
1. Proszę o sporządzenie notatki na temat czasu Past Continuous. Proszę o uwzględnienie w 
niej następujących punktów:

• zastosowanie czasu;
• konstrukcje zdań oznajmujących, przeczących, pytających (wraz z z przykładami);
• zasady dodawania końcówki -ing do czasowników;
• charakterystyczne określenia.

2. Proszę o wykonanie zadań znajdujących się w Załączniku nr 1.
3. Proszę o zapoznanie się z notatką w Załączniku nr 2, która obejmuje skontrastowanie

czasów Past Continuous i Past Simple. Na jej podstawie proszę o wykonanie zadania.
4. Proszę o wykonanie dwóch zadań znajdujących się w Załączniku nr 3.

Prace  proszę  wykonać  odręcznie,  a  ich  skany  lub  zdjęcia  przesłać  na  adres  email:
karkapt@gmail.com do  dnia  25  marca  2020  do  godziny  22:00.  Wykonanie  prac  jest
obowiązkowe, w przypadku nieprzesłania w terminie, uczeń otrzyma ocenę niedostateczną. 

mailto:karkapt@gmail.com


ZAŁĄCZNIK NR 1
1. Uzupełnij zdania w czasie Past Continuous.

a) He …..................................... (rest) all day yesterday. 
b) We …........................................ (look)  through the window when mother came in. 
c) They ….................................... (not/read) a newspaper when I entered. 
d) I …........................................... (speak) to her but she didn't hear me. 
e) ….................................................. (the sun/shine) yesterday?
f) I didn't go for a walk because it …............................................. (rain).
g) When you telephoned I ….......................................... (sweep) my room. 
h)They …..................................... (not/talk) with John's wife when I came in. 
i) We …............................................ (go) jome when it started to snow. 
j) I …........................................... (study) very hard when he called. 
k) She ….................................. (not/sleep) when his friend arrived. 
l) …......................................................... (they/listen) to the radio when you came?
m) When he ….................................... (dig) his garden he found a silver coin. 

ZAŁĄCZNIK NR 2

Czas Past Simple opisuje:
- czynności jednorazowe z przeszłości,

- nawyki z przeszłości,

- czynności, które działy się jednak po drugiej.

I cut my hair yesterday. (Ściąłem wczoraj włosy.)

We visited my parents two weeks ago. (Odwiedziliśmy moich rodziców dwa tygodnie 
temu.)

I smoked a lot when I was younger. (Dużo paliłem kiedy byłem młodszy.)

I got up, ate breakfast and left home. (Wstałem, zjadłem śniadanie i wyszedłem z 
domu.)

Czas Past Continuous opisuje:
- czynności, które miały miejsce w określonym czasie w przeszłości, jednak w odróżnieniu od czasu
Past Simple, trwały one przez pewien czas.

At three o'clock two days ago, Ted was watching his favourite TV show. (Dwa dni temu 
o trzeciej Ted oglądał swój ulubiony TV show.)

- dwie lub więcej czynności, które jednocześnie trwały w przeszłości, oraz czynności, które trwały, 
jednak zostały przez coś przerwane:

I was walking the dog while my sister was watering the plants. (Wyprowadzałem psa, a 
moja siostra podlewała roślinki.)

I was doing my homework when my father came back home. (Odrabiałem lekcje, kiedy 
mój tato wrócił do domu.)

Jak zauważyliście, czynność przerywająca inną czynność, która trwała przez pewien czasu, opisana 
jest przez czas Past Simple. Czas przeszły prosty używany jest bowiem często z czasem przeszłym 



ciągłym do tego właśnie celu – opisu czynności, która przerywa pewną trwającą czynność.

1. Przetłumacz zdania używając odpowiedniego czasu przeszłego.
a) Kiedy zmywałem naczynia, stłukłem szklankę. 
b) Słońce świeciło, ptaki śpiewało, a my spacerowaliśmy po lesie.
c) Graliśmy w piłkę nożną, kiedy zaczęła się burza.
d) Tom oglądał mecz, gdy zepsuł się telewizor.
e) Pracowaliśmy w ogrodzie, a nasi rodzice sprzątali mieszkanie.
f) Sophia siedziała w biurze, kiedy zadzwonił jej szef.
g) Co robiłeś, kiedy zadzwonił telefon?
h) Sarah odrabiała lekcje, a jej brat grał w grę komputerową.
i) Oglądałem serial, kiedy listonosz zadzwonił do drzwi.
j) Spotkał swoją dziewczynę, kiedy mieszkał w Londynie. 
k) Mary czytała powieść przez 5 godzin.



ZAŁĄCZNIK NR 3


	Czas Past Continuous opisuje:

