Fragment

Część V Na wakacjach
1
W tej lekcji pakujemy walizki i przygotowujemy się do wakacji. Przed wyjazdem załatwiamy niezbędne
sprawy i szczegółowo wszystko planujemy, aby uniknąć niespodziewanych komplikacji i problemów.
Powtórzymy czasowniki must i need to służące do wyrażania konieczności oraz poznamy różnicę
miedzy podobnie brzmiącymi słowami: everything, something i anything.
Ćwiczenie 1

2

Słuchaj dialogu.
- What a mess! What’s going on here?
- We’re going on holiday next week. Did you forget? We must get ready and plan everything in
advance.
- Yes, I know but there’s still a lot of time. We’re going in six… no, seven days!
- True. But I don’t want to forget anything.
- Yes? So what’s the problem?
- I must pack my suitcase and I don’t know what to take.
- Take the same things as usual!
- But it’s not so hot there. I need to take some warm clothes. And I need something smart, just in
case.
- OK. Take this blue sweater and a raincoat. That’s enough. And I’m sure you’ll take a lot of smart
clothes, too. Is that all?
- Oh no! Don’t forget you need to do a lot of things.
- Like what?
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- You need to go the hairdresser’s, buy some food for the cat, water the plants… And remember to
phone John and ask him to look after the cat. And don’t forget to buy a guide book and a road
map of Europe, and…
- OK, OK. Don’t worry. I promise I’ll do everything.
Pamiętaj!

3

Rozmawiając o konieczności wykonania różnych czynności, stosujemy czasowniki must – musieć, I
must pack my suitcase. – Muszę spakować walizkę. oraz need to – potrzebować, We need to buy a
road map of France. – Potrzebujemy / musimy kupić mapę samochodową Francji. Planując czynności,
często używamy też czasowników remember – pamiętać oraz forget – zapomnieć z czasownikiem w
bezokoliczniku, np. Remember to take some warm clothes. – Pamiętaj, żeby zabrać ciepłe ubrania.;
Don’t forget to close the windows. – Nie zapomnij zamknąć okien.

Ćwiczenie 2
4
Słuchaj i powtarzaj zdania wyrażające konieczność wykonania rożnych czynności.
Musimy się przygotować.
We must get ready.
Muszę zapakować walizkę.
I must pack my suitcase.
Musimy sprawdzić sprzęt do nurkowania.
We must check the diving equipment.
Potrzebuję zabrać ciepłe ubrania.
I need to take some warm clothes.
Ty musisz iść do fryzjera.
You need to go to the hairdresser’s.
Musimy kupić mapę samochodową Europy.
We need to buy a road map of Europe.
Ty musisz sprawdzić prognozę pogody.
You need to check the weather forecast.
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