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TEMAT I ZADANIA DO WYKONANIA W ZESZYCIE PRZEDMIOTOWYM
Lesson
Topic: I was at Camden Market – poznajemy przeszłe formy czasownika ‘be’.

Camden Market - to zbiorcza nazwa kilku dużych, znajdujących się blisko siebie targów (marketów)
w Camden Town, jednej z dzielnic Londynu. Ten ogromny, wielokulturowy „bazar” z wyrobami
rękodzieła, ubraniami, tkaninami, bibelotami czy potrawami z całego świata przyciąga ok. 500 tys.
odwiedzających tygodniowo, przeważnie w weekendy, co czyni go czwartą najpopularniejszą atrakcją
stolicy Wielkiej Brytanii.
Zachęcam Was do obejrzenia filmiku prezentującego tą atrakcje turystyczną:
https://www.youtube.com/watch?v=efHdgV1slqU

Zad. 1 str. 74 ustnie (nagranie 2.37)
Posłuchaj i prześledź tekst o Camden Market. Zwróć uwagę na wymowę was / wasn’t oraz were /
weren’t. Odpowiedz na pytania do tekstu:
1. Which shops were busy? – Które sklepy były zatłoczone?
2. Which shops weren’t busy? – Które sklepy nie były zatłoczone?

NOTATKA DO ZESZYTU
(MOŻESZ WYDRUKOWAC I WKLEIC LUB PRZEPISAC)
Przeszła forma czasownika ‘be’ – być
Formy twierdzące:
Dla zaimków
osobowych:

Dla zaimków
osobowych:

I
He
She
It

We
You
They

was

were

np.:
I was at school yesterday. – Byłem / Byłam w szkole wczoraj.
Tom and Mark were at Camden Market in London. – Tom i Mark byli na Camden Market w Londynie.
UWAGA!!!
NIE SKRACA SIĘ TWIERDZĄCYCH FORM WAS I WERE.

Formy przeczące:
Dla zaimków
osobowych:
I
He
She
It

Dla zaimków
osobowych:

wasn’t

We
You
They

weren’t

np.:
I wasn’t at school yesterday. – Nie byłem / byłam w szkole wczoraj.
Tom and Mark weren’t at Camden Market in London. – Tom i Mark nie byli na Camden Market w
Londynie.
UWAGA!!!
wasn’t to forma skrócona od was not
weren’t to forma skrócona od were not
CZĘŚCIEJ STOSUJE SIĘ FORMY SKRÓCONE: wasn’t oraz weren’t.

Zad. 2 str.74
Jeszcze raz przeczytaj tekst z zad. 1. Następnie uzupełnij zdania przeszłymi formami czasownika be:
was / wasn’t / were / weren’t zgodnie z treścią tekstu. Zapisz w zeszycie same odpowiedzi / luki.
1. Matt was in the baker’s.
Odczytaj na głos zdania.
Przypominam Wam przyimki miejsca, które się pojawiają w zdaniach:

Zad. 3 str. 74 ustnie
Popatrz na zdania. Uzupełni je przeszłymi formami czasownika be: was / wasn’t / were / weren’t
zgodnie z oznaczeniem: ( ٧ (zdania twierdzące) oraz X (zdania przeczące).

Zad. 4 str. 74
Wykorzystaj podane elementy i zapisz w zeszycie całe zdania. W miejsce ukośników należy wstawić:
was / were lub wasn’t / weren’t (tam gdzie za ukośnikiem jest not mają być formy przeczące
Uwaga!!! Nie przepisuj not, które już będzie zawarte w wasn’t lub weren’t).
1. My favourite café was busy. The food in the café wasn’t English. …

Wykonaj zadania 1, 2, 4 oraz ramke Train your brain ze str. 53 z zeszytu ćwiczeń. Proszę o przesłanie
zdjęcia wykonanych zadań na adres kasia_pawlikowska@onet.eu. (do 4.05.2020r.)

ŻYCZĘ POWODZENIA!

