
SUBJECT:  Modal verbs – can/can’t, could/couldn’t 

CEL:  - Mówimy o możliwościach i umiejętnościach, lub ich braku, w czasie teraźniejszym  

i przeszłym, 

 - Pytamy o pozwolenie, wyrażamy prośby, sugerujemy. 

TEORIA: 

Czasownik w czasie teraźniejszym:   „can” -  umieć, potafić, móc 

         „can’t” – NIE umieć, NIE potafić, NIE móc 

Zdanie twierdzące: osoba + can + czasownik bezokolicznik 

   I can swim/ She can do the homework/ They can help you 

Przeczenia:  osoba + can’t + czasownik bezokolicznik 

   We can’t cook/ You can’t go now/ He can’t drive a car 

Pytania:   Can + osoba + czasownik bezokolicznik? 

   Can you dance?/ Can I go out?/ Can she do it? 

Czasownik w czasie przeszłym:  could – umiałem, potrafiłem, mogłem 

     couldn’t – NIE umiałem, NIE potrafiłem, NIE mogłem 

Zdanie twierdzące: osoba + could + czasownik bezokolicznik 

Przeczenia:  osoba + couldn’t + czasownik bezokolicznik 

Pytania:   Could + osoba + czasownik bezokolicznik? 

Can możemy użyć gdy : 

 Mówimy o umiejętności – He can run very fast, 

 Pytamy o pozwolenie – Can I go to the park? 

 Dajemy pozwolenie – You can use my bike today, 

 Prosimy o coś – Can you help me? 

 Sugerujemy – We can play football together, 

 Oferujemy – Can I get you something to drink? 

Can’t możemy użyć gdy: 

 Mówimy o braku umiejętnosci – I can’t swim, 

 Nie pozwalamy na coś – You can’t use my laptop today. 

Could/Couldn’t  możemy użyć gdy: 

 Mówimy o umiejętności w przeszłości – He could play tennis when he was 12, 



 Mówimy o braku umiejętności w przeszłości – Betty couldn’t ski when she was 8. 

ZADANIA: 

- Otwieramy podręcznik na stronie 56. Robimy zadanie 1. Proszę wstawić can/can’t/could/couldn’t 

do zdań. Zdanie ma być poprawne pod względem gramatycznym, proszę przeczytać całe zdanie, aby 

sprawdzić czy jet nam potrzebny czas teraźniejszy czy przeszły. 

- Otwieramy zeszyt ćwiczeń na str. 23. Proszę zrobić zadanie 1. Wybieramy odpowiednią formę 

czasownika. 

- Proszę wejść na stonę    https://www.liveworksheets.com/gg71360cp   Proszę zrobić zadanie 

uzupełniając:  can/can’t/could/couldn’t. 

- Zadanie domowe:  na quizizz umieszczę test. Będzie dostępny do godz. 20.00. 

 

KONTAKT: 

- Messenger 

- agata.ostrowska@sp8sanok.pl 

- dziennik elektroniczny 
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