
Dzień dobry,
22.04.2020

1. Proszę zapisać w zeszycie temat: ’’Czasownik have to w zdaniu..’’

2. Następnie, proszę zapoznać się z informacjami poniżej – czym jest, do czego służy i jak się 
odmienia czasownik ‘’have to’’.

Have to + verb = Muszę + (czasownik)

                                Have to – musieć

Wyrażenie have to opisuje coś, co musi nastąpić wkrótce. Wyraża konieczność bądź obowiązek. 

Oto kilka przykładów:

• I have to use the phone. - Muszę korzystać z telefonu. 
• I have to go to the bathroom. - Muszę iść do łazienki. 
• She has to unpack her bag. - Ona musi rozpakować swoje walizki. 
• We have to leave. - Musimy iść 

Konstrukcja

Tworzenie twierdzeń z HAVE TO

Podmiot have to bezokolicznik
I

You

She / he / it

have to

have to

has to

sleep.

play.

work.

We

You

They

have to

have to

have to

do.

learn.

Swim.



Tworzenie przeczeń z have to

Podmiot operator + have to Bezokolicznik
I

You

She / he / it

don't have to

don't have to

doesn't have to

work.

go.

sleep.

We

You

They

don't have to

don't have to

don't have to

play.

stand.

sit.

Tworzenie pytań z have to

Operator Podmiot + have to Czasownik (bezokolicznik)
Do

Do

Does

I have to

you have to

she / he / it have to

watch?

play?

eat?

Do

Do

Do

we have to

you have to

they have to

paint?

leave?

go?

Następnie proszę uzupełnić poniższe zdania właściwą formą czasownika ‘’have to’’

        •    They ……………………. write a test. 

• She………………………. clean her desk. 
• Ken and Liz ……………….learn English words. 
• Andy……………………….. help his brother. 
• We …………………………..do our homework. 

Nie ma zadania domowego z tego tematu.



 W piątek ( 24.04.2020)  proszę zapisać temat: Czytanie tekstu ‘’Sports rules.’’

1.Następnie, proszę otworzyć podręcznik na stronie 88 i przeczytać tekst1 i tekst 2.

2. W zeszycie, proszę wypisać słówka, które są niezrozumiałe i przetłumaczyć je, korzystając z 
dostępnego słownika.

3. Po upewnieniu się, że teksty są zrozumiałe, proszę wykonać ćw. 1 i 2 z podręcznika ( str.88 )
i ćw. 1 z zeszytu ćwiczeń ze strony 86.

Wykonane ćwiczenia proszę przesłać na moją pocztę do oceny.

boguslaw.zawalich@sp1sobotka.pl

Miłej pracy,
B. Zawalich
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