
Język angielski kl. VII Ibramowice 

Poniedziałek 30.03.2020r. 

Topic: Czasowniki modalne. (part 1) 

1. Zapisujemy do zeszytu temat lekcji. Następnie zapisujemy treść notatki: 

 

Czasowniki modalne wyrażające pozwolenie: 

-can (You can use my laptop – Możesz użyć mojego laptopa) 

- be allowed to (You are not allowed to enter this room – Nie masz pozwolenia na 
wejście do tego pomieszczenia) 

Czasowniki wyrażające możliwość: 

- could 

- may 

- might  (He might  be late – On może się spóźnić) 

Czasowniki wyrażające obowiązek / nakaz: 

- must (You must stop at the crossroad – Musisz zatrzymać się na skrzyżowaniu) 

- have to (You have to do this task – Musisz zrobić to zadanie) 

Czasowniki wyrażające brak konieczności: 

- don’t / doesn’t have to (You don’t have to wear white shirt- Nie musisz ubierać 
białej koszuli) 

Czasowniki wyrażające radę, sugestię: 

- should (You should take a painkiller – Powinieneś wziąć środek przeciwbólowy) 

Czasowniki wyrażające propozycje: 

- shall (Shall I help you with your homework? – Czy pomóc Ci przy zadaniu 
domowym?) 

 

2. Wykonujemy do zeszytu ćw. 1 i 2 z podręcznika str. 56. 



Środa 1.04.2020r. 

Topic: Czasowniki modalne. (part 2) 

1. Zapisujemy do zeszytu temat lekcji. Pod tematem zapisujemy treść notatki: 

 

Czasowniki modalne wyrażające prośbę: 

- Can (Can I use your mobile phone? – Czy mogę użyć Twojego telefonu?) 

- Could (Could I use your pen? – Czy mógłbym użyć Twojego długopisu?) 

- May (May I have a cup of tea, please? – Czy mogę prosić o filiżankę herbaty?) 

 

(Could i May to formy bardziej grzecznościowe) 

 

Czasowniki wyrażające umiejętność: 

- can ( I can’t swim – Nie potrafię pływać) 

- could ( I could swim when I was 5 – Potrafiłem pływać kiedy miałem5 lat) 

- be able to ( I wasn’t able to do this task – Nie byłem w stanie zrobić tego zadania) 

 

(Could odnosi się do przeszłości) 

 

Czasowniki wyrażające upodobania: 

- would like ( I would like to play chess – Chciałbym zagrać w szachy) 

 

2. Do zeszytu wykonujemy ćw. 5 z podręcznika str. 57 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny 
lub za pomocą poczty krupa.m@ssp.palecznica.pl 



 


