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1.9. Defining and Non-Defining Clauses - Zdania Przydawkowe 

 

Zdania przydawkowe to zdania, które stoją po rzeczowniku i spełniają rolę 

przydawki. Zdania te łączą się ze zdaniem głównym za pomocą: 

 

a) zaimków względnych, np.: 

 

    osoby    zwierzęta/rzeczy 
 

    who/that    which/that 

    whose     whose/of which 

    whom    which 

 

b) przysłówków, np.: 

 

     when, where, why 

 

Istnieją dwa rodzaje zdań przydawkowych: 

 

� zdania określające, czyli Defining Relative Clauses, które stanowią 

nierozłączną część całego zdania złoŜonego. Zdań określających nie 

moŜna opuścić ani oddzielić przecinkiem, gdyŜ w takiej sytuacji nie 

wiadomo byłoby, o kim lub o czym jest mowa, np.: 

 

The woman who is running after the bus is my mother. 

[Kobieta, która biegnie za autobusem, jest moją matką.] 

 

The car which is parked behind the house belongs to Max. 

[Samochód, który jest zaparkowany za domem, naleŜy do Max’a.] 

 

• zaimki względne mogą być pominięte w Defining Relative Clauses 

jeŜeli nie stanowią one podmiotu lub części podmiotu zdania 

przydawkowego, np.: 

 

The dog (which) I found yesterday has a lot of fleas. 

The man (who) I met last week was a shoplifter. 
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Zaimki which oraz who moŜna pominąć, gdyŜ nie stanowią one 

podmiotu zdania przydawkowego. Podmiotem tych zdań jest wyraz I. 

 

• zaimki względne NIE mogą być pominięte w Defining Relative Clauses 

jeŜeli stanowią one podmiot lub część podmiotu zdania 

przydawkowego, np.: 

 

The woman who/that gave me a lift lives in the same village. 

The man whose message I have just read is Mary’s lover. 

The bike which/that stands over there belongs to my brother. 

 

• W zdaniach przydawkowych z przyimkami, przyimki poprzedzają 

zaimki względne lub następuje tzw. przesunięcie przyimka, np.: 

 

The flower at which you are looking is artificial. 

The flower you are looking at is artificial 

***The flower which you are looking at is artificial. 

 

The woman for whom you are looking is in the hall.  

[NEVER: for who] 
The woman you are looking for is in the hall. 

***The woman who you are looking for is in the hall. 

 

***wersja spotykana w języku potocznym 

 

Uwaga! 
W zdaniach przydawkowych z przyimkami NIE wolno uŜywać zaimka 

względnego THAT, z wyjątkiem języka potocznego, np.: 

 

The book that you are looking at is quite thick. 

 

• Zdania przydawkowe określające moŜna łączyć ze zdaniem głównym 

równieŜ za pomocą przysłówków, np.: 

 

These are the reasons why he failed the test. 

I’d like to visit the country where it always snows. 
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� zdania opisowe, czyli Non-Defining Relative Clauses, stanowią 

dodatkową informację, którą moŜna opuścić bez wprowadzenia 

elementu niejasności w zdaniu, np.: 

 

Charles, who is my favourite student, learns a lot. 

[Karol, który jest moim ulubionym uczniem, uczy się duŜo.]  

 

My sister, who works in a bank, loves money. 

 [Moja siostra, która pracuje w banku, kocha pieniądze.] 

 

 Uwaga! 
Non-Defining Relative Clauses, są w języku angielskim zawsze 

oddzielone przecinkami od reszty zdania złoŜonego. 

 

• W zdaniach przydawkowych opisowych NIE wolno opuszczać 

zaimków względnych, np.: 

 

My friend, who lives in Vilnius, is a guide. 

 

• W zdaniach przydawkowych opisowych NIE uŜywamy zaimka THAT. 

 

• W zdaniach przydawkowych opisowych, w funkcji dopełnienia w 

odniesieniu do osób uŜywamy formy whom, np.: 

 

My mother, whom you met yesterday, used to be a teacher. 

