
klasa II WZ 

Topic: Past Simple – regular verbs/czasowniki regularne  

Drodzy uczniowie, 

proszę przeczytać informację nt. czasu Past Simple i użyciu czasowników regularnych, która znajduje 

się poniżej, następnie wykonać notatkę w zeszycie (nie musicie wszystkiego przepisywać, zróbcie to 

tak, żeby było to dla was jak najbardziej zrozumiałe).  

Proszę również, abyście wykonali te zadania: 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple-regular-d-ed-ied.htm 

https://agendaweb.org/verbs/past-simple-regular/index.html 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple/affirmative-regular-verbs-write 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple-regular 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple/regular-forms 

 

Dla utrwalenia czasu można obejrzeć filmik: 

 https://www.youtube.com/watch?v=8WN_LKh-TwI 

Proszę wykonać te zadania rzetelnie, ponieważ będę sprawdzała niedługo przyswojenie wiedzy z tego 

materiału w formie quizów, które będą odbywały się na platformie (więcej szczegółów wkrótce). 

W razie trudności, pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się ze mną przez e-mail 

stramowska.angielskionline@gmail.com 

Co to jest Past Simple? 

Past Simple to czas przeszły dokonany. Opisuje zdarzenia, które miały miejsce w przeszłości, są 

zakończone i nie mają związku z teraźniejszością. W budowie zdań używamy konkretnych określeń 

czasu, jak: wczoraj, tydzień temu, w zeszły wtorek, 2 lata temu.  

 
 

Past Simple – budowa zdań 

Skoro wiemy już, jakie jest zastosowanie czasu Past Simple, przejdźmy do kolejnych podstaw – czyli 

oczywiście budowy! 

Past Simple – zdania twierdzące 

Każde zdanie twierdzące w tym czasie ma dwa główne składniki, które tworzą budowę: 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple-regular-d-ed-ied.htm
https://agendaweb.org/verbs/past-simple-regular/index.html
https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple/affirmative-regular-verbs-write
https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple-regular
https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple/regular-forms
https://www.youtube.com/watch?v=8WN_LKh-TwI
mailto:stramowska.angielskionline@gmail.com


SUBJECT + VERB (II form) 
podmiot + czasownik w II formie 

Druga forma czasownika to nic innego, jak dodanie do bezokolicznika końcówki -ed, lub -d. Proste? 

No jasne. Jednak angielski nie byłby sobą, gdyby i tu nie pojawiły się wyjątki. Mowa oczywiście o 

niechlubnych czasownikach nieregularnych, które odmieniają się zupełnie inaczej. Tę listę trzeba po 

prostu zapamiętać. Spójrzcie, czym różnią się czasowniki regularne od tych nieregularnych. 

czasowniki I forma czasownika II forma czasownika 

regularne 

work 

visit  

want  

worked 

visited  

wanted  

nieregularne 

be 

do  

eat  

was/were 

did  

ate  

Czas na praktykę! Zobaczcie, jak wyglądają zdania w czasie Past Simple: 

 Yesterday I worked very hard. 

 You visited Spain last year. 

 He wanted to go to the cinema last weekend. 

 I was here last Monday. 

 Yesterday she did her homework. 

 We ate delicious dinner last Saturday. 

W języku angielskim tworząc formy przeszłe czasowników regularnych dodajemy końcówkę -d lub 

ed. W tabelce poniżej przedstawione są podstawowe zasady tworzenia czas przeszłego prostego (Past 

Simple) w języku angielskim czasowników regularnych. W odróżnieniu od czasowników 

nieregularnych nie zmieniają one swojej zasadniczej formy tak więc używanie ich jest dużo prostsze. 

Zasada Przykład 

czasownik + -ed 

work → worked 

finish → finished 

end → ended 

czasownik kończący się na e + d 

change → changed  

arrive → arrived  

live → lived 

czasownik kończący się na -y, poprzedzone 

przez spółgłoskę + -ied 

cry → cried  

worry → worried 

czasownik kończący się na -y, poprzedzone 

przez samogłoskę + -ed 
play → played 

czasownik kończący się na  

spółgłoskę + samogłoskę + spółgłoskę, 

podwajana jest ostatnia spółgłoska + -ed 

stop → stopped 

prefer → preferred 

 

 

Past Simple – określenia czasu 



Past Simple – jak każdy czas w angielskim posiada swoje określenia czasu, które pomagają nam 

opisać, kiedy dane zdarzenie miało miejsce. Poniżej lista. 

 yesterday (wczoraj) 

 last week (w zeszłym tygodniu) 

 in 1992 (w roku 1992) 

 last Saturday (ostatniej soboty) 

 two days ago (dwa dni temu) 

 last summer (poprzedniego lata) 

 five years ago (pięć lat temu) 

 some time ago (jakiś czas temu) 

 in June (w czerwcu) 

 
Kiedy użyć czasu Past Simple?  

Past Simple użyjemy do opisania zdarzeń z przeszłości, które są zakończone i nie mają wpływu na 

teraźniejszość. 

Jak budować zdania twierdzące w Past Simple?  

Zdanie tworzymy przez połączenie podmiot + czasownik w II formie + reszta zdania (+ ewentualnie 

określenie czasu). 

 

Przykład: He wanted to go to the cinema last weekend.  

Jakie są czasowniki w II formie?  

Podstawowo czasowniki w II formie tworzymy przez dodanie końcówki -ed lub -d, na przykład: 

visited, wanted. 

 

Istnieją też czasowniki nieregularne. (do-did, have-had etc.) 

 

Topic: Past Simple – pytania i przeczenia 

Proszę, aby tak jak na poprzedniej lekcji wykonać notatkę oraz ćwiczenia. 

  Zdanie pytające:  

Pytanie ogólne:  

 

"did" + podmiot + czasownik w formie podstawowej  

Did you lock the door yesterday?  Czy zamknąłeś wczoraj drzwi?  

Odpowiedz: yes, I did 

  no, I didn’t 

 



Pytanie szczegółowe:  

 

zaimek pytający + "did" + podmiot + czasownik w formie podstawowej (z opuszczeniem części, o 

którą pytamy)  

What did you watch five days ago?  Co obejrzałeś pięć dni temu?  

 

Zdanie przeczące: 

Podmiot + "did" + "not" ("didn`t") + czasownik w formie podstawowej 

I didn`t break the vase last Sunday.  

Nie stłukłem wazonu w ostatnią niedzielę.  

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simple-past/exercises?06 

https://www.grammar.cl/Games/Short_Answers_Past.htm 

https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-8184.php 

https://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone/330/grammar/pasted2.htm 
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