
' \ | ,^  ' ' Ź  l  | . l . . 7 r l  ^LYVA.'ALE.ZI\A

Mo\ł'a zależna to konstrukcja gramatyczna uz}wana w języku alrgiclŚkm do przyta-
ia wypowiedzi Swoich lub $'lpowiedzi innych osób' Njezaleznie od tego' czy cyto
Zdania maj ą postać zdań twierdzących' pytaj ących' czy po]eceń, \ł' mo$' ie za1eżnej

ier id ja. ie ore \  , ,dd1i]  rwierd, ,^ e (J 'odr, ,ędne doreh er i^\Ve) \Ą /śia lLJ, ,  Jm
w mo\\'ie za1€żnej N|E wysi$uje inv'ersja $' zdaniu podruędnym slosujcmy plosty szyk
d^n, i, padmiot + arze&e''e' jak ló\ł'nież N|E używa się żadnych operatorówi słówek
pomocn]czych' które nonnalnie $Ystą)ują v zdanjach pytających' Na1oży pamiętać. że
zdań dopełnieniowych NIE oddzielan1y przecinkami u' języku angięlskim (zupę1nie
odmiemie niź wjęzyku polskim)'

Zdania dopcłnienieniowe rozpoczy ają się najczęściej od Mstępujących Spójnikó\ł':
hoJ]., haw nantlnuch. ho\t old/lo g/.fa,\t/.far. if, since vhen. y,hen. vhere, who,

A W uależnośc] od typu cytowancgo zdania w mowie zależnej używa się spójnika
.l'dl w zdaniach twierdzących. który często można opuścić, zuyk1e po JZt', 'ell' ll'i'ł:
,I dan't think I ąm goi,g |o make i|,, said Caroll. - Nie sądzę' żeb, mi się to udalo

powiedziała Caroll'
Can said (thgt) she dirln I think she waŚ going ta ąke it' Cafull pa|,,,iedżiała, że
nie sądzi' żeby iej się to udało'

E Nie pomł amy j ednak 'r.]l po innych czasownik ach, np ' canp\ain, expklin, objec!.
poÓx out,protest 'td.:
Newton explained that the attraction be^Ą,een two asses b know as gra.rit}' -
Newton wyjaśńał' że siłą przyciąganią pomięd4 dwama obiektafii azy|yą się

Bfian pointed out thąt it wąsn,t rcally his decision. * Btia fr,rócił wagę' że to ie
była tąk naprawdę j ego dec}zja'

E W p}'taniach użIva się spójników rnających charaktel.pytajników }'/r4l, }'b' }'*e,,
how ird' 1tlb if łlhether '
'Where arc we eati 8 tonight?'asked Susan' - Gdzie zieny (obiąd) dziś wieczarcm?

Susan asked (ne) wherc we we,e eą|ing |hat ight' - Susa|1 zap}tąła mnie' gdzk zjemy
(obiad) teso wieczara.

Na]cży zwlócićuwagę' ze po spójnikach '1,,e'l i 'I gdy tprowadzają one fdanicpod
rzędne dopełnienio\r!'e, stosujemy fl/l (zupelnie odmiennie njŹ $, zdaniach czasowych
czy waruŃowych) '

We'd lik to knoyj #heń MaĘ) i frfia y cone back - Chcielibyśn, ,/,,iedzieć, kedy
Mary ł, końcu wróci'
]t,s a other s|ory iJ theJJ i,ill like it o| hot [czy in się to spodoba e' ieJ ' My auess is
the! will at likc it o e bit.
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DIJiv,hether sąekwiw entami Słówka cz} w jęfyku polskin.
,Would you |ike to go to Pańs for the łeekend? 'Ton asked' - Chciałb,ś pojechać na
weekenddo Paryża? zapltdt Ton'
Tom ł,ondered ij/whahet I woul.{like tD go b Par[s that weeke d' - Tom nstanawtał
'i\' ć1 chciąlh)n ro]P' hai na uceknd Jo Pary)a'

W poleceniach wykorzystujemy konstrukcję bezokoliczniko\,ą lo + iżJtzil'le'
.Tum the light o and do not shut the doot!,he ordefed. _ Wącz światło i nie
u,nykajdrzwi! polecił.
He told me to turr| o the light ahd not to shut the d,or' - Kazał ,li |.,łączyć światło
i nie anJkać d|Z|i.

czasowniki wprowadzające (introductory vl.bs)

Ą Czasownika sa1uży.wamy. jeśli nic prccyzujelrry' do kogo sję zwracamy, natomiast
c/a(owni.r /e// Je. l i  qradomo. do Logo nro$in).

