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Cześć! :)

Nauka języka obcego jest czasochłonnym 
i wieloetapowym procesem. Jednak aby móc 
wspinać się coraz wyżej podczas tej 
językowej przygody, trzeba mieć solidne 
zabezpieczenie - podstawy, dzięki którym kolejne, 
już bardziej rozbudowane i skomplikowane zagadnienia 
gramatyczne nie będą zapowiadać się aż tak strasznie :)

Czasowniki modalne są właśnie jedną z tych 
podstaw, dzięki którym posługiwanie się językiem
niderlandzkim może być przyjemne i proste. 

W tym e-booku znajdziesz:
- teorię na temat każdego czasownika,
- życiowe przykłady,
- 26 ćwiczeń wraz z odpowiedziami,
dzięki którym nauka / powtórka czasowników
modalnych będzie dla Ciebie przyjemnością.

A jeśli masz ochotę zerknąć na inne zagadnienia, serdecznie
zapraszam Cię na stronę szkoły www.dbschool.pl, na której
znajdziesz więcej darmowych materiałów do nauki oraz 
na Instagrama szkoły: @niderlandzkizprzytupem :)

Okej, a teraz bierzemy się do nauki!

                                                            Powodzenia! :) 
                                                                Dominika 
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C Z A S O W N I K I
M O D A L N E

K U N N E N  =  M Ó C  /  P O T R A F I Ć

M O E T E N  =  M U S I E Ć

W I L L E N  =  C H C I E Ć

M O G E N  =  M I E Ć  P O Z W O L E N I E

Z U L L E N  =  O K R E Ś L A  P R Z Y S Z Ł O Ś Ć

W języku niderlandzkim wyróżniamy 
5 czasowników modalnych. 

 
Dlaczego warto je znać? 

Ponieważ konstrukcja zdania z ich 
użyciem jest banalnie prosta :)

 
Spójrzmy, o kim mowa:
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1. Jak wygląda odmiana KUNNEN?

Dla liczby pojedynczej zawsze występuje jako kan.
Dla formy grzecznościowej "u" oraz "jij" możesz używać 
kan lub kunt, jednak kunt używa się tylko w piśmie formalnym. 
Na co dzień stosujemy kan.
Dla liczby mnogiej jego forma się nie zmienia 
- używamy po prostu kunnen. 

2. A co z budową zdania?

Odmieniamy tylko czasownik modalny :)
Drugi czasownik, czyli w tym przypadku czynność, 
którą możemy / potrafimy wykonać, ląduje na końcu zdania 
w formie bezokolicznika (czyli nieodmienionej, z końcówką "en").

3. Przykłady:
Ik kan zingen. - Potrafię śpiewać. 

osoba + odmienione do osoby kunnen 
(ik = liczba pojedyncza, dlatego używamy kan) 

+ drugi czasownik w formie nieodmienionej na końcu zdania)
 

Ik kan mooi zingen. - Potrafię ładnie śpiewać. 
osoba + odmienione do osoby kunnen 

(ik = liczba pojedyncza, dlatego używamy kan) + cała reszta  
+ drugi czasownik w formie nieodmienionej na końcu zdania)

 
 

Zij kan Nederlands spreken.
Ona potrafi mówić po niderlandzku.

 
Wij kunnen reizen.

Możemy podróżować.
 

Jullie kunnen hier blijven.
Możecie tutaj zostać.

K U N N E N
 MÓC ,  POTRAFIĆ

www.dbschool.pl
2



Wij kunnen jullie niet helpen.
Nie potrafimy wam pomóc.

 
Hij kan dit niet doen.
On nie może tego zrobić.

 
Ze kunnen geen Frans spreken.

Oni nie potrafią mówić po francusku.
 

Mijn vrouw kan heel goed koken.
Moja żona potrafi bardzo dobrze gotować.

K U N N E N
 MÓC ,  POTRAFIĆ

4. Okej... A co z pytaniami?

Po prostu zmieniamy kolejność, żeby różnica między zdaniem, a pytaniem
była zauważalna :) W pytaniach czasownik modalny musi wylądować
przed osobą. Cała reszta pozostaje bez zmian.

Hoe kan ik u helpen?
Jak mogę pani pomóc?

 
Waar kunnen we afspreken*?

Gdzie możemy się spotkać?
 

Kan ze dit probleem oplossen*?
Czy ona potrafi rozwiązać ten problem?

 
Kan je hier even komen?
Możesz tutaj na chwilkę przyjść?

 
Wat jammer! Waarom kunnen jullie morgen niet komen?

Jaka szkoda! Dlaczego nie możecie jutro przyjść?
 

*Zarówno afspreken jak i oplossen są czasownikami rozdzielnie-złożonymi. Na szczęście przy użyciu
czasowników modalnych kompletnie nas to nie obchodzi, ponieważ co by się nie działo, 
drugi czasownik siedzi sobie na końcu zdania / pytania w formie bezokolicznika ;)
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K U N N E N
 MÓC ,  POTRAFIĆ

5. A co, jeśli chcę zaprzeczyć? 
Powiedzieć, że nie mogę lub czegoś nie potrafię?

Przykłady z zaprzeczeniem pojawiły się już 
na wcześniejszych stronach, ale przyjrzyjmy się im dokładniej :) 

W języku niderlandzkim wyróżniamy 
dwie podstawowe formy zaprzeczenia: GEEN oraz NIET. 

