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Angielskie zdania  
z elipsą 

 
• Obszerna prezentacja najbardziej pomijanego zagadnienia w publikacjach dot. języka angielskiego  

 
• Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami: 

A: Would you like to do it? B: I would be a fool not to. 
A: Czy chciałbyś to zrobić? B: Byłbym głupcem (gdybym tego nie zrobił). 

 
I will speak to her (at) the first opportunity (that) I have. 

Porozmawiam z nią przy pierwszej okazji, którą będę miał. 
 

She is a fantastic daughter to have. 
Mieć taką córkę to rzecz wspaniała. 

It is a great place to be. 
To miejsce jest wspaniałe. 

 
• Szeroka paleta ciekawych kontekstów: 

It had made things more difficult than they need have been. 
To przedtem niepotrzebnie utrudniło wiele rzeczy. 

 
He may have more success than he has until now. 

He may have more success than he has had until now. 
On może odnosi większe sukcesy niż odnosił do tej pory. 

 
• Uniwersalny i nieodzowny suplement do innych podręczników na wszystkich poziomach zaawansowania 
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 Wstęp 
 

Niniejsza publikacja jest najobszerniejszą i najpełniejszą na rynku wydawniczym prezentacją najbardziej 

pomijanego zagadnienia w publikacjach dot. języka angielskiego jakim są opuszczenia. Opuszczenia 

zasługują na szczególną uwagę dlatego, że są bardzo często stosowane w języku mówionym. Praca niniejsza 

adresowana jest do tych osób, które mogą pochwalić się znajomością języka angielskiego w zakresie 

rozmaitych podręczników, jednak pragną rozszerzyć swoje wiadomości i dojść z czasem do gruntownego 

opanowania tego języka. Osoby te znajdą tutaj rozmaite przykłady zdań, których podręczniki uprzednio 

przerobione nie mogły - chociażby ze względu na szczupły zakres - wyczerpująco przedstawić. Właśnie 

mnogość ciekawych przykładów jest głównym wyróżnikiem niniejszej pracy:   

    We haven’t been writing as many mails as we should. 
    We haven’t been writing as many mails as we should have.  
    We haven’t been writing as many mails as we should have been. 

We haven’t been writing as many mails as we should have been doing. 
Nie pisaliśmy ostatnio tyle maili co powinniśmy. 
 
It was a success but it was cracked up not to be. 
To było sukcesem, ale sądzono, że nie będzie. 
 
A: Let’s go. B: I shall be glad (to).     
A: Chodźmy. B: Bardzo chętnie (pójdę). 
 
Unless cancelled, the strike will be a problem. 
Unless it is cancelled, the strike will be a problem. 
Unless it has been cancelled, the strike will be a problem. 
Strajk będzie problemem, chyba że zostanie odwołany. 
 
Knowing, as he does, the situation, he can decide what to do.   
Znając sytuację - a zna ją dobrze - może zdecydować, co zrobić. 
 
 

Cel jaki przyświeca tej pracy to cel praktyczny: z im większą ilością przykładów zdań mamy do czynienia, 

tym większa szansa, że nabierzemy wyczucia językowego. Jest możliwość zakupu moich książek w wersji 

papierowej oraz konsultacji językowych poprzez skype.   

Radosław Więckowski 
          4ad@gazeta.pl  
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1. Opuszczenia (elipsa) 
  
1. 
Which would you prefer: to send an email or write a letter? 
Which would you prefer: to send an email or to write a letter? 
Co byś wolał: wysłać maila czy napisać list?   

 
1.Co byś wolał: napić się herbaty czy napić się kawy? 2.Co byś wolał: pójść do kina czy zostać w domu? 3.Co 

byś wolał: zagrać w karty czy pójść na spacer? 4.Co byś wolał: posłuchać radia czy obejrzeć film na DVD? 

2. 
I would like to be flying over the Alps and looking down. 
I would like to be flying over the Alps and be looking down. 
I would like to be flying over the Alps and to be looking down. 
Chciałbym teraz lecieć nad Alpami i patrzeć w dół. 
 
1.Chciałbym teraz oglądać dobry film i podjadać popcorn. 2.Ona chciałaby teraz zwiedzać Londyn i robić 

zdjęcia. 3.On chciałby teraz tańczyć i śpiewać. 4.Chciałbym teraz uprawiać jogging (jog) i słuchać muzyki. 