,Do |,-ot| e|er dąte to sho t at,our motl,er dgai !,scid gra,,dpd. - Nigd! wkcej nie
wąż' się krzyczeć a swoją atkĘ! - powie.dziął dziadek.
My grą dp/| told he never to shout at ny nłther ągai ' - Dziądek powiedzial n.
żebyn nigdJ więCpj nie lo7czał na natkę'
'!'wlostnyjoba d I won't be able to pay the u i|etsity feeś nov'said.Iohn' -

Stfaciłem pracę i teraz ie będę nógl zaplatić czesneso a studia 'powiedzial John'
,Iohn sa l he had lost hisjob and that he ouun't be dble to pq the univetsiryfees. -

Joh,l powiedział, że stracil Prucę i nie bq]zie mógl zaplacić czeł ego za studia.

! Czasownik osł mozemy zastosować zarówno w pytaniach'jak i w polec€niach:
,Go oyer there and ray hel\o to Au|1tie Bett},,, n! father said' - Idż i przywitaj się
z ciociąBetty powiedział ojciec'
My father lsked ne to go and say hello to Auntie Betty' - ojciet fuzał ni iść się
pĘ,witdć z ciocią Be|tJ.
'114ry dont lou want ta goi.sityo r siser inAtgentina?'nother asked. - Dlaczego ie
Ćhcesz oó^)iedzić swojej siostrJ w Arge ty ie? zap,tala natka.
Mother aŚked hiń 1thy he didn,t y',ant to go ykit his sister in AĘenti a. - Mdtk!,
2apytała so, dlaczego nic chce odwiedzi s'l,ojej siosny w Arye rynk'

! Bardzo u'iele różnych czaso\.i'ników może wprowadzać nrowęzalężną' 'sal częŚo
bywa Zastępowane przcz acreel rcfuse| olIet /proniŚe / threaten + bezakolicznik

.|t/o ld you vai| a littk bit longe|? ' Peter asked Greg, - Poczefułbyś jeszc2e chwilę? ,
' PcIPt łpy:a| CrPga'
'Certai ly,'a svercd Greg.
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3"4 Mowa zależna (repÓrted speech)

Pete| aŚked Greg to ,.|ah a Little bit longer a d he agrce.I/said he woald. - Peter
pop/osił Grcga' żeby poczekal trcĆhę.]łużej i ten sięzgadził.

Q Sr41' można takze zas!Ęić czasol'njkam] a.('use oli atl]nit| apolosiz(. loł.| [teni
i,lsist o]1+ ge},u|1lt, za|cżnie od znaczenia 7dania. które zmienianry na no\ł,'ę zależną'
,you s|ole n, \|eddi g rinq! said Beth. _ Układłeś nają obrączkę! poiiedziała
Beth.
Beth dc se.l me of steuling her $edLli|1g ti s' - Beth a.|karż},ła mnie o krudzież

'What? yau n1lst be 5Iłzy ] did ,l da j1!,I said in return - Co takiego? Chyba
zn,ariov,al&ś, Nie zrabilem tego! odpo\)iedzial",]11'
I de icd stealing her ń,eddi g rinq' - ZlpEeczJłen, że ubatlłen jej obrączkę.,We will be rarponsible Jbr \he shipment of the good,,sąid the managex - Będzieny
odpowiedziąl i za dostayję to*aró|| poy,iedziąl kieroł|nik'
The nanageł offetet1to be rcspofisible for the ship ent ofthe sootls' _ Kierov,nik
zaaferował, że zajną się dostawą to\'ańt'
'I,n so|ry ]'i1 Lłte with the rcport, , ,|a / the secretary' - PfzL?ras:a , że śpóznian ię
z raparten _ pwiedziała sekretarka'
me sećrctary apologi'e.lJot bei g late with the rcPart. _ Sekłetar| plzeprcsiła:a
to' źe spóź ia sięz raporten'

