
 

Lesson  

Topic: Past simple – pytania ogólne 

 

Zadanie 1. 

Zapisz do zeszytu: 

W czasie past simple pytania tworzymy, dodając słowo DID na początku pytania. Czasownik główny 

jest zawsze w formie podstawowej. 

Na pytania ogólne odpowiadamy, używając krótkich odpowiedzi z did/didn’t 

 

Did I go to the park?  Yes, I did.  No, I didn’t 

Did you go to the park?  Yes, you did.  No, you didn’t. 

Did he go to the park?  Yes, he did.  No, he, didn’t. 

Did she go to the park?  Yes, she did.  No, she didn’t. 

Did we go to the park?    Yes, we did.    No, we didn’t. 

Did you go to the park?  Yes, you did.   No, you didn’t. 

Did they go to the park? Yes, they did.  No, they didn’t. 

 

Zadanie 2. 

Zapisz 5 pytań do następujących zdań. (Tak jak w przykładzie) 

(She played the piano.       Did she play the piano?) 

1. We went to bed early yesterday. 

2. Ola posted comments on the Internet a the day before yesterday. 

3. Ania and Ola stayed at home last week. 

4. I  took some photos last year. 

5. They watched tv on Tuesday. 

Jest to zadnie OBOWIĄZKOWE. Zdjęcia tego zadania proszę wysłać na adres  jprazn@gmail.com 

 

 



 

Lesson  

Topic: Past simple- pytania szczegółowe 

 

Zadanie 1.  

Zapisz w zeszycie: 

Pytania szczegółowe w czasie past simple tworzymy, dodając zaimek pytający przed did.  

What did you watch? 

When did you watch? 

Where did you watch? 

Why did you watch? 

 

Zadanie 2. 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ex1,2 p.53 

 

Zadanie 3. 

W Quizlecie wykonaj Tryb: TEST z zestawu Brainy 6 Unit 6  

(jest to zadanie OBOWIĄZKOWE. W aplikacji u nauczyciela wyświetla  się automatycznie informacja, 

który uczeń, co wykonał i czy dokończył zadanie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lesson  

Topic: Train your brain 

 

Zadanie 1 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj:  

p.53 ex 3 

p.53 ex 4 (użyj „time expressions” – okoliczników czasu) 

To jest zadanie obowiązkowe – zdjęcia proszę wysłać na adres jprazn@gmail.com 

 

Zadanie 2 

Wykonaj zadania i sprawdź swoje odpowiedzi: 

https://www.liveworksheets.com/cf198064uq  (link należy przekopiować do przeglądarki, tylko 

wtedy działa prawidłowo!) 

Zdania z  ćw. 2 proszę przepisać do zeszytu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


