
Witajcie, 
w tym tygodniu utrwalimy formę przeczącą czasu Present Continuous (str. 25 w podręczniku)  
oraz poznamy przysłówki częstotliwości.  
 
Zad. 2 str. 24 
Wykonaj zadanie ustnie tj. zaprzecz używając wyrazów i wyrażeń z ramki. Aby wykonać 
poprawnie zadanie wykorzystaj informacje z zielonej tabelki (ćwiczyliśmy to na lekcji w piątek).  
Poniżej zamieszczam odpowiedzi do zadania, sprawdź czy poprawnie wykonałeś to zadanie.   

1. We weren’t going to the shops. We were going to the cinema.  
2. She wasn’t watching TV. She was listening to music. 
3. They weren’t working. They were having lunch. 
4. I’m not studying Maths. I’m studying History. 
5. He isn’t sleeping. He is surfing the Internet. 
6. She wasn’t wearing a dress. She was wearing a skirt and a T-shirt.  
7. He isn’t writing an email. He is writing a school project. 
8. We weren’t doing our homework. We were playing computer games.  

 
Wykonaj pisemnie zadanie 4 na str. 11 w ćwiczeniach. Poniżej zamieszczam odpowiedzi, 
sprawdź czy poprawnie wykonałeś to zadanie.  

1. The girls weren’t playing basketball. 
2. My friends and I weren’t talking on the phone. 
3. I wasn’t doing my homework. 
4. Dad wasn’t unloading the washing machine.  

 
Teraz poznamy przysłówki sposobu – adverbs of manner. Są to słowa, które określają jak jest, 
jak będzie lub jak jest wykonywana dana czynność np.: dobrze, szybko, mądrze. Słowa te 
odpowiadają na pytanie „jak”. Jak tańczy Twoja siostra? Dobrze.  
 
Spójrz na zieloną tabelkę na str. 24. Po jej lewej stronie widzimy przymiotnik, a po jej prawej 
stronie przysłówek sposobu. Przysłówek sposobu tworzymy zatem od przymiotnika dodając 
końcówkę -ly, np.: 
 
bad – badly  
beautiful – beautifully  
happy – happily  
Niestety są też wyjątki i te trzeba zapamiętać! 
good – well 
early – early 
late – late 
fast – fast  
 
Wykonaj ustnie zadanie 4 str. 25 w ćwiczeniach. O tym czy wykonałeś je poprawnie, 
przekonamy się w kolejnym tygodniu korzystając już z aplikacji Teams. W tym tygodniu nie 
odsyłamy wykonanych zadań. Omówimy je wspólnie łącząc się za pośrednictwem aplikacji 
Teams.  
 
 


