Zdania wyrażające preferencje
(preferences)
131. would rather, would sooner
(woleć coś od czegoś)

132. prefer, would prefer
(woleć coś od czegoś)
Prefer i would prefer oznaczaj¹ woleæ co (zazwyczaj od czego), preferowaæ.
Po nich wystêpuje czasownik lub rzeczownik.
I prefer mineral water to orange juice.
(Wolê wodê mineraln¹ od soku pomarañczowego; zauwa¿my, ¿e od/ni¿ to w tej
konstrukcji to; prefer sth to sth).

Would rather i would sooner oznaczaj¹ woleæ co (zazwyczaj od czego). Po nich
mamy czasownik lub zaimek+czasownik. Would rather wystêpuje czêciej ni¿ would
sooner.

My mum prefers volleyball to basketball.
(Moja mama woli siatkówkê od koszykówki).

I would rather/sooner read than write. (Wolê czytaæ ni¿ pisaæ; pamiêtajmy, aby
zastosowaæ podstawow¹ formê czasownika  bare infinitive).

She prefers swimming to playing football.
(Ona woli p³ywaæ ni¿ graæ w pi³kê no¿n¹; zauwa¿my, ¿e jeli porównujemy dwa
czasowniki, to maj¹ one formê gerund (z koñcówk¹ -ing), z wyj¹tkiem rather than 
patrz poni¿ej).

Tom would rather play football than volleyball.
(Tomek woli graæ w pi³kê no¿n¹ ni¿ w siatkówkê).
Jeli po would rather wystêpuje osoba, to stosujemy czas przesz³y (simple past dla
opisania teraniejszoci lub przysz³oci oraz past perfect dla opisania przesz³oci).
Id rather he waited. (Wola³bym, aby <on> zaczeka³; stosujemy czas przesz³y).
Id rather she didnt show it to me. (Wola³bym, aby mi tego nie pokazywa³a).
Id rather you had bought that car yesterday.
(Wola³bym, aby kupi³ wczoraj tamten samochód. Tutaj mamy przesz³oæ
<wczoraj>, wiêc stosujemy czas past perfect (had + III forma czasownika)).
We would rather Mike hadnt told us about it.
(Wolelibymy, aby Mike nie powiedzia³ nam o tym <w przesz³oci, wtedy>; ale
powiedzia³ i ¿a³ujemy. Tutaj równie¿ mamy odniesienie do przesz³oci, wiêc stosujemy
czas past perfect).
Aby opisaæ czynnoæ przesz³¹, wstawiamy have + III formê czasownika.
Id rather have gone by bus.
(Wola³bym <wtedy, w przesz³oci> jechaæ autobusem; ale wybra³em inny rodek
transportu i ¿a³ujê tego).
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W czasie przesz³ym mielibymy:
She preferred swimming to playing football.
(Ona wola³a p³ywaæ ni¿ graæ w pi³kê no¿n¹).
Zamiast to mo¿emy zastosowaæ rather than.
She prefers to swim rather than play football.
Porównajmy teraz poni¿sze konstrukcje:
I would prefer to go by bus. (<Tym razem> Wola³bym jechaæ autobusem; would
prefer to odnosi siê do specyficznej, obecnej sytuacji i czynnoci).
I prefer going by bus. (<Generalnie> Wolê jedziæ autobusem; prefer + forma
gerund nie odnosi siê do konkretnej sytuacji; mówimy, ¿e raczej wolimy jedziæ
autobusem).
Po would prefer równie¿ mo¿emy zastosowaæ rather than (ni¿/od).
I would prefer to go by bus rather than go by train.
Zauwa¿my, ¿e po rather than stosujemy bezokolicznik bez to (bare infinitive).
Jeli po would prefer wystêpuje osoba, to stosujemy poni¿sz¹ konstrukcjê.
Id prefer him to wait. (Wola³bym, aby zaczeka³).
Id prefer him not to wait. (Wola³bym, aby nie czeka³).
Aby opisaæ czynnoæ przesz³¹ wstawiamy have + III formê czasownika.
I would prefer to have gone by bus.
(Wola³bym <wtedy, w przesz³oci> jechaæ autobusem; ale wybra³em inny rodek
transportu i ¿a³ujê tego).
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