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Język angielski - czasowniki modalne
Czasowniki modalne wyrażające prawdopodobieństwo
W języku angielskim czasowniki wyrażające prawdopodobieństwo używane są do wyrażania opinii w oparciu o
informację posiadaną przez mówcę. Kiedy mówimy: "she is at home" mamy 100% gwarancji, że tak jest. Wyrażamy
tą opinię w oparciu o pewne informacje, które już posiadamy, np: o tej godzinie zawsze jest w domu - znamy ją
dobrze, albo właśnie widzieliśmy jak wchodziła do domu.
Tabela przedstawiająca prawdobodobieństwo (od 100% w dół)
Prawd.Czasownik w zdaniu twierdzącym (o sytuacji obecnej)Czasownik w zdaniu przeczącym (o sytuacji obecnej)
100% She is reading a book CERTAINTY
She isn't reading a book. CERTAINTY
95% She must be reading a book. PROBABILITY (LOGICAL) She can't be reading a book. IMPOSSIBILITY
50% She may be reading a book. POSSIBILITY
She may not be reading a book. POSSIBILITY
49% She might be reading a book. POSSIBILITY
She might not be reading a book. POSSIBILITY
0-20% She could be reading a book. POSSIBILITY
Czasownik w zdaniu twierdzącym (o sytuacji z
Czasownik w zdaniu przeczącym (o sytuacji z
Prawd.
przeszłości)
przeszłości)
100% She was reading a book CERTAINTY
She wasn't reading a book. CERTAINTY
She can't have been reading a book.
She must have been reading a book. PROBABILITY
95%
She couldn't have been reading a book.
(LOGICAL)
IMPOSSIBILITY
She may not have been reading a book.
50% She may have been reading a book. POSSIBILITY
POSSIBILITY
She might not have been reading a book.
49% She might have been reading a book. POSSIBILITY
POSSIBILITY
0-20% She could have been reading a book. POSSIBILITY
Czasowniki modalne wyrażające obligację
Funkcja
CzasownikPrzykład: czas teraźniejszy i przyszły
STRONG OBLIGATIONMUST
I must bring you the book I borrowed.
STRONG OBLIGATIONMUSTN'T You mustn't smoke in here.
STRONG OBLIGATIONHAVE TO You have to stay at home tonight

Przykład: czas przeszły
I had to bring you the book I'd borrowed
You weren't allowed to smoke in here.
You had to stay at home that night.

Czasowniki wyrażające brak obligacji
Funkcja

Czasownik

Przykład: czas teraźniejszy i przyszły
I don't have to study, becasue I already
NO OBLIGATIONDON'T HAVE TO
have.
NO OBLIGATIONDON'T NEED TOI don't need to take that course.
NO OBLIGATIONNEEDN'T

You needn't buy me a present.

Przykład: czas przeszły
I didn't have to study, because I
already had.
I didn't need to take that course.
You needn't have bought me a
present.

Czasowniki wyrażające radę
Funkcja
FORMAL ADVICE

Czasownik
WOULD

Przykład: czas teraźniejszy i przyszły
I would do this if I were you

Przykład: czas przeszły
I would have done it if I'd been you.
I wouldn't have talk to him if I'd been
FORMAL ADVICE WOULDN'T
I wouldn't talk to him if I were you.
you.
INFORMAL ADVICESHOULD
You should take up football.
You should have taken up football.
You shouldn't have talked back to your
INFORMAL ADVICESHOULDN'T
You shouldn't talk back to your parents.
parents.
INFORMAL ADVICEOUGHT TO
You ought to come at 10 o'clock.
You ought to have come at 10 o'clock.
INFORMAL ADVICEOUGHT NOT TOYou ought not to stay here.
You ought not to have stayed here

Dowiec się więcej na temat następujących czasowników modalnych i struktur gramatycznych z nimi związanych:

CAN COULD
Używane są:
do wyrażenia zdolności, umiejętności :
- I can speak 5 languages.
- He could swim like nobody his age.
do wyrażania próśb:
- Can you ﬁx this for me?
- Could you ﬁx this for me? (bardziej grzeczne)
w mowie zależnej "could" jest używane zamiast "can"
- He asked me if I could come to his place at 5.
do wyrażenia ogólnego prowdopodobieństwa:
- He could be anywhere.