 

• W zdaniach przydawkowych opisowych, wyraŜając posiadanie 

uŜywamy formy whose (dla osób) oraz whose/of which (dla rzeczy i 

zwierząt), np.: 

 

Professor Piskozub, whose books I read systematically, is an ELT 

professional. 

 

Your film, whose plot will be discussed tomorrow / the plot of which 

will be discussed tomorrow, is bound to be a great success. 
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• W zdaniach przydawkowych opisowych z przyimkami, przyimki 

zawsze poprzedzają zaimki względne, np.: 

 

My girlfriend, to whom I am speaking on the phone now, lives in 

London. 

 

My mother, for whom I have been waiting here for one hour, is coming 

in 10 minutes. 

 

Her dictionary, at which you are looking now, was very expensive. 

 

• Zdania przydawkowe opisowe moŜemy takŜe łączyć ze zdaniem 

głównym za pomocą przysłówków, np.: 

 

Cambridge, where I work every summer, is a lovely place. 

 

• Do zdań przydawkowych takŜe zaliczamy zdania odnoszące się do 

treści całego zdania głównego. Łączymy je ze zdaniem głównym za 

pomocą zaimka WHICH, przed którym stawiamy przecinek, np.: 

 

She passed her driving test yesterday, which shocked her boyfriend. 

My father wanted me to become an accountant, which was impossible. 

 
Ćwiczenie 1 
 Przetłumacz zdania na język angielski. 
 

1. Paweł, który pięknie maluje, zorganizuje tę wystawę. 

2. Natalia, która jest bardzo blada, ma problemy ze zdrowiem. 

3. KsiąŜka, którą wczoraj dostałem, jest bardzo zabawna. 

4. Osoba, z którą teraz rozmawiasz, jest ogrodnikiem. 

5. Mariusz, który mieszka w Borucinie, jest ministrantem. 

6. Kamil, który lubi marudzić, jest najlepszym uczniem w tej klasie. 

7. Ona była w ciąŜy, co zdziwiło jej rodziców 

8. Dziecko, z którego rodzicami wczoraj rozmawiałem, jest niegrzeczne. 

9. Kościół, do którego oni zwykle chodzą, właśnie został zburzony. 
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10. Hania, która mówi, Ŝe nie lubi Karola, flirtuje z nim kaŜdego dnia. 

11. Ona chce, abym pilnował jej dzieci w kaŜdą sobotę, co jest śmieszne. 

12. To jest męŜczyzna, z którym miałam randkę wczoraj w parku. 

13. Maciej, który lubi piwo, siedzi w tym pubie w kaŜdy piątek. 

14. On juŜ tam nie pracuje, co wszystkich szokuje. 

15. Oni okłamali go, co było niemiłe. 

16. Autobus, na który czekacie, spóźni się około 15 minut. 

17. Taksówka, w której ona zostawiła portfel, właśnie odjechała. 

18. Wyjaśniłem wszystko mojej nauczycielce, która chciała wyrzucić  

      mnie  ze szkoły. 

19. Pieniądze, które właśnie wyciągnąłem z banku, będą wysłane moim 

      rodzicom. 

20. Powiedziałem wszystko mojemu przyjacielowi, który doniósł na  

      mnie policji. 

21. Twoja sąsiadka, na którą czekasz, jest w szpitalu. 

22. Mój mały pies, który nazywa się Rex, głośno szczeka. 

23. Jego brat, którego szukacie, siedzi na ławce w parku. 

24. Dom, o którym marzę, musi stać na przedmieściach Londynu. 

25. Tamta pielęgniarka zrobiła mu zastrzyk, co było bardzo bolesne. 

 
Ćwiczenie 2 
 Popraw błędy w poniŜszych zdaniach. 
 
1. They have just stolen a car, what was wrong. 

2. My neighbour, that is a nurse, doesn’t like her work. 

3. John, for who I am looking, has disappeared. 

4. The men, you are talking about, are her brothers.  

5. I saw Peter who asked me to remember him to you. 

6. This is the girl of which address I have in my notebook. 

7. I spoke to a man whose I had met before. 

8. That’s the woman who’s goldfish I look after every summer. 

9. He is unable to learn Latin which doesn’t surprise me. 

10. The people we talked to them come from Armenia. 

 


