
KLASA VIII 

Poniedziałek 4.05.2020r. 

Chemia 

Temat: Glukoza i fruktoza – monosacharydy ( cukry proste) 

Temat rozłożony na dwie godziny lekcyjne. 

Wiadomości w podręczniku na str.204 -207. 

Zwróć uwagę na następujące zagadnienia: 

1 . Jak powstaje glukoza? ( podręcznik str.204) 

2 . Jakie znaczenie dla organizmu ma glukoza?(podr.str.204) 

3 . Jakie właściwości ma glukoza?( podr. 205) 

4 . Jakie zastosowania mają cukry proste? 

Na te pytania napisz odpowiedzi do zeszytu. 

W zeszycie ćwiczeń zrób zadania 23, 24, 25, 26 ze str. 117. 

 

J. angielski 

Proszę o rozpoczęcie rozwiązywania zadań Unit 10  z repetytorium Macmillan. Termin 

realizacji 14.05.2020r.Do sprawdzenia proszę podesłać w wyznaczonym terminie zdjęcia stron: 

84, 86. 

Subject: Zdrowie – Gramatyka i słownictwo 

Podręcznik str. 116 

Zad. 1b Przeczytaj tekst, nowe słówka zapisz i przetłumacz pod tematem. Wyjaśnij po angielsku 

kim jest cyberchondryk. 

Zad.2a Wykonaj zadanie zgodnie z poleceniem. 

Zad. 3 Uzupełnij zdania zgodnie z poleceniem. Użyj czasu past continuous. Poniżej wzór 

do zbudowania zdań w czasie past continuous. 

Zd.twierdzące: osoba + was/were + czasownik –ing 

Zd.przeczące: osoba +  wasn’t/weren’t + czasownik –ing 

Pytania: was/were + osoba + czasownik –ing 

 

WOS 

Temat: Polska w ONZ i NATO 

 

Zapamiętaj: 

 Polska angażuje się na rzecz: 

- umacniania pokoju na świecie, 

- ochrony praw człowieka, 

- walki z ubóstwem, 

- ochrony środowiska naturalnego, 

  

http://podr.str.204/


Inne ugrupowania międzynarodowe, do których należy Polska : 

- Rada Europy, 

- Grupa Wyszehradzka, 

- Rada Państw Morza Bałtyckiego, 

W zeszycie wykonaj polecenie 5 str.173. 

 

Matematyka 
 

Temat: Powtórzenie wiadomości oraz utrwalenie umiejętności dotyczące okręgu, koła 

i pierścienia kołowego 

Otwórz platformę edukacyjną wsipnet.pl- są tam dostępne ćwiczenia powtórzeniowe na obwód i 

pole koła. Jest też wcześniej dostępny zestaw ćwiczeń dotyczący pierścienia kołowego- niewiele 

osób jego rozwiązywało. Proszę w ramach powtórzenia pochylić się nad tymi ćwiczeniami- czas 

do środy 6 maja. 

Język polski 

Temat: Czy naprawdę „wszędzie jest tak samo”? Czytamy opowiadanie Marka Hłaski 

(2 godziny lekcyjne)  

 

Podręcznik „Myśli i słowa” s.213-215 – uczniowie czytają wprowadzenie do tematu   

i opowiadanie pt. „Okno”, następnie analizują zadania pod tekstem. 

 

1. Co na podstawie opowiadania można powiedzieć o życiu narratora?  

Jest to życie samotne, nieciekawe, monotonne. Narrator nie utrzymuje z ludźmi kontaktów, nie 

ma zainteresowań, pasji, nie wiadomo, czy pracuje.  

 

2. Jakim człowiekiem jest narrator? Co jest dla niego ważne, jak się czuje wśród innych ludzi?  

 To typ samotnika, ma kłopoty z nawiązywaniem relacji, chociaż w pewien sposób interesuje go 

los innych – po śmierci dziewczynki z sąsiedztwa nie chce dłużej wyglądać przez okno 

i obserwować życia sąsiadów; żeby zrobić przyjemność sąsiadowi z pierwszego piętra, uczy się 

opowiadania dowcipów.  

