
CZASOWNIK CAN/CAN’T 

 

Zadanie 1. Proszę zapoznać się z informacjami na temat czasownika can. 

 

A) Zdania twierdzące 

Zdania twierdzące z czasownikiem modalnym can tworzy się według schematu: 

 podmiot + can + bezokolicznik 

 gdzie, czasownik modalny can poprzedza czasownik główny w bezokoliczniku. Zwróć uwagę, 

że can nie odmienia się przez osoby ani liczby – zawsze występuje w tej samej formie. 

 I can play the guitar better than you. 

(Potrafię grać na gitarze lepiej od ciebie.) 

 I can speak English very well. 

(Bardzo dobrze potrafię mówić po angielsku.) 

 

B) Zdania przeczące 

Zdania przeczące z czasownikiem modalnym can tworzy się według schematu: 

 podmiot + can + not + bezokolicznik 

 Jak więc widać, by utworzyć przeczenie z czasownikiem modalnym can, wystarczy umieścić zaraz za 

nim partykułę not i czasownik główny, również w nieodmienionej formie. 

 I can speak English and German, but I can’t speak Spanish. 

(Mówię po angielsku i niemiecku, ale nie mówię po hiszpańsku.) 

 

C) Pytania 

Pytania z czasownikiem modalnym can tworzy się według schematu: 

 can + podmiot + bezokolicznik 

 a więc przesuwając can na początek zdania, przed podmiot (tzw. inwersja). 

 Czasownik can w pytaniach nie wymaga zastosowania żadnego czasownika posiłkowego (jak to się 

dzieje w przypadku zdań z czasownikami zwykłymi) bowiem to on sam podlega inwersji: 

 I can play the guitar. 

(Potrafię grać na gitarze.) 

 Can I play the guitar? 

(Czy potrafię grać na gitarze?) 

http://langloo.com/materialy-do-nauki/gramatyka-angielska/wlasciwosci-i-zastosowanie-bezokolicznika


Zadanie 2. Uzupełnij zdania o sobie wpisując can/can’t. 

a. I …………………….speak Chinese. 

b. I ……………………..sing very well. 

c. I ………………………run 20 kilometres. 

d. I ………………………ride a bicycle. 

e. I ………………………play basket. 

f. I ……………………….swim. 

g. I ………………………understand my teacher of English. 

h. I ………………………dance very well. 

 

Zadanie 3. Ułóż wyrazy we właściwej kolejności. 

przykład a. milk can please I the have? Can I have the milk, please? 

b. school can’t to she go. ………………………………………………………………………………….. 

c. languages can other speak she?......................................................................... 

d. can’t he letter a write……………………………………………………………………………………. 

e. you under can’t water the run………………………………………………………………………. 

f. vegetarian she because meat eat she’s can’t a………………………………………………… 

g. come on Sunday to they lunch can………………………………………………………………… 

h. have we taxi a can?............................................................................................. 

 

 

Odpowiedzi do zadań w formie załączników (pliki w formacie word lub zdjęcia wykonanych 

zadań z zeszytu z odpowiedziami itp.) proszę kierować na e-mail angielski.spskrwilno@wp.pl 

(do piątku 22.05.2020 r. ). W przypadku pytań lub wątpliwości można również kontaktować 

się ze mną poprzez wyżej wymieniony e-mail lub  bezpośrednio na mój Messenger.     

 

 


