Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Masłowicach

Date: 26th March, 2020
Topic: Czas Present Perfect Simple – ćwiczenia gramatyczne.

1. Przypomnij sobie budowę i zastosowanie czasu Present Perfect Simple. Czas ten jest
wyjaśniony w podręczniku „Teen Explorer 7” na stronie 161.
2. Zasady użycia for i since w zdaniach.
•

Since używamy w odniesieniu do konkretnego punktu w czasie. (since 2014, since I
moved to Cracow, since January)

•

For używamy w odniesieniu do określonego odcinka czasu. (for 10 years, for a long
time)

3. Określniki czasu Present Perfect Simple
•

already - już
I've already done my homework.

(występuje po have lub has)

Już odrobiłem pracę domową.
•

just - właśnie
I've just seen a ghost.

(występuje po have lub has)

Właśnie widziałem ducha.
•

yet - już
Have you finished your homework yet?

(występuje na końcu zdania)

Czy odrobiłeś już swoją pracę domową?
•

ever - kiedykolwiek
Have you ever seen a ghost?

(występuje w pytaniu po podmiocie)

Czy widziałeś kiedyś ducha?
•

still – wciąż, nadal
I still haven’t tidied up my room.

(występuje po podmiocie)

Ja wciąż nie posprzątałem mojego pokoju.
•

never – nigdy
She has never played the guitar.
Ona nigdy nie grała na gitarze.

(występuje po have lub has)
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Ćwiczenia gramatyczne

1. Uzupełnij zdania wyrazami for lub since.
1. She has lived in Cracow …………. 2010.
2. I haven’t played cricket …………. two years.
3. Mark haven’t eaten anything …………. last night.
4. His parents have worked here …………… they came to London.
5. Mike hasn’t won a competition …………… more than 7 months.
2. Uzupełnij zdania używając poprawnej formy czasowników w nawiasie w czasie Present
Perfect Simple.
1. They ……………………………. (not / order) a pizza.
2. Rose …………………………… (wash) her hair.
3. I …………………………… (already / finish) my work.
4. My little brother ……………………………….. (just / see) a mouse.
5. Borys ……………………………………. (never / buy) Christmas presents for his family.
6. They ………………………………….. (read) a lot of books.
7. It …………………………………….(not / rain ) for three weeks.
3.Proszę zrobić zadania z podręcznika na stronie 80 i zapisać zdania oraz uzupełniony tekst
w zeszycie.
•

Zadanie E- należy uzupełnić dialogi podanymi wyrazami w żółtej ramce

•

Zadanie F – należy uzupełnić tekst właściwą formą czasowników w czasie Present Perfect
Simple

Termin wykonania zadań: poniedziałek, 30 marca 2020r.
Prace proszę wysyłać na e-mail: j.angielski_spm@wp.pl

