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54.54.54.54.54. Forma bezokolicznika typuForma bezokolicznika typuForma bezokolicznika typuForma bezokolicznika typuForma bezokolicznika typu
bare infinitivebare infinitivebare infinitivebare infinitivebare infinitive

Stosowanie formy bezokolicznika typu bare infinitive, czyli takiego bezokolicznika,

który nie jest poprzedzony s³ówkiem to:

1. Po czasownikach modalnych (must, may, might, can, could, will, would, should),

patrz: czasowniki modalne, pkt. 59-70.

I should work harder at my schoolwork (Powinienem wiêcej siê uczyæ).

(nie mówimy I should to work...).

Mike can swim (Mike umie p³ywaæ).

Sue should have helped you (Sue powinna by³a ci pomóc).

He mustn�t park here (Nie wolno mu tutaj parkowaæ).

2. Po czasownikach: let (pozwoliæ), make (zmuszaæ / powodowaæ, ¿eby), see,

feel, hear. W stronie biernej jednak, wstawiamy przed czasownik s³ówko �to�

(z wyj¹tkiem czasownika let).

I heard him say it (S³ysza³em, jak to powiedzia³).

® He was heard to say it/that.

(tutaj mamy stronê biern¹, wiêc wstawili�my �to�).

I let my brother watch that film (Pozwoli³em bratu obejrzeæ ten film).

® My brother was let watch that film (taka forma jest jednak rzadko u¿ywana

w potocznym jêzyku angielskim; powiedzieliby�my raczej: My brother was

allowed to watch that film; be allowed to � patrz pkt 61).

3. Bezpo�rednio po konstrukcjach: would rather, had better, would sooner.

(Patrz równie¿: indeks, odpowiednia konstrukcja).

You�d better go now (Lepiej bêdzie, je�li ju¿ pójdziesz).

I�d rather wait. (Wola³bym poczekaæ).

ale I�d rather you waited (Wola³bym, aby� zaczeka³; tutaj czasownik nie wystêpuje

bezpo�rednio po konstrukcji would rather, wiêc nie stosujemy bezokolicznika

bare infinitive).

4. W trybie rozkazuj¹cym � je�li czasownik jest na pocz¹tku zdania.

Go there! (Id� tam!).

Sell it now! (Sprzedaj to teraz!).

(Patrz równie¿: zdanie rozkazuj¹ce, pkt 136).

5. Po but i except, je�li wystêpuj¹ po konstrukcji do/does + anything / nothing /

everything.
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czasownik. Po prostu wstawiamy ,,to� miêdzy dwa czasowniki.

I want to buy a car.

(Chcê kupiæ samochód; mamy tutaj dwa czasowniki obok siebie � want i buy,

wiêc oddzielamy je s³ówkiem to).

He decided to sell his bike. (Zdecydowa³ siê sprzedaæ swój rower).

I�d like to look at it. (Chcia³bym na to spojrzeæ).

2. S³ówko to mo¿emy wstawiæ równie¿ wtedy, gdy oznacza ¿eby / aby. Wyra¿amy

wtedy cel jakiego� dzia³ania.

I went in to tell him about it.

(Wszed³em, ¿eby powiedzieæ mu o tym).

Sue told me to go there.

(Sue powiedzia³a mi, ¿ebym tam poszed³).

You are too young to go there.

(Jeste� zbyt m³ody, aby tam i�æ).

You�re not rich enough to buy this house.

(Nie jeste� wystarczaj¹co bogaty, aby kupiæ ten dom).

W przypadku czasowników go i come zamiast to w znaczeniu ¿eby stosujemy

and. Takie zastosowanie and dotyczy powy¿szych czasowników wystêpuj¹cych

tylko w swojej podstawowej, pierwszej formie.

Go and find my bike.

(Id� i znajd� mój rower).

I must go and do my homework.

(Muszê i�æ, ¿eby/i zrobiæ swoje zadanie domowe).

Zwróæmy uwagê na formy too...to (zbyt...¿eby) oraz not...enough to

(nie...wystarczaj¹co...¿eby).

He�s too weak to lift it (patrz równie¿: pkt 101).

(On jest zbyt s³aby, aby to podnie�æ).

He isn�t strong enough to lift it (patrz równie¿: pkt 101).

(On nie jest wystarczaj¹co silny, aby to podnie�æ).

3. Formê bezokolicznika stosujemy po niektórych przymiotnikach (angry,

difficult, glad, happy, sorry, fortunate, likely, lucky).

I was lucky to find it there.

(Mia³em szczê�cie, ¿e to tam znalaz³em).

I�m sorry to hear this.

(Przykro mi to s³yszeæ).

It is very difficult to climb this mountain.

He does nothing but complain.

(Nic nie robi tylko narzeka).

There�s nothing to do but wait.

(Nic nie mo¿na zrobiæ tylko czekaæ).

6. Po formie why not (czemu nie).

Why not go there? (Czemu by tam nie pój�æ?).

