
PAST SIMPLE TENSE 

Czasu Past Simple używamy do: 

- mówienia o czynnościach, które wydarzyły się w określonym momencie w przeszłości i zostały zakooczone. 

Podajemy dokładnie kiedy czynnośd została wykonana za pomocą określeo takich jak: 

YESTERDAY - wczoraj 

YESTERDAY MORNING – wczoraj rano 

YESTERDAY EVENING – wczoraj wieczorem 

LAST YEAR – w zeszłym roku 

LAST MONTH – w zeszłym miesiącu 

TWO DAYS AGO – dwa dni temu 

3 HOURS AGO – 3 godziny temu 

WHEN I WAS YOUNG – kiedy byłem młody 

IN 2000 – w 2000 

I bought this book last week. W zeszłym tygodniu kupiłem książkę. 

We visited them last month. Odwiedziliśmy ich w zeszłym miesiącu. 

I called her one hour ago. Zadzwoniłem do niej godzinę temu. 

 

 - relacjonowania wydarzeo przeszłych, opowiadania o tym co się wydarzyło w przeszłości 

Last year we went on holiday to Spain. We spent there two weeks. The weather was amazing. We went sighseeing 

every day. We had a great time.  

W zeszłym roku pojechaliśmy na wakacje do Hiszpanii. Spędziliśmy tam dwa tygodnie. Pogoda była wspaniała. 

Zwiedzaliśmy codziennie. Świetnie się bawiliśmy. 

 

Budowa zdania twierdzącego: 

Jeśli czasownik jest regularny dodajemy do niego koocówkę: 

- ED (cook - cooked, watch - watched, play - played) 

- D (dance - danced,  

- IED (try - tried, cry - cried) 

Mum cooked a delicious dinner yesterday. Mam ugotowała pyszny obiad wczoraj. 

Uwaga! STOP – STOPPED, TRAVEL – TRAVELLED, PREFER – PREFERRED 

Formy przeszłej czasowników nieregularnych musimy nauczyd się na pamięd!!! 

Przykładowe czasowniki nieregularne: 

GO – WENT 

SPEND – SPENT 

HAVE – HAD 



Task 1 Podziel czasowniki na regularne i nieregularne: 

 
WASH, SEE, LOOK FOR, MAKE, WALK, REPAIR, ARRIVE, LEAVE, STAY, GO, WRITE, READ, FIND,  

EAT, LISTEN, CLEAN, KNOW, PUT, TAKE, TEXT 
 

 

Regular verbs Irregular verbs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pytania w czasie Past Simple tworzymy za pomocą operatora DID. 

- pytanie ogólne: 

Did you call your mum yesterday? Dzwoniłeś wczoraj do mamy? 

Yes, I did. Tak, dzwoniłem. 

No, I didn’t. Nie, nie dzwoniłem. 

Na pytanie ogólne odpowiadamy tak lub nie. 

- pytanie szczegółowe: 

What did you do yesterday? I read a book. Co robiłeś wczoraj? Czytałem książkę. 

W pytaniach szczegółowych mogą pojawid się następujące słówka pytające: 

WHAT, WHY, WHERE, WHEN, WHAT TIME, HOW … 

 

Do przeczeo używamy operatora DIDN’T, który powstaje poprzez połącznie DID i NOT. 

I didn’t call my mum yesterday. Nie zadzwoniłem wczoraj do mamy. 

 

Wyjątkiem co do powyższych zasad jest czasownik TO BE! 

W  czasie przeszłym odmienia się on następująco: 

I was – ja byłem / byłam 

you were – ty byłeś / byłaś 

she was – ona była 

he was – on był 

it was – to było 

we were – my byliśmy 

you were – wy byliście 

they were – oni / one byli 

 

We were at a great party last Saturday. W zeszłą sobotę byliśmy na świetnej imprezie. 



