
78

PAST PERFECT KARTA PRACY 1

Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników podanych w nawiasie. Jeżeli w nawiasie przed czasownikiem jest 
NOT, utwórz przeczenie. Czasowniki nieregularne zaznaczono pogrubieniem.

PRZYKŁAD:


0. He had cleaned his house before the guests came. (CLEAN)

1. They ____________________ all the discounted cameras before we arrived at the shop. (SELL OUT)

Wyprzedali wszystkie przecenione kamery zanim dotarliśmy do sklepu.

2. I ____________________ the shipping cost before I ordered this book. (NOT CHECK)

Nie sprawdziłam kosztów przesyłki zanim zamówiłam tę książkę. 

3. __________ you __________ a hotel before you went on holiday? (BOOK)

Zarezerwowaliście hotel zanim wyjechaliście na wakacje?

4. The bomb was detonated after the sappers ____________________ it to a safe area. (TRANSPORT)

Bomba została zdetonowana po tym, jak saperzy przetransportowali ją w bezpieczne miejsce.

5. Lisa failed the exam since she ____________________ for it well. (NOT PREPARE)

Lisa oblała egzamin, bo nie przygotowała się do niego dobrze.

6. Joseph bought the new sofa after he ____________________ the best offer on the Internet. (FIND)

Joseph kupił nową sofę po tym, jak znalazł najlepszą ofertę w Internecie.

7. __________ you __________ the nanny’s wage before you told her to come? (DISCUSS)

Omówiliście wynagrodzenie niani zanim kazaliście jej przyjść?

8. The cake was delicious! We ____________________ it all before it cooled down. (EAT)

Ciasto było pyszne! Zjedliśmy je całe zanim wystygło.

9. I couldn’t unlock the door. __________ you __________ the code? (CHANGE)

Nie mogłem otworzyć drzwi. Zmieniłaś kod?

10. I ____________________ my mobile before we set off. (NOT CHARGE)

Nie naładowałem telefonu zanim wyruszyliśmy.

11. __________ Barbara __________ a new job before they moved to Sydney? (GET)

Czy Barbara dostała nową pracę zanim przeprowadzili się do Sydney?

12. It was cold in the room because I _________ it out before the lesson started. (AIR)

W sali było zimno bo wietrzyłem ją zanim zaczęła się lekcja.

13. They didn’t do the task because you ____________________ it clearly enough. (NOT EXPLAIN)

Nie wykonali zadania, bo nie wyjaśniłeś go wystarczająco jasno.

14. __________ the weather conditions __________ before the plane started? (IMPROVE)

Czy warunki pogodowe się poprawiły zanim samolot wystartował?

15. The engine broke down because you ____________________ oil. (NOT CHANGE)

Silnik się zepsuł bo nie wymieniłeś oleju.

CODZIENNA KOMUNIKACJA

NASTĘPNY KROK: CZASY 1-7 KARTA PRACY 1
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