
Moi drodzy,  

Ze względu na zaistniałą sytuację proszę o dojrzałą współpracę, bo tylko w ten sposób możemy 

kontynuować waszą edukację. Możecie, też skorzystać z pakietu lekcji przygotowanych  

przez Ministerstwo, http://www.gov.pl/zdalnelekcje 

Opracować  ćwiczenia, które znajdują się pod  objaśnieniem tematu  w zeszycie przedmiotowym,  

 lub wydrukować i  uzupełnić, zrobić zdjęcie  lub skan i przesłać na adres: 

agnieszka.strzelewska@onet.pl  do 23.03.20 r. do godz. 15.00.  

 

Język angielski 

 

Klasa 2  B Branżowa szkoła 1 stopnia 

 Lesson - Past Simple tense – czas przeszły prosty 

Forma czasownika „to be” w czasie przeszłym 

Wyjaśnienie tematu 

Czasownik „to be” – „być” w czasie przeszłym ma dwie formy: was /were 

Poniższa tabelka ilustruje użycie odpowiednich form czasownika 

 

Affirmative 
Negations 

Questions 
Long form Short form 

I was (ja byłem) 

You were (ty byłeś) 

He was (on był) 

She was (ona była) 

It was (ono było) 

I was not (ja nie byłem) 

You were not (ty nie byłeś) 

He was not (on nie był) 

She was not (ona nie była) 

It was not (ono nie było) 

I wasn’t 

You weren’t 

He wasn’t 

She wasn’t 

It wasn’t 

Was I? 

Were you? 

Was he? 

Was she? 

Was it? 

We were (my byliśmy) 

You were (wy byliście) 

They were (oni byli) 

We were not (my nie byliśmy) 

You were not (wy nie byliście) 

They were not (oni nie byli) 

We weren’t 

You weren’t 

They weren’t 

Were we? 

Were you? 

Were they? 

 

Zdania przeczące tworzymy używając not to po czasowniku. 

Np. I was not at home yesterday evening. 

(Nie było mnie w domu wczoraj wieczorem.) 

http://www.gov.pl/zdalnelekcje
mailto:agnieszka.strzelewska@onet.pl


 

Pytania tworzymy przez inwersję, czyli zamianę podmiotu i orzeczenia miejscami. 

Np. Was I at home yesterday evening? 

(Czy byłem wczoraj wieczorem w domu?)  

 

Czas Past Simple – czas przeszły prosty 
 

W języku angielskim mamy dwa rodzaje czasowników: regularne i nieregularne. 

Jeżeli chcemy użyć czasownika regularnego w czasie przeszłym, to dodajemy do niego końcówkę –ed.  

 

Np. play     played  

(forma teraźniejsza)    (forma przeszła) 

 

Poniższa tabelka ilustruje tworzenie zdań twierdzących oraz pytań i przeczeń z użyciem 

podstawowego operatora dla tego czasu - czasownika posiłkowego „did”. 

 

Affirmative 
Negations 

Questions 
Long form Short form 

 I played 

You played 

He played 

She played 

It played 

I did not play 

You did not play 

He did not play 

She did not play 

It did not play 

I didn’t play 

You didn’t play 

He didn’t play 

She didn’t play 

It didn’t play 

Did I play? 

Did you play? 

Did  he play? 

Did she play? 

Did it play? 

We played 

You played 

They played 

We did not play 

You did not play 

They did not play 

We didn’t play 

You didn’t play 

They didn’t play 

Did we play? 

Did you play? 

Did they play? 

Pytanie tworzymy przez inwersję, czyli zamianę miejsc podmiotu i orzeczenia („did”), po czym 

piszemy już podstawową formę czasownika. Nigdy nie piszemy czasownika w czasie przeszłym!!! 

zdanie twierdzące: I played football yesterday. 

pytanie: Did I play football yesterday? 

 

Przeczenie tworzymy przez dodanie do orzeczenia did przeczenia not  did not = didn’t 



 

Czasu Past Simple używamy, by wyrazić, że jakaś czynność czy stan zaczęły się i już się skończyły. 

 

Określenia typowe dla czasu Past Simple: 

- yesterday 

- last night/Tuesday/week/month/year/6 years 

- 3 days/a week/a month ago 

 

Zapamiętaj! 

