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You have to take your passport.

You should take magnifying glass.

You mustn'tdrink at ourhotel.

Could you takeus a photo?



Can, could
 
May, might
 
Should, shall, ought to, need to
 
Must, have to
 
Will, would
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9 types of modal verbs

       Lack of Obligation
You don't have to take
warm clothes.
 
She doesn't have to take
her passport.

Advice
We ought to bring enough
clothes.
 
You should reserve a place now.
 
He shouldn't go hiking in the
storm.

Ability
I can sail on the sea.
I could sail when he
served in the marines.

Suggestion and
Request

You could take your
camera. 
 
Shall we buy her a
souvenir?
 
Can I go to the laser show
tonight?
 
Could you lend me your
mosquito repellent?
 
May I leave the airport?
 
Would you please close
the window?

Biology 1

Obligation  
You must visit us in Toronto.
You have to take your own
hammock. 
She has to take un umbrella.

Speculation
It must be hot outside.
They are sweating!
 
IIt might/could/may be
fascinating to see
Northern Lights.
 
That can't be our luggage.
It's the wrong colour.

Possibility
Wind can be dangerous
while sailing.
 
This monument could be
very important.
 
The guide may be waiting
for us at the airport.
 
My friend might visit me
soon.
 

Assumption
He must be rich!
It couldn't have been
Jack. He is in London.

 
Prohibition

You mustn't be late for the
bust to Paris.
You mustn't smoke on the
plane.

1. 2.

3.

4.

5.

6.

8.

7.

9.
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brak końcówki -s w 3
osobie lp. czasu
 Simple Present

 
She coulds travel alone. 
She could travel alone.

po czasowniku
modalnym występuje
czasownik w formie
bare infinitive (bez "to")

 
She could to travel by

boat.
She could travelled by

boat.
She could travels by boat.
She could travel by boat.

 

 
 Za wyjątkiem:

 have to, need to
She has to take warm
clothes.
She needs to take warm
clothes.

What are 
the

characteristic
features 

of 
modal verbs?

Za wyjątkiem:
Ought to, need to, 

have to

1.
2.
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*must (przymus osoby mówiącej)

*have to (przymus narzucony przez czynnik, osobę z zewnątrz)

#obligation 
Exercises, translate:
 
1. Wiem, muszę zabrać środek na komary.
________________________________________
2. Musisz odwiedzić babcię w Chicago.
________________________________________
3. Muszę spakować słuchawki.
________________________________________
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#lack-of-obligation 
Exercises, translate:
 
1. Nie musisz brać tyle bagażu.
________________________________________
2. Moi przyjaciele nie muszą brać paszportów.
________________________________________
3. Nie musimy brać kompasu. Mamy
przewodnika.
________________________________________
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#prohibition 
Exercises, translate:
 
1. Nie możesz spóźnić się na samolot.
________________________________________
2. Nie możemy brać śpiworów.
________________________________________
3. Nie możesz kąpać się na tej plaży.
________________________________________
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#speculation 
Exercises, translate:
 
1. Musi być zimno na zewnątrz. Wszyscy noszą czapki.
___________________________________________________
2. To może być trudne podróżować samemu.
___________________________________________________
3. To nie może być moja walizka. Moja jest zielona.
___________________________________________________
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#assumption 
Exercises, translate:
 
1. To musi być piękny kraj.
________________________________________
2. To nie mogła być moja siostra.
________________________________________
3. Te drinki muszą być drogie.
________________________________________
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#possibility 
Exercises, translate:
 
1. Duże fale mogą być niebezpiecznie podczas pływania.
_____________________________________________________
2. Ten miecz mógł służyć jako ozdoba komnaty.
_____________________________________________
3. Możesz już wyjść na dwór. Wiatr ustał.
_______________________________________
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                                   #ability 
Exercises, translate:
 
1. Umiem mówić w pięciu językach.
_________________________________
2. Potrafiłem mówić po hiszpańsku kiedy mieszkałem w Madrycie.
_______________________________________________________________
3. Nie potrafiłem pływać rok temu.
_________________________________
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                                    #advice 
Exercises, translate:
 
1. Nie powinieneś odwiedzać tych miejsc bez przewodnika.
_______________________________________________________
2. Moja mama powinna zaplanować podróż.
________________________________________
3. Nie powinienem jeść podczas jazdy autobusem, zawsze dostaję
chorobę lokomocyjną.
______________________________________________________________
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#suggestion-and-request 
Exercises, translate:
 
1. Czy możesz zrobić mi zdjęcie?
________________________________________
2. Czy mogę zostawić dokumenty w pokoju?
__________________________________________
3. Czy powinniśmy wymeldować się przed 11?
____________________________________________
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The End
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