
Drodzy Uczniowie! 

 

Dwa tygodnie kwarantanny za nami. Mam nadzieję, że wykorzystaliście ten czas maksymalnie i 

skorzystaliście z podanych przeze mnie  materiałów w celu powtórzenia i utrwalenia wiadomości. 

Przed nami kolejne tygodnie nauki zdalnej. Uwaga! Od tej pory Wasza praca będzie oceniana. 

Poniżej znajdziecie temat do zrealizowania w bieżącym tygodniu, tj. od  25 do 27 marca. 

 

1. Topic: Past simple negative. ( Czas przeszły prosty – przeczenie).   25.03.2020 

 

Podsumowanie dla tych, którzy mają jeszcze wątpliwości jak stosować czas past simple w przeczeniu: 

Co to jest Past Simple? 

Past Simple to czas przeszły dokonany. Opisuje zdarzenia, które miały miejsce w przeszłości, są 

zakończone i nie mają związku z teraźniejszością. W budowie zdań używamy konkretnych określeń 

czasu, jak:  

 yesterday (wczoraj) 
 last week (w zeszłym tygodniu) 
 in 1992 (w roku 1992) 
 last Saturday (ostatniej soboty) 
 two days ago (dwa dni temu) 
 last summer (poprzedniego lata) 
 five years ago (pięć lat temu) 
 some time ago (jakiś czas temu) 
 in June (w czerwcu) 

 

Past Simple – zdania przeczące 

Ostatnia kwestia budowa zdań to przeczenia. Te również tworzy się analogicznie do czasu Present 
Simple. Budowa wygląda następująco: 

SUBJECT + DIDN’T + VERB 
podmiot + operator didn’t + czasownik 

Podstawowy operator to did not, ale zazwyczaj skracamy go do wersji didn’t. Wygląda on tak samo 
dla każdej osoby. Użycie operatora didn’t oczywiście zmienia nam czasownik z drugiej formy do 
pierwszej. 

 I didn’t write the letter. 
 You didn’t go there last Saturday. 
 We didn’t watch TV. 

Uwaga! Jak zawsze są wyjątki. Należy do nich czasownik to be. Oto przykłady: 



 I wasn’t there last week. 
 They weren’t very busy yesterday. 

 

Homework! Zadanie domowe! 

Ułóżcie 10 zdań przeczących o sobie i swojej rodzinie w czasie przeszłym prostym wraz z określeniami 
czasu z dowolnie wybranymi czasownikami. 

Np. I didn’t bought a new dress yesterday. (Nie kupiłam wczoraj nowej sukienki). 

Zadanie proszę przesłać na mojego maila mchruscicka80@gmail.com do końca tygodnia. 
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