
 

Czasownik modalny CAN. 
1. Uporządkuj słowa, aby utworzyć zdania. (+) oznacza, że zdanie ma być 

twierdzące, (-) przeczące, a (?) sugeruje pytanie. 
➢ swim/ she/ can/ well/ very/ (+) 

➢ you/ draw/ pictures/ can/ beautiful/ (?) 

➢ mother/ can/ a car/ drive (-) 

➢ Kelly/ basketball/ can/ play (?)  

➢ we/ speak/ can/ French (-) 

➢ jump/ very/ high/ can/ squirrels (+) 

➢ kids/ play/ day/ all/ can (+) 

➢ he/ a computer/ use/ can (?) 

➢ teacher/ speak/ four/ can/ languages/ our (+) 

➢ my/ can/ a horse/ sister/ ride (-) 

 

2. Połącz zdania spójnikami AND lub BUT. 
➢ Kate can swim ____ run. 

➢ Lisa can play the guitar ___ she can’t sing. 

➢ Tom can speak English ___ he can read in Spanish. 

➢ Alice can speak English ___ she can’t speak French. 

➢ I can go to Holland ___ I can’t travel to the USA. 

 

 

3.  Przetłumacz zdania na j. angielski: 
➢ Nie umiem mówić po Hiszpańsku. 

➢ Kasia umie szybko biegać, ale nie umie pływać. 

➢ Czy umiecie grać w siatkówkę? 

➢ Ona nie umie grać na pianinie. 

➢ My nie potrafimy gotować. 

➢ Mike umiem jeździć rowerem. 

➢ Ela nie umie grać w koszykówkę, ale umie szybko biegać. 
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➢ Nie możesz zabrać tej książki. 

➢ Czy możecie odwiedzić nas jutro? 

➢ Czy umiesz piec ciasto? 

➢ Nie potrafię pisać po angielsku. 

➢ Oni nie mogą być tutaj. 

 

 

 

Czasownik modalny CAN - odpowiedzi. 
1. Uporządkuj słowa, aby utworzyć zdania. (+) 

oznacza, że zdanie ma być twierdzące, (-) 
przeczące, a (?) sugeruje pytanie. 

➢ swim/ she/ can/ well/ very/ (+) She 

can swim very well. 

➢ you/ draw/ pictures/ can/ beautiful/ (?) 

Can you draw beautiful pictures? 

➢ mother/ can/ a car/ drive (-) My 

mother can’t drive a car. 

➢ Kelly/ basketball/ can/ play (?) Can 

Kelly play basketball? 

➢ we/ speak/ can/ French (-) We can’t 

speak French. 

➢ jump/ very/ high/ can/ squirrels (+) 

Squirrels can jump very high. 

➢ kids/ play/ day/ all/ can (+) Kids can 

play all day. 

➢ he/ a computer/ use/ can (?) Can he 

use a computer? 

➢ teacher/ speak/ four/ can/ languages/ 

our (+) Our teacher can speak four 

languages. 

➢ my/ can/ a horse/ sister/ ride (-) My 

sister can ride a horse. 

 

2. Połącz zdania spójnikami AND lub BUT. 

➢ Kate can swim AND run. 

➢ Lisa can play the guitar BUT she can’t 

sing. 

➢ Tom can speak English AND he can 

read in Spanish. 

➢ Alice can speak English BUT she 

can’t speak French. 

➢ I can go to Holland BUT I can’t travel 

to the USA. 

➢  

3.  Przetłumacz zdania na j. angielski: 
➢ Nie umiem mówić po Hiszpańsku. I 

can’t speak Spanish. 

➢ Kasia umie szybko biegać, ale nie 

umie pływać. Kasia can run fast but 

she can’t swim. 

➢ Czy umiecie grać w siatkówkę? Can 

you play volleyball? 

➢ Ona nie umie grać na pianinie. She 

can’t play the piano. 

➢ My nie potrafimy gotować. We can’t 

cook. 

➢ Mike umiem jeździć rowerem. Mike 

can ride a bike. 

➢ Ela nie umie grać w koszykówkę, ale 

umie szybko biegać. Ela can’t play 

basketball but she can run fast. 

➢ Nie możesz zabrać tej książki. You 

can’t take this book. 

➢ Czy możecie odwiedzić nas jutro? 

Can you visit us tomorrow? 

➢ Czy umiesz piec ciasto? Can you 

bake a cake? 

➢ Nie potrafię pisać po angielsku. I 

can’t write in English. 

➢ Oni nie mogą być tutaj. They can’t be 

here. 
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