
Have you ever seen a rabbit wearing glasses?
(Czy kiedykolwiek widziałeś królika w okularach?)

SŁOWNICTWO
TRY – próbować, usiłować
GET sb TO DO sth – skłonić kogoś, aby coś zrobił
EAT – jeść
CARROT – marchewka
EYES – oczy
SAY – powiedzieć
HOW DO YOU KNOW? – Skąd wiesz?
ASK – pytać
REPLY – odpowiedzieć
EVER – kiedykolwiek
SEEN – 3. forma czasownika SEE – widzieć
RABBIT – królik
WEAR – nosić (mieć ubrane)
GLASSES – okularyWYMOWA

Odtwórz nagranie (czas: 27 s)

GRAMATYKA 

ZABAWNA HISTORYJKA 61

© Copyright by LOIP Kinga Raatz, www.loip.pl
1 / 3

O DOŚWIADCZENIACH ŻYCIOWYCH  (PRESENT PERFECT)
Spójrzmy na fragment dzisiejszej anegdotki, w którym mamy czas present perfect.

Dzisiaj przypomnimy sobie jedno z ważniejszych zastosowań czasu present perfect, tj. kiedy mówimy
o doświadczeniach życiowych. Działania lub zdarzenia, o których mowa, miały (czyli mówimy o czymś z przeszłości)

miejsce w życiu osoby, która nadal żyje. 
Często używamy tutaj słów ever (kiedykolwiek) oraz never (nigdy). 

Przypomnę, że jeśli chcielibyśmy podać czas, kiedy to doświadczenie się wydarzyło, musielibyśmy zastosować
czas past simple (czas przeszły). Porównajmy:

Have you ever milked a cow?
 

(Czy kiedykolwiek doiłeś krowę?)
I have milked a cow.

(Doiłem krowę).
Nie podajemy, kiedy to robiłem.

I milked a cow when I was 15.
(Doiłem krowę, gdy miałem 15 lat).
Podajemy, kiedy to robiłem.

odpowiedź w present perfect odpowiedź w past simple

HAVE lub HAS + 3. forma czasownika

I have seen a dolphin.
czasownik nieregularny 3. forma (see – saw - seen)

He has watched “The Witcher”.
czasownik regularny -ed

---

https://loip.pl/wp-content/uploads/2020/01/carrots.mp3
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       SŁOWNICTWO   
             1.   Uzupełnij luki  w tekście wyrazami z ramki:
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 2.    Ułóż pytania. Zastosuj przysłówek ever oraz osobę i odpowiednią formę czasownika w nawiasie. 

A mother is trying to get her son to _____________ carrots.
“Carrots _____________ good for your eyes,” she _____________.

“_____________ do you know?” the boy _____________.
The mother replies, “Have you ever _____________ a rabbit wearing _____________?”

1.  Have you ever sung  (you / sing) karaoke?
     ______________________________________________________________________
2.  ___________________ (you / laugh) at a joke you didn't get?
     ______________________________________________________________________
3.   ___________________ (you / fake) being sick so you could stay home?
     ______________________________________________________________________
4.  ___________________ (you / play) Scrabble?
     ______________________________________________________________________
5.  ___________________ (you / google) your own name to see what comes up?
     ______________________________________________________________________
6.   ___________________ (your grandma / give) money to a homeless person?
     ______________________________________________________________________
7.  ___________________ (your mother / be) out of the country?
     ______________________________________________________________________
8.   ___________________ (you / lie) about your age?
      ______________________________________________________________________
9.   ___________________ (you / see) an elephant in real life?
      ______________________________________________________________________
10. ___________________ (your friend / meet) a celebrity?
     ______________________________________________________________________

       MÓWIENIE
           3.  Spróbuj odtworzyć treść anegdotki.

glasses    asks    says    seen     get     are     eat     how
_
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