
SHOULD  vs SHOULD HAVE 

OUGHT TO vs OUGHT TO HAVE  

1. Powinniśmy zbierać śmieci z plaż. 

2. Ona powinna była pozbierać swoje śmieci z plaży. 

3. Czy powinniśmy ofiarować pieniądze Wielkiej Orkiestrze?  (donate money) 

4. Czy powinienem był oferować pieniądze Wielkiej Orkiestrze podczas 24 finału? 

5. Rząd powinien polepszyć jakość życia ludzi starszych.  (improve the quality of ) 

6. Zeszły rząd powinien był poprawić jakość życia ludzi niepełnosprawnych.  

7. Nikt nie powinien znęcać się nas zwierzętami. (abuse animals) 

8. Nie powinienem był się znęcać nad moimi pracownikami.  

 

MUST  vs MUST HAVE 

1. Karen musi być chora, ona jest bardzo blada. 

2. Karen musiała być chora w zeszłym tygodniu. 

3. Tomek musi mieć problemy gdyż jest bardzo smutny. 

4. Tomek musiał (był) płakać gdyż jego oczy są spuchnięte. (pufy) 

5. Musimy wyruszyć przed północą. (set out) 

6. Musieli byli wyruszyć o świcie. (at dawn) 

7. Żeby jeździć autem musisz mieć prawo jazdy. 

8. Musiał mieć prawo jazdy aby wynająć samochód. 

 

CAN / COULD  =umiejętności 

1. Kasia potrafi mnożyć i dzielić, ale nie potrafi potęgować. (exponentiate = raise to a power) 

2. Moje dziecko potrafi zasznurować buty, ale nie potrafi ubrać rajstop. (lace up) 

3. Róża potrafiła przygotować jajecznicę, kiedy miała 7 lat. 

4. Tim nie potrafił chodzić kiedy miał 3 latka. 

5. Moja babcia potrafiła haftować kiedy miała 6 lat. (embroider)  

6. Noworodki nie potrafią wysmarkać nosa. (blow one’s nose) 

7. Moje dziecko nie potrafiło skorzystać z toalety w wieku 4 lat. 

8. Susan potrafiła raczkować w wieku 6 miesięcy. (crawl) 

 



CAN / COULD vs CAN HAVE / COULD HAVE = możliwości 

1. Mogę poprosić sklep o zniżkę. 

2. Mogłem (byłem) poprosić sklep  o zniżkę.  

3. Bank może dać ci pożyczkę. 

4. Bank mógł (był) zaoferować ci pożyczkę. 

5. To nie może być moja siostra, ona nie ma blond włosów. 

6. To nie mogła być moja szefowa. 

7. Nie mogę zaakceptować twojego prezentu. 

8. On nie mógł był ukraść twojego laptopa. 

 

MAY (40% = może) / MIGHT (30% = być może) vs MAY HAVE / MIGHT HAVE 

1. Może kupię nowe opony. / Być może kupię nowe opony. 

2. Być może zmienił opony na zimę. 

3. Może zima skończy się szybko. / Być może zima skończy się szybko. 

4. Być może został doceniony. (be appreciated) 

5. Być może wiedzie ciężkie życie. (lead a harsh life) 

6. Może poradzili sobie ze swoimi problemami. 

7. Być może zmienię pracę w drugim kwartale. 

8. Mógł był zmienić swoją postawę. (change one’s attitude)  

 

DID NOT NEED TO vs  NEEDN’T HAVE 

1. Nie musiał poszerzać spodni. 

2. Niepotrzebnie poszerzył spodnie. 

3. Nie musieli zmieniać planów. 

4. Niepotrzebnie zmienili plany wakacyjne.  

5. Nie musiał się przepracowywać. (push oneself to the limits) 

6. Niepotrzebnie się przepracowywał w zeszły weekend.  

7. Sekretarka nie musiała przekazywać szefowi dokumentów. (hand down) 

8. Niepotrzebnie przekazałeś policji dowody dotyczące zbrodni. (crime-related evidence)  

 