3. 
I would like to have been offered the job and given the opportunity to prove myself. 
I would like to have been offered the job and been given the opportunity to prove myself. 
I would like to have been offered the job and to have been given the opportunity to prove myself. 
Chciałbym, aby wtedy zaproponowano mi pracę i dano szansę sprawdzenia się. 
 
1.Chciałbym, aby wtedy mnie zaproszono i dano mi szansę pokazania tego produktu. 2.Ona chciałaby, aby 

wtedy do niej zadzwoniono i zaproponowano tę pracę. 3.Chcielibyśmy, aby wtedy się z nami 

skontaktowano i poinformowano o wynikach. 4.Chciałbym, aby wtedy mnie zaproszono na obiad i 

przedstawiono (introduce to) szefowi.  

4. 
He claims to have communicated with and been contacted by aliens. 
He claims to have communicated with and have been contacted by aliens. 
He claims to have communicated with and to have been contacted by aliens. 
On uważa, że komunikował się z istotami pozaziemskimi i one się z nim kontaktowały. 
 
1.Ona uważa (claim), że do nich zadzwoniła i skontaktowano się z nią mailowo. (by email)  2.On uważa, że 

zostawił płaszcz w szatni (in the cloakroom) i go okradziono.  

5. 
He will have written an email or sent a text. 
He will have written an email or have sent a text. 
He will have written an email or will have sent a text.    
Pewnie on napisał maila lub wysłał SMSa. 
 
1.Pewnie ona tam pojechała lub została w domu. 2.Pewnie zagrali w tenisa lub zagrali w badmintona. 

3.Pewnie spędzili wakacje nad morzem lub w górach. 4.Pewnie on już zadzwonił lub wysłał maila.  
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6. 
They have already finished it and gone home. 
They have already finished it and have gone home.  
Oni już to skończyli i poszli do domu. 
 
1.Ona już tam pojechała i to zobaczyła. 2.Oni już zagrali w tenisa i poszli do domu. 3.Oni już do niej 

zadzwonili i wysłali maila. 4.On już się z nią skontaktował i poszedł do domu.  

7. 
She would have sent a text rather than written a mail. 
She would have sent a text rather than have written a mail. 
She would rather have sent a text it than written a mail. 
She would rather have sent a text than have written a mail. 
Wolałaby wtedy wysłać SMSa aniżeli pisać maila. 
 
1.Wolałaby wtedy tam pojechać aniżeli zobaczyć to w telewizji. 2.Woleliby wtedy pograć w tenisa aniżeli 

pisać maile. 3.Wolałaby się z nimi wtedy skontaktować przez Internet aniżeli nie kontaktować się w ogóle. 

(at all) 4.On wolałby wtedy spędzić wakacje nad morzem aniżeli spędzać je w domu.   
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2. Opuszczenia (elipsa) we wszystkich czasach 
 
1. 
1.They haven’t seen what we have.   
Oni nie widzieli tego, co my. 
2.He doesn’t know all that she does.  
On nie zna wszystkiego tego, co ona. 
3.We had not come when they had.  
Nie przyszliśmy wtedy, kiedy oni przyszli. 
4.He is going where we are.   
On teraz idzie tam, gdzie my. 
5.I do not like it because you do.   
To nie dlatego mi się podoba, że się tobie podoba. 
 
1.On nie widział tego, co ona. 2.Ona nie zna wszystkiego tego, co my. 3.Nie przyszliście wtedy, kiedy ona 

przyszła. 4.Oni teraz idą tam, gdzie on. 5.To nie dlatego mi się podoba, że się wam podoba. 

2. 
1.He must be mad to speak as he does.     
Pewnie jest szalony skoro mówi tak jak mówi. 
 
2.He must be mad to have spoken as he has.   
He must be mad to have spoken as he has done.  
Pewnie jest szalony skoro mówił tak jak mówił. 
 
3.They will do it, as they have in past years.   
They will do it, as they have done in past years.  
Oni to zrobią, tak jak to robili w ostatnich latach. 
 
4.The situation will look shaky, much as it has since 2009.    
The situation will look shaky, much as it has done since 2009. 
Sytuacja będzie wydawać się niepewna, tak jak wydaje się niepewna od roku 2009. 
 
5.We shall not take the same train as you will.  
We shall not take the same train as you will do. 
My nie pojedziemy tym samym pociągiem co wy. 
 
