
I become  more fantastic every day - Staję fantastyczniejszy każdego dnia
My car bacame a vintage car last year - Moje auto stało się klasykiem w
zeszłym roku
She has become a couch potato - Ona stała się leniuchem
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I am sometimes lazy - Czasamy jestem leniwy
He was a green monster for Halloween - On był zielonym potworem na
Halloween
She has never been in Royal School  - Ona nigdy nie była w Royal School

Nie ucz się tabelek na pamięć :D Najlepiej uczyć się
powtarzając całe zdania.

  W każdym przykładzie zdanie w Present Simple,
Past Simple i Present Perfect

become - stawać się 

come - przychodzić
I come to pizzeria every day - Przychodzę do pizzerii każdego dnia
My cat came with a sock yesterday - Mój kot przyszedł wczoraj ze skarpetką
My friend has come with a lama to the party - Mój znajomy przyszedł z
lamą na imprezę

do - robić
I do the dishes once a month - Zmywam naczynia raz w miesiącu
Kate did her hair terribly on Monday - Kate okropnie ułożyła swoje
włosy w poniedziałek
A dog has done joga - Pies ćwiczył jogę

find - znajdować
My best friends often finds money in her pockets - Moja
najlepsza przyjaciółka często znajduje pieniądze w kieszeniach.
I found a dog in a crab costume last weekend- Znalazłem psa w
kostiumie kraba w zeszły weekend
Tom has found a pot of gold - Tom znalazł garnek ze złotem

be - być



He gets slippers every Christmas - On dostaje kapcie w każde Święta 
I got an amazing book for my birthday - Dostałem świetną książkę na
urodziny
We have got great news  - Dostaliśmy świetną wiadomość

go - iść

hear - słyszeć

I usually give good advice -  Zazwyczaj daję dobre rady
Someone gave me beautiful roses yesterday - Ktoś dał mi piękne róże
wczoraj
The shop has given me a discount - Sklep dał mi znizkę

I keep my coffee in a special jar - Trzymam moją kawę w specjalnym słoju
He kept his childhood  books in a box -  On trzymał swoje książki z
dzieciństwa w pudle
Mark has kept his promise - Mark dotrzymał obietnicy

give - dawać

I go shopping every Saturday - Chodzę na zakupy w każdą sobotę
He went skiing last February - On pojechał na narty w lutym
She has gone to work - Poszła do pracy 

have - mieć
I have a big collection of records - Mam dużą kolekcję płyt
My friend had a tree house when he was a child - Mój znajomy miał
domek na drzewie kiedy był dzieckiem
They have had this car for 2 years - Oni mają to auto od dwóch lat

I hear some noise from downstairs - Słyszę jakiś dzwięk na dole
She heard a dog barking in the morning - Ona słyszała jak pies
szczeka rano
I have heard the news - Słyszałem o tym

get - dostawać

keep- trzymać



know - wiedzieć/znać

make - robić
She makes her bed every morning - Ona ścieli łóżko każdego poranka
I made a lot of sandwiches for breakfast - Zrobiłem dużo kanapek na
śniadanie
You have made great progress - Zrobiłeś duże postępy

put - kłaść
Put the butter in the fridge - Włóż masło do lodówki
I put new tiles in the bathroom last month - W zeszłym tygodniu
położyłem nowe płytki w łazience
I have put the books on the shelf - Odłożyłam książki na półkę

say - mówić
I always say something funny at work - Zawsze mówię coś
zabawnego w pracy
He said that he saw a big owl in a tree - On powiedział że widział
dużą sowę na drzewie
I have already said everything - Powiedziałam już wszystko

I know how to bake delicious donuts - Wiem jak upiec pyszne pączki
Kate knew all the answers on the last test - Kate znała wszystkie
odpowiedzi na ostatnim teście
They have known each other for ages - Oni znają się od wieków

see - widzieć
I see my family every weekend for dinner - Widzę się z moją rodziną w
każdy weekend na obiedzie
My friend saw the tallest building in the world on holiday - Mój
przyjaciel zobaczył najwyższy budynek na świecie jak był na wakacjach
I have seen this man before - Widziałem wcześniej tego mężczyznę



speak - mówić

take - brać

tell - powiedzieć

I often speak at conferences - Często przemawiam na konferencjach
He spoke Italian very well in primary school - On bardzo dobrze mówił
po włosku kiedy był w szkole podstawowej
We have just spoken about this - Właśnie o tym rozmawialiśmy

I take my dog to the beach twice a month - Zabieram swojego psa
na plażę dwa razy w tygodniu
He took too many shorts with him to Norway - On zabrał ze sobą
do Norwegii za dużo szortów
I have taken your jacket - Wzięłam twoją kurtkę

He thinks that Star Wars are better than Star Treck  - On myśli,
że Gwiezdne Wojny są lepsze od Star Treck
I thought about buying a new car  - Myślałem o kupnie nowego
auta
John has never thought about moving to France - John nigdy nie
myślał o przeprowadzce do Francji

I always tell the truth - Zawsze mówię prawdę
Tom told me about this great film he saw in the cinama - Tom
powiedział mi o świetnych filmie, który widział w kinie
She has told the funniest joke - Opowiedziała najśmieszniejszy
kawał

think - myśleć

Uczymy metodą komunikatywną!
Stacjonarnie i online
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