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Numer lekcji:  dz. 84, ch.88 
Temat:  Składnia czasownika:  gerund i bezokolicznik. 
NOTATKA: 
zastanawiasz się czasami, czemu masz błąd, gdy napiszesz:  
* I don’t want going to school>>> I don’t want to go to school. 
* I’minterested in learnaboudinosaurs. >>>I’minetersted in learning …. 
* We must to do soemthingaboutit. >>> We must do something…. 
Te błędy właśnie zależą od znajomości składni czasownika – niektóre czasowniki lib wyrażenia wymagają, 
by czasownik następujący po nich był w pewnej określonej formie: 
A) gerund  (czasownik z końcówka  -ing / czyli rzeczownik odczasownikowy) 
B) bezokolicznik z „to” 
C) bezokolicznik bez „to”  (forma podstawowa czasownika – bez żadnych końcówek) 
 
Jest kilka reguł, ale najwięcej można się nauczyć działając na przykładach: 
 
A) GERUND 
 - po przyimkach (in, of, about, from, forward, into) 
 - gerund może być pomiotem zdania (Swimmingis my favourite sport) 
 - po czasownikach okreśłajacych preferencje: love, like, enjoy, prefer, hate, can’t stand (nie mogę znieść) 
- po czasownikach: finisz, keep, miss, practise 
- it’s no good, it’s no use – to nie mam sensu   it’s not worth – nie warto 
- po ‘go’ – dancing, swimming 
 
B) bezokolicznik z ‘to’ 
 - po czasownikach: want, promise, decide, agree, hope, ask, Begin, choose, fail, forget, invite, learn, need, 
offer, plan, prepare, star 
 - zdania celowe – po to, aby,  żeby  (I work hard atschool to get a goodjob) 
 - po zaimkach pytających:  I didn’tknowwhere to go orwho to ask. 
- z ‘too’ oraz ‘enough’ – zbyt lub niewystarczająco:  I’mtooold to laughatthisjoke.  I’m not tallenough to be 
a model.  (żeby) 
 - po przymiotnikach – It’sgreat to be here. It’slovely to seeyou.  I’m sad to hearsuchbad news. 
 - po czasownikach:  have to, ought to, woludlike to, woludprefer to 
 
C)bezokolicznik bez ‘to’ 
- po modalnych: can, can’t, should, must, mustn’t, may, might, will, would  (Youmustn’ttouchit) 
 - Youhadbetter do it – Lepiej, żebyś to zrobił. 
- Let’s go / Let’seat / Let’s not lookatit. 
 - I’drather not lookatit - wolałbym 
 
QUIZLET: Zestaw:   Składnia czasownika – przykłady 
Trochę skorzystacie z notatki, trochę skorzystacie z quizleta – fiszki(zaznajomisz się), ucz się (system sam 
stwierdzi, że umiesz), dopasowania (10 razy) i test (powiedzmy 5 razy) – czteryzadania na 6, po 
ćwiczeniach zadania z podręcznika i zeszytu cwiczeńbędą łatwiejsze (może bardziej zrozumiałe). Początek 
na pewno będzie trudny – ćwiczcie, to zrozumiecie, o co mi chodzi (i podstawie programowej!) 
 