 

3. Opowiedz, jak przebiegała znajomość narratora z sąsiadem z pierwszego piętra.  

Początkowo sąsiad irytował narratora. Później, gdy narrator zrozumiał, że jest tak samo samotny 

jak on, próbował się do niego zbliżyć, zrobić mu przyjemność. Osiągnął odwrotny skutek, 

sąsiad przestał go odwiedzać.  

 

4. Jak narrator prezentuje chłopca? Co o nim wie na pewno, co sugeruje, a czego się domyśla?  

Wie na pewno: jest mały, ma rude włosy, nosi pałasz zabawkę. 

Sugeruje: lubi się jeszcze bawić, marzy o przygodach.  

Domyśla się: że jest nieśmiały, interesuje go obraz na ścianie.  

 

5. Na jakiej zasadzie w opowiadaniu zostały zestawione postacie narratora i chłopca? Co w ten 

sposób zostało wyeksponowane?  

Jest to zasada kontrastu. Wyeksponowana w ten sposób została różnica postaw wobec 

rzeczywistości. 

  



 

6. Omów wszystkie rodzaje przestrzeni występujące w opowiadaniu.  

Mieszkanie narratora: przestrzeń zamknięta, niezbyt przyjazna (mieszkanie jest nędznie 

urządzone).  

Podwórko: przestrzeń otwarta, ale ograniczona murami budynków, smutna (rośnie tam 

uschnięte drzewo).  

Przestrzeń na obrazie: otwarta, nieograniczona, intrygująca 

 

7. Jak te przestrzenie łączą się ze sobą? Co mogą symbolizować?  

Większe przestrzenie zawierają w sobie inne: podwórko – mieszkanie – obraz. Każda z nich 

symbolizuje coś innego. Przestrzeń mieszkania i podwórka to ograniczenia, zamknięcie, smutek, 

brak perspektyw. Przestrzeń obrazu to wolność, obietnica przeżyć, przygoda, ekscytacja.  

 

8. Jakie dosłowne, a jakie przenośne znaczenie ma obraz w świecie przedstawionym 

opowiadania?  

Dosłownie stanowi element wyposażenia mieszkania narratora, nie ma wartości materialnej ani 

estetycznej, jest kiczowaty.  

Przenośnie stanowi symbol lepszego świata wypełnionego przygodami i pięknem. 

  

9. Jak można rozumieć słowa narratora skierowane do chłopca: „Świat to jest właśnie kilka 

takich pokoi”?  

Słowa te odzwierciedlają postawę życiową narratora, która cechuje się zniechęceniem, brakiem 

emocji, brakiem wiary, że w życiu może nas spotkać coś dobrego, pięknego, ciekawego.  

 

10. O czym świadczy ostatnia wypowiedź chłopca?  

Słowa chłopca sugerują, że nie zniechęcił się pierwszym niepowodzeniem, ale dalej wierzy, że świat jest 

pełen niespodzianek i warto go poznawać, szukać w nim tego, co piękne, ciekawe, atrakcyjne.  

 

11. Co może symbolizować pałasz pozostawiony w pokoju narratora?  

Być może jest to symboliczne pożegnanie z dzieciństwem albo chłopiec tym symbolicznym gestem chce 

narratorowi przekazać swoją dziecięcą fascynację światem i wiarę, że warto go poznawać, nie 

zniechęcać się niepowodzeniami i stale poszukiwać lepszych rozwiązań.  

 

Zad.12 s.215 – pisemnie do zeszytu  

 

Zadania na platformie wsipnet.pl Zestaw 2 Rozprawka – termin wykonania zadań 

7.05.2020 r. 

 

Informatyka 

Temat: Zadania powtórzeniowe Scratch - NWD  

Napisz w Scratchu program, który obliczy NWD dwóch dowolnych liczb.  

Wykonaj zrzut ekranu i zdjęcie prześlij na adres klimarek@wp.pl do dn. 04.05.2020 r.  

Uczniowie, którzy nie mają dostępu do Scratcha mogą napisać program np. w Wordzie 

w odpowiedniej tabeli i prawidłowym komentarzem lub wykonać w programie graficznym 

z opisem. 

Tak może wyglądać rozwiązanie.  

