
 

MUSIEĆ - wyrażanie konieczności zrobienia czegoś w przeszłości. 

• He had to kill him. (On musiał go zabić). 
(Powiemy tak o rabusiu, którego twarz widział przypadkowy świadek. Rabuś 

musiał go zabić, żeby nie trafić za kratki. Chodzi o powód i konieczność zabicia). 

• It had to be him. (To musiał być on). 
(Powiemy tak o przyjacielu, którego kiedyś wybraliśmy na ojca chrzestnego dziecka. 

Zawsze nam pomagał, wspierał, więc to był jedyny możliwy wybór. Okoliczności 

podyktowały taki wybór - konieczność). 

• She had to to go the office. (Ona musiała pójść do biura). 

(Chodzi o koniczność i obowiązek pójścia do biura – np. umówione spotkanie). 

• He had to to go to Germany.  
(Musiał jechać do Niemiec, bo znaleziono tam jego samochód). 

• She felt sick and we had to to leave early. 
(Źle się poczuła i musieliśmy wyjść wcześniej). 

• He was obese and he had to change his eating habits. 
(Był otyły i musiał zmienić swoje nawyki żywieniowe). 

• What he was saying was so convincing that I had to agree  

with him. 
(To, co mówił było tak przekonujące, że musiałem się z nim zgodzić). 

 

 

 

 

MUSIEĆ – wyrażanie silnego przypuszczenia (graniczącego z pewnością), co 

do tego, co się stało. 

• He must have killed him. (On musiał go zabić). 

(Nie wiemy na pewno, co się stało, ale wszystko wskazuje na to, że on go zabił. 

Jesteśmy niemal pewni). 

• It must have been my neighbour. (To musiał być mój sąsiad). 

(Nie mamy 100% pewności, że osoba, którą widzieliśmy to nasz sąsiad, ale 

wszystko na to wskazuje). 

• She must have gone to the office. (Ona musiała pójść do biura). 

(Nie mamy 100% pewności, że tam poszła, nie wiemy gdzie jest, ale to wydaje się 

jedynym możliwym wyjaśnieniem). 

• It must have been hard for you. (To musiało być dla ciebie ciężkie). 

(Mówimy tak, kiedy ktoś opowiedział nam, że przeszedł przez coś trudnego). 

• She felt sick at the party. It must have been the food. It didn’t 

look fresh.  (Poczuła się źle na przyjęciu. To musiało być jedzenie. Wyglądało 

na nieświeże). 

• We were leaving in a hurry and I must have left my phone at 

home. (Wychodziliśmy w pośpiechu i musiałem zostawić telefon w domu). 

(Nie może być innego wytłumaczenia). 

• The man you saw at the bar can’t have been Tom. At that time 

Tom was at work.  
(Mężczyzna, którego widziałeś w barze to nie mógł być Tom. W tym czasie Tom 

był w pracy). 


