
KLASA 8B  DNIA .14.05

1.TEMAT LEKCJI.
   The passive – grammar reference and exercise.

2. Dzisiejsza lekcja dotyczy użycia strony biernej
    (w czasie Present simple, Past simple, Future simple 
    oraz z be going to), której  stosowanie w j. angielskim jest  
    zdecydowanie bardziej popularne niż w j. polskim, zwłaszcza w
    języku pisanym niż czytanym.
    Proszę przepisać poniższą notatkę.
 
 STRONY CZYNNEJ:  
   
   *używamy, aby podkreślić, że ważny jest wykonawca
     czynności, np.:
     - I sometime write letters. (Present simple)
       Czasami piszę listy.
     - I wrote a letter. (Past simple)
       Napisałem list
     - I will write a letter. (Future simple)
       Napiszę list.
     - I’m going to write a letter. (be going to)
       Zamierzam napisać list.   
   
 STRONY BIERNEJ:
   
     *używamy, kiedy chcemy podkreślić ważność samej   
       czynności, a nie jej wykonawcy. Zdania w stronie biernej 
       tworzymy za pomocą czasownika be w odpowiednim czasie  
       oraz III formy czasownika (past participle). 
       Przyimka by używamy, aby powiedzieć, kto jest wykonawcą  
       czynności np.:
   



 ZDANIA TWIERDZĄCE:       
     - The letters are sometime written by me  . (Present simple)
        Listy są czasami pisane przeze mnie.
     - The letter was written by me. (Past simple)
        List został napisany przeze mnie.
     - The letter will be written by me . (Future simple)
        List będzie napisany przeze mnie.
     - The letter is going to be written by me. (be going to)
        List zostanie napisany przeze mnie.
   
 ZDANIA PRZECZĄCE:
     - The letters are not often written by me. (Present simple)
        Listy nie są często pisane przeze mnie.
     - The letter was not written by me. (Past simple)
        List nie został napisany przeze mnie.
     - The letter will not be written by me . (Future simple)
        List nie będzie napisany przeze mnie.
     - The letter is not going to be written by me. (be going to)
        List nie zostanie napisany przeze mnie.
   
 ZDANIA PYTAJĄCE:
      - Are the letters sometime written by you? (Present simple)
        Czy listy są czasami pisane przez ciebie?
     - Was the letter written by you? (Past simple)
        Czy list został napisany przez ciebie?
     - Will the letter be written by you? (Future simple)
        Czy list będzie napisany przez ciebie?
     - Is the letter going to be written by you? (be going to)
        Czy list zostanie napisany przez ciebie?
  
   *strony biernej używamy także, kiedy nie wiemy, kto
     wykonuje lub wykonał daną czynność, np.:
       The house was built in 2000.  Dom wybudowano w 2000 r..
   *używamy ponadto do opisywania procesów, np.:
       The bread is made… .  Chlep został zrobiony… .



3.Praca domowa – proszę wykonać:
    - ćw.1  s.78 (całe),
    - ćw.4  s.78 (całe).
 
Wciąż czekam na zaległe prace domowe, tj.

1.Sprawdzian podsumowujący rozdział 5.
  Proszę wykonać egzamin ósmoklasisty(5) str.70-71 w zeszycie   
  ćwiczeń. Chciałabym, aby wszyscy uczniowie przysłali mi  
  odpowiedzi do zadań. Jeżeli  macie problemy z  odsłuchaniem   
  zadań, do  których  są  nagrania  ( strefa ucznia link:        
  www.macmillan.pl/strefa-ucznia3. ), pomińcie je. Proszę także  
  wykonać zadanie 8 s.71 w zeszycie ćwiczeń (wypowiedź 
  pisemna). Oceny z tego zadania będą dla mnie sprawdzianem   
  podsumowującym waszą wiedzę z rozdziału 5. Jeżeli ktoś ma 
  problemy techniczne z przesłaniem pracy, proszę o informację.
2. Praca domowa z rozdziału 6: 
 - ćw.3 s.71 (całe - podręcznik), 
 - ćw.4 s.71 (całe), 
 - ćw.5 s.71 (całe).
Zadania również proszę wysłać emailem.
klosowicz.katarzyna@sp3.edu.pl

http://www.macmillan.pl/strefa-ucznia3

