
KLASA VII 

Hello guys! Welcome to our first online English lesson.  I have three topics for you for this 

week. Are you happy?  

Topic: I have to stay at home. Muszę zostać w domu. 

Czasownik have to wyraża obowiązek wykonania czynności. Odmienia się przez osoby : 

I have to  (I’ve got to ) ja muszę 

You have to (you’ve got to) ty musisz 

She has to (she’s got to) ona musi 

He has to (he’s got to) on musi 

It has to (it’s got to) to musi 

We have to (we’ve got to) my musimy 

You have to (you’ve got to) wy musicie 

They have to (they’ve got to) oni/one muszą 

Pytania w Present Simple tworzymy przez użycie operatorów do i does. 

 

Do you/we/they have to take out the rubbish? 

Does she/he/it have to sweep the floor?  

Czy ona/on/to musi zamiatać podłogę? 

Przeczenia w Present Simple tworzymy następująco: 

I/you/we/they/ don’t have to do ironing. Ja/Ty/Wy/oni nie muszą prasować. 

She/he/it doesn’t have to clear the table. Ona/on/to nie musi sprzątać stołu. 

Czasownik must znaczy to samo co have to, czyli musieć z tą różnicą że must nie ma formy 

przeszłej ani przyszłej. 

Czasownik can oznacza mogę i umiem. Pojawia się również w zwrotach grzecznościowych, 

np. Can I go to the toilet? 

Czasownik mustn’t oznacza zakaz. Np. Students mustn’t use mobile phones at school. 

 Proszę przeczytać i opracować dialog na stronie 60. 

Aby obejrzeć video do tego dialogu należy wejść na stronę  www.MyEnglishLab.com kliknąć 

na Student Registration i wprowadzić kod dostępu, który znajduje się na pierwszej stronie 

zeszytu ćwiczeń. Znaczenie słówek znajdziecie w słowniku dikidictionary lub na stronie 65 w 

podręczniku. 

http://www.myenglishlab.com/


Po przeczytaniu lub wysłuchaniu tekstu proszę odpowiedzieć w zeszycie na pytania z ćw.1. 

Następnie w oparciu o info dotyczące czasowników must, have to, can i mustn’t proszę 

zrobić zad. 4. (Należy wybrać poprawną opcję i wpisać do zeszytu)i zad.5 (Uzupełnij zdania 

wpisując prawdę na temat Twoich rodziców.) 

How strict are your parents? Jak surowi są Twoi rodzice? 

Topic: Can I hang out after school? 

hang out- spotykac przyjaciół.  

Proszę wejść na stronę quizizz i wpisać w okienko search: housework chores i poćwiczyć to 

słownictwo. 

Następnie proszę wykonać zadania na str.56 w zeszycie ćwiczeń. Proszę nauczyć się 

opowiadać o obowiązkach domowych, wykonywanych przez członków Twojej rodziny. 

Topic: An important message. 

Zeszyt ćwiczeń , str. 55 

Proszę przeczytać i opracować tekst z wykorzystaniem dikidictionary. Słówka należy wypisać 

do zeszytu. Następnie wykonajcie zadania 1,2,3 na str. 55 w zeszycie ćwiczeń. 

Zadania zostaną ocenione po powrocie do szkoły. GOOD LUCK 

Jeśli macie jakieś wątpliwości , piszcie na mój adres mailowy: sienkograzyna@gmail.com 
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