
 

 

Lesson: 

Topic: How to ask for and give advice? Jak pytać / udzielać porad?  

Asking for advice/pytanie o radę: 

 I've got a bad toothache. What do you suggest? Boli mnie ząb. Co sugerujesz? 

 What do you advise me to do? Co radzisz mi zrobić?  

 What should I do? Co powinienem/powinnam zrobić? 

 What's your advice? Jaka jest Twoja rada?  

 If you were me what would you do?  Gdybyś był mną, co byś zrobił? 

Giving advice/udzielanie rady: 

 If I were you, I would go to the dentist. Gdybym był Tobą poszedłbym do 

dentysty. 

 Why don't you go to the dentist? Dlaczego nie chcesz iść do dentysty? 

 You'd better brush your teeth regularly. Byłoby lepiej gdybyś mył zęby 

regularnie. 

 If you take my advice, you'll go to the dentist. Jeśli posłuchasz mojej rady, 

pójdziez do dentysty. 

 I advise you to brush your teeth on a regular basis. Radzę Tobie … 

 Have you thought about seeing a dentist. Co myślisz o odwiedzeniu dentysty? 

Declining to give advice/odmówienie porady: 

 I don't know what to advise, I'm afraid. Nie wiem co Ci radzić, boję się.  

 I wish I could suggest something, but I can't. Chciałbym coś doradzić lecz nie 

umiem. 

 I wish I could help. Chciałbym pomóc. 

 I'm afraid I can't really help you. Obawiam się, że naprawdę nie mogę pomóc.  

Wytłuszczone wyrażenia są oczywiście zmienne i zależne od tego jakiej rady 

udzielamy. 

Przepisz lub wklej powyższe wyrażenia  do zeszytu. 

 Wykonaj:  

Zadanie 1 – udziel rady stosując czasownik modalny should/shouldn’t 

powinieneś/ nie powinieneś. Odpowiedzi zapisz w zeszycie całym zdaniem.  

Zadanie II – wykonaj tabelę: w pierwszej części określ co jest problemem, w 

drugiej czego on/a powinien zaprzestać/ a w III co powinien zrobić dla swojego 

zdrowia. 



 

 

 

 

 



 

 

 

Wejdź w poniższe linki. Rozwiąż zadanie i rozwiązania w formie zdjęcia 

prześlij od razu po wypełnieniu ćwiczenia na filipskae@gmail.com 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1046464/angielski/giving-advice-dialogue 

https://wordwall.net/pl/resource/984026/angielski/brainy-6-speaking-u4-advice 
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