
Drodzy Uczniowie! 

Jak Wam idzie nauka języka angielskiego? Mam nadzieję, że dobrze!  W tym tygodniu 

bardzo proszę Was o odrobienie zadania domowego, które jest opisane w temacie 20  

i przesłanie je na mojego maila. Pracę tę chciałabym ocenić  

Życzę Wam miłej nauki! 

 

Temat 18: How is it made? – budowanie zdań w stronie biernej.   

 

1. Przeczytaj poniższe informacje. 

 

STRONA BIERNA W CZASIE TERAŹNIEJSZYM (PRESENT PASSIVE) 

Strony biernej używamy, gdy nie wiemy, kto lub co jest wykonawcą czynności lub gdy nie 

jest to istotne. 

Zdanie w stronie czynnej (active): 

I lock this door at night – zamknąłem drzwi w nocy (ja to zrobiłem). 

Zdanie w stronie biernej (passive): 

This door is locked at night – drzwi zostały zamknięte w nocy (nie wiemy przez kogo). 

Zobacz, jak tworzymy stronę bierną: 

is/are + past participle (czasownik regularny z –ed lub czasownik nieregularny z III 

kolumny z tabeli). 

Zdanie w stronie czynnej (active) Zdanie w stronie biernej (passive) 

I sing the song. The song is sung by me. 

You play the song. The song is played by you. 

He plays the drums. The drums are played by him. 

 

Difficult? Posłuchaj piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=ARaEpSAD-ng  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ARaEpSAD-ng


2. Darcy opowiada o tym, w jaki sposób został zrobiony jego polar. Posłuchaj nagrania (2.36) 

i uporządkuj obrazki we właściwej kolejności. 

a)                         b)                            c)                           d) 

 

 

Posłuchaj nagrania ponownie. Uzupełnij zdania używając strony biernej czasowników  

z ramki. Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

make                 melt                 collect               dry               pull                 cut              clean 

a) First, old plastic bottles are collected from recycling bins. 

b) Then they ____________ up into very small pieces. 

c) The pieces ____________ and then they ____________. 

d) After that, they ____________. 

e) The melted plastic ____________ into long, thin strings. 

f) The fleece material ____________ from these strings. 

 

3. Spróbuj uzupełnić zadania 5, 6 i 7 na stronie 59 w ćwiczeniach. 

Good luck! 

 

 

Temat 19: Home-grown – czytanie i słuchanie w celu ogólnego zrozumienia i uzyskania 

szczegółowych informacji. 

 

1. Spójrz na trzy teksty znajdujące się w podręczniku na stronie 82. Zdecyduj, jakim typem 

tekstu każdy z nich jest: 

a) a note 

b) an e-mail 

c) a web page 

 

 



2. Wykonaj zadanie 2 na stronie 82 w podręczniku. Przeczytaj teksty (1-3). Wybierz 

poprawną odpowiedź A, B albo C. Napisz odpowiedzi w zeszycie. Przetłumacz słówka, 

których nie rozumiesz. 

 

3. Uzupełnij zadania 1 i 2 na stronie 60 w ćwiczeniach. 

 

Temat 20: My interview – uzyskiwanie i przekazywanie informacji. 

 

1. Posłuchaj (nagranie 2.37) wywiadu z Alice znajdującego się na stronie 83 w podręczniku. 

Spróbuj odnaleźć i poprawić siedem błędów w tekście. Zapisz odpowiedzi w zeszycie. 

 

2. ZADANIE DOMOWE (na ocenę): napisz krótki opis swojego miejsca zamieszkania  

i prześlij na mojego maila do 16.05. Opisz: 

- where you live (gdzie mieszkasz), 

- who you live with (z kim mieszkasz), 

- what kind of food you eat (jaki rodzaj jedzenia jesz), 

- your favourite room in your home (ulubiony pokój w Twoim domu). 

 

ZWROTY I SŁÓWKA, KTÓRE POMOGĄ CI W PISANIU. Oczywiście użycie swojej 

inwencji twórczej jest bardzo mile widziane : 

I live in… - mieszkam w… 

            a big/small house – dużym/małym domu 

            a flat – mieszkaniu 

            block of flats – bloku mieszkalnym 

I live with my family – mieszkam z moją rodziną 

I love my home – kocham mój dom 

The best place is the garden. We try to grow our own food. We’ve got lot of fruit trees 

and vegetables – Najlepszym miejscem jest ogród. Próbujemy uprawiać własne jedzenie. 

Mamy dużo drzew owocowych i warzyw. 

I eat lots of fruits and vegetables – jem dużo owoców i warzyw 

My favourite room is… - mój ulubiony pokój to… 

My room is bright and cosy – mój pokój jest jasny i przytulny 

Tha walls are yellow and there are a lot of pictures on the walls – ściany są żółte  

i znajduje się na nich wiele obrazków 



I have a TV and a computer in my room – mam telewizor i komputer w moim pokoju 

It is a magical place – to magiczne miejsce 

 

 

 