Jeśli zaprzeczamy rzeczownikom, GEEN zawsze będzie 
pojawiać się przed nimi. Kojarz je sobie ze słowem "żaden" 
- Holendrzy albo coś mają albo nie mają "żadnego". 

Ik kan Spaans spreken. - Potrafię mówić po hiszpańsku. 
Ik kan GEEN Spaans spreken*. - Nie potrafię mówić 
po hiszpańsku. (W dosłownym tłumaczeniu: Ja nie mówię po żadnemu
hiszpańskiemu). 

Ze kunnen toch kinderen krijgen. - Oni przecież mogą mieć dzieci.
Ze kunnen helaas GEEN kinderen krijgen. - Oni niestety nie mogą 
mieć (żadnych) dzieci. 

NIET występuje w połączeniu z czasownikami oraz przymiotnikami.

Ik kan werken. - Mogę pracować.
Ik kan NIET werken. - Nie mogę pracować.  
NIET w połączeniu z czasownikami modalnymi
pojawia się przed czasownikiem podstawowym.

Hij kan goed zwemmen. - On potrafi dobrze pływać.
Hij kan NIET goed zwemmen. - On nie potrafi dobrze pływać.  
NIET pojawia się przed przymiotnikiem.

*Spaans oraz wszystkie inne języki obce są rzeczownikami, 
dlatego zawsze zaprzeczamy poprzez GEEN.
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Potrafię mówić trochę po angielsku. 

ĆWICZENIE 1
Przetłumacz poniższe zdania na język niderlandzki.

1.

    ............................................................................................................

   2. Jego młodsza siostra nie potrafi jeszcze liczyć.

    .............................................................................................................

   3. Moi rodzice nie potrafią jeździć na rowerze.

    ............................................................................................................

   4. Nasi sąsiedzi nie mogą mieć (żadnych) zwierząt.

    ............................................................................................................

   5. Tom potrafi pisać lewą ręką.

    ............................................................................................................

   6.  Niestety ona nie może przyjść. 

    ............................................................................................................

   7. Potrafię gotować, ale nie potrafię śpiewać.

    ............................................................................................................

   8. Oni nie potrafią kłamać.

    ............................................................................................................

K U N N E N
ĆWICZENIA
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Kan je Arabisch spreken?

ĆWICZENIE 2
Odpowiedz pełnymi zdaniami na poniższe pytania.

1.

    ............................................................................................................

   2. Kan je je neus met je tong aanraken?

    .............................................................................................................

   3. Kan je je tanden in 5 seconden poetsen ?

    ............................................................................................................

   4. Kan je slapen met je ogen open?

    ............................................................................................................

   5. Kan je geen chocolade eten?

    ............................................................................................................

   6.  Kan je tot 10 tellen in het Nederlands?

    ............................................................................................................

   7. Kan je boos zijn op je beste vrienden?

    ............................................................................................................

   8. Kan je 's ochtends geen koffie drinken?

    ............................................................................................................

K U N N E N
ĆWICZENIA

www.dbschool.pl
6



meer, liegen, kunnen, niet, ik, tegen, je. 

ĆWICZENIE 3
Z rozsypanych słów ułóż logiczne zdania / pytania. 
Pamiętaj o odmianie czasownika modalnego :)

1.

    ............................................................................................................

   2. kunnen, helpen, ons, u?

    .............................................................................................................

   3. vandaag, zich, ze, kunnen, concentreren, niet.

    ............................................................................................................

   4. aardig, hij, voor één keer, kunnen, zijn?!

    ............................................................................................................

   5. huiswerk, we, kunnen, niet, ons, maken.

    ............................................................................................................

   6.  reizen, kunnen, over, ze, de hele wereld. 

    ............................................................................................................

   7. afvallen, kunnen, niet, ik.

    ............................................................................................................

   8. rijden, u, kunnen?

    ............................................................................................................

K U N N E N
ĆWICZENIA
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1. Jak wygląda odmiana MOETEN?

Dla liczby pojedynczej zawsze występuje jako moet.
Dla liczby mnogiej jego forma się nie zmienia 
- używamy po prostu moeten. 

Każdy czasownik modalny odmienia się według tego samego schematu.
Budowa zdania / pytania oraz tworzenie pytań działa na tych samych zasadach
jak przy kunnen :) 

2. Przykłady:
Ik moet studeren. - Muszę się uczyć. 

osoba + odmienione do osoby moeten
(ik = liczba pojedyncza, dlatego używamy moet) 

+ drugi czasownik w formie nieodmienionej na końcu zdania)
 

Ik moet veel studeren. - Muszę się dużo uczyć. 
osoba + odmienione do osoby moeten

(ik = liczba pojedyncza, dlatego używamy moet) + cała reszta  
+ drugi czasownik w formie nieodmienionej na końcu zdania)

 
 

Ik moet mijn huiswerk maken.
Muszę zrobić swoje zadanie domowe.

 
Wij moeten onze woning schoonmaken.

Musimy posprzatać nasze mieszkanie.
 

Jullie moeten voorzichtiger zijn.
Musicie być bardziej ostrożni.

 
Moet ik dit doen?

Muszę to zrobić?
 

Moeten we dit eten? Ik haat zeevruchten!
Musimy to jeść? Nie cierpię owoców morza!

 
 

M O E T E N
MUSIEĆ
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Muszę zadzwonić do (moich) dziadków.

ĆWICZENIE 4
Przetłumacz poniższe zdania na język niderlandzki.

1.

    ............................................................................................................

   2. Musimy zaplanować wakacje.

    .............................................................................................................

