
Dzień dobry.Witam klasę 6! 

Dziś dość trudny temat.  

Proszę o uwagę i skupienie. 

PRZEPISZ NOTATKĘ DO ZESZYTU PRZEDMIOTOWEGO! 

Temat: Electricity is produced here. – Strona bierna – wprowadzenie. 

Przeczytaj uważnie podane zdania i porównaj je. 

Oto zdania w stronie czynnej: 

They grow vegetables on the farm. – Oni uprawiają warzywa w gospodarstwie.  

People recycle a lot of things in Melford. – Ludzie ponownie przetwarzają w 

Melford wiele rzeczy. 

I lock the door at night. – Zamykam drzwi na noc. 

I w stronie biernej: 

Vegetables are grown on the farm. – Warzywa są uprawiane w gospodarstwie.  

A lot of things are recycled in Melford. – Wiele rzeczy jest ponownie 

przetwarzanych w Melford. 

The door is locked at night. – Drzwi są zamykane na noc. 

 

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

gdy nie jest to istotne. Skupiamy się bardziej na czynności/procesie niż na jej 

wykonawcy. 

Popatrz jak tworzymy stronę bierną: 

IS/ARE + past participle(3 forma czasownika) 

Np.  is locked 

   are recycled 

are grown 

 

Aby poprawnie używać strony biernej trzeba dobrze znać formy czasowników. 

 



Ćwiczenie 1. (wpisz do zeszytu) 

Podaj poprawną formę past participle (3 formę) następujących czasowników. 

np. eat – eaten 

np. play - played 

• go – 

• make – 

• grow- 

• start – 

• wake up – 

• break – 

• watch – 

• know –  

• drink – 

• feed – 

• see – 

 

Ćwiczenie 2. 

Uzupełnij zdania w stronie biernej poprawną formą czasownika to be (is lub 

are). Zdania można wydrukować i wkleić lub przepisać do zeszytu. 

 

English …………………. spoken in Australia. 

More chocolate ………………………. eaten in the USA than in any other country. 

We …………………….. woken by birds every morning. 

Football …………………… played by 2 teams of 11 players. 

Our windows …………………….. cleaned once a month. 

 

Ćwiczenie 3. 

Podręcznik str. 81 

Napisz w zeszycie ćw. 7 oraz ćw. 11 

 



Ćwiczenie 4. 

Zobacz film na YouTube, który pomoże Ci zrozumieć, czym jest strona bierna. 

https://www.youtube.com/watch?v=W1_IRU6zx9g 

A może zaśpiewasz piosenkę i nauczysz się strony biernej! Polecam! 

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

 

Zdjęcia notatek w zeszycie proszę wysłać do soboty 18.04 na adres 

kaniaagata77@gmail.com . Jeśli ktoś nie zrobił tego jeszcze z notatkami ze 

środy 15.04 to można wysłać w jednej wiadomości. 

Pozdrawiam. 

AK 
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