
Dzień dobry. Zapiszcie temat, datę i notatkę.
Lesson 26th May 2020

Topic: Present Perfect Simple.
Czas Present Perfect Simple:
1. Tworzenie:
*zdania twierdzące
podmiot (osoba) + have + 3 forma czasownika (z tabelki) lub czasownik z -ed + reszta zdania
I       have finished my homework.
They       have bought  a car.
We wszystkich osobach stosujemy 'have', jedynie w trzeciej osobie liczbie pojedynczej (he, she, it)
używamy 'has'.
She has left.
WYKONAJ ĆWICZENIE
Wstaw 'have' lub 'has' i czasownik z -ed lub 3 forma czasownika (tabelka na końcu książki – Past 
Participle)

1. I …................... (catch) a cold.
2. She ….............. (work) very hard.
3. We …............... (send) all the documents.

*przeczenia
You haven't been here before.
He hasn't phoned me yet.
WYKONAJ ĆWICZENIE
Wstaw 'haven't' lub 'hasn't'' i czasownik z -ed lub 3 forma czasownika

1. You …............... (not/ break) your leg.
2. It …................... (not/ be) easy.
3. We …................. (not/forgive) them.

*pytania - 'have' lub 'has' przeskakuje na początek zdania, reszta bez zmian.
Have you been here before?
Has he phoned you?
WYKONAJ ĆWICZENIE
Wstaw 'have' lub 'has' i czasownik z -ed lub 3 forma czasownika 

1. ….................. you …............... (choose) the T-shirt?
2. ….................. he …................. (like) the film?
3. …................. they …............... (call) you back.

* krótkie odpowiedzi
Have you seen it? Yes, I have./No,I haven't
Has she found the keys? Yes, she has./No, she hasn't.
WYKONAJ ĆWICZENIE
Napisz krótkie odpowiedzi do pytań.

1. Have you spoken to Dan? Yes, I…............./ No, I….............
2. Has Ben stolen the money? Yes, he …....../ No, he …..........
3. Have they flown to greece? Yes, they …... / No, ….............

*skróty
I have – I've
She has – She's
I have not – I haven't
It has not – I hasn't
2. Użycie:
- aby opisać sytuacje lub stany, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do teraz
np. I have known him for three years. (Znam go już trzy lata).
- gdy widzimy efekt jakiegos działania
np. You've cleaned your room. (Widzimy jaki jest porządek.)



Jeśli nadal jakaś kwestia jest niejasna, obejrzyjcie filmik https://www.youtube.com/watch?
v=8s2NfozUyrA&t=486s.