Pytania z czasownikiem TO BE tworzymy przez inwersję (zamieniamy miejscami podmiot zdania z 

czasownikiem) a przeczenia przez dodanie NOT a więc będziemy używad form WASN’T i WEREN’T. 

Were you at school yesterday? Czy byłeś wczoraj w szkole? 

No, I wasn’t. Nie, nie byłem. Yes, I was. Tak, byłem. 

I wasn’t at school on Friday. Nie byłem w szkole w piątek. 

 

Task 2 Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika. 

1. I _____________________ (not / drink) any tea last night. 

2. She ___________________ (get) on the bus in the city centre. 

3. What time ____________________ (he / get up) yesterday? 

4. Where ___________________ (you / get off) the train? 

5. I __________________ (not / change) trains at Victoria Station. 

6. We _______________ (come) back home late yesterday. 

7. What ______________ (you / give) your mum for her birthday? 

8. I __________________ (not / have ) dinner yesterday. 

9. She __________________ (not / be) at work last Friday. 

10. They _________________ (live) in Paris. 

11. I ___________________ (not / watch) TV yesterday. 

12. __________________ (he / call) you? 

13. We ______________ (go) to London last summer. 

14. What time  ____________________ (the film / start)? 

15. Mum _______________ (make)a delicious cake two days ago. 

16. We ________________ (meet) Tom in a shop yesterday. 

17. I _____________________ (not / do) my homework yesterday. 

18. Tom ____________________ (see) Kate at a bus stop. 

19. They ____________________ (not / stand up) when the teacher entered the classroom. 

20. We ____________________ (be) on holiday in Italy last year. 

 

Task 3 Podkreśl czasownik w czasie przeszłym. Przetłumacz zdania na język polski. 

1. Last week we went skiing. 

2. I was very tired yesterday. 

3. We visited our grandparents last weekend. 

4. She tidied her room last Saturday. 

5. I finished reading a fantastic book an hour ago. 

6. She took a dog for a walk half an hour ago. 

7. My dad washed his car last Friday. 

8. What time did you come back home yesterday? 

9. What did you do yesterday? I went shopping with mum. 

10. Why weren’t you at school yesterday? I was ill. 

11. I didn’t like the film. It was boring. 

12. I was sad because I got a bad mark. 

13. I was born on the 5th of May. 

14. Why were you late for English yesterday? I missed the bus. 

15. They left one hour ago. 

16. We saw a beatiful bird in the park. 

17. Tom took a lot of photos on holidays. 

18. Was John at work yesterday? No, he wasn’t. 



Task 3 Zbuduj pytanie: 

1. Where ……………………………………………………………… ? 

Monica left her umbrella in a park. 

 

2. When ………………………………………………………………..? 

Mr and Mrs Brown sold their house in 1977. 

 

3. What …………………………………………………………………? 

The children found a wallet. 

 

4. How much …………………………………………………………? 

I paid twenty pounds for these gloves. 

 

5. Where ……………………………………………………………….? 

Kate and Tom met at university. 

 

6. What ……………………………………………………………………? 

Cindy wore a black dress at the party. 

 

7. When …………………………………………………………………….? 

Mr Brown wrote the book three years ago. 

 

8. What …………………………………………………………………….? 

Mrs Palmer taught us PE. 
 

Task 4 Przetłumacz zdania: 

1. Film zaczął się o 19. 

 

2. Brian był chory w zeszłym tygodniu. 

 

3. Kupiliśmy nowy samochód dwa tygodnie temu. 

 

4. Nie znałem poprawnej odpowiedzi. 

 

5. Wczoraj padało. 

 

6. Dwa dni temu spotkałam się z Tomkiem. 

 

7. Nasza mama zrobiła wczoraj pyszne ciasto. 

 

8. Kiedy wróciłeś z Włoch? 

 

9. Zjedliśmy wczoraj pyszne lody. 

 

10. Napisałeś do niej smsa wczoraj? Nie, nie napisałem. 
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