
Proszę przepisać notatkę do zeszytu. 

Lesson_3 

Subject: Defining relative clauses. Zdania względne definiujące.  

Relative Clauses zdania względne są zdaniami podrzędnymi, w których zawarta 

jest dodatkowa informacja na temat danej osoby lub przedmiotu. Są często wykorzystywane 

w życiu codziennym i stanowią nieodłączną część angielskiej gramatyki. 

RELATIVE CLAUSE –ZDANIA WZGLĘDNE 

Zdania względne (przydawkowe) precyzują informację o rzeczach, osobach lub miejscach. 

Zdania tego typu łączą się ze zdaniem głównym za pomocą zaimków względnych, które 

prezentujemy poniżej: 

 who – oznacza kto lub który (odnosi się tylko do osób) 

The man who invented the telephone was A.G. Bell 

The lady who is sitting by the table is my aunt. 

 which – oznacza co, który; używany w odniesieniu do rzeczy / zwierząt 

The Vistula, which is the longest river in Poland, flows through Warsaw. 

The wallet which I found yesterday was empty. 

 that – oznacza kto, co, który i jest wykorzystywany w odniesieniu 

do osób oraz rzeczy. Zaimek that jest najczęściej stosowany w mowie potocznej. 

The neighbour that lives upstairs is a surgeon. 

The moped that stands over there belongs to his cousin. 

 whose – oznacza której, którego. Zaimek ten stosujemy w odniesieniu do ludzi. 

This is a woman whose daughter lives abroad. 

She is currently going out with that Spanish guy whose name I can’t remember.  

 whom – oznacza którego; zaimek ten jest stosowany w języku oficjalnym w 

odniesieniu do osób. 

The stranger whom I met yesterday was homeless. 

The employee whom you picked on has been promoted. 

DEFINING CLAUSES – ZDANIA WZGLĘDNIE OKREŚLAJĄCE 

Zdania tego typu są stosowane, gdy jasno określają ludzi lub przedmioty. Informacja w 

nich zawarta wyróżnia osobę lub rzecz na tle pozostałych i bezpośrednio odwołuje się do 

nich. Warto zapamiętać, że zdanie tego typu nie oddzielamy przecinkiem, jak to zwykliśmy 

robić w języku polskim. W takiej sytuacji nie wiadomo byłoby, o czym lub o kim jest mowa. 

The man who is running in the park is my brother. 

The skirt that is green belongs to me. 

The film which will be released by Netflix next week is based on a true story. 

 

PLEASE CHECK - https://www.youtube.com/watch?v=eHhsVhpCma4. 

https://www.youtube.com/watch?v=eHhsVhpCma4

