Czasowniki modalne (modal verbs)
59. Rodzaje i stosowanie
czasowników modalnych
Do czasowników modalnych nale¿¹:
59.mp3 d³ugoæ nagrania: 00:37
can, could,
may, might,
must,
ought to,
will, would,
shall, should,
have to, need,
dare,
used to.
Wiêkszoæ czasowników modalnych w pytaniach i w przeczeniach zachowuje siê
nastêpuj¹co: w pytaniu czasownik modalny wstawiamy przed zaimkiem lub
rzeczownikiem, zazwyczaj na pocz¹tku zdania; He can swim ® Can he swim?
W przeczeniu czasownik modalny ³¹czy siê z not; He cant swim. Po czasowniku
modalnym wystêpuje bezokolicznik (swim, a nie np. swimming lub swam).
Tom should go home. = Tomek powinien iæ do domu.
Tom shouldnt go home. = Tomek nie powinien iæ do domu (shouldnt=should not).
Should Tom go home? = Czy Tomek powinien iæ do domu?
When should Tom go home? = Kiedy Tomek powinien iæ do domu?

Ü Patrz: pkt. 60-70, pkt 74, pkt 156.
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60. can, could, be able to
Can oznacza umieæ, potrafiæ, móc. Could jest form¹ czasu przesz³ego.
Forma be able to czêsto jest t³umaczona jako byæ w stanie co zrobiæ i mo¿e
wystêpowaæ we wszystkich czasach.
I can swim ((Ja) umiem p³ywaæ).
My little sister can write and read (Moja siostra potrafi pisaæ i czytaæ).
Can I go out, Mum? (Czy mogê wyjæ, mamo?).
 Yes, you can (Tak, mo¿esz).
 No, you cant! (Nie, nie mo¿esz!).
W czasie przesz³ym stosujemy could.
I could swim quite well when I was 12 years old.
(Umia³em p³ywaæ ca³kiem dobrze, kiedy mia³em 12 lat).
My sister could ride a bike when she was 7.
(Moja siostra potrafi³a jedziæ na rowerze w wieku 7 lat).
Can czêsto wystêpuje przed czasownikami dotycz¹cymi zmys³ów, np.
I can see / smell / feel / hear that. (Widzê / czujê / czujê przez dotyk / s³yszê to).
I can see nothing interesting in this room.
(Nie widzê nic interesuj¹cego w tym pokoju).
U¿ywaj¹c could mo¿emy wyraziæ siê krytycznie wobec czyjego postêpowania.
You could ask me before you borrow my car.
(Móg³by mnie pytaæ <o zgodê> przed po¿yczaniem samochodu).
Jeli czynnoæ ju¿ zosta³a wykonana i chcemy kogo skrytykowaæ, to po could
wstawiamy have oraz III formê czasownika.
You could have asked me before you borrowed my car.
(Móg³by mnie <wtedy> zapytaæ przed po¿yczeniem samochodu).
Krytykê mo¿emy wyraziæ stosuj¹c równie¿ czasowniki: should/ought to i might.

