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Data: 08.05.2020 

Klasa: V 

Temat: Czas Past Simple – czasowniki regularne i nieregularne. 

 

Past Tense - Regular Verbs 

 Write the correct answer in the blanks below. 
Wpisz poprawne odpowiedzi (formy czasowników regularnych) 

w puste pola poniżej 

d ed ied 

 

1. I ------------ (walk) to work last week. 

2. He -------------(study) computers for five years. 

3. They ---------------- (arrive) late for the party. 

4. We  ----------------(marry) in a church. 

5. It  -----------------(end) at 6 pm. 

6. Ellen -------------- (wait) for an hour. 

7. You ------------------ (like) the movie. I didn't. 

8. Bob  ----------------(need) that book yesterday. 

9. They  --------------(use) my new pen. 

10. The teacher  ----------------(help) the students after class. 

 

Past Tense - Irregular Verbs - 1 
What is the past form of the following irregular verbs? 

Jaka jest forma przeszła następujących czasowników nieregularnych? 

 

1. find  2. stand  

3. catch  4. write  

5. bring  6. do  

7. tell  8. leave  

9. see  10. speak  

11. fall  12. sell  

13. lose  14. hear  

15. meet  16. build  

17. go  18. win  

19. sleep  20. say  

 



 

2 
 

Past Tense - Irregular Verbs - 2 

What is the past form of the following irregular verbs? 

Jaka jest forma przeszła następujących czasowników nieregularnych? 

 

1. buy  2. have  

3. pay  4. think   

5. come  6. read  

7. get  8. drink  

9. take  10. break  

11. make  12. begin  

13. eat  14. fly  

15. run  16. ride  

17. sing  18. drive  

19. swim  20. fight  

21. cut  22. ring  

23. forget  24. give  

 

Listę czasowników nieregularnych znajdziecie w zeszycie ćwiczeń na 

ostatniej stronie. Oczywiście wszystkie zamieszczone tam czasowniki są do 

zapamiętania (czytaj: NAUCZENIA SIĘ)!!!  

W następnym tygodniu kartkówka z części tych czasowników (od 

czasownika ‘be’ do czasownika ‘hear’ włącznie). Bliższe informacje na e-

dzienniku i podczas wtorkowych zajęć. 

 

Ps. Powyższe zdania sprawdzimy podczas wtorkowych zajęć. 

 

Pozdrawiam!!! 


