66. would

67. shall

Would mo¿emy zastosowaæ:
1. Do tworzenia trybu przypuszczaj¹cego. Przypuszczenie mo¿e dotyczyæ przesz³oci, teraniejszoci lub przysz³oci.
2. Przy dawaniu rad.
I would advise you (not) to do it (Radzi³bym tobie to zrobiæ (tego nie robiæ)).
If I were you, Id do it (Gdybym by³ tob¹, zrobi³bym to; Id=I would).
If I were you, I wouldnt do it (Gdybym by³ tob¹, nie zrobi³bym tego).
3. Przy opisywaniu zwykle wykonywanej czynnoci w przesz³oci
(patrz równie¿: forma used to, pkt 156).
She would get up at 6 a.m. (Zwyk³a wstawaæ o 6 rano. / Zwykle wstawa³a o 6 rano.)
4. W II i III okresie warunkowym.
If you gave me the money, Id help you.
(Gdyby da³ mi pieni¹dze, pomóg³bym tobie.  II okres warunkowy).
Id have read this book if you had given it to me.
(Przeczyta³bym tê ksi¹¿kê, gdyby mi j¹ <wtedy> da³.  III okres warunkowy).
5. W pytaniach grzecznociowych.
Would/Could you open the door? (Czy móg³by otworzyæ drzwi?).
6. Aby opisaæ czynnoæ, która, zazwyczaj wbrew naszej woli, jest ca³y czas
wykonywana.
I asked him to stop smoking in my room but he would do it.
(Prosi³em go, aby przesta³ paliæ w moim pokoju, ale on to ca³y czas robi³).
W odniesieniu do przysz³oci u¿ywamy will.
7. W wyra¿eniach: would like, would rather/sooner, would prefer, would care.
Would you like some apples? (Czy chcia³by trochê jab³ek?).
Id like (=I would like) to buy a new car. (Chcia³bym kupiæ nowy samochód).
Id rather play tennis than golf. (Wola³bym raczej graæ w tenisa ni¿ w golfa).
Patrz równie¿: pkt 131 i 132.
Would you care for a lift? (A mo¿e ciebie podwieæ?).
Would you care to go there? (A mo¿e by tam poszed³?).
8. W mowie zale¿nej, jeli odnosimy siê do przysz³oci.
I will buy a car, he said.
He said (that) he would buy a car.
(Powiedzia³, ¿e kupi samochód; patrz równie¿: pkt 19B).

Shall mo¿emy zastosowaæ:
1. Przy wyra¿aniu sugestii i propozycji.
Shall we go to the cinema? (Poszlibymy do kina?).
Shall we visit Tom? (Odwiedzimy Tomka?).
Shall we take a taxi? (Mo¿e wemiemy taksówkê?).
2. Zamiast will w czasie simple future dla pierwszej osoby liczby pojedynczej
i mnogiej (I i we).
I will go there. = I shall go there.
Shall jest jednak rzadziej spotykane i bardziej formalne.
Dla pozosta³ych osób u¿ycie shall sugeruje obietnicê lub grobê.
You shall have a bike. (Bêdziesz mia³ rower; obiecujê tobie).
He shall regret it. (Bêdzie tego ¿a³owa³; gro¿ê mu).
Tom shall not come here! (Tomek tutaj nie przyjdzie; nie pozwolê mu).
He shall not sit here on my chair unless I give him permission.
(On nie bêdzie siedzia³ tutaj na moim krzele, chyba ¿e mu pozwolê).
Uwaga: Amerykanie rzadko stosuj¹ shall. Zamiast shall u¿ywaj¹ will, a prosz¹c
o radê stosuj¹ should. Which way should we go? (Którêdy powinnimy iæ?).
Shall jest ju¿ powoli wypierane przez will równie¿ w brytyjskiej odmianie jêzyka.
3. W konstrukcji question tag dla formy lets.
Lets go, shall we?
(Chodmy, dobrze?/pójdziemy?).
Patrz równie¿: forma question tag, pkt 52.
4. W konstrukcji shall you...?
Shall you go there? = Will you be going there?
(Czy bêdziesz tam szed³? / Czy pójdziesz tam?).
Pamiêtajmy jednak, ¿e ta forma nie jest obecnie u¿ywana.
Inne wyra¿enia z zastosowaniem shall:
Thou shalt not steal.  Nie kradnij (siódme przykazanie).
I shall look forward to meeting you next week.  Bêdê czeka³ na spotkanie w przysz³ym
tygodniu (u¿ycie formalne).

