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XIV. Inne formy
gramatyczne

Wymowa form gramatycznych

 Nr zagadnienia Nazwa konstrukcji

139 all, both, each (of), each other, one another

140 another, (the) other, (the) others

141 as if, as though

142 certain, sure, bound

143 due to, owing to

144 had better

145 have sb/sth doing sth

146 it is (high) time

147 it is + przymiotnik + that sb/sth should

148 many, much; how many, how much; few, little

149 neither, either (nagrana wymowa brytyjska i amerykañska)

150 one, ones

151 possible, probable, likely

152 sb is the first/last to do sth

153 some, somebody; any, anybody, anything; no, none

154 suppose

155 (be) supposed to, (be) expected to

156 used to, would

157 wish, if only

139. all, both, each (of), each other,
one another

A
All oznacza wszyscy, wszystkie, wszystko, równie¿ ca³y.

Both oznacza obaj, oboje, obie.

Each of oznacza ka¿dy z.

rozdzia³ 14.mp3  d³ugo�æ nagrania: 02:43
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All the town knew (Ca³e miasto wiedzia³o).

He spent all his life in London (Spêdzi³ ca³e swoje ¿ycie w Londynie).

I ate it all (Zjad³em wszystko).

Is that all? (To ju¿ wszystko? To ju¿ koniec?).

Po all mo¿emy wstawiæ of + zaimek.

All of them went there (Wszyscy z nich tam poszli).

All of us went home (Wszyscy z nas poszli do domu).

All wystêpuje w nastêpuj¹cych kolokacjach:

above all � przede wszystkim

after all � w koñcu, przecie¿

all in all � w sumie, ogó³em, ogólnie rzecz bior¹c

all but... � wszyscy z wyj¹tkiem...

all alone � zupe³nie sam

all day/night � ca³y dzieñ/ca³¹ noc

all men are equal � wszyscy ludzie s¹ równi

� Is that all? � Yes, that�s all. � Czy to ju¿ wszystko? � Tak, to ju¿ wszystko.

know-it-all � m¹drala

I�m all ears. � Zamieniam siê w s³uch.

all-glass/all-metal � ca³y ze szk³a/z metalu

all�s well that ends well � wszystko dobre, co siê dobrze koñczy

Dodatkowe informacje na temat all:

1. All mo¿e wyst¹piæ na pocz¹tku zdania w znaczeniu wszystko, co/czego...

All I need is a place to rest.

(dos³ownie: Wszystko, czego potrzebujê to miejsce, gdzie mogê odpocz¹æ).

All (that) I have is yours. (Wszystko, co mam jest twoje).

2. All mo¿e wyst¹piæ przed przymiotnikami, przys³ówkami i przyimkami, aby

wzmocniæ ich znaczenie.

I was all wet. (By³em ca³y mokry).

Tell me all about your new girlfriend.

(Powiedz mi wszystko o swojej nowej dziewczynie).

Both of us said �thank you� (Ka¿dy z nas � odnosimy siê tutaj do dwóch osób lub

rzeczy � powiedzia³ �dziêkujê�).

Both of them will agree. = They will both agree (Obaj/Obie/Oboje siê zgodz¹).

Both mo¿e wyst¹piæ w konstrukcji both...and.

Both Tom and Jack had a car.

(Zarówno Tomek, jak i Jacek mieli samochód).

She likes both Mary and Simon.
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(Ona lubi zarówno Mary, jak i Simon�a).

It was both cold and windy.

(By³o zarówno zimno, jak i wietrznie).

My dad is both an actor and a director.

(Mój tata jest zarówno aktorem, jak i re¿yserem).

W potocznym jêzyku angielskim both czasami u¿ywane jest przy wprowadzaniu

kilku rzeczowników, np. Both the Prime Minister and the Chancellor of the

Exchequer and the Home Secretary...

Mimo ¿e taka konstrukcja jest spotykana, jest ona b³êdna.

Each of us wants to buy a car.

