
Zakres materiału na tydzień 6-8 kwietnia (2 lekcje) 

Temat 1: Past simple – wprowadzenie. 

Wprowadzamy czas przeszły prosty. Bardzo ciekawie i konkretnie objaśni 

Wam to przesympatyczny Pan z filmiku: 

(pamiętajcie: subject – podmiot (zazwyczaj OSOBA), verb – czasownik, 

object – dopełnienie, czyli reszta zdania) 

https://www.youtube.com/watch?v=Bh14coUq8Ck 

Teraz, w ramach utrwalenia, proszę o przepisanie poniższej notatki do 

zeszytu: 

Czas Past Simple jest czasem przeszłym dokonanym. Opisuje wydarzenia, 

które dokonały się w określonym czasie w przeszłości. Informujemy, kiedy 

coś się stało. Używamy przy tym konkretnych określeń czasu, np. wczoraj, 

dwa dni temu, trzy tygodnie temu, itp. Czas wykonania czynności może być 

podany wprost w zdaniu lub może wynikać z kontekstu, w jakim zdanie 

zostało użyte. Nie jest przy tym istotny czas trwania czynności, skupiamy się 

na tym, że dana czynność, lub kilka kolejnych czynności, została wykonana. 

Zdanie twierdzące w Past Simple składa się z następujących elementów: 

podmiot + II forma czasownika 

Oto przykłady zdań w Past Simple: 

Yesterday I worked very hard. 
Wczoraj pracowałem bardzo 

ciężko. 

She was very tired after work. Była bardzo zmęczona po pracy. 

We were at home all day yesterday. 
Wczoraj cały dzień byliśmy w 
domu. 

I could swim when I was 5 years old. 
Umiałem pływać jak miałem 5 

lat. 

She spoke to Mary two days ago. 
Ona rozmawiała z Mary dwa dni 

temu. 

We went to the station and bought the 

tickets. 

Poszliśmy na stację i kupiliśmy 

bilety. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bh14coUq8Ck


Czasownikom regularnym dodajemy -ed lub -d, natomiast form 

czasowników nieregularnych należy nauczyć się na pamięć. 

W czasie Past Simple, przy tworzeniu zdań przeczących i pytań pojawia się 

dodatkowe słówko, operator, czasownik posiłkowy – did (czyli druga 

forma czasownika do). Dobra wiadomość jest taka, że operator wygląda 

tak samo we wszystkich osobach i bez względu na to, czy czasownik jest 

regularny czy nie. 

He didn't take her to the restaurant 

last weekend. 

On nie zabrał jej do restauracji w 

poprzedni weekend. 

We didn't go to the cinema 

yesterday. 
Wczoraj nie poszliśmy do kina. 

I didn't write the letter. Nie napisałem tego listu. 

Aby w Past Simple utworzyć standardowe pytanie musimy użyć 
operatora did. Wstawiamy go przed podmiot zdania a czasownik... wraca 

do pierwszej formy! 

Did you see that? Widziałeś to? 

Did he speak to Molly yesterday? Czy on rozmawiał z Molly wczoraj? 

When did you buy this car? Kiedy kupiliście ten samochód? 

Czasownik to be (w czasie przeszłym was w 1 i 3 os. l.poj. i were dla 

pozostałych osób) rządzi się swoimi prawami i tworzy pytanie przez 

zmianę szyku, czyli występuje przed podmiotem. Pytanie w tym 

przypadku obywa się bez operatora. 

Was she hungry? Czy ona była głodna? 

Were you at school yesterday? Byłeś wczoraj w szkole? 

Why was she upset? Dlaczego była zdenerwowana? 

Where were these documents? Gdzie były te dokumenty? 

określenia czasu. Zobaczmy kilka z nich: 

yesterday wczoraj 

last week w zeszłym tygodniu 

last summer poprzedniego lata 

in 1985 w roku 1985 

https://www.ang.pl/gramatyka/czasowniki/posilkowe


then wtedy 

when kiedy 

Słówko ago jest bardzo wygodnym sposobem określenia, że coś wydarzyło 

się w przeszłości. 

ago temu 

two days ago dwa dni temu 

seven hours ago siedem godzin temu 

 

 

Mam nadzieję, że teraz wszystko jest jasne. W razie pytań, zapraszam na 

naszą grupę na Messengerze. 

 

Temat 2: Past simple – ćwiczenia. 

 Zad.3/31: Podzielcie czasowniki na regularne i nieregularne wpisując ich 

właściwe formy przeszłe do tabeli. 

Zad. 4/31: Wybranymi czasownikami z ćw.3 uzupełnijcie zdania (w 

podręczniku). 

Zad.5/31: Czasowniki z nawiasów wpiszcie w formach przeszłych w tekst 

(w podręczniku). 

 

Na środę po świętach proszę przygotować się na kartkówkę online ze 

słówek z zakresu dom/pomieszczenia/wyposażenie. Ćwiczyłyście je 

przez ostatnie dwa tygodnie. Będę się z Wami kontaktować przez 

Messengera i tam podam link do kartkówki online. Spotykamy się w środę, 

15 kwietnia, godz.12.30 (czyli w czasie trwania Waszej lekcji ze mną 

☺). Osoby, które się nie pojawią, otrzymają ocenę za niezaliczenie 

materiału. Jeśli macie pytania, śmiało zapraszam na grupę na 

Messengerze. Kartkówka będzie traktowana jako kolejny temat lekcji ☺, 

czyli w tygodniu po świętach nie dostajecie zadań na stronie szkoły. 

 


