Lekcja 1 – 12 maja

Topic: Czasowniki z końcówką – ing (gerunds) i bezokoliczniki1
W języku angielskim czasowniki łączą się w konkretne układy.
Po niektórych czasownikach mamy “pełny” bezokolicznik,np. I want to talk,
po innych “goły” bezokolicznik (bez to), np. He lets me smoke,
po jeszcze innych gerund, np. I avoid being late.

GERUND
Gerund, to rzeczownik odczasownikowy z końcówką –ing, np. swim (pływać) – swimming (pływanie)
Dzisiaj przypomnimy sobie czasowniki i zwroty, po których musimy zastosować gerund:


AVOID (unikać), np.
He avoids being late. (Unika spóźniania się).



CONSIDER (rozważać), np.
I consider changing my job. (Rozważam zmianę pracy).



DELAY (opóźniać, odwlekać), np.
He delays paying his bills. (Opóźnia płacenie swoich rachunków).



DISCUSS (omawiać), np.
We need to discuss changing the offer. (Musimy omówić zmianę oferty).



DREAD (bać się), np.
He dreads talking to his boss. (Boi się rozmawiać z szefem).



ENJOY (czerpać przyjemność z czegoś), np.
I never enjoyed cycling. (Nigdy nie czerpałem przyjemności z jazdy na rowerze).



FINISH (skończyć), np.
Call me when you’ve finished writing the report. (Zadzwoń do mnie, kiedy skończysz pisać raport).



IMAGINE (wyobrażać sobie), np.
I just can’t imagine doing anything else. (Po prostu nie mogę sobie wyobrazić robienia czegoś innego).



LOOK FORWARD to (z niecierpliwością na coś czekać)
I’m looking forward to meeting you. (Z niecierpliwością czekam na spotkanie z tobą).



MENTION (wspominać, nadmieniać), np.
My wife mentioned seeing you. (Moja żona wspomniała, że cię widziała).
MIND (mieć coś przeciwko), np.
He doesn’t mind living near the train line. (Nie ma nic przeciwko mieszkaniu w pobliżu linii kolejowej).
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MISS (tęsknić za), np.
I miss swimming – I used to swim a lot. (Tęsknię za pływaniem -Dużo pływałem).



SUGGEST (sugerować, proponować), np.
She suggested meeting up after work. (Zaproponowała spotkanie po pracy).



FEEL LIKE (mieć ochotę), np.
He was so rude she felt like slapping his face. (Był tak niegrzeczny, że miała ochotę uderzyć go w twarz).



CAN’T STAND (nie móc czegoś znieść), np.
I can’t stand being cold. (Nie znoszę, kiedy jest mi zimno).

Żródło: Przykładów i tekstu: https://loip.pl/infinitive-czy-gerund-cz-2-czasowniki-i-zwroty-z-rzeczownikiem-odczasownikowym/

BEZOKOLICZNIK
Pytać, rozmawiać czy jeść to przykłady bezokoliczników. W języku polskim podstawowa forma
czasownika zakończona jest najczęściej na -ć (czasem na -c).
W języku angielskim wyróżniamy dwie formy bezokolicznika:
– “pełny” bezokolicznik (ang. to-infinitive lub full infinitive), tutaj forma podstawowa czasownika
poprzedzona jest słówkiem “to”, np. to ask, to talk i to eat;
– “goły” bezokolicznik (ang. bare infinitive), tutaj forma podstawowa czasownika bez słówka “to”,
np. ask, talk i eat.
10 CZASOWNIKÓW WYSTĘPUJĄCYCH Z “PEŁNYM” BEZOKOLICZNIKIEM
Oto lista 10 czasowników, po których mamy pełen bezokolicznik. (Dla chętnych: dłuższa lista
dołączona do lekcji).


AGREE (zgodzić się), np. He agreed to do it. (Zgodził się to zrobić).



DECIDE (postanowić), np. I decided to go home. (Postanowiłem wrócić do domu).



EXPECT (spodziewać się), np. I expect to win. (Spodziewam się wygrać).



HOPE (mieć nadzieję), np. He hoped to study art. (Miał nadzieję studiować sztukę).



INTEND (zamierzać), np. I intended to call him. (Zamierzałem do niego zadzwonić).



LEARN (uczyć się), np. He learnt to swim last year. (Nauczył się pływać w zeszłym roku).



NEED (potrzebować, musieć), np. He needed to practise more. (Potrzebował więcej poćwiczyć).



PLAN (planować), np. He planned to move to LA. (Planował przeprowadzić się do LA).



PROMISE (obiecać), np. He promised to be on time. (Obiecał, że będzie na czas).



WANT (chcieć), np. He wants to go home. (On chce iść do domu).
CZASOWNIKI I ZWROTY WYSTĘPUJĄCE Z “GOŁYM” BEZOKOLICZNIKIEM

Oto lista czasowników i zwrotów, po których mamy “goły” bezokolicznik.


czasowniki modalne (can, must, may, shall, will etc), np. You must read this book. (Musisz
przeczytać tę książkę).



LET + sb (pozwolić komuś), np. They let me stay up late. (Pozwalają mi siedzieć do późna).
MAKE + sb (zmuszać kogoś), np. He made me do it. (Zmusił mnie do tego).
WOULD RATHER (wolałbym), np. I would rather have a glass of water. (Wolałbym wypić
szklankę wody).



HAD BETTER (lepiej) np. You had better go now. (Lepiej już idź).



WHY NOT …? (czemu nie), np. Why not buy it now? (Czemu by tak nie kupić tego teraz?)

PODSUMOWANIE

Poćwiczcie:
Przejdźcie na stronę: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginnergrammar/verb-ing-or-verb-infinitive
Znajdziecie tutaj filmik DLA CHĘTNYCH: https://youtu.be/t-S9FNz1ZRA, na którym można
zobaczyć jak te struktury wkomponowano w rozmowę.
Ćwiczenia znajdziecie znacznie niżej na tej stronie i rozwiniecie je klikając na strzałki:

Tutaj znajdziecie te zadania w wersji do
wydruku
A tutaj zapis słowny tekstu z filmiku

Zapraszam również do poćwiczenia z Quizizz. Znajdziecie test gdy zalogujecie się na
Waszym koncie lub wejdźcie na joinmyquiz.com i wpiszcie kod: 3 0 0 2 3 3

Have fun 
Your EnglishTeacher

