
1, Zastosowanie strony biernej i konstrukcja zdania

Slrony biernej' podobnie. jak w ję7yku polskin. używamy w zda.

niach' u, których wa7na jes! sama czynność. stan. sytuacje' cf)

odbywaiące się w}dafzenie' a nie to' kto jest \łykonawcą' spra\\'cą

tego. co się d7ieje' Jest on w stlonie biemej albo nieznany. Blbo

nieislotny i d]atego przewaŻnie nie występuje w zdaniu' Z reguł\

Zdanic w sEonle biemej jes| odpowiednikjem jakiegoś zdania w stfonie

czynnej nawet' jeśli lego zdania się nie podaje' Podmioiem w tłklin

zdaniu jest wledy dopełnienic odpowiadającego zdanla \ł stronlĆ

czynnej, czy]i źeczownik. na który widoczne są elekty działani3

lub sytuacjr.
Konllrukcja zdania w Śtronie biernej nie odbiega od ogólnje obowtąlu.

Jąc}ch regul grana!}'kj i jesljednakowa d]a każdego czasu- Podsta\ł,'oi\q

cechą zriłnia jest wyslępowanie czasownika ''be'' w odpowicdniej dla

danego czasu formie.
zdanie w st.onie biemej składa się z:
podmiotu, czyli obiektu w danej syluacji,
;peratora oeś]i w ddnyln czasie jest niczbędny opfócz Prescnt sinrp|e

i Continuout.
odpowiednlcj dla czas fblmy czasownika .be".

czasownika w fbrmie Past Pańicip]e (czasowniki regu]ame w iorml.

czasu pŹeszłego f końcówką .ed)'

da]Szego cią8u fdania zgodnie z jego treśclą'

l . l 8



Zdania twierdzące w stroni€ bi€Tn€j

PODMIOT + AM / IS / ARE + PAST PARTICIPLE:
Animals in the Zoo are fed twice a day' _ Zwierzęta w foo są
karmione dwa razy dziennie.
News from Afghanistan are b.oadcast four times a day' wiadomości
z Afganjstanu są transmitowane cztery razy dziennie'

SENT CONTINUOUS
PODMIOT + AM / IS / ARE BEING + PAST PARTICIPLE:
she is being questioned al the moment. - onajest teraz pŹesłuchiwana.
Afghanistan is being bombed all rhe rime_ - Afganistan jesr bombar-
dowany cały czas.

PERFECT
PODMIOT + HAVE / HAS BEEN + PAST PARTICIPLE:
They've been seen in London' widziano ich w Londynie. (dosłownie:
Onr byl i  wid/iani s Londlnie. '
Ta]ibans' leader has just been cau8ht- Przywódca Talibów został
właśnie z}apany'

SIMPLE
PODMTOT + WAS / WERE + PAST PARTICIPLE:
she was taken to hospital yesterday. olla została wczoraj zabrana do
szpitala.
President Bush was surprised at the visit of the Russian defence mirister.
- Prezydent Bush był zaskoczony wizy!ą 'osyjskego ministm obrony.

ST CONTINUOUS
PODMIOT + WAS / WERE BEING + PAST PARTICIPLE:
My car was being repaired all Monday' Mój samochód był naprawiany
cały poniedzialek.
Prcsident Bush and the minister were being observed with great
attention by joumalists from all over the world. prezydent Bush
i minisler byli obserwowani z dużą uwa9ą przęz dfiennikarzy z całego
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PAST PERFECT
PODMIOT + HAD BEEN + PAST PARTICIPLEI
After Tom had been sentenced, it tumed out that he was innocenl

tym, jak Tom Został skazany' okazało się' Źe był niewinny'
After The World Trade Cenlre Towers had been destroyed'

extraoldinary session of the commission of defence was held Po ty

FUTURT SIMPLE
PODMIOT + WILL BE + PAST PARTICIPLE:
l wi]] be examined tomoffow moming. -.Ju!ro r2no będę badany

/ egzaminowany.
The plans of the rebuild of The WTC will he announced next montl|.
' Plany odbudowy wTc będą ogłoszone w przyszłym miesiącu'

FI]TTIRE CONT]NUOUS
PODMIOT + w]LL BE BEING + PAST PARTICIPLE:
she will be being opented when you arrive. ona będzie operowana.
gdy przyjędziesz'

jak wieżowce The World Trade Centre zostały zniszczone,

,,solanJ nddTu)c/dJna \esja komi' j i  obrony

The session will probably still be going on tomorrow evening Ses
prds.lopodobnie bed/ie wcia/ r 'sdra iuro uiecrorem

FUTURE PERFECT
PODMIOT + WILL HAVE BEEN + PAST PARTICIPLE:
My ca| wi]l have been painted by next week. Mój samochód będzie
pomalowany do przyszłego tygodnia'
The The World Tmde Centre will surely have been rebuilt by the end

of 2010. The world Trade cęntre będzie z pewnością odbudowanv

do końca 2010 roku.

strona bierna słuiy także często właśnje do mówienia o tym. kto j

]ub był wykonawcą okeślonej rzeczy lub czynności. wtedy używa

spójnika ..by'. (przez)' Np.:
The house I live in was built by my grandfather

- Dom, w którym mieszkam fostał zbudowany przef

sześćdzjesiąt 1at temu.
Ham]et was Wńtten by shakespeare in 17th centllry'

napisany przez Szeksplra w XVII wieku.
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sixty years ago.
moJego

Hamlet zo



The car has been stolen by an experi€nc€d thief' - samochód został
skadziony prfez doświadczonego zlodzieja.