Uwaga! zdjęcie zawiera tylko częściowy fragment rozwiązania. Wskazówki znajdziesz 

w podręczniku str. 51-54. 

mailto:klimarek@wp.pl


 

 

W- F 

Temat: Przypominamy zasady podnoszeniu i przenoszenia ciężkich  przedmiotów 

Obejrzyj  dwa filmiki o technice podnoszenia  i przenoszenia przedmiotów pod linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=tDh4lX1q0XA 

Pamiętając o  następujących zasadach ponoszenia ciężkich przedmiotów:  1. Ustaw się jak 

najbliżej przedmiotu, który zamierzasz podnieść. 2. Stopy rozstaw na szerokość ramion. 3. 

Obejmij mocno przedmiot rękami. 4. Zegnij kolana utrzymując proste plecy i wysoko brodę, 

napnij mięśnie brzucha. 5. Podnoś ciężar stopniowo, wstając unieś go mięśniami nóg. 6. 

Pamiętaj napinać mięśnie brzucha i nie zginać pleców! 7. Przy przenoszeniu ciężarów plecy 

powinny być również wyprostowane. 8. Trzymaj przenoszony przedmiot jak najbliżej tułowia – 

po rozgrzewce - wykonaj  kilkakrotne ćwiczenia w podnoszeniu  i przenoszeniu dowolnego, 

dosyć ciężkiego przedmiotu np.  wiaderka z warzywami na  odległość!  

Pamiętaj o tych radach unikniesz kontuzji a Twój kręgosłup będzie zdrowy!  

 

 

Wtorek 5.05.2020r. 

Religia 

Temat: Weźmy wzór z Maryi, Ukochanej Mamy Jezusa i naszej – nabożeństwa majowe 

 

1. Przeczytaj tekst o nabożeństwach majowych ze strony https://deon.pl/kosciol/nabozenstwa-

majowe-znaczenie-i-tradycja,297657 

2. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=fQhYdE6V8hQ 

3. Zapisz w zeszycie notatkę: 

https://www.youtube.com/watch?v=tDh4lX1q0XA
https://deon.pl/kosciol/nabozenstwa-majowe-znaczenie-i-tradycja,297657
https://deon.pl/kosciol/nabozenstwa-majowe-znaczenie-i-tradycja,297657
https://www.youtube.com/watch?v=fQhYdE6V8hQ


Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Słynne 

nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach  

i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Jego centralną częścią jest 

Litania Loretańska. 

4. Posłuchaj piosenek i naucz ich się: https://www.youtube.com/watch?v=3IZDKy9qq2E 

https://www.youtube.com/watch?v=4g1uZLQUqSU 

 

Język niemiecki 

Thema: Im Kleidergeschӓft /W sklepie z ubraniami/. 

Zadanie 1. Proszę kilkakrotnie posłuchać dialogu /m.in. żeby nauczyć się prawidłowej 

wymowy nowego słownictwa/ i wykonać pisemnie zadanie 1. 

Dziś mówimy o zaimkach wskazujących diese /ta, ci, te/, dieses /to/, dieser /ten/ oraz zaimkach 

pytających welche /która, które, którzy/, welches /które/, welcher /który/. 

Dokładne wyjaśnienia znajdziecie na stronie 117 w podręczniku i pod poniższymi linkami: 

https://www.youtube.com/watch?v=G566xKEcA1E 

https://www.youtube.com/watch?v=GqBNIwdS3b8 

W celu przećwiczenia tego zagadnienia proszę wykonać zadanie2 z podręcznika oraz 

ćwiczenie 3 z książki ćwiczeń. 

PRZYPOMINAM, ŻE SPOTYKAMY SIĘ NA SKYPE WE WTORKI O GODZ. 9.00. 

Dotyczy to całej grupy. Także tych, którzy nie posiadają kamerki. To nam nie będzie 

przeszkadzać w lekcji.  

Szczególnie zwracam się do tych, którzy byli nieobecni na lekcji w czwartek przypominam, że 

logujemy się za pomocą linku zamieszczonego na naszej grupie na messengerze. 

 

Język rosyjski 

Сегодня пятое мая 2020 года. 

Урок 56 

Тема: Zastosowanie form stopnia wyższego przymiotników w zdaniach  

1. Na początku przypomnimy, jak tworzymy stopień wyższy przymiotników. Nie przepisuj tej 

notatki. Jest to powtórzenie z ostatniej lekcji. Po prostu przeczytaj i przeanalizuj jeszcze raz 

sposoby tworzenia stopnia wyższego przymiotników. 

