KLASA VIII
2nd November, 2020
Subject: Present Perfect with ever / never / already / just / yet.
1. Zapisz wyrażenia:
You bet!- Oczywiście, że tak!
Yuck!- Fuj!
Hang on!- Poczekaj!
2. Wysłuchaj nagrania (1.50)
https://chomikuj.pl/natalia87x/ANGIELSKI/English+Class+klasa+VIII i odpowiedz na pytaniapodręcznik str. 36 ćw. 2.
3. Zapoznaj się z notatką dotyczącą czasu Present Perfect, przepisz lub wklej:
Czas Present Perfect z ever, never, just, already i yet.
Zdania w czasie Present Perfect tworzymy używając czasownika
have / has + imiesłów bierny czasownika (III kolumna).
Imiesłowy bierne czasowników regularnych mają taką samą
formę jak formy czasu Past Simple (-ed).
Czasu Present Perfect używamy:
* z ever (pytania) i never (przeczenia), aby powiedzieć o tym,
czego doświadczyliśmy w naszym życiu do tej pory.
Have you ever eaten pizza with bananas?
I've never been to this restaurant.
* z just, aby powiedzieć, że jakaś czynność właśnie miała
miejsce,
I'm not hungry. I've just had a sandwich.
* z already (twierdzenia) i yet (przeczenia i pytania), aby opisać
czynności, które już się wydarzyły, lub zapytać, czy jakaś
czynność została już wykonana.
I've already cooked lunch.
I haven't cooked lunch yet.
Have you cooked lunch yet?
ever- kiedykolwiek just- właśnie, dopiero co
yet- jeszcze w przeczeniach, już w pytaniach

already- już

4. Uzupełnij zdania poprawnymi formami słów w nawiasach. Ćwiczenie zapisz w zeszyciepodręcznik str. 36 ćw. 4. (pamiętaj he/she/ it – has, I/you/we/they- have).
5. Uzupełnij tekst formami czasu Present Perfect. Odpowiedzi zapisz w zeszycie- podręcznik str.
36 ćw. 5.
6. W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw. 3 str. 34.
7.Wykonaj następujące ćwiczenia i je odeślij (termin do 4.11.2020r)
ĆWICZENIE 1

Wybierz poprawną odpowiedź.
0 Have you done / You have done your homework yet?
1 I’ve already finished / finished already my food.
2 Have you had lunch already / yet ? Or would you like a sandwich?
3 My parents have ever / never been to the US.
4 Tom has just had / just has had his Maths class.
5 Jack has already / never called. I’ve spoken to him.
6 I’ve / I haven’t never tried chewing gum.
7 They haven’t arrived yet / already.
8 I’ve just / I’ve never had mint yoghurt. I’d like to try it.
______ / 8
ĆWICZENIE 2
Uzupełnij e-mail poprawnymi formami czasu Present Perfect.

Hi Maria,
I 0 haven’t seen (not see) you at school this week! Are you OK? 1_______________ (you / be) ill?
We 2_______________________ (have) a great week. I’ll tell you about it soon.
3

_______________________ (you / hear) about the school trip yet? Our teacher

4

_______________________ (decide) to take us to a food exhibition. Sounds interesting! Some

people 5_______________________ (already / visit) something similar, and they say it’s great! I
6

_______________________ (never / see) anything like it, so I’m looking forward to it!

Well, I 7_______________________ (not do) my homework yet, so I must go.
See you!
Helena
______ / 7
Total: ______ / 15

4th November, 2020
Subject: A cookery TV show – reading.
1. Przeczytaj artykuł 'I have loved every minute of it'i wybierz poprawne odpowiedzi. Odpowiedzi
zapisz w zeszycie- podręcznik str. 37ćw. 3.
2. Zapoznaj się, przepisz lub wklej słownictwo:
Phrases with make and do- Wyrażenia z make i do.
do homework- odrabiać pracę domową
do your best- robić coś najlepiej, jak się potrafi
make a cake- zrobić ciasto
make a decision- podjąć decyzję
make a mess- zrobić bałagan
make a mistake- popełnić błąd
make time- wygospodarować trochę czasu na coś

3. Odpowiedz na pytania dotyczące tekstu. Odpowiedzi zapisz w zeszycie- podręcznik str. 37 ćw.
6.
4. Uzupełnij zdania wpisując poprawne formy czasownika make ( make, made) lub do (did).
Ćwiczenie zapisz w zeszycie:
1 Sam __________a lot of cakes.
2 Have you __________ your decision yet?
3 Please don't _________a mess in here!
4 You didn't win the competition, but you _______ your best, so well done!

6th November, 2020
Subject: Present Perfect with for and since; Present Perfect and Past Simple.
1. Przeczytaj tekst. Odpowiedz na pytania- podręcznik str. 38 ćw. 2.
2. Zapisz wyrażenie które używamy z for ,a które z since:
since

for

*two o'clock * yesterday
*Monday *last weekend
*1958

*five minutes *two weeks
*a few hours *a long time
*three years

3. Zapoznaj się z notatka dotyczącą czasów Present Perfect and Past Simple, przepisz lub wklej:

Czas Present Perfect z for i since
Czasy Present Perfect i Past Simple
Czas Present Perfect z for i since
Czasu Present Perfect z for i since używamy, aby położyć
nacisk na czas trwania danej czynności.
For używamy z wyrażeniami opisującymi okres, który
rozpoczął się w przeszłości i trwa aż do teraz:
a week / a month / a year / ages.
They have owned this restaurant for two years.
Sice używamy z wyrażeniami opisującymi moment w
przeszłości, w którym dana czynność się rozpoczęła:
2012 / March / last Tuesday / the day we met.
I've had this dishwasher since February.
Czasy Present Perfect i Past Simple
Czasu Past Simple używamy, gdy odnosimy się do
konkretnego momentu w przeszłości.
I went to the pizzeria last Sunday.
Czasu Present Perfect używamy, gdy mówimy o tym, czego
doświadczyliśmy w naszym życiu do tej pory.
I've been to this pizzeria. It's really nice.
Czasu Present Perfect Używamy z określeniami czasu , jeśli
chcemy powiedzieć, jak długo trwała dana czynność lub
sytuacja.
I've known my best friend for ten years.
since (od) + moment rozpoczęcia czynności
for (od, przez) + czas trwania czynności

4. Napisz zdania w czasie Present Perfect używając since lub for. Ćwiczenie zapisz w zeszyciepodręcznik str. 38 ćw. 4.
5. Uzupełnij dialog czasami Present Perfect I Past Simple. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.
Nastepnie wysłuchaj nagrania I sprawdź swoje odpowiedzi- podrecznik str. 38 ćw. 6 (nagranie
1.54) https://chomikuj.pl/natalia87x/ANGIELSKI/English+Class+klasa+VIII

