
Witaj 
Z tej strony Darek z Enlinado :) Jeśli chcesz mnie lepiej poznać i dowiedzieć się z kim masz do czynienia, 
sprawdź ten wpis: https://enlinado.pl/kim-jest-darek-z-enlinado/ 
 
Dziś konwencja “czasu”, ale nie “czasów”. 
 
Zwroty i słówka, które widzisz poniżej, zostaną dokładnie omówione na spotkaniu. 
Ale najpierw a warm up with a picture for another week. Jeśli jeszcze nie wiesz czym są rozgrzewki obrazkowe, to 
zaufaj mi - nawet jeśli będzie to dla Ciebie skok na głęboką wodę, to warto się przełamać i skoczyć. 
 
Czy potrafisz zrozumieć te zdania? 

- Wczoraj widzieć mój pies 
- Mój pies widzieć za rok 
- Odwiedzić ciebie jutro 
- Odwiedzić ciebie ja i moja żona w rok 2015 
- Tańczyć z Tobą wesele dwa lata temu 
- Tańczyć z Tobą wesele dwa tygodnie jutro / później / zaraz 

 
Czy zatem NIE warto uczyć się zdań i gramatyki? Wręcz przeciwnie. Pracując na zwrotach, uczysz się gramatyki 
bez nauki gramatyki* 
 
 

1. I visited my parents last week 
I visited my friend in March / 10 years ago / in the past / yesterday 
She met him at a party last week (she meeted?) 
 
Zadanie: Przypomnij sobie o jakiejś rzeczy, którą zdarzyło Ci się zrobić DAWNO temu. Opisz ją. Przydatne mogą 
okazać się zlepki słów takie jak: ten years ago, some years ago, many years ago, in the past, about a year ago 
itp. 
 

2. He came home an hour ago 
I bought a new car three years ago (so it’s not new anymore :) ) 
We ate 3 apples two days ago 
You had a job some years ago but you don’t have it now. 
She hit me a week ago! 
 
Zadanie: Opisz TEN obrazek w czasie przeszłym 
 

3. I will find a new job in three weeks 
 
I will find a new job in 21 days 
I will find a new job for 3 weeks 
I will find a new job within 3 weeks 
 
Ćwiczenie: Opisz TEN obrazek w czasie przyszłym :) 
 
A jeśli spodoba Ci się lekcja, to koniecznie polub, dodaj serducho, udostępnij :) Będzie mi bardzo miło, jeśli dasz 
swoją rekomendację tutaj: https://www.facebook.com/pg/enlinado/reviews/?ref=page_internal 
 
Dla Ciebie to chwilka, a dla mnie to super zapłata i motywacja, aby za tydzień zaskoczyć JESZCZE BARDZIEJ. 
Polub też stronę, niebawem mam zamiar zorganizować zabawę - konkurs dla osób, które polubiły Fanpage 
Enlinado. 
Pozdrawiam  
Darek :) 
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