
PAST SIMPLE VERB FORMS 

 

Present Simple Past Simple Translation 
Become  became Stać się 

break broke złamać 

bring  brought przynosić 

buy Bought  kupić 

come  came przychodzić 

do did Robić 

drink drank Pić 

drive drove Prowadzić (samochód) 

eat ate Jeść 

find found znaleźć 

fly flew latać 

Get up Got up wstawać 

give gave dawać 

go went Iść 

have had Mieć 

hide hid ukryć 

hit hit Uderzyć 

learn learnt Uczyć się  

make made Robić 

meet met spotkać 

put put Kłaść 

ride rode Jechać 

run ran Biegać 

Say  said powiedzieć 

see saw Widzieć 

sit sat siedzieć 

sleep slept spać 

speak spoke mówić 

take took Brać 

tell told (O)powiedzieć 

wake up woke up Obudzić się 

wear wore Nosić 

win won wygrywać 

write wrote pisać 

   

   
 



 

 

1. My poszliśmy do kina w zeszły weekend. 

2. Moja mama ugotowała spaghetti dwa dni temu. 

3. Ja widziałam słonia w zoo dwa tygodnie temu. 

4. Jego dziadek kupił nowy samochód. 

5. Tomek spał dwie godziny temu. 

6. Lizzie poleciała do Londynu wczoraj. 

7. Mój tata wstał o szóstej rano, zjadł śniadanie i poszedł do pracy. 

8. Irlandia wygrała z Polską w zeszłym tygodniu. 

9. Kotek wypił mleko, a  potem spał przez dwie godziny. 

10.  Nasza ciocia znalazła klucze . 

11.  My spotkaliśmy naszego nauczyciela na basenie. 

12. Mój brat prowadził wczoraj samochód. 

13. Szekspir napisał „Romeo i Julie”. 

14. Moja babcia dała mi telefon na urodziny. 

15.  Najpierw zrobiłem pracę domową, a potem pobiegłem do ogrodu. 

16.  Ona opowiedziała mi bardzo straszną historię. 

17.  Jej kuzyn złamał nogę w zeszłą zimę. 

18.  Messi stał się sławny w 2007 roku. 

19. Moja siostra przyniosła kotka do domu. 

20. Moja koleżanka przyszła do mnie w zeszła sobotę. 

 

 Example/ Przykład: 

I usually drink to much wine. ( yesterday )    I drank to much wine yesterday. 

1. She goes to school every day. ( last Saturday ) 

………………………………………………………………………………… 

2. Mark writes a lot of letters. ( last month ) 

………………………………………………………………………………… 

3. I often find money on the street. ( last weekend ) 

………………………………………………………………………………… 

4. She always puts on red dress. ( last Sunday ) 

………………………………………………………………………………… 

5. I buy champagne every weekend. ( yesterday ) 

…………………………………………………………………………………. 

6. She has troubles with her son. ( last month ) 

…………………………………………………………………………………. 

7. We win this race every year. ( when we were 16 ). 

…………………………………………………………………………………. 

8. I wake up very early. ( yesterday ) 

…………………………………………………………………………………. 

9. I meet new friends every day. ( when I was at school ) 

…………………………………………………………………………………. 

10. I usually buy two bottles of milk. ( last Sunday ) 

…………………………………………………………………………………. 

11. I do exercises every evening. ( last evening ) 

…………………………………………………………………………………. 

12. I go to the cinema once a week. ( last week ) 

…………………………………………………………………………………. 

 


