Temat: Czas teraźniejszy prosty – ćwiczenia. Adverbs and expressions of frequency – przysłówki i
wyrażenia częstotliwości.
I.

Przetłumacz na język angielski
1.
Ona nigdy nie ogląda TV po północy.
2.
Czy pani Brown ciężko pracuje?
3.
Dlaczego oni zawsze rozmawiają na lekcji?
4.
My zwykle spędzamy dużo czasu z dziećmi.
5.
Co ty zwykle jadasz na śniadanie?
6.
Czy ona zawsze zostaje w tym hotelu?
7.
Moja mama sprząta mieszkanie co sobotę.
8.
Oni często podróżują samolotem.
9.
Wy nie jecie zdrowego jedzenia.
10.
Czy ty często rozmawiasz z sąsiadami?

II.

Podkreśl poprawną formę.
1.
They do/ don’t cycle to school.
2.
Does/Do Peter smoke cigarettes?
3.
The king wear/wears a crown.
4.
You don’t send/sends emails very often.
5.
Don’t/Do we live in the same town?

III.

Napisz zdania używając wyrazów z ramki.

I , Susan, Jack and
Tom, We
My dog, You, My
cousin

Always, sometimes
,seldom , usually, never,
every day, In the
evening

Climb tree, ride a
horse, swim in the
river, watch cartoons
on TV, get up at 8, do
shopping, go for a walk

1…………………………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………………………..
3…………………………………………………………………………………………..
4…………………………………………………………………………………………..
5…………………………………………………………………………………………..
6…………………………………………………………………………………………..
7…………………………………………………………………………………………..

IV.

V.

Ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności
1.
get / how / they / do /to / school / usually / ?
2.
restaurants / we / dinners / never / eat / at
3.
me / like / and / Bingo / sister / my / playing
4.
a / your / does / homework / teacher / you / give / lot / of / ?
5.
don’t / to / go / you / every / Friday / church
Daj krótkie odpowiedzi na pytania, zgodnie ze wskazówkami
1. Does Your friend live nearby? Yes…………..
2. Do Your parents spend a lot of money on food? No………..
3. Do you like pop music? No……………
4. Does Susan drink a cup of coffee a day? Yes…………
5. Does he play in a football team? No……………
6. Do we have a library in our school? Yes………………….

VI.

Ułóż pytania szczegółowe : co? kto? kiedy?
1.
They usually have 5 lessons on Monday.
……………………………………………………………………..
2.

She learns French because she wants to go to Paris this summer .

……………………………………………………………………………
3.

You always get up at 11 a.m at the weekend .
……………………………………………………………………..

4.

My mum wants to work in my school.
…………………………………………………………………………

5.

I get lots of cards at Valentine’s Day
……………………………………………………………………………

Adverbs and expressions of frequency – przysłówki i wyrażenia częstotliwości.
Czy ty często rozmawiasz z sąsiadami?
Do you often talk to your neighbours?

Pytajnik(why, what, who, when)+ operator(albo „do” albo „does”+he, she,
it)+osoba+przysłówek+czasownik =
Czy oni grają w nogę? Do they play football?

100%
always (zawsze), constantly (stale, ciągle), continuously (nieprzerwanie, ciągle), habitually (stale,
notorycznie)
90%
usually (zwykle), normally (normalnie), mostly (głównie, przeważnie), regularly (regularnie)
75%
frequently (często), generally (przeważnie), repeatedly (wielokrotnie)
60%
often (często)
50%
sometimes (czasami)
40%
occasionally (czasami, okazjonalnie), sporadically (sporadycznie)
20%
rarely (rzadko), seldom (bardzo rzadko), infrequently (rzadko)
0%
never (nigdy)

Raz w tygodniu – once a week
Raz na dzień – once a day
Dwa razy w miesiącu – twice a month
trzy razy w roku – three times a year