   3. Ona musi przeczytać jeszcze 4 książki.

    ............................................................................................................

   4. Nasz ogrodnik musi kosić trawę co dwa tygodnie.

    ............................................................................................................

   5. Musimy porozmawiać o inflacji.

    ............................................................................................................

   6. Musisz skręcić w prawo, a następnie w lewo.

    ............................................................................................................

   7. Musicie dokończyć to ćwiczenie w domu.

    ............................................................................................................

   8. Muszę pójść dzisiaj na siłownię.

    ............................................................................................................

M O E T E N
MUSIEĆ
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Musisz być taki wredny?!

ĆWICZENIE 5
Przetłumacz poniższe pytania na język niderlandzki.

1.

    ............................................................................................................

   2. O której godzinie musimy wyjechać z domu?

    .............................................................................................................

   3. Muszę być jutro na czas?

    ............................................................................................................

   4. Musisz to zrobić, wiesz o tym?

    ............................................................................................................

   5. Czy musicie zadawać tak wiele pytań?

    ............................................................................................................

   6. Czy muszę przetłumaczyć te zdania na język niderlandzki?

    ............................................................................................................

   7. Czy ona musi zostać w ten weekend w domu?

    ............................................................................................................

   8. Czy oni muszę jechać z nami?

    ............................................................................................................

M O E T E N
MUSIEĆ
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Moet je Nederlands spreken op het werk?

ĆWICZENIE 6
Odpowiedz pełnymi zdaniami na poniższe pytania.

1.

    ............................................................................................................

   2. Moeten je ouders voor elektriciteit betalen?

    .............................................................................................................

   3. Moet je soms overwerken?

    ............................................................................................................

   4. Moet je Nederlands leren?

    ............................................................................................................

   5. Moeten wij ons regelmatig laten testen?

    ............................................................................................................

   6.  Moet je altijd in een goede bui zijn?

    ............................................................................................................

   7. Moet je elke dag koken?

    ............................................................................................................

   8. Moet je je woning delen met iemand anders?

    ............................................................................................................

M O E T E N
MUSIEĆ
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 Zij .......... helaas geen Nederlands spreken.

ĆWICZENIE 7
Uzupełnij poniższe zdania odmienioną formą kunnen lub moeten.

1.

   2. Sorry, ik .......... naar huis terug. 

   3. .......... je vandaag langer doorwerken?

   4. .......... jullie hier even komen?

   5. Ik .......... me niet concentreren. Ik heb hoofdpijn.

   6.  Ik .......... je niet helpen.

   7. .......... hij al aftrekken en optellen?

   8. Alexandra .......... nog niet lopen. Zij is pas 2 maanden oud.

   9. Hoera! We .......... overmorgen komen!

   10. Sorry, .......... u mij helpen?

   11. Ik .......... je niet goed verstaan.

   12. Ik .......... dit nog een keer controleren. 

   13. .......... we ervoor betalen?

ĆWICZENIE 8
Stwórz własne zdania / pytania z użyciem kunnen oraz moeten.

1 ..................................................................................

2 ..................................................................................

3 ..................................................................................

4 ..................................................................................

5 ..................................................................................

K U N N E N  /  M O E T E N
TEST
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1. Jak wygląda odmiana WILLEN?

Liczba pojedyncza łączy się z wil. 
Wyjątkiem jest:
- "jij" - może występować z wil lub wilt, jednak  "wilt " stosujemy 
tylko w piśmie formalnym. 
- "u" - ZAWSZE łączy się z wilt.

Dla liczby mnogiej jego forma się nie zmienia 
- używamy po prostu willen. 

Kunnen, moeten oraz willen odmieniają się według tego samego schematu.
Budowa zdania / pytania oraz tworzenie pytań działa na tych samych zasadach. 

2. Przykłady:
Ik wil leren. - Chcę się uczyć. 

osoba + odmienione do osoby willen
(ik = liczba pojedyncza, dlatego używamy wil) 

+ drugi czasownik w formie nieodmienionej na końcu zdania)
 

Ik wil meer leren. - Chcę się więcej uczyć. 
osoba + odmienione do osoby willen

(ik = liczba pojedyncza, dlatego używamy wil) + cała reszta  
+ drugi czasownik w formie nieodmienionej na końcu zdania)

 
Ik wil mijn huiswerk maken.
Chcę zrobić swoje zadanie domowe.

 
Wij willen onze woning schoonmaken.

Chcemy posprzątać nasze mieszkanie.
 

 Wilt u met ons op vakantie?*.
Czy chcą państwo pojechać z nami na wakacje?

 
Wil je al naar huis (terug)*?

Chcesz już  (wrócić) do domu?
 
 

W I L L E N
CHCIEĆ
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*Połączenie czasowników modalnych z czasownikami związanymi z ruchem
charakteryzuje się tym, że najczęściej te drugie po prostu pomijamy :)  

 
Ik moet naar de dokter. 

Muszę (iść) do lekarza.
 

Ik wil naar huis. 
Chcę (pójść) do domu. 

 
Wil je mee naar de winkel?
Chcesz (jechać) ze mną do sklepu?

 
 

***
 

Zanim przejdziemy do kolejnych ćwiczeń, 
spójrz na poniższe przykłady.  

 
Ik kan Nederlands spreken.

Potrafię mówić po niderlandzku.
 

Ik moet Nederlands spreken.
Muszę mówić po niderlandzku.

 
Ik wil Nederlands spreken.

