
 

W związku z organizowanym przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców  

Wielkim Talent Show – zapraszam  chętnych uczniów do zaprezentowania piosenki 

wykonanej w języku angielskim . 

Szczegóły dotyczące tego wydarzenia znajdują się na stronie głównej szkoły w aktualnościach.  

Za to zadanie można otrzymać dodatkową ocenę z j. angielskiego.  

(Filmik, nagranie proszę wysłać na maila jprazn@gmail.com i na 

kryrutk27@eszkola.opolskie.pl do 29.05.2020r.) 

 

 

 

 

Lesson  

Topic: I have been to the computer sale – grammar exercises 

 

Zadanie 1. 

Przypomnij sobie jak tworzy się zdania oznajmujące w czasie present perfect (notatka z poprzedniej 

lekcji) 

 

Zadanie 2. 

Zrób zadania online: 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-perfect 

 

Zadanie 3.  

Wykonaj ćwiczenie 1 str. 61 w ćwiczeniach ( past participle szukaj w 3 kolumnie na str. 122 w 

podręczniku) np.: 

be – been 

Break – broken 
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Lesson  

Topic: Czasowniki nieregularne – ćwiczenia 

 

 

Zadanie 1. 

Wykonaj zadanie 2 str.61 w ćwiczeniach. (wpisujesz tylko have lub has i 3 formę czasownika) 

1.I have sold my old computer. 

 

Zadanie 2. 

Poćwicz czasowniki nieregularne 

https://www.gamestolearnenglish.com/perfect-tense-game/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gamestolearnenglish.com/perfect-tense-game/


 

Lesson 

Topic: I haven’t played a lot of games. 

 

Zadanie1. 

Zapisz notatkę: 

Zdania przeczące w czasie Present Perfect tworzymy za pomocą haven’t  (have not)/ hasn’t (has not) 

i past participle 

 

Wzór:    osoba +haven’t (albo has’t) + past participle (końcówka-ed lub 3kolumna str. 122 w 

podręczniku – jeżeli czasownik jest nieregularny) 

 

I haven’t played this game 

You haven’t played this game 

He hasn’t played this game 

She hasn’t played this game 

We haven’t played this game 

You haven’t played this game 

They haven’t played this game. 

 

 Zadanie 2 

Zamień zdania oznajmujące w przeczenia, tak jak w przykładzie: 

 

I have sold my old computer.      I haven’t sold my old computer. 

The children have done their homework. 

My sister has bought the printer. 

Ola has played a new video game. 

We have broken our laptop. 

You have found a website. 



My grandparents have given me a new smartphone. 

It has been a really good day. 

 

 


