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Lesson12    You must not smoke here. It is forbidden. 

 

Poza czasownikami modalnymi (podręcznik lekcja 8 i 12) istnieje szereg konstrukcji / zwrotów, które 

używane są dość powszechnie w języku angielskim do wyrażania przyzwolenia, zakazu, nakazu itp. 

Pojawiają się one z reguły w języku pisanym , różnego rodzaju regulaminach, ogłoszeniach, znakach 

ostrzegawczych itp. 

Np.  

Silny zakaz: You mustn’t smoke here może być również wyrażony następująco: 

It is not allowed to smoke here.     lub    Smoking is not allowed here. 

Nie wolno palić.       Palenie nie jest dozwolone. 

It is forbidden to smoke here.   lub    Smoking is forbidden here. 

Zakazuje się palenia.      Palenie jest zakazane. 

It is prohibited to smoke here.   lub    Smoking is prohibited here. 

Zakazuje się palenia.      Palenie jest zakazane. 

It is advised to wear HVJ at all times. 

Zaleca się noszenie kamizelek odblaskowych przez cały czas. 

It is recommended to wear HVJ at all times. 

Zaleca się noszenie kamizelek odblaskowych przez cały czas. 

It is necessary to wear HVJ at all times. 

Należy nosić kamizelki odblaskowe przez cały czas. 

Ważne jest, aby móc zrozumieć tego typu komunikaty. Powyższe informacje - kiedy przekazywane 

ustnie - są oznajmiane prostszym językiem , właśnie przy pomocy czasowników modalnych. 

It is not allowed to smoke here.     ->   You can’t smoke here. 

It is forbidden to smoke here.   ->    You mustn’t smoke here. 

It is prohibited to smoke here.   ->    You mustn’t smoke here. 

It is advised to wear HVJ at all times. ->   You should wear HVJ. 

It is recommended to wear HVJ at all times.   You should wear HVJ at all times . 

It is necessary to wear HVJ at all times.    You need/ have to wear at all times.  
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Drills:    

 Ex1. Zamień poniższe polecenia na język mniej formalny, tak jak w  poniższym przykładzie: 

Przykład:   

Podpowiedź:        Odpowiedź: 

It is forbidden to smoke here.    You mustn’t smoke here. 

It is allowed to park here for up to 30 minutes.  You can park here for up to 30 minutes. 

 

1. It is necessary to wear ID badge at all times. 

2. It is prohibited to use mobiles while driving. 

3. It is necessary to collect all your documents before leaving. 

4. It is forbidden to operate forklift trucks without qualifications. 

5. It is recommended you stop only in designated rest areas. 

 

 

Key: 

Drills:   Ex1. Zamień poniższe polecenia na język mniej formalny, tak jak w  poniższym przykładzie: 

Przykład:   

Podpowiedź:        Odpowiedź: 

It is forbidden to smoke here.    You mustn’t smoke here. 

It is allowed to park here for up to 30 minutes.  You can park here for up to 30 minutes. 

 

1.It is necessary to wear ID badge at all times.  You have to wear/ need to wear ID badge at all times. 

2.It is prohibited to use mobiles while driving.    You mustn’t use mobiles while driving. 

3.It is necessary to collect all your documents before leaving. You have to wear/ need to collect all 

your documents before leaving. 

4.It is forbidden to operate forklift trucks without qualifications. You mustn’t operate forklift trucks 

without qualifications 

5.It is recommended you stop only in designated rest areas. You should stop only in designated rest 

areas. 


