
Klasa I TG (8),  przedmiot: język angielski 

Zapiszcie w zeszytach temat, datę oraz wyjaśnienia.

                                                                      Lesson                                                  1st April,2020
Topic: Present perfect and past simple - consolidation.

1. Pmiętaj, że następujące wyrazy występują tylko w czasie present perfect.
• For + period (przez jaki okres czasu) e.g. two days, a week, five years stc.
• Since + point in time (od jakiego punktu w czasie) e.g. 2nd April, Monday, 2007 etc.
• Just , already (właśnie, już) stosujemy po have / has w zdaniu twierdzącym
• yet (jeszcze, już) na końcu zdania pytającego lub przeczącego.

Osoba  +  have / has  +  3 forma nieregularnego czasownika / regularny + ed ..............

W pytaniach stawiaj have / has przed osobą, w przeczeniach dodaj tylko not do have / has.

2. Past simple zawsze opisuje to co się dokonało w określonym czasie, więc stosujemy:
last week, two days ago, in 2004, last Friday, etc.

Osoba  +  2 forma nieregularnego czasownika / regularny + ed ..................

W pytaniach stosuj did przed osobą a w przeczeniach didn't + bezokolicznik po osobie.

Ponieważ niewiele osób podesłało mi pracę domową, chciałbym zachęcić pozostałych uczniów do 
aktywności. Aby nie zmuszać was do nadmiernego wysiłku, proszę o wymianę odpowiedzi do 
ćwiczeń z Workbooka na FB Messenger na waszej grupie. Myślę że Krystian zrobi ex.1 p.26, Jakub 
C ex.2 p.26, Daria ex.3 p. 26, Kacper ex.4 p.26, Stanisław ex.5 p.26, Amelia ex.6 p.27, Alicja ex.7 
p.27, Patrycja ex.1 p. 27, Jakub P ex.2 p.27, Olgierd ex.3 p.28, Oliwia ex. 4 p.28, Mateusz ex.5 
p.28, Patryk ex.6 p.28, Julia ex. 7 p.28, Kamil ex. 8 p28.
 Wystarczy wpisać brakujące odpowiedzi np ex. 3 p.26 1) have invited, 2)... Trzeba precyzyjnie 
podać numer zadania i stronę.
Będę monitorował waszą aktywnosć, ale nikt nie dostanie oceny ndst. Mogę natomiast docenić 
aktywny udział.
Termin przesłania prac do 06.04.2020
 Pozdrawiam  Rafał Krawczyk


