
Lesson 

Topic:      Modal Verbs – użycie czasowników modalnych. 

(proszę o wpisanie takiego tematu do zeszytu) 

 

Czasowniki modalne tworzą odrębną grupę czasowników, charakteryzujących się odrębnymi 

formami i funkcjami. Należą do nich: can, could, may, might, will, would, shall, should, 

ought to, must. 

Czasowniki modalne możemy podzielić według funkcji zastosowania. I tak, do wyrażenia: 

 

możliwości i umiejętności zastosujemy - can, could i to be able to; 

pozwolenia - may, might, can i could; 

pewności i możliwości - may, might i could; 

opinii i przypuszczenia - must i can't; 

próśb - can, may, could, might; 

obowiązku i konieczności - must i have to; 

zakazu - mustn't, may not i can't; 

braku obowiązku i przymusu - don't have to; 

rady i zaleceń – shall, should, ought to; 

 

Czasowniki modalne łączy kilka cech: 

 

A) brak końcówki -s w 3 osobie lp. czasu Simple Present 

She can do it. - Ona może to zrobić. 

 

B) po czasowniku modalnym występuje czasownik w formie bezokolicznika: 

We must go there. - Musimy tam iść. 

 

C) brak form ciągłych 

 

Uwaga! 

Have to 

I have to I don’t have to Do I have to…? 

You have to You don’t have to Do you have to…? 

He has to He doesn’t have to Does he have to…? 

She has to She doesn’t have to Does she have to…? 

It has to It doesn’t have to Does it have to…? 

We have to We don’t have to Do we have to…? 



You have to You don’t have to Do you have to…? 

They have to Tey don’t have to Do they have to…? 

 

 

 

 Informacje o Modal Verbs: 

1. Podręcznik strona 74 i 131 

Ćwiczenia do wykonania: 

1. Podręcznik: 

1/131 – całe zdania w zeszycie 

1,2/131 – odpowiedzi w zeszycie 

4/74 – odpowiedzi w zeszycie 

2. Zeszyt ćwiczeń: 

Strony 64,65,66 

3. Extra Online Homework: 

 - Załączyłam dwa zadania z Unitu 6 



 - do odsłuchania z Video Resources dialog 6.2 You mustn’t miss that! (dialog znaduje 

się na stronie 74 w podręczniku) 

 