Chcę mówić po niderlandzku. 
 

Widzisz? Wystarczy zmiana czasownika modalnego,
cała reszta pozostaje bez zmian - działamy według schematu, 

aby stworzyć różne pod względem znaczenia zdania.
 
 
 

W I L L E N
CHCIEĆ
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 Chcę poprawić swoją wymowę.

ĆWICZENIE 9
Przetłumacz poniższe zdania na język niderlandzki.

1.

    ............................................................................................................

   2. Ona nie chce już tutaj pracować.

    .............................................................................................................

   3. Chcemy założyć rodzinę w przyszłości.

    ............................................................................................................

   4. Oni nie chcę brać ślubu.

    ............................................................................................................

   5. Nie chcę o tym rozmawiać!

    ............................................................................................................

   6. Jego ciocia nie chce odwiedzać swoich krewnych.

    ............................................................................................................

   7. Jej starsza kuzynka chce zostać fryzjerką.

    ............................................................................................................

   8. Chcę dostać nową lalkę na urodziny!

    ............................................................................................................

W I L L E N
CHCIEĆ
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 Chcesz o tym pogadać?

ĆWICZENIE 10
Przetłumacz poniższe pytania na język niderlandzki.

1.

    ............................................................................................................

   2. Chcecie frytki na obiad?

    .............................................................................................................

   3. Chcemy zostać u babci dłużej?

    ............................................................................................................

   4. Chcesz tutaj nocować?

    ............................................................................................................

   5. Chcesz się spóźnić na pociąg?

    ............................................................................................................

   6.  Czy ona nadal chce z nim być?

    ............................................................................................................

   7. Chcecie milion złotych w gotówce?

    ............................................................................................................

   8. Chcesz mi o czymś powiedzieć?

    ............................................................................................................

W I L L E N
CHCIEĆ
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 Ik wil graag lerares word.

ĆWICZENIE 11
Znajdź błędy w poniższych zdaniach i zapisz je poprawnie.

1.

    ............................................................................................................

   2. Hoe laat moeten we vertrekken?

    .............................................................................................................

   3. Waarom wil je het gestolen?

    ............................................................................................................

   4. Ik kan Duits niet spreken.

    ............................................................................................................

   5. Je moeten je niet schamen.

    ............................................................................................................

   6.  Kunt ik ook komen?

    ............................................................................................................

   7. Wil u dit boek lezen?

    ............................................................................................................

   8. Ik kan goed niet schilderen.

    ............................................................................................................

K U N N E N  /  M O E T E N  /
W I L L E N

 
TEST
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 Waarom wil je Nederlands leren?

ĆWICZENIE 12
Odpowiedz na poniższe pytania.

1.

    ............................................................................................................

   2. Moet je elke dag om 5 uur opstaan?

    .............................................................................................................

   3. Wil je vier kinderen hebben?

    ............................................................................................................

   4. Kan je al goed Nederlands spreken?

    ............................................................................................................

   5. Moet je nog op school zitten?

    ............................................................................................................

   6.  Wil je kok worden?

    ............................................................................................................

   7. Kan je de hele dag zwijgen?

    ............................................................................................................

   8. Wil je je salaris aan de armen geven?

    ............................................................................................................

K U N N E N  /  M O E T E N  /
W I L L E N

 
TEST
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1. Jak wygląda odmiana MOGEN?

Dla liczby pojedynczej zawsze występuje jako mag.
Dla liczby mnogiej używamy po prostu formy bezokolicznika: mogen. 

Niezmiennie: kunnen, moeten, willen, mogen 
odmieniają się według tego samego schematu.

Czasownik mogen nie ma swojego odpowiednika w języku polskim. 

1. Kiedy używamy MOGEN?

Gdy otrzymujemy  (lub też nie) pozwolenie, żeby coś zrobić. 
Ktoś wyraził na to zgodę i mówimy o ogólnych zasadach/ przepisach, 
które dotyczą wszystkich. 

KUNNEN = móc / potrafić
MOGEN  = mieć pozwolenie

 
3. Przykłady:

U mag hier niet roken, mevrouw!
Nie może Pani (= nie ma Pani pozwolenia) tutaj palić!

Ik mag niet vloeken van mijn papa*.
Nie mogę przeklinać, bo tata mi nie pozwala.

 Mama, mag ik TV kijken?
Mamo, mogę (=pozwolisz mi) oglądać TV?

We mogen niet naar huis van onze baas*.
Nie możemy iść do domu (=nie mamy pozwolenia) od naszego szefa.

*Jeśli mamy / nie mamy pozwolenia używamy:
van + osoba / instytucja, która nam daje / nie daje pozwolenia

M O G E N
MIEĆ POZWOLENIE
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 Sorry, mag ik hier parkeren?

ĆWICZENIE 13
Przetłumacz poniższe zdania / pytania na język polski.

1.

    ............................................................................................................

   2. Mogen wij hier iets drinken?

    .............................................................................................................

   3. Hun kinderen mogen niet op straat spelen. 

    ............................................................................................................

   4. We mogen nog geen alcohol drinken.

    ............................................................................................................

   5. Mag ik je iets vragen?

    ............................................................................................................

   6.  Mag ik een glas rode wijn, alstublieft?

    ............................................................................................................

   7. Mijn dochtertje mag vroeger naar huis van haar juffvrouw.

    ............................................................................................................

   8. Mogen ze hier blowen?

    ............................................................................................................

M O G E N
MIEĆ POZWOLENIE
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 ......... ik roken als ik pas 15 ben?

