
Język angielski   Klasa Va  Pn. 30.03.2020 r. 

 

1. Zapisz w zeszycie dzisiejszą datę (jak zawsze) i temat lekcji. 

 

Today is Monday, the 30th of March 2020. 

 

2. Subject:  

 

  Past Simple tense. 

 

3. Przeczytaj kilka razy głośno nazwy sklepów ze str. 72 z podręcznika. 

Jeśli nie pamiętasz wymowy, wróć do zapisów w zeszycie z poprzedniej lekcji. 

 

4. Zamknij książkę i zeszyt i spróbuj z pamięci te nazwy wymienić. Powinno być ich 10. 

Jeśli nie pamiętasz, ponownie wróć do zeszytu.  

 

5. Dzisiaj poznacie nowy czas Past Simple, czyli przeszły prosty. 

Ważne: używamy go do opisywania czynności, które zakończyły się w określonym 

momencie w przeszłości. 

Typowe dla Past Simple określenia czasu: 

- yesterday, 

- last week/ last month/ last year – w zeszłym tygodniu/ miesiącu/ roku, 

- ago - np.: two days ago/ three weeks ago – dwa dni temu/ trzy tygodnie temu, 

- in – np.: in 1975 - w 1975. 

        6.   Aby móc powiedzieć, gdzie byliśmy w przeszłości, zaczniemy od form twierdzących 

czasownika ‘to be’ – być: 

1) I was – ja byłem     1) we were – my byliśmy 

2) you were – ty byłeś      2) you were – wy byliście 

3) he was – on był     3) they were – oni byli, one były 

    she was - ona była 

    it was – ono było 

Korzystając ze słownika diki.pl, po odsłuchaniu wymowy, zapisz ołówkiem jak, te słowa słyszysz.  

7.   Teraz formy przeczące: 

 

1) I was not / I wasn’t – ja nie byłem 

2) you were not /  you weren’t – ty nie byłeś 

3) he was not / he wasn’t – on nie był 

she was not / she wasn’t – ona nie była 

it was not / it wasn’t – ono nie było 



1) we were not / we weren’t – my nie byliśmy 

2) you were not / you weren’t – wy nie byliście 

3) they were not / they weren’t – oni nie byli, one nie były. 

 

8. Powyższe zasady i odmianę zapisz w zeszycie (to, co jest zapisane tłustym drukiem). 

THE END  

 

 

 

 

 

 

 

 


