
Materiał do zre.alizowania na tydzień 20-24 kwietnia 

Temat 1:Used to. 

(w zeszycie): Konstrukcja „used to”  służy do opisywania byłych zwyczajów, 

stanów, nawyków, rutynowych czynności, czyli czynności, które kiedyś 

robiliśmy (mieliśmy coś w zwyczaju) a teraz już tego nie robimy lub 

odwrotnie – czegoś kiedyś nie robiliśmy, a teraz robimy. 

I used to work in a library. Pracowałam kiedyś w bibliotece. (Dawne dzieje.) 

He used to live in the same 

street. 

On kiedyś mieszkał przy tej samej ulicy. (Ale 

wyprowadził się.) 

We used to like milk. 
Kiedyś lubiliśmy mleko. (A teraz wolimy np. dania 

mięsne.) 

Przeczenia tworzymy za pomocą didn’t use to (ponieważ jest didn’t – znika 

–d z „use”): 

I didn't use to work in a library when I was 

20. 

W wieku 20 lat nie pracowałam w 

bibliotece. 

He didn't use to live in the same street. On nie mieszkał przy tej samej ulicy. 

We didn't use to like milk when we were 

kids. 
Nie lubiliśmy mleka, gdy byliśmy dziećmi. 

Used to zachowuje się jak zwykły czasownik - w obecności 

operatora did/didn't traci końcówkę. 

Pytania: 

Did you use to work in a library? Czy pracowałeś w bibliotece? 

When did he use to live in the same street? Kiedy on mieszkał przy tej samej ulicy? 

Did you use to like milk when you were kids? Czy lubiliście mleko, gdy byliście dziećmi? 

 

 Temat 2: Used to – ćwiczenia. 



Proszę o wykonanie ćwiczeń z podręcznika: 7/31 i zeszytu ćwiczeń:        

1-6/27: 

Zad.1: Wpisujecie formy teraźniejsze lub przeszłe w tabele 

Zad.2: Wybieracie właściwą opcję. 

Zad.3: Czasowniki z nawiasów wpisujecie w formie Past simple (II forma 

nieregularna lub regularna –ed) 

Zad.5: Uzupełniacie zdania formą used to lub didn’t use to 

Zad.6: Z tabeli wybieracie właściwy czasownik i we właściwej formie 

wpisujecie go w tekst. 

UWAGA: Zadania z podręcznika i ćwiczeniówki na czas przeszły będziemy 

sprawdzać we wtorek, 28 kwietnia, o godz.11.00. Będzie to kolejny temat 

zrealizowany tego dnia. Obecność obowiązkowa. W tym  celu proszę Was 

o ściągnięcie aplikacji Zoom. Kilka minut przed spotkaniem prześlę Wam 

na grupę kod, wpiszecie go i połączymy się zdalnie ☺ Najwygodniej zrobić 

to na komputerze, żebyście mogły pracować z podręcznikiem i 

ćwiczeniami. 


