
THE PAST SIMPLE TENSE 

 

W języku angielskim są dwa rodzaje czasowników jeśli chodzi o tworzenie ich 

formy przeszłej:  

 czasowniki regularne 

 czasowniki nieregularne 

 

Zdania twierdzące: 

Forma podstawowa czasownika + końcówka d lub ed 

Jeśli czasownik kończy się na e, dodajemy d. W przeciwnym razie dodajemy 

końcówkę ed, np.: 

 I wanted a cup of tea. (Chciałem filiżankę herbaty). 

 She filed a complaint. (Wniosła skargę). 

Liczba pojedyncza 

I liked learning Past Simple. Lubiłem uczyć się czasu przeszłego prostego. 

You liked learning Past Simple. Ty lubiłeś uczyć się czasu przeszłego prostego. 

He 

She 

It 

liked learning Past Simple. 

On lubił uczyć się czasu przeszłego prostego. 

Ona lubiła uczyć się czasu przeszłego prostego. 

Ono lubiło uczyć się czasu przeszłego prostego. 

Liczba mnoga  

We 

You 

They 

liked learning Past Simple. 

My lubiliśmy uczyć się czasu przeszłego prostego. 

Wy lubiliście uczyć się czasu przeszłego prostego. 

Oni lubili uczyć się czasu przeszłego prostego. 

PRZYSŁÓWKI Z PAST SIMPLE  

Najczęściej używanymi określeniami czasu w Past Simple są: 

 yesterday, last week, last night, two days ago, on Saturday, last weekend, 

last evening... 

Przysłówki te mogą występować na początku lub na końcu zdania. 

Przysłówki częstotliwości takie jak: always, only, never, ever, still, just mają 

określone miejsce w języku angielskim. Ich pozycja w zdaniu jest uzależniona od 

czasownika. Występują one zazwyczaj przed czasownikiem np.:"I always went to 

his place before school", ale po czasowniku TO BE, np.: "She was never there on 

time". 

 

Zdanie przeczące 

Liczba pojedyncza 

I 
didn't like (didn't = did 

not) 

going for 

walks. 
Nie lubiłem chodzić na spacery. 

You didn't like going for Ty nie lubiłeś chodzić na spacery. 

walks. 

He 

She 

It 

didn't like 
going for 

walks. 

On nie lubił chodzić na spacery. 

Ona nie lubiła chodzić na spacery. 

Ono nie lubiło chodzić na 

spacery. 

Liczba mnoga 

We 

You 

They 

didn't like going for walks. 

My nie lubiliśmy chodzić na spacery. 

Wy nie lubiliście chodzić na spacery. 

Oni nie lubili chodzić na spacery 

Pytania 

Liczba pojedyncza 

Did I like going for walks? Cz ja lubiłem chodzić na spacery? 

Did You like going for walks? Czy ty lubiłeś/aś chodzić na spacery? 

Did 

he 

she 

it 

like going for walks? 

Czy on lubił chodzić na spacery? 

Czy ona lubiła chodzić na spacery? 

Czy ono lubiło chodzić na spacery? 

Liczba mnoga 

Did 

we 

you 

they 

like going for walks? 

Czy my lubiliśmy chodzić na spacery? 

Czy wy lubiliście chodzić na spacery? 

Czy oni lubili chodzić na spacery? 

 

Czasu Past Simple używa się do wyrażenia czynności, które odbyły się w 

przeszłości i nie mają one żadnego związku z teraźniejszością. 

Czas Past Simple jest typowym czasem do wyrażenia: 

1. Opisów zdarzeń z przeszłości i opowiadań (następujące po sobie zdarzenia)  

 One day he decided that he didn't like spending so much time at his place 

due to a poor home organization, so he hired a home designer to rearrange 

all the furniture and redecorate the place. (Pewnego dnia zdecydował, że 

nie lubi spędząć tyle czasu w domu z powodu kipskiej organizacji wnętrza 

dlatego wynajął dekoratora aby przestawił meble i zmienił dekoracje 

wnętrza). 

 I went home, made dinner, and watched TV. 

(Poszedłem do domu, zrobiłem obiad i oglądałem telewizję) 

2. Czynności, które zostały wykonane w konkretnym czasie, który już jest 

zakończony. 

 I got up at 6 o'clock. (Wstałem o 6). 

 Tom read the news just to find out that nothing happened yesterday. (Tom 

przeczytał wiadomości by się dowiedzieć że wczoraj nic się nie 

wydarzyło). 

http://www.tlumaczenia-angielski.info/angielski/odmiana-to-be.htm


 She didn't play with us yesterday. (Ona nie grała z nami wczoraj). 

3. Zwyczaje w przeszłości 
 We played football when we were children. 

(Graliśmy w piłkę jak byliśmy dziećmi) 

 I studied math when I was at school. 

