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II T – j.angielski – podstawowy 

 

Verb patterns. 

 

!!!! ZADANIE :1.Do exercises 1,3,4,5, p.34-35 wkb, please. 

 

       2.Do exercises 1-3 p. 30 stb, please. 

!!!  HELP:  p.117 stb and here ↓ 

           ↓  

Składnia czasowników- Verb Patterns  
 

Verb patterns (składnia czasowników) 

  

W języku angielskim w zdaniach bardzo często występują obok siebie dwa czasowniki. W 

zależności od tego, jaki czasownik stoi na pierwszym miejscu (odmieniamy go w każdym 

czasie), drugi przybiera odpowiednia formę (bezokolicznik, bezokolicznik z ‘to’ lub końcówkę 

–ing): 

-ing to + bezokolicznik 

admit (przyznać się), avoid (unikać), 

consider (rozważać), deny (zaprzeczać), 

detest (nie znosić, gardzić), dislike (nie 

lubić), enjoy (uwielbiać, dobrze się bawić), 

fancy (mieć ochotę), finish (skończyć),  hate 

(nienawidzić), imagine (wyobrażać sobie), 

involve (wymagać, dotyczyć, obejmować), 

keep (kontynuować), like (lubić), love 

afford (móc sobie pozwolić na coś), agree 

(zgadzać się), appear (okazać się), arrange 

(zorganizować, umówić), ask (pytać, prosić), 

beg (błagać), choose (wybierać, decydować), 

claim (twierdzić),  decide (decydować), 

deserve (zasługiwać) , expect (oczekiwać), fail 

(ponieść porażkę, przegrać), force (zmusić),  

happen (zdarzyć się, wydarzyć), hesitate 
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(kochać, uwielbiać), (not) mind (mieć coś 

przeciwko),  miss (tęsknić za), practise 

(ćwiczyć), prefer (woleć, preferować), 

prevent (zapobiegać), resist (opierać się), 

risk (ryzykować), stand (wytrzymać, znosić 

coś), suggest (sugerować, proponować). 

np. 

I can’t stand listening to loud music. 

She stopped smoking last year. 

She suggested  going to the cinema. 

  

Czasowniki z końcówką –ing występują 

również po następujących wyrażeniach: 

It’s no use/It’s no good (nie ma sensu) 

There is no point (in) (nie ma sensu czegoś 

robić) 

be busy (być czymś zajętym) 

can’t help (nie móc poradzić na coś) 

look forward to (nie móc się doczekać, 

czekać z niecierpliwością na coś) 

there is no harm in (nie ma nic złego w 

zrobieniu czegoś) 

be used to (być przyzwyczajonym do 

czegoś) 

get used to (przyzwyczaić się do czegoś) 

have difficulty in (mieć trudności ze 

zrobieniem czegoś) 

(wahać się), hope (mieć nadzieję), learn 

(nauczyć się), manage (poradzić sobie, udać 

się), offer (oferować, proponować), order 

(nakazać, rokzazać), persuade (przekonać), 

plan (planować), prepare (przygotować), 

pretend (udawać), promise (obiecać), refuse 

(odmówić), seem (wydawać się), tend (mieć 

tendencje/skłonności), want (chcieć), wish 

(życzyć), would like (chcieć), would love 

(chcieć), would prefer (woleć) 

np. 

They promised to help us. 

I hope to find a job soon. 

I can’t afford to buy this bike. 



feel like (mieć na coś ochotę) 

np. 

 I can’t help sneezing  

I’m looking forward to receiving your letter.  

  

bezokolicznik bez to dopełnienie + bezokolicznik bez to 

Bezokolicznik bez to używamy najczęściej po 

czasownikach modalnych: can, could, may, 

might, must, should, shall 

np. 

She must go home now. 

He shouldn’t smoke so much. 

make sb do sth (zmusić kogoś do zrobienia 

czegoś) 

let sb do sth (pozwolić komuś na zrobienie 

czegoś) 

np. 

They made me stay longer at work. 

He didn’t let me help him. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Czasowniki, po których występuje –ing lub bezokolicznik z to, ale UWAGA ze zmianą 
znaczenia 

Stop 

stop + -ing (stop doing sth- przestać coś robić) 

np. 

He stopped smoking- Przestał palić. 

stop + to bezokolicznik (stop to do sth- 

zatrzymać się, aby coś zrobić) 

np. We stopped to talk with Ann.- 
Zatrzymaliśmy się, aby porozmawiać z 



Anną. 

Remember 

remember + -ing (remember doing sth- 

pamiętać o tym, że coś się robiło) 

np. I remember locking the door- Pamiętam, 
że zamykałem drzwi na klucz. 

remember+ to bezokolicznik (remember to 

do sth- pamiętać, aby coś zrobić) 

np. I must remember to send this parcel.- 
Muszę pamietać, aby wysłać ta paczkę. 

Forget 

forget+ -ing (forget doing sth- zapomnieć o 

tym co było) 

np. I will never forget being in that hospital.- 
Nigdy nie zapomnę swojego pobytu w 
tamtym szpiatlu. 

forget+ to bezokolicznik (forget to do sth- 

zapomnieć coś zrobić) 

np. I forgot to send this parcel.- 
Zapomniałem wysłać tą paczkę. 

Regret 

regret+ -ing (regret doing sth- żałować, że coś 

się zrobiło) 

np. I regret informing you about this.- Żałuję, 
że cię o tym poinformowałem. 

regret+ to bezokolicznik (regret to do sth- 

żałować, że musi się coś zrobić/zrobić coś z 

przykrością) 

np. I regret to tell you that your father is 
seriously ill.- Z przykrością informuję cię, że 
twój tata jest bardzo chory. 

Try 

try+ -ing (try doing sth- wypróbować 

zrobienia czegoś) 

np. If it still hurts, try putting some ice on it._ 
jeśli nadal boli, spróbuj przyłożyć lód. 

try+ to bezokolicznik (try to do sth- 

usiłować, próbować coś zrobić) 

np. Can you try to open this jar for me, 
please- Możesz spróbować otworzyć mi ten 
słoik, proszę. 

Need 

need + -ing (need doing sth- potrzebować, 

aby coś było mu/jej zrobione) 

My house needs cleaning- Mój dom 
potrzebuje być wysprzątany. 

need+ to bezokolicznik (need to do sth- 

musieć, potrzebować coś zrobić) 

np. I need to send this letter- Muszę wysłać 
ten list. 

Go on 

go on+ -ing (go on doing sth- kontynuować 

robienie jednej rzeczy) 

np. He went on talking for an hour- On mówił 
przez godzinę. 

go on+ to bezokolicznik (go on to do sth- 

przejść do następnej czynności, 

zrobić/powiedzieć coś nowego) 

np. After discussing the project he went on 
to ask questions.- Po omówieniu projektu, 
zaczał zadawać pytania. 
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A film : https://www.youtube.com/watch?v=QjVpeCQaJTs 

 

  

 

Send your work till   02.06.2020 r.    (Proszę przesłać prace do   02.06.2020r.) 

 

 

Pozdrawiam  
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