przed tymi nazwami postawić wyrażenie:
PAST SIMPLE

PRESENT SIMPLE

FUTURE SIMPLE

I NEED… [ajNIJD]

które właśnie znaczy potrzebuję, i będziesz mógł wyrazić swoje zapotrzebowanie. Na przykład:
I need a good job. – Potrzebuję dobrej pracy.

PAST CONTINUOUS

PRESENT CONTINUOUS

FUTURE CONTINUOUS

Pamiętaj!
Dźwięki zapisane dużymi literami należy wymawiać „mocniej” i głośniej.
I need a personal computer. – Potrzebuję osobisty komputer.
Za pomocą I NEED możesz zrobić listę zakupów lub zamówienie, a nawet poprosić o potrzebne ci narzędzia i materiały w pracy czy w sklepie typu
,,Handy Andy”:
PAST PERFECT

PRESENT PERFECT

FUTURE PERFECT

PAST PERFECT CONTINUOUS
uczy się mówić

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

FUTURE PERFECT CONTINUOUS

I need a drill. [DRYL] – wiertarkę
I need a ladder. [LEder] – drabinę
I need two gallons of white paint. [TU GElons owŁAJT PEJNT]
– dwa galony białej farby
I need floor wax. [FLOR ŁEKS] – pastę do podłogi

Czy papuga
ze słuchu?

8

Materiał jest własnością firmy Quest Change Managers Sp. z o.o. Udostępniany tylko do użytku niekomercyjnego.

Czy zatem będziesz już wiedział jak odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule tej lekcji?
What do you need? [ŁOTduju NIJD] – Czego ci potrzeba?
W różnych sytuacjach może to być:
a knife and a fork [eNAJF endeFORK] – nóż i widelec
a warm sweater [eŁORM SŁEter] – ciepły sweter
an apartment [enePARTment] – mieszkanie
a quarter [eKŁOter] – 25 centów
a hair dryer [eHERdrajer] – suszarkę do włosów
Tabela 12Pack English
a city map [eSYtymep] – plan miasta
A jeśli będziesz potrzebował czyjejś pomocy, także użyjesz I NEED:
I need your help [ajNIJD jorHELP] – Potrzebuję twojej pomocy.
Jak sam widzisz, nie jest trudno określić swoje potrzeby! Sztuką jest zrobić to płynnie, rytmicznie
i …z uśmiechem.
Zanim zajrzysz do ćwiczenia, wysłuchaj tej lekcji na pendrive/platformie!
PAST SIMPLE

PRESENT SIMPLE

SPRÓBUJ SAM:

FUTURE SIMPLE

Zaczynając każdą wypowiedź od I NEED, ustal, które z wymienionych rzeczy są ci najbardziej
potrzebne.
a used car [eJUZD KAR] – używany samochód
PAST CONTINUOUS
PRESENT CONTINUOUS
two bottles of Coke [TU BOtlz ofKOUK] – dwie butelki coli
a pound of potatoes [ePAŁND ofpeTEJtous] – funt ziemniaków
a new coat [eNJU KOŁT] – nowy płaszcz
a screwdriver [eSKRUdrajwer] – śrubokręt
a can opener [eKEEN OUpener] – otwieracz do puszek
a lighter [eLAJter] – zapalniczka
an ashtray [enESZtrej] – popielniczka
a strainer [eSTREJner] – sitko
a garbage bag [eGARbydź BEEG] – torba na śmieci
PAST PERFECT

PRESENT PERFECT

FUTURE CONTINUOUS

FUTURE PERFECT

Zrób teraz to samo z paroma innymi rzeczami potrzebnymi ci w pracy lub w domu.
NOTATKI:

PAST PERFECT CONTINUOUS

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

FUTURE PERFECT CONTINUOUS

9

Materiał jest własnością firmy Quest Change Managers Sp. z o.o. Udostępniany tylko do użytku niekomercyjnego.