Ü Patrz równie¿: wyra¿anie prawdopodobieñstwa (can/could), pkt 69.
Konstrukcja be able to oznacza byæ w stanie co zrobiæ. Stosujemy tutaj formê byæ.
W zale¿noci od czasu wygl¹da ona nastêpuj¹co:
 am/is/are (czas teraniejszy  simple present)
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 have/has been (czas present perfect)
 will be (czas przysz³y  simple future)
 was/were (czas przesz³y  simple past)
Ill be able to lift it (Bêdê w stanie to podnieæ / Dam radê to podnieæ; np. mam
wystarczaj¹co du¿o si³y; jestem silny, wiêc mogê to podnieæ  mogê nie oznacza
tutaj, ¿e kto mi pozwala to podnosiæ).
I was able to lift it (By³em w stanie to podnieæ / Mog³em to podnieæ).
Were they able to do this? (Czy byli w stanie to zrobiæ?).
Tom wont be able to eat the sandwich (Tomek nie bêdzie w stanie zjeæ tej kanapki).
She was able to escape through the window. (By³a w stanie/Uda³o jej siê uciec przez okno).
W zdaniach twierdz¹cych i pytaj¹cych forma be able to odnosi siê do pojedynczej
czynnoci, a can/could do czynnoci ogólnej, powtarzaj¹cej siê.
I can swim oznacza, ¿e ogólnie umiem p³ywaæ, a I am able to swim, ¿e umiem
p³ywaæ, ale w danym czasie i danej sytuacji, np. tylko na tym, p³ytkim basenie albo
np. tylko wtedy, gdy jestem pod opiek¹ ratownika.
I could swim when I was 8 (Umia³em p³ywaæ, gdy mia³em 8 lat).
I was able to swim across that river. (By³em w stanie przep³yn¹æ tamt¹ rzekê).
Form¹ przecz¹c¹, która pochodzi od be able to jest forma be unable to (nie byæ
w stanie czego zrobiæ).
Im unable to lift it.
=Im not able to lift it.
(Nie jestem w stanie/Nie mogê tego podnieæ).
Przyk³adowe zdania:
 Can / Be able to:
She can speak four languages (Ona umie mówiæ w czterech jêzykach).
I can see her coming (Widzê, ¿e <ona> idzie).
Can you drive? (Umiesz jedziæ samochodem?).
The doctors are doing all that they can... (Lekarze robi¹ co w ich mocy...)
Tom cant/isnt able to eat hot meals (Tomek nie mo¿e jeæ ciep³ych posi³ków).
She couldnt/wasnt able to help me yesterday (Nie mog³a mi wczoraj pomóc).
Mike isnt able to lift it (Mike nie jest w stanie tego podnieæ).
Mike wont be able to repair my car.
(Mike nie bêdzie w stanie naprawiæ mojego samochodu).
Mike wasnt able to swim across the river.
(Mike nie by³ w stanie przep³yn¹æ tej rzeki).
an able child/student  zdolne, m¹dre dziecko/uczeñ
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61. may, be allowed to, allow
May oznacza móc, mieæ pozwolenie od kogo, aby co zrobiæ.
Be allowed to równie¿ oznacza mieæ pozwolenie, lecz w odró¿nieniu od may mo¿e
byæ (w tym znaczeniu) stosowane równie¿ w czasie przesz³ym i przysz³ym. Forma
przesz³a od may  might s³u¿y do wyra¿ania prawdopodobieñstwa (patrz: wyra¿anie
prawdopodobieñstwa, pkt 69).
I may smoke in here (Mogê / Mam pozwolenie, aby tutaj paliæ).
May I smoke in here? (Czy mogê tutaj paliæ?).
 No, you cant / maynt* smoke in here (Nie, nie mo¿esz tutaj paliæ).
*Forma maynt jest u¿ywana bardzo rzadko.
Zauwa¿my ró¿nicê miêdzy czasownikiem may i can w odniesieniu do pozwolenia.
You may park here oznacza, ¿e to ja pozwalam tobie tu parkowaæ;
you can park here jest bardziej ogólne, nie sugeruje takiego znaczenia.
You may do it (Mo¿esz to zrobiæ  ja tobie pozwalam).
You can do it (Mo¿esz to zrobiæ  nie ma zakazu).
W odniesieniu do pozwolenia w przysz³oci i przesz³oci stosujemy zamiast may
formê be allowed to. Aby przypomnieæ sobie odmianê czasownika to be (byæ) 
patrz: pkt 60, konstrukcja be able to.
I was allowed to watch this film yesterday.
(Mia³em pozwolenie / Wolno mi by³o obejrzeæ wczoraj ten film).
My brother will be allowed to go out at midnight.
(Mój brat otrzyma pozwolenie, ¿eby wyjæ / bêdzie móg³ wyjæ o pó³nocy).
W odniesieniu do teraniejszoci forma be allowed to mo¿e tak¿e byæ u¿yta, np.
Sue is allowed to be here with us.
(Susan ma pozwolenie / mo¿e byæ tutaj z nami).
Is Sue allowed to be here with us? Yes, she is. / No, she isnt.
Sue isnt allowed to be here with us.
(Susan nie ma pozwolenia / nie mo¿e byæ tutaj z nami).
Zwrot may as well t³umaczymy jako równie dobrze / w³aciwie.
Tom may as well go now.
(Tomek mo¿e równie dobrze teraz iæ. / W³aciwie Tomek mo¿e ju¿ iæ;
nie ma dla nas znaczenia czy pójdzie, czy zostanie).
Czasownik allow oznacza pozwalaæ na, np. He doesnt allow smoking in his office
(Nie pozwala paliæ w swoim biurze). Do you think Mum will allow you to go to
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Peters party? (Mylisz, ¿e mama pozwoli ci pójæ na imprezê do Piotra?).

