
Materiał do zrealizowania w tygodniu 23-27 marca (3 godziny lekcyjne) 

Temat 1 : Czas Present Perfect – wprowadzenie. 

Ponieważ nie mogę sama wytłumaczyć Wam tego zagadnienia, proszę o 

obejrzenie filmiku: https://youtu.be/-m0Dl3qyB-k 

Pani w bardzo przystępny i prosty sposób tłumaczy użycie i konstrukcję tego 

czasu. 

W celu utrwalenia proszę o przeczytanie notatki gramatycznej w podręczniku – 

akapity 6.1-6.4 / 135. 

Poniższą notatkę proszę przepisać do zeszytu: 

Zdanie w Present Perfect wymaga bardziej złożonego orzeczenia 

(czasownika). We wszystkich czasach, które mają w nazwie perfect, w 
orzeczeniu musi znaleźć się tzw. operator. W Present Perfect jest 

nim have lub has. 

Zobaczmy wzór budowy zdania: 

podmiot + have/has + III forma czasownika 

oraz przykładowe zdanie: 

I have bought a new car. Kupiłem nowy samochód. 

Pojawia się tu wspomniany operator, pomagający w utworzeniu zdania -

 have . W trzeciej osobie otrzymuje końcówkę -s i dostajemy has. 

Do operatora dodajemy czasownik w III formie. Czasowniki regularne 

otrzymują w takim wypadku końcówkę -ed, więc sprawa jest prosta. 
Niestety istnieje też duża grupa czasowników nieregularnych, których 

wszystkich form należy nauczyć się na pamięć. Oto nasze zestawienie 

czasowników nieregularnych. 

 

Podmiot z operatorem można łączyć: 

I have » I've 

you have » you've 

she has » she's 

he has » he's 

https://youtu.be/-m0Dl3qyB-k
https://www.ang.pl/gramatyka/czasowniki-verbs/czasowniki-nieregularne
https://www.ang.pl/gramatyka/czasowniki-verbs/czasowniki-nieregularne


it has » it's 

we have » we've 

they have » they've 

W Present Perfect często pojawiają się charakterystyczne słówka: 

for od 

since od 

already już 

always zawsze 

just właśnie 

yet już; jeszcze 

ever kiedykolwiek 

never nigdy 

lately ostatnio 

recently ostatnio 

 

Zadania do wykonania: 1,2,3,5/ 134 

 

Temat 2: Present perfect – for, since 

Ponownie proszę o obejrzenie filmiku : https://youtu.be/m8ZroMIw_mc 

Pamiętajcie: for – oznacza czas trwania, since – moment rozpoczęcia czynności 

Zadania do wykonania: podręcznik: 4/134,  ćwiczenia 5,6 / 65 

 

Temat 3: Present perfect – ćwiczenia. 

Zadania do wykonania:   

• podręcznik : 5/ 64 

• ćwiczenia: 1-4 / 65 

 

 

https://youtu.be/m8ZroMIw_mc

