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PERÍFRASIS DE INFINITIVO
(z bezokolicznikiem)

Lista peryfraz wskazujących na początek danej czynności:

empezar (comenzar) a
Zacząć coś robić.Mañana empiezo a estudiar ruso.

echar(se) a

Mi hija menor cuando ve a una 
mariposa nocturna siempre se 

echa  a gritar y a correr en círculos,              
les tiene mucho miedo.

Nagle zacząć coś robić. 
Przy tej peryfrazie mamy 
ograniczoną liczbę 
czasowników, bo nie każdy 
będzie logicznie pasował. 
Czasowniki, które bardzo 
dobrze pasują to czasowniki 
związane z ruchem (correr, 
volar, andar, itd.), które 
preferują wersję echar oraz 
inne czasowniki np. reír, 
llorar, llover, preferujące 
użycie wersji zwrotnej 
echarse.

Jutro zaczynam uczyć się rosyjskiego.

Moja młodsza córka zawsze jak 
widzi ćmę to nagle zaczyna krzyczeć            
i biegać w kółko, bardzo się ich boi.

romper a

Después de escuchar la noticia del 
número de las víctimas del atentado, 

todos rompimos a llorar.

Gwałtownie zacząć 
coś robić, wybuchnąć. 
Ze względu na swoją 
charakterystykę również 
występuje z ograniczoną 
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liczbą czasowników, np. reír,  
llorar, gritar, hablar.

Po usłyszeniu wiadomości                     
o numerze ofiar z zamachu, wszyscy 

wybuchnęliśmy płaczem.

Różnica pomiędzy peryfrazą echarse a, a romper a jest taka, 
że czasownik romper sugeruje nam, że coś się zdarzyło bardziej 
gwałtownego, często nieoczekiwanego.

ponerse a Zacząć coś robić. 
Wymagana jest tutaj chęć 
i wysiłek wykonującego, 
dlatego również i tutaj nie 
każdy czasownik będzie 
pasować. Np. nie pasują 
czasowniki takie jak 
anochecer czy amanecer.

Możemy jednak dodać 
czasowniki takie jak llover 
czy nevar. W końcu nigdy 
nie jesteśmy pewni czy 
jednak będzie padać, 
czy nas ta wielka czarna 
chmura ominie, a ze 
zmierzchem już takiej opcji 
nie ma. Zawsze nadejdzie!

Cuando me enteré del examen de 
Filosofía, me he puesto a estudiar 

como loca.

Kiedy dowiedziałam się o egzaminie 
z filozofii, zaczęłam się uczyć jak 

szalona.

darle (a alguien) por Zacząć robić coś, czego 
zazwyczaj nie robimy. Kiedy 
mamy zachciankę, albo 
jakąś chęć na wykonanie 
danej czynności; przyjść 
komuś coś do głowy.

Esta mañana me ha dado por limpiar 
toda la casa.

Tego ranka wzięło mnie na 
wysprzątanie całego domu.
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9. No  bromas, tengo una jaqueca enorme.

a. me pongo a
b. estoy por
c. estoy para

10. Maribel empezó a trabajar como camarera pero poco a poco 
 ser la ejecutiva del restaurante.

a. vino a
b. acabo por
c. llegó a

11. A mi suegro  dejarse el bigote.

a. le ha dado por
b. ha de
c. viene a

2. Completa las frases con las perífrasis adecuadas. Dopasuj 
odpowiednio peryfrazy do zdań.

a. Al final de todo,  perder todo el dinero en la Bolsa.

b. No sé si lo ves, pero parece que  llover. Mejor llevemos 
un paraguas.

c. Si quieres que te suban el sueldo,  hablar con tu jefe.

d. Cada año  hacer las resoluciones de Año Nuevo.

e. Después de una pregunta incómoda, el ministro  
terminada la rueda de prensa.

tener que      llegar a       volver a        dar por       estar para
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7. ¿Cómo entiendes estas frases? Elige la opción correcta.                   
Jak rozumiesz te zdania? Wybierz prawidłową opcję. 

1. No me creo que hayas dejado de comer chocolate.

a.   tú ya no comes chocolate
b.   tú has comido todo el chocolate
c.   tú me has dejado el chocolate 

2. Mi profesora viene a tener unos 40 años.

a.   ella tiene 40 años
b.   me parece que tiene 40 años, pero la verdad es que no tengo ni idea
c.   ella tiene más o menos 40 años

3. Cuando mi hermana murió en un accidente, mis padres nunca 
volvieron a hablar de ese día ni de su muerte.

a.   los padres ya no hablan del accidente ni de la muerte de su hermana
b.   los padres frecuentemente hablan de su hermana y del día del  

accidente
c.   los padres olvidaron ese día y lo que pasó

4. Javier está discutiendo con su novia.

a.   Javier quiere discutir con su novia
b.   Javier ya no habla con su novia
c.   Javier habla ahora con su novia

5. Paco viene diciéndonos que no sabe nada de lo que ha pasado.

a.   es la primera vez que Paco no sabe de lo que ha pasado


