
Do przytaczania wypowiedzi możemy używać różnych czasowników. Poniższe

czasowniki urozmaicają wypowiedź i są bardzo często używane. Nie cofamy po

nich czasu, ale łączą się z różnymi formami czasowników następujących po nich.

I CZASOWNIKI ŁĄCZĄCE SIĘ Z BEZOKOLICZNIKIEM

FORMY BEZOKOLICZNIKA: 

TO + CZASOWNIK dla czasów PRESENT i FUTURE (np. to be, to do, to see)

TO + HAVE + 3. FORMA CZASOWNIKA dla czasów PAST i PERFECT

(np. to have been, to have done, to have seen)

        CZASOWNIK                                PRZYKŁADOWE ZDANIE

REPORTING VERBS
 czasowniki mowy zależnej

english teacher
Magda

agree 

zgadzać się                                     
She finally agreed to go on a date with me!                             

claim

twierdzić                                    
He claims to have seen a UFO.

decide

decydować
I decided to change my job.

demand

żądać
I demand to be let in the room right now!

offer

proponować

I offered to carry the lady's shopping bags for her.

promise

obiecywać
He promised not to tell that to anyone.

refuse

odmówić
Sarah refused to give evidence in the courtroom.

threaten

grozić
He threatened to call the police if he wasn't left alone.
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II CZASOWNIKI ŁĄCZĄCE SIĘ Z OSOBĄ I BEZOKOLICZNIKIEM

Nadal obowiązują dwie formy bezokolicznika, ale przed nim pojawia się zaimek

osobowy.

        CZASOWNIK                                PRZYKŁADOWE ZDANIE

english teacher
Magda

advise

doradzać                                     

After hearing about her health problems, I advised her to go to

the doctor.

allow

pozwalać                                
My mom doesn't late me to stay out late.

ask

prosić
I asked her to do the laundry but I guess she forgot.

forbid

zabraniać
They forbade us to enter the building.

invite

zaprosić
We invited the Smiths to go to the cinema with us.

order

rozkazać

They ordered the employees to deliver their reports as soon as

possible.

remind

przypominać
Please, remind me to buy the toothpaste when we're at the shop.

warn

ostrzec
I warned you not to touch the machine, but you didn't listen.
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III CZASOWNIKI ŁĄCZĄCE SIĘ Z CZASOWNIKIEM Z KOŃCÓWKĄ -ING

        CZASOWNIK                                PRZYKŁADOWE ZDANIE

accuse sb of

oskarżać kogoś o
He accused me of lying to him.

admit

przyznać
She admitted stealing the money from me.
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english teacher
Magda

apologize for

przeprosić za                                   

They wanted me to apologize for misbehaving in class.

complain about

narzekać, skarżyć się na                              
She complained about the project not reaching her expectations.

deny

zaprzeczyć
He denied ever seeing her.

recommend

zalecać, polecać
I recommend reading at least one of her books.

suggest

sugerować
I suggest repeating these exercises every day.
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IV CZASOWNIKI, PO KTÓRYCH UŻYJEMY THAT

A po THAT pojawi się szyk zdania twierdzącego - podmiot, orzeczenie, itd.

Poniżej kilka przykładów

        CZASOWNIK                                PRZYKŁADOWE ZDANIE

admit

przyznać                                    

I must admit that we didn't want to listen to your advice

agree

zgodzić się                             
We both agreed that none of us was right.

claim

twierdzić
She claimed that she had discovered an ancient artifact.

complain

narzekać, skarżyć się

They were complaining that the presentation had been too

complicated.

explain

wyjaśnić
I had to explain that we don't usually work at this hour.

inform sb

informować kogoś
I am writing to inform you that your order has been cancelled.

promise

obiecać I promised her that I will take care of this issue.

warn

ostrzegać
He warned us that this neighbourhood was dangerous.


