
Past Perfect - karta ćwiczeń

Uzupełnij zdania odpowiednią konstrukcją Past Perfect z użyciem odmienionego
czasownika w nawiasie.

1. I think that he ___had fixed_____ the sink before he moved. (fix)

2. Before you showed it to me, I ___had read____ about it in a magazine. (read)

3. She moved to the USA, but she ___had made___ a fortune in Spain earlier. (make)

4. They were laid off, but they __had finished___ all their tasks days before. (finish)

5. It’s not our first time, we ___had appeared___ on television years ago. (appear)

Przed tobą krótka historyjka o Anicie. Uzupełnij luki używając czasu Past Simple lub
Past Perfect z wykorzystaniem czasownika w nawiasie. W niektórych miejscach
poprawna może być więcej niż jedna odpowiedź.

Anita ___was__ (is) a medical engineer in France. Before she found her dream job, she

___completed/had completed____ (complete) several courses in Germany, where she

was born. In a medical company in Paris, she __designed___ (design) new methods of

treatments for popular illnesses, but her true fame came from when she __had

discovered__ (discover) a new antibiotic as a young student, back in Berlin. Anita __died_

(die) recently as a fulfilled woman. She said that she __wished she had/had wished she

had_________ (wish, have) more children, but her job was too important for her.

Objaśnienie
W pierwszej luce wystarczy nam Past Simple, za to w drugiej mówimy o czymś, co miało

miejsce wcześniej, stąd Past Perfect pasuje - ale dzięki użyciu before możemy również użyć

Past Simple. Past Simple wystarczy również w trzeciej luce. Had discovered jest przydatne i

pokazuje, że odkrycie nowego antybiotyku nastąpiło zanim zaczęła pracę we Francji (samo

back in Berlin niekoniecznie daje nam ogląd na chronologię wydarzeń). Piąta luka jest prosta

- Anita niedawno zmarła, nie ma potrzeby używania czasu perfect. I tak, w ostatniej luce

mamy pełną dowolność i zarówno Past Simple, Past Perfect, Past Continuous i Past Perfect

Continuous pasują!


