Klasa 6B grupa 1
Termin wykonania zadań do 28.04.2020
1. Temat lekcji – I had a cold. Poznajemy czas Past Simple.

PAST SIMPLE
Czas Past Simple jest czasem przeszłym dokonanym. Opisuje wydarzenia, które dokonały się w
określonym czasie w przeszłości. Krótko mówiąc – informujemy, kiedy coś się stało. Używamy
przy tym konkretnych określeń czasu, np. wczoraj, dwa dni temu, trzy tygodnie temu, itp. Czas
wykonania czynności może być podany wprost w zdaniu lub może wynikać z kontekstu, w jakim
zdanie zostało użyte. Nie jest przy tym istotny czas trwania czynności, skupiamy się na tym, że
dana czynność, lub kilka kolejnych czynności, została wykonana.
Budowa czasu Past Simple prezentuje się następująco:

Twierdzenia
Podmiot + czasownik w II formie + reszta zdania

John bought a car yesterday. - John kupił wczoraj samochód.
Sally went to Disneyland last year. - Sally udała się do Disneylandu w ubiegłym roku.
David was ill when I saw him. - David był chory kiedy go widziałem.
I went to school to see my teachers. - Poszedłem się do szkoły, by zobaczyć się z moimi
nauczycielami.
They saw us on our way home. - Widzieli nas, kiedy byliśmy w drodze do domu.

Jak można zauważyć, konstrukcja czasu Past Simple jest niezwykle prosta. Kluczowym aspektem,
o którym musimy pamiętać tworząc zdania w tym czasie, jest druga forma czasownika - jest ona
charakterystyczna dla tego czasu.

Czasowniki w języku angielskim dzielą się na dwa rodzaje: regularne i nieregularne. W
przypadku czasowników regularnych, w drugiej i w trzeciej formie do ich formy podstawowej
dodajemy końcówkę -ed. Przykładem takiego czasownika jest czasownik watch (oglądać).
watch – watched – watched
play – played – played
paint – painted - painted

Występuje także dość duża liczba czasowników nieregularnych, których drugiej i trzeciej formy
trzeba nauczyć się na pamięć. Przykładem takiego czasownika jest czasownik buy (kupić). Tabela
czasowników nieregularnych znajduje się w podręczniku na stronie 122 (w twierdzeniach szukamy
II formy czasownika – czyli past simple).
buy – bought – bought
see – saw – seen
go – went - gone

Przeczenia
Zdania przeczące w czasie Past Simple tworzymy poprzez użycie przeczenia not po formie did not
oraz czasownika w I formie. Formę did not możemy skrócić do didn't.

Podmiot + did + not + I forma czsownika + reszta zdania
I did not do it! - Ja tego nie zrobiłem!
I didn’t do it! - Ja tego nie zrobiłem!
She did not read that book. - Ona nie przeczytała tej książki.
She didn’t read that book. - Ona nie przeczytała tej książki.
They did not see her. - Oni jej nie widzieli.
They didn’t see her. - Oni jej nie widzieli.

Pytania
Pytania w czasie przeszłym prostym tworzy się w bardzo prosty sposób – poprzez inwersję.
Chodzi tutaj o zamianę kolejności słówek na początku zdania, a wygląda to następująco:

Did + podmiot + I forma czasownika + reszta zdania + ?
Did you watch the movie? - Czy obejrzałeś/aś film?
Did you read the book? - Czy przeczytałeś/aś książkę?
Did they have a good time? - Czy oni dobrze się bawili?

Okoliczniki czasu
Przykładami okoliczników czasu typowych dla czasu Past Simple są:
ago – temu (five days ago) – Peter watched this movie five days ago.
yesterday – wczoraj – My sister bought a book yesterday.
last - w ubiegłym/zeszłum (last week/last month) – I went to New York last year.
in - w (in May/in 2019) – My friends were on a school trip in May.
on - w (on Friday) – They didn’t go to school on Friday.
some time ago - jakiś czas temu – He ate breakfast some time ago.

2. Proszę wykonać ćwiczenie 2 (do podanych w ramce czasowników należy dopisać ich II
formę) i 4 ze strony 72 z podręcznika oraz ćwiczenie 1 i 2 ze strony 51 z zeszytu ćwiczeń.

3. Wykonane zadania należy zeskanować lub zrobić zdjęcie i odesłać na adres
(mmkrawczyk14@gmail.com)