ĆWICZENIE 14
Zaznacz prawidłową odpowiedź.

1.
    a) mag
    b) kan

   2. We ......... je niet goed verstaan.
    a) kunnen
    b) mogen

   3. Wat?! ......... ze zes vreemde talen spreken?
   a) mag
   b) kan

   4. ......... jullie hier blijven van jullie ouders?
   a) mogen
   b) kunnen

   5. ......... je vandaag boodschappen doen?
   a) mag
   b) kan

   6. Jullie ......... geen Pools spreken tijdens onze lessen.
   a) mogen
   b) kunnen

M O G E N  /  K U N N E N
TEST
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 Czy mogę prosić o szklankę wody?

ĆWICZENIE 15
Przetłumacz poniższe zdania / pytania na język niderlandzki.

1.

    ............................................................................................................

   2. Czy mamy pozwolenie, żeby to zrobić? 

    .............................................................................................................

   3. Mogę was o coś zapytać?

    ............................................................................................................

   4. Mama mi nie pozwala bawić się z innymi dziećmi.

    ............................................................................................................

   5. Szefie, mogę pracować dzisiaj tylko 4 godziny?

    ............................................................................................................

   6.  Nie możemy tutaj zostać (=nie mamy pozwolenia).

    ............................................................................................................

   7.  Mogę tutaj zapalić?

    ............................................................................................................

   8. Mogę skorzystać z toalety?

    ............................................................................................................

M O G E N
MIEĆ POZWOLENIE
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1. Jak wygląda odmiana ZULLEN?

Liczba pojedyncza łączy się z zal. 
Wyjątkiem jest:
- "jij" - może występować z zal lub zult (zult tylko w piśmie
formalnym). 
- "u" - również może występować zarówno 
z zal jak i z zult.

Dla liczby mnogiej jego forma się nie zmienia 
- używamy po prostu zullen. 

Schemat dla: kunnen, moeten, willen, mogen oraz zullen 
wciąż pozostaje tami sam.

2. Kiedy używamy ZULLEN?

Gdy mówimy o przyszłości :)
 
3. Przykłady:

 
Het zal morgen regenen.

Jutro będzie padać.
 

Ik zal dit volgende week doen.
Zrobię to w przyszłym tygodniu.

 
 Wij zullen boodschappen doen na het werk, oké?

Zrobimy zakupy po pracy, ok?
 

Zij zal Nederlands leren.
Ona będzie się uczyć niderlandzkiego.

 
 

Z U L L E N
=  PRZYSZŁOŚĆ
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 Zrobię to.

ĆWICZENIE 16
Przetłumacz poniższe pytania na język niderlandzki.

1.

    ............................................................................................................

   2. Ona ci nie pomoże.

    .............................................................................................................

   3. Maria wyśle ci te zdjęcia za dwa dni.

    ............................................................................................................

   4. Zostaniemy na weekend w domu.

    ............................................................................................................

   5. Nie będzie mnie jutro w pracy.

    ............................................................................................................

   6.  Czy jutro będzie świecić słońce?

    ............................................................................................................

   7. Jutro się nad tym wspólnie zastanowimy.

    ............................................................................................................

   8. Ona się na pewno spóźni.

    ............................................................................................................

Z U L L E N
=  PRZYSZŁOŚĆ
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 Nie chcę już dłużej z tobą być.

ĆWICZENIE 17
Przetłumacz poniższe przykłady na język niderlandzki.

1.

    ............................................................................................................

   2. Dzisiaj nie możemy. Musimy uczyć się matematyki.

    .............................................................................................................

   3. Możesz to dla mnie zrobić?

    ............................................................................................................

   4. Nie potrafię mówić po hiszpańsku, ale chcę się nauczyć!

    ............................................................................................................

   5. Chcesz kawałek pizzy?

    ............................................................................................................

   6.  Tatoooo, mogę zamówić sobie nowe buty?

    ............................................................................................................

   7. Musimy już wracać do domu.

    ............................................................................................................

   8. Potrafisz zjeść 10 tabliczek czekolady w jeden dzień?

    ............................................................................................................

C Z A S O W N I K I  M O D A L N E
ĆWICZENIA
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 Ik ......... er niet over praten!

ĆWICZENIE 18
Zaznacz prawidłową odpowiedź.

1.
    a) wil
    b) kan
    c) moet

   2. ......... we doorrijden als het licht op groen staat?
    a) kunnen
    b) mogen
    c) willen

   3. We ......... piano spelen.
   a) moet
   b) kunnen
   c) willen

   4. ......... jullie altijd zo hard lachen?
   a) mogen
   b) kunnen
   c) moeten

   5. Waarom ......... u daar naartoe verhuizen?
   a) wil
   b) kan
   c) wilt

  

C Z A S O W N I K I  M O D A L N E
ĆWICZENIA
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ĆWICZENIE 19
Które zdanie NIE jest poprawne?

1.
    a) Ik wil je helpen.
    b) Ik moet je helpen.
    c) Ik kunt je helpen.

   2. 
    a) Onze hondjes mogen niet naar buiten.
    b) Onze hondjes moeten voorlopig thuisblijven.
    c) Onze hondjes wilt naar buiten.

   3. 
   a) Kan je hier even komen?
   b) Mag je hier even komen?
   c) Mag je even komen hier?

   4. 
   a) Ik wil nog twee vreemde talen leren.
   b) Ik wilt nog twee vreemde talen leren.
   c) Ik moet nog twee vreemde talen leren.

