
 

Czasownik HAVE GOT - ćwiczenia. 
1.  Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika HAVE GOT. 

➢ Mary _______ green eyes.  
➢ Ross and Rachel _______ a daughter.  
➢ Monica _______ a nice apartment. 
➢ ____ Joey ____ a TV set? 
➢ ____ you ____ a new car? 
➢ My dog ____ a long tail. 
➢ I ___ a lot of books. 
➢ ___ we ___ some time? 
➢ George and Hanna ____ a beautiful house. 
➢ ___ they ___ any brothers or sisters? 

 
2. Przyjrzyj się tabeli i napisz zdania o tym kto, co posiada. Użyj spójników AND 

lub BUT. Znak X pokazuje, jakie zwierzęta mają poszczególne osoby. 
 

 dog cat parrot hamster 

Mike x  x  

Ray  x  x 

Abby x x   

 
➢ Mike… 
➢ Ray… 
➢ Abby... 

 
3. Przetłumacz zdania na j. angielski. 

➢ Maya ma dwa psy i kota. 
➢ Alex nie ma samochodu, ale ma rower i motocykl. 
➢ Czy masz długopis? 
➢ Nie mam kanapki. 
➢ Czy macie w lodówce jabłka? 
➢ Alicja ma niebieskie oczy. 
➢ Mam ołówki, ale nie mam kredek. 
➢ Oni mają w domu dwa jabłka i trzy pomarańcze, ale nie mają truskawek. 
➢ Asia nie ma długich włosów. 
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➢ Kate i Tom mają dwoje dzieci. 
➢ Adam ma brata, ale nie ma siostry. 
➢ Czy masz butelkę wody?  
➢ Moja przyjaciółka ma długie, czarne włosy. 
➢ Czy twój syn ma piłkę? 
➢ Wy nie macie dużego mieszkania. 
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Czasownik HAVE GOT - odpowiedzi. 
1.  Uzupełnij zdania odpowiednią formą 

czasownika HAVE GOT. 
➢ Mary has got green eyes.  
➢ Ross and Rachel have got a 

daughter.  
➢ Monica has got a nice apartment. 
➢ Has Joey got a TV set? 
➢ Have you got a new car? 
➢ My dog has got a long tail. 
➢ I have got a lot of books. 
➢ Have we got some time? 
➢ George and Hanna have got a 

beautiful house. 
➢ Have they got any brothers or 

sisters? 
 

2. Przyjrzyj się tabeli i napisz zdania o tym kto, 
co posiada. Użyj spójników AND lub BUT. 
Znak X pokazuje, jakie zwierzęta mają 
poszczególne osoby. 

 

 dog cat parrot hamster 

Mike x  x  

Ray  x  x 

Abby x x   

 
➢ Mike has got a dog and a parrot but 

he hasn’t got a cat and/or a 
hamster. 

➢ Ray has got a cat and a hamster 
but he hasn’t got a dog and/or a 
parrot. 

➢ Abby has got a dog and a cat but 
she hasn’t got a parrot and/or a 
hamster. 

 
3. Przetłumacz zdania na j. angielski. 

➢ Maya ma dwa psy i kota. Maya has 
got two cats and a dog. 

➢ Alex nie ma samochodu, ale ma 
rower i motocykl. Alex hasn’t got a 
car but he’s got a bike and a 
motorbike. 

➢ Czy masz długopis? Have you got a 
pen? 

➢ Nie mam kanapki. I haven’t got a 
sandwich. 

➢ Czy macie w lodówce jabłka? Have 
you got apples in the fridge? 

➢ Alicja ma niebieskie oczy. Alicja has 
got blue eyes. 

➢ Mam ołówki, ale nie mam kredek. I 
have got pencils but I haven’t got 
crayons.  

➢ Oni mają w domu dwa jabłka i trzy 
pomarańcze, ale nie mają truskawek. 
They have got two apples and three 
oranges at home, but they haven’t 
got strawberries. 

➢ Asia nie ma długich włosów. Asia 
hasn’t got long hair. 

➢ Kate i Tom mają dwoje dzieci. Kate 
and Tom have got two children. 

➢ Adam ma brata, ale nie ma siostry. 
Adam has got a brother but he 
hasn’t got a sister. 

➢ Czy masz butelkę wody? Have you 
got a bottle of water? 

➢ Moja przyjaciółka ma długie, czarne 
włosy. My friend has got long, black 
hair. 

➢ Czy twój syn ma piłkę? Has your son 
got a ball? 

➢ Wy nie macie dużego mieszkania. 
You haven’t got a big 
flat/apartment. 

 

Copyright by Sandra Winiarska, 2018.  
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie lub udostępnianie materiałów zabronione. 

Tylko do użytku osobistego. 
Pobrano ze strony: sandrawiniarska.pl  

3 


