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Lesson 10    At a shop   - taking things back ……. 

 

Nie zawsze jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani zakupionym towarem. Czasami jesteśmy 

zmuszeni zwrócić produkt do sklepu i wyjaśnić powód naszej decyzji. W takiej sytuacji przydatna  

okaże się tzw. strona bierna.  Konstrukcji tej używamy w sytuacjach , gdy sama czynność jest 

ważniejsza od osoby, która jest jej sprawcą. Czasami  nie wiemy, kto jest sprawcą danej czynności, 

zdarza się, że ta informacja jest oczywista lub nieważna i wtedy nie ma potrzeby, by ją 

zamieszczać w zdaniu.. 

Np.  

The shirt is stained.   Koszula jest poplamiona. 

The screen is scratched.  Ekran jest porysowany. 

The camera is broken.  Aparat jest popsuty. 

 

Stronę bierną tworzymy  za pomocą  czasownika „być”  użytego we właściwym czasie i formie 

oraz dodając czasownik  główny z końcówką „ed” w przypadku czasowników regularnych. Jeśli 

czasownik, którego chcemy użyć jest czasownikiem nieregularnym, wtedy używamy III formy 

(zobacz tabelę czasowników nieregularnych strony 92-94 w podręczniku). 

Przykłady: 

Czas / konstrukcja Strona czynna Strona bierna 

 

Present Simple 

Czas teraźniejszy prosty 

 

Somebody unloads a truck.   

 

 

A truck is unloaded.  

 

Past Simple 

Czas przeszły prosty 

 

Somebody unloaded a truck.   

. 

 

A truck was unloaded.  

 

Future Simple 

Czas przyszły prosty 

 

Somebody will unload a truck.   

. 

 

A truck will be unloaded.  

 

Present Perfect 

Czas teraźniejszy perfect 

 

Somebody has unloaded a truck.   

 

A truck has been unloaded.  
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Present Continuous 

Czas teraźniejszy ciągły 

 

Somebody is unloading a truck.   

 

 

A truck is being unloaded.  

 

Modals 

Czasowniki modalne 

 

Somebody should unload a truck.   

Somebody can  unload a truck 

 

 

A truck should be unloaded. 

A truck can be unloaded. 

 

 

 

Strona bierna (wraz  czasownikami modalnymi) często pojawia się w różnego rodzaju ogłoszeniach, 

regulaminach, procedurach itp. 

Vehicles can’t be left running idle.  Pojazdy nie mogą być pozostawione na jałowym biegu. 

The office is closed on Mondays. Biuro jest zamkniete w poniedziałki. 

Vehicles will be towed away.  Pojazdy będą odholowane. 

 

 

Drills:    

 Ex1. 

Zamień podane niżej zdania na zdania w stronie biernej, tak jak w  poniższym przykładzie: 

Przykład:   

Podpowiedź:        Odpowiedź: 

 Somebody cleans the cab once a week.     The cab is cleaned once a week. 

Somebody trained all the drivers.     All the drivers were trained. 

 

 

1. Drivers can park the trucks there.  The trucks …. 

2.  Somebody weighs the shipment.   The shipment …. 

3. They collect the documents here.   The documents … 

4. Somebody serves lunch    Lunch … 

5. Somebody filled the petrol tank.  The petrol tank  … 
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6. They fired a lot of people.   A lot of people … 

 

Key: 

Drills:    

Ex1. 

Zamień podane niżej zdania na zdania w stronie biernej, tak jak w  poniższym przykładzie: 

Przykład:   

Podpowiedź:        Odpowiedź: 

 Somebody cleans the cab once a week.     The cab is cleaned once a week. 

Somebody trained all the drivers.     All the drivers were trained. 

 

1. Drivers can park the trucks there.  The trucks can be parked there. 

2.  Somebody weighs the shipment.   The shipment is weighed. 

3. They collect the documents here.   The documents are collected here. 

4. Somebody serves lunch    Lunch is served. 

5. Somebody filled the petrol tank.  The petrol tank  was filled. 

6. They fired a lot of people.   A lot of people were fired. 

 

 

 

 


