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Dear Students,        16.04.2020, Zielona Góra 

 

Witam wszystkich po krótkiej przerwie. Mam nadzieję, że każdy z was naładował swoje 

baterie i jest gotowy na nowy zestaw. 

Dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy przesłali wypełniony sprawdzian. Jeżeli ktoś jeszcze 

tego nie zrobił proszę jak najszybciej uzupełnić zadania i przesłać je do mnie na e-mail.                  

Z racji tego, że jeszcze czekam na kilka sprawdzianów nie będzie dzisiaj podanych rozwiązań 

do zestawu ze sprawdzianem. 

Rozwiązania z zestawu 7: 

Zadanie 1.    Zadanie 2. 

  

Dzisiejszy set podzielony jest na dwie części. Pierwsza część skupia się na czasowniku                    

w czasie Past Simple, a druga wzbogaca słownictwo związane z chorobami i kontuzjami. Po 

pracy z tym zestawem będziecie znali różnicę między czasownikiem regularnym i nie 

regularnym w czasie Past Simple, oraz będziecie umieli nazwać po angielsku kontuzje i 

chorby. 

W zeszycie zapiszcie: 

Lesson 

Subject: I had a cold. 
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Notatka do zeszytu: 

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

W czasie Past simple czasowniki podlegają odmianie przez czas. Odmiana może być: 

regularna - do czasownika dodajemy końcówkę  -ed np. play - played 

nieregularna - czasownik przyjmuje inną formę np. see - saw 

Należy pamiętać, że odmiana nie występuje w pytaniach i przeczeniach! 

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

Aby lepiej zrozumieć te zależności proszę obejrzeć film. 

Link do filmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=fkE_w8RRe-

s&list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62&index=11  

Zadanie 1. Zapisz odmianę czasowników podanych w ramce w czasie Past Simple. 

 

Np. come - came (przyjść) 

Zadanie 2. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fkE_w8RRe-s&list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=fkE_w8RRe-s&list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62&index=11
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Zadanie domowe: Pamiętaj, gdy w nawiasie jest wyraz not to należy stworzyć 

przeczenie. Np. (not win) They didn't win the game - nie odmieniamy czasownika z 

nawiasu (termin 21.04.2020r. godzina 12.00). 
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Proszę zapisać w zeszycie: 

Lesson 

Subject: Ouch. 

Zadanie 1. Połącz zdania z obrazkami. Zapisz tłumaczenia zdań w zeszycie. 

 

Zadanie 2. Zapisz odmianę czasowników w czasie Past Simple podanych w ramkach. 

 

 

np. break - broke - łamać 
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Zadanie 3. 

 

Zadanie domowe dla chętnych (termin 21.04.2020r. godzina 12.00): 

 

Take care and see you soon! 

 


