
SHOULD vs SHOULD HAVE 

OUGHT TO vs OUGHT TO HAVE 

1. Powinniśmy zbierać śmieci z plaż. 

We should collect rubbish from the beach. 

2. Ona powinna była pozbierać swoje śmieci z plaży. 

She should have collected rubbish from the beach. 

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

Should we donate money to Great Orchestra? 

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

Should I have donated money to Great Orchestra during 24th final? 

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

Government should improve the quality of life of elderly. 

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

Last government should have improved the quality of life disabled people. 

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

Nobody should abuse animals. 

8. Nie powinienem był się znęcać nad moimi pracownikami. 

I shouldn’t have abused my employees. 

 

MUST vs MUST HAVE 

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

Karen must be sick, she is very pale. 

2. Karen musiała być chora w zeszłym tygodniu. 

Karen must have been sick last week. 

3. Tomek musi mieć problemy gdyż jest bardzo smutny. 

Tom must have problems, because he is very sad. 

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

Tom must have cried, because his eyes are puffy. 

5. Musimy wyruszyć przed północą. (set out) 

We must set out before midnight. 

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

They must have set out at dawn. 

7. Żeby jeździć autem musisz mieć prawo jazdy. 

To drive a car, you must have a driver license. 

8. Musiał mieć prawo jazdy aby wynająć samochód. 

He must have had a driver license to rent a car. 

 

 

 



CAN / COULD 

1. Kasia potrafi mnożyć I dzielić, ale nie potrafi potęgować. Kate can multiply and 

divide but can’t exponentiate. 

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

My child can lace up shoes, but can’t wear tights. 

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

Rose could prepare scrambled eggs, when she was 7. 

4. Tim nie potrafił chodzić kiedy miał 3 latka. 

Tim couldn’t walk when he was 3. 

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

My grandma could embroider when she was 6. 

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

Infants can’t blow their noses. 

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

My child couldn’t use the toilet at age 4 years. 

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

Susan could crawl at age 6 months. 

 

CAN / COULD vs CAN HAVE / COULD HAVE 

1. Mogę poprosić sklep o zniżkę. 

I can ask shop for discount. 

2. Mogłem (byłem) poprosić sklep o zniżkę. 

I can have asked shop for discount. 

3. Bank może dać Ci pożyczkę. 

Bank can give you a loan. 

4. Bank mógł (był) zaoferować Ci pożyczkę. 

Bank can have offered you a loan. 

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

She can’t be my sister, she hasn’t blond hair. 

6. To nie mogła być moja szefowa. 

She can’t have been my boss. 

7. Nie mogę zaakceptować Twojego prezentu. 

I can’t accept your gift. 

8. On nie mógł był ukraść Twojego laptopa. 

He can’t have stolen your laptop. 

 

MAY / MIGHT vs MAY HAVE / MIGHT HAVE 

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

I may buy new tyres. / I might buy new tyres. 



2. Być może zmienił opony na zimę. 

He might have change the tyres. 

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

Winter may finish quickly. / Winter might finish quickly. 

4. Być może został doceniony. (be appreciated) 

He might have been appreciated. 

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

He might lead a harsh life. 

6. Może poradzili sobie ze swoimi problemami. 

They may have coped with their problems. 

7. Być może zmienię pracę w drugim kwartale. 

I might change a job in the second quarter. 

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

He may have changed his attitude. 