(Ka¿dy z nas chce kupiæ samochód; zauwa¿my, ¿e odnosimy siê do III osoby liczby

pojedynczej � wants, a nie want).

Each of my friends had a bike (Ka¿dy z moich przyjació³ mia³ rower).

Przed each mo¿emy zastosowaæ zaimek osobowy:

You each = Each of you.

Each mo¿emy równie¿ u¿yæ na koñcu zdania:

They have two bikes each (Ka¿dy z nich ma po dwa rowery).

They are 2 pounds each (Ka¿dy z nich kosztuje dwa funty).

Each wystêpuje tak¿e w konstrukcji each other (patrz: pkt 139B).

They love each other (Kochaj¹ siê <nawzajem>).

They blamed each other (Winili siê <nawzajem, jeden drugiego obwinia³>).

Uwaga: Nie nale¿y myliæ each other z form¹ oneself (myself, yourself, himself,

itself, ourselves, yourselves, themselves), która czêsto t³umaczona jest jako zaimek

zwrotny siê.

They blamed themselves oznacza³oby, ¿e winili samych siebie / uznali, ¿e to by³a ich

w³asna wina; wina jednej i drugiej osoby.

Ü Patrz równie¿: pkt 116.

B
Each other i one another t³umaczone s¹ jako siê/siebie/nawzajem � wystêpuj¹ na

koñcu zdania. Each other odnosi siê zazwyczaj do dwóch osób/rzeczy.

They liked each other.

(Lubili siê; mówimy o dwóch osobach, które siê nawzajem lubi³y).

One another natomiast, odnosi siê do wiêkszej ilo�ci osób/rzeczy.

They liked one another.

(Lubili siê; to zdanie sugeruje, ¿e mówimy o wiêkszej ilo�ci osób � o grupie osób,

w której ka¿dy ka¿dego lubi³).
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Uwaga: Coraz czê�ciej mo¿na spotkaæ konstrukcjê each other odnosz¹c¹ siê

do wiêcej ni¿ dwóch osób/rzeczy. Nie jest b³êdem stosowanie each other i one

another zamiennie.

Ü Patrz  równie¿: another, (the) other, (the) others, pkt 140.

140. another, (the) other, (the) others

A
Another t³umaczymy jako inny, jaki� inny, nastêpny i stosujemy przed rzeczownikiem

w liczbie pojedynczej. W liczbie mnogiej zamiast another stosujemy other.

I�ll buy another book. I�ve just finished this one.

(Kupiê kolejn¹ / nastêpn¹ / jak¹� inn¹ ksi¹¿kê. W³a�nie tê skoñczy³em).

Another cup of coffee? (Jeszcze jedn¹ fili¿ankê kawy?).

I don�t like this T-shirt. Can I see another one?

(Nie podoba mi siê ta koszulka. Czy mogê zobaczyæ <jak¹�> inn¹?).

Another mo¿emy u¿yæ w odniesieniu do czasu:

In another 2 weeks � za nastêpne 2 tygodnie.

In another 10 years � za kolejne 10 lat.

I�ll finish my homework if you wait for another 10 minutes.

(Skoñczê zadanie domowe, je�li poczekasz kolejne 10 minut).

Zapamiêtaj:

Give me another pen! Daj mi jaki� inny d³ugopis! � liczba pojedyncza

Give me some other pens! Daj mi jakie� inne d³ugopisy! � liczba mnoga

Give me some others! Daj mi jakie� inne! � liczba mnoga, brak rzeczownika

Je¿eli zastosujemy the odnosimy siê do konkretnej rzeczy lub osoby:

Give me the other pen / pens! Daj mi ten drugi / (Te) inne d³ugopis(y)!

Give me the others! Daj mi (te, konkretne) inne!

Ü Patrz równie¿:

(The) other, pkt 140B.

One another, each other, pkt 139B.

(The) others, pkt 140C.
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B
Other oznacza jakie� inne, dodatkowe i wystêpuje przed rzeczownikiem w liczbie

mnogiej.

