
 

 
Modal verbs - część 2 

 
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 

synonimów w zdaniu niż w odpowiedzi wcale nie musi oznaczać błędu! 
Powodzenia! :)  

 
1. Be supposed to 

1. Miałeś mi to wczoraj wysłać. 

 

2. Co ja mam teraz zrobić? 

 

3. Masz tego nie ruszać. 

 

4. Mamy już iść? 

 

5. Miałem do ciebie zadzwonić ale zapomniałem. 

 

6. Czy ty nie masz być teraz na zajęciach? 

 

7. Oni mieli tego nie mówić. 

 



 

2. Be able to 

1. Nie jestem w stanie dzisiaj wstać z łóżka. 

 

2. Będziesz w stanie mi jutro pomóc? 

 

3. Nie byłem w stanie być na czas. 

 

4. Będziesz w stanie przyjść na moją imprezę? 

 

5. On nie jest w stanie tego sam podnieść. 

 

6. My nie byliśmy w stanie tam pojechać. 

 

7. Jestem w stanie to wszystko zrobić. 

 

8. Mogę być w stanie to rozwiązać. 

 

 

3. Be allowed to 

1. Czy ja mogę tu parkować? 

 

2. Nie wolno ci tego robić! 

 



 

3. Nie wolno jej wychodzić po 9. 

 

4. Chyba nie wolno nam tu wchodzić. 

 

5. Nie mogłem chodzić na imprezy kiedy byłem w liceum. 

 

6. Moi rodzice nie pozwolą mi jechać na festiwal. 

 

7. Nie wolno tu palić. 

 

8. Nauczycielka powiedziała mi, że nie wolno nam wyjść wcześniej. 

 

 
4. Have to 

1. Muszę odpisać na wszystkie maile dzisiaj. 

 

2. Nie musisz tam iść. 

 

3. Nie musiałem się uczyć dużo. 

 

4. Będę musiał iść jutro do biblioteki. 

 

5. Czy ty zawsze musisz tyle gadać? 



 

 

6. Nie musisz tego robić jeśli nie chcesz. 

 

7. Ona musiała oddać wszystkie dokumenty. 

 

8. My musimy wszystko wytłumaczyć naszemu szefowi.  

 

 
5. Ought to 

1. Powinniśmy coś z tym zrobić. 

 

2. Oni powinni informować o wszystkim codziennie. 

 

3. Nasza firma powinna nam płacić więcej.  

 

4. Nie powinieneś tego wspominać na spotkaniu. 

 

5. Rząd powinien podjąć inną decyzję. 

 

 
6. Need to i need doing 

1. Potrzebuję się tego nauczyć. 

 



 

2. Nie potrzebowałem do niej dzwonić. 

 

3. Nie potrzebuję tego robić.  

 

4. Będę potrzebował się zastanowić nad tym. 

 

5. Ten dom wymaga wyremontowania. 

 

6. Czy mój samochód wymaga pomalowania? 

 

7. Potrzebuję z kimś o tym pogadać. 

 

8. Potrzebuję się nauczyć angielskiego żeby znaleźć lepszą pracę. 

 

 
 
7. Miks modalnych 

1. Miałeś im o tym nie mówić. 

 

2. Nie wolno mi zabrać tych książek. 

 

3. My nie musimy tyle pracować. 

 



 

4. Nie powinieneś tego robić w pracy. 

 

5. Potrzebuję skosić trawę przed moim domem. 

 

6. Czy ty musiałeś to zrobić sam? 

 

7. Ten pomysł wymaga przemyślenia. 

 

8. Nie byłem w stanie zdać tego testu. 

 

9. Czy tobie wolno wchodzić tędy? 

 

10. Ona musi zorganizować spotkanie. 

 

11. Co ja mam zrobić? 

 

 
Conversation topics 
 

1. What were you allowed to do when you were a kid? 
2. Are you allowed to be late to work? 
3. “I don’t have to do anything” life approach. 
4. How are we supposed to behave on parties? 
5. What the government ought to do for the economy? 
6. What needs to change in our country? 
7. Why are we supposed to do what society wants us to be? 
8. Are rich people supposed to share their wealth? 
9. We are not allowed to smoke weed. Good or bad? 



 

10. Who are we supposed to vote for if every politician seems crazy? 
11. To be productive you ought to have a morning and evening routine. 

Right or wrong? 
12. Did you have to study a lot at university? 
13. We will need to change our habits if we want to save the climate. What 

changes do we need to implement? 
14. Will you need to change your profession in the future? 
15. What did you need to know to get your job? 

 
 

Key 
 
 

1. Be supposed to 
1. You were supposed to send me this yesterday. 
2. What am I supposed to do now? 
3. You are not supposed to touch it. 
4. Are we supposed to go? 
5. I was supposed to call you but I forgot. 
6. Aren’t you supposed to be in class now? 
7. They were not supposed to say this. 

 
 

2. Be able to 
1. I am not able to get up from my bed today. 
2. Will you be able to help me tomorrow? 
3. I was not able to be on time. 
4. Will you be able to come to my party? 
5. He is not able to pick this up by himself. 
6. We were not able to go there. 
7. I am able to do everything.  
8. I might be able to solve it. 

 
 

3. Be allowed to 
1. Am I allowed to park here? 
2. You are not allowed to do it! 
3. She is not allowed to go out after 9. 
4. I think we are not supposed to enter here. 
5. I was not allowed to go to parties when I was younger. 
6. My parents won’t allow me to go to the festival. 
7. You are not allowed to smoke here. 
8. The teacher told me that we are not allowed to leave early. 

 
4. Have to 
1. I have to reply to all the mail today. 



 

2. You don’t have to go there. 
3. I didn’t have to study a lot. 
4. I will have to go to the library tomorrow. 
5. Do you always have to talk so much? 
6. You don’t have to do it if you don’t want to.  
7. She had to hand in all the documents. 
8. We have to explain everything to our boss. 

 
 
 

5. Ought to 
1. We ought to do something about it. 
2. They ought to inform about everything daily. 
3. Our company ought to pay us more. 
4. You ought not to mention this in the meeting. 
5. The government ought to make a different decision. 

 
 

6. Need to i need doing  
1. I need to learn this. 
2. I didn’t need to call her. 
3. I don’t need to do it.  
4. I will need to think about this. 
5. This house need renovating. 
6. Does my car need painting? 
7. I need to talk about this with someone. 
8. I need to learn English to get a better job. 

 
7. Miks modalnych 
1. You were not supposed to tell them about it. 
2. I am not allowed to take these books. 
3. We don’t have to work so much. 
4. We ought not to do it at work. 
5. I need to cut grass in front of my house. 
6. Did you have to do it alone? 
7. This idea need thinking through. 
8. I was not able to pass this test. 
9. Are you allowed to walk here? 
10. She has to organize a meeting. 
11. What am I supposed to do? 

 
 
 

Potrzebujesz więcej angielskiego? ;) Zapraszamy na: 
 

www.speakinghouse.pl 

https://www.speakinghouse.pl/


 

Instagram: @speakinghouse 
Facebook: Speaking House 

https://www.instagram.com/thespeakinghouse/
https://www.facebook.com/TheSpeakingHouse/