:s,4
Zdanie głó\.\,'ne. klóIe wplowadza zdanie dopełnienioNe nie musj być pełne' moŹe

być równo\.\,'ażnikiem zdania' Mimo to 7danje podrzędne nr3 s4,k zdania prostego.
After realizing ho.,, nuch it nea t fot Rachel to be Monica,s fńerul, he became
floftied' - Kied)J zrlal sobie spralvę, ile dla Rachel 2nacz} przljaźń z Mo iką'

Kl,olł,ing how Iast your heaftbeat feturns to |\ormal may encourage you to make
tifes/yte changeŚ that can help prevent a heart attack. - To, że \,iesz, iak szlbl@
nonnalizuje sąrytn serca' noże zachęcić cię da zx}ian s'lu 4cią' co z kolei ponoże
zapo bie c atąkowi s erca'

5.5
Następstwo czasów \'!'ystępuje plzy famianie bezpośrednjch wypowiedzii cyta-

tólv na no\'"'ę zal€żną' czasy gTamatyczne znricniają się \ł,nast$ujący sposób:

Ą Czas terazniej szy pros!y Grcsent sńnPle) ̂ iie a się na czas pvcszł}, prosty /Pasl

'I .loż1't ant any marc y'i e' thank !ou', - Dzieklję, nie chcęi!ż |łięcą \|ind' => He
sa 1 he rli.dnl want any nore wi e. - Powiedział, że nie chce już v,ięcej wha.

B CzaS terazniejszy doko nany (Present Petfect) zmienia się a czas zaprueszły lPdsl



MoWA ZALEŹNA (R EPoRTED

.we've bee |,ąiti'|gJbr '-.,u a Su]1ddy'- CzekrłliśĄ) a Ćiebie całą icdzielę' => She
said the| had beenwaitingft,r ne all Sunday' - Por,iedziała, że czeka|i nd ie ca!ą

! czas przeszĘ prosly /,aśl s''?l., alrjcnia sję na czas zaprŻęs?'|y (PdŚt Peł'|.Ct)|
'LaŚ| night ] ||'ls too upset |o e|en 'r,nsli,er the phone' _ Wczoruj .^/ieczorcn bylan za
burdzo ptzysnębion\' żebf odebrać tel9Ja1' => She ad]nitted thą| the night belote she
had bee too upset to e\,en a swe| the phor]e- - Prf}z|lała' że poprzed iego wieczora
lTła za baft1zo przlg|\ębiona, żeb, odeb|dć leleJbn'

!czas zaprzeszty @asl Pele.' NlE znrjenia się$.mo\'ie 7a]cżnej'
.tfue had ałTi|?d l 5 nin tes latex we vould haw been late ftlr the plane'- Gdybyśxt1

pr4iechali 15 ninut poź iej' śpóżnilibyśnJ się |ta sama]ot, => Thq' bld nc that iJ
thq had a ied 1 5 ninutes later' the' ..łau\d ha|e been late far the plane' - Po,,ie'
dzieli ni' że gL]yrł p]zyjechuli l5 nimtpóźniei' sp4ź iliĄ) się nasano|oL

Ę will. can. nat zanierLiają się ko]ejno na }1,ollld. (:ouLl, ]l1ighl:
.The stof 1 ,1łill be o|,e| beJare dusk,, he said' look1Ę at the (loud|' - Burza sko]ic1
się pqed zmietche]n powiedzidŁ pą|rząĆ na Ćhmury => ]'ooki]1g at the cloL|ds, he
said that the storn ||ot|ld be over bet.ore du\k' - Pat|ząc na chmury pawiedział, że
b1rza skańczy się prze!1 z ]ielzŁheł '
'I can speck fuent Chinese', he boas|ed - Uniem pl,l|nie nówić po cht]isku

pochwalił się:> He claimed he could speak fluent Chinese. - Twie zil, że u ie
płynnie nówić po chińsku,
,So, youfig nan' whąt shul I do \|ith .vou nov?' he \sked.lbnlj holdins the thieJ ś
callar _ Altięc' nłody t.łowieku, co ?o,',)inienełn teraz zTobąztobić? zaDtał hoĆno
tz}nając złodzieja zo kohiełz => Finnb haldins the thief s colla|, he wo dere.!łhlt
he should da v,ith hin' Moc a tzlnając zlodzieja za lcołnierz, zas|akawiIł się, co

The paruChute i s|nlctor:,]f you ha|,en,! dofle that before, !o1ł I,|q) need ta vatłh fie
junp fr].st,- Instrukb| skoków ze spar{achronem: Jeśli wcześĄiej tego nie rabiłeś'
będziesz nusiał najpie]\ PlfNjEeć się, jakja skneę' => The pafachute i stl1lcto| 'olll
herthatiJshehad qer done that before she,'light neecl to\,atch him junp.litst -

Il1Śtfuktor skoków ze s?ldachrcnem polĄ,iedzidł jej' że jeśli nigdy wcześniej lego ie
fobiła. bęlJzie nusiała aj?ier\, prz,tztć się,jak oiskacze'

Jeśli zdanie nadŹędne. izn. czasounik wprowadzający' jest w czasie tereŹniejs4'rn
(pre\ent) np' Peter s|l\.Śihas saidl is sdyir,lg |hat'.'. \łtedy fdanic podrzędne może być
w dowolnym czasie gramatycznym.

she says that le4dliśi|1g ptoŚtitutia will only cduśe pnblems' - Mówi, że legaLizacia
p ro Ś t), tu cj i pfzrniesie ly lko pfo b le1]1 )'
Za bią rnąint ins that it |'|ill ot alla!. genencal|y nodifred.foo^ b enter its te|.ritory'
- Zanbia utłz}muie, że ]1ie zezwoli a handel ge e|!^cznie znod.yfikowaną4|,,nością
na Śwou1 re}.vlor]um'

SPEECH)
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5. 7 lrtowa za|eżna (rep orted sPeech)

Zdanie nadrzędne najczęściej wystąruj€ w czasie terazniejsz}n, jcśli prz}'taczamy
ć tego' co przecz}'taliśmy' relacjonujemy treść rozmowy, która w nromencie ]nówie-
ciągle trwa' bą& plzlaczamy opilię, którą L1oś bardzo cfęsto wyglasza'
iill ever ge| maftied''sałs Deborah' - Nig|y nie wjdę zą nąż - nówi Deborąh'

Deborah clains (hat) she.will nevef get I aftied' - Deborah twierdz[, że nigdy ic

czas w mowie zależnej nic zmienia się również. jeśli zdanie wprowadzające jest
czasie tcraźniejszym dokonan]llf. (presen| perfect) Iub w czasie przyszłym'

has often said that the lai, is oukiated c! d needs to be chansed to account for'ł1 technolop' * BułJh często porĄ)tarza, że prawo jest pEestaruałe i że ależy je
ić i dostosować da no1aeczesry,ch technoloeii'

has ofte said that he co śide|Ś Tofrq Pine: South the hardest golf coutse
ńe co nry' - Mftkelson częśto powta|za, że jego \da iem Tone} Pi es south to

że keĄ. ich nbacryL śnfuti się o!1Llcha do ucha

czas w fdaniu podrzędn}'m N IE zmienia się w ró\'\,nieżw przypadkntzw. nrcat past
unredl present (with, rrouĘ rather, it is ti e).

W zdaniach czasowych (spójniki Włeł, /r'1e) równicź nie zmieniamy czasów:
en I saw them they were smiling ear to eąt,'sąi.J Donald' - Kied, ich zobac4}ten,

iali się od ucha do uchd. powiedziął Dofiald. =>

1| 8}lwestra - powiedział nój brat' =>
brother sa[d he wished he ilid |t hive to wo|k on Ne'A, Year ś Ew - Mói brat
iedział' że żąłuje' iż m,^i prdcovać w syl\|estra

said that fiheń he saw lhem the! werc s,niling eat to eaf. * Do ald

wish I didn|t have to wofk an Ne.ńJ year ś Eve,' sai.l , brother _ Szkoda, że musze

[ejsze pole gotlowe w kraju.
Zealand scientisl:s have stid that theN haye isolated a colnpou dlomregetables,
has anli.ca cer properties' - Nalłko\,cy z Nowej Zeloxdii ogłositi, że uyizolowali

"'|tązek 
o rĄościy oścnch anqroAolLylh'

course I can sue him but I'd rather pe rcache.l a agreement uithout goi g to' said chńs. _ oc.!..|iście' nogę go pozttać, ale wolałb,n' żebjśny doszli do
bez wchodze ia na dfogę sądo i-ą - pawiedział Chis ' =>

said he coukl sue him' but he,d ruthe| the! łeached an agfeeh,ent without going to
- Chńs powiellział' że noże go ponł,ać, ale woląłI1,, żebr doszli do po,o4a ie ia

wchodzenia na drcgę sqtov,ą'
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MowA zALEŻNA (REP9RTED sPEEcH

.It,s time ):ou stałted thifikihg ahout fnding lou'setfajob,'- his u de bH him' -

]uż czas ' żeb!ś zuLząI nyś leć o ffialezieni !| prac.) ' pawi e(tzid! \u wli ek' = >
His mcle bu hin (th.łt) .t wls time he stafte.l ńinking aboŃ rtfidine hinself & job'
- Iłujek paiieclział nu, żejuż czas' żeby zaćzął ]n'śleć o znalezienil1 p|dc}'

5.11
Konstrukcja ład lre'el'

ANiez enia sję także konstrukcja ład}el le ' , .  j €śLi łączy sjqf1, }..Jłe.11,e. /łe] ' '
'The plae is really difrcuk to.frnd. I'd bettet gire you a detailed plall afthe area,'the
gi fro lhetouriŚtoflice tolt]hin' - Naprawdę ttlld"o jest naleźć fu iejsce' Lepiej
dan Panu tlokładną napę dziehiĆy powiedziała dziewcz))na z biurd i fornacji

The girl tan lhe tourist office kttLhin khat) the plące was really difficuh to.|ind and
that she ha.l better gi|e hi]n ą delailed pla of the area. - Dzie|\]czyruI 2 hilln
inJomacji turyst}cznej po\|iedzialą m,, że nap|awdę trudno jeŚt znaleźć to niejśĆe
i że lePiej będzie, jeśli da mu dokła.1,lą |apę .tzie h|icy'

! w przypadtr drugiej osoby liczby pojedynczc.j l\tb mnogiel (!au), had bettet'
zamielria ejcs! na mowę zależ4pŹł tĄciu czaso\ł.ników $Eowadrając}c]1ddrls.?, 1'7,'7.

'You'd better not ckink alcohol while taking this nedictue,'said the dactor. - Lepiei
żeb!ś n\e pił c1\koholu, ieśli zaż!.wrL'z to lekdfstwa powiedzidl lekaz. _>

The doctor adyised/A,dmed me Ot |o dńnk alcohaI 
"hile 

takine this medici e.
Lekatz doradził mi/ostrzegł nie' żebyn ]1iepil a|koholu' jeśliztvan to 1ekarsfuo'

5.12
Czaso$'niki modalne \ł. mowie Za]cżnej'

Ą Jcś ii 'llIlsr rłyraźa przylus' w mowie za1eż1cj Zmien ia się \:d had to lnb voultt hdfe
10.jeś1i odnosi się do przyszłościi
,You fiast clean up after your pe!,'sa id the po|iceman' MuŚisz posp|zątać po słoim

pupilu poviedzidł policjdnt. - The poliLeru1n sairl I had to deąi up a/ie!. n, pet.
Policjant pawiedzi{Ll, że nuszę pasp|zątąć po swoim pupilu'
.You |,|ust get the yehicle repaired, śtlid the necha ic' - Będziesz nusiał addać ąuto
da napruw . po|Niedział nechanik The necha ic said I Nould hąve to get 1y
whicle repaifed' _ Mechdnik po\|ie!1zial' ża blk fi|6idł oddać auto do ]1aP|.1||,'

! lesli zaś za pomocą czasownika ,?rJ1$f'rażamy poradę' rckomendację cz'Y ]ogiczny
\ł'niosek. pozostaj€ niezmieniony lrrb zar'nienia się w s,łolldl

,You really ,,,ust see this noyie,, Śdid Pan - Naprawdę nL'is? abejrzL.ć |en Jih"
powiedzbła Pall' => Pan saict I rcaĘ nust/ should see this no|ie Pa|n pawięlżiał!:]'
że naprawdę m|tszę obeirzeć ten liln'.you nust be cfał,,Pe|er Śaid ąt lrL|t' _ Chlba aszalałeś - Powie1:lział \| k1)ńal Petet
=> Peter sdid at ląst that I l,, st be łky' - Peter w końcu stwientził' że chyba
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Mowa za|eżna (reported speech)

