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Lesson 19    Car parts. I want you to check  ….  

 

Konstrukcja: want, need,  would like, ask sb to do sth   

Kiedy chcemy, aby inna osoba wykonała nasze polecenie, zastosowała się do naszej prośby itp. możemy zwrócić się 

do niej w następujący sposób: 

 korzystając z trybu rozkazującego „zmiękczonego” słówkiem „please”:  

 Check the oil, please.     Proszę sprawdzić olej. 

 używając czasownika modalnego can/ could co zamienia nasze pytanie w uprzejmą prośbę:   

Can you /Could you check the oil please? 

 lub korzystając z poniższej konstrukcji: 

I want you to check the oil (please).   Chcę, żeby pan sprawdził lub żebyś sprawdził olej. 

I need you to check the oil (please).   Potrzebuję, żeby pan sprawdził lub żebyś sprawdził olej. 

I’d like you to check the oil (please).   Chciałbym, żeby pan sprawdził  lub żebyś sprawdził olej. 

 

Słowo „please” dodamy w zależności od tego, czy nasze zdanie to prośba, czy np. polecenie służbowe oraz w 

zależności od tego do kogo się zwracamy: kolegi, przełożonego, nieznanej osoby itp. 

Powyższa konstrukcja jest często stosowana w czasie przeszłym, kiedy relacjonujemy czyjeś prośby, polecenia. W tej 

sytuacji często korzystamy z czasowników: 

ask sb to do sth  (poprosić kogoś, żeby coś zrobił)  

tell sb to do sth  (powiedzieć / kazać komuś, żeby coś zrobił) 

advise  sb to do sth  (radzić komuś, żeby coś zrobił) 

Na przykład: 

He asked me to go to the weigh station.   On powiedział mi, żebym podjechał na stację ważenia.  

You told us to wait here.     Powiedziałeś nam, żebyśmy tu czekali. 

I’d advise you not to mention it to anybody.  Radziłbym Ci, żebyś nikomu o tym nie wspominał.  
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Warto zwrócić uwagę na to, że w powyższej konstrukcji stosujemy zaimki osobowe w funkcji dopełnienia. Czyli:  

me 

 want    you 

 need   him 

 ask   her   to do sth 

 tell   it 

 advise   us 

 itp   you 

    them 

 

 

Drills:    

 Ex 1. Przetłumacz następujące zdania, tworząc prośby i polecenia tak jak w poniższym przykładzie: 

Przykład:   

Podpowiedź:         

Chcę, żeby Pan wysiadł z samochodu.  want/ get out of the car   

Odpowiedź: 

I want you to get out of the car. 

Podpowiedź:    

Chcę, żeby on wysiadł z samochodu. want/ get out of the car   

I want him to get out of the car. 

 

1. Potrzebuję, żebyś pracował w ten weekend.    need/ work this weekend 

2. Potrzebuję, żeby oni pracowali w ten weekend.    need/ work this weekend 

3. Policjant powiedział mi, żebym zepchnął samochód na pobocze.  told/ push the car onto the hard  

         shoulder 

4. Policjant powiedział nam, żebyśmy zepchnęli samochód na pobocze. told/ push the car onto the hard  

         shoulder 

5. Chcę, żeby on odebrał dodatkową przesyłkę po drodze. 

want/ pick up an extra shipment on his way 
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6. Chcę, żebyś  odebrał dodatkową przesyłkę po drodze. 

want/ pick up an extra shipment on your way 

 

 

Key: 

Drills:    

Ex 1. Przetłumacz następujące zdania, tworząc prośby i polecenia tak jak w poniższym przykładzie: 

Przykład:   

Podpowiedź:         

Chcę, żeby Pan wysiadł z samochodu.  want/ get out of the car   

Odpowiedź: 

I want you to get out of the car. 

Podpowiedź:    

Chcę, żeby on wysiadł z samochodu. want/ get out of the car   

I want him to get out of the car. 

 

1. I need you to work this weekend. 

2. I need them to work this weekend. 

3. The policeman told me to push the car onto the hard shoulder. 

4. The policeman told us to push the car onto the hard shoulder. 

5. I want him to pick up an extra shipment on his way. 

6. I want you to pick up and extra shipment on your way. 

 


