
KLASA 6B G2  DNIA  18.05

1.TEMAT LEKCJI.
  I’v been to the computer sale - Present perfect regular
  and irregular verbs.

2. Dzisiejsza lekcja dotyczy użycia czasu Present perfect. 
    Proszę przeczytać lub wydrukować i wkleić poniższą notatkę.
 
               UŻYCIE  CZASU PRESENT PERFECT
   *Czasu PRESENT PERFECT używamy, aby wyrazić :
     - że czynność zaczęła się w przeszłości, trwała
        i nadal trwa, lub dopiero co się skończyła.
I have known John for 10 years.  Znam  Jana od 10 lat.
I have known John since 2010.  Znam Jana od 2010 roku.
I have lived in London since 2010.  Mieszkam w Londynie od 2010 r..
I still haven’t segregated the rubbish.  Wciąż nie segreguję śmieci.
Amy has just won the race.  Amy właśnie wygrała wyścig. 

     - że okres czasu, w którym czynność się odbyła, uważamy
       za część teraźniejszości.
I have talked to John today. Rozmawiałem z Janem dzisiaj.

     - że czas, w którym czynność się odbyła, jest niezbyt odległy.
I have been busy lately/recently. Jestem zajęty ostatnio. 
 
     - że czynność, która się odbyła, dała skutki/rezultaty, które
       trwają do tej pory.
He has cut his finger. On skaleczył się w palec.
He has just arrived. On właśnie przyjechał.

      - że wydarzenie, które ktoś przeżył do tej pory, składa się na
        jego doświadczenie życiowe. 
My brother has never been to Spain (pamiętaj nie in Spain). 
Mój brat nigdy nie był w Hiszpanii  (do tej pory nie odwiedził tego  
                                                           kraju - doświadczenie życiowe).



 
               KONSTRUKCJA CZASU PRESENT PERFECT

  *ZDANIA TWIERDZĄCE tworzymy za pomocą have lub 
    has (3 os. l. poj. - he, she, it) oraz do czasowników   
    regularnych dodajemy końcówkę -ed lub -d,  kidy 
    czasownik  jest nieregularny, formę Past participle 
    (III forma czasownika).
I/You/We/They  have   +   czasownik  -ed   lub  III forma czasownika 
He/She/It  has  +  czasownik  -ed   lub  III forma czasownika 
                                                                         (Past Participle)  
                                
 *ZDANIA PYTAJĄCE tworzymy, przenosząc Have lub Has 
    na początek zdania.
Have I/you/we/they + czasownik -ed  lub  III forma czasownika ?
Has he/she/it  +  czasownik -ed  lub  III forma czasownika ?  
Czy on/ona/ono + czasownik     
  
   *KRÓTKIE ODPOWIEDZI                                                                    
Yes, you  have  /  No, you haven’t
Yes, she,  has  /  No, she  hasn’t
 
  *ZDANIA PRZECZĄCE                           
I/You/We/They  haven’t + czasownik -ed  lub  III forma czasownika
He/She/It  hasn’t  +  czasownik -ed  lub  III forma czasownika   
                                                                        (Past Participle)  
                                                                          
              OKREŚLNIKI CZASU PRESENT PERFECT
this year/week/month (w tym roku/tygodniu/miesiącu);   today;  
since(od);   for(od);  lately/recently (ostatnio);   just (właśnie);   
yet (już - w zdaniach pytających, jeszcze – w zdaniach 
przeczących);   already (już – w zdaniach twierdzących);   still 
(wciąż);   never (nigdy);   ever (kiedykolwiek);   
so far (do tej pory); almost (prawie)

4. Praca domowa – wykonać z podręcznika ćw.4 s.64 (całe).


