
Inwersja w krótkich odpowiedziach typu So do I, Nor do I.

Inwersję tego rodzaju ilustrują przykłady:
Wypowiedź osoby X Dopowiedzenie osoby Y

pozytywna
He comes early. (On przychodzi wcześnie.) a) So he does. (Tak, tak jest istotnie). 

b) So do I. (I ja też przychodzę wcześnie).

negatywna

He doesn't come early. a) No, he doesn't. 
(On nie przychodzi wcześnie)                 (Tak, on nie przychodzi wcześnie.)

b) Neither do I. (Ani ja nie przychodzę wcześnie).

Jak z tych przykładów widać, nie wprowadza się inwersji, jeżeli wypowiedź i dopowiedzenie mają ten sam 
podmiot, tj. jeżeli mówią o tej samej osobie (X mówi o niej i Y mówi o natomiast w dopowiedzeniu 
wprowadzamy inny podmiot (Y mówił o innej osobie niż X), to wówczas stosujemy inwersję. niej). Jeżeli
W dopowiedzeniach tego typu stosuje się tylko czasowniki posiłkowe.

Utwórz dopowiedzenia z inwersją lub bez inwersji zależnie od podanego podmiotu dopowiedzenia:

1. We can swim. (I)
2. He must do it again. (We)
3. John is at school. (Mary)
4. You have a large family. (I)
5. Your brother has gone to Cracow. (My sister)
6. He works in that office. (His wife)
7. They will come to the club tomorrow. (We)
8. I went home very early. (I)
9. Maybe you are right. (I)
10. We often take a walk in the park. (We)
11. You were tired after the walk. (You)
12. I like him very much. (I)

Uwaga: W języku angielskim wyrażając zgodę z czyimś sądem negatywnym używamy przeczenia, a nie jak 
po polsku twierdzenia, np.:

Wypowiedź osoby X Dopowiedzenie osoby Y
He does not come early. On nie przychodzi wcześnie. No, he doesn't. Tak, on nie przychodzi.

Do następujących wypowiedzi negatywnych utwórz dopowiedzenia inwersją lub bez inwersji, zależnie od 
podanego w nawiasie podmiotu dopowiedzenia:

1. I could not trust him. (I)
2. Mary didn't write to him. (John)
3. We haven't taken our overcoats. (we)
4. She doesn't like him. (she)
5. I haven't much time. (I)
6. They shouldn't do that. (you)
7. Mr Jones doesn't speak French. (his wife)
8. He wasn't nice to you. (I)
9. I am not guilty. (he)
10. They won't help you. (they)


