
CZASOWNIK
 

„HAVE GOT”

 oznacza 

mie  , posiadać ć

  

https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=559&w=oznacza&s=7


HAVE GOT  

możemy stosować kiedy mówimy o:

1. rzeczach, które posiadamy.

I’ve got a bike. Mam rower.

 

 

 He's got a ball. On ma piłkę.

 



2. rodzinie i związkach

My sister’s got a new friend. Moja siostra ma nową przyjaciółkę.

   

I've got a brother. Mam brata.

  

 



3. ludziach i cechach fizycznych

My dad has got blue eyes. Mój tata ma niebieskie oczy.

   

 She has got long dark hair. Ona ma długie ciemne włosy.

  



4. chorobie, dolegliwościach

He’s got a cold. On jest przeziębiony.

   

I've got a headache.  Boli mnie głowa.

    

 

Grafiki: https://pixabay.com



Odmiana czasownika HAVE GOT  
przez osoby

Czasownik „have got” ma 

dwie formy: 

have got oraz has got. 

ZAPAMIĘTAJ !

Formy „has got” używamy tylko w trzeciej osobie liczby 

pojedynczej (on, ona, ono – he, she, it). 

W pozostałych przypadkach występuje „have got”



Zdania twierdzące

Liczba pojedyncza:

I have got (I’ve got) ja mam

You have got (you’ve got) ty masz

He has got (he’s got)  on ma

She has got (she’s got) ona ma

It has got (it’s got) ono ma

Liczba mnoga:

We have got (we’ve got) my mamy

You have got (you’ve got) wy macie

They have got (they’ ve got) oni, one mają

Zdania przeczące

Przeczenie tworzymy dodając „not” do czasownika „have”. 

„Not” można skrócić z have (have not = haven’t) oraz 

z has (has not = hasn’t). 

Liczba pojedyncza:

I haven’t got  ja nie mam

You haven’t got ty nie masz

He  hasn’t got on nie ma

She hasn’t got ona nie ma

It  hasn’t got ono nie ma



Liczba mnoga:

We   haven’t got  my nie mamy

You   haven’t got  wy nie macie

They haven’t got oni, one nie mają

Zdania pytające

Pytanie tworzymy poprzez inwersję, czyli zmieniamy kolejność 
wyrazów – podmiotu i czasownika. 

„Have” lub „Has” wstawiamy na początku zdania.

Liczba pojedyncza:

Have I got...?  Czy ja mam...?

Have you got...? Czy ty masz...?

Has he got...?  Czy on ma...?

Has she got...? Czy ona ma...?

Has it got...? Czy ono ma...?

Liczba mnoga:

Have we   got   Czy my  mamy...?

Have you  got   Czy wy  macie...?

Have they got Czy oni, one  mają...?



Krótkie odpowiedzi

Odpowiadając na pytanie z czasownikiem „have got” możemy 
podać krótką odpowiedź.

Yes, I/you/we/they have

No,  I/you/we/they haven't

Yes, he/she/it has

No, he/she/it hasn't

Przykłady

Have you got a cat? Czy masz kota?

Yes, I have Tak, mam

No, I haven't Nie, nie mam

Has she got a sister? Czy ona ma siostrę?

Yes, she has Tak, ma

No, she hasn't Nie, nie ma

Have they got a car? Czy oni mają samochód?

Yes, they have Tak, mają

No, they haven't Nie, nie mają



ĆWICZENIA INERAKTYWNE – CZASOWNIK „HAVE GOT”

propozycje dla klasy IV szkoły podstawowej

1. 
https://wordwall.net/pl/resource/826490/have-got-has-got

2. 
https://wordwall.net/pl/resource/4685392/angielski/have-got-has-got

4.  
https://wordwall.net/pl/resource/1195149/angielski/ec-a1-unit-4-have-has-got

5. 
https://wordwall.net/pl/resource/7607011/angielski/have-got-ruletka

6.
make negative sentences - Otwórz pudełko (wordwall.net) 

7.
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Have_got
_-_Has_got/To_have_bo43667cn

8.
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Have_got
_-_Has_got/Has_got_db575605qa

9.
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Have_got
_-_Has_got/What_have_you_got$_ur234087pm

10.
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Have_got
_-_Has_got/Verb_to_have_vx209473du

11.
https://learningapps.org/4678991

12.
https://learningapps.org/6153573
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https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Have_got_-_Has_got/Verb_to_have_vx209473du
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