Ü Patrz równie¿: wyra¿anie prawdopodobieñstwa (may/might), pkt 69.
Przyk³adowe zdania:
 May / Be allowed to / Allow:
You may/You are allowed to do it (Mo¿esz/Masz pozwolenie, aby to zrobiæ).
We arent allowed to/We cant drink alcohol at home (Nie mamy pozwolenia/
Nie mo¿emy/Nie wolno nam piæ w domu alkoholu).
Youre not allowed to talk during the exam (Nie wolno rozmawiaæ podczas egzaminu).
Pets arent allowed in this hotel (Nie wolno wprowadzaæ zwierz¹t do hotelu).
Is/Was he allowed to read your e-mails? (Czy ma/mia³ pozwolenie czytaæ twoje maile?).
On Sundays I allow myself a box of chocolates (W niedziele pozwalam sobie na
zjedzenie pude³ka czekoladek).

62. must, have to
Must oznacza musieæ. Mo¿e równie¿ oznaczaæ na pewno / z pewnoci¹.
You must do your homework! (Musisz zrobiæ zadanie domowe!). Przymus wychodzi
ze strony osoby mówi¹cej  Ja uwa¿am, ¿e musisz zrobiæ zadanie domowe.
I must clean up my room (Muszê posprz¹taæ swój pokój; bo ja mylê, ¿e trzeba
posprz¹taæ, a nie kto mi ka¿e).
I must give it back (Muszê to oddaæ  bo ja tak s¹dzê).
Je¿eli przymus jest zewnêtrzny, to stosujemy formê have to.
I have to give it back (Muszê to oddaæ  kto mi ka¿e, jest taki nakaz).
I have to take two of these pills a day. (Muszê braæ dwie tabletki dziennie 
np. dlatego, ¿e tak mi powiedzia³ lekarz). Have to nie jest czasownikiem modalnym
i wymaga stosowania operatorów  w zale¿noci od typu zdania i czasu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

She has to do it! (<Ona> musi to robiæ).
She doesnt have to do it! (Nie musi tego robiæ).
Does she have to do it? (Czy musi to robiæ?).
They have to work from 9 to 5 (Oni musz¹ pracowaæ od 9 do 5).
They dont have to work from 9 to 5 (Oni nie musz¹ pracowaæ od 9 do 5).
Do they have to work from 9 to 5? (Czy oni musz¹ pracowaæ od 9 do 5?).

