
2nd April 2020 

Lesson 48, 49 

Topic:  Trenujemy czas przeszły Past Simple. Zdania twierdzące, pytające i przeczące. 

Drodzy Uczniowie! 

W najbliższym czasie nie wrócimy do tradycyjnej nauki w budynku szkoły. Będziemy 

pracować zdalnie. Wszystkie przesyłane przeze mnie zadania i polecenia są obowiązkowe 

i każdy uczeń, który chce otrzymać promocję do następnej klasy musi je systematycznie 

wykonywać. 

✓ Gotowe prace proszę przesyłać do oceny drogą mailową na mój adres: 

szutowski.r@gmail.com (każdy plik z pracą proszę nazwać nazwiskiem i imieniem 

ucznia oraz dopisać datę np. kowalski.jan-25marca.docx czy  

adamski.krzysztof-3kwietnia.pdf) W temacie maila proszę wpisać nazwisko i imię 

ucznia oraz klasę np. Kowalski Jan klasa 0A 

✓ Ażeby wysłać drogą mailową pracę do oceny można ją zeskanować, zrobić zdjęcie czy 

też przesłać plik w formacie dokumentu (.pdf, .docx) Należy się jedynie upewnić, że 

zdjęcia, skany itp. są czytelne.  

✓ Każdą lekcję, jej numer, temat, datę, ewentualne notatki (własne lub przesyłane 

przeze mnie), ewentualne rozwiązania zadań  zapisujcie w zeszycie przedmiotowym! 

✓ Pracujcie systematycznie i starannie! 

✓ Pamiętajcie, że każde zadanie, ćwiczenie, tekst itp. trzeba zawsze przetłumaczyć na 

język polski! 

✓ Trzymajcie się wyznaczonych terminów! 

✓ W razie pytań pozostaję do dyspozycji pod powyższym adresem mailowym. 

Powodzenia! 
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Przejdźmy do lekcji: 

Piszemy notatkę do zeszytu dokładnie tak jak poniżej (zadania również). 

Past Simple – czas przeszły prosty 

Wiemy już kiedy stosujemy czas przeszły Past Simple oraz znamy już czasownik ‘być’ 

(was/were) w tym czasie. Teraz poznamy inne czasowniki. Mówimy o czasownikach 

regularnych. Żeby powiedzieć o czynności w czasie przeszłym (teraz mówię, ale wczoraj 

mówiłem czy teraz słucham, ale wczoraj słuchałem) musimy do czasownika dodać końcówkę 

–ed np. talk – talked czy listen – listened 

W zdaniach przeczących i pytaniach potrzebujemy dodatkowo operatora ‘did’ (czasownika 

dodatkowego, którego nie tłumaczymy na język polski), ale za to do czasownika nie 

dodajemy już końcówki –ed. W przeczeniach potrzebujemy jeszcze słówka ‘not’, które 

zazwyczaj łączymy razem ze słówkiem ‘did’ tworząc skrót ‘didn’t’. 

Np. I didn’t work yesterday. – Nie pracowałem wczoraj. 

Did you listen to music yesterday? – Słuchałeś wczoraj muzyki? 

  

Zadanie 1. 

Obejrzyj ponownie film z poprzedniej lekcji i napisz dalszą część notatki (od minuty 3:55) 

 https://www.youtube.com/watch?v=6nXuvznCFYE 

Zadanie 2. 

Przepisz do zeszytu słówka (jedno pod drugim) w czasie teraźniejszym i przeszłym z zadania 

1 ze strony 81. Obok każdego zapisz znaczenie po polsku. Skorzystaj ze słownika: 

✓ https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie  

Dopasuj obrazki do  od 1 do 12 do odpowiednich słówek. Nie musisz rysować obrazków. 

Wystarczy, że napiszesz np. 

Picture 1 – travel – travelled – podróżować 

Picture 2 – … i tak dalej 

https://www.youtube.com/watch?v=6nXuvznCFYE
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie


 

 

 

 



Zadanie 3. 

Jesteśmy na stronie 82 w podręczniku. Wysłuchaj nagrania 3.8. Jest to dialog z tej strony. 

Słuchając dialogu śledź go wzrokiem. Następnie przepisz do zeszytu cały dialog po angielsku i 

przetłumacz całość na język polski. 

 

 

 



Zadanie 4 Trudniejsze - wyłącznie dla chętnych! (nie musisz go wykonywać) 

Wykonaj zadania 3 i 4. Napisz wszystko w zeszycie (łącznie z poleceniami i przykładami) 

Przetłumacz zdania na język polski 

 

Do oceny prześlij: 

1. Zeszyt z notatką i wykonanymi zadaniami. 

Termin: 6 kwietnia 2020 r. 

Powodzenia 

Pozdrawiam  

Rafał Szutowski 

 


