
KLASA  7A   DNIA 17.04

1. TEMAT LEKCJI.
    Present perfect and past simple – grammar revision.

2. Proszę powtórzyć użycie czasów present perfect
   i past simple (podręcznik str.70)

3. Proszę wykonać w zeszycie ćw.2  s.64 (podręcznik).

4. Praca domowa – wykonać w zeszycie:
    - ćw.3, 8  s.64 (tylko odp.),
    - ćw.4   s.64 (całe).

                          UŻYCIE  CZASÓW
1. Czasu PRESENT PERFECT używamy, aby wyrazić :
   - że czynność zaczęła się w przeszłości, trwała
      i nadal trwa, lub dopiero co się skończyła.

I have known John for 10 years. Znam  Jana od 10 lat.
I have known John since 2010. Znam Jana od 2010 roku.
I have lived in London since 2010. Mieszkam w Londynie od 
                                                        2010 roku.
I still haven’t segregated the rubbish. Wciąż nie segreguję śmieci.
Amy has just won the race. Amy właśnie wygrała wyścig. 

   - że okres czasu, w którym czynność się odbyła, uważamy
     za część teraźniejszości.

I have talked to John today. Rozmawiałem z Janem dzisiaj.

   - że czas, w którym czynność się odbyła, jest niezbyt odległy.

I have been busy lately/recently. Jestem zajęty ostatnio. 
 



   - że czynność, która się odbyła, dała skutki/rezultaty, które
     trwają do tej pory.

He has cut his finger. On skaleczył się w palec.
He has just arrived. On właśnie przyjechał.

    - że wydarzenie, które ktoś przeżył do tej pory, składa się na
       jego doświadczenie życiowe. 

My brother has never been to Spain (pamiętaj nie in Spain). 
Mój brat nigdy nie był w Hiszpanii (do tej pory nie odwiedził tego
kraju – doświadczenie życiowe).
 
           KONSTRUKCJA CZASU PRESENT PERFECT

                                Zdania twierdzące
I/you/we/they  have + czasownik -ed  lub  III forma czasownika
                                                                            (Past Pariciple)  
he/she/it  has  +  czasownik -ed  lub  III forma czasownika   

                                  Zdania pytające
Have I/you/we/they + czasownik -ed  lub  III forma czasownika ?
                                                                          
Has he/she/it  +  czasownik -ed  lub  III forma czasownika ?  

         OKREŚLNIKI CZASU PRESENT PERFECT
this year/week/month (w tym roku/tygodniu/miesiącu);   today;  
since(od);   for(od);  lately/recently (ostatnio);   just (właśnie);   
yet (już - w zdaniach pytających, jeszcze – w zdaniach 
przeczących);   already (już – w zdaniach twierdzących);   still 
(wciąż);   never (nigdy);   ever (kiedykolwiek);   
so far (do tej pory); almost (prawie)



2. Czasu PAST SIMPLE używa się dla wyrażenia czyności:

     - która odbyła się w przeszłości i nie ma związku z
       teraźniejszością.

Joanna was in  Sweden (nie - was to) last summer. Joanna 
ostatniego lata była w Szwecji.                          
I met him yesterday. Spotkałem go wczoraj.

    - która odbyła się w konkretnym momencie w przeszłości.

He was born in 1998. Urodził się w 1998. 
Amy started her lesson at 8:00. Amy zaczęła lekcję o 8:00.

   - powtarzającej się w przeszłości, mówiącej o dawnym zwyczaju
     lub przyzwyczajeniu.

We played tennis every Sunday. Grywaliśmy w tenisa w każdą 
niedzielę.
We always visited our grandparents at the weekends. Zawsze 
odwiedzaliśmy dziadków w weekendy.

               KONSTRUKCJA CZASU PAST SIMPLE

                                 Zdania twierdzące
I//he/she/it/we/you/they + czasownik -ed  lub  II form czasownika
                                                                                 Past Simple
                                  Zdania pytające  
Did  I//he/she/it/we/you/they + czasownik ?
 
                     OKREŚLNIKI CZASU  PAST SIMPLE 
last night/year/month (ostatniej nocy/roku/miesiąca); 
yesterday (wczoraj);  two days/months ago (dwa dni/miesiące
temu);  in 2003;  the day before yesterday (przedwczoraj)


