
Język angielski klasa 6b 

 

Lekcja  1.4.2020r. 

Topic: Past Simple – regular and irregular verbs (Czas przeszły Past Simple – czasowniki regularne i 

nieregularne) 

 

Zadanie 1.  

Zapisz notatkę (lub wydrukuj i wklej do zeszytu) 

 

Czasu Past Simple używamy, gdy mówimy o przeszłości.  

Czasowniki dzielimy na regularne i nieregularne. 

Czasowniki regularne Czasowniki nieregularne 

W zdaniach twierdzących do czasowników 

regularnych dodajemy końcówkę –ed  

Do czasowników kończących się na literę „e” 

dodajemy końcówkę –d 

phone – phoned 

drop – dropped 

study - studied 

 

 

Np. 

 I played table tennis yesterday. 

I phoned my grandma an hour ago. 

 

 

 

Czasowniki nieregularne zmieniają swoją formę. 

Spójrz na tabelkę w podręczniku na stronie 122. 

(w pierwszej kolumnie znajduje się czasownik w 

formie podstawowej, w drugiej kolumnie 

czasownik w tzw.”2 formie”, którą używamy w 

czasie Past Simple) 

 

Np. czasownik „kupować” -  „buy” zmienia się w 

czasie przeszłym na „bought” 

I bought a new game a month ago. (Kupiłem 

nową grę miesiąc temu) 

 

 

We wszystkich osobach czasownik jest taki sam (nie odmienia się przez osoby). 

I, you, He, she, it, we, you, they + played table tennis yesterday. 

I, you, He, she, it, we, you, they + ate bananas.  

 

Zadanie 2. 

Zapisz 3 zdania oznajmujące o tym co robiłeś w miniony weekend. Użyj następujących czasowników: 

watch, eat, do 

 



 

Lekcja 2.4.2020r. 

 

Topic:  Regular and irregular verbs 

 

Zadanie 1. 

p.72 ex1 

Przeczytaj i posłuchaj. Znajdź w tekście wszystkie czasowniki. Wypisz z tekstu tylko czasowniki 

nieregularne i zapisz je w tabeli. 

Czasownik – forma podstawowa Czasownik w Past Simple „2 formie” 

Come Came 

  

 

Zadanie 2. 

p.72 ex2 Przeczytaj czasowniki z czerwonej tabelki (1 i 2 formę). Jeżeli możesz to kilka razy posłuchaj 

nagrania i powtórz za lektorem. 

 

Zadanie 3.  

W ćwiczeniach wykonaj p.51 ex 1 

 

Zadanie 4. (dla chętnych) Dopasuj ilustracje do zdań. 

https://learningapps.org/1937075 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lekcja 3.4.2020r. 

Topic: Past Simple – zdania przeczące 

 

Zadanie 1. 

Napisz notatkę w zeszycie: 

W zdaniach przeczących w czasie przeszłym Past Simple dodajemy: did not = didn’t. Czasownik 

główny pozostaje zawsze w formie podstawowej. 

Zdanie oznajmujące Zdanie przeczące 

I broke my leg I didn’t break my leg 

You broke your leg  You didn’t break your leg 

He broke his leg He didn’t break his leg 

She broke her leg She didn’t break her leg 

It broke its leg It didn’t break its leg 

We broke our legs We didn’t break our legs 

You broke your legs You didn’t break your legs 

They broke their legs They didn’t break their legs. 

 

 Zadanie 2.  

Zamień zdania oznajmujące w Past Simple na przeczenia w Past Simple. (Np. They went to the zoo. – 

They didn’t go to the zoo.) 

a) I slept well. 

b) She played the guitar 

c) We go to the park 

d) He have a shower. 


