
Temat 11: Passive questions. Zadawanie pytań w stronie biernej. 

 

Hello! How are you today? 

Are you ready to learn English? Let’s start! 

 

1. Przypomnij sobie informacje o stronie biernej. W tym celu przeczytaj opracowanie tego 

zagadnienia na stronie 84 w podręczniku. Zwróć uwagę na przykłady w tabelce, które 

pokazują w jaki sposób utworzyć pytania w stronie biernej. 

 

2. Oglądnij film, w którym pokazano jak poprawnie stosować pytania w Passive Voice: 

https://www.youtube.com/watch?v=XTGEjAIEzyI 

 

3. W poniższych tabelach podano przykłady pytań w stronie biernej w czasach Present 

Simple, Past Simple i Future Simple. 

 

                

 

https://www.youtube.com/watch?v=XTGEjAIEzyI


 

 

 

3. Spróbuj uzupełnić zadania 8 i 9 na stronie 47 w ćwiczeniach. 

 

 

 

 



Temat 12: Vocabulary: confusing verbs. Wprowadzenie słownictwa: czasowniki  

o podobnym znaczeniu. 

 

1. Przeanalizuj poniższe pary czasowników o podobnych znaczeniach oraz przykłady ich 

zastosowań w praktyce. Zastanów się jaka jest różnica między tymi czasownikami? 

 

play – grać, zagrać 

practise – ćwiczyć, trenować 

I play the trumpet in an orchestra and I practise for three hours every day. 

 

win – wygrać, zdobyć; you can win a game, prize, match, competition 

beat – pobić, uderzać, pokonać; you can beat an opponent, player 

Nadal won his first Wimbledon title in 2008. He beat Federer in the final. 

 

teach – nauczać, uczyć (kogoś) 

train – kształcić, trenować, szkolić 

My dad taught me to play tennis, but now my coach trains me. 

 

hope – mieć nadzieję 

expect – oczekiwać 

I hope to pass my exams, but I don’t know if I will. I expect my sister will get top marks – she 

always does well. 

 

remember – pamiętać  

remind – przypominać  

I never remember her phone number. Can you remind me what it is? 

 

spend – wydawać (pieniądze), spędzać (czas) 

waste – marnować, tracić 

I spent a lot of money on this phone, but it’s rubbish, so I wasted my money. 

 

2. Wykonaj zadania 5, 6 i 7 na stronie 45 w ćwiczeniach. 

 



Temat 13: Speaking: giving and responding to advice. Wypowiedź ustna: udzielanie rad 

i reagowanie na nie. 

 

1. Posłuchaj nagrania (2.24) i przeczytaj dialog z zadania 1 na stronie 81 w podręczniku. 

Następnie przeczytaj dialog na głos samodzielnie. Przetłumacz słowa i zwroty, których  

nie rozumiesz. Wypisz je w zeszycie. 

 

2. A teraz pora poćwiczyć mówienie  Spróbuj odegrać podobny dialog używając innych 

sportów oraz różnych opinii na ich temat. W zadaniu tym pomogą Ci obrazki z zadania 2. 

 

MATERIAŁY DODATKOWE, DO EGZAMINU: 

Przypominam, że warto rozwiązywać zadania przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, 

które znajdują się na stronie: 

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-

powtorkowych/ 

Jeżeli nie przerabialiście jeszcze próbnych arkuszy egzaminacyjnych z marca tego roku,  

to znajdują się one na stronie: 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/arkusze-probne-2020/ 

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/
https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/arkusze-probne-2020/

