
TYDZIEŃ 5 ( 20-24 .04.2020) 

PROSZĘ O CZYTELNOŚĆ PISMA. GOTOWE ODPOWIEDZI ( ZDJĘCIA ZESZYTU ĆWICZEŃ I ZESZYTU 

PRZEDMIOTOWEGO) PROSZĘ WYSŁAĆ DO 24.04.2020 ROKU DO GODZINY 16:00 NA MOJĄ POCZTĘ: 

olagia.krupa@wp.pl lub na mojego Messengera 

( PROSZĘ PODPISAĆ SIĘ IMIENIEM, NAZWISKIEM, KLASĄ ORAZ Z DOPISKIEM „TYDZIEŃ 5 ”) . 

Zagadnienia będę tłumaczyć na aplikacji Discord, proszę być obecnym, jeżeli jest taka możliwość. 

 

Temat: „ I wasn’t in the classroom” – tworzenie zdań przeczących z czasownikiem „to be” 

wyrażającym przeszłość. 

Liczba pojedyncza    Liczba mnoga 

I  was not  – ja byłem/byłam    we were  not– my byliśmy 

You were not  – ty byłeś    you were not – wy byliście 

He/she/it  was not – on był    they were  not – oni byli 

        ona była 

        ono było 

Można to skrócić w sposób następujący: 

was  + not = wasn’t 

were + not = weren’t 

Przykład przeczenia:  

My  nie byliśmy   w kinie    wczoraj 

 

We  were not   in the Cinema  yesterday. 

Zadanie 1 

Przetłumacz na język angielski: 

1. Ona nie była w piekarni wczoraj. 

2. My nie byliśmy w sklepie z zabawkami wczoraj. 

3. Oni byli w sklepie odzieżowym wczoraj. 
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4. Ja nie byłam w sklepie papierniczym wczoraj. 

5. Wy nie byliście w aptece wczoraj. 

 

Temat: „Was she in the taxi” – tworzenie pytań z czasownikiem „to be” wyrażającym przeszłość. 

Liczba pojedyncza    Liczba mnoga 

Was I – czy ja byłem/byłam    were we – czy my byliśmy 

were you – czy ty byłeś     were you  – czy wy byliście 

Was he/she/it – czy on był   were  they – czy oni byli 

             Czy  ona była 

          Czy  ono było 

Przykład pytania: 

Czy my  byliśmy  w kinie   wczoraj? 

 

Were  we  in the Cinema  yesterday? 

Zadanie 1 

Przetłumacz na język angielski: 

1. Czy ona była w piekarni wczoraj. 

2. Czy my byliśmy w sklepie z zabawkami wczoraj. 

3. Czy oni byli w sklepie odzieżowym wczoraj. 

4. Czy ja byłam w sklepie papierniczym wczoraj. 

5. Czy wy byliście w aptece wczoraj. 

 

Temat: „Revision unit 6” powtórzenie wiadomości dział 6. 

Zeszyt ćwiczeń: 

1/59 

2/59 


