
3. Past Simple - negative 

1. Czy mogę prosić dwa bilety do Londynu? 

………………………………………………………………………………………… 

2. Ile kosztuje bilet powrotny do Bristolu? 

………………………………………………………………………………………… 

3. Z którego peronu odchodzi następny pociąg? 

………………………………………………………………………………………… 

4. Dziś nie obudziłem się o 7.00. 

………………………………………………………………………………………… 

5. Wczoraj nie poszliśmy na zakupy, bo nie mieliśmy czasu. 

………………………………………………………………………………………… 

6. Nie odrobiłam pracy domowej, bo mi się nie chciało. 

………………………………………………………………………………………… 

7. On nie obejrzał tego filmu, bo był bardzo nudny. 

………………………………………………………………………………………… 

8. Nie przyjechaliśmy do szkoły autobusem, bo szliśmy pieszo. 

………………………………………………………………………………………… 

9. Nie oblałem egzaminu, bo był łatwy. 

………………………………………………………………………………………… 

10. Uczniowie znów nie przeczytali tej książki. 

………………………………………………………………………………………… 

11. Egipcjanie nie wynaleźli papieru, zrobili to Chińczycy. 

………………………………………………………………………………………… 

12. On nie poszedł wczoraj do szkoły ale rozmawiał ze mną. 

………………………………………………………………………………………… 

13. Nie wysłałem jej SMSa, ale ona wszystko wiedziała. 

………………………………………………………………………………………… 

14. Dziś na śniadanie nie zjadłam tosta tylko płatki. 

………………………………………………………………………………………… 

15. Włączyłem czajnik żeby zrobić herbatę. 

………………………………………………………………………………………… 

16. Sto lat temu ludzie nie używali telefonów komórkowych. 

………………………………………………………………………………………… 

17. Oni nie spotkali się w kinie, ale poszli do parku. 

………………………………………………………………………………………… 

18. W zeszłym roku moi rodzice nie mieli samochodu, kupili go dwa miesiące temu. 

………………………………………………………………………………………… 

19. Mój brat nie oglądał wczoraj telewizji, bo słuchał radia. 

………………………………………………………………………………………… 

20. On nie przyniósł ładowarki i nie zadzwoniłem do mamy. 

………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

1. Czy mogę prosić dwa bilety do Londynu? 

2. Nie odrobiłam pracy domowej, bo mi się nie chciało. 

3. Egipcjanie nie wynaleźli papieru, zrobili to Chińczycy. 

4. Nie wysłałem jej SMSa, ale ona wszystko wiedziała. 

 

1. Ile kosztuje bilet powrotny do Bristolu? 

2. On nie obejrzał tego filmu, bo był bardzo nudny. 

3. On nie poszedł wczoraj do szkoły, ale rozmawiał ze mną. 

4. Włączyłem czajnik żeby zrobić herbatę. 

 

1. Z którego peronu odchodzi następny pociąg? 

2. Dziś nie obudziłem się o 7.00. 

3. Nie przyjechaliśmy do szkoły autobusem, bo szliśmy pieszo. 

4. Dziś na śniadanie nie zjadłam tosta, tylko płatki. 

 

1. Wczoraj nie poszliśmy na zakupy, bo nie mieliśmy czasu. 

2. Egipcjanie nie wynaleźli papieru, zrobili to Chińczycy. 

3. Włączyłem czajnik żeby zrobić herbatę. 

4. Sto lat temu ludzie nie używali telefonów komórkowych. 

 

1. Czy mogę prosić dwa bilety do Londynu? 

2. On nie obejrzał tego filmu, bo był bardzo nudny. 

3. On nie poszedł wczoraj do szkoły, ale rozmawiał ze mną. 

4. Sto lat temu ludzie nie używali telefonów komórkowych. 

21.  

22.  

23.  



