Temat: Powtórzenie i porównanie czasów Past Simple i Present Perfect
1. Wprowadzenie (przypomnienie zasad stosowania czasów past simple i present perfect z
wykorzystaniem filmu prezentującego omawiane zagadnienie gramatyczne):

Zapoznaj się z poniższym filmikiem – zwróć szczególną uwagę na użycie odpowiednich
form czasowników i poprawnych końcówek:

https://www.youtube.com/watch?v=A0J2Krb05qo

2. Notatka:
REMEMBER! - ZAPAMIĘTAJ!
PAST SIMPLE

PRESENT PERFECT

- używamy go gdy opisujemy czynności,

- używamy go gdy opisujemy czynności,

które wydarzyły się w przeszłości w

które rozpoczęły się w przeszłości i nadal

konkretnym momencie i zostały zakończone trwają lub wydarzyły się w przeszłości, ale
ich skutki są nadal odczuwalne
- gdy opisujemy doświadczenia życiowe
W zdaniach twierdzących do czasownika

W zdaniach twierdzących używamy

dodajemy końcówkę –ED lub używamy

HAVE/HAS, a do czasownika dodajemy

formy przeszłej (z tabeli czasowników

końcówkę –ED lub używamy formy past

nieregularnych)

participle (z tabeli czasowników

Eg. She visited her aunt yesterday.

nieregularnych)

They bought a car last year.

eg. She has visited her aunt.
They have bought a car.

W pytaniach dodajemy DID, a czasownik

W pytaniach używamy inwersji:

wraca do formy podstawowej

eg. Has she visited her aunt?

eg. Did she visit her aunt yesterday?

Have they bought a car?

Did they buy a car last year?
W zdaniach przeczących używamy DIDN’T, a W zdaniach przeczących używamy HAVEN’T
czasownik wraca do formy podstawowej

lub HASN’T, a do czasownika dodajemy

eg. She didn’t visit her aunt yesterday.

końcówkę –ED lub używamy formy past

They didn’t buy a car last year.

participle (z tabeli czasowników
nieregularnych)
eg. She hasn’t visited her aunt.
They haven’t bought a car.

Charakterystyczne określenia czasu:

Charakterystyczne określenia czasu:

yesterday, last week/year/month, two days

since, for, yet, already, lately, never, ever,

ago, in 1990/2020

recently, so far

3. Ćwiczenie 1 (praca wspólna – uczniowie wybierają prawidłową odpowiedź, w razie
problemów nauczyciel udziela dodatkowych wskazówek):

W każdym ze zdań wybierz prawidłową odpowiedź:
1. How long did you work / have you worked here? I started / have started working
here in 2010.
2. Mike didn’t work / hasn’t worked last weekend. He went / has gone skiing on Friday.
3. She never smoked / has never smoked cigarettes.
4. We have had / had this car since my parents bought / have bought it in 2010.
5. Did they help / Have they helped you yesterday? No, they didn’t / haven’t.

4. Ćwiczenie 2 (praca samodzielna – uczniowie samodzielnie uzupełniają zdania
odpowiednimi formami czasowników).

Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika w nawiasie:
eg. Do you know Joanna? Yes, we work together. I ...have known... (know) her for six years.
1. ………………….. (you/see) John lately? Yes, I ………………… (meet) him last week at the
party.
2. Remigiusz Mróz ………………………. (write) a lot of successsful detective stories. He
………………… (write) 40 books in the past seven years.
3. I ……………………….. (not be) to London for ages. The last time I ……………………. (go) on
holiday to UK was in 2002.
4. They …………… (win) 10 million dollars last year.
5. So far the lesson ……………………… (be) easy.

5. Podsumowanie:
Sprawdzenie odpowiedzi w ćwiczeniu 2.
Zadanie domowe – ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.

Bibliografia:
https://www.youtube.com/watch?v=A0J2Krb05qo

