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NAUCZANIE ZDALNE 

KLASA   2C 

 

 

Lekcja 1 z dnia 24.03.2020     TUESDAY 

 

SUBJECT: UNIT 3 (SCHOOL) – READING COMPREHENSION 2 . 

                 DZIAŁ 3 SZKOŁA – CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM 2. 

 

ZADANIE 

Proszę o wykonanie zadań   1- 4   z podręcznika ze strony 64 i odesłanie 

odpowiedzi na mój adres e-mail do wtorku 31.03.2020 

 

 

 

Lekcja 2   z dnia 24.03.2020      TUESDAY 

 

SUBJECT: Collocations and prepositional phrases. 

 TEMAT : Środki językowe – kolokacje oraz wyrażenia przyimkowe.  

 

ZADANIE 

Proszę o wykonanie zadań  1- 4  ze strony 65 z podręcznika 

i odesłanie odpowiedzi na mój adres  e-mail do wtorku 31.03.2020. 
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Lekcja  z dnia 27.03.2020                 FRIDAY    27th March  2020 

 

My diligent STUDENTS, 

zapiszcie proszę w zeszytach temat zajęć i przepiszcie poniższą notatkę do zeszytów. 

 

Temat: Czasy Przeszłe  (Past Simple oraz Past Continuous). 

SUBJECT:  PAST TENSES  (PAST SIMPLE  and PAST CONTINUOUS). 

 

Wśród czasów odnoszących się do przeszłości możemy wymienić Czas PAST SIMPLE oraz PAST 

CONTINUOUS. 

 

1)Czas PAST SIMPLE 

Odnosi się do czynności, która miała miejsce w określonej przeszłości i  była to krótka czynność.  

 

KONSTUKCJA: 

Osoba       +    czasownik regularny +ed          LUB        II  forma czasownika nieregularnego  z tabelki 

e.g. went/ came/ wrote/ate etc.  

 

EXAMPLE: 

Pani Grzelczyk weszła do sali i zobaczyła swoje sympatyczne i  pilne uczennice z klasy 2C.  

Teacher  Grzelczyk  ENTERED the classroom and SAW her nice and  hard-working students 

from class 2C. 

 

OTHER EXAMPLES: 

Wiktoria  wstała o godzinie 7:00 i poszła do kuchni napić się wody. 

Victoria   GOT UP  at 7:00  and  she WENT  to the kitchen to have a glass of water 
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Zuzia wysłała sms do Kaji kilka minut temu. 

Sue  TEXTED Kaja a few minutes ago.   

 

2)Czas PAST CONTINUOUS 

używamy gdy mówimy o czynności, która miała miejsce w przeszłości i była rozciągnięta w czasie. 

KONSTRUKCJA: 

Osoba        +               was          lub               were                   +                czasownik + ing    

                                           I/he/she/it                            you, we, they  

 

3)Past Simple  + Past Continuous  

Bardzo często łączymy w zdaniach czas Past Continuous z Past Simple, jeżeli chcemy 

pokazać, że podczas dłuższej czynności miała miejsce krótsza. 

 

Examples: 

1)Kiedy miałyśmy lekcję  angielskiego  Pani Dyrektor weszła do sali. 

 

             dłuższa czynność                                                                                           krótsza czynność 

When we were having our English lesson, our headmaster/principal entered the classroom.  

              Past Continuous                                                                     Past Simple 

 

2)Kiedy szłam ulicą usłyszałam dziwny odgłos. 

 

            Czynność dłuższa                               krótsza czynność  

When I was walking down the street, I heard  a strange noise.  

          Past Continuous                                   Past Simple 