! uustnt :iI]ote zostać niezmienione. bądź t€ż zastąpione przęz inne wylażenia
Bczającc zakaz. v,asn|/\|€/ €' t 1o,/corrldn,t' albo przez zaprzeczenie bezokolicznika

nusn'tsnake,, said the dodor' - Nie wol opa i palić powieizial lekaE. =>
doctor told her she wasn'tlo/ as 't smoke' - Lekarz zabronił iei Dalić'

p Cał zmienia się na cołl./' j eśli zdanie w mo\łie nieza]eżnej odnosi się do tęrazniei
, a na \r,ould be able ta ' jęś1i zdanie w nolvie niezaleznej odnosi się do przyszlości'
, ,,No pnblem, you can use ry, lawnnower '' - Hank - Nie ma problemu' możesz

rycryć kosiarkę' => Hank said I could use his lau mowex - Hank powie!1ział, że

.I can haye the papef ready fo| },oufof tomofroi,', the sectefur, Śaid' * Mogę nieć
Pa]li doklnent gob|\,! a jutro - poiliedziąłą sekłetafka' _> The secretary said she

he able ta ha1}e the papers rcadyJbr |he nert dąy' - se|cretarka poviedzialą' że
pr4goto\|ać doku e ty na nastan! dzień.

!Shall zanienia sięna olfercd' jeś1i wyraża wo1ę zrobienia czegoś, na Jłołld jeś]i
je w fnacueniu porady, a na }'o'l/d jeśli \łYstepujc \\, py|anjach o jlformacje:

,Shall I bting some wine to the party?,ąsked Danielle - C4 ]am prłnieść.ni}lo na
ę!ie? zapltała Danielle' => Dą ielle offełe.l to bri ł sone wine to the paĄ)'

Danielle zapłaponowała' ze p|zy iesie wi o ltą pr.',jęcie.
,Whal shall we get them as a wedding gift? Any idełs?'asked Ursuta. _ Co mary, in

w pre:e ci? ślub }n" Jakie; pont'h| - zapuala l nzula' - . L r,dl.! a5Aed if

nasn't spedk to the Wolf , Mother saill to the Little Red Ridinł Hood. - Nie
o ci roznawiać z wilkien - pa iedziała Mama do Czem]onego Kapturka' =>

fur ba the Little Red Ridins Hood ,'ot to speak to the Woł: * Ma a zabra ila
Kap| rko\Li rczndviać f willLen'

ybody had an idea,,that vedding gift i\,e sho|,ld get then' _ Urszula zał)tała' cZ!

wprowadfające odnosi 5ię do przyszłości'
didn,t need to te ne [Nie musiał ni nówić] why he mąde that decision'

ll said .fąrmers \|oudn,t haye to wait [Hill powiedzial, że rolnicy ie będą |hu9ieli
'] for a crcp dusnag company if they can Śprdy felrk thenselyes'

znieniają się według opńanego pouyźej następstwa czasó\ natomjast zdania
dfugim i trzecim okresie waruŃou1m NIE u1egajązmianie.

,How much o ey shall ] netdlof a Ńo.mo th lo g trip to India?'Adam ąske.]' - Ile
ieniędzy będę po|rzebo|,ał ńa d\amierięcznąwlcieczĘ po lruIiach? zapytał Adan'

na ponysł, co dać in w prczencie ślubnw.

> Adan asked how much Maney he wouw need for a bło. onth-long trip to India.
zapytał Adana' ile pie ięd4} będzie potĘebo\Ą,ał na dwu|niesięczną wycie!2kę

Ę Needł ? nie znrienia sję lub zamienia się na /,7'7 | nee{|tdtti.ln| hąfe to,\! prf:J-
gdy zdanie wprowadfające dotyczy t€raźniejszośc i, a na wouldn I have ta jeś]'i

' t3

okresy warunkowe w mowie zależnej. Zdania w pjer$'szym okesie warunko.



