
 
 
 
 

WITAJCIE 2 LO 

Oto materiał na 6 godzin lekcyjnych. Odpowiedzi prześlijcie na adres 

agnieszka.chabasinska@soswdnr.pl do piątku.  

Od 3 listopada widzimy się na Teamsie. 

 

TOPIC: YOGA POSES (2 GODZINY) 

Poniżej znajdziecie pozycje jogi, z którymi spotkamy się na zajęciach. Waszym 

zadaniem jest stworzyć prezentację, w której pojawi się polska i angielska 

nazwa pozycji wraz ze zdjęciem , ale tym razem pozycji wykonywanej przez 

człowieka 
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TOPIC: PAST SIMPLE – REVIEW ( 4 GODZINY) 

Dla przypomnienia! 

Kiedy użyć czasu Past Simple? 

Past Simple użyjemy do opisania zdarzeń z przeszłości, które są zakończone i nie mają 

wpływu na teraźniejszość. 

Jak budować zdania twierdzące w Past Simple? 

Zdanie tworzymy przez połączenie  

podmiot + czasownik w II formie + reszta zdania (+ ewentualnie określenie czasu). 

 

Przykład: He wanted to go to the cinema last weekend. 

Jak budować zdania przeczące w Past Simple? 

Przeczenie tworzymy przez połączenie 

 podmiot + operator didn’t + czasownik + reszta zdania (+ ewentualnie określenie czasu).  

 

Przykład: You didn’t go there last Saturday. 

Jak budować zdania pytające w Past Simple? 

Pytania tworzymy przez połączenie 

 operator did + podmiot + czasownik + reszta zdania.  

 

Przykład: Did you buy this car? 

Jakie są określenia czasu dla Past Simple? 

Podstawowe określenia to yesterday, last weekend, last Monday, 2 years ago. 

Jakie są czasowniki w II formie? 

Podstawowo czasowniki w II formie tworzymy przez dodanie końcówki -ed lub -d, na 

przykład: visited, wanted. 

 

Istnieją też czasowniki nieregularne np.: am.is/are – was/were; go – went ; buy – bought – ale 

je powinniscie już znać  

A teraz do pracy!!! 

 Na stronie 10 w książkach jest zadanie 5, które polega na uzupełnienie czasowników 

w nawiasach odpowiednimi czasownikami w czasie Past Simple. Zanim zaczniecie go 

czytać przetłumaczcie poniższe wyrażenia: 



 
 
 
 

BIN MAN 

DELIGHTED 

WIN THE LOTTERY 

LOUD ALL NIGHT PARTIES 

GET INTO TROUBLE 

GLAD 

 Teraz uzupełnijcie tekst prawidłowymi czasownikami, i odpowiedzcie na poniższe 

pytania: 

What did Michael Caroll do for living? 

How did he feel when he won the lottery? 

What did he do with the money? 

What did his wife do? 

What happened in 2010? 

How does he feel now? 

 

 A teraz zastanówcie się nad pytaniem:  What would you do if you won a lot of 

money? i wypiszcie pomysły od myślników. IN ENGLISH OF COURSE  

 

 Teraz czas na zadanie 7 strona 10 – uczucia i czas przeszły – uzyj czasowników w 

nawiasie w odpowiedniej formie 

 

 

 Ostatnie zadanie: When did you last time feel cross/ excited/ bored/ relieved/ 

delighted/ shocked/ disappointed? 

 Odpowiedz pełnymi zdaniami opisując sytuację i  czas.  

Np. Last time I felt disappointed was 3 days ago when my yoga workshop was 

canceled 

  

 

Good luck i w razie wątpliwości piszcie 

Agnieszka Chabasińska 

 



 
 
 
 

 


