
I. Lista czasowników, po których używa się bezokolicznika  

INFINITIVE (to+verb)  
agree-zgadzać się manage-zdołać coś zrobić 

ask-pytać mean to do sth –zamierzać coś zrobić 

allow-pozwalać na zrobienie czegoś offer - oferować 

advice-radzić plan-planować 

arrange-planować, organizować prepare-przygotować się 

decide - decydować pretend - udawać 

expect-oczekiwać promise - obiecywać 

explain-wyjaśniać refuse -  odmawiać 

encourage – zachęcać seem – wydawać się 

forget - zapominać want-chcieć 

fail - zakazywać wish-pragnąć 

help - pomagać Po zwrotach: 

hope – mieć nadzieję would like - chciałbym 

learn – uczyć się would prefer - wolałbym 

happen- wydarzać się 

II. Lista czasowników, po których używa się  

formy GERUND (czasownika z końcówką -ing) 
admit – przyznawać keep-wciąż coś robić 

avoid-unikać practise-ćwiczyć 

can't face-nie móc się zdobyć na coś 

can't help-nie móc się powstrzymać risk-ryzykować, narażać 

can’t stand-nie móc znieść spend time-spędzać czas 

consider-zastanawiać się (nad czymś) suggest- sugerować, proponować 

deny-zaprzeczać  

dislike-nie lubić  

don’t mind-nie mieć nic przeciwko Po zwrotach: 

enjoy-lubić it’s no good – nie ma sensu 

fancy-mieć na coś ochotę it’s not worth-nie warto 

feel like-mieć na coś ochotę miss-tęsknić za czymś 

finish-kończyć  

give up – przestać  

imagine-wyobrażać sobie  

insist on- nalegać na coś 

III. Czasowniki po których używa się formy gerund lub bezokolicznika (z różnicą 

w znaczeniu) 
forget, 

remember, 

stop 

Imiesłów oznacza 

przeszłość, 

bezokolicznik zamiar 

na przyszłość 

forget to do sth zapomnieć, żeby coś zrobić 

forget doing sth zapomnieć, że się coś robiło 

rememeber to do sth pamiętać, aby coś zrobić 

remember doing sth pamiętać, że coś się robiło 

stop to do sth zatrzymać się, żeby coś zrobić 

stop doing sth przestać coś robić 

love, hate 

prefer, like 

Imiesłów to czynność 

w ogóle, a 

bezokolicznik w danej 

sytuacji 

I love dancing Uwielbiam tańczenie 

I would love to dance 

with you 

Bardzo chciałbym zatańczyć z 

Tobą 

 

try Eksperyment 

 

Podjęcie wysiłku 

I tried opening the 

window 

Spróbowałem otwarcia okna (czy 

to coś pomoże) 

I tried to open the 

window 

Próbowałem otworzyć okno 

 

 

 

 



To be fond of sb/ sth – bardzo kogoś/ coś lubić 

To be fond of doing sth – bardzo lubić coś robić 

 

IV. Niektóre czasowniki łączą się z bezokolicznikiem bez cząstki to. Należą do 

nich: 
 

MAKE (zmuszać, kazać) – Our teacher makes us do homework every week. 

LET (pozwalać) – Our teacher lets us talk in class. 

 

.         Opracowała 

        Anna Braja 


