
KLASA 7a, b – L. 20                   8.05/20  

 
Subject: Rzeczowniki odczasownikowe i bezokoliczniki – Gerunds & Infinitives. 

I. Przepisz do zeszytu: 

a) Formę gerund (rzeczownika odczasownikowego) tworzymy, dodając do 

bezokolicznika końcówkę -ing. Forma gerund występuje: 

• jako rzeczownik: 

Singing is his least favourite activity. 

• po przyimkach: 

John is interested in studying. 

• po czasowniku go, w odniesieniu do czynności: 

He goes swimming twice a week. 

• po czasownikach: enjoy, finish, keep, hate, love, like, miss, practise, prefer  

oraz z wyrażeniami it’s no good, it’s no use, it’s (not) worth: 

The fans enjoyed meeting their favourite band. 

It’s no good shouting! He can’t hear you. 

b) Bezokoliczniki 

W języku angielskim występują dwa rodzaje bezokolicznika: 

• bezokolicznik z to (full infi nitive), 

• bezokolicznik bez to (bare infi nitive). 

Różnią się one zastosowaniem. 

 

b.1 Bezokolicznik z to 

Pełną formę bezokolicznika z to – żeby (full infinitive) stosujemy: 

• aby wyrazić cel działania: 

We went to the stadium to watch the match. 

• po przymiotnikach takich jak: afraid, scared, happy, glad, sad itd. 

She was scared to sing in front of the school. 

• w konstrukcjach z too- zbyt i enough - wystarczająco: 

It was too difficult to win the chess game. 

He wasn’t good enough to be in the team. 

 

Bezokolicznik z to występuje także po czasownikach: agree,ask, begin, choose, decide, fail, 

forget, hope, invite, learn, need, offer, plan, prepare, star i want oraz po zwrocie would like. 

He wanted to play the piano. 

Her parents agreed to pay for her music lessons. 

 

b.2 Bezokolicznik bez to 

Bezokolicznik bez to (bare infi nitive) stosujemy: 

• po czasownikach modalnych: 

If she tries harder, she may improve her voice. 

• w konstrukcji z had better- lepiej żeby (gdy udzielamy rady): 

You had better remember the date. 

• w konstrukcji z would rather- wolałbym (gdy wyrażamy preferencje): 

I would rather stay at home than go out. 

II. Ex. P.R/111 – STUDENT’S BOOK– odpowiedzi napisz w zeszycie. 

Pozdrawiam 


