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J ANGIELSKI III LO 18. 10 2020 

I temat  Przymiotniki o znaczeniu przeciwstawnym 

Możemy to zrobić na 3 sposoby 

- podać całkowicie inny wyraz:  

excited – bored 

- wstawić słówko  “not” 

happy – not happy 

-  dodać odpowiedni przedrostek- tylko do niektórych, i nie ma reguły co dodajemy do czego 

responsible – irresponsible 

Możemy zastosować następujące przedrostki : 

-in ( intolerant, inefficient, inaccurate) 

-im ( impatient, impolite, impractical) 

-dis ( disloyal, dishonest) 

- un ( unexpected, unambitious, unfair, unfriendly, unimaginative, unintelligent, unpredictible, 

unreliable, untrustworthy) 

ćwiczenia  

1. Do podanych przymiotników proszę dobrać ich przeciwieństwa 

a) arrogant 

b) careless 

c) cowardly 

d) lazy 

e) mean 

f) pessimistic 

g) rude 

h) sad 

i) shy 

j) stubborn 

k) talkative 

careful, cheerful, clever, courageous, flexible, generous, hard-working, modest, optimistic,polite, 

quiet, sociable. 

2.proszę opisać , w jakich sytuacjach człowiek zwykle odczuwa  wymienione emocje 

bored, angry,annoyed,disappointed, happy, excited. 

3. proszę zapoznać się z podanymi przymiotnikami 
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II temat And what have you done? – pytania w czasie Present Perfect 

Jednym z często zadawanych jest pytanie o nasze doświadczenia życiowe: Have you ever………? – 

Czy kiedykolwiek… ( próbowaliśmy coś zrobić), Mówiąc o swoich doświadczeniach stosujemy 

poznany czas present Perfect – bo odnosi się do teraźniejszości  

I haven’t tried sushi., I have never been abroad, etc 

Czasu tego użyjemy też do pytania o czas trwania jakiegoś wydarzenia 

How long have you been to Poland? – jak długo jesteś w Polsce? 

Na tak postawione pytanie odpowiedzieć możemy dwojako, ( ale zawsze w PresentPerfect) 

 - I have been here for  a week.- Jestem tutaj tydzień 

- I have been here since last Sunday. – Jestem od niedzieli. 

określenia for stosujemy do długości czasu, since do momentu, od którego coś się dzieje. 

1. Proszę wstawić odpowiednio since lub for 

a)  Mike has been ill … a long time. He’s been in hospital … October. 

b) My aunt has lived in Australia … 15 years. 

c) Nobody lives in that house. It has been empty … many yeras. 

d) Mrs Harris is in her iffice. She’s been there … 7 o ‘clock. 

e) India has been independent country … 1947. 

f) The bus is late. We’ve been waiting … 20 minutes.  

2. Proszę utworzyć pytania wykorzystując podane wyrazy ( i dopisując potrzebne) 

przykład 

g) Paris? – Have you ever been to Paris? 

h) play/golf? 

i) lose your ID? 

j) sleep in a park? 

k) eat Chinese food? 

l) New York? 

m) win a lot of money? 

n) break your leg? 

3. Proszę odpowiedzieć na powyższe pytania. 

4. Mary is 65. She has had an interesting life. Make an interview  asking her about her life. 

Proszę przeprowadzić “wywiad” ze starszą panią, która miała ciekawe życie. Proszę zapytać/ 

utworzyć pytania wykorzystując podane sugestie 

o) do/many interesting jobs 

p) travel to many places 
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q) write ten books 

r) meet a lot of interesting people 

s) be married five times. 

Możemy utworzyć zarówno pytania ogólne jak i szczegółowe typu” Ile książek Pani napisała? 

Możemy też pokusić się o opisanie życia Mary – w Present Perfect ,bo kobieta żyje, a my nie 

wiemy, kiedy to wszystko robiła 

III temat:  I have done – I did  Porównanie czasów Present Perfect i Simple Past.  

Ogólna teoria jest następująca: 

 Past + skończony czas ( wczoraj, 2 dni temu), Perfect -+ czas jeszcze trwa ( w tym tygodniu, 

ostatnio, dzisiaj). Pomocne są też charakterystyczne określenia czasu:  

Past – ago, last 

Perfect – this, since, for 

 Dlatego też na pytania zadane w Present Perfect czasami odpowiedź będie w Past Simple: 

Have you lost your key? – Yes, I lost it yesterday. 

1. Proszę zgodnie z tą teorią uzupełnić zdania czasownikami w Present Perfect lub Past Simple 

a) My friend is a writer. She ……( write) many books. 

b) We … ( not/have) holidays last year 

c) …… ( see) Ann last week? 

d) I … ( play) tennis yesterday . 

e) What time …… ( you/go) to bed last night? 

f) ……… ( you ever/be) to the USA? 

g) My hair is clean. I … (wash) it. 

h) I … (wash) my hair before breakfast this morning. 

i) When I was a child, I … (not like ) sport. 

j) Kathy loves travelling. She … ( visit) many countries. 

k) John works in a bookshop. He … (work) there for three years. 

l) Last year we …(go) to Finland for holiday. 

2. Proszę określić, czy w poniższych zdaniach podkreślone czasowniki są w odpowiedniej formie 

( odpowiednim czasie). Jeżeli nie – proszę dokonać korekty 

m) Tom arrived last week 

n) Have you seen Pam last week? 

o) I have finished my work 

p) I have finished my work at 2.00 

q) When have they finished their work? 

r) George has left school three years ago. 

s) Where’s  Ann/ She hass gone to the cinema. 

t) Napoleon Bonaparte has died in 1821. 

u) Have you ever been to Britain? 

v) I haven’t seen you at the party on Sunday. 



J angielski III LO 18.10 Strona 4 
 

w) The weather has been very bad last week. 

3. Proszę odpowiedzieć na pytania używając określeń w nawiasie + for lub ago 

przykład 4 days – When did she arrive in London?  - she arrived 4 days ago 

                             How long has she been to London? She’s been for four days. 

a) 20 years  - How long have they been married? 

b)  20 years - when did they get married? 

c) ten minutes –When did Dan arrive? 

d) to months – When did you buy those shoes 

e) two months – How long has she been learning English? 

f) a long time – ow long have you known John? 

g) an hour – What time did you have lunch? 

 

 

 