   5. 
   a) Ik zal dit morgen doen.
   b) Ik zult dit niet doen.
   c) Dat zal ik nooit doen, sorry.

  

C Z A S O W N I K I  M O D A L N E
ĆWICZENIA
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 .......... u mij uw telefoon lenen?

ĆWICZENIE 20
Uzupełnij poniższe zdania odmienioną formą czasowników modalnych.

1.

   2. Goedemorgen, ik .......... graag een afspraak maken. 

   3. .......... wij weer ruzie maken?

   4. Wat .......... jullie morgen doen?

   5. Ik .......... het niet uitleggen. 

   6.  Oma, .......... ik alleen naar de winkel?

   7.  Ik .......... voorzichtig zijn. Ik beloof het!

   8.  Mijn mama .......... er niet genoeg van krijgen.

   9.  Waar  .......... je met mij over praten?

   10. Ze is doodmoe. Ze .......... al naar huis.

   11. We .......... nog steeds alle rekeningen betalen.

   12.  .......... jullie deelnemen aan mijn uitdaging?

   13.  Het .......... volgende week sneeuwen.

   14. Wat .......... je van mij?!

   15. U  .......... hier niet pinnen.

   16. .......... we ons elke avond wassen?

   17. Mijn oma .......... op Meg Ryan lijken.

   18. We .......... dit project niet afmaken voor volgende maandag.

   19. Ik .......... erover nadenken.

   20.  .......... jullie met me meevliegen naar de Seychellen?

 

C Z A S O W N I K I  M O D A L N E
ĆWICZENIA
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 Waar wil je wonen over 10 jaar?

ĆWICZENIE 21
Odpowiedz pełnymi zdaniami na poniższe pytania.

1.

    ............................................................................................................

   2. Kan je 20 kilo aankomen in twee maanden?

    .............................................................................................................

   3. Wanneer moet je je belasting betalen?

    ............................................................................................................

   4. Mag je Pools spreken op het werk?

    ............................................................................................................

   5. Zal je in het weekend Nederlands studeren?

    ............................................................................................................

   6. Wanneer wil je je inschrijven voor een cursus Nederlands?

    ............................................................................................................

   7. Wil je in Nederland / België voor altijd blijven?

    ............................................................................................................

   8. Kan je ademen zonder lucht?

    ............................................................................................................

C Z A S O W N I K I  M O D A L N E
ĆWICZENIA
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ĆWICZENIE 22
Które zdanie JEST poprawne?

1.
    a) Ik wil graag postbode worden.
    b) Ik wil graag postbode
    c) Ik wilt graag postbode zijn.

   2. 
    a) Zij moet haar kamer afstoffen.
    b) Zij moet haar kamer stoffen af.
    c) Zij moeten haar kamer afstoffen.

   3. 
   a) Mag ik hier ook wonen?
   b) Mog ik hier ook wonen?
   c) Moet ik hier ook woon?

   4. 
   a) Het zal hagelt.
   b) Het zal hard hagelen.
   c) Het zult hagelen.

   5. 
   a) Kan u dat herhaal?
   b) Kunt u dat herhalen?
   c) Kan herhalen?

  

C Z A S O W N I K I  M O D A L N E
ĆWICZENIA
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even, ik, binnenkomen, mogen?

ĆWICZENIE 23
Z rozsypanych słów ułóż logiczne zdania / pytania. 
Pamiętaj o odmianie czasowników modalnych :)

1.

    ............................................................................................................

   2. thee, willen, koffie, je, of?

    .............................................................................................................

   3. mogen, het licht, rood, jullie, niet, staat, op, doorrijden, als. 

    ............................................................................................................

   4. oma, medicijnen, elke dag, lieve, veel, nemen, mijn, moeten.

    ............................................................................................................

   5. moeten, het examen, ik, om, leren, veel, slagen, te, voor.

    ............................................................................................................

   6.  kunnen, jullie, helpen, even, me?

    ............................................................................................................

   7. de dokters, haar, kunnen, niet, helpen, meer. 

    ............................................................................................................

   8. een, kopen, nieuwe, mijn, auto, man, willen.

    ............................................................................................................

C Z A S O W N I K I  M O D A L N E
ĆWICZENIA
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ĆWICZENIE 24
Jaka jest różnica pomiędzy poniższymi zdaniami? 
Przetłumacz je na język niderlandzki.

1. Ik kan werken. -            
2. Ik moet werken. -          
3. Ik wil werken. -              
4. Ik zal werken. -              
5. Ik mag werken. -             

6. Kan je zingen? -
7. Moet je zingen? - 
8. Wil je zingen? - 
9. Zal je zingen? - 
10. Mag je zingen? - 

11. Ze kan Pools spreken. - 
12. Ze moet Pools spreken. - 
13. Ze wil Pools spreken. -
14. Ze zal Pools spreken. -
15. Ze mag Pools spreken. -

16. Kunnen jullie koken? -
17. Moeten jullie koken? -
18. Willen jullie koken? - 
19. Zullen jullie koken? - 
20. Mogen jullie koken? -

C Z A S O W N I K I  M O D A L N E
PODSUMOWANIE

 ....................................................................
 ....................................................................
 ....................................................................
 ....................................................................
 ...................................................................

 
 

....................................................................
 ....................................................................
 ....................................................................
 ....................................................................
 ....................................................................

.
....................................................................
 ....................................................................
 ....................................................................
 ....................................................................
 ....................................................................

