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TO BE – PAST TENSE                              name : 

affirmative : 

I                                                  he                         you                           we 

                           she 

      it                                           they 

circle the correct form : 

I was / were very happy yesterday.  You was / were in the park. They was / were at school.  She was/ were on 
holidays. My  parents was / were in Germany last year. He was / were ill last week. Jane was/ were in the shop. We 
was / were at the cinema on Sunday. 

negative : 

           

 

 

write negative sentences :  

We were in Australia last year.  My mum was born in 1963. I was ill last month. He was hungry. The museum was 
open. She was late. John was at school. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

question : 

I, he, she, it                 was .                        You , we, they                   were.       

                                     

            Was                   I, he, she, it                Were                       you, we, they  

 

make the questions : 

She was at the disco yesterday.  ………………………………………………………………………………………………………….. 

They were in Italy last year.   ……………………………………………………………………………………………………………….. 

We were at home on Monday.  ……………………………………………………………………………………………………………. 

John was ill 2 days ago. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

My parents were in Prague at the weekend.  ………………………………………………………………………………………. 

was  were 

 

was+not

wasn´t 

 

were+ not 

weren´t 



Cílová skupina: žáci 11-12 

Cíl aktivity: shrnutí učiva 

Forma práce :  samostatná práce 

Časová dotace:  15 min 

Pomůcky : kopie pracovního listu 

Průběh aktivity, instrukce : 

1) žáci zakroužkují správný tvar ( následuje společná kontrola) 
2) napíší záporné věty ( následná společná kontrola) 
3) utvoří k daným větám otázky 

                         

 

Při přípravě pracovního listu bylo použito obrázku z nabídky Klipart. 

Materiál byl vytvořen v programu Word 2010. 

 