 

Wyróżniamy dwie formy stopnia wyższego przymiotników prostą i złożoną.  

Formę prostą tworzymy poprzez odrzucenie końcówki przymiotnika w stopniu równym 

 i dodanie w jej miejsce przyrostków: -ee lub -e. 

Jeśli temat przymiotnika w stopniu równym kończy się na spółgłoski: н, р, п, б, л, в, 

to dodajemy -ee, np. модный - моднее, мудрый -мудрее,  глупый -  глупее,  милый - милее 

itd.  

https://www.youtube.com/watch?v=3IZDKy9qq2E
https://www.youtube.com/watch?v=4g1uZLQUqSU
https://www.youtube.com/watch?v=G566xKEcA1E
https://www.youtube.com/watch?v=GqBNIwdS3b8


Jeśli temat przymiotnika w stopniu równym kończy się na spółgłoski: г, д, зк, к, т, тк, х, ст,  to 

dochodzi do wymiany spółgłosek, po których dodajemy -e, np. молодой - моложе, короткий - 

короче,  тихий - тише, чистый - чище itd.  

Pamiętaj o wymianie spółgłosek podczas tworzenia stopnia wyższego! O tym pisałeś(aś)  

w notatce na poprzedniej lekcji. 

Są również formy stopnia wyższego nieregularne, np. выше - wysoki, wysoka, wysokie; хуже - 

gorszy, gorsza, gorsze; лучше - lepszy, lepsza, lepsze. 

Zauważ, że w formach prostych stopnia wyższego nie rozróżniamy rodzaju, liczby, przypadku 

(są one nieodmienne), np. она выше, он выше, они выше. 

Formę złożoną tworzymy poprzez dodanie do formy przymiotnika w stopniu równym 

nieodmiennych wyrazów:  более - bardziej lub менее - mniej. Przymiotnik musi dostosować się 

w rodzaju, liczbie i przypadku do rzeczownika, który określa, np. более интересная книга, 

менее интересная книга, более интересный урок, менее интересный урок. 

2. Zastosowanie form stopnia wyższego przymiotników w zdaniach. 

W języku rosyjskim (kiedy używamy prostej formy stopnia wyższego przymiotników) 

wykorzystujemy dwie konstrukcje, które służą do porównywania, np. 

 

 

 

 

Oba zdania znaczą to samo, ale utworzone są za pomocą dwóch różnych konstrukcji. Zauważ, 

że w pierwszym zdaniu rzeczownik, do którego porównujemy, występuje w dopełniaczu.  

W drugim zdaniu ten sam rzeczownik występuje w mianowniku.  

 

 

 

 

Uwaga: Jeśli użyjemy złożonej formy stopnia wyższego przymiotników, to zdanie zbudujemy 

tylko za pomocą tej drugiej konstrukcji (z pomocą słówka чем), np.  

Мужчина более сильный, чем женщина. Mężczyzna jest silniejszy od kobiety. 

Варшава более красивая, чем Краков.  Warszawa jest piękniejsza od Krakowa.  

 

Zdania zapisane pogrubioną czcionką zapisz w zeszycie wraz z ich tłumaczeniem.  

 

3. Zrób ćwiczenie 4б/110 w podręczniku. Popatrz na rysunki i utwórz po 3 zdania do każdej 

ilustracji według podanego wzoru: Пряники дороже осципка. Пряники дороже, чем 

осципок. Пряники более дорогие, чем осципок. 

Ćwiczenie wykonaj ustnie. 

Jestem wyższa od brata. 

Я выше брата (D.) 

albo 

Я выше, чем брат (M.) 

Мама моложе папы (D.) 

albo 

Мама моложе, чем папа (M.) 
Mama jest młodsza od taty. 



4. Przetłumacz poniższe zdania. Przetłumaczone zdania zapisz w zeszycie.  

Książka jest ciekawsza od filmu.  

Dziewczyna jest silniejsza od chłopca.  

Babcia jest niższa od dziadka. 

