
WTOREK 28.04 

Proszę zapoznać się z informacjami na temat czasu present perfect w osobnym pliku PDF 

Wymowę, pisownię  i znaczenie  czasowników nieregularnych możecie sprawdzić tutaj 

https://www.ang.pl/gramatyka/czasowniki-verbs/czasowniki-nieregularne. Następnie pracujemy z 

podręcznikiem na stronie 81. W zielonych tabelkach macie streszczenie zasad tworzenia zdań 

twierdzących i przeczeń w present perfect. Odpowiedzi do zadań zapisujemy w zeszytach. 

Lesson 78        28th April  

The subject: Opisywanie doświadczeń przy pomocy czasu present perfect-zdania 

twierdzące i przeczenia. 

Ćw.1 str.81 Narysuj tabelkę z czasownikami nieregularnymi w zeszycie i uzupełnij ją 

formami bezokolicznika czasowników oraz zapisz tłumaczenie na język polski tych 

czasowników(trzecia rubryka).  

Ćw.2 Uzupełnij zdania formą imiesłowu czasu przeszłego (past participle). 

Ćw.3 Uzupełnij zdania formą czasu present perfect 

Ćw.4 Utwórz zdania w formie przeczącej  

Ćw.5 Napisz przeczenia lub zdania twierdzące o doświadczeniach życiowych Nicka Tima i 

Marka 

 

CZWARTEK 30.04 

Pracujecie z podręcznikiem na stronie 82. Na dzisiejszych zajęciach nauczycie się zwrotów 

potrzebnych żeby coś zarezerwować.  

Lesson 79         30thApril 

The subject: Booking an activity-  rezerwowanie usług i biletów. 

Ćw. 1 str.82 Przepisz formularz rezerwacyjny do zeszytu (po prawej stronie). Włącz nagranie 2.29. 

Przeczytaj i posłuchaj dialogu i uzupełnij formularz. Jeszcze raz posłuchaj i sprawdź swoje odpowiedzi. 

Przetłumacz nieznane słowa i zwroty z dialogu. 

Ćw.2 str.82  Włącz nagranie 2.30, posłuchaj i powtarzaj głośno. Wpisz zwroty do zeszytu: 

Can I help you?- Czy mogę pomóc? 

https://www.ang.pl/gramatyka/czasowniki-verbs/czasowniki-nieregularne


Have you been here before?-Czy byłeś tutaj wcześniej? 

When do you want to book the lane for? Na kiedy chcesz zarezerwować tor? 

How many people are there? Ile tam jest ludzi? 

Yes, please I’d like to book a bowling lane- Tak proszę , chciałabym zarezerwować  tor do 

gry w kręgle. 

NIE WYSYŁAMY ZDJĘĆ Z TEGO TYGODNIA!!! 

 WSZYSTKO SPRAWDZIMY NA NASTĘPNEJ LEKCJI ONLINE. 

PROSZĘ TYLKO O NAUCZENIE SIĘ : 

 ZASAD TWORZENIA ZDAŃ  TWIERDZĄCYCH I PRZECZEŃ W CZASIE 

PRESENT PERFECT,  

 PODSTAWOWYCH CZASOWNIKÓW NIEREGULARNYCH W III FORMIE  

 SŁOWNICTWA I ZWROTÓW Z LEKCJI CZWARTKOWEJ 

 

 

 


