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Formy czasownikowe  
w języku angielskim   

 
• Publikacja, która nie ma odpowiednika na rynku   

 
• Prezentacja wszystkich angielskich form czasownikowych najczęściej stosowanych w języku codziennym   

 
• Proste i bardziej skomplikowane formy w jednej publikacji z uwzględnieniem najdrobniejszych różnic: 

He not having received his passport, he couldn’t fly to the USA. 
Ponieważ on jeszcze nie dostał paszportu, nie mógł lecieć do USA. 

 
His not having received his passport was an unpleasant surprise. 

To, że on jeszcze nie dostał paszportu było niemiłym zaskoczeniem. 
 

• Unikalne zestawienie porównawcze z tłumaczeniami, pomocne dla osób na wszystkich poziomach 
zaawansowania 

 
• Test końcowy z kluczem, systematyzujący wcześniej przerobiony materiał 
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 Wstęp 

 
Niniejsza publikacja jest najpełniejszą na rynku wydawniczym prezentacją najbardziej znamiennych dla 

współczesnej angielszczyzny form czasownikowych z dopełnieniem w postaci bezokolicznika z to i 

rzeczownika odsłownego z końcówką ing. Właśnie formy bezokolicznikowe wraz z rzeczownikiem 

odsłownym zasługują na szczególną uwagę nie tylko dlatego, że są bardzo często stosowane w języku 

codziennym, pisanym jak i mówionym, lecz także dlatego, że w tłumaczeniu różnią się znacznie od polskich 

form czasownikowych. Znajomość bezkoliczników rzutuje na umiejętność zachowania się werbalnego w 

wielu sytuacjach komunikacyjnych. Najlepszym sposobem pokazania różnic znaczeniowych jest zestawienie 

czasowników obok siebie w ćwiczeniach kontrastujących. Mając to na uwadze obrałem metodę 

transferencji gramatycznej, tj. osadzania znaczeń języka źródłowego (języka polskiego) w tekście języka 

docelowego (języka angielskiego), przeprowadzając porównania między dwoma językami i uwydatniając 

każdą istniejącą różnicę:  

   1. He proposes to write it.     
On zamierza to napisać.    
He proposes writing it.    
On proponuje napisanie tego. 
 
2. To be rich doesn’t mean to be happy.  
To, że jest się bogatym nie znaczy, że jest się szczęśliwym. 
To be rich didn’t mean to be happy.  
To, że było się bogatym nie znaczyło, że jest/było się szczęśliwym. 

 
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.  

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. Wszystkie konstrukcje z bezokolicznikiem z to lub bez to 
 

1. 

Bezokolicznik bez to. Czas teraźniejszy. Forma prosta. Strona czynna 
1.She had better write it.     
Najlepiej byłoby, gdyby to na/pisała.  
2.She would rather write it.     
Wolałaby to na/pisać. 
3.She should write it.     
Powinna to na/pisać.    
4.She might/could write it.      
Mogłaby to na/pisać. 
5.She will do anything, including invite them.    
Ona zrobi cokolwiek, łącznie z zaproszeniem ich. 
 
1.Najlepiej byłoby, gdyby on im pomógł. 2.Ona wolałaby do niego zadzwonić. 3.Powinna tam pojechać. 

4.Mogliby się z nimi skontaktować. 5.Najlepiej byłoby, gdybyś zagrał w tenisa. 6.On zrobi cokolwiek 

(anything), łącznie z przekonaniem (persuade) ich, aby tam nie jechali. 7.On zrobi cokolwiek, łącznie z 

przygotowaniem prezentacji. 

2. 

Bezokolicznik bez to. Czas teraźniejszy/przyszły. Forma ciągła. Strona czynna 
1.She had better be writing it now.      
Najlepiej byłoby, gdyby teraz to pisała.  
2.She would rather be writing it now.     
Wolałaby teraz to pisać.  
3.She might/could be writing it now.     
Mogłaby to teraz pisać 
4.She should be writing it now.      
Powinna to teraz pisać.  
5.You should think of yourself rather than be helping them.    
Powinieneś pomyśleć o sobie zamiast im pomagać. 
6.He shall be writing it all evening.     
Właśnie, że będzie to pisał przez cały wieczór. (obietnica/groźba) 
 
1.Najlepiej byłoby, gdyby teraz grali w tenisa. 2.Powinna teraz sprzątać. 3.Wolałbym teraz poczytać gazetę. 

