
Znajomość strony biernej jest rzeczą bardzo przydatną. Na przykład w polityce 
poważniej (i bezpieczniej dla mówiącego): 

The mistakes were made! Błędy zostały popełnione! 

 
niż poinformuje wprost: 

Yeah, WE made the mistakes... Hej, to MY popełniliśmy błędy... 

 
Tworzenie strony biernej jest stosunkowo proste. Polega ono na zamianie 
miejscami podmiotu z dopełnieniem. W normalnym zdaniu podmiot wykonuje 
jakąś czynność i nacisk jest kładziony na sprawcę czynności, w zdaniu w 
stronie biernej ważniejszy jest efekt niż sprawca (zwłaszcza, gdy jest on na 
przykład nieznany, lub, jak wyżej, niekoniecznie chce się ujawnić).  

Somebody has stolen my car! Ktoś ukradł mój samochód! 

 
No, rzeczywiście, ktoś musiał tym samochodem odjechać, sam tego nie zrobił, 
ale w tym momencie bardziej interesuje nas fakt braku samochodu niż złodziej. 
Dlatego zdenerwowany posiadacz samochodu krzyknie raczej: 

My car has been stolen! Mój samochód został ukradziony! 

 
nawet nie dodając, że 'przez kogoś' bo wiadomo, że jakiś 'ktoś' to zrobił. 
 
Po ustaleniu podmiotu w takim nowym zdaniu trzeba dobrać mu jeszcze 
odpowiednie orzeczenie. Strona bierna występuje w każdym z czasów 
angielskich i trzeba pilnować, żeby elementy konstrukcyjne każdego z nich się 
nie pogubiły. Orzeczenie będzie się za każdym razem składało z czasownika to 
be i past participle (tzw. trzeciej formy) czasownika właściwego. Prześledźmy 
w kolejnych zakładkach - we wszystkich czasach - zdania w stronie czynnej i 
ich odpowiedniki w stronie biernej. 

Teraz kolej na czasy typu Perfect. Jeśli Perfect to III forma czasownika. W 
takim razie tworzymy III formę czasownika to be, otrzymujemy been, 
dodajemy słówko pomocnicze wymagane w danym czasie, a na koniec 
czasownik w III formie!  



  strona czynna   strona bierna 

  

Present Perfect 

  He has written a book.   A book has been written. 

  

Past Perfect 

  He had written a book.   A book had been written. 

  

Future Perfect 

  He will have written a book.   A book will have been written. 

 
Do tego schemat: 

    
forma 'to be' 
dla danego czasu 

  
past participle 
(III forma) 

A book 
Books 

+ 
has/have 
had 
will have 

+ been + written 

 
Przykładowe zdania: 

Those fields have been flooded and 
the people living in the area had to 
be evacuated. 

Pola zostały zalane i ludzie tam 
mieszkający musieli być ewakuowani. 

The window had been broken 
before we arrived. 

Okno zostało zbite zanim przybyliśmy. 

You can't complain - everything has 
been done as you wanted. 

Nie możesz narzekać - wszystko zostało 
zrobione tak jak chciałeś. 

Have the apples been transported to 
the shop already? 

Czy jabłka zostały już przewiezione do 
sklepu? 

By the end of the month all the 
tasks will have been completed and 
we can go for a holiday. 

Do końca miesiąca wszystkie zadania 
zostaną zakończone i możemy się udać 
na zasłużony urlop. ;-) 



The boss has been forced to fire one 
of his best workers. 

Szef został zmuszony do zwolnienia 
jednego ze swoich najlepszych 
pracowników. 

In my opinion he shouldn't have 
been treated like that! In the end he 
admitted it was his fault. 

Moim zdaniem on nie powinien był być 
tak potraktowany. W końcu przyznał się, 
że to była jego wina. 

Did you know his wife has been 
kissed by some stranger?! 

Czy wiesz, że jego żonę pocałował jakiś 
nieznajomy?! 
(dosł. została pocałowana) 

 

Tworzenie strony biernej po czasownikach modalnych.  
 
W czasie teraźniejszym i przyszłym sprawa jest bardzo prosta, po czasowniku 
modalnym wstawiamy be a po nim III formę czasownika właściwego.  

can/can't 
could/couldn't  
may/may not 
might/mightn't 
should/shouldn't 
ought to 
must/mustn't 

+ be + 
past participle 
(III forma) 

  

It can be done. To może być zrobione. 

