Tryb łączący
Unless we hurry, we will miss the buss.
(Jeżeli się nie pospieszymy, ucieknie nam autobus.)
Zdania warunkowe typu 2
Drugi tryb warunkowy opisuje sytuacje, które są mało prawdopodobne, nierealne
lub niemożliwe w przyszłości lub teraźniejszości, oraz ich ewentualne skutki. Czasownik was można zastąpić czasownikiem were w każdej osobie liczby pojedynczej
i mnogiej.
zdanie okolicznikowe

zdanie główne

Past Simple

would + czasownik główny

If I had some apples,
(Gdybym miała trochę jabłek,

I would make an apple pie.
upiekłabym jabłecznik.)

If he were smarter,
(Gdyby był bardziej rozgarnięty,

he would get any job.
dostałby każdą pracę.)

Zdania warunkowe typu 3
Trzeci tryb warunkowy opisuje sytuacje, które mogły wydarzyć się w przeszłości,
jeżeli dany warunek zostałby spełniony. Sytuacje te nigdy jednak nie zaistniały.
zdanie okolicznikowe

zdanie główne

Past Perfect

would have + imiesłów bierny
czasownika głównego
you would not have hit the tree.)
nie uderzyłbyś w drzewo.)

If you had been more careful,
(Gdybyś był bardziej ostrożny [wtedy],
3.4 Tryb łączący (Subjunctive)

GRAMATYKA

Czasowniki w trybie łączącym mają dwie formy: teraźniejszą i przeszłą. Forma teraźniejsza jest taka sama jak w trybie oznajmującym, z tą jednak różnicą, że w 3. osobie
liczby pojedynczej nie dodajemy końcówki -s. Forma przeszła czasowników w trybie łączącym jest z kolei podobna do form czasowników w trybie oznajmującym.
W przypadku czasownika to be w 1. i 3. osobie liczby pojedynczej zamiast was można użyć were. Tryb ten bardzo często tłumaczy się na język polski za pomocą konstrukcji z „żeby”, „aby”, „oby”, „jakby”.
present
tryb
oznajmujący

past

She helps her son do his homework.
(Pomaga synowi odrabiać lekcje.)
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She was not my boss.
(Nie była moją szefową.)

Strona bierna

tryb
łączący

Heaven forbid! (Broń Boże!)

She behaves as if she were my
boss.
(Zachowuje się jakby była moją
szefową.)

Tryb łączący stosuje się:
 po niektórych słowach lub wyrażeniach, np. It is time …, as if/though …, suggest …
It’s time you stopped playing.
(Czas, abyście przestali się bawić.)
He behaves as if he knew what I thought.
(Zachowuje się, jakby wiedział [ale nie wie], co sobie pomyślałam.)
I suggest that the question be left open.
(Proponuję, aby to pytanie zostawić bez odpowiedzi.)
 w niektórych utartych wyrażeniach
God save the King!
(Boże, ocal Króla!)
God bless you!
(Na zdrowie!)
Come what may, I won’t leave her.
(Niech się dzieje co chce, nie zostawię jej.)
3.5 Strona bierna (Passive)
W języku angielskim czasowniki mogą występować w stronie czynnej i biernej.
W stronie czynnej wykonawcą czynności jest podmiot, podczas gdy w stronie biernej wykonawca czynności znajduje się na dalszej pozycji w zdaniu lub nie jest wymieniany w ogóle.

forma twierdząca

forma przecząca

forma pytająca

The platform is cleaned
every morning.
The platform’s cleaned
every morning.
(Ten peron sprzątany
jest codziennie.)

The platform is not
cleaned every morning.
The platform isn’t
cleaned every morning.
(Ten peron nie jest
sprzątany codziennie.)

Is the platform cleaned
every morning.
(Czy ten peron sprzątany
jest codziennie?)

W przypadku zdań z dwoma dopełnieniami – bliższym i dalszym – stronę bierną
można tworzyć na dwa sposoby.
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Orzeczenie w stronie biernej składa się z osobowej formy czasownika to be oraz
imiesłowu biernego czasownika głównego. W pytaniach stosujemy inwersję,
w przeczeniach po czasowniku to be stawiamy partykułę not.

Strona bierna
strona czynna
They gave me a big box of
chocolates.
(Dali mi duże pudełko czekoladek.)

strona bierna
I was given a big box of chocolates.
(Dostałam duże pudełko czekoladek.)
A big box of chocolates was given to
me.
(Dano mi duże pudełko czekoladek.)

Przykłady zdań w stronie biernej i czynnej w poszczególnych czasach:
Present Simple
Jeremy writes the novel.

The novel is written by Jeremy.

Present Continuous
Jeremy is writing the novel.

The novel is being written by Jeremy.

Past Simple
Jeremy wrote the novel.

The novel was written by Jeremy.

Past Continuous
Jeremy was writing the novel.

The novel was being written by Jeremy.

Present Perfect
Jeremy has written the novel.

The novel has been written by Jeremy.

Present Perfect Continuous
Jeremy has been writing the novel.
Past Perfect Simple
Jeremy had written the novel.

The novel had been written by Jeremy.