Ü Patrz równie¿:
Czas future perfect / perfect continuous in the past, pkt 11.
Czas future simple / future continuous in the past, pkt 12.
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68. Pytania grzecznościowe
Aby utworzyæ pytania grzecznociowe, nale¿y przed osob¹ wstawiæ jeden z nastêpuj¹cych czasowników: can/could/will/would.
1. Can / Could / Will / Would you open the door please?
(Czy móg³by / Czy móg³by pan/mog³aby pani otworzyæ drzwi?).
2. Can / Could / Will / Would you be quiet? (Czy móg³by byæ cicho?).
3. Could he help her? (Czy <on> móg³by jej pomóc?).
4. Would you sign here? (Czy móg³by tutaj podpisaæ?).
Would wystêpuje równie¿ w konstrukcji would you mind if..., t³umaczonej jako czy
nie mia³(a)by nic przeciwko temu, aby... Po if stosujemy czas przesz³y.
Would you mind if I opened the window?
(Czy nie mia³(a)by / mielibycie nic przeciwko temu, abym otworzy³ okno? / Czy
móg³bym otworzyæ okno?).
Would you mind if we smoked?
(Czy moglibymy zapaliæ?).
Je¿eli opucimy if, mo¿emy zastosowaæ konstrukcjê: zaimek + forma gerund (-ing).
Would you mind our smoking?
Would you mind my opening the window?

Ü Patrz równie¿:
Used to i would, pkt 156A.
Zdanie, zdania wyra¿aj¹ce proby, pkt 134, podpunkt 4.
Would, pkt 66.

69. Wyrażanie prawdopodobieństwa
(możliwe, że / prawdopodobne, że
/ niewykluczone, że / niemożliwe, żeby...)
Ü Patrz równie¿: likely, probable, possible, pkt 151.
Aby wyraziæ prawdopodobieñstwo, mo¿emy zastosowaæ takie czasowniki modalne jak:
 may, might, could (t³umaczone jako mo¿liwe, ¿e / istnieje mo¿liwoæ, ¿e / mo¿e
/ jest prawdopodobnym, ¿e itd.) oraz
 cant (t³umaczone jako niemo¿liwe, ¿e / na pewno nie itd.).

