UNIT 2 Past tenses
KLUCZ ODPOWIEDZI
POZIOM PODSTAWOWY
ANALYSE I

Zadanie 1

Przykład A:	zdanie odnosi się do sytuacji powtarzającej się
regularnie, a Past Continuous zazwyczaj odnosi się
do sytuacji jednorazowej lub tymczasowej.
Przykład B:	I have often been ill since last school year / I have often
been ill this school year.
Przykład C:	zdanie odnosi się do sytuacji, która się jeszcze nie
zakończyła.

1.1. C

ANALYSE II

Zadanie 2.

Przykład A:	np. Did you go to school yesterday?
Przykład B:	do określenia czynności, która trwała w określonym
przedziale czasowym.
Przykład C:	do sytuacji, która trwała przez dłuższy czas, była
czynnością lub stanem stałym przez jakiś czas.

2.1. B

ANALYSE III

Zadanie 3.

Przykład A:	tylko wtedy, kiedy mówimy o czynnościach – by mówić
o stanach, możemy używać tylko used to.
Przykład B:	How long is it since she moved out of the city – Past Simple.
Przykład C:	najpierw Pete Sampras zdobył 14 tytułów
wielkoszlemowych, a potem zrezygnował z kariery.

3.1. C

1.2. A

2.2. A

3.2. A

1.3. A

1.4. B

1.5. B

1.6. A

2.3. B

2.4. C

2.5. A

2.6. B

3.3. B

3.4. B

3.5. B

3.6. C

POZIOM ROZSZERZONY
ANALYSE I

Zadanie 1.

Przykład A: „Jestem przyzwyczajony do”.
Przykład B: tak, kiedy opisujemy dwie czynności równoczesne, np.
I have been enjoying myself since I’ve been here, ale nie
kiedy opisujemy moment początkowy, np. since I came
here.
Przykład C: Zrobiłem pracę domową dopiero wtedy, kiedy rodzice
wrócili do domu.

1.1. soon as we had come
1.2. used to read
1.3. since I came
1.4. while I was having
1.5. started to rain three days
1.6. was going to travel

ANALYSE II

Zadanie 2.

Przykład A:	określenie, od jak dawna grają – np. My brothers had been
playing football for an hour / since 3 o’clock.
Przykład B: I wasn’t used to playing football.
Przykład C:	for a few days.

2.1. did you use to do
2.2. had been cleaning up
2.3. was watching her favourite series
2.4. it has been raining for
2.5. did not buy me
2.6. last went swimming

ANALYSE III

Zadanie 3.

Przykład A:	Nauczyciel otworzył okno dopiero wtedy, gdy wszyscy
uczniowie wyszli z klasy.
Przykład B:	„Co zrobiłeś / zrobiliście?”
Przykład C: „Ich dziecko już spało”.

3.1. were writing an English test
3.2. had already prepared
3.3. until I started to learn/learning
3.4. often went for a walk
3.5. was playing the guitar while/and
3.6. someone had been in it/in there
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