5. MowA ZALEżNA REPoRTED sPEEcH)

,What happens if\,ou don,t get e ough sleep? ' askd olrc lis tene|' - Co się sttnie' j eś|i
nie będzienJ nieli nystarĆzającej ilości siu? :ap'fuIjede]1ze s{uchlczy. => one
li\tener askd what happenęd if Ń'e clidn,t get eioush sleep' - Jeden ze słuchuĆz:"
zapytal' co się sta ie'jeśli nie będzien\,nieli ||stąrczI1ją.ej ilości sllu.
'lfboth 

fshters wereyrnget,I doubt it tLoultl lla,E beenl uch diJlere t, said Peter'
'Wątpię cz),to uJ\ coś znienilo' jeśli 'upaś iq, bylib' młodsi - polĘiedzidł Pio|r'=>
Petet said he doubtecl it itould hate been nuch dilJbtent if both Jiehters v'ere younger
- Piotr po|,iedzia!, że nic b| sie.llie jnienilo, gd|'bl obaj zapaśnicl by|i ntońi'
'surel,. Śhe r,out(t hale k om if she hatl beal raped,,said the dactot' - Z pe\)naścią
by yiedziała' g.]ybf 2ostala zgnłona po\\.ied:ia| lekaż:> Ihę doctor sdid lh,1t she
sutely would have krclłl if she had been raped ' - Leka,-. pov'iedział, że z pev.t\ością b),
wiedziała' gd,b, została zyałcona.

5.14
Niekóre sło\1a i $yrazcnia ulegają zmianie rr movje zależnej'

MowA NIEZALEŻNA MOWA ZALEZNA

tonLght :> that night
:> then/ at that time/ at once/ immediately

:> thc da} before/ ńe prelious day
:> the day afier rthe iolo\'! ing day/ the next day
:> the momil1g a{tet ahe ncxt moming

last night :> tbe njghr before/ th€ previous night
the day before testcrdal :> r\\.o JŹ}\ hefore
the da! aft.-r tomonos :> in nYo days' time

:> the pre ous week
:> the fouovinC lveek

ago :> bcfore,'Eewiously

you,ll eyer grcss y.hon I net last veek,-Je,uł. said' - Nie zgad ie.rz, koqo spot
kałam|, zeszb, ,łgodniu polńec1ziała Je ry.. => Jenry, tolt| łne I would nevr guess
vhon she hacl met the prcvoilts fleek - Jenry, po\iedziala' że nigĄ' ie zaad]1ę' Iaga
spatkala r paprzedfiin ĄgodnnL'I realL.- like these shoes,' she saicl as their fete passins b)' the shops window -

Napru11dę pot]obają ni się |e bu|}. po\'iedziala' gĄ, pr:echodzili obok .'.'']staĄ,

Śklepo|\,ej' => A: th?} \'ere passing b}.the shop \1,indai. she sai.c she realbJ liked those
shoes' - Kied'' ptzechodzili abok \1.sta.l|!- sklepay|ej' po\,iedziala, że naprawdę
podobaj ą j ej się tant te b\t|
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t ZADANTE 1
Zamjeń poniżŚze zdania na mowę zaleznŁ u4'wając podanych czasowników wprowa.
dzających w odpowiedniej formie'

1 . .The coffęe ń too cold|' said Jim. (CoMPLAIN)

2. l 'm .orry l 'm Ia|ę'. \e .aid' IAPoLocIZL)

3. .we cou]d help you to remove the president from powe!,, said the merc€nary'
(oFFER)

4. .I invited you to dinnel and I won't let you pay fol youlsęlf.'Hany told sal]y
(INSIST)

5

o

7

. .we cou1d help you 10 ov€Icome debt problems,, sajd the advisor (oFFER)

.we must bę jnfolmed of ihe movements of Russian warships based in oul waters''
said Ukrairian ambassador (DEMAND)

. .No. l won't tell you how old l am today'. said Bęfiy. (REFUSE)

'10.

.cive me $4 million or l'lt tel] the authodtięs about your addiction to prescription
paiŃilleń'' said a formel maid' (DEMAND)

.Please. please' don't make mę malry the man,' said Mańon' (BEG)

'Emigrate to Jamaica with me,' sajd Robe lo Mary' (URGE)

ł ZADAN|E 2
Przetłumacz na język angielski.

'1 .

1

3.

Powiedzieli' źe może wpadną w piątek (drop '',' j ak będą rnieli czas.

Rob powiedział, że wkótce przyjdzje mnie odwiedzić

Nie zdawał sobie spmwy, ile zjadł'

Zap}'tała go' która godzina'


