Pytanie z powyższego przykładu można zadać w prostszej formie. Choć nie
jest ono wówczas gramatycznie poprawne, jest wciąż całkowicie zrozumiałe: QUESTION you want enter harbour?
Przeczenie najprościej uzyskamy, stosując słowo NOT.

12
INTENTION I do not approach your vessel – nie mam zamiaru zbliżać się do
twojej jednostki.
WARNING your course not safe, REQUEST you alter course to starboard –
ostrzeżenie – twój kurs nie jest bezpieczny, żądam żebyś zmienił kurs w
prawo.

Pozostałe ważne słowa to BE – być i HAVE – mieć. Ich odmiana jest nieregularna:
I am
You are
(coś/ktoś) is

I have
You have
(coś/ktoś) has
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QUESTION how many persons you have on board? – pytanie – ile osób masz
na pokładzie?
INFORMATION I am at anchor in position 55˚32’N 013˚01’E – informacja –
jestem na kotwicy na pozycji 55˚32’N 013˚01’E.

Poprawna angielska struktura pytająca zawiera słowo posiłkowe, np. DO, ale
ta wiedza nie jest konieczna do umożliwienia komunikacji. Nie zmienia to faktu,
że słowa posiłkowe są w użyciu i dlatego zostają podane, wraz z przeczeniami
i przeszłą formą, poniżej:
DO – to przeciwieństwo DON’T (do not),
DOES – to przeciwieństwo DOESN’T (does not) – forma dla trzeciej osoby
(on, ona, ono – he, she, it).
DID to przeciwieństwo DIDN’T (did not) – przeszła forma.
Mówiąc o przyszłości użyjemy słowa WILL, np. I WILL ENTER – wejdę. Mówiąc o przyzwoleniu, użyjemy słowa MAY, np. MAY I ENTER? – czy mogę wejść?,
I MAY ENTER – mogę, wolno mi wejść.
Przykład
INTENTION I will pass you red to red – zamiar – minę cię czerwonym
do czerwonego = lewa burta do lewej burty.
INFORMATION you may proceed – informacja – możesz kontynuować żeglugę.
QUESTION I may enter harbour? – pytanie – czy mogę wejść do portu?

My vessel is adrift 2 miles NE from cape Rozewie – moja jednostka jest w dryfie
2 nm na NE od przylądka Rozewie.

1.4.5. ODPOWIEDZI

Przyjęło się, że nie wystarczy używać słów YES – tak i NO – nie:
– aby potwierdzić, powiemy AFFIRMATIVE lub ROGER,
– aby zaprzeczyć powiemy NEGATIVE.
Przykład
QUESTION your vessel is at anchor?
AFFIRMATIVE, my vessel is at anchor.
NEGATIVE, my vessel is not at anchor.
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Say again – prośba o powtórzenie, powtórz

Pomocnicze słowa to:
How – jak
How many – ile
What – co
That/this – ten/ta/to
There – tam
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Repeat – powtarzam (ja)
No information – nie posiadam tej informacji
Message understood – wiadomość zrozumiana
Message not understood – wiadomość nie zrozumiana
Correction – poprawka
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