(Uczyłem się matematyki jak byłem w szkole) 

 

   

 

yesterday, last…, ten days ago, in 1967, at last, for two months 

   

then, next  

 

   

finally 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE PAST CONTINUOUS TENSE 

Zdania twierdzące: 

Was/were + Czasownik + ing 

Liczba pojedyncza 

I was studying English. Ja uczyłem się angielskiego. 

You were studying English. Ty uczyłeś się angielskiego. 

He 

She 

It 

was studying English. 

On uczył się angielskiego. 

Ona uczyła się angielskiego. 

Ono uczyło się angielskiego. 

Liczba mnoga 

We 

You 

They 

were studying English. 

My uczyliśmy się angielskiego 

Wy uczyliście się angielskiego 

Oni uczyli się angielskiego. 

Zdanie przeczące 

Liczba pojedyncza 

I wasn't studying wasn't = was not English. Ja nie uczyłem się angielskiego. 

You 
weren't studying (weren't = were 

not) 
English. Ty nie uczyłeś się angielskiego. 

He 

She 

It 

wasn't studying English. 

On nie uczył się angielskiego. 

Ona nie uczyła się angielskiego. 

Ono nie uczyło się 

angielskiego. 

Liczba mnoga 

We 

You 

They 

weren't studying English. 

My nie uczyliśmy się angielskiego. 

Wy nie uczyliście się angielskiego. 

Oni nie uczyli się angielskiego. 

Pytania 

Liczba pojedyncza 

Was I studying English? Cz ja uczyłem się angielskiego? 

Were You studying English? Czy ty uczyłeś się angielskiego? 

Was 

he 

she 

it 

studying English? 

Czy on uczył się angielskiego? 

Czy ona uczyła się angielskiego? 

Czy ono uczyło się angielskiego? 

Liczba mnoga 

Were 

We 

You 

They 

studying English? 

Czy my uczyliśmy się angielskiego? 

Czy wy uczyliście się angielskiego? 

Czy oni uczyli się angielskiego? 

http://www.tlumaczenia-angielski.info/angielski/infinitive.htm


 

Czasu Past Continuous używamy do: 

1. Mówienia o czynnościach, które były w trakcie trwania w jakimś 

określonym czasie w przeszłości 
 I was watching TV when the telephone rang. (Oglądłam telewizję kiedy 

zadzwonił telefon) 

 Jane was having a shower when suddenly someone knocked at the door. 

(Jane brała prysznic kiedy ktoś nagle zapukał do drzwi) 

2. Mówienia o czynnościach, które odbywały się jednocześnie 
 Mark was taking a bath when Sue was lying in bed and waiting for him. 

(Mark kąpał się kiedy Sue leżała w łóżku i czekała na niego) 

 They were talking loudly while Mary was trying to listen to the news on 

the radio. (Oni głośno rozmawiali podczas gdy Mary próbowała słuchać 

wiadomości w radio) 

3. Kiedy chcemy zaakcentować, że dana czynność była w trakcie trwania w 

przeszłości 
 He was playing football. (On grał w piłkę nożną) 

 They were watching TV. (Oni oglądali TV) 

 

   

 

those days, then, at that time 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE PAST PERFECT 

 

Zdania twierdzące 

 

Had + Past Participle 

Liczba pojedyncza 

I had gone to Warsaw. Pojechałem do Warszawy. 

You had gone to Warsaw. Pojechałeś do Warszawy. 

He 

She 

It 

had gone to Warsaw. 

On pojechał do Warszawy. 

Ona pojechała do warszawy. 

Ono pojechało do Warszawy. 

Liczba mnoga 

We 

You 

They 

had gone to Warsaw. 

My pojechaliśmy do Warszawy 

Wy pojechaliście do Warszawy. 

Oni pojechali do Warszawy. 

Jeśli w zdaniu używamy zwortów "before" lub "after", czas Past Perfect można 

zastąpić czasem Simple Past. Powyższe wyrażenia dokładnie określają kolejność 

akcji np.: 

 He opened the window before he started reading a book. 

 He had opened the window before he started reading a book 

W zdaniach tych słowo "before" precyzuje kolejność wydarzeń. 

Przysłówki stosowane z czasem Past Perfect to: 

 always, only, ever, still, just, never  

Występują one pomiędzy słowem posiłkowym "had" a "past participle" np.: 

 Adam had never visited Poland before he started to study Polish culture. 

Zdanie przeczące 

Liczba pojedyncza 

I hadn't (hadn't = had not) gone to Warsaw. Nie pojechałem do Warszawy. 

You hadn't gone to Warsaw. Ty nie pojechałeś do Warszawy. 

He 

She 

It 

hadn't gone to Warsaw. 

On nie pojechał do Warszawy. 

Ona nie pojechała do Warszawy. 

Ono nie pojechało do Warszawy. 

Liczba mnoga 

We 

You 

They 

hadn't gone to Warsaw. 

