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PAST SIMPLE
ĆWICZENIE 1

LEKCJA 39

Już wiesz, że w czasie przeszłym dodajemy do podstawowej formy czasownika -ed, czyli naszego
Edka. To naprawdę łatwo zapamiętać. Bardzo mocna reguła, która praktycznie zawsze działa.
Od tego właśnie zaczniemy. Najpierw powtórzymy czasowniki, a następnie będziemy dodawać
końcówkę -ed, którą najczęściej czytamy jako [d] lub [t].
A/ Powtarzaj za mną
walk chodzić walked
watch oglądać watched
cook gotować cooked
play grać played
dance tańczyć danced
visit odwiedzać visited
finish kończyć finished
help pomagać helped
happen zdarzyć się happened
want chcieć wanted
B/ Teraz zrób ćwiczenie ustnie. Słuchaj, jaki czasownik mówię i dodawaj końcówkę. Jeśli ćwiczenie sprawia Ci jeszcze trudność, zrób je najpierw pisemnie i jeszcze raz powtórz czasowniki
z części A/. Następnie postaraj się raz jeszcze zrobić ćwiczenie ustnie. Tylko słuchaj i dodawaj
końcówkę.
help _______________
walk _______________
play _______________
watch _______________
want _______________
visit _______________
cook _______________
dance _______________
happen _______________
finish _______________
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C/ Teraz powtórzmy znaczenia czasowników, które ćwiczymy. Najpierw ja czytam czasowniki,
a Ty podajesz znaczenie, a następnie ja podaję polskie czasowniki, a Ty tłumaczysz je na angielski.
To ćwiczenie robimy ustnie. Jeśli wciąż masz problemy, żeby zrobić to ćwiczenie ustnie, wróć
do poprzednich ćwiczeń, a następnie spróbuj raz jeszcze.

LEKCJA 39

want _______________
walk _______________
watch _______________
visit _______________
help _______________
finish _______________
play _______________
dance _______________
cook _______________
happen _______________
grać _______________
chcieć _______________
odwiedzać _______________
tańczyć _______________
chodzić _______________
zdarzyć się _______________
oglądać _______________
pomagać _______________
kończyć _______________
gotować _______________

NOTATKI
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ĆWICZENIE 2
Powtórzymy teraz kilka czasowników nieregularnych. Często ich używamy i dlatego bardzo
ułatwiają komunikację. Nauczymy się ich bez trudu. To kwestia powtarzania i kontekstu.

LEKCJA 39

A/ Powtarzaj za mną czasowniki nieregularne. Teraz interesują nas pierwsze dwie formy. Uczymy
się brzmienia wszystkich trzech form, ponieważ trzecia przyda nam się w niedalekiej przyszłości.
Zaczynamy!
be – was/ were – been
have – had – had
know – knew – known
go – went – gone
eat – ate – eaten
buy – bought – bought
make – made – made
bring – brought – brought
say – said – said
make – made – made
take – took – taken
come – came – come
see – saw – seen
know – knew – known
get – got – got
give – gave – given
B/ Uzupełnij brakujące formy czasowników. Zrób ćwiczenie pisemnie. Następnie rób ćwiczenie
ustnie. Zrób je kilkakrotnie, aż będziesz potrafił zrobić je tylko ze słuchu. Nie staraj się na siłę
zapamiętywać form. Po prostu powtarzaj kilka razy. Zatrzymaj nagranie i zrób ćwiczenie.
bring ____________________
have ____________________
know ____________________
see ____________________
get ____________________
come ____________________
go ____________________
make ____________________
take ____________________
be ____________________
eat ____________________
buy ____________________
give ____________________
say ____________________
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ĆWICZENIE 3
A/ Dopasuj czasowniki angielskie do ich znaczeń. Zatrzymaj nagranie i zrób ćwiczenie.

