
Dzień dobry. 

Drodzy 8-klasiści! 

Temat: Mowa zależna – przytaczanie pytań. 

Po pierwszych lekcji wiecie już, co to jest mowa zależna i po co się ją stosuje. 

Jeśli ktoś z was ma jeszcze jakieś wątpliwości, czegoś nie rozumie, coś chciałby 

doczytać to zapraszam na https://www.ang.pl/gramatyka/mowa-zalezna . 

Znajdziecie tam wszystkie potrzebne informacje, przykłady oraz ćwiczenie 

(online lub pliki pdf do pobrania na swój komputer). 

Proszę przeczytać sekcję dotyczącą następstwa czasów: 

https://www.ang.pl/gramatyka/mowa-zalezna/nastepstwo-czasow 

oraz sekcję o zmianie zaimków, czasu i miejsca: 

https://www.ang.pl/gramatyka/mowa-zalezna/zaimki-czas-miejsce 

Po przeczytaniu i przeanalizowaniu zagadnień zapraszam do wykonanie 

ćwiczeń online 

1. https://www.ang.pl/cwiczenia/2443/mowa-zalezna-reported-speech 

2. https://www.ang.pl/cwiczenia/2474/nastepstwo-czasow 

3. https://www.ang.pl/cwiczenia/2473/mowa-zalezna-zaimki 

UWAGA wpisujemy do zeszytu przedmiotowego: 

Aby przytoczyć pytanie używamy czasownika wprowadzającego: 

I / She asked… - Zapytałem… / Zapytała…. 

I wondered… - Zastanawiałem się… 

He wanted to know… - Chciał wiedzieć… 

W konstrukcji pytań zmieniamy te same elementy (czasy, zaimki, określenia 

czasu). Pytania w mowie zależnej mają szyk zdania twierdzącego. 

Pytania ogólne 

„Is Sheila your sister?” 

She asked if Sheila was my sister. 

“Are you feeling better now?” 
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The doctor asked Eve if she was feeling better then. 

“Did your dad study chemistry?” 

He wanted to know if my dad had studied chemistry. 

Pytania szczegółowe 

“How much do you earn?” 

She asked how much I earned. 

“What time will you be back tomorrow?” 

Mum asked her what time she would be back the next day. 

“How long has your father been there?” 

Bob asked how long my father had been there. 

 

Podane przykłady wpisz do zeszytu pod dzisiejszym tematem. 

 

Aby przećwiczyć tworzenie mowy zależnej wykonaj następujące ćwiczenia: 

podręcznik str. 96 ćw. 11, 12 (odpowiedzi do tego ćwiczenia zapisz w zeszycie) 

zeszyt ćwiczeń str. 114, ćw. 2. 

Dziś niczego nie odsyłamy       

 

UWAGA! Kartkówka!!!! 

poniedziałek 11.05 

• pytania pośrednie 

• czas Past Perfect 

Proszę się solidnie przygotować i sprawdzić godzinę oddania kartkówki. 

Pozdrawiam 

AK 

 


