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4-5.05.2020 (na dwie lekcje)
Relative clauses and infinitive clauses of purpose. Zdania przydawkowe i zdania 
okolicznikowe celu.

Podręcznik, strona 114, zeszyt ćwiczeń, strona 131
 Te mało ciekawe i trudno-brzmiące nazwy zdań z tematu wcale nie muszą przyprawiać Was o 
mdłości i bóle głowy. Zacznijmy po polsku:

Ta książka, którą mi dałeś, była świetna.
Moja ciocia, która mieszka w Gdańsku, zrobiła dla mnie ten sweter na drutach.
Wujek poszedł do garażu, żeby naprawić samochód.

Zdania o książce i cioci są zdaniami przydawkowymi, a zdanie o wujku – zdaniem okolicznikowym
celu.
Przypomnij sobie, co to jest przydawka i okolicznik celu:
Przydawka – część zdania określająca rzeczownik, odpowiada na pytania

"jaki? czyj? który?"
Okolicznik celu – część zdania określająca orzeczenie, odpowiada na pytania

"na co? po co? w jakim celu?"

Popatrzcie na zdanie o książce.
Ta książka, którą mi dałeś, była świetna.

Która? Jaka?

Jeśli wytniemy ten podkreślony element, zdanie będzie poprawne. Jednak ten podkreślony fragment
pozwala nam zidentyfikować tę książkę, o której mowa. Samo wyrażenie "ta książka" jest mało 
konkretne – chyba, że tę książkę trzymam właśnie w ręku i pokazuję ją, mówiąc "Ta książka była 
świetna". Jeśli nie – ta podkreślona informacja jest bardzo ważna. 
Jest to zatem zdanie przydawkowe DEFINIUJĄCE.

Popatrzcie znów na zdanie o cioci:
Moja ciocia, która mieszka w Gdańsku, zrobiła dla mnie ten sweter na drutach.

Która? Jaka?

Spróbujcie pominąć podkreślony fragment.
Zdanie wciąż ma sens: Moja ciocia zrobiła dla mnie ten sweter na drutach.
Co to znaczy?
Podkreślona część tego zdania jest czymś dodatkowym, elementem, który daje nam po prostu 
więcej informacji na temat rzeczownika – czyli w tym przypadku cioci. Dowiadujemy się, gdzie 
ona mieszka.
Jest to zdanie przydawkowe NIEDEFINIUJĄCE.
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Teraz zdanie o wujku:
Wujek poszedł do garażu, żeby naprawić samochód.

Po co? W jakim celu?

W tym przypadku również możemy odciąć podkreślony fragment i zdanie będzie poprawne:
Wujek poszedł do garażu.
Dodatkową informacją jest cel jego wizyty w garażu, po co tam poszedł? Żeby naprawić samochód.
Jest to zdanie OKOLICZNIKOWE CELU.

And now in English:

This book that you gave me was great.
My aunt, who lives in Gdańsk, knitted that sweater for me.

Słówka charakterystyczne dla zdań przydawkowych:
who, which, where, whose, that

My uncle went to the garage to fix the car.
Słówka charakterystyczne dla zdań okolicznikowych celu:
to + czasownik
so as not to + czasownik

Dla utrwalenia i zapamiętania, zapoznaj się teraz z notatkami o tych zdaniach w zeszycie ćwiczeń i 
podręczniku.
Wykonaj zadania:
Podręcznik, zadanie 11/114 – nagranie pod linkiem
Zeszyt ćwiczeń, zadania 1/131,

3, 4/132

7.05.2020
Asking about opinions. Pytanie o opinię.

Podręcznik, strona 117
Przeczytaj przydatne wyrażenia/zdania do pytania o opinię i wyrażania opinii.
Wykonaj zadanie 1/117 w podręczniku.
What do you think about this painting?

Wykonaj zadania:
Podręcznik, 2/117, 5/117 – nagranie pod linkiem
Zeszyt ćwiczeń, 1, 2/137


