
Temat 4: Speaking: describing a crime. Wypowiedź ustna: opis przestępstwa. 

1. Posłuchaj (nagranie 2.15) i przeczytaj dialog na stronie 67 w podręczniku. Odpowiedz  

na pytanie: Where was the bike stolen from? 

2. Zapisz zwroty służące do okazywania zainteresowania czyjąś wypowiedzią w zeszycie: 

I can’t believe it! – Nie wierzę! 

Really? – Naprawdę? 

You’re joking! – Chyba żartujesz! 

That sounds awful! – To brzmi okropnie! 

Tell me what happened – Powiedz, co się stało. 

That’s absolutely incredible – To jest wprost niewiarygodne! 

 

Temat 5: Writing: a narrative. Wypowiedź pisemna: relacja wydarzeń. 

1. Posłuchaj (nagranie 2.16) i przeczytaj modelowy tekst ze strony 68 w podręczniku. 

Przetłumacz zwroty i słownictwo, którego nie rozumiesz. 

2. Przeczytaj tekst ponownie. Znajdź odpowiedzi na poniższe pytania i zapisz je w zeszycie. 

- Who was Jake with? (Z kim był Jake?) 

- What happend when they were walking down the street? (Co się wydarzyło, kiedy 

spacerowali ulicą?) 

- What did the man look like? (Jak mężczyzna wyglądał?) 

- Why couldn’t they see the man very well? (Dlaczego nie mogli zobaczyć dobrze 

mężczyzny?) 

- Why did they call the police? (Dlaczego zadzwonili na policję?) 

3. Napisz wpis na blogu, w którym opiszesz przestępstwo, którego byłeś świadkiem.  

W zadaniu: 

- napisz kiedy przestępstwo miało miejsce; z kim wtedy byłeś i co robiliście; 

- zrelacjonuj co się wydarzyło i co widziałeś; 

- opisz jak zareagowałeś na tę sytuację. 

Wyślij przygotowany wpis na bloga (w formie zdjęcia w zeszycie; wypracowania w edytorze 

tekstu) na mojego maila: w.matejkogaura@gmail.com do 4.04.2020 r. 
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Temat 6: The passive. Stosowanie strony biernej. 

1. Przeczytaj poniższe informacje o stronie biernej. 

 

Strona bierna jest po to, że czasem nie ma znaczenia, kto coś robi, tylko liczy się fakt,  

że to jest robione. Po angielsku strona bierna to Passive Voice. Można stronę bierną 

sprowadzić do takiej zasady: to takie zdania, które mówią o tym, że coś jest (było lub 

będzie) robione, a nie że ktoś coś robi, np.: 

My leg is broken – Moja noga jest złamana. 

This T-shirt was made in China – Ta koszulka została zrobiona w Chinach. 

The thief will be caught – Złodziej zostanie złapany. 

Uproszczony wzór na zdanie w stronie biernej: 

 

RZECZ + TO BE (W DOWOLNYM CZASIE) + III FORMA CZASOWNIKA 

 

Tabela, która ilustruje jak wygląda zamiana strony czynnej na bierną. 

W stronie biernej czasownik be zastąpił czasownik główny (w tym przypadku break)  

w identycznej formie, a potem na koniec dopisano jeszcze III formę czasownika. 

FORMA/ CZAS STRONA CZYNNA STRONA BIERNA 

bezokolicznik to break to be broken 

bezokolicznik bez to break be broken 

-ing breaking being broken 

Present Simple breaks is broken 

Present Continous is breaking is being broken 

Present Perfect has broken has been broken 

Past Simple broke was broken 

Past Continous was breaking was being broken 

Past Perfect had broken had been broken 

Future Simple will break will be broken 

Future Continous will be breaking will be being broken 

Powyższej tabelki nie uczymy się na pamięć. Na jej podstawie staramy się zrozumieć, jak 

funkcjonuje strona bierna. W tabeli założono, że wszystkie czasy dotyczą osoby he/she/it 

(gdyby np. w Present Simple osobą było you, będziemy mieć w tabeli odpowiednio break  

i are broken). 



przez…? – by? 

Najczęściej w stronie biernej nie mówimy przez kogo dana rzecz została zrobiona – w tej 

strukturze liczy się fakt, a nie wykonawca. Jeżeli chcemy to zaznaczyć, do tego służy słowo 

by, np.: 

This book was written by Carl – Ta książka została napisana przez Carla. 

The pie will be baked by Jenna – Ciasto zostanie upieczone przez Jennę. 

My bike has been stolen by that kid! – Mój rower został skradziony przez tego dzieciaka! 

 

Przykłady zdań, w których zamieniamy stronę czynną na bierną. Takie zadanie może pojawić 

się na egzaminie ósmoklasisty. 

 People make modern footballs of plastics. – strona czynna, Present Simple 

Modern footballs are made of plastics (by people). – strona bierna 

 We eat strawberries at Wimbledon. – strona czynna, Present Simple 

Strawberries are eaten (by us). – strona bierna 

 People knew antibiotics in the 1930s – strona czynna, Past Simple 

Antibiotics were known in the 1930s (by people) – strona bierna. 

 

2. Postaraj się uzupełnić zadania 1, 2, 3, 4 i 5 ze stron 46-47 w ćwiczeniach. 

W miarę możliwości prześlij mi zdjęcia / skany uzupełnionych ćwiczeń na maila do końca 

tygodnia. 

Powodzenia! 

3. Posłuchaj piosenki o stronie biernej  

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

 

PONIŻEJ ZAŁĄCZAM ODPOWIEDZI DO ĆWICZEŃ, KTÓRE MIELIŚCIE 

PRZEROBIĆ DWA TYGODNIE TEMU. Proszę sprawdzić swoją pracę. W razie pytań, 

proszę pisać na maila. 
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MATERIAŁ DODATKOWY, nieobowiązkowy: 

 

Dla ambitnych do oglądania: 

https://www.youtube.com/watch?v=W1_IRU6zx9g – active versus passive voice 

 

Jeszcze raz do poczytania: 
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