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UWAGA: Lekcja o godzinie 12.50 z platformy MICROSOFT TEAMS 

Uczniowie otrzymali loginy i hasła. Logujemy się przez stronę główną Microsoft Office. Dostępna jest 

także aplikacja na telefon. Teams posiada lepsze łącze oraz wirtualny zeszyt, w którym znajdą się pliki 

niezbędne do przyszłych lekcji. Wszystko w jednym miejscu. Dodatkowo każdy uczeń ma 

indywidualny dostęp tylko do własnej grupy klasowej. 

Wszystkie zaległe prace jakie jeszcze nie zostały do mnie przesłane można wysyłać do piątku 

8.05.2020. To jest termin OSTATECZNY. Wkrótce muszę podać Wam przewidywane oceny końcowo-

roczne.  

Na ocenę końcową pracujecie cały rok – na bieżąco. To znaczy, że nie poprawiamy zaległych zadań  i 

prac. Nadal obowiązuje dwutygodniowy okres poprawy.  

 

Topic: Past Simple and Past Continuous – ćwiczenia. 

 

A Dopisz formę podstawową  podanych czasowników w Past Simple. Zapisz odpowiedzi pod każdym z 

tych wyrazów 

 

 ate    bought    cooked    had    knew    made    ordered  peeled    prepared    

started    walked    went  

B Dopisz czasowniki w II formie do podanych słów: 

cook peel order start walk prepare go have make know eat buy 

C. Podkreśl czasowniki nieregularne w zadaniu B. 

D. Podkreśl poprawne formy czasu Past Simple. 

 Example: Last month we buy / bought a new sofa. Do / Did you buy anything last month?  

1 Where did they go / went on holiday a year ago?  

2 He didn’t / doesn’t see you at school yesterday. Was / Were you at home?  

3 We have / had our lunch and decide / decided to go for a walk in the park. 

 4 Two years ago Julia played / play the piano every day after school. 

 5 My cousins don’t / didn’t visit me last weekend. They visit / visited me last Monday. 



 6 We didn’t did / do the shopping; we are / were at the cinema. 

E. Wpisz w luki was, wasn’t, were lub weren’t, tak aby powstały poprawne zdania z formami 

czasu Past Continuous.  

Example: Martha was sleeping while we were watching TV. 

 

 1 __________ you doing your homework at four o’clock yesterday afternoon? 

 2 I __________ singing at the party and I __________ dancing with my friends.  

3 Amber and Lisa __________ cooking dinner when we came back.  

4 My grandparents __________ playing football in the evening. They don’t like football.  

5 __________ your sister studying while you __________ helping your uncle?  

6 It was nice weather, and it __________ at all cold in the morning. 


