
JĘZYK ANGIELSKI. KLASA 5A,5B,5C 

Język angielski – część 5 

Materiał i ćwiczenia dla uczniów klasy 5 a, b i c –  termin przesłania zadań upływa 20 kwietnia 

                  

                                                  Lesson                                           15 th April, 2020 

Topic: At school (w szkole) 

1) Proszę przepisać notatkę do zeszytu 

Must – musieć wyraża obowiązek wykonania pewnej czynności od razu lub w przyszłości 

narzucony prze kogoś innego lub przez osobę mówiącą. 

  I must stop the car.   Muszę zatrzymać samochód.  

  You must stop the car 

  He / She / It must stop the car. 

  We must stop the car. 

  You must stop the car. 

  They must stop the car. 

Pytania tworzy się przez inwersję, czyli przestawienie must przed podmiot (osobę) 

Must you stop the car? Czy musisz zatrzymać samochód? 

 

Mustn’t – nie wolno – to zakaz robienia jakiejś czynności. 

You mustn’t run . Nie wolno co biegać. 

2) Wykonaj ćwiczenia poniższe ćwiczenia. 

 



Załącznik nr 1 

Wpisz must lub mustn’t w luki. 



Załącznik nr 2 

1) Uzupełnij zdania czasownikiem must i czasownikami z ramki 

 win - close - hurry - see - be - clean - go - wear 
 

  

 The window is open. You ................................................... it. 

 It's late. I ……………………………………………………… . 

 The table is dirty. I ....................................................................it. 

 Tim………………………………………………………………….. to school every day. 

   The sun is shining. You ...................................................................... a T-shirt. 

 The pupils ……………………………………………………………… in school at 8 o'clock. 

 It's a good science fiction film. You …………………………………………………………… it. 

 This game is important. We ………………………………………………….. it. 

 

2) Spójrz na obrazki i uzupełnij zdania używając must lub mustn’t .    

       

       

       

       

       

       

    

 

 

 

 

 

 

 

0  You …………….. bring your books to every lesson.  

1  You …………….. wear dark clothes. 

2  You …………….. eat or drink in the lessons. 

3  You …………….. do homework every evening.  

4  You …………….. shout in the school. 



5  You …………….. run in the school.  

6  You …………….. stand up when the teacher comes in. 

 


