
Tydzień obowiązywania     25-29 maja 

 

Lesson 25    25th/26th/27th/28th/29th May ( wybierz właściwą datę) 

Topic: Past Simple Negative 

Zad.1 

Zajmiemy się dzisiaj tworzeniem zdań przeczących w czasie przeszłym Past Simple. 

Ucząc się przeczeń w języku angielskim warto jest na samym początku wrócić do czasu 

Present Simple i przypomnieć sobie jak wyglądają przeczenia w tym właśnie czasie. Oto 

przykład przeczenia w czasie Present Simple: 

I don’t watch  horror films. / Nie oglądam horrorów/ 

A teraz zobaczmy jak wygląda przeczenie w czasie Past Simple: 

I didn’t watch horror films. /Nie oglądałem horrorów/ 

Jak widzimy na tym przykładzie jedyna różnica polega na zmianie formy don't na 

formę didn't. Forma ta powstaje poprzez połączenie dwóch wyrazów: 

                     did+not= didn’t 

Bardzo dużym ułatwieniem w przypadku czasu Past Simple jest to, że przeczenia wyglądają 

dokładnie tak samo dla wszystkich osób. Nie ma tutaj żadnych wyjątków, nawet dla trzeciej 

osoby liczby pojedynczej przeczenie wygląda tak samo jak dla pozostałych osób. Tabelka 

poniżej pokazuje jak tworzymy przeczenia dla wszystkich osób. Zapisz w zeszycie temat i 

poniższą notatkę: 

 

 

 

 

 

 

Podmiot + didn’t ( did not) + forma 

podstawowa czasownika 

 

Bardzo ważną rzeczą o której należy pamiętać jest to, że czasownik w przeczeniach jest 

Liczba pojedyncza 

I / You / He / She / It didn't watch 

   

Liczba mnoga 

We / You / They didn't watch 



używany w  podstawowej formie. Nie używamy tu formy przeszłej czasownika. Jest ona 

używana wyłącznie w zdaniach twierdzących 

A teraz obejrzyj filmik i posłuchaj wymowy formy przeczącej. 

https://bit.ly/2A65ntn 

 

Popatrz jak zmienią się zdania twierdzące na przeczące(pierwszy przykład z czasownikiem 
regularnym, drugi z nieregularnym). Przepisz je do zeszytu. 

He played tennis last weekend. 

He didn’t play tennis last weekend. 

 

He met his friends yesterday. 

He didn’t meet his friends yesterday. 

 

Zad.2  

Poćwiczymy użycie przeczeń za pomocą gry: O rety! Krety!. Wskaż kreta z poprawną formą 
przeczącą ( po didn’t  musi być forma podstawowa czasownika).  

https://wordwall.net/pl/resource/897128/past-simple-negative 

Zad 3 

Wybierz właściwą formę 

https://wordwall.net/pl/resource/2308020/past-simple-negative-2  

Zad.4 

Uzupełnij zdania właściwymi przeczeniami 

https://wordwall.net/pl/resource/1102495/angielski/didnt 

 

**************************************** 

Lesson 26    25th/26th/27th/28th/29th May ( wybierz właściwą datę) 

 

Topic: Past Simple Negative - exercises 

Zad.1  

Dzisiaj utrwalimy sobie tworzenie przeczeń w czasie Past Simple. Zaczniemy od ćwiczenia z 
podręcznika ćw.2 s. 104. Zapisz w zeszycie temat i przepisz tylko zdania przeczące z tego 
ćwiczenia. Podpowiedź- dodaj didn’t przed czasownikami, które są w nawiasach. 

https://bit.ly/2A65ntn
https://wordwall.net/pl/resource/897128/past-simple-negative
https://wordwall.net/pl/resource/2308020/past-simple-negative-2
https://wordwall.net/pl/resource/1102495/angielski/didnt


 

Zad.2 

Podręcznik ćw.3 s. 104- zmień zdania twierdzące na przeczące, następnie zaznacz V jeżeli 
zdanie przeczące jest prawdziwe w Twoim przypadku. 

Zad.3 



W poniższym ćwiczeniu  zmień zdania twierdzące na przeczące używając formy didn’t 

https://bit.ly/3gjugSK 

Zad.4  

Wybierz poprawną formę czasownika 

https://bit.ly/3gtZ0AO 

Zad.5 

Wstaw poprawną formę czasownika.  

https://bit.ly/2zh8Sx3 

Zad.6 

Wybierz przeczenie, które jest  poprawnie zapisane. 

https://bit.ly/2LXWMeJ 

***************************************** 

Lesson 27   25th/26th/27th/28th/29th May (wybierz datę) 

Topic: Cel: South Africa – blog Agaty: wycieczka do RPA – czytanie i słuchanie ze zrozumieniem. p.110 

Przepisz lesson, topic do zeszytu. Otwórz podręcznik na stronie 110. 

Zad. 1 Przeczytaj tekst, posłuchaj nagrania i dopasuj zdjęcia 1,2,3 z wypowiedzią Agaty, Marcusa i 

Sophie. Zapisz odpowiedzi w zeszycie. 

Zad.2 Wyszukaj informacje z bloga i uzupełnij zdania. Zapisz odpowiedzi w zeszycie (nie przepisuj 

całych zdań!). 

Zad.3 Przeczytaj zdania, oznacz je jako true (V) lub false (X). Zapisz odpowiedzi w zeszycie (nie 

przepisuj całych zdań!). 

Zad. 4 W związku z wypadającym w tym tygodniu Dnia Matki, zapraszamy Was do wykonania zadań 

(1-4) dostępnych TU: https://bit.ly/2WYXMG3. 

Have a nice day. 

 

 

https://bit.ly/3gjugSK
https://bit.ly/3gtZ0AO
https://bit.ly/2zh8Sx3
https://bit.ly/2LXWMeJ
https://bit.ly/2WYXMG3