Porównajmy dwa poni¿sze zdania:
Mama mówi do dziecka: You must wash your hands before eating!
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(Musisz myæ rêce przed jedzeniem! To jest zdanie mamy, ona tak s¹dzi)
Dziecko mówi do swojego brata: I have to wash my hands before eating.
(Dziecko wyra¿a nie swoj¹ opiniê, lecz zewnêtrzny przymus)
Must jest czêsto spotykane w pisemnych nakazach i instrukcjach, np.:
Students must have a valid students card.
(Uczniowie/Studenci musz¹ mieæ wa¿n¹ legitymacjê)
Mo¿emy spotkaæ siê równie¿ z form¹ have/has (not) got to lub potocznie gotta
(patrz: pkt 17). Stosowana jest zazwyczaj w odniesieniu do pojedynczych akcji.
1. I have to/Ive got to read this book.
(Muszê przeczytaæ tê ksi¹¿kê; mamy tu odniesienie do danej sytuacji, pojedynczej
akcji, która musi byæ wykonana).
2. Mike hasnt got to go there, but hes got to make a call.
(Mike nie musi tam iæ, ale musi zadzwoniæ).
Musieæ w czasie przesz³ym i przysz³ym jest wyra¿ane form¹ have to.
I had to wait (Musia³em czekaæ).
I didnt have to wait (Nie musia³em czekaæ).
Did you have to wait? (Czy musia³e czekaæ?).
I will have to wait (Bêdê musia³ czekaæ).
I wont have to wait (Nie bêdê musia³ czekaæ).
Will you have to wait? (Czy bêdziesz musia³ czekaæ?).
 Must mo¿e oznaczaæ sugestiê.
You must read this book!
(Musisz przeczytaæ tê ksi¹¿kê; dlatego ¿e, np. jest bardzo ciekawa).
Tom must watch this film!
(Tomek musi obejrzeæ ten film!  sugerujemy Tomkowi obejrzenie filmu).
 Must mo¿e oznaczaæ tak¿e pewnoæ.
He must know how to do it (On na pewno/z pewnoæi¹ wie, jak to zrobiæ).
Tom must live in France (Tomek na pewno mieszka we Francji / Jestem pewien,
¿e Tomek mieszka we Francji).
She must know the answer (Ona na pewno zna odpowied).
Je¿eli chcemy powiedzieæ, ¿e zdarzenie zachodzi w danym momencie (teraz), to po must
wstawiamy be oraz dodajemy koñcówkê -ing do czasownika (podobnie postêpujemy w
przypadku innych czasowników modalnych, np. should, could, might).
1. He must be playing football now (Teraz on na pewno gra w pi³kê).
2. Peter must be reading now! (Piotr teraz na pewno czyta!).
3. They must be swimming now (Oni na pewno teraz p³ywaj¹).
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Je¿eli chcemy powiedzieæ, ¿e co na pewno sta³o siê w przesz³oci, to po must
wstawiamy have (dla wszystkich osób) i stosujemy III formê czasownika.
She must have seen me (Ona na pewno mnie widzia³a; tu mamy czas przesz³y, wiêc
dodalimy do czasownika modalnego have i III formê czasownika, see®saw®seen).
1. Toms dad must have bought a new car.
(Tata Tomka na pewno kupi³ nowy samochód).
2. It must have been my teacher!
(To na pewno by³ mój nauczyciel/To musia³ byæ mój nauczyciel!).
3. This wall must have been red.
(Ta ciana na pewno by³a czerwona; w tym zdaniu wystêpuje forma byæ
<have been = by³a>).
4. This car must have been bought by Peter!
(Ten samochód na pewno zosta³ kupiony przez Piotra!
Zauwa¿my, ¿e zastosowalimy tutaj dodatkowo stronê biern¹;
forma to be <been> + III forma czasownika <bought>).
Uwaga: Form¹ przecz¹c¹ od must jest mustnt. Nie oznacza ona jednak nie musieæ,
lecz nie wolno. Patrz: mustnt, pkt 63.
You mustnt touch this button. (Nie wolno tobie dotykaæ tego przycisku).
Je¿eli chcemy wyraziæ brak przymusu (nie muszê, nie musisz, nie musielimy itd.), to
u¿ywamy formy have to poprzedzonej odpowiednim operatorem (w zale¿noci od
czasu) w formie przecz¹cej.
You dont have to go there (Nie musisz tam iæ).
You didnt have to go there (Nie musia³e tam iæ).
You wont have to go there (Nie bêdziesz musia³ tam iæ).
Sue doesnt have to go to work on Sunday (Sue nie musi chodziæ do pracy w niedzielê).
Czasownik must mo¿e byæ równie¿ stosowany w poni¿szych zwrotach:
1. You must come and see me.
(Koniecznie musisz mnie odwiedziæ).
2. You must have a read during your break.
(Musisz <to> koniecznie przeczytaæ w czasie przerwy).
3. Its a must-win match. Its a must-have T-shirt.
(To jest mecz, który musimy wygraæ. To jest koszulka, któr¹ trzeba mieæ. Must
wystêpuje tutaj w formie przymiotnika).
Mo¿e równie¿ wyst¹piæ jako rzeczownik z³o¿ony, np. a must-do, a must-have,
a must-see. Its this seasons must-have (To w tym sezonie trzeba mieæ).
4. Its an absolute must.
(To jest absolutna koniecznoæ. Must wystêpuje tutaj w formie rzeczownika 
koniecznoæ).
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Przyk³adowe zdania:
 Must / Have to:
I must/I have to clean up my room (Muszê posprz¹taæ swój pokój).
I dont have to/I neednt feed my fish twice a day (Nie muszê karmiæ rybek dwa
razy dziennie).
I didnt have to get up at 7 a.m. (Nie musia³em wstawaæ o 7 rano).
Mr Smith must know how to do it. (Pan Smith na pewno wie, jak to zrobiæ).
She must be at work (Na pewno jest w pracy)=I think shes at work.
Must I go with you? (Muszê z tob¹ iæ?).
You must be feeling very sad now (Na pewno czujesz siê <teraz> smutny).
She must have left by now (Na pewno ju¿ wyjecha³a).
He must have been lying all along (Na pewno k³ama³ od samego pocz¹tku).

