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1.TEMAT LEKCJI.
  Present perfect regular and irregular verbs: questions and  
  short answers.

2. Na dzisiejszej lekcji zajmujecie się użyciem czasu
    Present perfect, jego formą pytającą i krótkimi  
    odpowiedziami oraz czasownikami nieregularnymi . 
    Przypomnijcie sobie zatem jak tworzymy ten czas 
    (podręcznik str.95).

   *ZDANIA PYTAJĄCE tworzymy, przenosząc Have lub Has 
                                      na początek zdania.

Have I/you/we/they  + czasownik  -ed  lub  III forma czasownika ?
Czy ja/ty,wy/my/oni + czasownik -ed  lub  III forma czasownika ?
 Has he/she/it        +  czasownik    -ed  lub  III forma czasownika ?  
 Czy on/ona/ono + czasownik    -ed   lub  III forma czasownika ?
  
Have they been online all afternoon?
Yes, they  have.  ;  No, they haven’t.
Czy oni są online całe popołudnie?
Oni zaczęli korzystać z komputera o godz. 12p.m. . Popołudnie 
wciąż trwa a oni nadal ,,siedzą przy komputerze’’.

Has Joe forgotten his password?
Yes, he  has.      ;   No, he  hasn’t.
Czy Joe zapomniał swoje hasło?
Joe mógł zapomnieć hasło i wciąż może nie pamiętać, a hasło jest 
bardzo potrzebne( związek teraźniejszości z przeszłością).

Has she     had her brother’s laptop? 
Yes, she  has  .    /  No, she  hasn’t  .  
Czy ona ma laptop brata?



Ona może mieć ten laptop od jakiegoś czasu i nadal posiadać.   
Sytuacja zaczęła się w przeszłości i jeszcze nie skończyła, czyli 
ma wciąż związek z teraźniejszością. Gdyby oddała laptop, 
czynność opisalibyśmy w czasie Past simple z określeniem np. 
wczoraj, w ostatnim tygodniu ( yesterday, last week – tydzień się 
dawno skończył)).Warto jednak zauważyć, że czynności dokonane
w tym tygodniu, miesiącu (this week, month – ten tydzień, miesiąc
wciąż trwa), ostatnio (lately - związek z teraźniejszością), właśnie 
zrobione, wciąż robione (just, still - związek z teraźniejszością) 
piszemy w czasie Present perfect.

  *KRÓTKIE ODPOWIEDZI  tworzymy,  używając krótkich  
                                     odpowiedzi z have/haven’t lub has/hasn’t    

Yes, you  have.  /  No, you haven’t.
Tak.                   /    Nie.
Yes, she  has.   /  No, she      hasn’t.
Tak.                 /     Nie.
   
  *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)  

They haven’t   been online all this afternoon.
Oni nie byli online całe popołudnie.

Joe  h  as  n’t      forgotten his password.
Joe nie zapomniał swojego hasła.

She hasn’t  had her brother’s laptop. 
Ona nie     ma laptopa swojego brata.



3. Wykonaj w zeszycie ćw.4 s.89 (podręcznik).

4. Praca domowa – wykonaj ćwiczenie:
   - ćw. 2 s.63 (zeszyt ćwiczeń).
   
    


