
Dzień dobry, dziś przesyłam dwa tematy  - już ostatnie w tym roku szkolnym :)

   Lesson        19th June 2020
Topic: Present Perfect Simple.

Present Perfect Simple.
Czas Present Perfect Simple:
1. Tworzenie:
*zdania twierdz ceą
podmiot (osoba) + have + 3 forma czasownika (z tabelki) lub czasownik z -ed + reszta zdania
I have finished my homework.
They have bought a car.
We wszystkich osobach stosujemy 'have', jedynie w trzeciej osobie liczbie pojedynczej (he, she, it)
używamy 'has'.
She has left.
WYKONAJ ĆWICZENIE
Wstaw 'have' lub 'has' i czasownik z -ed lub 3 forma czasownika (tabelka na końcu książki – Past
Participle)
1. I …................... (catch) a cold.
2. She ….............. (work) very hard.
3. We …............... (send) all the documents.
*przeczenia
You haven't been here before.
He hasn't phoned me yet.
WYKONAJ ĆWICZENIE
Wstaw 'haven't' lub 'hasn't'' i czasownik z -ed lub 3 forma czasownika
1. You …............... (not/ break) your leg.
2. It …................... (not/ be) easy.
3. We …................. (not/forgive) them.
*pytania - 'have' lub 'has' przeskakuje na początek zdania, reszta bez zmian.
Have you been here before?
Has he phoned you?
WYKONAJ ĆWICZENIE
Wstaw 'have' lub 'has' i czasownik z -ed lub 3 forma czasownika
1. ….................. you …............... (choose) the T-shirt?
2. ….................. he …................. (like) the film?
3. …................. they …............... (call) you back.
* krótkie odpowiedzi
Have you seen it? Yes, I have./No,I haven't
Has she found the keys? Yes, she has./No, she hasn't.
WYKONAJ ĆWICZENIE
Napisz krótkie odpowiedzi do pytań.
1. Have you spoken to Dan? Yes, I…............./ No, I….............
2. Has Ben stolen the money? Yes, he …....../ No, he …..........
3. Have they flown to greece? Yes, they …... / No, ….............
*skróty
I have – I've
She has – She's
I have not – I haven't
It has not – I hasn't
2. Użycie:
- aby opisać sytuacje lub stany, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do teraz



np. I have known him for three years. (Znam go już trzy lata).
- gdy widzimy efekt jakiegos działania
np. You've cleaned your room. (Widzimy jaki jest porządek.)
Jeśli nadal jakaś kwestia jest niejasna, obejrzyjcie filmik https://www.youtube.com/watch?
v=8s2NfozUyrA&t=486s.

Lesson       24th June 2020
Topic: Present Perfect Simple with never, ever for, since, just, yet i already.

Never – nigdy. Wstawiamy w zdaniach między operator have a 3 formę czasownika np.
I have never met a famous person. She has never ridden a bike.

Ever – kiedykolwiek. Występuje wyłącznie w pytaniach. Wstawiamy w zdaniach między osobę
a 3 formę czasownika np. Have you ever met a famous person? Has she ever ridden a bike?

For – przez (określa jak długo coś trwało np. for two years – przez dwa lata)
since – od (określa konkretnie od kiedy coś trwa np. since Monday – od poniedziałku)
just/already – właśnie, dopiero co (stawiamy między have a 3 formą czasownika)
yet – w zdaniach twierdzących oznacza już np. We have finishe yet. - Juz skończyliśmy.

W zdaniach tweirdzących oznacza jeszcze np. He has come back yet. - On jeszcze nie 
wrócił. (yet stawiamy zawsze na końcu zdania)

WSTAW NEVER LUB EVER:
1. Have you...........eaten lobster ?

2. I have...........been to France.
3. I think I have.............really known you.
4. That’s the smallest car I have.............driven.
5. She is probably the most fascinating woman I have............met.
6. Have your children...............had Turkish Delight or chocolate-covered pistachios ?

WSTAW FOR LUB SINCE:
1. Agnes has been cleaning the house........about two hours.
2.My dad hasn't spoken French…........he left school.
3.Sheila hasn't been to a tennis match ….......a long time.
4. Mark has lived in this village........months.
5. You haven't drunk anything...........breakfast. It's not good for your health.

WSTAW JUST, ALREADY, YET:
1. Do you fancy watching this movie? - No, I've ….... seen it twice.

2. I haven't tried lobster ….......

1.3.I don't want to go to France. I've ….......been there and didn't like the food.
2.Oh no! Our bus has …..... left!
3.How's Chiara? Has she found a boyfriend ….......?

Pozdrawiam serdecznie oraz życzę udanych, zdrowych, bezpiecznych oraz słonecznych wakacji :)
I.Kabzińska