1.2. zdania pytąiące

Konstrukcja zdń p}'tających w stronie biemej jeŚt analogiczna' jak
w stronie czynnej' jedna.I( ze względu na częste problemy z pytaniami
stawię ją na przykładach:

. Why is that shop closed so early? - Dlaczego ten sklep jest zamykany
tak wcześnie?
How often are ihe news from Afghanistan lransmitted? . Jak częŚto są
transmitowane wiadomości z Afganistanu ?

CONTINUOUS
What is being done with your stereo now? Co jest teraz robione
Z twoim sprzętem stereo?
Is AJghanistan really being bombed at the moment? Czy Afganistan
jest w tej chwi]i naprawdę bombardowany?

PERFECT
How much progress has been made so fal? - Jak duże postępy zrobiono
dotychczas?
Have osama Ben Laden's pfemises already been bombed? - Czy już
zbombardowano już siedzibę osamy Ben Ladena?

AST SIMPLE
why was ńis film shown only in one circma? - Diaczego ten film
pokazywano tylko w jednym kinie?
How many attacks were prepared by terrorists last year? I]e zamachów
było pĘygotowanych pŹez teforystów w zeszłym loku?

AST CONTINUOUS
w}ich student was bein8 examined when it happened? Który student
był egzaminowany. gdy to się stało?
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wasn.t she being quęstioned when they came? ' Czy ona nie była

przesłuchiwaIa. kiedy oni przysf]i?

PAST PERFECT
wlich lrain had been cancelled just before that bńdge co|apsed]

Który pociąg został odwołany zanim tamten most się zawalił?

How many Muslims had been seen in New York beforc tbe plane

cnshed into The world Trade center? I]u Muzulmanów widziano

w Nowym Jorku za m samolot uderzyl w World Trade Center?

FUTURE SIMPLE
wherc will the eńibition bc moved next'month? Gdzie zoslanie

przeniesiona wystawa w przyszłyn miesiącu./
When wili the destroyed part of The Pentagon be restored? Kied\

będzie odnowiona zlriszczona część Pentagonu?

FUTURE CONTINUOUS
will your house still be being built in June? ' Czy twój dom będzić

węiąż budowany w czerwcu?
what means of security will be being undertaken during the var

conference? JaLie śro.iki bezpieczeństwa będą podejmowane podczas

konferencji wojennej?

FUTURE PERFECT
will it have been repailed by tomorrow?. Czy to będzie naprawione

do jutra?
will the decision on tłre mi1itary attack have been made before midnight:

Czy decyzja o ataku zbrojnyn będzie podjgta p.zed północą?

w czasach: Futule continuous i Futue Peńect strony biemej pralcycznie

się nie używa. Podane przykłady maja na celu w zasadzie jed!nie

wskazanie d]a ut.walenia konstrukcji zdań w różnych \ła.ianiach'

l.3. strona biema czasowników z dwoma dopełnieniami

Dla Zdań w stronie cZynnej Z czasownikiem występu]ącym z

dopełnielrjami można zbudować dwa odpowiadijące zdania w

biemej w zależności od tego. k!óre z dopelnień będzie podmiotem. NP':



My fńend gave me a book. Przyjaciel dał mi ksiązkg' (str. czynna)
A book was given to me' . Książka była mi dana.
lub
I was given a book' Dano mi książkę'
our teacher to]d us the news' - Nauczyciel powiedział nam wiadomości.
The news were told to us.
iub
We werę told the news

w praktyce częścięj używa się d.ugiego z poda'ych spoŚobów' gdzie
podmiotem jes! osoba' kóra ..odczuła sku&i'' tego, o czym mowa w zdaniu.

1,4. zl|żnia z tzw. Passiye Gerunil

Pasśive Gefund to foma gerund czasownika występująca w suonie
biemejj (being + Past Pańicip|e)' Używana jest w zdaniach' w których
oŻeczeniem jest czasownik' po którym występuje fo.ma Gerund' Np':

I don,t ]i](e being told what to do. - Nie lubię. jak mi się mówi' co
mam robić.
My father hates being constantly corrected by his boss. _ Mój ojciec
nie znosi bycia ciągle poprawianym przez swojego szefa'
Tina loves b€ing admired by men. - Tina kocha być podziwianą przez
tieŻczyzn.

1.5. zdania z tzw. PasŚi,e Infinitiw

PaŚsive lnJinitiveto bezokolicznikowa forma czasownika występującego
w stronie biemej (to be/get + Past Participle). czasami' przed niektórymi
czasownikami można w miejsce .'be,' uż}.wać ,,get'.' Nie moŹna ich używać
zamiennie w zdaniach' gdzie chodzi o znaczenie dokładnie: ,,be'' ',być''
]ub ,€ef'- ',stać się'', .'zostać''. w pozostałych pżypadkach dozwolonejęst
użyci€ lych czasowników Zamiennje. Używana jest w stonię biemej
w zdaniach, w których ofzeczeniem jest czasownik, po którym czasownik
p€łniący role dopelnienia występuje w befokoliczniku. Np.|

He wanted to be grant€d a scho]arship. Chciał' żeby mu przyznano
stypendium.
Tom and Anna hoped to b€ inńted to the party' - Tom i Anna mieli
nadzieję być zaproszeni na pŹyjęcie'
I tried to get offered that job. Próbowałem, żeby mi zaoferowano
talntą placę.

153


