
 

Lesson  

Topic: Obligation 

 

 

 

Zadanie 1 

 

Przepisz tabelkę do zeszytu: 

 

Obligation - obowiązek  No obligation – brak obowiązku 

Must  

Have to/has to 

Don’t have to/doesn’t have to 

 

 

Otwórzcie teraz podręcznik na str. 94 i przeczytajcie notatkę dot. obligation, czyli obowiązku.  

Przepiszcie cztery znajdujące się tam zdania do zeszytu i przetłumaczcie je.  

Teraz popatrzcie na tabelę gramatyczną – affirmative, czyli twierdzenie. Zwróćcie uwagę, że 

must dla wszystkich osób jest takie samo, have to natomiast ulega zmianie w III osobie l. poj. 

– na has to.  

Teraz popatrzcie na tabelę interrogative – pytania. Zauważcie, że must w pytaniach nie 

istnieje. Pytanie możemy zadać tylko z użyciem have to i odpowiedniego operatora (tak jak w 

czasie present simple)  

Podobnie jest z przeczeniami negative – brak obowiązku, przymusu wyrażamy za 

pośrednictwem have to i odpowiedniego operatora. Popatrzcie na tabelę.  

 

Zadanie 2 

Zapiszcie do zeszytu:  

Have to używa się zawsze tam, gdzie mówimy, że jest potrzeba zrobienia czegoś, nakaz, 

prawo, zewnętrzne „przykazanie”, ogólna konieczność, np.: Children often have to wear 

uniforms at school. 

Must używane jest, gdy my osobiście czujemy, że musimy coś zrobić, albo mówimy w 

konkretnej sytuacji, że według nas ktoś musi coś zrobić („mocno” tego wymagamy od tej 

osoby), np.: I must eat less sweats. 

 

Zadanie 3. 

Wykonaj ćwiczenie 2  str.88 w podręczniku. 

 

 

Zadanie 4. 

W Quizlecie – zrób 2 dowolne ćwiczenia na słownictwo z unitu 8  



 

Lesson 

Topic: Prohibition, advice 

 

 

 

Zadanie 1 

 

Napisz w zeszycie: 

 

 

 

Prohibition – zakaz Advice - rada  

Mustn’t Should  

Shouldn’t  

 

 

Mustn't znaczy NIE WOLNO np. You mustn't park here. It's not permitted. Nie wolno ci tu 

parkować. To zabronione.  

Should używamy udzielając rady lub pytając o radę czy opinię w teraźniejszości np. "I have a 

terrible stomachache." "You should go to the doctor's."  

"She's not happy with the salary offered." "She shouldn't accept the job."  

 

 

 

Zadanie 2. 

 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ex3,4, 5 p.52 

 

 

Zadanie 3. 

Sprawdź się w kahoot challenge: 

https://kahoot.it/challenge/09533588?challenge-id=ec9a4507-2e12-471f-8239-

8ad46eb0451d_1591941320097 

Link będzie aktywny do 20.06 do godziny 12.00 (Wyłączyłam czas przy udzielaniu 

odpowiedzi. Możesz się długo zastanawiać nad wybraniem poprawnej.) 

 

https://kahoot.it/challenge/09533588?challenge-id=ec9a4507-2e12-471f-8239-8ad46eb0451d_1591941320097
https://kahoot.it/challenge/09533588?challenge-id=ec9a4507-2e12-471f-8239-8ad46eb0451d_1591941320097

