
JĘZYK ANGIELSKI 

PRESENT SIMPLE 

Już omówiliśmy twierdzenia i przeczenia w czasie present simple. Wiesz też jak 

wyglądają pytania, ale dzisiaj to jeszcze przypomnę. Więcej informacji 

znajdziesz w podręczniku na stronie 128. 

Do tworzenia pytań używamy operatora do.W trzeciej osobie liczby pojedynczej operator 

przyjmuje formę does. Operator wstawiamy przed podmiotem. 

Schemat tworzenia pytań 

Słowo pytające Operator Podmiot Czasownik główny Polskie tłumaczenie 

Where 

do 

I 

live? 

Gdzie ja mieszkam? 

you Gdzie ty mieszkasz? 

does 

he Gdzie on mieszka? 

she Gdzie ona mieszka? 

it Gdzie ono mieszka? 

do 

we Gdzie my mieszkamy? 

you Gdzie wy mieszkacie? 

they Gdzie oni mieszkają? 

Forma czasownika jest taka sama dla wszystkich osób, tzn. W trzeciej osobie liczby 

pojedynczej nie dodajemy już końcówki -s. Końcówka -s przechodzi do operatora. 

He speaks English. Does he speak English?  

On mówi po angielsku. Czy on mówi po angielsku? 

Pytania zamknięte (yes/no questions) zaczynamy od operatora. Dalszy schemat jest taki sam 

jak w pytaniach otwartych. W odpowiedzi na takie pytania używamy tylko operatora, bez 

czasownika głównego. 



Do you speak English? Yes, I do. / No, I don't.  

Czy ty mówisz po angielsku? Tak,mówię. / Nie, nie mówię. 

Does he speak English? Yes, he does. / No, he doesn't.  

 

Wykonaj poniższe zadania z podręcznika i ćwiczenia z ćwiczeniówki: 

Ćwiczeniówka: 

Ćwiczenie 2 strona 13 

 Zaznacz zdania, które są prawdziwe o tobie. Te które nie są zgodne z prawdą o 

tobie, popraw (jak w przykładzie). 

Ćwiczenie 3 strona 13 

Uzupełnij luki w wiadomości Bena. Użyj czasowników podanych w nawiasach 

w odpowiedniej formie (twierdzącej, przeczącej, pytającej / pamiętaj). Zastosuj 

czas present simple. 

Ćwiczenie 4 strona 13 

Utwórz pytania, aby uzupełnić dialog. Zastosuj podane w ramce słowa. 

Ćwiczenie 5 strona 13 

Przeczytaj podane rzeczowniki z przyrostkiem –mid. Sprawdź ich znaczenie, 

jeśli ich nie znasz. Podpisz  obrazki zgodnie tymi rzeczownikami. 

Ćwiczenie 6 strona 13 

Odpowiedz pełnymi na pytania. Podaj uzasadnienie każdej odpowiedzi.  

*(Wybranym osobom sprawdzę ćwiczenia na ocenę.) 

Prześlij zdjęcie  rozwiązanych ćwiczenia (lub odpowiedzi) do 10.05 km.angielski@wp.pl 

11.05 udostępnię poprawne rozwiązania. Proszę sprawdź, jak Ci poszło i popraw pracę, jeśli 

popełniłeś błędy oraz wyciągnij wnioski do dalszej nauki. 

Mogę nie odpowiedzieć na twojego maila, ale pamiętaj, że zawsze zapisuję, czy wykonujesz 

zadane prace. 

 

mailto:km.angielski@wp.pl

