
Witajcie  Dziękuję wszystkim, którzy chętnie pracują i na bieżąco wysyłają 

zadanie domowe. Dziś przechodzimy do omówienia czasu przeszłego. 

Zapiszcie w zeszytach Lesson, Topic: I worked in the garden yesterday. 

Pracowałem w ogrodzie wczoraj. Zdania twierdzące w czasie Past Simple. 

Czasowniki w języku angielskim dzielą się na 2 grupy – regularne                                                               

i nieregularne. Podział ten jest istotny przy omawianiu czasu przeszłego.  

Przykłady czasowników regularnych. W czasie przeszłym dopisujemy „ed”  

Czasownik w formie podstawowej Czasownik w formie przeszłej 

work - pracować worked - pracowałem 

cook - gotować cooked - ugotowałem 

play -  played - zagrałem 

want - chcieć wanted - chciałem 

watch -  watched - oglądałem 

  

live - mieszkać lived - mieszkałem 

like -  liked - lubiłem 

dance - danced - tańczyłem 

  

study – uczyć się studied -  

try - próbować tried - próbowałem 

  

stop – przestać, zatrzymać się stopped - 

travel - podróżować Travelled - 

Schemat zdania twierdzącego: 

Osoba   czasownik w f. przeszłej  określenie przeszłości 

              I   cooked   dinner   yesterday.                    Ugotowałem obiad wczoraj. 

   My class played football in March.           Moja klasa zagrała w piłkę w marcu. 

   

Inne osoby                                   inne określenia przeszłości 

He/ she/ it                               last week/month – w zeszłym tygodniu/miesiącu 

We/ you/they                          last summer – w zeszłe lato 

My friends                              3 days ago/ 5 months ago – 3 dni /5 miesięcy temu 



Ćw.1 Uzupełnij zdania we właściwy czasownik w czasie przeszłym: travelled, 

cooked, played, watched, stopped, studied, lived, danced. Jeden czasownik 

został podany dodatkowo i nie pasuje do zdań.  

I ……………… tennis last month. 

My friends ……………. chicken last week. 

My mother ……………. a funny comedy yesterday. 

She ………………. to France, Spain and Germany last summer. 

My sister …………….in Kraków, but now she lives in Oświęcim. 

We ………………. English and Polish yesterday because we are good students. 

I …………… drinking coffee 5 months ago. 

Ćw.2 Wpisz właściwy czasownik work/ watch/like do zdań w formie 

podstawowej i przeszłej. Dwa ćwiczenia i uzupełnioną tabelkę wyślij na adres 

mailowy magdapiwowar2020@wp.pl lub na messengera.  

  

I …………… rap and disco music. 

They ……………. Justin Bieber when they were kids. 

 

He………………in the garden yesterday. 

He …………….in a restaurants. He is a chef.   

 

We ………………. TV every day. 

We ……………… cartoons when we were kids. 
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