
Dzień dobry,
01.04.2020

1.Proszę zapisać w zeszycie temat: ‘’ Czasowniki nieregularne czasu przeszłego Past Simple.’’

2. Proszę zapoznać się z budową zdań w czasie Past Simple w odniesieniu do czasowników 
nieregularnych i zwrócić uwagę na przykładowe zdania.

                          Past Simple – budowa zdań

Past Simple – zdania twierdzące

Każde zdanie twierdzące w tym czasie ma dwa główne składniki, które tworzą budowę:

SUBJECT + VERB (II form)
podmiot + czasownik w II formie

Czasowniki nieregularne mają swoją własną II formę, każdy inną.

czasowniki I forma czasownika  II forma czasownika

nieregularne
       be 
       do 
      eat 

          
          was/were
              did 
             ate 

Czas na praktykę! Zobaczcie, jak wyglądają zdania w czasie Past Simple:

• Yesterday I worked very hard.
• You visited Spain last year.
• He wanted to go to the cinema last weekend.

• I was here last Monday.
• Yesterday she did her homework.
• We ate delicious dinner last Saturday.

Past Simple – pytania

DID + SUBJECT + VERB
operator did + podmiot + czasownik w I formie

WHERE, WHAT, HOW + DID + SUBJECT + VERB
zaimek pytający + operator did + podmiot + czasownik

Według tej zasady powstaną nam poniższe zdania:

• Did you buy this car?



• Where did you spend holidays? 
• Did I walk this way?
• What did they tell about my boyfriend? 
• Did they stay in a hotel yesterday?
• How did she make this cake?

Kolejny typ to pytania z czasownikiem to be. Nasz czasownik w II formie to was (dla 1 i 3 os. l. 
poj) i were (dla pozostałych os.). Pytanie tworzymy przez zaminę szyku. Uwaga! Pomijamy 
zupełnie operator did.

• Was she hungry?
• Was I here last Friday?
• Where were they yesterday?

Past Simple – zdania przeczące

Ostatnia kwestia budowa zdań to przeczenia. Te również tworzy się analogicznie do czasu Present 
Simple. Budowa wygląda następująco:

SUBJECT + DIDN’T + VERB
podmiot + operator didn’t + czasownik

Podstawowy operator to did not, ale zazwyczaj skracamy go do wersji didn’t. Wygląda on tak samo 
dla każdej osoby. Użycie operatora didn’t oczywiście zmienia nam czasownik z drugiej formy do 
pierwszej.

• I didn’t write the letter.
• You didn’t go there last Saturday.

Uwaga! Jak zawsze są wyjątki.  Należy do nich np.  czasownik   🙂 to be. Sprawdźcie przykłady:

• I wasn’t there last week.
• They weren’t very busy yesterday.

3.  Następnie proszę wykonać pisemnie ćwiczenia 5 i 6  z podręcznika ze str. 85.

W Piątek (03.04.2020)
 
Proszę wykonać ćwiczenia 2, 3, 4 i 5 w zeszycie ćwiczeń ze str. 82 i 83.
Wykonane ćwiczenia proszę przesłać na moją pocztę. Zostana ocenione.

boguslaw.zawalich@sp1sobotka.pl
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Miłej pracy,
B. Zawalich
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