
KLASA  6B G2  20.04

1. TEMAT  LEKCJI.
I had a cold-past simple (czasowniki regularne i nieregularne).
2. Proszę przepisać notatkę do zeszytu bądź wydrukować i wkleić.

   CZASU PAST SIMPLE UŻYWA SIĘ DLA WYRAŻENIA 
                                      CZYNNOŚCI
     - która odbyła się w przeszłości i nie ma związku z
       teraźniejszością.

Joanna was in  Sweden last summer. Joanna ostatniego lata była 
w Szwecji.                          
I met him yesterday. Spotkałem go wczoraj.

    - która odbyła się w konkretnym momencie w przeszłości.

He was born in 1998. Urodził się w 1998. 
Amy started her lesson at 8:00. Amy zaczęła lekcję o 8:00.

- powtarzającej się w przeszłości, mówiącej o dawnym
  zwyczaju lub przyzwyczajeniu.

We played tennis every Sunday. Grywaliśmy w tenisa w każdą 
niedzielę.
We always visited our grandparents at the weekends. Zawsze 
odwiedzaliśmy dziadków w weekendy.

               KONSTRUKCJA CZASU PAST SIMPLE

                                 Zdania twierdzące
Do czasowników regularnych dodajemy końcówkę -ed :
watch - watched
look - looked
study -  studied



Do czasowników kończących się literą e dodajemy końcówkę -d :
phone - phoned
slice - sliced

Czasowniki nieregularne zmieniają swoją formę:
see – saw  
do – did
write - wrote

I//he/she/it/we/you/they + czasownik -ed  lub  II form czasownika
                                                                                 Past Simple
                                  Zdania pytające
Pytania ogólne tworzymy, dodając słowo Did  na początku zdania.
Czasownik główny jest zawsze w formie podstawowej 
(bez końcówki).

Did you go to A&E? Not Did you went to A&E? Zdanie błędne.
Czy pojechałaś/eś na ostry dyżur?
Yes, I did.    ;  No, I didn’t .
Did he watch TV? Not  Did he  watched TV? Zdanie błędne.
Czy obejrzałeś telewizję?
Yes, he did.    ;  No,he didn’t.          
                  
                Did  I//he/she/it/we/you/they + czasownik ?   

Pytania szczegółowe tworzymy, dodając zaimek pytający 
przed did w odpowiedniej formie.

What did you see? Co zobaczyłaś/eś?
Where did you go? – Gdzie pojechałaś/eś?

                                 



                                    Zdania przeczące

W zdaniach przeczących dodajemy did not = didn’d.
Czasownik główny jest w formie podstawowej.

He didn’t break (czasownik główny) his leg. On nie złamał nogi.  
We didn’t do (czasownik główny) our homework.  
Nie odrobiliśmy pracy domowej       

      

 
    OKREŚLNIKI (okoliczniki) CZASU  PAST SIMPLE 

last night/year/month (ostatniej nocy/roku/miesiąca); 
yesterday (wczoraj);  two days/months ago (dwa dni/miesiące
temu);  in 2003;  the day before yesterday (przedwczoraj).

W czasie Past simple okoliczniki czasu stawiamy na początku 
lub na samym końcu zdania.

3. Proszę wykonać w zeszycie ćwiczenia (podręcznik):
   -  ćw.4 s.72 (tylko odp.)
4. Praca domowa:
-  proszę wykonać ćw. 1 s.51 (zeszyt ćwiczeń).

Proszę, aby wszyscy uczniowie wysłali ćwiczenia podsumowujące
rozdział 5. Te osoby, które mają problemy techniczne proszę 
napisać maila.


