
Temat 19: Powtórzenie mowy zależnej (reported speech). Czasowniki stosowane  

w mowie zależnej. 

 

1. Przeczytaj informacje o mowie zależnej (reported speech). 

 

W MOWIE NIEZALEŻNEJ (DIRECT SPEECH) przytaczamy dosłowną wypowiedź 

innej osoby, używając cudzysłowiu. 

MOWY ZALEŻNEJ (REPORTED SPEECH) używamy, aby zrelacjonować to, co powie-

działa inna osoba. W mowie zależnej nie używamy cudzysłowiu. W języku angielskim  

w przypadku gdy czasownik w zdaniu głównym występuje w czasie przeszłym, stosujemy 

zasadę następstwa czasów, czyli „cofamy się o jeden czas”. Jeśli przytaczana wypowiedź jest 

w czasie teraźniejszym, to w mowie zależnej stosujemy czas przeszły. 

 

W mowie zależnej zmianie ulegają również określenia czasu: 

‘I want to go shopping next week’ said Amy. 

Amy said that she wanted to go shopping the following week. 

 



Aby przekazać pytanie otwarte, używając mowy zależnej, stosujemy szyk zdania 

oznajmującego – stawiamy podmiot zdania przed czasownikiem głównym i nie używamy 

czasowników posiłkowych. 

 

Aby przekazać pytanie zamknięte (typu „Czy…?”), używając mowy zależnej, przed 

podmiotem zdania stawiamy if albo whether. 

 

 

2. Posłuchaj (nagranie 2.31) czasowników stosowanych w mowie zależnej. Powtórz  

je za nagraniem. 

admit – przyznawać się 

agree – zgadzać się 

announce – ogłaszać  

complain – narzekać  

explain – wyjaśniać  

invite – zapraszać  

offer – oferować  

promise – obiecywać  

refuse – odmawiać  

suggest – sugerować  

tell – mówić  

warn – ostrzegać 

 

3. Wykonaj zadania 6, 7 i 8 na stronie 51 w ćwiczeniach. 



Temat 20: Speaking: talking about inventions. Wypowiedź ustna: wypowiedź na temat 

wynalazków. 

 

1. Posłuchaj dialogu (nagranie 2.33) znajdującego się na stronie 91 w podręczniku. 

Odpowiedz na pytania: 

What inventions were mentioned in the dialogue? 

What does Damon think was probably the most interesting invention? 

What does Nina think was probably the most interesting invention? 

 

 

 

2. Zapoznaj się z następującymi zwrotami: 

Zwroty służące do zgadzania się z opiniami: 

I totally agree. 

You’re absolutely right. 

I suppose so. 

Zwroty służące do nie zgadzania się z opiniami: 

I don’t agree at all. 

I’m sorry but I don’t agree. 

 

Temat 21: Writing: a for and against essay. Wypowiedź pisemna: rozprawka  

za i przeciw. 

 

1. Posłuchaj (nagranie 2.34) i przeczytaj rozprawkę znajdującą się na stronie 92  

w podręczniku. Zwróć uwagę, że rozprawka ma charakter formalny. 

 

2. Rozprawka za i przeciw ma następującą BUDOWĘ: 

a) Wstęp – krótkie przedstawienie zagadnienia. Zauważenie, że problem ma pozytywne  

i negatywne aspekty. 



b) Argumenty przemawiające za danym problemem. 

c) „Argumenty przeciw” – wady, cechy negatywne danego zagadnienia. 

d) Podsumowanie – osobiste spojrzenie na daną kwestię. 

 

3. SFORMUŁOWANIA PORZĄDKUJĄCE WYPOWIEDŹ PISEMNĄ: 

On the one hand – z jednej strony 

On the other hand – z drugiej strony 

However – jednakże  

One advantage is – jedną zaletą jest 

Another advantage is – kolejną zaletą jest 

Lastly – w końcu 

Firstly – po pierwsze 

Secondly – po drugie 

Finally – w końcu, ostatecznie 

 


