
Klasa Ih g, Język angielski, nauczyciel: Rafał Krawczyk

                                                                  Lesson                                            24 th April, 2020
Topic: Relative pronouns – grammar in use.

1. Zapisz datę, temat i przeanalizuj przykłady podane na stronie 36 (w niektórych 
wydaniach może to być str. 40). zadanie 1a w tabelce gramatycznej, to prezentacja 
zaimków względnych w przykładach. Przeczytaj i przetłumacz na polski. Następnie 
zapisz w zeszycie jak poniżej:

Zaimek who (lub that) dotyczy ludzi i oznacza który, która, które.
Zaimek which (lub that) dotyczy przedmiotów i oznacza który, która, które.

Zaimek whose dotyczy ludzi i przedmiotów i oznacza czyj, czyja, czyje.
Zaimek where dotyczy miejsc i oznacza gdzie.
Zaimek when dotyczy czasu i oznacza kiedy.

2.  Następnie przeczytaj polecenie 2 z tej samej strony i wybierz zdania, gdzie zaimek 
może być pominięty. ( Pominąć można tylko who, which lub that, gdy po tym 
zaimku jest podmiot a nie czasownik. Np. This is the house (which) we live in. We to 
podmiot / osoba więc which można pominąć. Jednak w zdaniu This is the house 
which is big, mamy czasownik is, zatem nie można pominąć zaimka).

3.  Następne zadanie polega na uzupełnieniu luk wyrazami podanymi pod tekstem. 
W zeszycie należy zapisać same odpowiedzi, np. ex. 3 / 37  1)where, 2)..., itd. W 
ostatnim zadaniu nr4, trzeba połączyć fragmenty w pary zdań i zapisać w gotowej 
wersji z zaimkiem jak poniżej: Mumbai, or Bombay is the place where they make  
Bollywood films.(Łącznie 6 zdań). Dodaj dwa samodzielnie zbudowane zdania z 
zaimkami, wzorując sie na przykładach z książki.

Jest to praca do wykonania samodzielnie, w podręczniku i zeszycie. Termin realizacji 
zadania 29.04.2020. Jeśli błędy oraz przykłady będą identyczne, to praca nie będzie 
oceniana.
PS Przypominam  o nadsyłaniu  zdjęć z wykonanymi zadaniami na mój adres mailowy 
r.krawczyk0@poczta.onet.pl . Są osoby, które jeszcze się ze mną nie kontaktowały. Zachęcam 
do aktywności, aby uniknąć problemów z wystawianiem ocen na koniec roku.
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