www.maturazangielskiego.net

– dobre rady, materiały, zadania, forum, ogłoszenia, książki...

Najczęściej popełniane błędy w wymowie na maturze ustnej.
Pamiętaj, że egzaminator musi Cię zrozumieć!
Wyraz angielski

Tłumaczenie

Jak czytamy?
(uproszczona transkrypcja)

abroad
bear, beer
build, building
call, hall
choose, choice
clothes
colour lub color
comfortable

za granicę
niedźwiedź, piwo
budować, budynek
dzwonić, korytarz
wybierać, wybór
ubranie
kolor
komfortowy

/ebrod/ (akcent na brod)
/ber/, /bijer/
/byld/, /byldyn/
/kol/, /hol/
/ćzuz/, /ćzojs/
/klołdz/
/kaler/
/kamftbl/

computer
course
cousin
diet
favourite lub favorite
food, big, good... – wszystkie
wyrazy, które mają dźwięczną
głoskę na końcu
foreground, background
fruit
furnished, furniture
girl, bird...

komputer
kurs
kuzyn
dieta, odżywianie
ulubiony
jedzenie, duży, dobry...

guests
hair
healthy, health

goście
włosy
zdrowy, zdrowie

money, many
month, mouth
mountains
ocean
organize
oven
parents
pizza, hobby...

pieniądze, dużo
miesiąc, buzia
góry
ocean
organizować
piekarnik
rodzice
pizza, hobby...

reading, writing, going...

pisać, czytać, iść/jechać w
czasie present continuous
turyści
warzywa
wegetariański
widoki
siatkówka
spacerować, połowa...
pogoda, woda
kobieta, kobiety
młody, młodość, schronisko
młodzieżowe

akcent na drugą sylabę- /kempjuter/
/kors/
/kazyn/
/dajet/
/fejwryt/
w wymowie głoski 'd', 'g', 'b' są dźwięczne,
więc czytamy na końcu wyrazu odpowiednio
d, g, d, a nie t, k, t - /fud/, /byg/, /gud/.
/forgrałnd/, /bakgrałnd/
/frut/ (nie ma 'i')
/fernyszt/, /fernyczer/
tam gdzie jest 'i' w środku wyrazu zazwyczaj
czytamy jako 'e' - /gerl/, /berd/
/gests/
/her/ (dłuższe 'e')
/helthy/, /helth/ (th – język pod górne przednie
zęby i dmuchamy powietrze)
/many/, /meny/
/manth/, /małth/
/małntnz/
/ołszyn/
/orgenajz/
/awn/
/perents/ ('e' nie 'a')
tam gdzie mamy dwie takie same spółgłoski –
czytamy jako jedną - /pyca/, /hoby/
w końcówkach -ing nie czytamy na końcu 'g'
ani 'k', mamy za to jakby połknięte 'n'
/turysts/
/wedżteblz/ to nie są stoły – tables /tejblz/ :)
/wedżeterjen/
/wjuz/
/wolejbol/
nie czytamy literki 'l' - /łok/, /haf/
/łeder/, /łoter/
/łumyn/, /łymyn/
/jan – połknięte 'n'/, /juth/, /juth hostl/

tourists
vegetables
vegetarian
views
volleyball
walk, half...
weather, water
woman, women
young, youth, youth hostel

pierwszy plan, tło
owoce
umeblowany, meble
dziewczyna, ptak...

Uwagi do transkrypcji uproszczonej:
1. W wymowie uproszczonej 'y' czytamy jako głoskę pomiędzy 'y' a 'i' – y/i.
2. Połączenie 'ng' w pisowni czytamy jako połknięte, trochę dłuższe 'n'.
3. 'th' – czytamy w następujący sposób: wkładamy język pod górne przednie zęby (swoje zęby) i dmuchamy powietrze;
jest to głoska bezdźwięczna. Występuje między innymi w wyrazach: three (trzy), thick (gruby, głupi), thief (złodziej),
thing (rzecz), think (mysleć).
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