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CZASY 1-9 KARTA PRACY 1

Wpisując właściwe liczby w pola po prawej stronie zdań określ, jakiego czasu należy użyć w danym przykładzie. 
Czasów od 1 do 9 użyto jeden raz. Następnie uzupełnij luki właściwymi formami czasownika INSTALL.

PRZYKŁAD:


0. I am driving a car right now. (DRIVE)

1. On Monday morning they ____________________ a new operating system. (INSTALL)

W poniedziałek rano będą instalować nowy system operacyjny.

2. They ____________________  system updates too often. 

Zbyt często instalują aktualizacje systemu.

3. An error occurred when they ____________________ a system update.

Kiedy instalowali aktualizację systemu, wystąpił błąd.

4. They ____________________ a new operating system at the moment. 

W tym momencie instalują nowy system operacyjny.

5. They ____________________ a system update for half an hour.

Instalują aktualizację systemu od pół godziny.

6. They ____________________ a new operating system before the computer stopped working.

Oni zainstalowali nowy system operacyjny zanim komputer przestał działać.

7. They ____________________ this important update next week. 

Oni zainstalują tę ważną aktualizację w przyszłym tygodniu.

8. They ____________________ the latest system update a few hours ago.

Kilka godzin temu zainstalowali najnowszą aktualizację systemu.

9. They ____________________ only half of the necessary updates so far.

Do tej pory zainstalowali dopiero połowę koniecznych aktualizacji.
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CZASY 1-9 KARTA PRACY 2

Wpisując właściwe liczby w pola po prawej stronie zdań określ, jakiego czasu należy użyć w danym przykładzie. 
Czasów od 1 do 9 użyto jeden raz. Następnie uzupełnij luki właściwymi formami czasownika WRAP.

PRZYKŁAD:


0. I am driving a car right now. (DRIVE)

1. I cut my Þnger when I ____________________ presents. (WRAP)

Skaleczyłem się w palec kiedy pakowałem prezenty.

2. I ____________________ the presents as soon as you fetch the paper.

Zapakuję prezenty jak tylko przyniesiesz papier.

3. I ____________________ these presents for 3 hours.

Pakuję te prezenty od 3 godzin.

4. I always ____________________ presents in red paper.

Zawsze pakuję prezenty w czerwony papier.

5. Luckily, before the kids saw the presents I ____________________ them.

Na szczęście zapakowałem prezenty zanim dzieci je zobaczyły.

6. I ____________________ the presents a week ago.

Zapakowałem prezenty tydzień temu.

7. Can you fetch me the sticky tape? I __________ just __________ the presents.

Możesz mi przynieść taśmę klejącą? Właśnie pakuję prezenty.

8. This time tomorrow I ____________________ presents.

Jutro o tej porze będę pakował prezenty.

9. I ____________________ three presents so far. There are 5 left.

Do tej pory zapakowałem trzy prezenty. Zostało 5.
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