LEKCJA 39

1 walk (walked, walked) _______________
2 visit (visited, visited) _______________
3 prepare (prepared, prepared) _______________
4 say (said, said) _______________
5 dance (danced, danced) _______________
6 go (went, gone) _______________
7 be (was/ were, been) _______________
8 have (had, had) _______________
9 buy (bought, bought) _______________

a/ tańczyć
b/ kupować
c/ powiedzieć
d/ przygotować
e/ chodzić, spacerować
f/ mieć
g/ odwiedzić
h/ iść
i/ być

B/ Wpisz w podanych zdaniach czasowniki z A/ w drugiej formie.
1 I _______________ a present for my mom.
2 My mom _______________ I’m a good son.
3 I _______________ a good day yesterday.
4 Mary _______________ to school yesterday.
5 We _______________ at the airport two days ago.
6 Susan _______________ beautifully at the party.
7 Jason _______________ in the park last evening.
8 I _______________ Paris last summer.
9 They _______________ a new car last week.
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ĆWICZENIE 4
A/ Jak zadać pytanie w czasie przeszłym? Prawie tak samo, jak w czasie teraźniejszym, tylko
zamiast słowa do używamy słowa did. Zdanie twierdzące z ćw. 3 B/ zamień na pytania według
wzoru:
PRZYKŁAD
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I watched TV with my mom last night. Ja oglądałam telewizję z moją mamą wczoraj wieczorem.
Wykorzystamy formę pośrednią, która ułatwi nam budowanie pytań. Jest prawidłowa pod
względem gramatycznym.
I did watch TV with my mom last night. Ja naprawdę oglądałam telewizję z moją mamą
wczoraj wieczorem.
I przestawiamy klocki
Did I watch TV with my mom last night? Czy ja oglądałam telewizję z moją mamą wczoraj
wieczorem?
Najpierw zrób ćwiczenie pisemnie, a następnie rób je ustnie patrząc tylko na zdania twierdzące.
Zatrzymaj nagranie i zrób ćwiczenie.
1 I prepared a present for my mom.

6 Susan danced beautifully at the party.

2 My mom said I’m a good son.

7 Jason walked in the park last evening.

3 I had a good day yesterday.

8 I visited Paris last summer.

4 Mary went to school yesterday.

9 They bought a new car last week.

5 We were at the airport two days ago.
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Klucz do ćwiczenia 1 B/
help helped
walk walked
play played
watch watched
want wanted
visit visited
cook cooked
dance danced
happen happened
finish finished

LEKCJA 39

Klucz do ćwiczenia 1 C/
want chcieć
walk chodzić, spacerować
watch oglądać
visit odwiedzać
help pomagać
finish kończyć
play grać
dance tańczyć
cook gotować
happen zdarzyć się
grać play
chcieć want
odwiedzać visit
tańczyć dance
chodzić walk
zdarzyć się happen
oglądać watch
pomagać help
kończyć finish
gotować cook
Klucz do ćwiczenia 2 B/
bring – brought – brought
have – had – had
know – knew – known
see – saw – seen
get – got – got
come – came – come
go – went – gone
make – made – made
take – took – taken
be – was/ were – been
eat – ate – eaten
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buy – bought – bought
give – gave – given
say – said – said
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Klucz do ćwiczenia 3 A/
1 walk (walked, walked) e/ chodzić, spacerować
2 visit (visited, visited) g/ odwiedzić
3 prepare (prepared, prepared) d/ przygotować
4 say (said, said) c/ powiedzieć
5 dance (danced, danced) a/ tańczyć
6 go (went, gone) h/ iść
7 be (was/ were, been) i/ być
8 have (had, had) f/ mieć
9 buy (bought, bought) b/ kupować
Klucz do ćwiczenia 3 B/
1 I prepared a present for my mom.
2 My mom said I’m a good son.
3 I had a good day yesterday.
4 Mary went to school yesterday.
5 We were at the airport two days ago.
6 Susan danced beautifully at the party.
7 Jason walked in the park last evening.
8 I visited Paris last summer.
9 They bought a new car last week.
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Klucz do ćwiczenia 4 A/
1 I prepared a present for my mom. I did prepare a present for my mom. Did I prepare a
present for my mom?
2 My mom said I’m a good son. My mom did say I’m a good son. Did my mom say I’m a
good son?
3 I had a good day yesterday. I did have a good day yesterday. Did I have a good day
yesterday?
4 Mary went to school yesterday. Mary did go to school yesterday. Did Mary go to school
yesterday?
5 We were at the airport two days ago. Were we at the airport two days ago? [W przypadku czasownika be nie potrzebujemy pomocniczego słowa. Po prostu od razu przestawiamy klocki!]
6 Susan danced beautifully at the party. Susan did dance beautifully at the party. Did
Susan dance beautifully at the party?
7 Jason walked in the park last evening. Jason did walk in the park last evening. Did
Jason walk in the park last evening?
8 I visited Paris last summer. I did visit Paris last summer. Did I visit Paris last summer?
9 They bought a new car last week. They did buy a new car last week. Did they buy a
new car last week?
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