
ROZPOCZYNAMY DZIAŁ 7 - GOING PLACES str. 94 

Temat 1: Środki transportu - słownictwo. 

Podręcznik str. 94-95. 

 Zapoznajcie się ze słownictwem z zad. 1 (słowniczek str. 103) i wskażcie te środki 

transportu na obrazkach. 

 Zapoznajcie się również ze słownictwem z zad. 2 (niebieska tabelka str. 95). 

 Następnie wykonajcie zad. 3 i 4. 

Zwróćcie uwagę na tabelkę „Look!” -> I go to school by bus. - Jadę do szkoły (czym?) 

autobusem. 

 Zapoznajcie się ze słownictwem z zad. 5 (niebieska tabelka). Zapiszcie tłumaczenia w 

zeszycie. Następnie spróbujcie wykonać zad. 8. 

 Dla chętnych -> zeszyt ćwiczeń str. 60 

Resztę omówimy na konsultacjach. 

Temat 2: Stosowanie przeczeń w czasie Past Simple. 

KONSULTACJE: Spotykamy się na Teams we wtorek o godz. 14.00. Omówimy temat nr 1 i 2.  

Wzór zdania przeczącego w czasie przeszłym Past Simple: 

 + didn’t + czasownik (1f) + reszta zdania 

*Uwaga! Tworząc zdania przeczące w czasie przeszłym wszystkie czasowniki (regularne i 

nieregularne) wracają do podstawowej formy! 

Oznacza to, że czasowniki regularne nie przyjmują końcówki -ed, a czasowniki nieregularne 

wracają do 1 formy, tak jak w przykładzie poniżej: 

Zdanie z czasownikiem nieregularnym -> I went to school -> I didn’t go to school. 

Zdanie z czasownikiem regularnym ->  I played the guitar -> I didn’t play the guitar. 

 Zachęcam do przećwiczenia tego wykonując zad. 6/str 97 (podręcznik) 

Temat3: Stosowanie pytań w czasie Past Simple. 

KONSULTACJE: Spotykamy się na Teams w czwartek o godz. 14.00. 

Wzór zdania pytającego w czasie przeszłym Past Simple: 

Did +  + czasownik (1f) + reszta zdania ? 



W zdaniu pytającym czasowniki również wracają do podstawowej formy, np: 

Did you go to the cinema yesterday - czy poszedłeś wczoraj do kina? 

Did you look at her? - czy spojrzałeś na nią? 

Wzór krótkiej odpowiedzi: 

Yes,  did./ No,  didn’t 

 Zachęcam do przećwiczenia wykonując samodzielnie zad. 3/str 99 (podręcznik). 


