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PAST CONTINUOUS KARTA PRACY 1

Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników podanych w nawiasie. 

Jeżeli w nawiasie przed czasownikiem jest NOT, utwórz przeczenie.

PRZYKŁAD:


0. Yesterday at 7 pm he was cleaning his house. (CLEAN)

1. What time __________ you __________ lunch yesterday? (COOK)

O której gotowałeś wczoraj obiad?

2. The paper jammed when I ____________________ the certiÞcates. (PRINT)

Papier się zaciął kiedy drukowałem certyÞkaty.

3. He ____________________ in the right place. They failed to meet at the station. (NOT STAND)

On nie stał we właściwym miejscu. Nie spotkali się na stacji.

4. Why __________ he __________ so fast? (SPEAK)

Dlaczego on m—wił tak szybko?

5. You ____________________ too fast when the crash took place. (DRIVE)

W momencie wypadku jechał Pan za szybko.

6. __________ the cameras __________ everything? (RECORD)

Czy kamery wszystko nagrywały?

7. Luckily, it  ________________ when we were coming back. I forgot to change the tyres. (NOT SNOW)

Na szczęście w drodze powrotnej nie padał śnieg. Zapomniałem wymienić opony.

8. When I came they ____________________ the broken glass. (SWEEP)

Kiedy ja przyszedłem oni zamiatali kawałki potłuczonego szkła.

9. They ____________________ attention when I was explaining the rules. (NOT PAY)

(Oni) nie uważali, kiedy wyjaśniałam zasady.

10. They broke in when we ____________________ . (SLEEP)

Oni się włamali kiedy spaliśmy.

11. What __________ the man __________ ? Do you remember anything? (WEAR)

W co ten mężczyzna był ubrany? Pamięta Pan coś?

12. I ____________________ German last night. (NOT LEARN)

Nie uczyłem się niemieckiego wczoraj w nocy. 

13. Where __________ Brad __________ when he twisted his ankle? (RUN)

Gdzie biegał Brad kiedy skręcił kostkę?

14. You ____________________ carefully enough. (NOT LISTEN) 
Nie słuchałeś wystarczająco uważnie.

15. He called her when she __________ just __________ lunch at the restaurant. (EAT)

Zadzwonił do niej kiedy akurat jadła obiad w restauracji.
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PAST CONTINUOUS KARTA PRACY 2

Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników podanych w nawiasie. 

Jeżeli w nawiasie przed czasownikiem jest NOT, utwórz przeczenie.

PRZYKŁAD:


0. Yesterday at 7 pm he was cleaning his house. (CLEAN)

1. Why __________ you __________ on platform three? (WAIT)

Dlaczego czekaliście na peronie trzecim?

2. There was no hot water when I ____________________ a shower in the morning. (TAKE)

Kiedy brałem rano prysznic nie było ciepłej wody.

3. I noticed during the storm that the roof ____________________ anymore. (NOT LEAK)

Zauważyłem podczas burzy, że dach już nie przeciekał.

4. Why __________ the cashier __________ the money here? (COUNT)

Dlaczego kasjer liczył pieniądze tutaj?

5. Bob ____________________ your tools when I saw him. (NOT USE)

Kiedy widziałem Boba, nie używał twoich narzędzi.

6. My neighbour ____________________ something at 5 am! (NAIL)

Mój sąsiad przybijał coś o 5 rano!

7. He ____________________ so loudly that he woke me up. (LAUGH)

On śmiał się tak głośno, że mnie obudził.

8. __________ Max __________ when you entered the office? (WORK)

Czy Max pracował, kiedy wszedłeś do biura?

9. Our little daughter ____________________ all night. (CRY)

Nasza mała córeczka płakała całą noc.

10. They ____________________ even though the weather was really good. (NOT SUNBATHE)

Nie opalali się, mimo że pogoda była bardzo dobra.

11. What __________ the children__________ during art class? (DRAW)

Co dzieci rysowały na plastyce?

12. Betty fell asleep when she ____________________ in bed. (READ)

Betty zasnęła kiedy czytała w łóżku.

13. When I last checked, he ____________________ his homework. (NOT DO)

Kiedy sprawdzałem ostatnim razem, (on) nie odrabiał pracy domowej.

14. Who __________ Julia __________ to? (TALK)

Z kim rozmawiała Julia?

15. He ____________________ so they didn’t take him to the hospital. (NOT BLEED)

On nie krwawił, więc nie zabrali go do szpitala.
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