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 Zdanie w stronie czynnej 

 

 They      play     a match   on Saturday. 
     podmiot                      czasownik                   dopełnienie                            dopełnienie dalsze. 

w stronie czynnej        w present Simple                 bliższe 

 

 

                                                                     

A match      is  played   on Saturday. 
          podmiot                                                                                   dopełnienie dalsze 

    w stronie biernej                    czasownik w stronie biernej 

 

Podmiotem w stronie biernej jest dopełnienie ze strony czynnej. 

               Oni grają mecz w sobotę. Mecz jest grany w sobotę. 



 An album  isn’t  recorded   every year.   
 Lots of flights were  cancelled because of 

corona virus. 
 Some new houses have been built in this town. 
 Our house will be redecorated next month. 
 The project must be finished until tomorrow. 
 

Czasownik w stronie biernej tworzymy za pomocą odpowiedniej 

dla danego czasu formy czasownika ‚be’ (np.: is, are, was, were, 

have been, has been, will be)  i  trzeciej formy czasownika (past 

participle).                 



 wykonawca czynności jest nieznany lub nieważny. 

                     The famous painting was robbed last night. 

 wykonawca czynności wynika z kontekstu. 

              The thief was arrested. 

 chcemy szczególnie podkreślić wykonawcę 

czynności. 

              Theese trees were planted by my great grandfather. 

 chcemy podkreślić zaistniałą czynność.  

              Lots of tones of food are wased every day. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  Past Simple 

                                                        

                  Somebody broke the window. 

                   The window was broken. 

 



 Present Perfect 

 
     Liczba pojedyncza 

      Somebody hasn’t broken the window. 

      The window hasn’t  been broken. 

 

    Liczba mnoga 

      Somebody has broken the windows. 

      The windows have been broken. 







  Używamy słówka by  jeśli chcemy powiedzieć przez 
kogo została ta czynność wykonana. 
 
 

   The film „The Lord of the Rings” was  directed by Peter Jackson. 

   Film „Władca Pierścieni” został wyreżyserowany przez Petera Jacksona. 

 

    This song was sung by  The Beatles for the first time. 

    Ta piosenka po raz pierwszy została wykonana przez zespół   

    The Beatles. 





Have  fun  with  the  passive  voice   - 

English  is  spoken  in  lots  of  countries 

around  the  whole  world  and  … 

              in  the outer  space  too. 

 


