
WSZELKIE PYTANIA I UWAGI PROSZĘ WYSYŁAĆ NA ADRES: MAGSCHN11@eszkola.opolskie.pl LUB NA 

GRUPĘ KLASOWĄ  WHATSAPP 

26.03 

Topic: Czasowniki w czasie Past Simple 

Notatka do zeszytu (można wydrukować i wkleić): 

Rozróżniamy dwa rodzaje czasowników w czasie przeszłym: regularne i nieregularne.  

Czasowniki regularne: do czasownika w formie podstawowej dodajemy –ed, np. play-played, 

listen-listened, want-wanted, jump-jumped. 

*uwaga: cry- cried, try-tried (gdy przed y jest spółgłoska, to y zamieniamy na i). W „play”, 

przed y jest samogłoska (a), więc tylko dodajemy ed i nic nie zmieniamy. 

Czasowniki nieregularne- nie ma żadnej zasady, tabelka na końcu podręcznika (do nauczenia 

na pamięć-w przyszłości☺) 

Zadanie domowe: zeszyt ćwiczeń str. 51 zad. 1 (zdjęcie wysyłamy na grupę klasową do piątku 

3 kwietnia) - pracujemy z podręcznikiem (jeśli szukanego czasownika nie ma z tyłu książki 

oznacza to, że jest on regularny) 

 

31.03 

Topic: Tworzenie zdań twierdzących czasie Past Simple 

• Proszę zapoznać się z notatką  „Grammar app” w podręczniku na str. 72 (pod 

zadaniem nr 2) oraz na str. 81. 

• Do zeszytu (przepisujemy lub wklejamy): 

  I stayed in bed. (czasownik regularny) 

  He had a cold. (czasownik nieregularny) 

Czasownik w czasie Past Simple jest taki sam dla wszystkich osób: You danced. They danced. 

Słowa kluczowe: yesterday (wczoraj), 2 days ago/5 years ago (2 dni temu/5 lat temu), last 

summer/Monday (w ubiegłe lato/poniedziałek). 

 

1.04 

Topic: Rock your English 

Oglądamy filmik dotyczący czasu Past Simple, zwracamy tylko uwagę na tworzenie zdań 

twierdzących https://www.youtube.com/watch?v=Bh14coUq8Ck 
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2.04  

Topic: I did my homework yesterday 

Napisz 3 zdania z czasownikami regularnymi i 3 zdania z czasownikami nieregularnymi o 

sobie i koledze/koleżance. Zadanie wyślij do 10 kwietnia na WHATSAPP’a. 

7.04 

Topic: Ouch!- co ci się stało? 

LEKCJA ONLINE GODZ. 9.00  MICROSOFT TEAMS 

8.04 

Topic: A lucky discovery – praca z tekstem 

LEKCJA ONLINE GODZ. 13.00 MICROSOFT TEAMS 

• Wysyłamy na adres MAGSCHN11@eszkola.opolskie.pl świąteczne pozdrowienia w języku 

angielskim dla nauczyciela ☺ 
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