
PRZYKŁAD:


0. I am driving a car right now. (DRIVE)

1. I hope we ____________________ our hotel. (FIND) 

Mam nadzieję, że znajdziemy nasz hotel.

2. Freddie ____________________ $50 in the street when he ____________________ home. (FIND, COME BACK)

Freddie znalazł 50 dolarów na ulicy kiedy wracał do domu.

3. - Why is it so cold here? - We ____________________ the room. (AIR)

- Dlaczego jest tu tak zimno? - Wietrzyliśmy pokój.

4. The Earth ____________________ around the Sun in 365 days. (GO)

Ziemia okrąża Słońce w 365 dni.

5. I ____________________ you as soon as I get there, I promise. (CALL)

Zadzwonię do ciebie jak tylko tam dotrę, obiecuję.

6. My parents ____________________ their own business for 40 years before they retired. (RUN)

Moi rodzice prowadzili własną Þrmę przez 40 lat zanim odeszli na emeryturę.

7. According to one of the theories Columbus ____________________ from Poland. (COME)

Według jednej z teorii Kolumb pochodził z Polski.

8. If the bomb ____________________ , many people will die. (EXPLODE)

Jeśli bomba wybuchnie, wiele ludzi zginie.

9. I ____________________ to a concert every week when I ____________________ in Cracow. (GO, LIVE) 

Kiedy mieszkałem w Krakowie co tydzień chodziłem na jakiś koncert.

10. The night was beautiful. We ____________________ at the stars and ____________________ . (LOOK, DREAM) 

Noc była piękna. Patrzyliśmy na gwiazdy i marzyliśmy.

11. I __________ just __________ your puzzle! (SOLVE)

Właśnie rozwiązałem twoją zagadkę!

12. I  saw it. She _________________ her purse and _________________ something into his glass. (OPEN, THROW)

Widziałem to. Otworzyła portmonetkę i wrzuciła coś do jego szklanki.

13. __________ you __________ tea? Would you make one also for me, please? (MAKE)

Będziesz może robiła herbatę? Zrobiłabyś też dla mnie, proszę?

154

SZCZEGÓLNE PRZYPADKI UŻYCIA KARTA PRACY 1

Wpisując właściwe liczby w pola po prawej stronie zdań określ, jakiego czasu należy użyć w danym przykładzie.

Każde ze specjalnych użyć występuje 1 raz. Następnie uzupełnij luki czasownikami podanymi w nawiasach.
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14. As Tracy ____________________ the carrots Jeff ____________________ the cucumbers. (PEEL, CUT)

Kiedy Tracy obierała marchewki, Jeff kroił ogórki.

15. David Bell ____________________ the elections this year. That’s what I think. (NOT WIN)

David Bell nie wygra w tym roku wyborów. Tak sądzę.

16. Loew ____________________ through the bend too fast and ____________________ the car! (DRIVE, CRASH)

Loew przejeżdża zakręt zbyt szybko i rozbija samochód!

17. This driver __________ always __________ the bus 100 metres from the stop. It’s so irritating! (STOP) 

Ten kierowca zawsze zatrzymuje autobus 100 metrów od przystanku. To takie irytujące!

18. The jeweller was counting money. He __________ just __________ the shop. (CLOSE)

Jubiler liczył pieniądze. Przed chwilą zamknął sklep.

19. Agata looked extremely tired. She ____________________ . (RUN)

Agata wyglądała na bardzo zmęczoną. Biegała.

20. __________ you __________ Sue at school tomorrow? Can you give her $10 from me? (SEE)

Będziesz się jutro w szkole widziała z Sue? Możesz jej dać 10 dolarów ode mnie?

21. We ____________________ into our new ßat tomorrow, thatÕs certain. I canÕt wait! (MOVE)

Jutro wprowadzamy się do nowego mieszkania, to pewne. Nie mogę się doczekać!

22. Give it back to me or else I ____________________ mum what time you came back yesterday. (TELL) 

Oddaj mi to albo powiem mamie o której wczoraj wróciłeś.

23. The plane to Sydney ____________________ at 7 am. (TAKE OFF)

Samolot do Sydney startuje o 7 rano.

24. The suspect ____________________ into his car and ____________________ away. I follow him. (GET, DRIVE)

Podejrzany wsiada do samochodu i odjeżdża. Jadę za nim. 

25. MegÕs grandparents ____________________ here for half a century. (LIVE)

Dziadkowie Megan mieszkają tu od pół wieku.

26. __________ you __________ me a lift to work tomorrow? (GIVE)

Podwieziesz mnie jutro do pracy?

27. - Which sweater do you like more? - I ____________________ the black one. (TAKE)

- Który sweter bardziej ci się podoba? - Wezmę ten czarny.

28. This week I ____________________ with my parents. I am having my ßat renovated. (LIVE)

W tym tygodniu mieszkam z rodzicami. Moje mieszkanie jest w remoncie.
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