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Date: 26th March, 2020
Topic: Czas Present Simple w zdaniach twierdzących.

BUDOWA CZASU PRESENT SIMPLE
Zdanie twierdzące:

Podmiot + czasownik (w trzeciej osobie liczby pojedynczej dodajemy końcówkę -s lub -es) +
reszta zdania

I

listen

to music.

You

listen

to music.

Trzecia osoba

He

listens

to music.

liczby pojedynczej

She

listens

to music.

It

listens

to music.

We

listen

to music.

You

listen

to music.

They

listen

to music.

W trzeciej osobie liczby pojedynczej przeważnie dodajemy końcówkę -s do czasownika, ale są
też czasownik, do których dodamy końcówkę -es.
Zasady dodawania końcówki -es do czasownika
•

Jeśli wyraz kończy się na litery: x, sh, ch, ss, o, z
go – goes

•

watch – watches

buzz – buzzes

jeżeli czasownik kończy się na -y, a przed nią znajduje się spółgłoska. Zmieniamy wówczas
y na i.
tidy – tidies

study – studies

Czasownik have w trzeciej osobie liczby pojedynczej
have zamieniamy na has
She has dinner.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Masłowicach

UŻYCIE CZASU PRESENT SIMPLE
Czasu Present Simple używamy, gdy opisujemy:
•

czynności wykonywane regularnie,
I listen to music every day. – Słucham muzyki każdego dnia.

•

oczywiste prawdy,
The sun rises in the east and sets in the west. – Słońce wschodzi na wschodzie i zachodzi na
zachodzie.

•

czynności i stany długotrwałe lub niezmienne,
We live in Poland. – My mieszkamy w Polsce.
He works for the television. – On pracuje dla tetewizji.

•

Uczucia, myśli i doznania.
I like animals. – Ja lubię zwierzęta.
He thinks tenis is great. – On uważa, że tenis jest świetny.
It tastes awful. – To smakuje okropnie.

Ćwiczenia gramatyczne
1. Do podanych czasowników dodaj końcówkę -s lub -es. Zapisz wyrazy w zeszycie.
get
Przykład:

watch

hang

do

play

tidy

make

walk

meet – meets

2. Przepisz tekst z zadania 7 na stronie 83 w podręczniku do zeszytu i uzupełnij właściwą
formą podanych czasowników w czasie Present Simple.
3. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń z tematu 6.2 (druga lekcja z rozdziału 6)
Termin wykonania zadania: poniedziałek, 30 marca 2020r.
Przypominam e-mail kontaktowy: j.angielski_spm@wp.pl

