
Temat 1: Past Simple - czasowniki nieregularne 

Na początek zachęcam do posłuchania i zaśpiewania  -> 

https://www.youtube.com/watch?v=MA3NFtLc22k 

Mam nadzieję, że powyższa piosenka ułatwi Wam naukę czasowników nieregularnych.  

Kochani, do tej pory poznaliśmy odmianę czasownika „to be” w czasie przeszłym (was/were) 

oraz zastosowanie czasowników regularnych np. „I washed my car yesterday - umyłem 

samochód wczoraj.” 

Przypominam wzór zdania w czasie przeszłym: 

 podmiot/osoba + czasownik (regularny lub nieregularny) + reszta zdania. 

Np. I helped my mum 2 days ago - pomogłam mamie 2 dni temu. 

Czasownik „help” jest regularny, zatem dodajemy końcówkę „ed” 

Dziś poznacie wybrane czasowniki nieregularne i nauczycie się ich odmiany. Jak sama nazwa 

wskazuje są „bez reguły,” czyli mają swoją wyjątkową odmianę, której trzeba nauczyć się na 

pamięć. Zaczniemy od kilku podstawowych - nie wszystkie na raz  

Spójrzcie na tabelkę (lista czasowników nieregularnych w osobnym pdf na Microsoft Teams 

w zakładce „pliki” oraz „Notes”), widzicie 3 kolumny. Pierwsza to podstawowe formy 

czasownika, które już znacie, druga kolumna to właśnie odmiana w czasie przeszłym i to nas 

teraz interesuje najbardziej, trzecia kolumna przyda nam się w przyszłym roku, ale zachęcam 

do utrwalania odmiany wszystkich trzech kolumn już teraz  

Dziś proszę, abyście skupili się na następujących czasownikach: 

eat, feel, take, drink, go, do, have, come, meet   

Na podstawie udostępnionej tabelki zapiszcie ich 2 formę (2 kolumna) w zeszycie, tak jak w 

przykładzie -> eat - ate itd. 

 

Podręcznik str. 84. 

 Zapoznajcie się z tekstem komiksu i na jego podstawie wykonajcie zad 1 i 2. 

 Następnie sprawdźcie ile czasowników nieregularnych w formie przeszłej (czyli 

druga kolumna) uda Wam się znaleźć w tekście.  

 Czy w tekście pojawiają się również czasowniki regularne? Jeśli tak to jakie? 

(zapiszcie w zeszycie). 

 Wykonajcie ćw. 5,6,7/str.85 dla utrwalenia odmiany czasowników nieregularnych. 

 Dla chętnych -> zeszyt ćwiczeń str. 52 

https://www.youtube.com/watch?v=MA3NFtLc22k


Temat 2: Past Simple - czasowniki regularne & nieregularne, utrwalenie. 

Posłuchajcie i powtórzcie  -> https://www.youtube.com/watch?v=0b4rsDuzThE 

Posłuchajcie i powtórzcie  -> https://www.youtube.com/watch?v=LbA2LeGteME 

I jeszcze raz  -> https://www.youtube.com/watch?v=n1VBke5Y2co 

Następnie odpowiedzcie na pytanie - What did you do today? Odpowiedzi (przynajmniej 4 zdania), 

zapiszcie w zeszycie. 

Zadania powtórkowe z czasowników regularnych i nieregularnych dostępne na quizizz.com. na naszej 

grupie z j. angielskiego. Zachęcam do ich wykonywania  

 

Wszystkich chętnych zapraszam również na konsultacje we wtorek o godz. 

15.00 na Microsoft Teams. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0b4rsDuzThE
https://www.youtube.com/watch?v=LbA2LeGteME
https://www.youtube.com/watch?v=n1VBke5Y2co