=Why don�t we go there?

Why not buy it here? (Czemu by tego nie kupiæ tutaj?).

=Why don�t we buy it here?

Po innych s³ówkach pytaj¹cych (where, what, which...) stosujemy bezokolicznik z to.

Where to go? (Gdzie i�æ?).

Which to choose? (Który wybraæ?).

7. Przed i po spójniku and (konstrukcja czasownik + and + czasownik). Czasowniki

wystêpuj¹ce jako pierwsze to zazwyczaj: try, be sure, come, stay, go, run, hurry

up. Pamiêtajmy, ¿e jest to konstrukcja raczej nieformalna.

Try and eat something! (Spróbuj co� zje�æ!=sugestia; Zjedz co�!).

Stay and have lunch. (Zostañ na lunch).

Hurry up and open the door! (Szybko, otwórz drzwi!).

Be sure and ask him about it. (Nie zapomnij go o to zapytaæ/Na pewno go o to zapytasz?).

(W tym przypadku czê�ciej spotkaæ mo¿na formy: Be sure to ask him about it

lub Be sure you ask him about it).

Amerykanie czêsto opuszczaj¹ and po go i come.

Let�s go check if he�s home.

(Chod�my sprawdziæ czy jest w domu).

Ü Patrz równie¿:

Forma gerundialna, pkt 56.

Czasowniki oznaczaj¹ce postrzeganie, pkt 56, podpunkt 7.

55. Forma bezokolicznika typu
full infinitive

Stosowanie formy bezokolicznika typu full infinitive, czyli takiego bezokolicznika,

który jest poprzedzony s³ówkiem �to�:

1. W formie bezokolicznika wystêpuje drugi czasownik w konstrukcji czasownik +
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7. Bezokolicznik wstawiamy po only w celu wyra¿enia rozczarowania jak¹� sytuacj¹.

He survived the car crash only to die of cancer 2 months later.

(Prze¿y³ wypadek samochodowy, ale umar³ na raka 2 miesi¹ce pó�niej).

She arrived at the office only to be told she had been fired.

(Przyjecha³a do biura, ¿eby chwilê potem dowiedzieæ siê, ¿e zosta³a zwolniona).

8. Bezokolicznik stosujemy w konstrukcji sb is the first to do sth (patrz: pkt 152).

Ü Patrz równie¿: strona bierna, forma passive infinitive, pkt 30.

(Bardzo trudno jest wspi¹æ siê na tê górê).

He�s likely to visit us on Saturday.

(On prawdopodobnie odwiedzi nas w sobotê; forma likely to oznacza prawdo-

podobnie / mo¿liwe, ¿e).

4. Forma bezokolicznika wystêpuje w pewnych kolokacjach (zazwyczaj na pocz¹tku

zdania).

To be fair... (Bêd¹c uczciwym...).

To be honest... (Bêd¹c szczerym...).

To begin with... (Zacznijmy od...).

To cut a long story short... (Nie owijaj¹c w bawe³nê...).

To sum up... (Podsumowuj¹c...).

To tell the truth... (Prawdê mówi¹c...).

To be honest, I don�t like this painting. (Szczerze mówi¹c, nie podoba mi siê ten obraz).

To sum up: I liked the story. (Podsumowuj¹c, podoba³a mi siê ta historia).

To prosperity! (Za pomy�lno�æ! np. wznosz¹c toast)

To my surprise... (Ku mojemu zdziwieniu...)

5. Forma bezokolicznika mo¿e wyst¹piæ po s³ówkach pytaj¹cych: how, what, when,

where, which (uwaga: po why wystêpuje bezokolicznik bez to;

np. Why go there? (Czemu <mamy> tam i�æ?)).

How to do it? (Jak to zrobiæ?).

I don�t know where to go. (Nie wiem, gdzie i�æ).

He told me how to write it. (Powiedzia³ mi, jak to napisaæ).

She wasn�t sure which button to press.

(Nie by³a pewna, który przycisk nacisn¹æ).

6. Po niektórych czasownikach wystarczy wstawiæ jedynie �to�, aby w ten sposób

unikn¹æ powtarzania bezokolicznika. Do takich czasowników nale¿¹: hate, hope,

intend, would love/like, mean, plan, try, want, need, have, be able to, be going to.

Would you like to go with me? Yes, I�d love to (go).

(Czy chcia³by� i�æ ze mn¹? Tak, chcia³bym <i�æ z tob¹>; mo¿emy zast¹piæ

frazê <i�æ z tob¹ (=go with you)> wstawiaj¹c to).

Did you help him? I tried to, but I wasn�t strong enough to lift it.

(Pomog³e� mu? Próbowa³em <pomóc>, ale nie by³em wystarczaj¹co silny,

aby to podnie�æ).

Have you done your homework? No, but I�m going to.

(Zrobi³e� zadanie domowe? Nie, ale zamierzam <zrobiæ zadanie domowe>).
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