
Dzień dobry,
15.05.2020

1. Proszę zapisać w zeszycie temat: ’’Przyimki dotyczące środków transportu .’’

2. Wprowadzenie:
 Proszę zapoznać się z informacjami poniżej – jakich konstrukcji przyimkowych używamy ze 
środkami transportu.

Chcąc poinformować w języku angielskim o poruszaniu się danym 
środkiem transportu, najłatwiej użyć konstrukcji ‘’ by + środek 
transportu’’, np.

• by bike (jechać rowerem), 
• by boat (płynąć łodzią), 
• by bus (jechać autobusem), 
• by car (jechać samochodem), 
• by coach (jechać autokarem), 
• by ferry (płynąć promem), 
• by motorbike (jechać motocyklem/motorowerem), 
• by plane (lecieć samolotem), 
• by train (jechać pociągiem), 
• by underground (jechać metrem). 

Wszystkie powyższe wyrażenia łączą się z czasownikiem ‘’go’’.

Let's go by bus, not by train.

(Pojedźmy autobusem a nie pociągiem.)

Will we go by ferry?

(Popłyniemy promem?)

O wsiadaniu do środków transportu można mówić za pomocą 
następujących konstrukcji:

a) get in/into – przy wsiadaniu do samochodu, taksówki itp.

I got in/into the car and I drove home.



(Wsiadłem do samochodu i pojechałem do domu.)

b) get on/onto – przy wsiadaniu do środków transportu publicznego, takich jak autobus, samolot i
pociąg, ale także o wsiadaniu na rower czy motocykl, np.

Give me a call as soon as you get on/onto the train.

(Zadzwoń do mnie jak tylko wsiądziesz do pociągu.)

Jeśli  poruszamy się  na piechotę,  to  konieczne  jest  użycie  przyimka
‘’on’’.

I go there on foot. (Udałem się tam pieszo).

Z kolei o wysiadaniu ze środków transportu można mówić za pomocą
następujących konstrukcji:

a) get out of – przy wysiadaniu z samochodu, taksówki itp., np.

She got out of the car to buy a newspaper.

(Wysiadła z samochodu, żeby kupić gazetę.)

b)  get off – przy wysiadaniu ze środków transportu publicznego,  takich jak autobus,  samolot  i
pociąg, ale także przy zsiadaniu z roweru czy motocyklu, np.

I want to get off the bus at the next stop.

(Chcę wysiąść z autobusu na następnym przystanku.)

3. Po zapoznaniu się z tymi informacjami, proszę otworzyć podręcznik na str. 97 i wykonać ćw. 7.

   Czytając zdania wybieramy właściwą opcję ‘’a’’ lub ‘’b’’ stosując zasady znajdujące się we 
wprowadzeniu do tematu.

4. Po wykonaniu tego zadania, proszę otworzyć zeszyt ćwiczeń na str. 95 i wykonać zadanie 5 i 6. 
Zadań nie przesyłamy. Sprawdzimy je na lekcji online 18.05.2020.



Miłej pracy,
B. Zawalich


