
Dzień dobry. 

Witam wszystkich uczniów klasy 8! 

 

Temat: Czas Past Perfect, pytania pośrednie – ćwiczenia utrwalające. 

Kochani ! Za nami dwa ważne tematy gramatyczne: 

• czas Past Perfect  

• pytania pośrednie 

Dobra ich znajomość jest konieczna do opanowania i zrozumienia kolejnego 

trudnego zagadnienia tj. mowy zależnej. Proszę wykonajcie dziś polecone przez 

mnie ćwiczenia, aby utrwalić to, czego już się nauczyliśmy. 

Zapraszam do pracy. Przepiszcie do zeszytu: 

I couldn’t dive because I hadn’t taken my wet suit with me. - czas Past Perfect 

She wants to know how much you earn? 

Could you tell us  IF  you are going to apply for the job? - pytania pośrednie 

 

Obejrzyjcie film dotyczący użycia czasu Past Perfect. 

https://www.youtube.com/watch?v=05HXVE05vjg 

 

A teraz wyjaśnienie dotyczące pytań pośrednich. Obejrzyjcie uważnie. 

https://www.youtube.com/watch?v=PbNrUNhgx9Q 

 

Po takiej porcji wiedzy, zapraszam do ćwiczeń. 

Ćwiczenie 1. (można wydrukować lub przepisać do zeszytu przedmiotowego) 

Uzupełnij zdania czasownikami z ramki w poprawnej formie twierdzącej lub 

przeczącej czasu Past Perfect. 

finish, play, eat, forget, receive, shut, reserve, see, fly 

 

0 They did the washing-up when everyone HAD FINISHED eating. 

https://www.youtube.com/watch?v=05HXVE05vjg
https://www.youtube.com/watch?v=PbNrUNhgx9Q


1. They couldn’t get the room as they ………………………………………….. one. 

2. The cake wasn’t cooked because I …………………………………………….. to turn 

the oven on. 

3. I didn’t recognize him because I ………………………………………….. him for 

ages. 

4. He read the letter which he ………………………………………… that morning. 

5. He was nervous on the plane because he …………………………………… before. 

6. She won the match although she ……………………………………………….. tennis 

for years. 

7. It was easy for the thieves to get in because she ………………………………….. 

the window on the ground floor. 

8. There wasn’t any food in the fridge because my brother ……………………….. 

it all. 

 

Ćwiczenie 2. (do zeszytu) 

Przeczytaj pary zań 1-6. Przepisz do zeszytu podane pytania w formie pytań 

pośrednich. 

 

1. Is road safety a serious problem in your area? 

Could you tell me ……………………………………………………………………….. ? 

2. Where did Janey go on holiday? 

I wonder where ………………………………………………………………………… . 

3. Why are people protesting near the city hall? 

I’d like to know ………………………………………………………………………….. . 

4. When did you start working as a detective? 

Could you tell us ……………………………………………………………………….. ? 

5. Where are his glasses? 

Do you know where …………………………………………………………………… ? 

6. Are they going to have a meeting tomorrow? 

Do you know ………………………………………………………………………………. ? 

 

Ćwiczenie 3. 

Przyszedł czas na pracę z zeszytem ćwiczeń. 

Wykonajcie zadania dotyczące Past Perfect i pytań pośrednich: 



Str. 101, ćw. 1,2 

Str. 102, ćw. 1 

Str. 112, ćw. 5,6 

 

Dziś niczego nie musicie odsyłać       

Zachęcam do ćwiczeń i solidnej pracy.  

 

Pozdrawiam i do usłyszenia w poniedziałek. 

AK 


