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pytaniach

zdaniach, zaczynających się od poniższych słów i wyrażeń

zdaniach z so, neither, nor i as, gdy się z kimś zgadzamy

trybach warunkowych, jeśli zamiast if na początku będzie should, were lub had

Aby podkreślić określony element zdania, możemy zastosować konstrukcję nazywaną

INWERSJĄ STYLISTYCZNĄ. Inwersja to po prostu zamienienie podmiotu i operatora

miejscami w zdaniu. Jeśli operator nie występuje, wówczas użyjemy do/does lub did.

Inwersja pojawia się w:

Have you heard the newest summer hit song?

 

rarely, seldom, barely, hardly (ever)... when, little, nowhere (else), never (before), only

then, only in this way, no sooner... than, not only... but (also), not (even) once, not

until, on no account, in/under no circumstances, only by, only after, in no way,

so/such, not since, itd.

Not even once did my dog bark at her.

Only in this way were they able to solve the mystery.

 

UWAGA: 

W zdaniu I could barely see what was written on the blackboard. nie ma inwersji,

ponieważ słowo barely nie znajduje się na początku.

 

W zdaniach, które zaczynają się od only by, only after, only if, only when, not until,

inwersja pojawi się w drugiej (nadrzędnej) części zdania.

Only if there is enough snow will we go skiing at the weekend.

Only when the work is finished will they be paid.

"I love Friends!" "So do I!"

"I haven't been to London yet." "Neither/nor have I."

He was a great football player, as was his dad.

 

I tryb: Should he call, tell him I'm not here.

II tryb: Were I you, I wouldn't apologise to him.

III tryb: Had I heard the news earlier, I would have reacted appropriately.
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z czasownikami ruchu lub określeniach miejsca, jeśli są na początku zdania

przytaczając czyjąś wypowiedź, jeśli podmiot jest rzeczownikiem

Inwersja to również zamiana miejscami podmiotu i zwykłego czasownika. Używana

może być w następujących przypadkach:

Here comes the storm! There goes Tom!

UWAGA: inwersji nie będzie, jeśli podmiot jest zaimkiem: There he goes! (NIE: There

goes he)

 

"I'm going to the cinema tomorrow," said Jen.

"Will you call me later?" asked Phil.

UWAGA: inwersji nie będzie, jeśli podmiot jest zaimkiem: "Give me that pen, please,"

she said. (NIE: "Give me that pen, please," said she.)

 

www.englishteachermagda.pl


