
Thursday, 26
th

 March 

 Class 8e 

 

I met a girl who was scared of spiders – relative clauses. 

(Zdania względne.) 

 

 

- Znam zaimki względne: who, which, that, whose, where; 

- Używam w wypowiedziach zdań z zaimkami względnymi. 

 

 

Pamiętasz, co oznaczają słowa: who, which & where? 

Do czego odnoszą się w zdaniach? 

 

 

 

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym filmiku: https://bit.ly/3dmlB0s 

 

Tak, chwilowo zmieniłam wygląd – dwa tygodnie w kwarantannie ;-P 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3dmlB0s


 

Powtórzmy: 
 

who/that = który, która, którzy, które     - w odniesieniu do osób 

 Where is the man who caught a coronavirus? /Gdzie jest człowiek, który złapał koronawirusa?/ 

 

which/that = który, która, którzy, które   - w odniesieniu do rzeczy 

 His wife has got a shop which/that sells all kinds of bags.  

 

Uzupełnij: Częściej używamy ............................ i .............................. niż .............................. 
 

 

whose = którego, której, których  
 

 I know a man WHOSE wife is Asian. /Znam mężczyznę, którego żona jest Azjatką./ 

 The woman WHOSE son kicked me is my English teacher.  

               /Kobieta, której syn kopnął mnie, jest moją nauczycielką angielskiego./ 

 

where = gdzie 

 This is the park WHERE I met my husband. 

 

Zapamiętaj: who, which, that, whose, where itp. odnoszą się do słów, które są przed nimi! 

 

Uzupełnij zdania używając WHO, WHICH / THAT, WHOSE lub WHERE. 
 

0 I don’t like people    who  tell lies. 

00 Where’s the money which / that  was in my bag? 
 

1. What’s the name of the girl ………………works at the cinema? 

2. The shop ………………I buy most of my clothes is called Loona. 

3. I don’t like books ………………have sad endings. 

4. The place ………………he works is in Seaview Street. 

5. The film is about a spy ………………wife betrays him. 

6. Do you know anyone ………………has got a computer like mine? 

7. People ………………talk at the cinema are very annoying. 

8. Where are the cakes ………………were on top of the fridge? 

9. Is there a place near here ………………we can get a sandwich? 

10. Here are some CDs ………………will help you with your English. 

11. I haven't seen Frank, ………………brother is five, for a long time now. 

12. This is the woman ………………dog bit me yesterday. 

13. I like ice-dream ………………has raspberry sauce on top. 

14. The girl ………………lives next door had a car accident yesterday. 

15. The rooms ………………have the best view of the park are those at the back. 



Zaimki who, which, that, whose, where pozwalają nam skracać wypowiedź (łączyć zdania). 

 

Spróbuj połączyć podane dwa zdania w jedno używając odpowiedniego  

zaimka względnego. Dla ułatwienia, zrób to zdanie po polsku. 

To jest biurko dla dziecka. Biurko ma grube nogi. 

 

Jeśli Twoje zaproponowane zdanie brzmi tak: 

To jest biurko dla dziecka, które ma grube nogi. 

Zastanów się, kto lub co ma „grube nogi”. 

Jeśli Twoje zdanie brzmi tak: 

Biurko, które ma grube nogi, jest dla dziecka. 

BINGO!  
 

Zapamiętaj: who, which, that, whose, where...  

odnoszą się do słów, które są przed nimi! 

 

And now in English: 

This is a desk for a child. The desk has got thick legs. 

The desk, which has got thick legs, is for a child. 

That’s easy, isn’t it? 

 

 

 

 

 

 

 



Czasem zaimki względne możemy opuścić – najprościej mówiąc: jeśli po wstawionym 

zaimku jest „osoba” (Tom, I, dog etc.), to można go opuścić (ja wstawiłam w nawias). 

Zdanie nie zmieni znaczenia. 

Where is the clock (WHICH / THAT) I bought last week? 

The book (WHICH / THAT) you gave me is great. 

 
 

Na rozwiązanie zadań i przesłanie ich  masz czas środy (1 kwietnia). 

 



Weroniko, możesz również rozwiązywać krótkie zadania na blogu 

https://sp6englishspace.blogspot.com 

 

Proszę o dokładne wykonywanie zamieszczonych tam zadań.  

Punkt przyznaję za poprawne wykonanie. 

Zadania mają podany termin wykonania. Zazwyczaj jest to godzina 15:00 następnego dnia 

po zamieszczeniu. 

Nie zostawiaj anonimowych komentarzy, bo za nie przyznam punkt sobie  

Jeśli nie chcesz podawać swojego imienia, napisz jaką nazwą będziesz się posługiwać.  

 

Instrukcja jest na stronie Szkoły: 

 https://sp6.sochaczew.pl/www/8600?title=p-M-Jaczynska&sochaczew z datą 16.03. 

 

 

 

Pozdrawiam, 

M. Jaczyńska 

 

https://sp6englishspace.blogspot.com/
https://sp6.sochaczew.pl/www/8600?title=p-M-Jaczynska&sochaczew

