Modal verbs - część 3
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. Could have
1. Mogłem ci to wczoraj wysłać. Czemu nic nie powiedziałeś?

2. Mogłem zrobić więcej dla niego.

3. Oni mogli to zrobić trochę inaczej.

4. John mógł się tego nauczyć. Teraz musi poprawić egzamin.

5. Mogłeś sprzedać swój samochód. Nie miałbyś teraz problemu.

6. Mogliśmy wybrać inne miejsce na wakacje.

7. Ona mogła z nami iść. Szkoda, że jej nie ma.

2. Can’t have
1. Steve jest dobrym chłopcem. On nie mógł tego zrobić.

2. Ja nie mogłem zostawić kluczy. To niemożliwe.

3. Oni nie mogli tam być przed nami, bo wyjechali później.

4. Ona nie mogła o tym zapomnieć.

5. Nie mogłeś jej widzieć, bo ona teraz mieszka w Londynie.

6. Nie mogłeś tam być. Nagranie pokazuje coś innego.

7. To nie mogło tyle kosztować. Pokaż paragon.

8. My nie mogliśmy tego przeoczyć.

3. May/might have
1. On mógł zapomnieć o tym spotkaniu.

2. Mogło padać, bo ulica jest mokra.

3. On mógł dostać dobrą wiadomość, bo jest szczęśliwy.

4. Ktoś mógł zostawić ten szalik.

5. Oni mogli nam o tym nie powiedzieć.

6. Ten pociąg mógł już odjechać.

7. Mogłem to źle policzyć.

8. On mógł być w innym miejscu wtedy.

4. Should have
1. Powinieneś był mi o tym powiedzieć.

2. Ona powinna była to zrobić inaczej.

3. Nie powinieneś był wychodzić tak późno.

4. Oni powinni byli być zwolnieni.

5. Powinienem był się uczyć więcej.

6. Powinieneś był podpisać tę umowę.

7. Powinniśmy byli tu zostać.

8. Twój brat powinien był sprzedać ten samochód dawno temu.

5. Would have
1. Popełniłeś błąd. Ja bym to napisał inaczej.

2. Nie wiedzieliśmy, że tam tak będzie. Wzięlibyśmy inny hotel.

3. Nic nie wiedziałem. Powiedziałbym ci wszystko.

4. Kto by mógł o tym wiedzieć wtedy?

5. Ja bym nie zrobił w ten sposób.

6. Needn’t have
1. Niepotrzebnie przygotowywałem tyle jedzenia.

2. Niepotrzebnie do mnie dzwoniłeś. Ja już wszystko wiedziałem.

3. Niepotrzebnie tam szedłem. Nie udało mi się nic ustalić.

4. Niepotrzebnie wspomniałeś o sytuacji z zeszłego tygodnia.

5. Niepotrzebnie to wszystko kupowałem.

7. Miks modalnych
1. Nie wiedziałem o tym wtedy. Nie pojechałbym tam.

2. Tom nie mógł zbić szyby, bo nie grał w piłkę.

3. Nie powinieneś był tyle pić.

4. Mogłeś zadzwonić na zły numer. Ona zawsze odbiera.

5. On nie mógł tam być wtedy.

6. Niepotrzebnie tak dużo wydałem na ubrania.

7. Mogłem ci pomóc. Czemu nic nie powiedziałeś.

8. Mogłem zostawić klucze w innych spodniach.

9. Ona mogła mnie posłuchać.

10. Telefon nie mógł się sam rozbić.

11. Powinieneś był to ustalić z nami.

Conversation topics
1. In 2014 Malaysia airlines 370 disappear from radars and hasn’t been
found. What might have happened?
2. Should our country have joined the European Union? What might have
happened otherwise?
3. Should you have started learning a new language earlier?
4. What different career path would you have chosen now?
5. Could the coronavirus pandemic have been a fluke?
6. Life might have started on Mars and then transferred to the Earth.
What do you think?
7. You must have had made some crazy experiences. Tell something
about them.
8. You must have heard a ghost story. Tell something about it.
9. Living in the previous system must have been difficult. What do you
think?
10. Would you have moved to study abroad? Why didn’t you do it? Or did
you?

Key

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

I could have sent it to you yesterday. Why didn’t you say anything?
What am I supposed to do now?
You are not supposed to touch it.
Are we supposed to go?
I was supposed to call you but I forgot.
Aren’t you supposed to be in class now?
They were not supposed to say this.

2. Can’t have
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Steve is a good boy. He can’t have done it.
I can’t have left my keys. It’s impossible.
They can’t have been there before us because they left earlier.
She can’t have forgotten about it.
You can’t have seen her because she lives in London now.
You can’t have been there. The footage shows something else.
It can’t have cost so much. Show the receipt.
We can’t have overlooked this.

3. May/might have
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

He may/might have forgotten about this meeting.
It may/might have rained because the street is wet.
He might may/might have got good news because he is happy.
Someone may/might have left this scarf.
They may/might have not told us about it.
The train may/might have already left.
I may/might have miscalculated it.
He may/might have been in a different place then.

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

You should have told me about it.
She should have done it differently.
You shouldn’t have left so late.
They should have been fired.
I should have learned more.
You should have signed this contract.
We should have stayed here.
Your brother should have sold this car a long time ago.

5. Would have
1. You made a mistake. I would have written it differently.
2. We didn’t know it would be like this. We would have booked a different
hotel.
3. I didn’t know anything. I would have told you everything.
4. Who would have known about it back then?
5. I would have not done it this way.

6. Needn’t have
1.
2.
3.
4.
5.

I needn’t have prepared so much food.
You needn’t have called me. I had already known everything.
I needn’t have gone there. I didn’t manage to sort our anything.
I needn’t have mentioned the situation from the last week.
I needn’t have bought all this.

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

I didn’t know about it. I wouldn’t have gone there.
Tom can’t have broken the window because he didn’t play football.
You shouldn’t have drunk so much.
You may/might have called the wrong number. She always picks up.
He can’t have been there.
I needn’t have spent some much on clothes.
I could have helped her. Why didn’t you say anything?
I may/might have left keys in my other pants.
She could have listened to me.
The phone can’t have broken itself.
You should have made arrangements with us.
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