I met only Tom there. I didn�t meet other people (=I didn�t meet anybody else).

(Spotka³em tylko Tomka. Nie spotka³em innych ludzi <Nie spotka³em nikogo innego>).

Je¿eli odnosimy siê do konkretnego rzeczownika, przed other wstawiamy the

� the other.

I met only Tom there. I didn�t meet the other people.

(Spotka³em tylko Tomka. Nie spotka³em innych ludzi <tych, których np. znam,

i wiem, ¿e mieli przyj�æ>).

The other mo¿e tak¿e wyst¹piæ przed rzeczownikiem w liczbie pojedynczej, wtedy

równie¿ oznacza inny, ale konkretny, okre�lony, znany.

Give me the other pen!

(Daj mi ten drugi d³ugopis!).

He had some pencils in one hand and some paper in the other.

(Mia³ jakie� o³ówki w jednej rêce i papier w drugiej).

The other side of the road. (<Ta konkretna> Druga strona ulicy).

Inne wyra¿enia z zastosowaniem (the) other:

1. On the other hand, I think that... � Z drugiej strony s¹dzê, ¿e...

2. The other day. � Kilka dni temu.

3. It was none other than Shakespeare. � By³ to nie kto inny jak Shakespeare.

4. Somebody or other. � Kto� (tam); nieistotne kto.

5. Some other day. � Innym razem.

6. All countries other than France... � Wszystkie kraje poza Francj¹...

7. My other half. � Moja druga po³owa.

Zapamiêtaj:

Give me another pen! Daj mi jaki� inny d³ugopis! � liczba pojedyncza

Give me some other pens! Daj mi jakie� inne d³ugopisy! � liczba mnoga

Give me some others! Daj mi jakie� inne! � liczba mnoga, brak rzeczownika

Je¿eli zastosujemy the odnosimy siê do konkretnej rzeczy lub osoby:

Give me the other pen / pens! Daj mi ten drugi / (Te) inne d³ugopis(y)!

Give me the others! Daj mi (te, konkretne) inne!

Ü Patrz równie¿:

Another, pkt 140A.

One another, each other, pkt 139B.

(The) others, pkt 140C.
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C
Others oznacza jakie� inne, kolejne, bli¿ej nieokre�lone. Po others nie stosujemy

rzeczownika � odwo³ujemy siê do rzeczownika u¿ytego wcze�niej (s zastêpuje nam

ten rzeczownik).

These apples are tasteless. Do you have any others?

= These apples are tasteless. Do you have any other apples?

(Te jab³ka nie maj¹ smaku. Masz jakie� inne <jab³ka>?).

Je¿eli rzeczownik jest okre�lony, konkretny, stosujemy formê the others.

I know these boys. I don�t know the others (=the other boys).

(Znam tych ch³opców. Nie znam tych <konkretnych> pozosta³ych).

Peter and I waited. The others went home.

(Piotr i ja zaczekali�my. Inni / pozostali <mamy na my�li konkretne osoby> poszli do domu).

Zapamiêtaj:

Give me another pen! Daj mi jaki� inny d³ugopis! � liczba pojedyncza

Give me some other pens! Daj mi jakie� inne d³ugopisy! � liczba mnoga

Give me some others! Daj mi jakie� inne! � liczba mnoga, brak rzeczownika

Je¿eli zastosujemy the odnosimy siê do konkretnej rzeczy lub osoby:

Give me the other pen / pens! Daj mi ten drugi / (Te) inne d³ugopis(y)!

Give me the others! Daj mi (te, konkretne) inne!

Ü Patrz równie¿:

Another, pkt 140A.

One another, each other, pkt 139B.

(The) other, pkt 140B.

141. as if, as though

As if i as though oznaczaj¹ jakby, jak gdyby.

It looks as if/as though it�s going to rain.

(Wygl¹da, jakby mia³o padaæ. / Chyba bêdzie padaæ).

