Zanim skorzystasz z materiałów, przeczytaj :-)
Dziękuję za pobranie materiału PDF!
Materiały można wykorzystać na użytek własny. Materiały są mojego autorstwa i pozostają moją własnością.
Zabrania się rozsyłania pliku osobom trzecim, publikowania go na innych stronach internetowych oraz
używania w celach komercyjnych (odsprzedawania).
Jeśli chcesz podzielić się z kimś informacją o ćwiczeniach, podaj źródło! :-)

Materiały są dostępne również w wersji online
na platformie Engly.pl
(Ćwiczenia z ★ - dostęp tylko dla użytkowników Panelu nauczyciela)
Aktualna oferta: https://englybook.pl/panel-nauczyciela/
Cena już od 49zł / 6 miesięcy!

Co daje Panel nauczyciela?
Panel nauczyciela na platformie Engly.pl daje możliwość wglądu do wyników pracy uczniów.
Jak to działa?
●

Nauczyciel dodaje uczniów do Panelu nauczyciela

●

Nauczyciel wybiera ćwiczenia z platformy Engly.pl i zleca je uczniom do zrobienia

●

Uczniowie logują się na swoje konto i wchodzą do Panelu ucznia aby wykonać ćwiczenia

●

Nauczyciel otrzymuje natychmiastową informację zwrotną o wynikach pracy uczniów i może
zajrzeć do odpowiedzi jakich udzielili

Co to są ćwiczenia z gwiazdką?
Ćwiczenia z gwiazdką są częścią Bazy ćwiczeń dodatkowych, do których dostęp otrzymują
użytkownicy Panelu nauczyciela. Uczniowie mają dostęp do tych ćwiczeń dopiero w momencie gdy
nauczyciel zleci im je do zrobienia.
Masz pytania? Napisz do mnie: kontakt@engly.pl

Życzę owocnej pracy z materiałami mojego autorstwa!
Pozdrawiam serdecznie,
Marta Patkowska-Dudziak

PAST CONTINUOUS
Powiedz:
● że twój tata gotował gdy wróciłaś / wróciłeś wczoraj do domu
● czy wczoraj padał deszcz cały dzień
● co robiłaś / robiłeś wczoraj o godzinie piątej po południu
● kto czekał na ciebie gdy szykowałaś / szykowałeś się wczoraj do wyjścia
● że nie słuchałaś / słuchałeś gdy nauczyciel mówił chwilę temu
● co oglądałaś / oglądałeś wczoraj gdy zabrakło prądu
● czy spałaś / spałeś wczoraj całą noc

www.engly.pl

PAST CONTINUOUS
Zapytaj swojego rozmówcę:
● co robiła / robił wczoraj o godzinie piątej rano
● z kim rozmawiała / rozmawiał wczoraj cały wieczór
● czy wczoraj cały dzień świeciło słońce
● czy słuchała / słuchał gdy zadałaś / zadałeś jej / mu poprzednie pytanie
● czy chwilę temu patrzyła / patrzył przez okno
● co czytała jej / jego mama gdy ona / on jadła dziś rano śniadanie
● czy wczoraj padał śnieg gdy wracała / wracał do domu

www.engly.pl

PAST PERFECT
Powiedz:
● że zjadłaś / zjadłeś dziś śniadanie przed wyjściem z domu
● że nie znałaś / znałeś nikogo z twojej klasy zanim zaczęłaś / zacząłeś szkołę
● że wczoraj było ci zimno bo nie ubrałaś / ubrałeś ciepłej kurtki
● że wczoraj nie byłaś / byłeś zmęczony bo długo spałaś
● że zanim wróciłaś / wróciłeś do domu, wszyscy już zjedli obiad
● że nie farbowałaś / farbowałeś włosów zanim poszłaś / poszedłeś do fryzjera
● czy ktoś zakończył to ćwiczenia przed tobą

www.engly.pl

PAST PERFECT
Zapytaj swojego rozmówcę:
● czy wczoraj zjadła / zjadł kolację przed pójściem spać
● czy słyszała / słyszał o kimś sławnym zanim ta osoba stała się sławna
● którą książkę przeczytała / przeczytał zanim obejrzała / obejrzał jej ekranizację
● czy znała / znał swoją nauczycielką / swojego nauczyciela przed kursem
● czy wczoraj wróciła / wrócił do domu zanim zaczęło padać
● czy zaczęła / zaczął się uczyć angielskiego zanim skończyła / skończył 7 lat
● czy jej / jego rodzice kupili dom zanim ona / on się urodził
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FUTURE SIMPLE
Powiedz:
● że obiecujesz, że odpowiesz na wszystkie pytania
● że według ciebie jutro będzie bardzo zimno ale słonecznie
● kto według ciebie prawdopodobnie nie spóźni się na jutrzejszą lekcję
● co będą potrafiły roboty w przyszłości
● że jesteś głodna / głodny więc chyba pójdziesz coś zjeść zaraz po lekcji
● kto według ciebie wygra następne mistrzostwa w piłce nożnej
● że obiecujesz, że nie oblejesz następnego egzaminu
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FUTURE SIMPLE
Zapytaj swojego rozmówcę:
● kto według niej / niego wygra następny Wimbledon
● jaka według niej / niego będzie jutro pogoda
● czy obiecuje, że dziś zrobi zadanie domowe na jutro
● czym według niej / niego będą podróżować ludzie w przyszłości
● gdzie będzie mieszkała / mieszkał prawdopodobnie w przyszłości
● czy w tym roku jej / jego przyjaciółka wygra na loterii
● kto według niej / niego zostanie następnym prezydentem USA

www.engly.pl

BE GOING TO
Powiedz:
● co zamierzasz robić jutro wieczorem
● że za chwilę będzie padał deszcz, bo niebo jest zachmurzone
● co w tym roku zamierzasz zmienić w swoim życiu
● że nie będzie łatwo zdać wszystkie egzaminy w tym roku
● że nie zamierzasz nikomu powiedzieć o swoich planach na przyszłość
● czy zamierzasz zacząć uprawiać w tym roku nową dyscyplinę sportu
● że za chwilę skończysz to ćwiczenie
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BE GOING TO
Zapytaj swojego rozmówcę:
● co w tym miesiącu zamierza przeczytać
● co jej / jego rodzice zamierzają kupić jej / jemu na najbliższe urodziny
● czy pogoda zmieni się w najbliższym czasie
● dokąd zamierza pojechać na wakacje w tym roku
● do kogo zamierza zadzwonić zaraz po lekcji
● kiedy zamierza zaczął uczyć się nowego słownictwa
● co się stanie z jej / jego pokojem gdy wyprowadzi się z domu
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