63. mustn’t
Mustnt (must not) oznacza nie wolno.
1. You mustnt take it!
(Nie wolno tobie tego braæ).
2. Sue mustnt come into this room.
(Nie wolno Sue wchodziæ do tego pokoju).
3. Tom and Peter mustnt smoke in here!
(Tomkowi i Piotrkowi nie wolno tutaj paliæ!).
4. You mustnt say things like that!
(Nie wolno mówiæ takich rzeczy; nie wolno tobie (you) lub ogólnie nie wolno).
5. You mustnt steal.
(Nie wolno kraæ).
Zamiast formy mustnt mo¿emy zastosowaæ formê be not to do sth, formê not to be
allowed to do sth lub zwrot it is forbidden (Jest zakazane). W jêzyku potocznym
wyra¿aj¹c zakaz czêciej stosuje siê cant (nie mo¿na).
You mustnt eat in this room. (Nie wolno tobie jeæ w tym pokoju).
=You are not to eat in this room.
=You are not allowed to eat in this room.
He mustnt open this door! (Nie wolno mu otwieraæ tych drzwi!).
=He is not to open this door! (On nie ma otwieraæ tych drzwi!).
=He isnt allowed to open this door! (On nie ma pozwolenia, aby otwieraæ te drzwi!).
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You mustnt smoke in most public places.
=It is forbidden (jest zakazane) to smoke in most public places.
Young man, you are not to bother my daughter again!
(M³ody cz³owieku, masz trzymaæ siê z dala od mojej córki!)
Mustnt mo¿e byæ równie¿ zastosowane w znaczeniu nie zaleca siê, jest niewskazane
(=it is inadvisable).
You mustnt go out if youre not feeling well.
(Nie zaleca siê, aby wychodzi³ <na dwór>, jeli nie czujesz siê dobrze).
Uwaga: Mustnt wymawiamy przez s, a nie z. Jest to czêsto pope³niany b³¹d.