1.Ona pewnie (must) o tym wie skoro czyta tyle gazet ile (as many newspapers as) czyta. 2.Ona pewnie o 

tym wie skoro przeczytała tyle gazet ile przeczytała. 3.Pewnie są szaleni skoro mówią (speak) tak jak 

mówią. 4.Pewnie są szaleni skoro mówili tak jak mówili. 5.To będzie wyglądać ciekawie, tak jak wygląda od 

roku 2005. 6.Oni zagrają w tenisa, tak jak grali w ciągu ostatnich lat. 7.Sytuacja naszej firmy będzie 

wyglądać niepewnie (shaky), tak jak wygląda od roku 2005. 8.My nie polecimy tym samym samolotem co 

oni. 

 
 
 
 



10 

 

4. 
1.I had thought he would write it, but it seems he didn’t. 
I had thought he would write it, but it seems he didn’t do. 
Przedtem myślałem, że on to napisze, ale zdaje się, że wtedy tego nie napisał. 
 
2.I had hoped he would have written it by now, but it seems he hasn’t. 
I had hoped he would have written it by now, but it seems he hasn’t done. 
Miałem nadzieję, że on to do teraz napisze, ale zdaje się, że jeszcze do tej pory tego nie napisał. 
 
3.I would have thought he would be able to write it, but he can’t. 
I would have thought he would be able to write it, but he can’t do. 
Wtedy myślałem, że on to będzie potrafił napisać, ale zdaje się, że nie potrafi. 
 
1.Przedtem myślałem, że on do nas zadzwoni, ale zdaje się, że wtedy nie zadzwonił. 2.Miałem nadzieję, że 

on do nas do teraz zadzwoni, ale zdaje się, że jeszcze do tej pory nie zadzwonił. 3.Wtedy myślałem, że on 

będzie potrafił szybko pływać, ale zdaje się, że nie potrafi. 

5. 
1.You should write it. But I have.   
You should write it. But I have done.  
Powinieneś to napisać. Ale już to napisałem. 
 
2.I asked him to write it, but he didn’t. 
I asked him to write it, but he didn’t do.    
Poprosiłem go, aby to wtedy napisał, ale nie napisał. 
 
3.I asked him to write it, but he hasn’t yet. 
I asked him to write it, but he hasn’t done yet.  
Poprosiłem go, aby to napisał, ale on jeszcze tego nie napisał. 
 
4.I asked him to write it, but he had before. 
I asked him to write it, but he had done before.  
Poprosiłem go, aby to napisał, ale on już przedtem to napisał. 
 
5.They want to do it in ways they haven’t yet.   
They want to do it in ways they haven’t done yet.   
Oni chcą to zrobić w sposób, jaki jeszcze (do tej pory) tego nie robili.  
 
6.They want to do it in ways they hadn’t before.  
They want to do it in ways they hadn’t done before.  
Oni chcą to zrobić w sposób, jaki przedtem tego nie robili.  
 
7.He had left before the end and we had too.  
He had left before the end and we had done too.  
On wyszedł przed końcem i my też. 
 
1.Oni powinni zagrać w tenisa. Ale już zagrali. 2.Poprosiłem, aby zagrali w tenisa, ale nie zagrali. 

3.Poprosiłem, aby zagrali w tenisa, ale jeszcze do tej pory nie zagrali. 4.Poprosiłem aby zagrali w tenisa, ale 

on już przedtem  zagrali. 5.Oni chcą zagrać w tenisa w sposób, jaki jeszcze (do tej pory) nie zagrali. 6.Ona 
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chce zatańczyć w sposób, jaki jeszcze (do tej pory) nie tańczyła. 7.Oni chcą zagrać w tenisa w sposób, jaki 

wcześniej nie zagrali. 8.Ona chce zatańczyć w sposób, jaki wcześniej nie tańczyła. 9.On wysłał SMSa przed 

godziną czwartą 4 i my też. 10.Oni przyjechali przed końcem i wy też. 11.On wyjechał przed końcem maja i 

my też. 

6. 
I didn’t see it, and I would like to have done.  
Nie widziałem tego, i teraz żałuję, że nie widziałem. 
  
1.Nie zagrałem w tenisa i teraz żałuję, że nie zagrałem. 2.Ona nie wysłała SMSa i teraz żałuje, że nie wysłała. 

3.Nie widzieliśmy tego filmu i teraz żałujemy, że nie widzieliśmy. 

7. 
It took us as long to drive to London as it did to travel there by train. 
Tyle samo czasu zabrała nam jazda samochodem do Londynu co podróż pociągiem. 
 
