
Język angielski – 11.05.2020r. - klasa VII 

 

 

Grammar: Czasowniki must i have to, should 

 

1. Subject: Stosowanie czasowników must i have to, should. 

 

2. Przypominam, że czasowników must i have to używamy, aby powiedzieć, że ktoś 

musi coś zrobić np.: 

I have to get up early. – Muszę wstawać wcześnie. 

The dog must go to walk. – Pies musi chodzić na spacer. 

 

Must używamy, aby wyrazić silną chęć zrobienia czegoś, a have to, gdy mówimy o 

obowiązkach nałożonych na nas przez inne osoby.  

 

3. Must we wszystkich osobach ma jedną formę. Natomiast have to zmienia się w 3 os. l. 

poj. I przyjmuje postać has to, np.: My mum has to go to work.  

 

4. Przeczenia have to: 

I/ you/ we/ they don’t have to 

She/ he/ it doesn’t have to 

 

5. Pytania: 

Do you/ I/ we/ they have to ….? 

Does she/ he/ it have to …….? 

 

6. Czasownika should używamy, kiedy chcemy udzielić rady i powiedzieć, że ktoś 

powinien cos zrobić. Przeczeniem jest shouldn’t. 

 

7. Informacje na temat wyżej wymienionych czasowników znajdziecie na str. 94 w 

podręczniku. 

 

8. Wykonajcie ćw. 2, 3, 4, 5 na str. 52 oraz 7, 8, 9 na str. 53 w ćwiczeniach. 

 

 

 

Drugi tryb warunkowy 

 

Subject: Stosowanie drugiego trybu warunkowego. 

 

1. Znacie już pierwszy tryb warunkowy. Teraz pochylimy się nad drugim. Stosujemy go, 

gdy mówimy, że coś jest mało prawdopodobne, że się wydarzy. W przeciwieństwie do 

pierwszego, w drugim trybie używamy czasu przeszłego Past Simple. Konstruujemy 

go w następujący sposób: 

If + czas past simple + would + forma podstawowa czasownika 

 

np.: If it rained I would wear a raincoat. – Jeśli spadnie deszcz włożę płaszcz. 

 

Można też odwrócić kolejność i powiedzieć: 

I would like the winter, if I went sky.  – Polubiłbym zimę, jeśli pojechałbym na narty. 



 

2. Opis drugiego trybu warunkowego znajduje się na stronie 94 w podręczniku. 

 

3.  Proszę uzupełnić ćw. 10, 11, 12 na str. 53 w ćwiczeniach. 

 

Dla chętnych: Możecie na dodatkową ocenę wysłać wykonane ćwiczenia ze str. 52 i 53. 

 

 