Future Simple
Jeremy will write the novel.

The novel will be written by Jeremy.

Future Continuous
Jeremy will be writing the novel.
Future Perfect

GRAMATYKA

Jeremy will have written the novel.

The novel will have been written by Jeremy.

Future Perfect Continuous
Jeremy will have been writing the
novel.
czasownik modalny
Jeremy should write the novel.

The novel should be written by Jeremy.
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Strona bierna
bezokolicznik
Jeremy has to write the novel.

The novel has to be written by Jeremy.

Jak wynika z powyższego zestawienia, strony biernej nie stosuje się w czasie Future
Continuous oraz w czasach Present, Past i Future Perfect Continuous.
Strony biernej używamy, jeżeli:
 nie wiemy, kto wykonał czynność
The figurine was carved at the beginning of the 19th century.
(Ten posążek został wyrzeźbiony na początku XIX wieku.)
 wykonawca czynności jest nieistotny
Coffee is grown in Brazil.
(Kawę uprawia się w Brazylii.)
 wykonawca czynności jest oczywisty
This delicious cheesecake is sold in a little confectioner’s shop in the market
square.
(Ten pyszny sernik jest sprzedawany w małej cukierni na rynku.)
 chcemy podkreślić, kto jest wykonawcą czynności; wprowadzając wykonawcę,
używamy przyimka by
Ulysses was written by James Joyce.
(Ulisses został napisany przez Jamesa Joyce’a.)

GRAMATYKA

 chcemy wyrazić zdanie w sposób oficjalny
The survey was carried out among the students of this school.
(Ankieta przeprowadzona została wśród uczniów tej szkoły.)
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ODMIANY CZASOWNIKÓW
CZASOWNIKI WŁAŚCIWE
CHOOSE – wybierać
Present Simple Active
forma pełna

forma skrócona

wybieram, wybierasz itd.

forma
twierdząca

I choose
you choose
he chooses
she chooses
it chooses
we choose
you choose
they choose

–

nie wybieram, nie wybierasz itd.

czasowniki WŁAŚCIWE

forma
przecząca

I do not choose
you do not choose
he does not choose
she does not choose
it does not choose
we do not choose
you do not choose
they do not choose

I don’t choose
you don’t choose
he doesn’t choose
she doesn’t choose
it doesn’t choose
we don’t choose
you don’t choose
they don’t choose

wybieram? wybierasz? itd.

forma
pytająca

do I choose?
do you choose?
does he choose?
does she choose?
does it choose?
do we choose?
do you choose?
do they choose?

–

nie wybieram? nie wybierasz? itd.
przecząca
forma
pytająca

do I not choose?
do you not choose?
does he not choose?

don’t I choose?
don’t you choose?
doesn’t he choose?
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przecząca
forma
pytająca

does she not choose?
does it not choose?
do we not choose?
do you not choose?
do they not choose?

doesn’t she choose?
doesn’t it choose?
don’t we choose?
don’t you choose?
don’t they choose?

Present Simple Passive
forma pełna

forma skrócona

jestem wybrany/a, jesteś wybrany/a itd.

forma
twierdząca

I am chosen
you are chosen
he is chosen
she is chosen
it is chosen
we are chosen
you are chosen
they are chosen

I’m chosen
you’re chosen
he’s chosen
she’s chosen
it’s chosen
we’re chosen
you’re chosen
they’re chosen

nie jestem wybrany/a, nie jesteś wybrany/a itd.
I’m not chosen
you aren’t chosen*
he isn’t chosen
she isn’t chosen
it isn’t hosen
we aren’t chosen
you aren’t chosen
they aren’t chosen

jestem wybrany/a? jesteś wybrany/a? itd.

forma
pytająca

am I chosen?
are you chosen?
is he chosen?
is she chosen?
is it chosen?
are we chosen?
are you chosen?
are they chosen?

–

nie jestem wybrany/a? nie jesteś wybrany/a? itd.
przecząca
forma
pytająca

am I not chosen?
are you not chosen?
is he not chosen?

aren’t I chosen?
aren’t you chosen?
isn’t he chosen?
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forma
przecząca

I am not chosen
you are not chosen
he is not chosen
she is not chosen
it is not hosen
we are not chosen
you are not chosen
they are not chosen

Czasowniki właściwe

przecząca
forma
pytająca

is she not chosen?
is it not chosen?
are we not chosen?
are you not chosen?
are they not chosen?

isn’t she chosen?
isn’t it chosen?
aren’t we chosen?
aren’t you chosen?
aren’t they chosen?

* używane są też formy you’re not chosen itd.

Present Continuous Active
forma pełna

forma skrócona

wybieram, wybierasz itd.

forma
twierdząca

I am choosing
you are choosing
he is choosing
she is choosing
it is choosing
we are choosing
you are choosing
they are choosing

I’m choosing
you’re choosing
he’s choosing
she’s choosing
it’s choosing
we’re choosing
you’re choosing
they’re choosing

nie wybieram, nie wybierasz itd.
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forma
przecząca

I am not choosing
you are not choosing
he is not choosing
she is not choosing
it is not choosing
we are not choosing
you are not choosing
they are not choosing

I’m not choosing
you aren’t choosing*
he isn’t choosing
she isn’t choosing
it isn’t choosing
we aren’t choosing
you aren’t choosing
they aren’t choosing

wybieram? wybierasz? itd.

forma
pytająca

am I choosing?
are you choosing?
is he choosing?
is she choosing?
is it choosing?
are we choosing?
are you choosing?
are they choosing?

