
Proszę przepisać temat i słownictwo do zeszytu.  I zrobić podane zadania. Jeśli są jakieś 

problemy ze zrozumieniem zadań , proszę o kontakt : k.kmiecik@sp26gdynia.pl 

Proszę również przesłać zdjęcie zrobionych zadań i przesłać na adres podany wyżej. 

 

Subject: Czas Present Perfect Simple – pytania i krótkie odpowiedzi 

Pytania w czasie Present Perfect Simple tworzymy przez inwersję- przerzucamy HAVE albo 

HAS przed osobę. Czasownik pozostaje z –ed lub w III formie. 

 

Have you bought a new house?  - czy kupiłeś nowy dom? 

Has Mary made a mistake? – czy Mary ( czyli ona) popełniła błąd? 

Have they done their homework? – czy oni zrobili zadanie domowe? 

 

Krótkie odpowiedzi: 

Yes, I have. 

No, I haven’t. 

Yes, she has. 

No, she hasn’t. 

 

Czas Present Perfect Simple często używamy z EVER i NEVER ( bo mówimy o doświadczeniu 

całego życia, od chwili narodzin do teraz): 

Ever – kiedykolwiek 

Never – nigdy 

Czy kiedykolwiek byłeś w Paryżu? (czasownik musi być z ed lub III kolumny) 

HAVE YOU EVER BEEN TO PARIS? 

Nigdy nie byłem w Paryżu. 

I HAVE NEVER BEEN TO PARIS. 
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Czy kiedykolwiek jadłeś rekina? ( pamiętaj!!! Czasownik musi być z ed lub III kolumny) 

Have you ever eaten a shark? 

Yes, I have – tak, jadłem 

No, I have never eaten shark – nie, nigdy nie jadłem rekina. 

 

Zadanie 1: napisz pytania w czasie Present Perfect Simple. Pamiętajcie, żeby czasownik 

wstawić w III formie jak jest nieregularny, a jak jest regularny dodać –ed!!!!! 

1.(They / go / to the USA?) – Have they gone to the USA? 

2.(You / read / ‘War and Peace’?) 

3.(She / be / late for a meeting?) 

4.(He / meet / your family yet? 

5.(They / live / here as long as we have?) 

6.(You / go / to Australia?) 

7. (you /ever /see a famous person?) 

8.(She / miss / the bus?) 

9.(I / meet / you before?) 

10.( you/ ever /make a cake? 

11. (They / take / the exam?) 

12.(She / work / in this company for fifteen years?) 

 

Zadanie 2: Robicie zadania z ćwiczeń :1,2,3,4,5/52 

Zdjęcia zrobionych zadań przesyłacie do sprawdzenia i ocenienia na powyższy adres. 

 

Subject: Doctor Q – the popcorn. 

She is out – nie ma jej, wyszła 

Check – sprawdzić 



Cover – zakrywać 

Done! – gotowe! 

 

Czytacie historyjkę o Doktorze Q na stronie 84 w podręczniku  i robicie zadanie 2/84  również 

z  podręcznika.  

Zdjęcia zrobionych zadań przesyłacie do sprawdzenia i ocenienia na powyższy adres. 

 

Powodzenia 

 

 