Michael may be given a 
promotion. 

Michael może awansować (dostać awans). 

The meeting might be postponed 
as John hasn't arrived yet. 

Spotkanie może być przełożone, bo John 
jeszcze nie przyjechał. 

This door musn't be opened by 
unauthorized personnel. 

Tych drzwi nie wolno otwierać 
nieupoważnionym osobom. (nie mogą być 
otwierane) 

The letter should be sent by the 
end of the week. 

List powinien być wysłany do końca 
tygodnia. 

This painting is so valuable that 
it ought to be kept in some safe. 

Ten obraz jest tak cenny, że powinien być 
trzymany w jakimś sejfie. 



My TV can't be repaired any 
more. It's completly damaged. 

Mój telewizor nie może już być 
naprawiony. Jest kompletnie zniszczony. 

You may not be given another 
chance... 

Możesz nie dostać kolejnej szansy... 

It's a kind of secret that shouldn't 
be told to anyone. 

To taki sekret, który nie powinien być 
wyjawiony nikomu. 

 
Czas przeszły jest niewiele trudniejszy, tutaj po czasowniku modalnym 
wstawiamy zawsze have been i III formę czasownika właściwego, zobaczmy:  

can/can't 
could/couldn't 
may/may not 
might/mightn't 
should/shouldn't 
ought to 
must/mustn't 

+ have been + 
past participle 
(III forma) 

 

It couldn't have been done earlier. To nie mogło być zrobione wcześniej. 

That book shouldn't have been read 
by Mary. You know she doesn't 
like horrors. 

Mary nie powinna była czytać tej książki. 
Wiesz, że nie lubi horrorów. 
(dosł. książka nie powinna była być 
przeczytana). 

I couldn't find the key all day. You 
know it ought to have been put on 
its place. 

Nie mogłem zaleźć klucza przez cały dzień. 
Wiesz, że powinien był być odłożony na 
miejsce. 

She mustn't have been told that our 
plans have changed. 

Ona nie mogła się dowiedzieć, że nasze 
plany się zmieniły. 
(nie wolno jej było się dowiedzieć) 

This essay could have been written 
much better. 

Ten esej mógł być napisany dużo lepiej. 

Your room should have been 
cleaned before I came. 

Twój pokój powinien był być posprzątany 
zanim przyszłam. (mówi zdenerwowana 

mama) 

C'mon, Mary must have been Bez jaj, Mary musiała dostać własną kartę, 



given her own card. Everyone got 
one. 

każdy ją dostał. ("musiała być dana") 

Jak wiemy, czasy Continuous charakteryzują się tym, że w zdaniu musi 
wystąpić forma czasownika z końcówką -ing. Tak samo musi ona wystąpić w 
stronie biernej. Pierwsza sprawa to to be w formie odpowiedniej dla czasu, 
następnie wstawiamy formę gerund (z końcówką -ing) czasownika be - 
otrzymujemy being. Co zostało? Oczywiście konieczna jest III forma 
czasownika właściwego, dajemy ją na koniec i już mamy zdanie w stronie 
biernej w czasach Continuous. Zobaczmy wzorcowe zdanie w trzech czasach: 

  strona czynna   strona bierna 

  

Present Continuous 

  He is writing a book.   A book is being written. 

  

Past Continuous 

  He was writing a book.   A book was being written. 

  

 
I do zapamiętania schemat: 

    
forma 'to be' 

dla danego czasu 
  

past participle 
(III forma) 

A book 
Books 

+ 
is/are 
was/were 

+ being + written 

 

Dinner was being cooked by Sue 
when the guests arrived. 

Obiad był gotowany przez Sue, kiedy 
zjawili się goście. 

I can't give you a lift. My car is 
being serviced right now. 

Nie mogę cie podwieźć. Mój samochód jest 
w przeglądzie w tej chwili. 
(jest przeglądany) 

A man was being interviewed for 
a job when I was waiting to see 

Jakiś człowiek był przesłuchiwany w 
sprawie pracy, kiedy czekałem na spotkanie 



the boss. z szefem. 

The new staff are being introduced 
to the boss. 

Nowy personel jest przedstawiany szefowi. 