–

nie wybieram? nie wybierasz? itd.
przecząca
forma
pytająca

am I not choosing?
are you not choosing?
is he not choosing?
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aren’t I choosing?
aren’t you choosing?
isn’t he choosing?
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przecząca
forma
pytająca

is she not choosing?
is it not choosing?
are we not choosing?
are you not choosing?
are they not `choosing?

isn’t she choosing?
isn’t it choosing?
aren’t we choosing?
aren’t you choosing?
aren’t they choosing?

* używane są też formy you’re not choosing itd.

Present Continuous Passive
forma pełna

forma skrócona

jestem wybierany/a, jesteś wybierany/a itd.

forma
twierdząca

I am being chosen
you are being chosen
he is being chosen
she is being chosen
it is being chosen
we are being chosen
you are being chosen
they are being chosen

I’m being chosen
you’re being chosen
he’s being chosen
she’s being chosen
it’s being chosen
we’re being chosen
you’re being chosen
they’re being chosen

forma
przecząca

I am not being chosen
you are not being chosen
he is not being chosen
she is not being chosen
it is not being chosen
we are not being chosen
you are not being chosen
they are not being chosen

I’m not being chosen
you aren’t being chosen*
he isn’t being chosen
she isn’t being chosen
it isn’t being chosen
we aren’t being chosen
you aren’t being chosen
they aren’t being chosen

jestem wybierany/a? jesteś wybierany/a? itd.

forma
pytająca

am I being chosen?
are you being chosen?
is he being chosen?
is she being chosen?
is it being chosen?
are we being chosen?
are you being chosen?
are they being chosen?

–

nie jesteś wybierany/a? nie jesteś wybierany/a? itd.
przecząca
forma
pytająca

am I not being chosen?
are you not being chosen?
is he not being chosen?
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aren’t I being chosen?
aren’t you being chosen?
isn’t he being chosen?
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nie jestem wybierany/a, nie jesteś wybierany/a itd.
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przecząca
forma
pytająca

is she not being chosen?
is it not being chosen?
are we not being chosen?
are you not being chosen?
are they not being chosen?

isn’t she being chosen?
isn’t it being chosen?
aren’t we being chosen?
aren’t you being chosen?
aren’t they being chosen?

* używane są też formy you’re not being chosen itd.

Past Simple Active
forma pełna

forma skrócona

wybrałem/am, wybrałeś/aś itd.

forma
twierdząca

I chose
you chose
he chose
she chose
it chose
we chose
you chose
they chose

–

nie wybrałem/am, nie wybrałeś/aś itd.
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forma
przecząca

I did not choose
you did not choose
he did not choose
she did not choose
it did not choose
we did not choose
you did not choose
they did not choose

I didn’t choose
you didn’t choose
he didn’t choose
she didn’t choose
it didn’t choose
we didn’t choose
you didn’t choose
they didn’t choose

wybrałem/am? wybrałeś/aś? itd.

forma
pytająca

did I choose?
did you choose?
did he choose?
did she choose?
did it choose?
did we choose?
did you choose?
did they choose?

–

nie wybrałem/am? nie wybrałeś/aś? itd.
przecząca forma pytająca

did I not choose?
did you not choose?

didn’t I choose?
didn’t you choose?
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did he not choose?
did she not choose?
did it not choose?
did we not choose?
did you not choose?
did they not choose?

przecząca
forma
pytająca

didn’t he choose?
didn’t she choose?
didn’t it choose?
didn’t we choose?
didn’t you choose?
didn’t they choose?

Past Simple Passive
forma pełna

forma skrócona

zostałem/am wybrany/a, zostałeś/aś wybrany/a itd.
I was chosen
you were chosen
he was chosen
she was chosen
it was chosen
we were chosen
you were chosen
they were chosen

forma
twierdząca

–

nie zostałem/am wybrany/a, nie zostałeś/aś wybrany/a itd.

forma
przecząca

I wasn’t chosen
you weren’t chosen
he wasn’t chosen
she wasn’t chosen
it wasn’t chosen
we weren’t chosen
you weren’t chosen
they weren’t chosen

zostałem/am wybrany/a? zostałeś/aś wybrany/a? itd.

forma
pytająca

was I chosen?
were you chosen?
was he chosen?
was she chosen?
was it chosen?
were we chosen?
were you chosen?
were they chosen?

–

nie zostałem/am wybrany/a? nie zostałeś/aś wybrany/a? itd.
przecząca forma pytająca

was I not chosen?
were you not chosen?
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wasn’t I chosen?
weren’t you chosen?
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I was not chosen
you were not chosen
he was not chosen
she was not chosen
it was not chosen
we were not chosen
you were not chosen
they were not chosen

