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PRESENT CONTINUOUS KARTA PRACY 1

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

PRZYKŁAD:


0. He is cleaning his house at the moment. (CLEAN)

1. Excuse me, I want to get to the city centre. __________ I __________ in the right direction? (GO)

Przepraszam, chcę dostać się do centrum. Czy idę we właściwym kierunku?

2. We ____________________ rugby this week. We will try hockey. (NOT PLAY)

W tym tygodniu nie gramy w rugby. Spróbujemy hokeja.

3. - Don’t touch the exhibits! - I ____________________ anything. (NOT TOUCH)

- Nie dotykaj eksponatów! - Niczego nie dotykam.

4. Excuse me, __________ you __________ for the train to Dover? (WAIT)

Przepraszam, czeka pan/pani na pociąg do Dover?

5. We ____________________ English at the moment. (LEARN)

W tym momencie uczymy się angielskiego.

6. She ____________________ the computer right now. (NOT USE)

Ona nie używa teraz komputera.

7. Stacy ____________________ dinner now. (COOK)

Stacy gotuje teraz obiad.

8. - Where are you? - I ____________________ in the fourth row. (SIT)

- Gdzie jesteś? - Siedzę w czwartym rzędzie.

9. What __________ you __________ at? (LAUGH)

Z czego się śmiejecie?

10. Look! A squirrel ____________________ nuts. (COLLECT)

Spójrz! Wiewiórka zbiera orzechy.

11. __________ you __________ your homework now? (DO)

Odrabiasz teraz pracę domową?

12.- Slow down! - I ____________________ too fast. (NOT DRIVE)

- Zwolnij! - Nie jadę za szybko.

13. - Don’t talk to each other. - He __________ just __________ me with the task. (HELP)

- Nie rozmawiajcie. - On tylko pomaga mi w zadaniu.

14. You ____________________ attention. Concentrate! (NOT PAY)

Nie uważacie. Skupcie się!

15. What __________ you __________ to? (LISTEN)

Czego słuchasz?
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