Modal verbs - część 1
Przetłumacz poniższe zdania na język angielski. Odpowiedzi znajdziesz na
samym dole. Pamiętaj, że celem tego ćwiczenia jest głównie użycie
odpowiedniego czasownika modalnego. Inna kolejność słów lub inne
synonimy w zdaniu niż w odpowiedzi wcale nie muszą oznaczać błędu!
Powodzenia! :)

1. Can
1. Czy mogę obok ciebie usiąść?

2. Czy mogę ci w czymś pomóc?

3. Nie idę z tobą na basen bo nie umiem pływać.

4. Mogę wyjść dzisiaj 15 minut przed czasem?

5. Mogę prosić o trochę cukru?

6. Możemy przychodzić do pracy kiedy chcemy.

7. Możesz przestać?

2. Could
1. Nie mogłem nic z tym zrobić.

2. Mogliśmy pójść na zewnątrz bo była ładna pogoda.

3. Czy mógłbym z tobą porozmawiać?

4. Czy mógłbyś ściszyć muzykę?

5. Kiedy byłem młodszy mogłem słuchać tego cały czas.

6. Mógłbyś mnie podwieźć na lotnisko?

7. Czy mógłbym poprosić o trochę więcej ciasta?

8. Ona może być teraz w biurze.

3. Must
1. Wszystkie książki muszą być oddane przed końcem semestru.

2. Muszę się zobaczyć z rodziną. Nie odwiedzałem ich od stycznia.

3. Ona jest bardzo otwarta, więc musi mieć mnóstwo znajomych.

4. Nie możesz tu biegać!

5. Muszę zacząć się zdrowiej odżywiać.

6. Musisz być bardziej ostrożny kiedy przygotowujesz raport.

7. Nie możesz jeździć tak szybko.

8. Wow! Tylko spójrz na ten dom! Musisz mieć mnóstwo kasy!

4. Had better
1. Lepiej żebym już poszedł. Jest późno.

2. Lepiej żebyś tego nie robiłaYo.

3. Lepiej żeby ona nic nie mówiła.

4. Lepiej żebyś zaczął chodzić na siłkę.

5. Lepiej żebyś zapisał się na zajęcia do Speaking House!

6. Lepiej żebyś to już skończył

7. Lepiej żebym już nie robił takiego błędu.

8. Lepiej żeby oni przestali gadać.

5. Should
1. Powinienem to skończyć przed 6.

2. Powinienem jej o tym powiedzieć?

3. Nie powinieneś tyle gadać.

4. Powinieneś przestać.

5. Czy ona nie powinna być teraz w domu?

6. Powinienem już iść.

7. Nie wiem czy powinieneś opowiadać o tym.

8. Twój ojciec powinien iść do lekarza.

6. May i might
1. Spójrz na te chmury. Wieczorem może padać.

2. On może być teraz zajęty. Zadzwonię później.

3. Ja mogę być później w pracy, więc ci nie pomogę.

4. Oni mogą już nie zadzwonić kolejny raz.

5. Możesz wziąć to ze sobą.

6. Mogę wejść?

7. Mogę prosić o filiżankę herbaty?

8. On nie jest z polski, więc może cię nie rozumieć.

7. Would
1. Ja bym to zrobił lepiej.

1. Chciałbym jutro pojechać poza miasto.

2. Teraz byłbym lekarzem. Niestety nie zdecydowałem się na medycynę.

3. Mam kilka biletów. Chciałabyś pójść ze mną do kina?

4. Powiedzmy, że wygrałeś loterię. Co byś zrobił?

7. Miks modalnych
1. Nie mogłem ci o tym powiedzieć.

2. Mogę pomóc ci po południu.

3. Powinienem znów o tym mówić? Lepiej żebyś to zapamiętał.

4. Może być zimno później. Powinieneś wziąć kurtkę.

5. Mogłem się z nią wczoraj spotkać, bo miałem czas.

6. Czy mógłbym ciastko?

7. Kiedy możesz mnie odwiedzić?

8. Ta sytuacja może się szybko zmienić.

9. Nie mogę iść z wami.

10. Mogę wygrać ten konkurs. Wtedy mógłbym trochę odpocząć.

11. Mam nadzieję, że nie będziesz w takiej sytuacji. Nie wiedziałbyś co
zrobić.

Conversation topics
1.
2.
3.
4.
5.

What you can/can’t do at work?
What could you do when you were younger and now you can’t?
What might happen in the next 10 years?
What could you do to improve your life instantly?
There might other life in the universe. What should we do to discover
it?
6. Should you work more or less?
7. You won a lottery. What would you do?
8. What could happen in your life next year?
9. Would you choose the same career/education path?
10. You had better work hard to learn a language. What can you do to
master it quicker?
11. Would you emigrate to another country?
12. Can we have a better public discourse on politics.
13. Climate change might destroy our civilization. What should we do to
prevent it?
14. Ask me 5 questions (could/can)
15. Tell me about 5 things you might do tomorrow.
16. Tell me about 5 things you would like to do during summer.
17. Tell me about 5 things you had better do.

Key

1. Can
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Can I sit next to you?
Can I help you with something?
I’m not going to the swimming pool with you because I can’t swim.
Can I leave a quarter before time?
Can I have some sugar?
We can come to work when we want.
Can you stop?

2. Could
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I couldn’t do anything about it.
We could go outside because the weather was nice.
Could I talk to you?
Could you turn down the music?
When I was younger I could listen to it all the time.
Could you give me a lift to the airport?
Could I have some more cake?
She could be in the office now.

3. Must
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I couldn’t do anything about it.
We could go outside because the weather was nice.
Could I talk to you?
Could you turn down the music?
When I was younger I could listen to it all the time.
Could you give me a lift to the airport?
Could I have some more cake?
She could be in the office now.

4. Had better
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I had better go. It’s late.
You had better not do it.
She had better not say anything.
You had better start going to the gym.
You had better sign up for classes in Speaking House!
You had better finish.
I had better not do a mistake like this.
They had better stop talking.

5. Should
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I should finish it before 6.
Should I tell her about it?
You shouldn’t talk so much.
You should stop.
Shouldn’t she be at home now?
I should go.
I don’t know if I should talk about it.
Your father should go to the doctor.

6. May i might
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Look at those clouds. It may/might rain in the evening.
He may/might be busy. I will call him later.
I may/might be at work later so I won’t help you.
The may/might not call another time.
You may take it with you
May I leave?
May I ask for a cup of tea?
He is not from Poland so he may/might not understand you.

7. Miks modalnych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

I couldn’t tell you about it.
I can help you in the afternoon.
Should I talk about it again? You had better remember it.
It might be cold later. You had better take your coat.
I could meet her yesterday because I had time.
Could/may/can I have a cookie?
When can/could you visit me?
This situation may/might change quickly.
I can’t go with you.
I may/might/could win this competition. I could have some rest then.
I hope you won’t be in such situation. You wouldn’t know what to do.

Potrzebujesz więcej angielskiego? ;) Zapraszamy na:
www.speakinghouse.pl
Instagram: @
 speakinghouse
Facebook: S
 peaking House

