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Dear Students, 

mam nadzieję, że poprzedni zestaw nie sprawił wam za dużych trudności. Dziękuję 

wszystkim tym, którzy przesłali swoje odpowiedzi. Pamiętajcie, żeby wysłać rozwiązane 

zadania na mój adres e-mail.  

Nawiązując do ostatniego zestawu podaję prawidłowe odpowiedzi do zadań: 

Zadanie 1. 

true, false, false, true. 

Zadanie 2.  

 

 

 

Dzisiaj skupimy się na czasie Present Perfect. 

W tej części poćwiczymy wykorzystanie wyrazów ever i never w czasie Present Perfect oraz 

wyrazów for i since. 

W zeszycie zapisz: 

Lesson 

Subject: Present Perfect 
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Zacznijmy od wyrazów never i ever 

W zeszycie zapiszcie, krótką notatkę: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wyraz never oznacza nigdy i jest stosowany w czasie Present Perfect aby podkreślić , że 

nigdy nie mieliśmy okazji czegoś zrobić. 

I have never been to the USA - Nigdy nie byłem w USA.  

Warto zapamiętać, że pomimo tego, iż zdanie nie posiada not jest to zdanie o znaczeniu 

przeczącym. 

Wyraz ever oznacza kiedykolwiek i jest stosowany w czasie Present Perfect głownie w 

pytaniach. 

Have you ever been to the USA? Czy byłeś kiedyś w USA? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dla ugruntowania wiedzy proszę abyście wykonali poniższe zadanie: 

 

Zauważcie, że na początku należy postawić HAVE albo HAS - decyduje osoba, która 

występuje w zdaniu. Pamiętajcie też o odmianie czasownika. Zadanie to proszę przesłać na 

mój adres e-mail. 

 

Drugim zagadnieniem poruszanym dzisiaj będzie użycie SINCE i FOR 
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zapiszcie w zeszytach: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wyrazy for i since stosowane  są w czasie Present Perfect. For używamy, kiedy 

podajemy przedział czasu, a since - kiedy podajemy moment rozpoczęcia czynności, np. 

konkretną datę 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

W celu zrozumienia tej zależności uzupełnij poniższą tabelkę. 

 

Rozwiązanie prześlij na mój mail. 

Następnie wykonaj zadanie z linku poniżej: 

https://learningapps.org/view9281985 - w tym zadaniu należy zaznaczyć for albo since 

 

Zadane dla chętnych: 

https://learningapps.org/view9751144  - w tym zadaniu należy wybrać czy dane wyrażenie 

będzie odnosiło się do for czy do since. 

Take care and see you soon! 

 

 - Odpowiedzi do tych zadań należy przesłać na mój adres e-mail. 

 


