
Załącznik 8 (4-8.05.2020) 

Temat: I’ve been to the computer sale. Opisywanie rezultatów niedawnych wydarzeń przeszłych. (2 lekcje) 

 

I. Zapoznaj się z informacjami na temat czasu „Present perfect: affirmative” – o zdaniach twierdzących oraz „Present  

   perfect: negative” – o zdaniach przeczących w podręczniku na stronie 95. 

II. Notatka:  

1. Present pefect: czasowniki regularne i nieregularne: zdania twierdzące 

I             have  talked to (czasownik regularny) / seen    czasownik nieregularny                                                    
You                                                                                           Past participle (tzw. III forma) od „see”                  

He         has     talked to / seen                                            lista w podręczniku str.122                           a lot of                                                               
She                                                                                                                                                                       people.                                      

We                                                                                                                                                                                                
You       have   talked to / seen 
They 

Formy skrócone / short forms: 

have talked = ‘ve talked                                has talked =  ‘s talked  

2. Present perfect: czasowniki regularne i nieregularne: zdania przeczące 

You        haven’t         played    { czasownik regularny                                                                               a lot of games.      

He          hasn’t           bought        czasownik nieregularny - lista w podręczniku str. 122 
                                                          Past participle (tzw. III forma) od „buy” 

have not played = haven’t played 
has not bought = hasn’t bought 

3. Praca z podręcznikiem (str. 86):  
– zadanie 2. – Znajdź formy „Past participle” od podanych czasowników i zapisz w zeszycie – lista czasowników 
   nieregularnych w podręczniku na stronie 122: 
                          buy – bought 
                          sell – sold 
                          find - … 
- zadanie 4. - Ułóż zdania „What people have done at the computer sale?” Pracuj z listą czasowników nieregularnych 
  w podręczniku na stronie 122. 
    For example: 1. She has bought a printer.   
                          2. He has sold a touch screen monitor. 
                          3. They have …. 
                          4. She has … 
                          5. He has … 
                          6. He has …  
- zadanie 5. – Uzupełnij zdania twierdząco i przecząco w czasie Present perfect z czasownikami regularnymi   
   i nieregularnymi. 
                          1. haven’t had                                       5. … 
                          2. haven’t played                                  6. … 
                          3. have made                                        7. … 
                          4. haven’t seen                                      8. … 

 Temat: I’ve been to the computer sale. Ćwiczenia leksykalno – gramatyczne. 

Praca z zeszytem ćwiczeń (str. 61): – ćwiczenie 1., 2. oraz 3. (fakultatywne).  

 

                                                   

 


