
A2, Czasowniki bezosobowe 

1.Transform the sentences using impersonal verbs (wolno, można, trzeba, należy) 
 

1. Możesz  wyjść z domu, ale sam. Nie możesz iść z grupą kolegów na piwo.   

2. Musisz często myć ręce i dezynfekować telefon. 

3. Nie musisz nosić maski i rękawiczek, jeśli nie masz wirusa, ale jeśli chcesz to ok. 

4. Jeśli chcesz, możesz wyprowadzać psa na spacer albo pojechać na wycieczkę do lasu.  

5. Chcesz grać muzykę na balkonie? To nie jest dobry pomysł, bo niektórzy ludzie mają małe dzieci, 

są chorzy albo mają niską tolerancję na twoją ulubioną muzykę.  

6. Nie powinieneś narzekać na pracę w domu. Musisz myśleć o osobach, które teraz nie mają 

pracy! 

7. Wódka nie pomaga wyleczyć wirusa. Możesz ją pić, ale tylko, żeby zapomnieć o problemach.  

8. Dobrym pomysłem jest zamówić obiad z lokalnej restauracji albo kupić coś online, żeby wspierać 

lokalne biznesy! 

9. *Tylko osoby powyżej sześćdziesiątego roku życia mogą robić zakupy w sklepach i aptekach 

między 10 a 12 w południe.  

10. *Dzieci nie mogą wychodzić z domu same. Nawet jeśli chcą iść na spacer, bo mają dużo energii. 
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*use Dative to express the persons subject to the rule. Eg. Nie wolno mi palić, bo jestem chory. 



A2, Czasowniki bezosobowe 

Ściąga: wolno/można = it’s allowed, można – it’s possible/ it’s a good idea, nie wolno/nie można – it’s 
not allowed, trzeba – one has to, nie trzeba – one doesn’t have to, należy – one should, nie należy – one 
shoulnd’t 

2. Create a set of ridiculous rules which would be applied in an imaginary country ruled 

by self-obsessed, mad leader who hates vegetarians. / Stwórz zestaw reguł, które 

obowiązują w wyobrażonym kraju rządzonym przez samolubnego, szalonego lidera, który 

nienawidzi wegetarian. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzi: 
 



A2, Czasowniki bezosobowe 

1.Wolno/Można wyjść z domu, ale nie wolno/nie można wychodzić z grupą kolegów na piwo. 

2.Trzeba często myć ręce i dezynfekować telefon. 

3. Nie trzeba nosić maski i rękawiczek, ( jeśli nie ma się wirusa,) ale można. 

4. Można wyprowadzać psa na spacer albo pojechać na wycieczkę do lasu. 

5. Nie należy grać muzyki na balkonie. 

6. Nie należy narzekać na pracę w domu. Trzeba myśleć o osobach, które teraz nie mają pracy. 

7. Można pić wódkę.  

8.Można zamówić obiad z lokalnej restauracji albo kupić coś online. 

9. Tylko osobom po 65 roku życia wolno robić zakupy w sklepach i aptekach między 10 a 12. 

10. Dzieciom nie można/nie wolno wychodzić z domu bez rodziców. 

 


