
Klasa 7b – 27.03.2020 

Lesson 

Topic: Tworzenie zasad i udzielanie rad z zastosowaniem czasowników should/shouldn’t. must i 

mustn’t. 

Regułka z zadania 2 str. 73 (podręcznik) 

1. We use should and shouldn’t to give advice. (Do udzielania rad używamy „should” i 

„shouldn’t”). 

2. We use must to talk about a strong obligation. (Mówiąc o silnym obowiązku używamy 

„must”). 

3. We use mustn’t to say that something isn’t allowed. (Mówiąc o czymś, co jest niedozwolone 

używamy „mustn’t”). 

Ex. 3 p. 73 (Robię to zadanie jako przykład, abyście lepiej zrozumieli lekcję). 

W tym zadaniu mamy poprawić błędy w zdaniach.  

1. You must to have a medical certificate.  

You must have a medical certificate. 

Czasownik modalny „must” łączy się z czasownikiem bez „to”. 

2. He should works harder.  

He should work harder. 

Czasownik modalny „should” łączy się z podstawową formą czasownika dla wszystkich osób 

(I/you/he/she/it/we/you/they). 

3. We should not to camp near a river.  

We should not camp near a river.  

Czasownik modalny „should” łączy się z czasownikiem bez „to”. 

4. They don’t must take their dog.  

They mustn’t take their dog.  

Forma przecząca od czasownika modalnego „must” to „mustn’t”. 

Ex. 4 p. 73 (podręcznik) 

W tym zadaniu należy wybrać właściwe słowo. Zadanie należy wykonać samodzielnie.  

Ex. 5 p. 73 (podręcznik) 

W tym zadaniu należy ułożyć zdania używając should, shouldn’t, must lub mustn’t, tak aby zdania 

były logiczne. W każdym zdaniu macie podane słowa, które mają w zdaniach wystąpić.  

Spójrzcie na przykład, a następnie proszę to zadanie wykonać samodzielnie.  

Ex. 7 p. 73 (podręcznik) 

Uzupełnij drugie zdanie, aby miało to samo znaczenie, co pierwsze zdanie. Możesz użyć do czterech 

słów. 

W tym zadaniu używajcie should, must, mustn’t lub shouldn’t.  



Proszę to zadanie wykonać samodzielnie.  

Ex. 4 p. 25 (ćwiczeniówka) 

Proszę to zadanie wykonać samodzielnie. Zadanie to jest podobne do zadania 7 str. 73 z 

podręcznika. Trzeba użyć should, must, mustn’t lub shouldn’t.  

Np.  

1. It’s a good idea to bring a first-aid kit. (Warto zabrać ze sobą apteczkę pierwszej pomocy.) 

You should bring a first-aid kit. (Powinieneś zabrać ze sobą apteczkę pierwszej pomocy.) 

 

 

Te zadania proszę wykonywać normalnie w zeszycie i ćwiczeniówce. Będę je sprawdzać także proszę 

być systematycznym w ich wykonywaniu.  

Jeśli macie jakieś pytania można wysyłać mi wiadomości e-mail, postaram się jak najszybciej 

odpowiedzieć na Wasze pytania dotyczące lekcji.  

angielskizdalnie@op.pl 

Lekcje będziecie dostawać w te dni, w które macie angielski. Także kolejne zadania dostaniecie we 

wtorek.  


