
14th May, 2020
ONLINE LESSON 8

TOPIC: PRESENT PERFECT – QUESTIONS AND NEGATIVES

Dzień dobry,

przypominam, że czekam na Wasze prace.

Na dzisiejszej lekcji  będziemy w dalszym ciągu zajmować się czasem Present Perfect , tym razem 
zdaniami pytającymi i przeczącymi.

Co macie zrobić? 

1. Wpisać do zeszytu i przeanalizować  notatkę na temat tworzenia pytań w czasie Present 
Perfect:

ZDANIA PYTAJĄCE:

budowa:
have/has (  have )

+ 
osoba  ( I )

+ 
3-cia forma czasownika ( z końcówką -ed lub z 3-ciej kolumny w tabelce ) (  seen )

+ 
reszta zdania ( a film )

przykłady:
Have I seen a film?

Has she eaten breakfast?
Has she drunk milk?

Have we watched a film?
Have they bought a car?

2. Zrobić ćwiczenie: 
Zadać pytania do podanych zdań według wzoru:

I have eaten a sandwich.
Have I eaten a sandwich?

Proszę  przepisać do zeszytu całe zdania, a zmieniony fragment podkreślić.

1. I have seen a ghost.
2. Tom has drunk cola.
3. We  have liked spaghetti.
4. They have travelled to Greece.
5. I have read a book.

6. Susan has listened to the radio.
7. Pamela has written a message.
8. We have played football.
9. Tom has driven a car.
10. Sam has bought a printer.



3. Wpisać do zeszytu i przeanalizować  notatkę na temat tworzenia przeczeń w czasie Present 
Perfect:

ZDANIA PRZECZĄCE:

budowa:
osoba  ( I )

+ 
have/has (  have )

+ 
        not ( not )

+
3-cia forma czasownika ( z końcówką -ed lub z 3-ciej kolumny w tabelce ) (  seen )

+ 
reszta zdania ( a film )

przykłady:
I have not seen a film.

She has not  eaten breakfast.
She has not drunk milk. 

We have not  watched a film.
They have not bought a car.

4. Zrobić ćwiczenie:
Zamienić podane zdania na zdania przeczące według wzoru:

I have watched a film.
We have not watched a film.

1. We have started  a game.
2. The cat has drunk its milk.
3. We have played Scrabble.
4. Anna has watched a comedy.
5. Tom and Dave have got a message.

6. They have gone to bed.
7. We have done our homework.
8. You have spent too much money.
9. I have written an e-mail.
10. We have sold the house.

Proszę  przepisać do zeszytu całe zdania, a uzupełniony element podkreślić.

5. Po wykonaniu zadania w zeszycie przedmiotowym  proszę je sfotogarfować lub zeskanować  
i przesłać na moją skrzynkę mailową (  szkola.e.p@gmail.com ). Za dobrze wykonaną pracę ( bedę
brała  pod  uwagę  poprawność  i   terminowość  wykonania  pracy  )  orzymacie  oczywiście  plusy.
Termin wykonania pracy – do 20.05.2020 r. 

Trzymajcie się zdrowo.

Ewa Pawełczyk


