
25th March 2020 

Lesson 66, 67, 68 

Topic:  Ćwiczenia powtórzeniowe. Czas przeszły Past Simple, praca ze słownictwem. 

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! 

 

Przejdźmy do lekcji: 

1. Notatka:  

Obecnie omawiamy czas przeszły Past Simple.  

Obejrzyj film do minuty 4:30 

 https://www.youtube.com/watch?v=6nXuvznCFYE&t=236s  

o Kiedy stosujemy czas przeszły Past Simple? 

o Napisz w zeszycie notatkę z czerwonej kartki z filmu (minuta 2:00) 

o Jak wyglądają zdania z czasownikiem „być” z użyciem tego czasu? 

o Napisz w zeszycie notatkę z filmu (minuta 2:20 do 4:30) Nie musisz 

rysować tabeli! 
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Należy umieć zbudować proste zdanie twierdzące używając tego czasu, np.: 

I ate pizza. → Zjadłem pizzę 

He met his friends after school. → On spotkał swoich przyjaciół po szkole. 

a. Żeby utworzyć zdanie wystarczy trzymać się wzoru: 

Osoba + Czasownik w czasie przeszłym + Reszta zdania 

 

b. Czasownik w czasie przeszłym tworzymy dodając końcówkę –ed (plus wyjątki 

str. 83 w podręczniku → ramka LOOK) 

c. Czasowników nieregularnych uczymy się na pamięć. Jest ich wiele, ale na razie 

musisz znać jedynie poniższe czasowniki: 

i. come – came – przychodzić 

ii. drink – drank – pić 

iii. eat – ate – jeść 

iv. feel – felt – czuć 

v. go – went – iść 

vi. have – had – mieć 

vii. make – made – robić 

viii. meet – met – spotykać 

ix. take – took – brać 

x. be – was/were - być 

2. Jak poprosić po angielsku o pozwolenie? Przeczytaj i przetłumacz dialog ze strony 86 

z podręcznika. Zapisz w zeszycie wraz z tłumaczeniem zwroty z fioletowej ramki ze 

strony 86 z podręcznika 

3. Przeczytaj i przetłumacz tekst z zadania 4 ze strony 87 z podręcznika. 

a. Przetłumacz zdania z zadania 3 ze strony 87 z podręcznika i zdecyduj czy są 

prawdziwe czy fałszywe 

4. Zapisz w zeszycie i przetłumacz zwroty z zadania 5 ze strony 87 

a. Ułóż 4 zdania w czasie przeszłym Past Simple używając tych zwrotów. 

 

 

  



Do oceny prześlij: 

z poprzednich kart pracy: 

1. Zadania 3,4,5,6 

z bieżącej lekcji: 

1. Zeszyt z notatką (również odpowiedzi na pytania) 

2. Punkt 3 z powyższej notatki (wykonane zadanie 3 ze strony 87 z podręcznika, prawda 

czy fałsz) 

3. Punkt 4 z powyższej notatki (napisane 4 zdania w czasie przeszłym Past Simple) 

Termin: 30 marca 2020 r. 

 

Powodzenia 

Pozdrawiam  

Rafał Szutowski 

  

 


