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 INWERSJA STYLISTYCZNA  

Inwersja to podkreślanie jakiegoś elementu w zdaniu. Stosujemy ją przede wszystkim w 
sytuacjach formalnych oraz na egzaminach językowych. Dlatego warto używać jej na 
przykład na maturze rozszerzonej czy ważnych spotkaniach firmowych, konferencjach. Nie 
używaj jej raczej w mowie potocznej. Będziesz po prostu dziwnie brzmieć.  

O co tak w ogóle chodzi w tej całej inwersji?  

Po niektórych przysłówkach orzeczenie ulega inwersji (zamianie na pytanie) Dzięki temu 
wzmacniamy znaczenie zdania i podkreślamy najważniejszą informację 

ZACZYNAMY 

SELDOM, RARELY, NEVER + PRESENT PERFECT, PAST PERFECT, CAN, 
COULD 

NP.: Rarely have I had so much responsibility. – Rzadko kiedy miałem taką 
odpowiedzialność . 

 

HARDLY, BARELY, SCARDELY + PAST PERFECT I WHEN 

NO SOONER + PAST PERFECT I THAN 

NP.: Hardly had he closed the door, when someone knocked at it. Ledwo co zamknął drzwi a 
już ktoś zapukał do nich. 

 

ONLY IF, ONLY WHEN, ONLY AFTER, ONLY BY + PAST SIMPLE W DRUGIEJ 
CZĘŚCI ZDANIA 

NP.: Only after washing the dishes did she have time to relax. Dopiero po umyciu naczyń, 
miała czas na odpoczynek. 

 

EMFAZA Z UŻYCIEM PRZECZEŃ NO, NOT 

Not only…. but also – nie tylko….. ale 

Not for…..- ani przez 

on no condition – pod żadnym warunkiem 

under no circumstances – w żadnych okolicznościach 

on no account – pod żadnym pozorem 
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at no time – nigdy 

in no way – w żaden sposób 

nowhere – nigdzie 

not until – dopóki nie (inwersja w drugiej części zdania) 

 NP.: On no account can you disturb us during the meeting.- Pod żadnym pozorem nie 
możecie przeszkadzać nam w trakcie spotkania. 

 

LITTLE (PODKREŚLANIE NEGATYWNE)  

NP.: Little did he know about this situation. Nie wiedział wiele o tej sytuacji. 

 

INWERSJA W TRYBACH WARUNKOWYCH 

ZNIKA WTEDY PARTYKUŁA IF. DOTYCZY TO OKRESU I, II ORAZ III 

I OKRES WYMAGA UŻYCIA SHOULD 

Np.: If you see him, let me know – should you see him, let me know. 

II OKRES WYMAGA WERE +PODMIOT+ CZASOWNIK W BEZOKOLICZNIKU Z TO 

Np.: If I bought this painting, I would be delighted. – Were I to buy this painting, I would be 
delighted. 

III OKRES TO TYLKO PRZESTAWIENIE PAST PERFECT 

Np.: If she had known, she would have reacted for sure – Had she known, she would have 
reacted for sure. 

 

INWERSJA PO SŁOWACH: 

SO + THAT 

NP.: So beautiful was she at the party that every man looked at her.  

SUCH + CZASOWNIK TO BE + RZECZOWNIK + THAT 

NP.: Such was the fore of the tornado that it destroyed the house. 

SUCH+ PRZYMIMOTNIK Z RZECZOWNIKIEM + TO BE +OSOBA +THAT 

Such a handsome guy is he that I felt in love with him. 


