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PRESENT 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 has already cleaned his house. (CLEAN)

1. Wait a few minutes. I ____________________ my shirt. (NOT IRON)

Zaczekaj kilka minut. Nie uprasowałem koszuli.

2. We ____________________ what we planned for this year yet. (NOT ACHIEVE)

Jeszcze nie osiągnęliśmy tego, co zaplanowaliśmy na ten rok.

3. How many times __________ you __________ to contact them? (TRY)

Ile razy próbowałeś się z nimi skontaktować?

4. We _________ only __________ half of the budget, I think we can afford it. (SPEND)

Wydaliśmy tylko połowę budżetu. Sądzę, że możemy sobie na to pozwolić.

5. Melissa isn’t at home. She ____________________ to work. (GO)

Melissy nie ma w domu. Wyszła do pracy.

6. Put on a different sweater. This one ____________________ yet. (NOT DRY)

Załóż inny sweter. Ten jeszcze nie wysechł.

7. __________ Mrs Walker __________ you about the delay? (INFORM)

Czy Pani Walker poinformowała Państwa o opóźnieniu?

8. __________ anyone __________ the heating? It’s freezing here. (TURN ON)

Czy ktoś włączył ogrzewanie? Strasznie tu zimno.

9. They cannot pay for the operation. They ____________________ enough money. (NOT COLLECT)

Nie mogą zapłacić za operację. Nie zebrali wystarczająco dużo pieniędzy.

10. I ____________________ Eve since childhood. (KNOW)

Znam Eve od dzieciństwa.

11. _________ she ever ___________ on stage? (PERFORM)

Czy ona kiedykolwiek występowała na scenie?

12. Please come to my office. You ____________________ the documents yet. (NOT SIGN)

Przyjdź proszę do mojego biura. Jeszcze nie podpisałeś dokumentów.

13. __________ Adam __________ his bike? If not, I think I will buy it. (SELL)

Czy Adam sprzedał swój rower? Jeśli nie, chyba go kupię.

14. So far ÞreÞghters ____________________ three out of seven people trapped under the debris. (RESCUE)

Do tej pory strażacy uratowali trzy z siedmiu osób uwięzionych pod gruzami.

15. Bill ____________________ in this hospital for 15 years. (WORK)

Bill pracuje w tym szpitalu od 15 lat.
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