
Materiał do realizacji w tygodniu 15-18 kwietnia 

Temat 1i 2: Porównanie czasów Past simple i Present perfect. 

Proszę, przypomnijcie sobie zasady budowy Past simple (-ed lub II forma 

nieregularna; did/didn’t w pytaniach i przeczeniach) i Present perfect 

(have/has + III forma czasownika – reg.-ed, nieregularny – IIIf.) 

Zanim zaczniecie robić ćwiczenia z powyższego tematu gramatycznego, 

obejrzyjcie filmik na ten temat na youtube. Przesympatyczna Pani 

wspaniale to tłumaczy: 

https://www.youtube.com/watch?v=OdEq4GgzJUE 

Poniższą notatkę wpiszcie do zeszytów przedmiotowych: 

Podstawową różnicą pomiędzy czasem przeszłym Past Simple a czasem 
teraźniejszym dokonanym Present Perfect jest znaczenie, jakie ze sobą 

niosą. 

Czas Past Simple koncentruje się na wydarzeniach, które miały miejsce w 
konkretnym momencie w przeszłości i ten moment ma jakieś znaczenie – 

dlatego w zdaniach w tym czasie często używa się określeń typu: 

yesterday, last week two years ago, in 1986, after breakfast itp. Opis 
wydarzenia jest jednak tylko relacją z przeszłych wydarzeń, które nie 

mają ani znaczenia dla teraźniejszości, ani żadnego związku z nią. 

Czas Present Perfect koncentruje się z kolei na wydarzeniach, które co 
prawda wydarzyły się w przeszłości, ale nie jest istotne – kiedy. Ważne 

jest, jakie ma to skutki dla teraźniejszości. W zdaniach w tym czasie 

często używa się określeń typu:ever, never, always, already, yet itp. 

Porównanie znaczeń podobnego zdania w Past Simple i Present 

Perfect 

Kate won the game in 1986. = Kasia wygrała rozgrywkę w 1986 r., 

odniosła wtedy ważny sukces. Nie wiadomo, czy nadal gra (ani czy w 

ogóle jeszcze żyje). 

Kate has won six games in her life. = Kasia wygrała w swoim życiu już 

sześć rozgrywek, jest w tym zatem bardzo dobra, prawdopodobnie wciąż 

gra i na pewno jeszcze żyje. 

 Dodatkowo możecie przeczytać o porównaniu tych czasów w 

ćwiczeniówce – 6.5/135 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OdEq4GgzJUE


 

Temat 3: Multimedialne ćwiczenia gramatyczne. 

Proszę wykonać ćwiczenia gramatyczne online: 

https://quizlet.com/246278645/test 

 

 

JĘZYK ZAWODOWY  

Temat: W restauracji – wyrażenia. 

Proszę o wykonanie poniższej karty pracy. Temat i odpowiedzi zapiszcie w 

zeszycie przedmiotowym do języka ogólnego.  

https://quizlet.com/246278645/test


 


