
C Z A S O W N I K I   M O D A L N E  (MODAL VERBS) 

SHALL 
sugestie w formie pytań (I, we) 
Shall we begin dinner now?  
Shall I move it into the living room?  
obietnice (I, we) 
I shall never forget you. / I shall not forget you. / I shan’t forget you.  (= I will never forget you. / I won’t forget you.)   
I shall never give up the fight for freedom. (= I will never give up the fight for freedom.)   
I shall take care of everything for you. (= I will take care of everything for you.)   
pewność zdarzenia się czegoś 
I shall be late, please, don’t wait. 
Scientists shall find a cure for AIDS sooner or later. 
He shall be caught and killed. 

MAY 
życzenia (wykrzyknienia zbudowane jak pytania, ale bez znaku zapytania) 
May all the people be happy! – Niech wszyscy ludzie będą szczęśliwi! 
May you live long! – Obyś żył długo! 
May bad days never come! – Oby złe dni nigdy nie nadeszły! 
May they come back safe and sound! – Oby wrócili cali i zdrowi! 
prośby o pozwolenie (zbudowane jak pytania) 
May I borrow your pen?  
May I make a phone call?  
grzecznościowe oferty (zbudowane jak pytania) 
May I help you, Sir?  
May I do it for you, Madam? 

MAY / MIGHT 
możliwość zdarzenia się w przyszłości  
Sarah may/might win. – Być może Sarah wygra. 
We may/might  be back on time. – Być może wrócimy na czas. 
Ben may/might  never come back. – Możliwe, że Ben nigdy nie wróci. 
Susan may/might not finish before midnight. – Susan może nie skończyć przed północą.  
możliwość, że coś dzieje się teraz   
My mum may/might be waiting, I’d better go. – Być może mama czeka, lepiej pójdę. 
Where are they? They may/might be working in the garden. Let’s phone them and find out. – Gdzie oni są? Może 
pracują w ogrodzie. Zadzwońmy I dowiedzmy się.  
 

 can/could/will/would/shall/should/ought to/ may/might/must/mustn’t/needn’t 
 modale nie łączą się ze sobą 
 po modalu może wystąpić tylko bezokolicznik 
 modale są takie same w każdej osobie i liczbie 
 przeczenia tworzymy poprzez dodanie „not” do modala 
 pytania do zdań z modalami tworzymy szykiem przestawnym (modal+podmiot+bezokolicznik, np. 

Can you swim?) 
 will not = won’t 
 shall not = shan’t 

 
PRZYKŁADOWE TŁUMACZENIA 

 Będę musiał wyjść.  -  I will must  have to leave. 
 W 2020 będę mogła wrócić do pracy.  – In 2010 I will can be able to come back to work. 
 Wczoraj musiałem wstać o piątej. – Yesterday I had to get up at five. 
 Niech wygra najlepszy zespół! – May the best team win! 
 Obyś miał rację! – May you be right! 
 Może powiem ci prawdę. – I may/might tell you the truth. 
 Chodźmy, dobrze? – Let’s go, shall we? 
 Nie musisz czekać. – You don’t have to wait. / You don’t need to wait. / You needn’t wait. 
 Nie wolno ci palić. – You mustn’t smoke. 
 Nie powinieneś biegać.  – You oughtn’t to / shouldn’t  run. 
 Obiecuję, że wrócę. – I promise I’ll come back. 
 Mam wyjść? – Shall I leave? 

 
POWYŻSZE NOTATKI TO KROPLA W MORZU MODALI ….  