 

1. Ile kosztuje bilet powrotny do Bristolu? 

2. Nie wysłałem jej SMSa, ale ona wszystko wiedziała. 

3. W zeszłym roku moi rodzice nie mieli samochodu, kupili go dwa miesiące temu. 

4. Nie odrobiłam pracy domowej, bo mi się nie chciało. 

 

1. Z którego peronu odchodzi następny pociąg? 

2. Wczoraj nie poszliśmy na zakupy, bo nie mieliśmy czasu. 

3. Dziś na śniadanie nie zjadłam tosta tylko płatki. 

4. Oni nie spotkali się w kinie, ale poszli do parku. 

 

1. Czy mogę prosić dwa bilety do Londynu? 

2. Nie przyjechaliśmy do szkoły autobusem, bo szliśmy pieszo. 

3. W zeszłym roku moi rodzice nie mieli samochodu, kupili go dwa miesiące temu. 

4. Dziś nie obudziłem się o 7.00. 

 

1. Wczoraj nie poszliśmy na zakupy, bo nie mieliśmy czasu. 

2. Dziś na śniadanie nie zjadłam, tosta tylko płatki. 

3. Włączyłem czajnik żeby zrobić herbatę. 

4. Mój brat nie oglądał wczoraj telewizji, bo słuchał radia. 

 

1. Ile kosztuje bilet powrotny do Bristolu? 

2. On nie obejrzał tego filmu, bo był bardzo nudny. 

3. On nie poszedł wczoraj do szkoły, ale rozmawiał ze mną. 

4. W zeszłym roku moi rodzice nie mieli samochodu, kupili go dwa miesiące temu. 

 

 

 



 

1. Z którego peronu odchodzi następny pociąg? 

2. Nie oblałem egzaminu, bo był łatwy. 

3. Sto lat temu ludzie nie używali telefonów komórkowych. 

4. Oni nie spotkali się w kinie, ale poszli do parku. 

 

1. Nie przyjechaliśmy do szkoły autobusem, bo szliśmy pieszo. 

2. Egipcjanie nie wynaleźli papieru, zrobili to Chińczycy. 

3. Mój brat nie oglądał wczoraj telewizji, bo słuchał radia. 

4. Nie oblałem egzaminu, bo był łatwy. 

 

1. Czy mogę prosić dwa bilety do Londynu? 

2. Uczniowie znów nie przeczytali tej książki. 

3. On nie przyniósł ładowarki i nie zadzwoniłem do mamy. 

4. Nie przyjechaliśmy do szkoły autobusem, bo szliśmy pieszo. 

 

1. Z którego peronu odchodzi następny pociąg? 

2. Egipcjanie nie wynaleźli papieru, zrobili to Chińczycy. 

3. Sto lat temu ludzie nie używali telefonów komórkowych. 

4. Oni nie spotkali się w kinie, ale poszli do parku. 

 

1. Ile kosztuje bilet powrotny do Bristolu? 

2. Nie wysłałem jej SMSa, ale ona wszystko wiedziała. 

3. On nie przyniósł ładowarki i nie zadzwoniłem do mamy. 

4. Nie przyjechaliśmy do szkoły autobusem, bo szliśmy pieszo. 

 

 

 



 

1. Nie oblałem egzaminu, bo był łatwy. 

2. Dziś na śniadanie nie zjadłam tosta tylko płatki. 

3. W zeszłym roku moi rodzice nie mieli samochodu, kupili go dwa miesiące temu. 

4. Ile kosztuje bilet powrotny do Bristolu? 

 

1. Uczniowie znów nie przeczytali tej książki. 

2. Włączyłem czajnik żeby zrobić herbatę. 

3. On nie przyniósł ładowarki i nie zadzwoniłem do mamy. 

4. Z którego peronu odchodzi następny pociąg? 

 

1. Nie wysłałem jej SMSa, ale ona wszystko wiedziała. 

2. Sto lat temu ludzie nie używali telefonów komórkowych. 

3. Mój brat nie oglądał wczoraj telewizji, bo słuchał radia. 

4. Ile kosztuje bilet powrotny do Bristolu? 

 


