
 

Zakres materiału na tydzień 30.03.-3.04. 

 

Temat 1: Struktury leksykalno – gramatyczne – słowotwórstwo. 

W poniższych tekstach wpisz formę, którą utworzysz od słowa w nawiasie 

tak, aby pasowała do tekstu.  

W zeszytach napiszcie tylko wyrazy parami, przykład: 

person – personal 

Możecie też wydrukować całość i wypełnić luki ☺ 

Nowe słówka sprawdźcie na diki.pl 

 

Tips for organizing your time 

I have been both an adult student and a teacher of adults. As part of my teaching 

schedule, I used to run a course in  (person) life management. I learned as 

much as I taught in those sessions. Perhaps the biggest lesson for me and for my 

students was in effective,  (thought) time management. 

It’s easy to say, “I don’t have enough time.” But when we look at how we actually use 

our time, most of us can find ways to save hours spent in  (use) activities. For 

example, you may need to commute, but you can use that better in most cases. If you 

have a half hour drive, you can use your car sound system to replay lectures, or notes  

you’ve dictated yourself. There’s an hour a day of  (revise) If you take a bus, 

you can read as well as replay audio. The key is to use the time you have better. 

Unfortunately, you cannot  (excess) the twenty-four hour daily limit, but you 

can make the most of the hours you’ve got. 

How to become a better person 

With no hint of  (arrogant), I can declare myself a better person than I was in 

my teens and twenties. How did this  (improve) come about? Probably the 

single largest factor and first step to becoming “better” was  (accept) of myself 

and of others. I  (use) to get tied up in knots wanting to make others see 



things or do things my way. This wasn’t out of  (malicious), just a certainty 

that I knew best. 

Inexpensive ways to keep kids occupied 

Keeping a child occupied doesn’t have to cost a penny. Parents don’t need to feel 

intimidated by lack of arts-and-crafts-ability or musical or  (theatre) talent to 

keep children  (amuse) for free or on a budget. All it takes is a newspaper, 

possibly an Internet  (connect), a “think outside the box mentality,” and a 

smidgen of fortitude. 

Your local newspaper should list events for kids, some of which will be free or 

very  (reason) priced, probably in the  (entertain) section. Museums 

and galleries often run fantastic events for children, which can expose them to ideas and 

concepts not covered even on quality children’s TV programming. 

  

 

Temat 2: Struktury leksykalno – gramatyczne – słowotwórstwo. 

Polecenie takie, jak do poprzedniego tematu ☺ 

What my garden taught me 

Gardening had always been something that was  (relax) and 

somewhat  (spirit) in my  (imagine). A gardener was an older lady 

wearing a sun hat, toting a basket of tools, and lovingly tending roses or begonias. 

Gardening was easy; my gran had made it look that way with her 

 (outrage) beautiful balcony garden. My mom had done all the gardening work in our 

family home, so that definitely looked easy to me. That first summer of home and 

garden  (own) I would learn that everything I thought I knew was utter myth, 

and I would learn it the hard way. 

What to do if your child isn’t doing well in school 

Most teachers will say that the biggest contributing factor to school success is 

parental  (involve). This is not an abdication of  (responsible), but 

an acknowledgment that even  (outstand) teaching is no substitute for positive 



parenting. As long as you are  (commit) to forming a team consisting of you, 

your child, and his school, your child will benefit. Report card time is not the moment to 

discover he is not coping, so make an effort to get in contact with the classroom teacher 

at the start of the year. Be sure to keep the lines of communication open. If there is a 

meet the teacher night, attend. Approach the teacher and let her know that you 

are  (will) to meet with or speak to her at any time. 

 

 

Temat 3: Revision of past tenses. 

Proszę o zapoznanie się z filmem dydaktycznym: 

https://www.youtube.com/watch?v=FcKQK14qMv8 

Notatka do zeszytu (proszę, ze zrozumieniem i analizą – bo to już wiecie, 

teraz tylko podsumowujemy – przepisać CAŁOŚĆ do zeszytu. I proszę nie 

jęczeć, że tyle ☺ - większość z Was jest wzrokowcami, więc 

zapamiętujecie, co widzicie, a tym bardziej, kiedy widzicie, jak SAMI 

piszecie…) 

1. Past simple. 

Czas Past Simple jest czasem przeszłym dokonanym. Opisuje wydarzenia, 
które dokonały się w określonym czasie w przeszłości. Krótko mówiąc – 
informujemy, kiedy coś się stało. Używamy przy tym konkretnych 
określeń czasu, np. wczoraj, dwa dni temu, trzy tygodnie temu, itp. (last 

week, last year, yesterday, two days ago, in 2000, on Saturday 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. 

Past Simple użyjemy także, mówiąc o naszych dawnych zwyczajach i 

nawykach, czyli stwierdzając fakty, które nie są już aktualne. 

Osoba+czasownik (regularny:-ed; nieregularny: II forma) + reszta zdania 

Pytania, przeczenia: did / didn’t (+czasownik w formie podstawowej!) 

2. Used to. 

Ta konstrukcja służy ona do opisywania byłych zwyczajów, stanów, 
nawyków, rutynowych czynności (czyli coś było – a  nie jest; czegoś 

nie było kiedyś – teraz jest) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FcKQK14qMv8


Osoba + used to (dla wszystkich osób ta sama forma) + 

bezokolicznik 

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  np. dania mięsne.) 

Przeczenia: osoba + didn’t use to + bezokolicznik 

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. 

 

3. Past continuous. 

Past Continuous jest czasem bardzo podobnym do Present 

Continuous z tym, że wyraża czynność trwającą określony czas w 

przeszłości. Różnica tkwi w czasowniku być (to be) - zamiast formy 

teraźniejszej używamy formy czasu przeszłego. Past Continuous jest 

czasem niedokonanym. 

 

Osoba + was/were + czasownik+ing 

 

Tom was writing the letter all day yesterday. 
Tom pisał ten list przez cały 

wczorajszy dzień. 

playYesterday at about eight we were listening to 

music. 

Wczoraj około ósmej słuchaliśmy 

muzyki. 

playWhat were you doing when I called you? Co robiłaś kiedy zadzwoniłem? 

playHe wasn't working in the garden then. On nie pracował wtedy w ogrodzie. 

 

4. Past perfect. 

Czas Past Perfect to czas przeszły dokonany, nazywa się go także 
czasem zaprzeszłym, gdyż opisuje czynność, która dokonała 

się zanim rozpoczęła się inna czynność przeszła. 

I realised I had left the 

briefcase at home. 

Zdałem sobie sprawę, że zostawiłem aktówkę w domu 

(czyli najpierw zostawiłem aktówkę w domu - potem 

zdałem sobie z tego sprawę) 

https://www.ang.pl/sound/grammar/yesterday-at-about-eight-we-were-listening-to-music.mp3
https://www.ang.pl/sound/grammar/what-were-you-doing-when-i-called-you.mp3
https://www.ang.pl/sound/grammar/he-wasnt-working-in-the-garden-then.mp3


Tworzenie zdań w Past Perfect jest dość proste, mimo że jest to czas 

złożony. Elementy tego czasu są następujące: 

osoba + had + czasownik w III formie (regularny –ed, nieregularny – IIIf.)  

 