CAN BE lub COULD HAVE BEEN
Oba angielskie czasowniki znaczają, że coś jest prawdopodobne, ale nie jesteśmy pewni.
Na przykład:
"Where's Asia?"
"I don't know. She could still be in the oﬃce " (Może jest jeszcze w biurze -zgaduję)
lub
"I don't know. She could have already gone home". (Może już poszła do domu -zgaduję)

CAN'T BE lub CAN'T HAVE BEEN
'Oznaczają, że jest to niemożliwe i jesteśmy tego prawie w 100% pewni.
Na przykład:
"Where's Asia?"
"I don't know. She can't still be in the oﬃce, because I've searched the entire building."
(Nie może być nadal w biurze, ponieważ przeszukałem już cały budynek - jestem pewny)
lub
"I don't know. She can't have gone home, because her bag's still here." (Nie mogła pójść do domu ponieważ
jej torebka jeszcze tu jest)
"I don't know. She couldn't have gone home, because her bag's still here" (Nie mogła pójść do domu ponieważ
jej torebka jeszcze tu jest)

MUST
Używane jest:
do wyrażenia konieczności i obligacji:
- You must complete this assignement on time.
- She mustn't interupt other students.
do wyrażenia stanowczych rad i zaproszeń:
- You must come and vist us.
do wyrażenia prawdopodobieństwa:
- She must be at home at this time of the day.
- He must have left already.

MUST, MUSTN'T, HAVE TO
Zaprzeczeniem "MUST" jest "don't/doesn't/didn't HAVE TO" .
Czas przeszły MUST to "HAD TO".

Czas przeszły MUSTN'T to "weren't/wasn't ALLOWED TO"
"Must" i "have" to znaczą to samo. Są one wymienne, chociaż "must" odnosi się bardziej do obligacji wewnętrznej a
"have to" do narzuconej z zewnątrz.

DON'T NEED TO, NEEDN'T, HAVE TO
"Don't need to" i "needn't" znaczą nie musieć, nie potrzebować.
You don't need to study - nie musisz uczyć się i skoro tak, to najprawdopodobniej nie będziesz. Zdanie znaczy to
samo co You needn't study lub you don't have to study.
You needn't have studied - nie musiałeś ale to zrobiłeś.

WILL
Używane jest do:
wypowiadania przewidywań w oparciu o naszą wiedzę:
- I think that John will become a lawyer.
- I don't believe that he will come.
wypowiadania się na temat teraźniejszości posiadając spory stopień pewności:
- I'm sure you will understand that there's nothing we can do.
- There's a parcel for you. It'll be from my employer: they said they'd send me some ﬁles.
wypowiadania się na temat przyszłości posiadając spory stopień pewności:
- I will be there at 12.
- I won't be there before noon. There is a few things that I have to take care of.
wypowiadania się na temat przeszłości posiadając spory stopień pewności:
- I'm sure you will have noticed that John has often been late recently
podejmowania decyzji
- I'll watch TV. Sorry, can't come with you.
wyrażania próśb:
- Will you open the window, please?
- Will you show me ticket?
wyrażania ofert:
- Don't move! I will get you a drink.
wyrażania obietnic:
- You bet! I will do this for you.

SHALL
Shall jest formą czasownika modalnego "will". Używane jest najczęściej w pytaniach.
Używane jest do:
wyrażania ofert:
- Shall I open the window?
wyrażania sugestii i propozycji:
- Shall we watch a movie tonight?

SHOULD
Używane jest:
do wyrażenia rad, porad:
- She thinks you should buy a new car.
- You shouldn't be drinking and driving.
- Ypu shouldn't have bought that car, it's a piece of junk.
do wyrażania obligacji (jest słabsze niż MUST):
- The machine should be inspected on a daily basis.

MAY MIGHT
Mają takie samo znaczenie.
Używane są do:
wypowiadania się na temat teraźniejszości lub przyszłości posiadając pewien stopień niepewności:
- I may be studying a bit tonight, I still haven't made up my mind.
- Poland may win the cup this year, you never know.
wypowiadania się na temat przeszłości posiadając pewien stopień niepewności:
- I guess she may be looking for credit card oﬀers.
May jest używane do wyrażania pozwolenia lub zakazu w sytuacjach formalnych:
- May I borrow a pen from you?
- You may not use dictionaries in this test.

WOULD
Używane jest:
w mowie zależnej w znaczeniu "will":
-He said that the next lesson woiuld start at 11.
do wyrażania grzecznych próśb i ofert:
- Would you like a cup of tea?
w okresach warunkowych wyrażających nierzeczywistość (I, II):
- If it was up to me, you wouldn't have to work.
- If she had come, she would have met this nice fellow.
w zdaniach z "wish" do pokazania irytacji lub żalu:
- I wish you wouldn't hold my hand all the time.
do wyrażania zwyczajów z przeszłości w znaczeniu "used to":
- When I was 10, we would often spend summers in that cottage
do wyrażenia przyszłości w przeszłości (future in the past):
- This event would become known worldwide in a few of years.
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