4.Mogliby im teraz pomagać. 5.Powinniście nad tym popracować zamiast oglądać telewizję. 6.Właśnie, że 

oni będą nad tym pracować całe popołudnie. (obietnica/groźba) 

1.I must be writing it.     
Muszę to napisać. (niezdecydowanie, przeciąganie decyzji) 
2.I should be writing it.     
Powinienem to na/pisać. (niezdecydowanie, przeciąganie decyzji) 
3.We may be writing it.     
Może to napiszemy. (niezdecydowanie, przeciąganie decyzji) 
4.Chodźmy już.  
Let’s be going. (niezdecydowanie, przeciąganie decyzji) 
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1.Muszę iść. 2.Powinienem nad tym popracować. (work on) 3.Może wybierzemy się nad morze. 4.Musimy 

to przedyskutować. (discuss) 5.Chodźmy już. (go) 

1.He will be seeing her this afternoon.   
Widzi się z nią dziś po południu. (zwykła przyszłość) 
2.He should be seeing her this afternoon.   
Chyba on się z nią widzi dziś po południu. (zwykła przyszłość) 
3.He must be seeing her this afternoon.   
Pewnie/chyba on się z nią widzi dziś po południu. (zwykła przyszłość) 
4.He can’t/couldn’t be seeing her this afternoon.  
Niemożliwe, żeby on się z nią widział dziś po południu. (zwykła przyszłość) 
5.He may/might/could be seeing her this afternoon.  
Możliwe, że on się z nią widzi dziś po południu. (zwykła przyszłość) 
 
1.Oni tu jutro przyjeżdżają. 2.Chyba oni tu jutro przyjeżdżają. 3.Pewnie/chyba oni tu jutro przyjeżdżają. 

4.Niemożliwe, żeby oni tu jutro przyjechali. 5.Możliwe, że oni tu jutro przyjeżdżają. 

3. 

Bezokolicznik bez to. Czas teraźniejszy prosty. Strona bierna 
1.It had better be written.   
Najlepiej byłoby, gdyby to napisano. 
2.It should be written.   
To powinno być napisane. 
3.It might/could be written.   
To można by napisać. 
 
1.Najlepiej byłoby, gdyby ich poinformowano. 2.Powinno to być wysłane. 3.Można by to przedyskutować. 

(discuss) 

4. 

Bezokolicznik bez to. Czas teraźniejszy ciągły. Strona bierna 
1.I would rather be being interviewed now.    
Wolałbym, aby teraz przeprowadzano ze mną wywiad. 
2.He had better be being interviewed now.    
Najlepiej byłoby, gdyby teraz przeprowadzano z nim wywiad. 
3.He may be being interviewed now.    
Może jest teraz przeprowadzany z nim wywiad. 
 
1.Wolałbym, aby teraz mnie masowano. (massage) 2.Najlepiej byłoby, gdyby to teraz reklamowano. 

(advertise) 3.Może on jest teraz masowany. 

 
5. 

Bezokolicznik bez to. Czas przeszły. Forma prosta. Strona czynna 
1.I had better have written it.   
Najlepiej byłoby, gdybym to wtedy napisał. 
2.I would rather have written it.   
Wolałbym to wtedy napisać. 
3.She should have written it.   
Powinna była to wtedy napisać. 
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4.She might/could have written it.   
Mogłaby to wtedy napisać. 
 
1.Najlepiej byłoby, gdybym ich wtedy poinformował. 2.Wolałbym to wtedy ugotować. 3.Powinna była to 

wtedy wysłać. 4.Mogłaby to wtedy wysłać.  

6. 

Bezokolicznik bez to. Czas przeszły. Forma ciągła. Strona czynna 
1.She had better have been writing it.    
Najlepiej byłoby, gdyby wtedy to pisała.  
2.She would rather have been writing it.     
Wolałaby to wtedy pisać.    
3.She should have been writing it.      
Powinna była wtedy to pisać. 
4.She might/could have been writing it.    
Mogłaby to wtedy pisać. 
 
