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MOŻESZ
CZY NIE MOŻESZ?
Ucząc się alfabetu poznałeś pytanie:
Can you spell it? [KENju SPELyt] – Czy możesz to przeliterować?

Tabela 12Pack English

Pytanie to zaczyna się od bardzo użytecznego wyrażenia CAN YOU, które przyda ci się praktycznie w każdej sytuacji, kiedy chcesz kogoś o coś poprosić lub
coś zaproponować. Odpowiada ono polskim Czy możesz…?, Czy możecie…?,
Czy może pan lub pani…?, ponieważ jak zapewne już wiesz, YOU jest formą
bardzo uniwersalną. A zatem:
Can you help me? [HELPmi] – Czy możesz mi pomóc?
Can you come at five? [KAMet FAJW] –… przyjść o piątej?
Can you wait? [ŁEJT] –… poczekać?
Can you show me your car? [SZOŁmi jorKAR] –…pokazać swój samochód?
PAST SIMPLE

PRESENT SIMPLE

FUTURE SIMPLE

W sklepie lub restauracji, a nawet w miejscu pracy, bardzo ci się przyda następujące połączenie: CAN YOU GIVE ME…? – Czy możesz mi dać?
Na przykład:
Can you give me a pound of Polish ham. [KENju GYWmi ePAŁND
owPOUlysz HEEM] – Czy możesz mi dać funt polskiej szynki?
PAST CONTINUOUS
PRESENT CONTINUOUS
FUTURE CONTINUOUS
Can you give me a glass of red wine? [eGLEES owRED ŁAJN] –… kieliszek
czerwonego wina?
Can you give me a hammer? [HEmer] –… młotek?
Oczywiście wiesz już, że każdą prośbę możesz poprzeć grzecznym PLEASE
dodanym na końcu twojej wypowiedzi:
Can you change 10 dollars, please? [CZ EJN DŻ TEN DOlers PLIJZ]
–… rozmienić 10 dolarów, proszę?
Can you show me this dress, please?
[SZOŁmi c: Lys DRES]
PAST PERFECT
PRESENT PERFECT
FUTURE PERFECT
–… pokazać mi tę sukienkę, proszę?
Can you do it for me, please? [DUyt forMI] –… zrobić to dla mnie?
Nawet Einstein
po przyjeździe
do Ameryki
PRESENT PERFECT CONTINUOUS
PERFECT CONTINUOUS
próśb tego typu pomoże ciFUTURE
słowniczek
musiał mówićPAST PERFECT CONTINUOUS W zbudowaniu innych

„Popularnych nazw czynności” na str. 58.

po angielsku
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SPRÓBUJ SAM:
Jak poprosisz o to po angielsku używając Can you…?
1. Czy możesz dać mi swój adres?
2. Czy możesz pokazać mi tamten sweter?
3. Czy możesz naprawić mój samochód?
4. Czy możesz skończyć w piątek?
5. Czy możesz zamknąć okno?
6. Czy możesz mnie odwiedzić jutro?
7. Czy możesz przyjść rano?
8. Czy możesz ugotować polskie jedzenie?
Tabela 12Pack English
9. Czy możesz posprzątać kuchnię?
10. Czy możesz podlać kwiaty?
… close the window [KLOŁZ d eŁYNdoł]
… come in the morning [KAM ynd e MORnyn]
… finish on friday [FYnysz onFRAJdy]
… visit me tomorrow [WYzytmi tuMOroł]
… fix my car [FYKS majKAR]
… show me that sweter [SZOŁmi d etSŁEder]
… give me your address [GYWmi jore DRES]
… water the flowers [ŁOter d eFLAłers]
PAST SIMPLE
PRESENT SIMPLE
… cook polish food [KUK POUlysz FUD]
… clean the kitchen [KLIJNd e KYczen]

FUTURE SIMPLE

Pamiętaj, że w każdym z tych zdań możesz użyć PLEASE – na końcu lub na początku.
NOTATKI

PAST CONTINUOUS

PRESENT CONTINUOUS

FUTURE CONTINUOUS

PAST PERFECT

PRESENT PERFECT

FUTURE PERFECT

PAST PERFECT CONTINUOUS

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

FUTURE PERFECT CONTINUOUS
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