She looks as if/as though she�s rich.

(Wygl¹da, jakby by³a bogata / Wygl¹da na bogat¹).

As if i as though mog¹ wyra¿aæ ma³o prawdopodobn¹ b¹d� nierealn¹ sytuacjê lub

stan w¹tpliwo�ci. Wtedy po tych wyra¿eniach stosujemy czas przesz³y.

Porównajmy dwa poni¿sze zdania.
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She looks as if/as though she is rich.

(Wygl¹da, jakby by³a bogata = mo¿e jest bogata).

She looks as if/as though she was rich.

(Wygl¹da, jakby by³a bogata = ale nie jest bogata).

Je�li zdanie wprowadzaj¹ce jest w czasie przesz³ym, to nie zapomnijmy zastosowaæ

czasu przesz³ego po as if/as though.

He talked as if he knew about it.

(Mówi³ tak, jakby o tym wiedzia³).

He looked as if he was ill.

(Wygl¹da³, jakby by³ chory. / Wygl¹da³ na chorego).

Pytaniem otwartym pozostaje mo¿liwo�æ stosowania czasu past perfect

w odniesieniu do czynno�ci przesz³ej. Stanowiska jêzykoznawców nie s¹ w tej

kwestii jednoznaczne.

W jêzyku potocznym, g³ównie w Stanach Zjednoczonych, czêsto mo¿emy spotkaæ

siê z zastosowaniem like zamiast as if/though.

It seems like it�s going to snow!

(Chyba bêdzie padaæ �nieg!).

142. certain, sure, bound

Certain, sure i bound mog¹ byæ t³umaczone jako z pewno�ci¹, na pewno.

W takim przypadku poprzedzone s¹ zazwyczaj czasownikiem to be.

Tom is certain/sure/bound to win this fight.

(Tomek na pewno / z pewno�ci¹ wygra tê walkê � jeste�my tego pewni).

He�s certain to buy a new car next week.

albo It is certain that he�ll buy a new car next week.

(patrz równie¿: it is + przymiotnik + that sb/sth should, pkt 147).

(Z pewno�ci¹ kupi nowy samochód w przysz³ym tygodniu).

Sue is bound to fail her exam.

(Sue na pewno nie zda egzaminu).

Bound mo¿e oznaczaæ nakaz. W takim przypadku bound mo¿e byæ poprzedzone

albo czasownikiem be albo feel:

We are bound to do it.

(Na pewno to zrobimy; ale równie¿ musimy to zrobiæ, bo kto� nam ka¿e � w tym znaczeniu
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mo¿emy równie¿ powiedzieæ We have to do it albo We are obliged to do it).

We feel bound to do it. (Czujemy siê zobowi¹zani, aby to zrobiæ).

W potocznym u¿yciu, w mowie, czêsto mo¿na spotkaæ siê z wyra¿eniami

I bet lub I reckon, w znaczeniu na pewno.

I bet they�re at home now (Na pewno s¹ teraz w domu).

albo They must be at home now. (Czasownik modalny must równie¿ mo¿e byæ

t³umaczony jako na pewno, patrz: pkt 62).

Inne wyra¿enia z zastosowaniem certain, sure, bound:

a certain pleasure � pewna przyjemno�æ

one thing is certain � jedno jest pewne

on certain conditions � pod pewnymi warunkami

to a certain extent/degree � do pewnego stopnia

to make certain/sure that � upewniaæ siê, ¿e

to make sure of sth � upewniaæ siê co do czego�

   She made sure to lock the door. � Upewni³a siê, czy zamknê³a drzwi.

to be certain/sure of sth � byæ pewnym czego�

for certain/for sure � na pewno; I know for certain that... - Wiem na pewno, ¿e...

sure! � pewnie! jasne!

It was bound to happen sooner or later! � Wcze�niej czy pó�niej to siê musia³o staæ!

Ü Patrz  równie¿: there is, pkt 118, podpunkt D, dodatkowe informacje.
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