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Good morning! 😊

Po zapisaniu tematu, proszę przeczytać notatkę. Nie trzeba tego przepisywać do zeszytu! W 

odpowiednim miejscu podam kiedy to należy zrobić.

Topic:  Past Simple-negative. Czas przeszły-przeczenia.

Z poprzednich lekcji pamiętacie już, że aby powiedzieć coś w czasie przeszłym, do czasownika należy 

dodać końcówkę -ed lub -d (np. He stopped - On się zatrzymał. He visited his aunt – Odwiedził swoją 

ciocię). 

Dzisiaj nauczymy się jak zaprzeczać. W czasie teraźniejszym (Present Simple) używaliśmy w tym celu 

operatora „don’t albo doesn’t” . W czasie przeszłym będzie to „DIDN’T ” dla wszystkich osób. 

Spójrzcie na przykłady: 

Twierdzenie Przeczenie

He opened the door. (On otwarł drzwi.)  No, he didn’t open the door. (On nie otwarł drzwi.)

They cried. (Oni płakali.) No, they didn’t cry. (Oni nie płakali.)

Czy poza operatorem didn’t zauważyliście jakąś różnicę między twierdzeniem a przeczeniem? 

Przyjrzyjcie się dokładnie. 

Z pewnością niektórzy zauważyli, że w przeczeniu czasownik już nie ma końcówki -ed. Widzicie? Tak 

będzie za każdym razem kiedy będziecie chcieli zaprzeczyć. Należy użyć operatora didn’t i czasownika 

w pierwszej formie. 

Zapiszcie w zeszycie:

Aby utworzyć przeczenie w czasie przeszłym przed czasownikiem stawiamy operator didn’t, jest to 

skrócona forma did not. 

didn’t = did not.

Przykłady:

Twierdzenie Przeczenie

He opened the door. (On otwarł drzwi.)  He didn’t open the door. (On nie otwarł drzwi.)

They cried. (Oni płakali.) They didn’t cry. (Oni nie płakali.)

W przeczeniu   do czasownika   nie dodajemy   już końcówki -ed!   

Wzór zdania przeczącego:

Osoba + didn’t (did not)+ czasownik (bez końcówek) +reszta zdania. 



Zad. 1 Utwórz przeczenia do podanych zdań. (Zadanie proszę odesłać +)

Np. He turned on TV – He didn’t turn on TV. 

1. He listened to music. He ………………………………. .

2. Joe played tennis. He ………………………………… .

3. Mum and dad cooked soup. They ……………………………….. .

4. My friend opened a restaurant. She ………………………………….. .

5. My uncle travelled a lot. He ………………………………… . 

Proszę teraz zrobić ćw.7 z podręcznika na str.75 oraz 

zad. 5 w ćwiczeniach na str. 73. 

Good luck! 😉


