136. Zdania rozkazujące, tryb rozkazujący
(imperative)
Aby utworzyæ tryb rozkazuj¹cy stosujemy czasownik w podstawowej formie
(nie poprzedzamy go osob¹).
Wait! (Zaczekaj!).
Come here! (Przyjd tutaj!).
Open the window, please. (Otwórz okno, proszê).
Be quiet, Tom. (B¹d cicho, Tomku).

zakazu). Zakaz lub nakaz mo¿e byæ wyra¿ony równie¿ form¹ be going to  Youre
not going to play football in my garden! (czas present continuous  patrz: pkt 4;
konstrukcja be going to  patrz: pkt 17).

Ü Patrzrównie¿:
Proby, pkt 134.
Rady i sugestie, pkt 135.

Przeczenie tworzymy wstawiaj¹c dont przed czasownikiem.
Dont wait! (Nie czekaj!).
Dont come here! (Nie przychod tutaj!).
Inne sposoby wyra¿ania rozkazów:
1. You go there. And you wait here.
(Ty id tam. A ty tutaj poczekaj. U¿ycie osoby (you) podkrela, ¿e to w³anie
dana osoba <a nie kto inny> ma co wykonaæ).
2. Do go there. Do wait for me!
(No, id tam...; u¿ywaj¹c do wzmacniamy nasz¹ probê lub rozkaz).
3. Let him wait! Lets wait! Dont let him read this book!/Let him not read this book!
(Niech on zaczeka! Poczekajmy! Nie pozwól mu czytaæ tej ksi¹¿ki).
4. You will not tell him about it!
(Masz mu o tym nie mówiæ! U¿ylimy will w celu wzmocnienia rozkazu lub
proby; lecz grzeczniej by³oby powiedzieæ you mustnt tell him about it).
5. You are to wait for him. Tom was to wait for me.
(Masz na niego czekaæ. Tomek mia³ na mnie zaczekaæ. U¿ywamy formy be to,
t³umaczonej jako mieæ co zrobiæ; forma be: was/were (przesz³oæ),
am/is/are (teraniejszoæ)).
6. Go this way and youll see a church. (Id têdy, a zobaczysz koció³).
Dont do that or youll be in trouble. (Nie rób tego, bo bêdziesz mia³ k³opoty).
(Zauwa¿my zastosowanie and i or po trybie rozkazuj¹cym. Taka konstrukcja ma
znaczenie podobne do I okresu warunkowego. Moglibymy wiêc powiedzieæ:
If you go this way, youll see a church albo If you do that, youll be in trouble).
7. Always remember what he told you. (Zawsze pamiêtaj o tym, co tobie powiedzia³).
Never say never. (Nigdy nie mów nigdy).
(Zauwa¿my zastosowanie always i never  jeli chcemy podkreliæ znaczenie
tych przys³ówków, to wstawiamy je na pocz¹tku zdania rozkazuj¹cego).
8. Youre not playing football in my garden! (Nie bêdziesz gra³ w pi³kê w moim
ogrodzie! Zauwa¿my zastosowanie czasu present continuous w celu wyra¿enia
materia³y pochodz¹ z ksi¹¿ki Wielki przewodnik po gramatyce angielskiej, www.enset.pl
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