1.Tyle samo czasu zabrała im jazda samochodem do Poznania co podróż pociągiem. 2.Tyle samo czasu 

zabierze im jazda samochodem do Poznania co podróż pociągiem. 3.Tyle samo czasu zabiera im jazda 

samochodem do Poznania co podróż pociągiem. 

8. 
1.She works as hard as he (does).     
Ona pracuje tak ciężko jak on. 
2.She is working as hard as he (is).     
Teraz ona pracuje tak ciężko jak on. 
3.She worked as long as he (did).     
Ona pracowała tak długo jak on.  
4.She was working as long as he (was).    
Ona pracowała tak długo jak on. 
5.She has worked as long as he (has).    
Ona pracuje tak długo jak on. 
6.She has been working as long as he (has/has been).  
Ona pracuje/pracowała tak długo jak on. 
7.She will work as long as he (will).     
Ona popracuje tak długo jak on. 
8.She will be working as hard as he (will/will be).    
Ona będzie pracowała tak ciężko jak on. 
9.She will have been working as long as he (will/will have).   
Ona będzie pracowała tak długo jak on. 
 
1.On serfuje po Internecie (surf the net) tak często jak (as often as) ona. 2.On teraz serfuje po Internecie tak 

dużo jak ona. 3.On serfował po Internecie tak często jak ona. 4.On wczoraj serfował po Internecie tak długo 

jak ona. 5.On serfuje po Internecie tak długo jak ona. 6.On ostatnio serfował po Internecie tak długo jak 

ona. 7.On poserfuje po Internecie tak długo jak ona. 8.On będzie serfował po Internecie tak długo jak ona. 

9.Ja dostaję tyle maili co (as many mails as) ona. 10.Teraz dostaję tyle maili co ona. 11.Wczoraj dostałem 
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tyle maili co ona. 12.Ostatnio dostałem tyle maili co ona. 13.Ostatnio dostawałem tyle maili co ona. 

14.Dostanę tyle maili co ona 15.Będę dostawał tyle maili co ona.  

9. 
1.I do the same job as they (do).      
Wykonuję tę samą pracę co oni. 
2.I am doing the same job as they (are).     
Teraz wykonuję tę samą pracę co oni. 
3.I did the same job as they (did).      
Wtedy wykonałem tę samą pracę co oni. 
4.I was doing the same job as they (were).     
Wykonywałem tę samą pracę co oni. 
5.I had done the same job as they (had).     
Przedtem wykonałem tę samą pracę co oni. 
6.I have done the same job as they (have).     
Ostatnio wykonałem tę samą pracę co oni. 
7.I have been doing the same job as they (have/have been).   
Ostatnio wykonywałem tę samą pracę co oni. 
8.I will do the same job as they (will).     
Wykonam tę samą pracę co oni.   
9.I will be doing the same job as they (will/will be).    
Będę wykonywał tę samą pracę co oni. 
10.They will continue doing it the way they have been (doing).     
Oni nadal będą to robić w sposób, jaki to robili do tej pory. 
 
1.On czyta tę samą książkę co ona. 2.On teraz czyta tę samą książkę co ona. 3.On wtedy przeczytał tę samą 

książkę co ona. 4.On czytał tę samą książkę co ona. 5.Przedtem on przeczytał tę samą książkę co ona. 

6.Ostatnio on przeczytał tę samą książkę co ona. 7.Ostatnio on czytał tę samą książkę co ona. 8.On 

przeczyta tę samą książkę co ona. 9.On będzie czytał tę samą książkę co ona. 10.On nadal będą 

konsumować i marnować żywność w sposób, jaki konsumowali i marnowali do tej pory. 

10. 
1.I want to speak English, like Tom. 
I want to speak English as Tom does. 
Chcę mówić po angielsku tak jak Tom. 
 
2.I wanted to speak English, like Tom. 
I wanted to speak English as Tom did.  
Chciałem mówić po angielsku tak jak Tom. 
 
3.John is clever, like Tom.  
John is clever as Tom is.  
John jest zdolny tak jak Tom. 
 
1.Ona chce grać w tenisa tak jak Tom. 2.Chciała grać w tenisa tak jak Tom. 3.John jest szybki tak jak Tom. 

4.Chcę jeździć samochodem tak jak Tom. 5.Chciałem jeździć samochodem tak jak Tom. 6.John jest ambitny 

(ambitious) tak jak Tom. 
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W przeszłości tańczono co?-83-925962-2-628.(To, że ona chwilowo mieszka) in London is a surprise. 