 
 

 ....................................................................
 ....................................................................
 ....................................................................
 ....................................................................
 ....................................................................
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ĆWICZENIE 25
Uzupełnij poniższe zdania właściwą formą 
podanego w nawiasie czasownika modalnego.

1. (kunnen) .......... u ook drie zoete broodjes kopen?

 2.  Ik (zullen) ..........  je morgen naar school brengen.

 3. We (moeten) .......... erover praten.

 4. Jullie (kunnen) .......... het uit het hoofd leren.

 5. (willen) .......... ze ook uitgaan?

 6.  Helaas (moeten) .......... ik mijn afspraak verzetten.

 7. Papa, (mogen) .......... hij al naar huis?

 8. Marc (zullen) .......... dit niet op tijd doen.

 9. Ik (willen) .......... graag bakker worden.

 10. Hey, (willen) .......... je mijn vriendin zijn?

 11. Sorry, ik (kunnen) .......... de telefoon niet opnemen.

 12. (zullen) .......... het regenen?

 13. Hij (moeten) .......... deze competitie winnen!

C Z A S O W N I K I  M O D A L N E
PODSUMOWANIE
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ĆWICZENIE 26
Uzupełnij poniższe zdania właściwym czasownikiem modalnym.

1.  .......... je dat voor me doen?

2.  Dat klopt. Simone .......... nog twee kinderen adopteren.

3. Oekraïne .......... vechten tegen Rusland. 

4. Hij .......... volgende week niet werken.

5. Tante, .......... we verstoppertje spelen?

***

 
 

Podsumowując! 
 

Co oznacza: 
 

- kunnen? 
 

- moeten?
 

- willen?
 

- mogen?
 

- zullen?

 

 
 

C Z A S O W N I K I  M O D A L N E
PODSUMOWANIE
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Ćwiczenie 1

1. Ik kan een beetje Engels spreken.
2. Zijn jongere zus kan nog niet tellen.
3. Mijn ouders kunnen niet fietsen.
4. Onze buren kunnen geen huisdieren hebben.
5. Tom kan met zijn linkerhand schrijven.
6. Helaas kan ze niet komen.
7. Ik kan koken, maar (ik kan) niet zingen.
8. Zij kunnen niet liegen.

Ćwiczenie 2 (odpowiedzi przykładowe):

1. Ja, ik kan Arabisch spreken. / Nee, ik kan geen Arabisch spreken.
2. Ja, ik kan mijn neus met mijn tong aanraken. / 
Nee, ik kan mijn neus niet met mijn tong aanraken.
3. Ja, ik kan mijn tanden in 5 seconden poetsen. /
Nee, ik kan mijn tanden niet in 5 seconden poetsen.
4. Nee, ik kan niet slapen met mijn ogen open.
5. Ja, ik kan geen chocolade eten. 
6. Ja, ik kan tot 10 tellen in het Nederlands. / 
Nee, ik kan niet tot 10 tellen in het Nederlands.
7. Ja, ik kan boos zijn op mijn beste vrienden. /
Nee, ik kan niet boos zijn op mijn beste vrienden.
8. Ja, ik kan 's ochtends geen koffie drinken. 

Ćwiczenie 3

1.Ik kan niet meer tegen je liegen.
2. Kan/Kunt u ons helpen?
3. Ze kan zich vandaag niet concentreren. / Ze kunnen zich vandaag niet
concentreren.
4. Kan hij voor één keer aardig zijn?!
5. We kunnen ons huiswerk niet maken.
6. Ze kunnen over de hele wereld reizen.
7. Ik kan niet afvallen.
8. Kan/Kunt u rijden?

K L U C Z
O D P O W I E D Z I
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Ćwiczenie 4

1. Ik moet mijn grootouders bellen.
2. We moeten onze vakantie plannen.
3. Ze moet nog 4 boeken lezen.
4. Onze tuinman moet het gras om de twee weken maaien.
5. We moeten praten over inflatie. / We moeten over inflatie praten.
6. Je moet naar rechts en dan naar links
7. Jullie moeten deze oefeningen thuis afmaken.
8. Ik moet vandaag naar de sportschool (gaan).

Ćwiczenie 5

1. Moet je zo gemeen zijn?!
2. Hoe laat moeten we van huis vertrekken?
3. Moet ik morgen op tijd zijn?
4. Je moet het doen, weet je dat?
5. Moeten jullie zoveel vragen stellen? 
6. Moet ik deze zinnen naar  het Nederlands vertalen?
7. Moet ze dit weekend thuisblijven?
8. Moeten ze met ons meekomen?

Ćwiczenie 6 (odpowiedzi przykładowe):

1. Ja, ik moet Nederlands spreken op het werk.
2. Nee, mijn ouders moeten niet voor elektriciteit betalen.
3. Nee, ik moet nooit overwerken.
4. Ja, ik moet Nederlands leren.
5. Ja, wij moeten ons regelmatig laten testen.
6. Ja, ik moet altijd in een goede bui zijn.
7. Ja, ik moet elke dag koken.
8. Ja, ik moet mijn woning delen met iemand anders.

 

K L U C Z
O D P O W I E D Z I
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Ćwiczenie 7

1. kan
2. moet
3. moet
4. kunnen
5. kan
6. kan
7. kan
8. kan
9. kunnen
10. kunt
11. kan
12. moet
13. moeten

Ćwiczenie 8 - do samodzielnego wykonania
Ćwiczenie 9

1. Ik wil mijn uitspraak verbeteren.
2. Ze wil hier nier meer werken.
3. We willen een gezin stichten in de toekomst.
4. Ze willen niet trouwen.
5. Ik wil er niet over praten!
6. Zijn tante wil haar familie niet bezoeken.
7. Haar oudere neef wil kapster worden.
8. Ik wil een nieuwe pop voor mijn verjaardag krijgen.

