
Topic: Present Simple- pytania. 

 

1. (do zeszytu) Struktura pytania 

 

Do/ Does* + podmiot + czasownik + reszta zdania? 
 

*Does – jeśli podmiotem w zdaniu są HE/SHE/IT. W pytaniach do czasownika nie 

dodajemy końcówki -s lub -es. 

 

O sobie powiemy: Do I understand? – Czy ja rozumiem? 

O nim: Does he understand?- Czy on rozumie? 

 

 

Do you like apples? 

Does she smoke? 

 
2. (do zeszytu) Krótkie odpowiedzi 

Na pytania można po prostu odpowiedzieć: yes albo no, ale poprawniej gramatycznie 

i ładniej jest dać taką pełną krótką odpowiedź, która musi zgadzać się z podmiotem 

pytania i zawierać czasownik pomocniczy ‘do’. Ten czasownik też musi być w 

odpowiedniej formie: 

 

Do they speak English? 

 

Yes, they do.  albo: No, they don’t. 

 

Does she speak English? 

 

Yes, she does.  albo:  No, she doesn’t. 

 

 

3. Ćwiczenia 

Proszę wykonać następujące ćwiczenia: 
 

a) https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Languag

e_(ESL)/Questions/Present_Simple_ph12728rx - wybrać odpowiednią formę, tak 

aby utworzyć pytania i odpowiedzi. 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Questions/Present_Simple_ph12728rx
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Questions/Present_Simple_ph12728rx


b) https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Languag

e_(ESL)/Present_simple_questions/Present_Simple_-_Questions_zi205205kb  - 

tutaj musicie wpisać do lub does w zależności od tego, jaki mamy 

podmiot(osobę). 

Aby sprawdzić, czy dobrze wykonaliście te zadania wystarczy po ich 

skończeniu kliknąć „Finish,” a potem „Check my answers.” 

 

4. Do zeszytu 
Przetłumacz na język angielski następujące pytania i napisz krótkie odpowiedzi: 

 

a) Czy ona pracuje w banku? (+). Does she work at a bank? Yes, she does. 

b) Czy Jamie gra na gitarze?(+)………………………………………………………………… 

c) Czy lubisz włoskie jedzenie? (-)………………………………………………………….. 

d) Czy uczysz się języka obcego?(+)……………………………………………………… 

e) Czy ona mówi po niemiecku?(+)……………………………………………………….. 

f) Czy on jeździ szybko?(-)…………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_simple_questions/Present_Simple_-_Questions_zi205205kb
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_simple_questions/Present_Simple_-_Questions_zi205205kb


Topic: Present Simple questionnaire –czytanie i pisanie. 
 

1. Daily routine -dzienna rutyna. 

2. Vocabulary (do zeszytu proszę przepisać to słownictwo, które jest dla Was 

nieznane): 

obudzić się/ wstać    get up  

kłaść się do łóżka    go to bed  

wychodzić z domu    leave home  

wracać do domu    get home  

jeść śniadanie     have breakfast  

jeść obiad     have dinner  

zaczynać pracę    start work  

kończyć pracę     finish work  

pracować     work  

uczyć się     study  

spać      sleep  

mieszkać     live 

 

3. Proszę przećwiczyć te wyrażenia na stronie: 

https://quizlet.com/_8e1qka?x=1qqt&i=s5ev6 

 

4. Przykładowy opis dnia: 

 

My day starts at 6 o’clock in the morning. I get up and go to the bathroom. I 

quickly wash my face, brush my teeth, take a shower and choose my clothes to 

wear. After that I have a breakfast. I usually have cornflakes with milk and a 

cup of coffee for breakfast. I finish my breakfast at 6:45. I leave house at 7 

o’clock and go to the bus stop. It takes about 20 minutes to reach the school 

by bus. I start my lessons at 7:30. I usually spend seven hours at school and 

come back home also by bus. I have dinner at 3:15 pm. After dinner I have my 

free time. I read books, watch TV, play computer or go for a long walk. After 

that I do my homework and help my parents. At 8 pm I have a supper and I go 

for a walk with my dog. At about 9 pm I take a shower, put on my pajamas 

and go to sleep. 

 

 

 

https://quizlet.com/_8e1qka?x=1qqt&i=s5ev6


ZADANIE  

Proszę opisać w kilku zdaniach (minimum 5) swój dzień, korzystając z 

poznanych wyrażeń i czasu Present Simple. 


