Lesson
Topic: czasowniki modalne.
1. Have to musieć - użyjemy wtedy, gdy mówimy o konieczności narzuconej nam
przez przepisy, zalecenia rodziców, lekarza, szefa, itp.:
I have to come back home before midnight. Muszę wrócić do domu przed północą.
( bo np. kazali mi rodzice, narzucone z góry )
Przeczenie do tego czasownika to MUSTN’T – NIE WOLNO CI

You mustn't park here. It's not permitted. Nie wolno ci tu parkować. To zabronione.
2.

Must – musieć/móc - używany jest w zdaniach wtedy, gdy jest mowa o
konieczności wynikającej z wewnętrznego przekonania osoby mówiącej, gdy
jest to opinia mówiącego: ( mogę lecz nie muszę)

I must phone Alie. I haven't spoken to her for a month. Muszę zadzwonić do Alie.
Nie rozmawiałem z nią od miesięcy. ( Mogę zadzwonić , ale nie muszę )
Przeczenie I, you, we, they don’t have to
She, He, it doesn’t have to
3. Need to – możemy go tłumaczyć w ten sam sposób jak czasownik must czyli
możesz coś, ale nie musisz oraz potrzebować
Przeczenie needn’t to – nie musisz
4. Should – powinieneś
Przeczenie shouldn’t nie powinienieś
BUDOWA ZDAŃ:
Podmiot + czasownik modalny + czasownik w bezokoliczniku:
You have to do your homework. Musisz odrobić pracę domową.
She must do this. Ona musi ( może to zrobić )
I need to buy this. Muszę ( potrzebuję ) to kupić.
You mustn’t do this. Nie wolno Cit ego zrobić
You don’t have to do this. Nie możesz tego zrobić.

She needn’t to buy this. Ona nie potrzebuje tego kupić.
He shouldn’t do this. Nie powinien tego robić.
Uzupełnij zdania czasownikami modalnymi i odeślij do piątku na adres
filipskae@gmail.com
1. We _________ book the tickets before it’s too late.
2. You __________ go shopping today. We don’t need anything.
3. One of the big projects has been terminated by the client so we ____________
work overtime anymore.
4. You ____________ do everything he says, but you ___________ respect him.
5. Nowadays in Spain pupils ____ learn Latin at school.
6. Today is the due date, we ____________ pay the bills.
7. At our school we __________ wear a uniform.
8. At a restaurant you _________ pay the bill but you __________ eat everything.
9. We ____________ give him everything he wants or else we will spoil him.
10. I was late this morning because I _________ wait a long time for the bus.
11. You __________ cross the roads without looking. It’s dangerous.
12. She ___________ come to the dentist’s with me.
13. You ____________ read the instructions carefully before you turn on the
machine otherwise it could be dangerous.
14. We ___________ feed the animals. It’s forbidden.
15. Soldiers ____________ obey orders.
16. You __________ use a computer on the plane.
17. You ____________ take me home because my father is giving me a lift.
18. You __________ a mobile phone in class.
19. My wife __________ go to work today. It’s a holiday.
20. We ____________ read the instructions, just turn it on, it's simple.
21. If Kathy wants to stay healthy she ____________ have a diet high in fiber and
low in fat.
22. Doctors sometimes ___________ work at the weekend.

23. You _____ cross the road when the red light is showing.
24. One ____________ obtain a passport to travel abroad.
25. You __________ use the elevators in case of fire.