 

Czasowniki, które kończą się na –e, otrzymują w czasie przeszłym tylko –d 

Np.  love  loved 

 

Czasowniki, które kończą się spółgłoską + y, zmieniają –y na –i, a potem dodajemy końcówkę –ed 

Np. try  tried 

 

Czasowniki, które kończą się samogłoską + y, normalnie przyjmują końcówkę –ed 

Np. play  played 

 

Czasowniki jednosylabowe, które kończą się spółgłoską, przed którą znajduje się tylko jedna 

samogłoska, podwajają spółgłoskę i przyjmują końcówkę –ed. 

Np. stop  stopped 

 

Czasowniki wielosylabowe, które kończą się spółgłoską, przed którą znajduje się samogłoska 

akcentowana, podwajają ostatnią spółgłoskę i przyjmują końcówkę –ed 

Np. prefer   preferred  ale   visit  visited 

 

Czasowniki, które kończą się spółgłoską –l, która jest poprzedzona samogłoską, podwajają -l i 

przyjmują końcówkę –ed 

Np. Travel  Travelled 

 

Jeżeli czasownik jest nieregularny, używamy drugiej z 3 form czasownika. 



Np. come     came come – przychodzić 

 

I came to you yesterday. 

(Ja przyszedłem do ciebie wczoraj.)  

 

Pytania i przeczenia tworzy się w ten sam sposób jak przy czasownikach regularnych (patrz tabelka). 

Tych trzech form najczęściej używanych czasowników warto nauczyć się na pamięć.  

Do wykonania 

 

 

Ex. 1. Complete sentences with correct form of verbs in past simple. 

          Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika w czasie przeszłym prostym. 

1. He…….at the cinema last night. (go) 
2. I…….my homework 2 hours ago. (do) 
3. They……..football a week ago. (play) 
4. It…….a nice day. (be) 
5. My mother…….at hospital yesterday. (be) 
6. They……..on the deck a few minutes ago. (be) 
7. Where……you last night? (be) 
8. ……you do  homework yesterday? (do) 
9. You…….hard last week. (work) 
10. Last Monday I…….John. (see) 

 

Ex. 2 Write the second form of irregular verbs. 

          Napisz drugą formę czasowników nieregularnych. 

 

1. be ___________ - być 
2. bring   ___________ - przynosić 
3. buy ___________ - kupować 
4. come ___________ - przychodzić 
5. do ___________ - robić 
6. drink ___________ - pić 
7. drive ___________ - jechać, kierować 
8. get ___________ - dostać  
9. go ___________ - chodzić 
10. have ___________ - posiadać 
11. hit ___________ - uderzyć 
12. hold ___________ - trzymać 
13. leave ___________ - zostawiać, opuszczać 
14. ride ___________ - jeździć (wierzchem) 
15. ring ___________ - dzwonić 



16. run ___________ - biegać 
17. see ___________ - widzieć 
18. send ___________ - wysyłać 
19. swim ___________ - pływać 
20. write ___________ - pisać  

 

Ex. 3 Write questions for these answers. 

Napisz pytania do tych odpowiedzi. Słowa w nawiasach muszą być użyte w pytaniu. 

 

1. _______________________________(yesterday)  
Yes, I did. I went to the cinema. 

2. ________________________________(cake) 
No, I didn’t. I baked a bread. 

3. ________________________________(London) 
No, she didn’t. She went to Spain. 

4. _________________________________(boys) 
Yes, I did. I played with Tom and Jake. 

5. _________________________________(letter) 
Yes, he did. He wrote this letter for me. 

6. __________________________________(Jean) 
No, he didn’t. He saw Chris. 

7. ___________________________________(cigarette) 
Yes, I did. I smoked a cigarette with Carla. 

8. ___________________________________(be in my house) 
Yes, I was. I drove to you at 6 p.m. 

9. ___________________________________(Sue/morning) 
No, I didn’t. I met Angie. 

10. __________________________________(all of your homework) 
Yes, I did. I did all of my homework.  

Z pytaniami proszę zwracać się  pocztą elektroniczną, 

Pozdrawiam  serdecznie 

 

Agnieszka Strzelewska 

  



 

 

 

Z pytaniami proszę zwracać się  pocztą elektroniczną, 

Pozdrawiam  serdecznie 

 

Agnieszka Strzelewska 

 