Because of the noise, I could 
hardly hear what was being said. 

Z powodu hałasu prawie nie słyszałem o 
czym mówiono. (co było mówione) 

Criminals were being chased by 
the police as their car crashed into 
a tree. 

Przestępcy byli ścigani przez policję, gdy 
ich samochód uderzył w drzewo. 

W czasach Simple (Present Simple, Past Simple, Future Simple): po 
odpowiedniej dla danego czasu formie czasownika to be wstawiamy III formę 
czasownika właściwego i gotowe. Spójrzmy na przykładowe zdanie w tych 
trzech czasach: 

  strona czynna   strona bierna 

Present Simple 

  He writes books.   Books are written. 

Past Simple 

  He wrote a book.   A book was written. 

Future Simple 

  He will write a book.   A book will be written. 

 

    
forma 'to be' 

dla danego czasu 
  

past participle 
(III forma) 

A book 
Books 

+ 
is/are 
was/were 
will be 

+ written 

 

This report was printed yesterday at 8. 
Ten raport został wydrukowany 
wczoraj o godzinie 8. 

We're sorry to announce that the shop Z przykrością informujemy, że sklep 



will be closed the following week. będzie zamknięty w przyszłym 
tygodniu. 

The dinner is served. Podano do stołu. 

Did you know that they were robbed 
again last night?! 

Wiesz, że znów ich okradli wczoraj w 
nocy?! 
(dosł. zostali okradzeni) 

My task is done. I can go home now. 
Moje zadanie zrobione. Mogę iść do 
domu. 

This model of Ford is sold all over 
Europe. 

Ten model Forda jest sprzedawany w 
całej Europie. 

I think that this book was stolen from 
the library - can you see the places 
where the stamps were? 

Myślę, że ta książka została 
ukradziona z biblioteki - widzisz 
miejsca, gdzie były pieczątki? 

Will this street be closed till next 
month? 

Czy ta ulica będzie zamknięta do 
następnego miesiąca? 

You won't be paid next week, I'm 
afraid. 

Obawiam się, że nie zapłacą ci w 
następnym tygodniu. 
("nie zostaniesz zapłacony") 

This statue was made by Donatello. 
Ten posąg został wykonany przez 
Donatella. 

Is it forbidden to smoke in this 
building? 

W tym budynku nie wolno palić? 
(dosł. jest zabronione) 

This movie will be awarded - it has 
already been nominated in 4 
categories. 

Ten film zostanie nagrodzony - już 
został nominowany w 4 kategoriach. 

That rabid dog was chased for several 
days before it was eventually shot. 

Ten wściekły pies był ścigany kilka dni 
zanim w końcu został zastrzelony. 

Shon is still very weak. He was 
operated on last night. 

Shon jest wciąż bardzo słaby. Był 
operowany w nocy. 

Fiona was offended by his unkind 
remarks. 

Fiona została obrażona jego niemiłymi 
uwagami. 

The book is not sold yet, you can still 
buy it. 

Książka nie jest jeszcze sprzedana, 
wciąż możesz ją kupić. 

 
 



Change from passive into active:  
 
I was misunderstood by the audience.  
Many roads are being blocked by the strikers. 
 The factory has been completely destroyed.  
The walls are covered with graffiti. 
The concert has been given by a young pianist.  
A dangerous accident was caused last night. 
Who was the light bulb invented by? 
 She wasn't informed about the meeting. 
 The menu wasn't prepared by the cook.  
Who was she attacked by?  
He was sent to prison for 3 months by the judge.  
When was this city founded?  
You will be asked a question by the radio presenter.  
Who was it printed by? 
 I will be given a reward tomorrow.  
Sam has been rescued by a dog.  
An investigation is being carried out by 2 detectives.  
A new type of car will be presented next year. 
 My neighbours have been fined 500$ by the president.  
The parade will be live-covered by the TV. 
 
Introduce correct passive forms of the verb in Present Perfect:  

Another book write by my favourite author recently. 

you/sting by a wasp? 

The task complete and we're free now. 

elen and I invite to Bill's party again. 

Kate award first prize in the swimming competition lately. 

The two criminals not/arrest yet. 

My wallet lose three times already. 

The bulb in my lamp not/change for a long time. 

My articles read by very few readers so far. 

she/take to hospital before? 


