Język angielski VIII a
Nauczyciel: Anetta Brauła-Socha
Materiał do nauki zdalnej: 13.05-19.05
Topic: A weekend in New York – doskonalimy umiejętność rozumienia tekstów słuchanych.
The Passive Voice – poznajemy zasady tworzenia strony biernej w czasach przeszłych
i przyszłych. Use of English – wykonujemy ćwiczenia gramatyczne.
Słownictwo:
unforgettable – niezapomniane
designer – labels – ubrania znanych marek
sightseeing – zwiedzanie
incredible – niewiarygodny
variety – różnorodność
accessories – akcesoria
persuade – przekonywać
ridiculous – niedorzeczny
rude – nieuprzejmy
I Nowy Jork to miasto, a zarazem stan na wschodnim wybrzeżu USA, znany również pod nazwą Big
Apple (Wielkie Jabłko). Z przekazów medialnych zapewne słyszeliście o Statule Wolności, moście
Brooklyńskim, Times Square czy Piątej Alei (Fifth avenue). Dziś posłuchacie rozmowy nt. wizyty w NY.
Odszukajcie nagrania 22 (lub kliknijcie link poniżej) i słuchając nagrania w zadaniu 2/62 wypełnijcie
luki w tekście (nie więcej niż 3 słowa)
https://drive.google.com/open?id=1dDR40L8DL8U_MGcFG0dh77Rt-zkaOP6r
II W zadaniu 3/62 zaznaczcie wyrażenie jednoznaczne z zaznaczonym słowem w zdaniu wyjściowym
(czyli jak inaczej określicie osobę nieuprzejmą, czy wyrażenia: przekonywać, akcesoria czy
niedorzeczny). Odpowiedzi zapiszcie do zeszytu.
III W zadaniu 4/62 zapiszcie do zeszytu nr osoby i odpowiadające jej zdanie, która: zdołała znaleźć
świetną okazję, poszła tylko pooglądać wystawy sklepowe, musiała coś zwrócić, była niezadowolona z
obsługi, uznała, że wszystko było drogie. Np. Speaker 1 …
https://drive.google.com/open?id=1a-ALInC9dheZ5_0iM2Szv1uEOeOZkjvg
IV W następnej części lekcji dowiesz się jak się tworzy stronę bierną w czasach przeszłych i przyszłych.
Wiesz już, że zdania w stronie biernej będą różniły się od siebie jedynie formą czasownika „być”,
ponieważ pozostałe składowe pozostają niezmienne.
Tak więc w czasie Present Simple mamy is/am/are
Present Continuous is/am/are being,
a w czasie

Present perfect have/has been

Czasownik główny zawsze będzie miał formę Past Participle, czyli imiesłowu biernego (3 kolumna
czasowników niereg. lub reg. z końcowką’ed’), czyli np. zrobiony – done, napisany – written,
posprzątany – cleaned itd.
W czasie przeszłym prostym – Past Simple czasownik ‘być’ ma formę ‘was/were’,
a w czasie przyszłym – Future Simple ‘will be’
Tak więc, gdy chcecie powiedzieć w stronie biernej, że książka została napisana przez polskiego
autora – (zaczynacie od podmiotu) The book (wstawiacie właściwą formę czasownika ‘być’ – była)
was (i dalej imiesłów bierny – napisana) written (oraz agenta – wykonawcę czynności
wprowadzonego za pomocą słówka ‘by’) by a Polish author.
Podobnie zachowujecie się w czasie przyszłym Future Simple (pamiętajcie, ze pytania z czasownikiem
‘to be’ tworzy się za pomocą inwersji)
Czy film będzie pokazywany w telewizji? Will the film be shown on TV?
Więcej informacji w podręczniku na str. 152.
Wykonajcie ćwiczenia 2, 4 i 5/ 153 w podręczniku. Postarajcie się wpisać utworzone zdania w treści
maila i wyślijcie na absocha.sp10@gmail.com
Good Luck!

Sprawdźcie, czy dobrze wykonaliście zadania z poprzedniej lekcji, oto poprawne odpowiedzi:
Zad. 1/152
1 TV series are enjoyed by many people.
2 Tea is not grown in Great Britain.
3 The decorations in the shop window is not changed very often.
4 Are a lot of cartoons are watched by children?
5 Tests are not taken by students every day.
6 Is the British Museum visited by lots of people every year?
7 Are trainers worn in winter by almost everybody here?
8 The view from the Eiffel Tower is always admired by tourists.
Zad.4/153
1 My work has already been finished.
2 The new song has not been recorded by the singer yet.
3 A new project on ecology has been discussed by our class.
4 A small dog has been found by my neighbours.
5 Has the new shopping mall been opened yet?
6 20 letters to Santa Claus have been sent by them.
7 My room has not been painted by my father yet.
8 Has a new dance been practised by them at school?
9 Her favourite mug has been broken (by the cat).
10 The plants in Mike’s garden have not been watered (by him).

