
 Klasa 5a język angielski (26-30.10) 

 

PODRĘCZNIK STR.25 

Przeczenia w czasie Present Continuous.  

Czasu Present Continuous używamy do mówienia o czynnościach, które dzieją się w chwili mówienia 

o nich. W pierwszym rozdziale uczyliśmy się układać w tym czasie zadnia twierdzące, pytania i krótkie 

odpowiedzi. Teraz zajmiemy się zdaniami przeczącymi. Zasada jest prosta. Po czasowniku być 

stawiamy NOT.  

Wygląda to w następujący sposób: 

Forma pełna Forma skrócona  Tłumaczenie 

I am not reading a book. I’m not reading a book. Ja nie czytam książki. 

You are not reading a book. You aren’t reading a book. Ty nie czytasz książki. 

She is not reading a book. She isn’t reading a book. Ona nie czyta książki. 

He is not reading a book. He isn’t reading a book. On nie czyta książki. 

It is not reading a book. It isn’t reading a book. Ono nie czyta książki. 

We are not reading a book. We aren’t reading a book. My nie czytamy książki. 

You are not reading a book. You aren’t reading a book. Wy nie czytacie książki. 
They are not reading a book. They aren’t reading a book. Oni/ one nie czytają książki. 

 

W zdaniach przeczących: 

 am (‘m) zamienia się na am not (‘m not) 

is (‘s) zamienia się na is not (isn’t) 

are (‘re) zamienia się na are not (aren’t) 

 

1. Spróbuj wykonać zadanie 4 w ćwiczeniach na stronie 11. 

2. Dla chętnych zadanie: zadanie 1, 2 w podręczniku str. 25 

 

Adverbs of manner. Przysłówki sposobu. 

Przysłówki tworzymy od przymiotników poprzez dodanie na końcu wyrazu literek –ly. Przykłady 

poniżej. Wśród nich wyjątki (well, early, late, fast) 

Przymiotnik Przysłówek sposobu Tłumaczenie przysłówka (jak?) 
bad badly źle 

beautiful beautifully pięknie 

happy happily szczęśliwie 

fantastic fantastically fantastycznie 

good well  dobrze 

early early wcześnie 

late late późno 



fast fast szybko 

Przysłówki sposobu zapisujemy na końcu zdań. Na przykład: 

You are a good painter. Jesteś dobrym malarzem. You paint well. Ty malujesz (jak?) dobrze. 

I’ve got a quiet voice. Ja mam cichy głos. I speak quietly. Ja mówię (jak?) cicho. 

 

3. Wykonaj zadanie 5 i 6 w ćwiczeniach na stronie 11.  

4. Dla chętnych: zadanie 4 i 5 w podręczniku str. 25 

 

Zdjęcie wykonanych zadań (str. 11 w ćwiczeniach) prześlij na adres: elzbieta.iwanczuk@soswdnr.pl do 

dnia 30.10.20 

 

Pozdrawiam, 

E. Iwańczuk-Jankowska 
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