
Lesson 80        5th May 

The subject: Present perfect- pytania i krótkie odpowiedzi/ ever/never.(karta pracy) 

PODRĘCZNIK 

Popatrz na zieloną tabelkę. Krótkie pytania w czasie present perfect tworzymy przenosząc 

słówko posiłkowe have/has na początek zdania np. 

 Have you done your homework? /Has Tina worked hard? 

Krótką odpowiedź na takie pytanie tworzymy następująco:  

yes/no na początku + osoba wyrażona zaimkiem + have/has np.  

Yes, I have  /No , she hasn’t 

 

Ćw.1 str.83 Posortuj wyrazy i utwórz pytania. Zapisz je w zeszycie. 

Ćw.2 str.83 Uzupełnij w zeszycie pytania w czasie present perfect, a następnie napisz 

odpowiedzi twierdzące lub przeczące. 

Mówiąc o naszych doświadczeniach w czasie present perfect stosujemy okoliczniki: 

 ever-(kiedykolwiek ), stawiamy w pytaniu, pomiędzy osobą a czasownikiem np.  

Have you ever eaten sushi? (Czy ty kiedykolwiek jadłeś sushi?) 

never- (nigdy) , występuje w zdaniu przeczącym, pomiędzy osobą a czasownikiem 

She has never been to the USA.(Ona nigdy nie była w Stanach Zjednoczonych) 

 

  

Ćw.3 str.83 Uzupełnij i zapisz pytania w czasie present perfect ze słowem „ever” i dopisz 

krótkie odpowiedzi np.Yes, I have/No,I haven’t. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Lesson 81        7th May 

The subject: Exciting experiences- ćwiczenia umiejętności językowych w kontekście 

form spędzania wolnego czasu.(karta pracy) 

PODRĘCZNIK  

Ćw.1 str.84 Spójrz na obrazki i wybierz poprawne odpowiedzi. Sprawdź w słowniku 

nieznane słowa. Następnie włącz nagranie 2.33 i sprawdź swoje odpowiedzi. 

Ćw.3 str.85 Przeczytaj i posłuchaj  tekstu ze strony 84 (nagranie 2.35), następnie odpowiedz 

krótko na pytania.  

Ćw.4.str.85 Posłuchaj 3 dialogów na temat różnych doświadczeń i zdecyduj czy zdania to 

prawda (T) czy fałsz (F). (nagranie 2.36) 

 



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Lesson 82        8th May 

The subject: Temat: Present perfect- ćwiczenia. (lekcja online) 

 

Zadanie 1  Napisz pytania lub zdania twierdzące z ever/never. Do pytań dopisz odpowiedź 

przeczącą(X) lub twierdzącą (V) 

1.you / ever / be / to / the USA ?      V 

…………………………………………..     ………………………. 

2.you / ever / be / skiing ?        X 

………………………………………….    ………………………. 

3. Tom / never/copy/ his homework /  

…………………………………………… 

4.she / ever / visit / her relatives in Scotland?      X 

………………………………………….    ………………………. 

5. I / never/ meet / a famous person .  

………………………………………… 

6. you / ever / write / a poem ?       V   

…………………………………………    ……………………… 

7. I / never / try / bungee-jumping .  

………………………………………….. 

8.I /never / be / on TV /  

………………………………………….. 

9. you / ever / win / a competition ?      X 

…………………………………………….    ……………………….. 

10.Jane/ever/eat snails?       V 

……………………………………………..    ………………………. 

11.I/never/ dance /tango 

……………………………………………. 

12. we/never/ swim/in the sea      

 

 



 

Zadanie 2 Napisz formy past participle oraz znaczenie następujących czasowników (tabela) 

bezokolicznik Past participle znaczenie 

be been być 

become   

begin   

break   

bring   

build   

buy   

catch   

choose   

come   

cut   

do   

drink   

drive   

eat   

fall   

feel   

find   

fly   

forget   

get   

give   

go   

have   

keep   

know   

learn   

leave   

make   

meet   

put   

read   

ride   

run   

say   

see   

send   

sit   

sleep   

speak   

swim   

stand   

take   

tell   



wear   

write   

 