64. should, ought to
Should i ought to oznaczaj¹ powinno siê.
You should help him (Powiniene mu pomóc).
Tom should go to school (Tomek powinien pójæ do szko³y).
Should I read this book? (Czy powinienem przeczytaæ tê ksi¹¿kê?).
Tom shouldnt smoke (Tomek nie powinien paliæ).
Je¿eli chcemy powiedzieæ, ¿e zdarzenie zachodzi w danym momencie (teraz), to
po should wstawiamy be oraz dodajemy koñcówkê -ing do czasownika (podobnie
postêpujemy w przypadku innych czasowników modalnych, np. must, could, might).
1. You should be doing your homework now!
(Teraz powiniene odrabiaæ zadanie domowe!).
2. Mike should be listening to you now. (Mike powinien ciebie teraz s³uchaæ).
3. I shouldnt be really telling you this. Its a secret.
(Nie powinienem ci tego naprawdê <teraz> mówiæ. To jest tajemnica).
4. Shouldnt you be working now?
(Czy nie powiniene teraz pracowaæ?).
Aby utworzyæ formê przesz³¹, nale¿y dodaæ do should czasownik have (dla
wszystkich osób) i III formê danego czasownika (should have=shouldve).
1. Tom should have written that e-mail.
(Tomek powinien by³ / powinien wtedy <w przesz³oci> napisaæ tego maila).
2. You should have asked me first!
(Powiniene by³ najpierw zapytaæ!).
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3. We should have visited Paris while in France.
(Powinnimy byli odwiedziæ Pary¿ podczas pobytu we Francji).
4. I shouldnt have been so nervous then.
(Nie powinienem byæ wtedy taki nerwowy).
5. Your dad shouldnt have reacted this way.
(Twój tata nie powinien by³ zareagowaæ w ten sposób).
Jeli chcemy podkreliæ ci¹g³oæ i d³ugoæ czynnoci w przesz³oci, po czasowniku
modalnym wstawiamy have been + czasownik z koñcówk¹ -ing.
You should have been reading all night! (Powiniene by³ czytaæ ca³¹ noc!).
Ü Patrz równie¿: pkt 74C
W jêzyku bardziej formalnym zamiast should mo¿emy zastosowaæ formê ought to
(czytaj /ot/). Czêsto ought to stosujemy, gdy powinnoæ jest narzucona przez ogólnie
obowi¹zuj¹ce przepisy, regu³y, nakazy  np. You ought to obey the rules (Powiniene
przestrzegaæ regu³/zasad).
1.
2.
3.
4.

Sue ought to go with us (Sue powinna iæ z nami).
John ought to wait for us (Janek powinien zaczekaæ na nas).
We oughtnt to read this (Nie powinnimy tego czytaæ).
You oughtnt to have opened the letter.
(Nie powiniene by³ otwieraæ listu  tutaj mamy czas przesz³y, wiêc podobnie
jak w przypadku czasownika should, dodalimy have i III formê czasownika)
5. Your sister oughtnt to have told you about it.
(Twoja siostra nie powinna by³a mówiæ tobie o tym).
Forma przecz¹ca oughtnt jest obecnie bardzo rzadko u¿ywana.
Czasownik should mo¿e byæ równie¿ zastosowany w zdaniu warunkowym zamiast if
(patrz: okresy warunkowe, inwersja w okresach warunkowych, pkt 40).
Should he phone, tell him that Im on leave.
=If he phones, tell him that Im on leave.
(Gdyby <przypadkiem> zadzwoni³, powiedz mu, ¿e jestem na urlopie).
Should you have any questions, please call us on...
(Jeli bêd¹ Pañstwo mieli jakie pytania, prosimy dzwoniæ pod numer...)
Przyk³adowe zdania:
 Should / Ought to:
You should be polite (Powiniene byæ grzeczny).
She shouldnt park her car in this area.
(Nie powinna parkowaæ samochodu w tej okolicy).
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She shouldnt have stopped doing it.
(Nie powinna by³a przestawaæ tego robiæ).
You ought to try harder (Powiniene bardziej siê postaraæ).
You ought not to complain so much (Nie powiniene tak du¿o narzekaæ).

Ü Patrz równie¿: tryb ³¹cz¹cy, should, pkt 147.