 

W- F 

Temat: Wykonujemy ćwiczenia oddechowe  o charakterze relaksacyjnym                                                         

Po obejrzeniu filmiku o linku: https://www.youtube.com/watch?v=QlICwmFN4_A zapoznaj się 

z trzema ćwiczeniami oddechowymi o charakterze relaksacyjnym na poprawę swojego 

samopoczucia. Zaprezentowane ćwiczenia powtarzamy codziennie przez kilka dni po kilka 

minut aż poczujemy się zrelaksowani. Powodzenia! 

Biologia  

Temat: Różnorodność biologiczna 

Przeczytaj wiadomości w podręczniku na str.157 – 159. Na ich podstawie, napisz w zeszycie 

odpowiedzi na pytania: 

1 . Co to jest różnorodność biologiczna i w jaki sposób się przejawia? 

2 . Dlaczego zachowanie różnorodności biologicznej na kuli ziemskiej jest ważne? 

3 . Jak człowiek korzysta z różnorodności biologicznej? 

 

J. polski 

Temat podany był w poniedziałek. Rzetelnie wykonaj podane wcześniej polecenia 

EDB 

Temat: Sprawdzian do działu 4 – „Działanie w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń”. 

Sprawdzian został przesłany przez platformę wsipnet w dniu 27.04.2020 

Informację na temat terminu oraz zakresu materiału przesłałam przez e-dziennik. 

Uzupełniony sprawdzian przesyłacie przez platformę w formie załącznika. 

Historia 

Temat: Początek III Rzeczypospolitej 

 

III. Budowa III Rzeczypospolitej. 

W zeszycie zapisz: 

- Tadeusz Mazowiecki - od 12.09.1989r. pierwszy niekomunistyczny premier PRL. 

- Leszek Balcerowicz - minister finansów, twórca "planu Balcerowicza", 

- UOP - Urząd Ochrony Państwa 

- 29.XII.1898r.- przyjęto historyczną nazwę Rzeczpospolita Polska. 

 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń polecenie 5 str.99. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QlICwmFN4_A


 

Środa 6.05.2020 r. 

Chemia 

Temat: Glukoza i fruktoza – monosacharydy (kontynuacja) 

Jeżeli czegoś nie wykonaliście z poniedziałkowej lekcji- proszę teraz dokończyć. 

 

Zajęcia rozwijające z matematyki 

Temat: System rzymski 

Wejdź na stronę Internetową 

https://matfiz24.pl/dzialania-liczbach/cyfry-i-liczby-w-systemie-rzymskim.  

Przypomnij, jak korzystamy z zapisów za pomocą znaków rzymskich. 

Rozwiąż test dostępny na stronie http://www.math.edu.pl/testy.html 

Po ukończeniu testu będą dostępne poprawne odpowiedzi oraz Twoje błędy. Proszę dokonaj 

samooceny. 

 

Zajęcia kreatywne 

 

Temat: Znasz numery alarmowe - ratujesz życie, zdrowie i mienie 
 

Włącz odnośnik i uważnie obejrzyj. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tft27CvrsJ0 

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

https://www.youtube.com/watch?v=a1-n8ymfp74 

 

Fizyka 

Temat: Rozwiązywanie zadań – zwierciadła 

1. Przypomnijcie jak wygląda zwierciadło płaskie a jak sferyczne wklęsłe i sferyczne wypukłe. 

Jak odbijają się promienie padające równolegle na ich powierzchnię.  

Zwierciadła kuliste (sferyczne) opisane są wielkościami: główna oś optyczna, promień 

krzywizny, ogniskowa; ognisko rzeczywiste (w zwierciadle kulistym wklęsłym) oraz ognisko 

pozorne ( w zwierciadle wypukłym). Czy pamiętacie ich symbole, definicje i jednostki? Są to 

treści podstawowe, niezbędne, aby móc rozwiązywać najprostsze zadania. 

 Z podręcznika proszę wykonać w zeszycie zad.1 s.236 oraz zad.4 i 6 s.237. 

  

https://matfiz24.pl/dzialania-liczbach/cyfry-i-liczby-w-systemie-rzymskim
http://www.math.edu.pl/testy.html
https://www.youtube.com/watch?v=tft27CvrsJ0
https://www.youtube.com/watch?v=iqmkTdQBXIk
https://www.youtube.com/watch?v=a1-n8ymfp74


Geografia 

Temat:  Ludność i gospodarka Australii 

Lekcja o Australii dostępna na: https://www.youtube.com/watch?v=lU0CLNwvwYM  

Temat w podręczniku na str. 162 -165.  

