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PAST SIMPLE 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 cleaned his house yesterday. (CLEAN)

1. You ____________________ me the offer yesterday. (NOT SEND)

Nie wysłali mi Państwo wczoraj oferty.

2. They ____________________ this bench two hours ago. (PAINT)

Pomalowali tę ławkę dwie godziny temu.

3. I ____________________ what he said. (NOT UNDERSTAND)

Nie zrozumiałem, co powiedział.

4. When __________ they __________ married? (GET)

Kiedy oni się pobrali?

5. __________ you __________ this vase in Greece? It looks beautiful. (BUY)

Kupiłaś tę wazę w Grecji? Wygląda pięknie.

6. Natasha ____________________ two books last month. (READ)

W zeszłym miesiącu Natasha przeczytała dwie książki.

7. __________ I __________ you my car keys yesterday? I canÕt Þnd them. (GIVE)

Czy ja ci wczoraj dałem kluczyki do mojego samochodu? Nie mogę ich znaleźć.

8. It ____________________ last Thursday. (NOT RAIN)

W zeszły czwartek nie padał deszcz.

9. Max ____________________ how to ride a bike when he was four. (LEARN)

Max nauczył się jeździć na rowerze kiedy miał cztery lata.

10. When __________ he __________ his leg? (BREAK)

Kiedy on złamał nogę?

11. __________ your brother __________ to Sweden in 2012? (MOVE)

Czy Twój brat przeprowadził się do Szwecji w 2012?

12. Mrs Evers ____________________ in France when she was a kid. (NOT LIVE)

Pani Evers nie mieszkała we Francji kiedy była dzieckiem.

13. Robert’s aunt ____________________ us last weekend. (VISIT)

W ubiegły weekend odwiedziła nas ciocia Roberta.

14. I ____________________ the soup yesterday.  (NOT EAT)

Nie zjadłem wczoraj zupy. 

15. We ____________________ the complaint Þve weeks ago. (WRITE)

Napisaliśmy reklamację pięć tygodni temu.

CODZIENNA KOMUNIKACJA
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