1. Mr Smith may/might/could be in Germany now.
(Mo¿liwe, ¿e pan Smith jest teraz w Niemczech).
2. Tom may/might/could* know Jane.
(Mo¿liwe, ¿e Tom zna Jane).
3. She may/might/could* speak French.
(Mo¿liwe, ¿e <ona> mówi po francusku).
4. I may not/might not go if Im tired.
(Mo¿liwe, ¿e nie pójdê, jeli bêdê zmêczony).
Zastosowanie czasownika may sugeruje wiêksze prawdopodobieñstwo ni¿ w przypadku zastosowania might lub could. Gdybymy wiêc powiedzieli Tom may know
Jane, zamiast Tom might know Jane oznacza³oby to, ¿e jestemy bardziej pewni, ¿e
Tom zna Jane.
*Could w tych dwóch zdaniach mo¿e równie¿ odnosiæ siê do przesz³oci (forma
przesz³a od czasownika can)  Tom móg³ znaæ Jane; Ona umia³a mówiæ po francusku  wiêc bezpieczniej jest stosowaæ might.
1. He cant live in Warsaw!
(Niemo¿liwe, ¿eby mieszka³ w Warszawie!).
(Na pewno nie mieszka w Warszawie!).
2. You cant know him!
(Niemo¿liwe, ¿eby go zna³!).
3. Mr Smith cant be in Germany now.
(Niemo¿liwe, ¿eby pan Smith by³ teraz w Niemczech).
4. You cant be serious! (Nie mówisz powa¿nie!)
Je¿eli chcemy powiedzieæ, ¿e zdarzenie mo¿e zachodziæ w danym momencie (teraz),
to po may/might/could/cant wstawiamy be oraz dodajemy koñcówkê -ing do
czasownika.
1. He may/might/could be playing football now (Mo¿liwe, ¿e on <teraz, w tym
momencie> gra w pi³kê).
2. Peter might be reading now (Mo¿liwe, ¿e Piotr teraz czyta).
3. They cant be swimming now (Oni na pewno teraz nie p³ywaj¹).
Aby utworzyæ formê przesz³¹, nale¿y dodaæ do czasownika modalnego have
(dla wszystkich osób) i III formê czasownika. Form¹ skrócon¹ jest mightve i
couldve.
1. We may/might/could have seen him last year.
(Mo¿liwe, ¿e widzielimy go w zesz³ym roku).
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2. Peter mightve bought this car in 2006, but Im not sure.
(Mo¿liwe, ¿e Piotr kupi³ ten samochód w 2006 roku, ale nie jestem pewien).
3. He may/might not have understood.
(Mo¿liwe, ¿e nie zrozumia³).
Zwróæmy jeszcze uwagê na formy przesz³e cant have i couldnt have.
1. My son cant have broken the window! (Niemo¿liwe, ¿eby mój syn zbi³ okno! 
teraz okno jest zbite, obecnie widoczny jest skutek).
2. My son couldnt have broken the window! (Niemo¿liwe, ¿eby mój syn zbi³ okno!
 wtedy okno by³o zbite, skutek widoczny by³ w przesz³oci).
3. This window cant have been broken by my son! (Niemo¿liwe, ¿eby to okno
zosta³o zbite przez mojego syna! Zauwa¿my, ¿e zastosowalimy tutaj dodatkowo
stronê biern¹; forma to be (been) + III forma czasownika (broken)).
Jeli chcemy podkreliæ ci¹g³oæ i d³ugoæ czynnoci w przesz³oci, po czasowniku
modalnym wstawiamy have been + czasownik z koñcówk¹ -ing.
1. You cant have been waiting for us all night!
(Niemo¿liwe, ¿e czeka³e na nas ca³¹ noc!).
2. She cant/couldnt have been living in Warsaw then.
(Niemo¿liwe, ¿e mieszka³a wtedy w Warszawie).
Ü Patrz równie¿: pkt 74C
Czasownik can mo¿e byæ stosowany przy okrelaniu prawdopodobieñstwa  s¹ tu
jednak pewne ograniczenia. Can odnosi siê tylko do ogólnej i powtarzalnej sytuacji;
nie jest stosowany w odniesieniu do konkretnego, pojedynczego wydarzenia.
Porównajmy dwa poni¿sze zdania:
1. England can be very warm in September.
(W Anglii mo¿e byæ bardzo ciep³o we wrzeniu; taki jest tam klimat  sytuacja
powtarzalna).
2. England may/might/could be very warm now, but Im not sure.
(W Anglii mo¿e byæ teraz bardzo ciep³o, ale nie jestem pewien; taka jest teraz tam
pogoda  sytuacja jednostkowa).
Przyk³adowe zdania:
 Wyra¿anie prawdopodobieñstwa (may / might / could; cant):
1. Teraniejszoæ/Przysz³oæ:
Tom may/might have a dog (Mo¿liwe, ¿e Tomek ma psa).
=Perhaps/Maybe Tom has a dog. =Tom probably has a dog.
Mikes uncle may/might/could be a driver (Wujek Mikea prawdopodobnie jest kierowc¹).
His dad might work in Warsaw (Niewykluczone, ¿e jego tata pracuje w Warszawie).
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They cant live in France (Niemo¿liwe, ¿eby/Wykluczone, ¿eby mieszkali we Francji)
It cant be yours! (To nie mo¿e byæ twoje!/Na pewno to nie jest twoje!).
She cant be at home (Na pewno nie ma jej w domu)=I dont think she is at home.
He might be doing his shopping now (Mo¿liwe, ¿e robi teraz zakupy).
He cant be doing his shopping now (Niemo¿liwe, ¿eby teraz robi³ zakupy).
It can be hot in Cairo (W Kairze mo¿e byæ ciep³o; can  zazwyczaj/ogólnie,
mo¿e tam byæ ciep³o). It may/might/could be hot there now (Mo¿liwe, ¿e teraz
jest tam ciep³o; may/might/could  teraz, w danym momencie).
My mum will be cooking dinner now (Moja mama na pewno teraz gotuje; dla
wyra¿enia pewnoci mo¿emy u¿yæ czasu future continuous).
Who can that be? (Kto to mo¿e byæ?).
2. Przesz³oæ:
She may have gone out (Mo¿liwe, ¿e wyjecha³a.=Perhaps she went out).
You might have got killed! (Mog³e zgin¹æ!).
You could/should/might have told me about it! (Mog³e mi o tym powiedzieæ!).
=Im irritated, disappointed that you didnt tell me about it.
He cant/couldnt have lived in France.
(Niemo¿liwe/Wykluczone, ¿eby mieszka³ <wtedy, w przesz³oci> we Francji).
It cant/couldnt have been your brother! (To na pewno nie by³ twój brat!).
Prawdopodobieñstwo lub pewnoæ mog¹ byæ wyra¿ane równie¿ za pomoc¹: perhaps
(mo¿e), maybe (mo¿e), probably (prawdopodobnie), formy be likely to do sth
(prawdopodobnie co zrobiæ), for sure (na pewno), for certain (na pewno); patrz
równie¿: pkt 151.
1. Tom is likely to come on Wednesday.
(Tomek prawdopodobnie przyjdzie w rodê).
2. Perhaps I will help her. Perhaps not.
(Mo¿e jej pomogê. Mo¿e nie).
3. I will never speak Chinese for certain/for sure.
(Na pewno nigdy nie bêdê mówi³ po chiñsku).

