1. Make positive sentences using correct forms of „to be” in the Present Continuous / Utwórz
zdania twierdzące używając odpowiedniej formy czasownika „to be” w Present Continuousczas teraźniejszy:
Example/ Przykład:
Jessica..........in the pool

Jessica is in the pool.

1. I …………. Mary.
2. He …………….funny.
3. We ………….. in Mexico.
4. She …………….a teacher.
5. They ………….. from China.
6. My cat …………. hungry.
7. Tom …………….. tired.
8. You ………. my brother.
9. I ……………… from Poland.
10. Emil ………….. Irish.
2. Make questions using correct forms of „to be” in the Present Continuous / Utwórz pytania
używając odpowiedniej formy czasownika „to be” w Present Continuous:
Example/ Przykład:
Jessica is in the pool.

Is Jessica in the pool ?

1. I am sad……………………………………………………………………..
2. He is inside the house…………………………………................................
3. We are rich………………………………………………………………….
4. Tom is a driver………………………………………………………………
5. They are from France………………………………………………………..
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3. Make negative sentences using correct forms of „to be” in the Present Continuous / Utwórz
przeczenia używając odpowiedniej formy czasownika „to be” w Present Continuous:
Example/ Przykład:
Jessica is in the pool.
lub

Jessica is not in the pool.
Jessica isn’t in the pool.

1. ..…..................................very sad. Nie jestem bardzo smutna.
2. …..................................a good drummer. Nie jesteś dobrym bębniarzem
3. .…................................…....so inteligent. Ona nie jest taka inteligentna
4. ..…........................................in Boston. Nie jesteśmy w Bostonie
5. . …........................................from Chicago. Oni nie są z Chicago.
4. Make positive sentences using correct forms of „to be” in the Simple Past / Utwórz zdania
twierdzące używając odpowiedniej formy czasownika „to be” w Simple Past- czas przeszły:
1. …................................ very glad. Ona była bardzo zadowolona

2. .….............................. our vocalist. On był naszym wokalistą.
3. .….......................... very sad yesterday. Byłam bardzo smutna wczoraj.
4. My cat …........................ ill yesterday. Mój kot był chory wczoraj.
5. This book …................interesting. Ta książka była interesująca.
5. Make questions using correct forms of „to be” in the Simple Past / Utwórz zdania pytające
używając odpowiedniej formy czasownika „to be” w Simple Past- czas przeszły:
1…....................................... very tired two days ago? Byłeś bardzo zmęczony dwa dni temu?
2. ….................................happy yesterday? Czy ona była szczęśliwa wczoraj?
3 ...…............................ in Glasgow on Friday? Czy oni byli w Glasgow w piątek?
4 ..…......................................... very sad? Czy ona była bardzo smutna?
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6. Make negative sentences using correct forms of „to be” in the Simple Past / Utwórz zdania
przeczące używając odpowiedniej formy czasownika „to be” w Simple Past- czas przeszły:
1…......................................... at work yesterday. Nie byłem w pracy wczoraj.
2. My sister...............................................at school yesterday. Moja siostra nie była wczoraj w szkole.
3. Your dog...............................................with me. Twój pies nie był ze mną.
4. ….............................very nice yesterday. Nie byłeś bardzo miły wczoraj.
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Odpowiedzi:

1.

1.

am

2.

is

3.

are

4.

is

5.

are

6.

is

7.

is

8.

are

9.

am

10. is

2.

1.

Am I sad ?

2.

Is he inside the house ?

3.

Are we rich ?

4.

Is Tom a driver ?

5.

Are they from France ?

3.

1.

I am not

2.

You are not

3.

She is not

4.

We are not

5.

They are not

1.

She was

2.

He was

3.

I was

4.

Was

5.

Was

1.

I was not

2.

Was not

3.

Was not

4.

You were not

4.

5.
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