Ćwiczenie 10

1. Wil je erover praten?
2. Willen jullie frietjes voor lunch?
3. Willen we langer bij oma blijven?
4. Wil je hier overnachten?
5. Wil je je trein missen?
6. Wil ze nog steeds met hem zijn?
7. Wil je één miljoen zloty's in contant?
8. Wil je me iets vertellen?

K L U C Z
O D P O W I E D Z I
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Ćwiczenie 11

1. Ik wil graag lerares worden.
2. Hoe laat moeten we vertrekken?
3. Waarom wil je het stelen?
4. Ik kan geen Duits spreken.
5. Je moet je niet schamen.
6. Kan ik ook komen?
7. Wilt u dit boek lezen?
8. Ik kan niet goed schilderen.

Ćwiczenie 12 - do samodzielnego wykonania
Ćwiczenie 13

1. Przepraszam, mogę tutaj zaparkować?
2. Czy możemy się tutaj czegoś napić?
3. Ich dzieci nie mogą się bawić na ulicy.
4. Nie możemy jeszcze pić alkoholu.
5. Mogę cię o coś zapytać?
6. Mogę prosić o kieliszek czerwonego wina?
7. Moja córeczka może wrócić szybciej do domu, bo nauczycielka jej pozwoliła.
8. Czy oni mogą tutaj jarać zioło?

Ćwiczenie 14

1.a / 2. a / 3. b / 4. a / 5. b / 6. a

Ćwiczenie 15

1. Mag ik een glas water, alstublieft?
2. Mogen wij dat doen?
3. Mag ik jullie iets vragen?
4. Ik mag niet met andere kinderen spelen van mijn mama.
5. Baas, mag ik vandaag maar 4 uur werken?
6. We mogen hier niet blijven.
7. Mag ik hier roken?
8. Mag ik naar het toilet?

K L U C Z
O D P O W I E D Z I
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Ćwiczenie 16

1. Ik zal dit / het doen.
2. Ze zal je niet helpen.
3. Maria zal je de foto's binnen twee dagen sturen.
4. We zullen in het weekend thuisblijven.
5. Ik zal morgen niet op het werk zijn.
6. Zal de zon morgen schijnen?
7. We zullen hier morgen samen over nadenken.
8. Ze zal zeker te laat zijn.

Ćwiczenie 17

1.Ik wil niet meer met je/jou zijn.
2. Vandaag kunnen we dat niet. We moeten wiskunde leren.
3. Kan/kunt je dat voor me doen?
4. Ik kan geen Spaans spreken, maar ik wil het leren!
5. Wil je een stuk pizza?
6. Papaa, kan ik (een paar) nieuwe schoenen bestellen?
7. We moeten nu naar huis terug.
8. Kan je 10 repen chocolade op één dag eten?

Ćwiczenie 18

1.a / 2. b / 3. b (ale c też mogłoby być poprawne) / 4. c / 5. c

Ćwiczenie 19

1.c / 2. c / 3. c / 4. b / 5. b

Ćwiczenie 20

1.kunt / kan 2. wil 3. moeten 4. zullen 5. kan 6. mag 7. zal 8. kan 
9. wil 10. wil 11. moeten 12. willen 13. zal 14. wil 15. kan / kunt 16. moeten
17. wil 18. zullen 19. moet 20. zullen 

K L U C Z
O D P O W I E D Z I
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Ćwiczenie 21 - do samodzielnego wykonania
Ćwiczenie 22

1.a / 2. a / 3. a / 4. b / 5. b

Ćwiczenie 23

1. Mag ik even binnenkomen?
2. Wil je koffie of thee?
3. Jullie mogen niet doorrijden als het licht op rood staat.
4. Mijn lieve oma moet elke dag veel medicijnen nemen.
5. Ik moet veel leren om voor het examen te slagen.
6. Kunnen jullie me even helpen?
7. De dokters kunnen haar niet meer helpen.
8. Mijn man wil een nieuwe auto kopen.

Ćwiczenie 24

1. Potrafię pracować. 2. Muszę pracować. 3. Chcę pracować. 
4. Będę pracować. 5. Mam pozwolenie, żeby pracować. /
6. Potrafisz śpiewać? 7. Musisz śpiewać? 8. Chcesz śpiewać?
9. Będziesz śpiewać? 10. Masz pozwolenie, żeby śpiewać? /
11. Ona potrafi mówić po polsku 12. Ona musi mówić po polsku.
13. Ona chce mówić po polsku. 14. Ona będzie mówić po polsku.
15. Ona ma pozwolenie, żeby mówić po polsku. / 16. Potraficie gotować?
17. Musicie gotować? 18. Chcecie gotować? 19. Będziecie gotować?
20. Macie pozwolenie, żeby gotować?

Ćwiczenie 25

1.kunt / kan 2. zal 3. moeten 4. kunnen 5. willen / wil 6. moet 7. mag 
8. zal 9. wil 10. wil / wilt 11. kan 12. zal 13. moet

Ćwiczenie 26
1.Kan 2. wil 3. moet 4. zal 5. mogen?

K L U C Z
O D P O W I E D Z I
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