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PRESENT PERFECT CONTINUOUS KARTA PRACY 1

Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników podanych w nawiasie. 

Jeżeli w nawiasie przed czasownikiem jest NOT, utwórz przeczenie.

PRZYKŁAD:


0. He has been cleaning his house for 30 minutes. (CLEAN)

1. Hurry up! They ____________________ for us for half an hour. (WAIT)

Pospiesz się! Czekają na nas od godziny.

2. How long __________ he ____________________ here? (WORK)

Od jak dawna on tu pracuje?

3. I ____________________ this document for a few hours. (TRANSLATE)

Tłumaczę ten dokument od kilku godzin.

4. How long __________ you ____________________ English? (LEARN)

Od jak dawna uczysz się angielskiego?

5. I ____________________ the news recently. (NOT WATCH)

Nie oglądałem ostatnio wiadomości.

6. He ____________________ for 45 minutes. (TALK)

On mówi od 45 minut.

7. We ____________________ here for two hours. (SIT)

Siedzimy tu od dwóch godzin.

8. Sam ____________________ too much lately. He isn't in good shape. (NOT WORK OUT)

Sam nie ćwiczył ostatnio za dużo. Nie jest w dobrej kondycji.

9. It ____________________ for two days. (SNOW)

Śnieg pada od dwóch dni.

10. I’m losing hope. They ____________________ him for 6 days. (LOOK FOR)

Tracę nadzieję. Szukają go od 6 dni.
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PRESENT PERFECT CONTINUOUS KARTA PRACY 2

Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników podanych w nawiasie. 

Jeżeli w nawiasie przed czasownikiem jest NOT, utwórz przeczenie.

PRZYKŁAD:


0. He has been cleaning his house for 30 minutes. (CLEAN)

1. The soup should be ready. I ____________________ it for two hours. (COOK)

Zupa powinna być gotowa. Gotuję ją od dwóch godzin.

2. How long __________ they ____________________ on him? (OPERATE)

Od jak dawna go operują?

3. You ____________________ for 45 minutes. (RUN)

Biegasz od 45 minut.

4. We ____________________ this couple of eagles for several months. (OBSERVE)

Obserwujemy tę parę orłów od kilku miesięcy.

5. I ____________________ to the radio recently. (NOT LISTEN)

Nie słuchałem ostatnio radia.

6. Kim ____________________ the antibiotics for almost two weeks. (TAKE)

Kim bierze antybiotyki od prawie dwóch tygodni.

7. How long __________ he ____________________ to contact you? (TRY)

Od jak dawna on próbuje się z tobą skontaktować?

8. George ____________________ for the exam since June. (PREPARE)

George przygotowuje się do egzaminu od czerwca.

9. Let’s stop for a coffee. I ____________________ for 3 hours. (DRIVE)

Zatrzymajmy się na kawę. Prowadzę od 3 godzin.

10. Billy ____________________ great results lately. (NOT ACHIEVE)

Billy nie osiągał ostatnio najlepszych rezultatów.
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