70. Czasownik dare
Czasownik dare mo¿na t³umaczyæ jako omielaæ siê/odwa¿yæ siê (co zrobiæ).
1. How dare you read my e-mails? (Jak miesz czytaæ moje maile?).
2. How dare she talk to me like that? (Jak ona mo¿e/mie mówiæ do mnie w taki sposób?).
3. Nobody dared (to) speak (Nikt nie odwa¿y³ siê odezwaæ).
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4. They dared not move (Nie odwa¿yli siê ruszyæ).
5. I darent tell him about it (Nie miem mu o tym powiedzieæ).
6. I was going to ask if her cat was any better, but I didnt dare in case it had died.
(Chcia³em zapytaæ, czy jej kot ju¿ lepiej siê czuje, ale nie mia³em odwagi, bo móg³
przecie¿ zdechn¹æ).
7. Who dares wins (powiedzenie: Do odwa¿nych wiat nale¿y).
Czasownik dare mo¿e wyst¹piæ jako zwyk³y czasownik (nie jako czasownik modalny)  wtedy pytania i przeczenia tworzymy przez wstawienie odpowiednich operatorów (do, does, did, will...).
He doesnt dare to say things like that (u¿yty jako zwyk³y czasownik).
Dare t³umaczony jest równie¿ jako rzucaæ komu wyzwanie do zrobienia czego
(to dare sb to do sth).
I dare you to climb that hill! (No dalej, spróbuj wspi¹æ siê na to wzgórze!)
Go on! I dare you! (No dalej! Spróbuj!)
I daresay (lub pisane rozdzielnie  dare say) oznacza przypuszczam (I suppose) lub
zapewne.
I dare say theyll buy a new car next week.
(Przypuszczam, ¿e kupi¹ nowy samochód w przysz³ym tygodniu).
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