
15th May 

Class 7A 

You must be back by 9 p.m. Czasowniki modalne. 
 

- Powtarzamy czasowniki modalne: must / mustn’t, (not) have to, can / can’t.  
 

Po dzisiejszej lekcji: 

- umiem powiedzieć, jakie zasady obowiązują w szkole, 

- mówię, co mi wolno, a czego nie wolno w domu, 

- opowiadam, co muszę, a czego nie muszę robić w domu. 

 
 

Na początek informacje na temat znaczenia i użycia czasowników modalnych. 

Poznałeś/poznałaś je w poprzednich latach, więc dziś powtarzamy: 

 
NOTATKA DO ZESZYTU (przepisz lub wydrukuj i wklej) 

MUST = you are obliged to…= wyraża zasadę lub obowiązek /musisz/: 

You must do your homework. /Musisz odrabiać prace domowe./ 

You must change shoes at school. /Musisz zmieniać obuwie w szkole./ 

You must be on time. /Musisz być punktualny./ 

 

Zastanów się, jakie inne zasady obowiązują w naszej szkole. Możesz podać jakiś przykład? 

 MUSTN'T= it's forbidden = nie wolno: 

You mustn't eat in the class. /Nie wolno jeść na lekcji./ 

You mustn't use your phone. / Nie wolno używać telefonu./ 

 

Czego jeszcze nie wolno robić w szkole? Możesz podać jakiś przykład? 

 

A Tak samo możesz powiedzieć, jakie zasady obowiązują Cię w domu. 

 Np.  I must be back home by 9 p.m. /Muszę wrócić do 21:00./ 

     I mustn’t tease my cat. /Nie wolno mi drażnić kota./ 

Napisz zdania o zasadach, jakie Ciebie obowiązują. Dwa zdania z MUST i dwa zdania MUSTN’T. 

 

 HAVE TO = it is necessary = to jest konieczne  /musieć    

/zewnętrzny nakaz, ktoś wymaga tego ode mnie, codzienne obowiązki/ 

You have to walk your dog. /Musisz wyprowadzac swojego psa./ 

+ Do you have to get up early? /Czy musisz wcześnie wstawać?/ 

- Yes, I do. I have to get up at 5 a.m.   /Tak, muszę wstawać o 5 rano./          

+Does Tom have to feed the fish?   /Czy Tom musi karmić rybki?/ 

- Yes, he does. Tom has to feed 1000 fish.  /Tak, Tom musi karmić 1000 rybek./ 

HAVE TO działa we wszystkich czasach gramatycznych – tu: present simple 



DON'T / DOESN'T HAVE TO = it isn't necessary = nie muszę / nie mam obowiązku 

I don't have to get up early at weekends. /Nie muszę wstawać wcześnie w weekendy./ 

She doesn't have to do the washing-up. /Ona nie musi zmywać naczyń./ 

+ Do you have to vacuum your house? /Czy musisz odkurzać w domu?/ 

- Yes, I do. / No, I don't.  /Tak/Nie/ 
 

Zwróć uwagę, że DON’T HAVE TO znaczy NIE MUSZĘ. 

 
 

B  Napisz dwa zdania z HAVE TO i dwa zdania z DON’T  HAVE TO  tak, aby były prawdziwe dla Ciebie. 

Np. I have to feed my cat.   I don’t have to do the washing. 
 

C Circle the correct words. /Zaznacz właściwe czasowniki. Zapisz ćwiczenie w zeszycie./ 

0 Be here by six.       You must / mustn’t be here by six. 

00 Don’t be late. You mustn’t / have to be late. 

1 Be polite. You must / mustn’t be polite. 

2 Don’t be rude. You mustn’t / have to be rude. 

3 Don’t wear jeans. You have to / mustn’t wear jeans. 

4 Wear smart clothes. You have to / mustn’t wear smart clothes. 

5 Don’t jump the queue. You mustn’t / must jump the queue. 

 

 CAN = Is it OK if I…? / Is it possible to…? /mogę?/ 

Za pomocą CAN: 

- pytamy o pozwolenie: 

Can I go to the toilet, please? /Ulubione zdanie części z Was ;-)/ 

- udzielamy pozwolenia: CAN = you are allowed to = możesz 

You can go to Kate after school. /Możesz iść do Kate po szkole./  

You can't have any more pizza. /Nie możesz zjeść więcej pizzy./ 
 

- mówimy otym, co umiemy bądź czego nie potrafimy: 

My sister can sing. /Moja siostra potrafi/umie śpiewać./ 

I can't swim. /Nie umiem pływać./ 

 

 MAY = you can / it's possible / it's OK to...  

 /bardzo grzeczny sposób na pozwolenie komuś , grzeczniejsze od „can”/ 

You may bring your laptop to school. /Możesz przynieść laptopa do szkoły./ 

You may not eat so many sweets. /Nie możesz jeść tak dużo słodyczy./ 
 

 

D Zrób jeszcze ćwiczenie: https://www.liveworksheets.com/rt22791gy  

Uzupełnij zdania dotyczące zasad obowiązujących w szkole. Przeczytaj zdania przykładowe. 

Użyj czasowników modalnych must/must’t, can/can’t.  
 

Rozwiązania zadań A, B, C i D prześlij do wtorku, 19 maja. 

Powodzenia! 

https://www.liveworksheets.com/rt22791gy

