
 

Klasa VIa  

Stosowanie czasowników must, mustn’t, can. 

1. Subject: Czasowniki must, mustn’t, can. 

2. Pod tematem zapiszcie czasowniki: 

must – musieć 

mustn’t – nie wolno (zakaz) 

can – móc potrafić 

3. Przypominam, że znamy już czasownik „have to”, który oznacza również „musieć”. 

Jest to nakaz wykonywania czegoś np.: 

I have to go to school. – Muszę chodzić do szkoły. (to jest nakaz dla wszystkich dzieci 

i młodzieży) 

Jeśli powiemy: I must cook dinner. – Muszę ugotować obiad. (nikt mi nie kazał tego 

zrobić, ale bardzo chcę) 

Jeśli zaprzeczymy: I don’t have to tidy my room. – Nie muszę sprzątać pokoju. 

Oznacza to możliwość, że nie jesteśmy zmuszeni coś wykonać. 

Natomiast kiedy mówimy: We mustn’t run in the classroom. – Nie wolno biegać w 

klasie. To zdanie świadczy o zakazie. 

4. Informacje na temat tych czasowników znajdziecie w ramce „Get Grammar” w 

podręczniku na str. 99. 

5. Przypomnijcie nazwy mebli w domu (ćw. 1 str. 98 podręcznik) oraz zapoznajcie się z 

nowymi Lesson 7.3 na str. 103 podręcznika. 

6. Na podstawie wiedzy podanej wyżej wykonajcie ćwiczenia 1, 2, 3, 4 na str. 62 w 

zeszycie ćwiczeń. 

7. Wykonajcie poniższe zadania i wyślijcie mi na maila. Można wydrukować i zrobić 

zdjęcie lub wykonać na komputerze. Pracę tę należy przesłać do czwartku 23 

kwietnia. 

 

1 Uzupełnij dialogi wyrazami z nawiasów w czasie Present Continuous.  

Przykład: Luke: Hi, Katy. I 0 ’m meeting (meet) Gill after school.  

We 1 ________________________ (study)  together at her house this afternoon.  

2 ________________________ (you / come) too?  

Katy: No, sorry. Dad 3 ________________________ (pick) me up in five minutes.   

 I 4 ________________________ (go) to my music lesson at three.  

Izzie: When 5 ________________________ (your parents / fly) to London?  

Neil: Tomorrow, but they 6 ________________________ (not stay) there long – only two 

days.  

Izzie: Well, I 7 ________________________ (not go) anywhere tomorrow. Do you want to 

hang out?  



Neil: Yes, that sounds good.  

 

 

2 Uzupełnij teksty, używając must, mustn’t lub can.  

 To all students!  

Przykład: Don’t forget! The concert is at 7 o’clock on Friday. You 0 must all be here ten 

minutes before the concert.   

You 1 ________________ forget to turn off your mobile phones.  You 2 ________________ 

eat during the break, but not when people are performing.  

  

Visitors:   

You 3 ________________ take photos in the museum, but only in some rooms.   

You 4 ________________ eat or drink in the museum. You can visit the café next door.  You 

5 ________________ leave the museum before it closes at six o’clock.  

 

Hi Clare!  

Thanks for looking after the children tonight.  You 6 ________________ use my computer – I 

don’t mind.  You 7 ________________ let the children stay up after 9 p.m. because they have 

school tomorrow. Don’t forget – you 8 ________________ lock the door before it gets dark.  

See you tomorrow.  

Karen 

 

 

 


