
TEMAT:  Modal verbs – must/have to, mustn’t, should. 

CEL:  - Mówimy o nakazach, zakazach i powinnościach, udzielamy rad. 

TEORIA: 

Czasowniki:   „must” i „have to” – znaczą „musieć”. Na razie przyjmujemy, że obydwa znaczą to 

samo. 

      „don’t/doesn’t have to” – NIE musieć, jest to również przeczenie do „must”! 

  „mustn’t” – NIE wolno! 

  „should” – powinieneś 

MUST 

Zdanie twierdzące: You must go home – Ty musisz  iść do domu 

   She must wash the dog – Ona musi umyć psa 

“Must” we wszystkich osobach jest taki sam, NIE odmienia się. 

Przeczenia :  Tak samo jak w “have to”!!! 

HAVE TO 

Zdania twierdzące: I/you/we/they have to write a letter – Ja/ty/wy/my/oni muszą napisać list. 

   He/she/it has to stay at home – On/ona/to musi zostać w domu. 

Przeczenia: I/you/we/they don’t have to write a letter – Ja/ty/wy/my/oni nie musimy napisać 

listu.  

 He/she/it doesn’t have to stay at home – On/ona/to nie musi zostać w domu. 

“Have to” się odmienia!!!! (jak w przykładzie powyżej) 

MUSTN’T 

You mustn’t go there – nie wolno ci tam iść 

He mustn’t touch this – nie wolno mu tego dotykać. 

„mustn’t” znaczy NIE wolno, we wszystkich osobach jest taki sam – nie odmienia się. 

SHOULD 

Zdania twierdzące: You should go to the doctor – ty powinienieś iść do lekarza 

   She should eat fruit – ona powinna jeść owoce  

Przeczenia:  They shouldn’t play in the room – oni nie powinni bawić się w tym pokoju 



   He shouldn’t  eat so much – on nie powinien jeść tak dużo. 

„should” i „shouldn’t” we wszystkich osobach jest taki sam – nie odmienia się. 

 

ZADANIA: 

- Otwieramy podręcznik na stronie 57. Robimy zadanie 3. Proszę wybrać odpowiednią formę 

czasownika oznaczonego tłustym drukiem. Następnie robimy zadanie 4. Proszę wstawić do zdania 

„should” lud „shouldn’t” – zwracamy uwagę na znaczenie zdania: musi być logiczne i mieć sens. 

- Otwieramy zeszyt ćwiczeń na str. 23. Proszę zrobić zadanie 3 (uzupełniamy rady doktora używając 

„should” lud „shouldn’t” ) i 4 (czytamy tekst i wybieramy odpowiednią formę czasownika, zgodnie z 

zasadami z tekstu). 

- Proszę wejść na stonę    https://www.liveworksheets.com/vf14430fe   Proszę zrobić zadanie 

wpisując odpowiedni czasownik modalny. NIE robimy tutaj zadania 4!!! Jeśli macie taką możliwość, 

proszę uzupełnić online – zobaczycie swój wynik klikając na finisz. Jeśli nie macie takiej możliwości, 

proszę same odpowiedzi do zadania wpisać do zeszytu. 

- Zadanie dodatkowe:  na quizizz umieszczę test z czasowników modalnych. Będzie dostępny do 

piątku do godz. 20.00. 

 

KONTAKT: 

- Messenger, Skype 

- agata.ostrowska@sp8sanok.pl 

- dziennik elektroniczny 
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