My nie pojechaliśmy do Warszawy. 

Wy nie pojechaliście do Warszawy. 

Oni nie pojechali do Warszawy. 

Pytania 

Liczba pojedyncza 

http://www.tlumaczenia-angielski.info/angielski/past-participle.htm


Had I gone to Warsaw? Czy ja pojechałem do Warszawy? 

Had You gone to Warsaw? Czy ty pojechałeś do Warszawy? 

Had 

He 

She 

It 

gone to Warsaw? 

Czy onpojechał do Warszawy? 

Czy ona pojechała do Warszawy? 

Czy ono pojechało do Warszawy? 

Liczba mnoga 

Had 

We 

You 

They 

gone to Warsaw? 

Czy my pojechaliśmy do Warszawy? 

Czy wy pojechaliście do Warszawy? 

Czy oni pojechali do Warszawy? 

Przeczenie w czasie Past Perfect tworzone jest poprzez oddanie słowa 'NOT' do 

czasownika pomocniczego (auxiliary verb) 'HAD'. 

Pytania w czasie Past Perfect tworzone są poprzez inversję czasownika 

posiłkowego 'had', który powinien znaleźć się przed podmiotem (nie koniecznie na 

początku pytania) np: What had you (podmiot) done before you went there? 

 

Czasu Past Perfect używa się do wyrażenia: 

1. Czynności, która miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości 
 I had already left home when the telephone rang. (Wyszłam już z domu 

kiedy zadzwonił telefon) 

2. Czynności, która miała miejsce przed określonym czasem/momentem w 

przeszłości 
 We had finished our tests before 10 o'clock. (Skończyliśmy pisać testy 

przed godziną 10) 

3. Planów, postanowień, zamiarów, które nie doszły do skutku 
 He had hoped to see her again. (On miał nadzieję, że znowu ją zobaczy) 

4. Past Perfect używamy również w zdaniach warunkowych (trzeci okres 

warunkowy) oraz w zdaniach z "wish" 

 If I had studied for the exam, I would have passed it. (Gdybym uczył się 

do egzaminu, zdałbym go) 

 He wishes he hadn't bought her the engagement ring. (On żałuje, że kupił 

jej pierścionek zaręczynowy) 
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THE PAST PERFECT CONTINUOUS 

 

Zdania twierdzące 

Had been + Czasownik + ing 

Liczba pojedyncza 

I had been studying English. Ja uczyłem się angielskiego. 

You had been studying English. Ty uczyłeś się angielskiego. 

He 

She 

It 

had been studying English. 

On uczył się angielskiego. 

Ona uczyła się angielskiego. 

Ono uczyło się angielskiego. 

Liczba mnoga 

We 

You 

They 

had been studying English. 

My uczyliśmy się angielskiego. 

Wy uczyliście się angielskiego. 

Oni uczyli się angielskiego. 

Zdanie przeczące 

Liczba pojedyncza 

I hadn't been studying English. 
Ja nie uczyłem się 

angielskiego. 

You 
hadn't been (hadn't = had 

not) 
studying English. Ty nie uczyłeś się angielskiego. 

He 

She 

It 

hadn't been studying English. 

On nie uczył się angielskiego. 

Ona nie uczyła się 

angielskiego. 

Ono nie uczyło się 

angielskiego. 

Liczba mnoga 

We 

You 

They 

hadn't been studying English. 

My nie uczyliśmy się angielskiego. 

Wy nie uczyliśmy się angielskiego. 

Oni nie uczyli się angielskiego. 

Pytania 

Liczba pojedyncza 

Had I been studying English? Cz ja uczyłem się angielskiego? 

Had You been studying English? Czy ty uczyłeś się angielskiego? 

Had 

He 

She 

It 

been studying English? 

Czy on uczył się angielskiego? 

Czy ona uczyła się angielskiego? 

Czy ono uczyło się angielskiego? 

Liczba mnoga 

Had 

We 

You 

They 

been studying English? 

Czy my uczyliśmy się angielskiego? 

Czy wy uczyliśmy się angielskiego? 

Czy oni uczyli się angielskiego? 

Czasu Past Perfect Continuous używa się do wyrażenia: 

1. Czynności trwającej pewien okres czasu, do momentu rozpoczęcia się innej 

czynności 
 He had been reading a book for about an hour before his wife came back. 

(On czytał książkę przez około godzinę zanim jego żona wróciła) 

2. Przyczyny akcji/czynności z przeszłości (wyrażenia zależności przyczynowo 

skutkowej) 
 I was exhausted because I had been jogging. (Byłem wykończony 

ponieważ biegałem) 

 

http://www.tlumaczenia-angielski.info/angielski/past2.htm
http://www.tlumaczenia-angielski.info/angielski/verbs.htm
http://www.tlumaczenia-angielski.info/angielski/infinitive.htm

