
11th May 

Class 8 
 

She said she liked me. – Zdania oznajmujące i przeczące w mowie zależnej.  
 

- znam zasady tworzenia mowy zależnej 

- umiem przytoczyć to, co ktoś powiedział 

 

Mam nadzieję, że pamiętasz z poprzedniej lekcji, co to jest mowa zależna. 

Dziś dowiesz się, jak po angielsku przytoczyć czyjeś słowa. 

 

Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu, z którego dowiesz się, o co chodzi w „reported statements”. 

https://www.youtube.com/watch?v=wM0zwX_GEF8 
 

Jeśli zapamiętasz jak zmieniają się czasy i wyrażenia czasowe oraz nie pogubisz się w tym, kto i o kim 

mówi – będziesz mistrzem! 
 

 

NOTATKA DO ZESZYTU (możesz wydrukować i wkleić): 

Jak zmieniają się formy czasowników w mowie zależnej: 
 

present simple → past simple 

„I watch horrors,” Kate said.  „Oglądam horrory”, powiedziała Kate. 
 

- Kate said (that) she watched horrors.   Kate powiedziała, że ogląda horrory. 

present continuous → past continuous 

„I am watching horrors,” she said.  

- She said (that) she was watching horrors. 

 

past simple → past perfect simple 

„I watched horrors,” she said.  

- She said (that) she had watched horrors. 

 

present perfect simple → past perfect simple 

„I have watched horrors,” she said.  

 

 
- She said (that) she had watched horrors. 

 
will → would 

„I will watch horrors,” she said.  
 
 

- She said (that) she would watch horrors. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wM0zwX_GEF8


must → had to 

„I must watch horrors,” she said.  
 
 

- She said (that) she had to watch horrors. 
 

should → should 
 

„I should wash carrots,” she said.  
 
 

- She said (that) she should wash carrots. 
 

can → could 
 

„I can watch a horror,” she said.  
 
 

- She said (that) she could watch a horror. 
 

 
 

A teraz zestawienie następstwa czasów w tabeli: 
 

Direct speech  Reported speech 

present simple 
watch 

don’t watch/ doeasn’t watch 
→ 

past simple 
watched 

didn’t watch 

present continuous 
am/is watching  

am not / isn’t watching 
 

are watching 
aren’t watching 

→ 

past continuous 
was watching 

wasn’t watching 
 

were watching 
weren’t watching 

past simple 
watched 

didn’t watch 
→ 

past perfect simple 
had watched 

hadn’t watched 

present perfect simple 
have/has watched 

haven’t/hasn’t watched 
→ 

past perfect simple 
had watched 

hadn’t watched 

will 
will watch 

won’t watch 
→ 

would 
would watch 

wouldn’t watch 

must 
must watch 

mustn’t watch 
→ 

had to 
had to watch 

didn’t have to watch 

should 
should watch 

shouldn’t watch 
→ 

should 
should watch 

shouldn’t watch 

can 
can watch 

can’t watch 
→ 

could 
could watch 

couldn’t watch 

 
 
 
 



A Przepisz podane zdania zamieniając je na mowę zależną. 

Zanim zrobisz ćwiczenie, przeczytaj przykłady. Kolorem zaznaczyłam słowa, które trzeba zmienić. 

 

"I live in Paris."     →  He said he lived in Paris. /On powiedział, że mieszka w Paryżu./ 

“My name is John.”  →  He said his name was John. /On powiedział, że ma na imię John./ 

“I’m writing a letter.” → She said she was writing a letter. 

 

 I don’t like the idea. He said ………………………………………………………………… 

 The car isn’t in my house. She said ………………………………………………………….. 

 My computer is broken. He said ……………...……………………………………. 

 I’m learning English. She told me ……………………...…………………………………………………... 

 Meg has had a car accident. Tom said ………………………………………………………………. 

 I don’t know what Fred is doing.  He said …………………………………………………… 

 I haven’t seen Diane recently.   She said ……………………………………………..……. 

 I can drive. She said…………..……………………………………………………………… 

 

W filmiku była mowa o zmianach pewnych wyrażeń. Przepisz (wklej) tabelę do zeszytu. 
 

Mowa wprost/ Direct speech Mowa zależna/ Reported speech 

this  that 

here there 

yesterday the day before, the previous day 

last week the week before 

ago before 

today that day 

this morning that morning 

tomorrow the next day, the day after, the following day 

next Friday the next Friday, the following Friday 

 

“I will go there tomorrow,” she said. 

 

She said (that) she would go there the next day.  
 

B Przepisz podane zdania zamieniając je na mowę zależną. 

Zanim zrobisz ćwiczenie, przeczytaj przykład. Kolorem zaznaczyłam słowa, które trzeba zmienić. 
 

“I can’t come to your party next week.” 

She told me she couldn’t come to my party the following week. 

 I spoke to Jane last week. She said…………………………………………………………. 

 I’ll see you tomorrow. She told me………………………………………………………………. 

 I saw her this morning. He said………………………………………………………………. 

 I met her about three months ago. He said…………………………………………………. 

 We’ll see her next summer. They said…………………………………….………………… 

Zadania A i B prześlij do środy, 13 maja. 



Im więcej zdań przekształcisz, tym sprawniej będziesz posługiwać się mową zależną. 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień, napisz.  

 

Zadania na 13-14 maja. 

Zaznacz właściwą formę czasownika w mowie zależnej: 

https://www.liveworksheets.com/iu80411hj 

Przeczytaj zdanie w mowie bezpośredniej. Zaznacz poprawnie przekształcone zdanie na mowę zależną: 

https://www.liveworksheets.com/sb20476gp 

Wpisz czasownik we właściwej formie (w mowie zależnej): 

https://www.liveworksheets.com/sx128648el 

 

Zadanie dla chętnych: 

Oczywiście mowa zależna – uzupełnij brakujące fragmenty zdań w mowie zależnej. 

https://www.liveworksheets.com/fl15860ob  

 

Rozwiązania zadań z liveworksheets prześlij do czwartku 14 maja. 

 

 

Powodzenia! 
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