1.Powinni byli wtedy uczyć się angielskiego wczoraj o tej porze. 2.Najlepiej byłoby, gdyby wtedy uczyli się 

angielskiego. 3.Woleliby wtedy uczyć się angielskiego o tej porze. 4.Mogliby wtedy uczyć się angielskiego. 

5.Powinna była pracować w biurze. 

7. 

Bezokolicznik bez to. Czas przeszły. Strona bierna 
1.It had better have been written.   
Najlepiej byłoby, gdyby to wtedy napisano. 
2.It should have been written.   
Powinno się było to napisać. 
3.It might/could have been written.   
Możnaby było to napisać. 
 
1.Najlepiej byłoby, gdyby ich wtedy poinformowano. (inform) 2.To powinno było być wysłane. 3.Można by 

to wtedy przedyskutować. (discuss) 4.Najlepiej byłoby, gdyby się z nimi wtedy skontaktowano. 5.To 

powinno było być opisane. (describe)  

8. 

Bezokolicznik z to. Czas teraźniejszy prosty. Strona czynna 
1.I would prefer to write it.     
Wolałbym to napisać. 
2.I expect to write it by Friday.     
Spodziewam się do piątku to napisać. 
3.I am glad to write it.     
Cieszę się, że to piszę. 
4.To write it cannot be called a pleasure.   
Pisanie tego nie można nazwać przyjemnością. 
 
1.Ona chce popływać. 2.On zamierza (intend) się z nimi skontaktować. 3.Oni chcą iść do domu. 4.Oni 

woleliby pójść do kina wieczorem. 5.Spodziewamy się z nim jutro spotkać. 6.Wolałbym wysłać do niej 

SMSa. 7.Wyjechać w góry od czasu do czasu jest przyjemną odmianą. 
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9. 

Bezokolicznik z to. Czas teraźniejszy ciągły. Strona czynna 
1.I would prefer to be writing it.      
Wolałbym to teraz pisać.  
2.I like to be writing it.      
Lubię, kiedy to piszę. 
3.It is pleasant to be listening to music.    
Fajnie jest posłuchać muzyki. 
4.I don’t know how he came to be writing it.    
Nie wiem, jak do tego doszło, że to pisał. 
5.He used to always be showing off to me.    
On kiedyś zawsze się wobec mnie popisywał. 
 
1.Zamierzam (intend to) to teraz pisać. 2.Ona chce właśnie teraz po/czytać gazety. 3.Woleliby teraz pograć 

w tenisa. 4.Ona powinna (ought to) teraz popracować w biurze. 5.Fajnie jest teraz nad tym pracować. (work 

on) 6.Lubię, kiedy z tobą tańczę. 7.Czekanie na nią w deszczu nie można nazwać przyjemnością. (cannot be 

called a pleasure) 8.Nie wiem, jak do tego doszło, że nad tym pracował. 9.Jest rzeczą normalną, że kilka kin 

w tym samym dniu (on the same day) wyświetla (show) te filmy. 10.Ona kiedyś zawsze się wobec mnie 

popisywała. (show off to sb) 11.Jest rzeczą meczącą (tiring) podnosić ramiona (raise your arms) co parę 

sekund przez całą godziną. 12.Czy chciałabyś robić jedno i to samo (the same thing) 20 razy na dzień? 

1.I hope to be writing it.      
Mam nadzieję, że będę to pisać.  
2.He is likely to be writing it.    
Prawdopodobnie będzie to pisał. 
3.He is (just) about to be writing it.    
Zaraz będzie to pisał. 
4.He is a man to be prospering.    
To jest mężczyzna, któremu będzie się powodziło.  
 
1.On zaraz będzie (be just about) z nią tańczył. 2.Mam nadzieję, że (hope) będę z nią tańczył. 3.Cieszę się, że 

(be glad) będę z nią tańczył. 4.Będę (be going) nad tym wkrótce pracował. 5.Prawdopodobnie (be likely) 

będzie padał deszcz. 6.Spodziewam się, że (expect) będę to pisał. 7.To jest kobieta, której będzie się 

powodziło. (prosper)  
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As there was no problem, we could do it. 


