Lekcja 3 – 14 maja
Topic: Gerunds or infinitives – ćwiczymy słuchanie ze zrozumieniem

Posłuchajcie i uzupełnijcie poniższe zdania: https://youtu.be/w8vbnr9UhF0

Są to

fragmenty piosenek. Wpiszcie czasownik w nawiasie jako bezokolicznik lub gerund.

Uwaga: bezokolicznik = to + forma podstawowa np. to go, to be, to sing
Przeczenie za pomocą bezokolicznika tworzymy dodając not przed formą bezokolicznika. Np.
I decided not to go to London.
He asked me not to be late.
I’d like you not to sing so loudly.

Gerunds or infinitives in songs
1.

I want ________ (break) free.

2.

When I’m home everything seems ________ (be) right.

3.

‘Cause all of the stars, are fading away, just try ________ (not worry) you’ll see them some day. Take
what you need and be on your way and stop ________ (cry) your heart out.

4.

Listen do you want _________ (know) a secret. Do you promise ___________ (not/tell). Closer let me
whisper in your ear, say the words you long _________ (hear) I’m in love with you.

5.

I can’t help _________ (fall) in love with you.

6.

Keep _________ (roll).

7.

Take my strong advice and remember _________ always_________ (think) twice.

8.

Make my way back home when I learn _________ (fly).

9.

But how can you complain, if it’s the way it’s meant _________ (be)

10.

I tried my best _________ (feed) her appetite, Keep her coming every night, so hard to keep her
satisfied. Kept playing love like it was just a game, pretending _________ (feel) the same. Then turn
around and leave again.

11.

One love, we get _________ (share) it, it leaves you baby if you don’t care for it.

12.

We started _________ (live) in an old house, my mom gave birth and we were checking it out.

13.

The tiger’s waiting _________ (be) tamed, singing.

14.

I don't mind _________ (spend) every day out on your corner in the pouring rain. Look for the girl
with the broken smile, ask her if she wants _________ (stay) awhile.
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Pamiętajcie, że GERUND jako rzeczownik
odczasownikowy może wystąpić jako
podmiot zdania.
Niektóre przymiotniki łączą
się z bezokolicznikiem:

Gerund, czyli rzeczownik
odczasownikowy, jest
również używany po
przymiotnikach i
czasownikach łączących się z
przyimkiem: in,.about, of,
at…

It’s important to train
regularly.

Zapraszam na test Quizizz life o 14.30 z materiału z tego tygodnia.
Proszę bądźcie. 
Your English Teacher

Odpowiedzi:

