
Klasa  8c 

6th April, 2020 

Monday 

It’s ……………(pogoda) 

Topic: Czasy Past Simple i Past Continuous – gramatyka 

1. Czytamy teorię dotyczącą czasu Past Simple tylko. 

2. W zeszycie tradycyjnie robimy tabelę. Układamy zeszyt poziomo i na 

dwóch stronach w zeszycie robimy tabelę. W pierwszej kolumnie 

wpisujemy czas Past Simple a w drugiej Past Continuous. 

3. Uzupełniamy teraz tabelę dotyczącą czasu Past Simple. 

Użycia: 

a. Czynności, które wydarzyły się w określonym momencie w przeszłości 

(wiemy kiedy się wydarzyły), np. Yesterday, I played computer games. 

b. Zwyczaje w przeszłości (czynności, które odbywały się regularnie), np.  

When I was a child, I drank milk. (Kiedy byłem dzieckiem, piłem mleko) 

c. Gdy mówimy o osobach nieżyjących, np. Michael Jackson was the 

king of pop. 

d. Czynności jedna po drugiej w przeszłości, np. In the morning, I got up, 

watched a film and played video games. 

 

Tworzenie czasu: 

+ (zdanie twierdzące – affirmative) 

I watched a film. 

She got up. 

podmiot  + II forma czasownika lub czasownik z końcówką – ed 

-(zdanie przeczące – negative) 



I didn’t watch a film. 

She didn’t get up. 

podmiot + didn’t + czasownik podstawowy 

? (zdanie pytające) 

Did you watch TV? 

Did she get up? 

Did + podmiot + czasownik podstwowy…? 

 

Określenia czasu: 

yesterday –wczoraj 

last week – zeszły tydzień 

2 days ago – 2 dni temu  

in 1999 

on Monday 

in summer, itp. 

4. Oglądamy film na youtube w którym ten czas zostanie omówiony po 

raz kolejny: 

https://www.youtube.com/watch?v=neZNY9yL8Ag 

5. Wykonujemy ćwiczenia online I, II, III (można wyknać więcej zadań, 

jeśli ktoś ma ochotę poćwiczyć więcej): 

https://www.e-ang.pl/cwiczenia,8,Past-Simple.html 

 

7th April, 2020 

Dziś chciałabym abyście poćwiczyli czas Past Continuous: 

1. Czytamy teorię dotyczącą tego czasu (podręcznik str. 145) 

https://www.youtube.com/watch?v=neZNY9yL8Ag
https://www.e-ang.pl/cwiczenia,8,Past-Simple.html


2. W drugiej kolumnie tabeli w zeszycie wpisujemy: 

Czas Past Continuous 

Użycia: 

a. Czynność, która trwała w określonym momencie w przeszłości. Nie wiemy, 

kiedy się zaczęła ani kiedy skończyła, np. At 10.00 I was heating up lunch. 

b. Dwie lub więcej czynności, które trwały w tym samym momencie w 

przeszłości, np.  I was listening to music Chile my mym was watching TV. 

c. Czynność dłuższa (Past Continuous, która została przerwana krótszą  (Past 

Simple), np. I was washing the dishes, when my sister started shouting. 

 

Tworzenie czasu: 

+ (zdanie twierdzące) 

I/She/He/It  was 

We/You/They were         + czasownik-ing 

- (zdanie przeczące) 

I/She/He/It  wasn’t 

We/You/They weren’t         + czasownik-ing 

? (zdania pytające) 

 Was    I/she/he/it  

 Were we/you/they        + czasownik-ing…..? 

 

Określenia czasu: 

all day – cały dzień 

while – podczas gdy 

as – gdy 

at 11 o’clock 



3. Oglądamy film na którym ten czas jest omówiony po raz kolejny: 

https://www.youtube.com/watch?v=0q5gUvl1luU 

4. Wykonujemy ćwiczenia online: 

https://www.ang.pl/cwiczenia/846/past-continuous-zastosowanie 

https://www.e-ang.pl/test,119,Past-Continuous-I.html 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0q5gUvl1luU
https://www.ang.pl/cwiczenia/846/past-continuous-zastosowanie
https://www.e-ang.pl/test,119,Past-Continuous-I.html