Zapiszcie do zeszytu poniższe punkty i krótkie odpowiedzi do nich. 

1. Rdzenni mieszkańcy. 

2. Rozmieszczenie ludności. 

3. Rolnictwo na tle warunków przyrodniczych. 

4. Surowce mineralne i przemysł. 

5. Atrakcje turystyczne i rola  turystyki w gospodarce Australii. 

 

Język polski 

Temat: Z czego wynika i czego dotyczy krzyk na obrazie Edvarda Muncha? 

 

Podręcznik „Myśli i słowa” s. 218-219 

 

Uczniowie analizują obraz Edvarda Muncha, czytają informacje o obrazie, autorze                  i 

ekspresjonizmie. Czytają zadania. 

 

1. Które elementy przedstawione na obrazie oddają rzeczywistość, a które ją deformują? Zapisz 

ustalenia w dwóch kolumnach.  

Oddają rzeczywistość  Deformują rzeczywistość  

most  

poręcz  

sylwetki dwóch osób na moście  

niebo  

woda  

twarz postaci na pierwszym 

planie  

 

2. Omów mimikę, układ dłoni i usta bohatera obrazu. Co wyrażają?  

Usta szeroko otwarte do krzyku, oczy okrągłe, obydwie dłonie okalają twarz w geście obrony. 

Wyrażają przerażenie, popłoch albo wyjątkowe zdumienie, zaskoczenie.  

 

3. Jak sądzisz, dlaczego żadne szczegóły nie ukonkretniają bohatera obrazu?  

Brak szczegółów indywidualizujących wskazuje, że przedstawiona postać może symbolizować 

każdego człowieka. Podkreśla to między innymi trudność w rozpoznaniu płci namalowanej 

osoby.  

 

4. Na obrazie widać trzy postaci. Omów ich usytuowanie względem siebie. Co w ten sposób 

powiedziano o relacjach międzyludzkich?  

Dwie osoby znajdują się daleko w tle obrazu, stoją obok siebie, nie wiadomo, czy się zbliżają 

czy oddalają od bohatera namalowanego na pierwszym planie. Ludzie są zamazani, dzieli ich 

znaczna odległość, co może oznaczać zdystansowane, powierzchowne relacje międzyludzkie.  

 

5. Bohaterowie znajdują się na moście, którego początku ani końca nie widzimy. Jakie 

symboliczne znaczenia zostały w ten sposób przekazane?  

Wędrują drogą symbolizującą życie. Nie wiadomo, kiedy się ono zaczęło, ani kiedy się skończy.  

https://www.youtube.com/watch?v=lU0CLNwvwYM


 

6. W jaki sposób Munch namalował tło? Czym przyciąga uwagę odbiorcy?  

Tłem obrazu jest niebo łączące się z morzem. Namalowane zostało długimi, mocnymi 

pociągnięciami pędzla, na który grubo nałożono farbę. Tło przyciąga uwagę wyrazistymi, 

kontrastującymi kolorami.  

 

7. Omów kolorystykę dzieła. Jakie uczucia wywołują barwy wykorzystane przez artystę?  

Artysta połączył dwa rodzaje barw: stonowane ciemny brąz i granat z jaskrawą czerwienią 

i kolorem pomarańczowym. Takie zestawienie budzi uczucie niepokoju, dynamizuje 

przedstawioną scenę.  

 

Zad.8 s.219 – pisemnie do zeszytu 

 

Język angielski 

Subject: Zdrowie – znajomość środków językowych 

Podręcznik str. 122 

Zad. 2,3 i 4 wykonaj zgodnie z poleceniem. 

Zad. 5  

Wykonaj zgodnie z poleceniem. Do uzupełnienia pierwszego zdania potrzebujesz formy past 

simple czasownika twist. W drugim zdaniu użyj formy pytającej w czasie past continuous. 

W zdaniu trzecim zastosuj zdanie warunkowe II typu, w zdaniu ostatnim użyj present perfect  

i pytania typu czy ty kiedykolwiek….? 

 

 


