
 

Lesson  

Topic: Present perfect – practice 

 

Zadanie 1 

Podręcznik p.86 ex4. Popatrz na obrazki. Co zrobiły dzieci? Napisz zdania w czasie Present 

Perfect. 

Np. 1.She has bought a printer. 

 

Zadanie 2. 

Napisz dwa zdania o tym co dziś zrobiłeś i dwa zdania o tym czego dziś nie zrobiłeś. Użyj 

czasu present perfect. 

(np. Nie zjadłem śniadania. I haven’t eaten breakfast.) To zadanie proszę wyślij mi na maila 

jprazn@gmail.com do 8 czerwca) 

  

 

 

 

Lesson  

Topic: I haven’t saved my work! 

 

Zadanie 1: 

Zapisz zwroty do zeszytu i przetłumacz je na język polski (skorzystaj ze słowniczka na 

stronie 94 w podręczniku): 

Log in 

Log out 

Enter your password 

Forget your password 

Save your homework 

mailto:jprazn@gmail.com


Make backups of your flies 

Check your emails 

Send  emails 

Forward emails 

Delete emails 

Download 

Upload 

Install apps 

Do searches 

 

Zadanie 2 

Posłuchaj nagrania ex.1 p.87 i przeczytaj kilka razy zasady zapisane na tablicy ogłoszeń. Czy 

podobne reguły obowiązują u nas w szkole w sali komputerowej? 

 

Zadanie 3. 

W zeszycie ćwiczeń rozwiąż krzyżówkę p.62 ex1 

 

 

 

Lesson 

Topic: Have you heard the news? 

 

Zadanie 1 

Zapisz notatkę: 

Pytania w czasie present perfect tworzymy przenosząc have lub has na początek zdania. 

(Czasownik pozostaje w 3 formie!) Na pytania odpowiadamy, używając krótkich odpowiedzi 

z have/haven’t lub has /hasn’t.  

Have I bought a game?      Yes, I have.   No, I haven’t. 



Have you bought a game?   Yes, you have.   No, you haven’t 

Has she bought a game?   Yes, she has.   No, she hasn’t. 

Has he bought a game?    Yes, he has.   No, he hasn’t. 

Has it bought a game?   Yes, it has.   No, it hasn’t. 

Have we bought a game? Yes, we have.   No, we haven’t. 

Have you bought a game? Yes, you have.   No, you haven’t. 

Have they bought a game? Yes, they have.   No, they haven’t. 

 

Zadanie 2 

Obejrzyj filmik 

https://www.youtube.com/watch?v=uY51LSYW8l8&list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62

&index=14 

 

 

Zadanie  3 

Zapisz pytania do poniższych zdań, tak jak w przykładzie: 

I have logged in to my computer.  Have I logged in to my computer? 

You have uploaded a funny video. 

They have downloaded a tv serial 

Ola has deleted 30 emails 

Olek has installed a new app. 

My grandparents have saved all my work. 
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