65. need, needn’t have
Need oznacza potrzebowaæ, wymagaæ, musieæ.
I need to learn more.
(Muszê / Powinienem / Zachodzi taka potrzeba, abym siê wiêcej uczy³).
She needs to learn more.
(Zauwa¿my, ¿e need w zdaniach twierdz¹cych zachowuje siê jak zwyk³y czasownik
i przyjmuje koñcówki; tutaj s dla trzeciej osoby liczby pojedynczej).
Need I tell him about it? (Czy muszê mu o tym powiedzieæ?).
Need she ask you? (Czy <ona> musi ciebie pytaæ? / Czy istnieje taka potrzeba,
aby ciebie pyta³a?).
I neednt* do this task (Nie muszê robiæ tego zadania).
*Amerykanie rzadko u¿ywaj¹ formy neednt. Stosuj¹ raczej dont/doesnt need to,
patrz: poni¿ej.
Need mo¿e równie¿ wystêpowaæ jako zwyk³y czasownik, a nie tylko jako
czasownik modalny, np.:
I dont need to read it (Nie muszê tego czytaæ).
I wont need to read it (Nie bêdê musia³ tego czytaæ).
I didnt need to read it (Nie musia³em tego czytaæ).
W takim przypadku stosujemy tak¹ budowê zdania, któr¹ okrela dany czas
gramatyczny.
Aby utworzyæ formê przesz³¹, nale¿y dodaæ do czasownika modalnego have
i III formê czasownika. Forma neednt have sugeruje, ¿e niepotrzebnie co zosta³o
wykonane.
1. I neednt have done this task.
(Niepotrzebnie zrobi³em to zadanie; stosujemy have i III formê czasownika).
2. You neednt have taken an umbrella, because it didnt rain.
(Niepotrzebnie bra³e parasol, poniewa¿ nie pada³o).
materia³y pochodz¹ z ksi¹¿ki Wielki przewodnik po gramatyce angielskiej, www.enset.pl

132

3. My dad neednt have asked me.
(Mój tata niepotrzebnie mnie pyta³ / nie musia³ mnie pytaæ).
4. Mike neednt have bought it. (Mike niepotrzebnie to kupi³).
Czasownik need mo¿na tak¿e t³umaczyæ jako wymagaæ, trzeba, istnieje potrzeba,
aby... W takim przypadku po need stosujemy stronê biern¹ lub czasownik w formie
gerund (z koñcówk¹ -ing).
Your hair needs to be cut.
=Your hair needs cutting.
(Twoje w³osy wymagaj¹ /dos³. ,,potrzebuj¹ obciêcia / nale¿y obci¹æ).
This fence needs to be painted.
=This fence needs painting.
(Ten p³ot wymaga pomalowania / trzeba pomalowaæ).
Czasownika need u¿ywamy w konstrukcji There is no need to... (Nie ma potrzeby /
Nie trzeba).
Theres no need to buy another car. (Nie ma potrzeby kupowania kolejnego samochodu).
Theres no need to go there. (Nie ma potrzeby, ¿eby tam iæ).
Inne przyk³ady zastosowania need:
1. Tom is in need  Tomek jest w potrzebie.
2. Your signature is needed  Potrzebny jest twój podpis.
3. A friend in need is a friend indeed  przys³owie: Prawdziwych przyjació³ poznaje
siê w biedzie.
4. If need be = If it is necessary  Jeli jest to konieczne / Jeli zajdzie taka potrzeba
/ W razie potrzeby. In times of need  W potrzebie.
5. Needy=poor  biedny, ubogi. The needy  ubodzy.
6. Thats all I need!  Tego mi tylko potrzeba!
7. energy/manpower needs  zapotrzebowanie na energiê/si³ê robocz¹
Przyk³adowe zdania:
 Need / Neednt (have):
I need to learn more (Powinienem/Muszê siê wiêcej uczyæ).
This house needs renovating (Ten dom wymaga remontu).
The figures need careful checking (Nale¿y dok³adnie sprawdziæ te liczby).
Does he need to sign the form? (Czy on musi podpisaæ formularz?).
You neednt have taken him with you (Niepotrzebnie go wzi¹³e ze sob¹).
I neednt have worn a coat (Niepotrzebnie w³o¿y³em p³aszcz).

Ü Patrz równie¿: inne konstrukcje czasowników, pkt 74C.
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