
THE PRESENT SIMPLE TENSE 

Zdania twierdzące 

Liczba pojedyncza 

I like going for walks. Lubię chodzić na spacery. 

You like going for walks. Ty lubisz chodzić na spacery. 

He 

She 

It 

likes going for walks. On/ona/ono lubi chodzić na spacery. 

 Liczba mnoga 

We 

You 

They 

like going for walks. 

My lubimy chodzić na spacery. 

Wy lubicie chodzić na spacery. 

Oni lubią chodzić na spacery. 

 

Dodawanie końcówki –s do 3 os lp: 

Do czasowników, które kończą się na o, ch, sh, ss lub x, w trzeciej osobie liczby 

pojedynczej dodaje się końcówkę es zamiast tradycyjnej s np: 

 Tom goes to school every day. (On chodzi do szkoły codziennie). 

Do czasowników, które kończą się na y, które poprzedza samogłoska - np: stay, 

buy, pray w trzeciej osobie liczby pojedynczej dodaje się końcówkę s. Jeśli y jest 

poprzedzone spółgłoską, dodana zostaje końcówka es a y zmienia się na i, np.: 

 He stays in this hotel every summer. (On przebywa w tym hotelu każdego 

lata). 

Zdanie przeczące 

Liczba pojedyncza 

I don't like (don't = do not) 
going for 

walks. 
Nie lubię chodzić na spacery. 

You don't like 
going for 

walks. 
Ty nie lubisz chodzić na spacery. 

He 

She 

It 

doesn't like (doesn't = does 

not) 

going for 

walks. 

On/ona/ono nie lubi chodzić na 

spacery. 

Liczba mnoga 

We 

You 

They 

don't like 
going for 

walks. 

My nie lubimy chodzić na 

spacery. 

Wy nie lubicie chodzić na spacery. 

Oni nie lubią chodzić na spacery 

Pytania 

Liczba pojedyncza 

Do I like going for walks? Czy ja lubię chodzić na spacery? 

Do You like going for walks? Czy ty lubisz chodzić na spacery? 

Does 

He 

She 

It 

like going for walks? Czy on/ona/ono lubi chodzić na spacery? 

Liczba mnoga 

Do 

We 

You 

They 

like going for walks? 

Czy my lubimy chodzić na spacery? 

Czy wy lubicie chodzić na spacery? 

Czy oni lubią chodzić na spacery? 

 

Krótkie odpowiedzi 

+ - 

Yes, I/we/you/they do. No, I/we/you/they don’t. 

Yes, he/she/it does.  Yes, he/she/it doesn’t. 

 

 

Czasu Present Simple używa się do wyrażenia: 

 

1. Sytuacji stałych lub długotrwałych 

 

 Where do you work? (Gdzie pracujesz? - pracujesz tam stale - to jest jakiś 

stan dopóki go nie zmienisz). 

 I live in Warsaw. (Mieszkam w Warszawie - mieszkam tam od jakiegoś 

czasu. To jest moje stałe miejsce zamieszkania). 

 She goes to Gimnazjum. (Ona chodzi do gimnazjum. Fakt ten jest to 

stanem, który zmieni się, kiedy ona pójdzie do liceum - wtedy "ona chodzi do 

liceum" będzie czymś stałym). 

 

2. Zwyczajów i często wykonywanych czynności 

 

 I usually get up at 6 o'clock. (Zazwyczaj wstaję o 6). 

 She doesn't often play with us. (Ona nie gra z nami często). 

 Do they ever come here? (Czy oni tu kiedykolwiek przychodzą?). 

 

3. Faktów (prawa przyrody, fizyki, itp.)  

 

 Water boils at 100°C. (Woda gotuje się w 100°C.) 

 The sun rises in the East. (Słońce wschodzi na wschodzie.) 

 Vegeterians don't eat meat. (Wegetarianie nie jedzą mięsa.) 

 

 



4. Uczuć  

 

 I love going to the cinema. (Uwielbiam chodzić do kina.) 

 She hates me. (Ona mnie nienawidzi.) 

 They don't like animals in cages. (Oni nie lubią zwierząt w klatkach.) 

 

5. Opinii  

 

 I think he's really smart. (Uważam, że on jest mądry.) 

 She believes that we can't do it. (Ona uważa, że nie możemy tego zrobić.) 

 He doesn't agree with you. (On się z tobą nie zgadza.) 

 

6. Harmonogramów (plany zajęć, rozkłady jazdy, itp.) 

 

 The train leaves at 4 o'clock. (Pociąg odjeżdża o 4.) 

 The movie starts in the evening. (Film zaczyna się wieczorem.) 

 The show finishes at 8 o'clock. (Przedstawienie kończy się o 8.) 

 

7. Zaplanowanej przyszłości (jest to forma bardziej formalna niż użycie czasu 

Present Continuous)  

 

 We go there tommorow. (Pojedziemy tam jutro). 

 I stay at the Holiday Inn on Monday and have a meeting the next day. (W 

poniedziałek zatrzymam się w Holiday Inn i następnego dnia będę miał 

spotkanie). 

 

8. Czynności wykonywanych w danym momencie. (Seria czynności) (Przydatne w 

trakcie relacjonowania wydarzeń sportowych, opisu eksperymentów, itp. - jest to 

po prostu forma krótsza niż w Present Continuous). 

 

 He gets the ball, passes it to Sipmson and goes for a 5- minute coffee 

break. (Przejmuje piłkę, podaje ją do Simpsona i idzie na pięcio-minutową 

przerwę). 

 I take a tube and put it on the table. Then I pour some acid inside. (Biorę 

menzurkę i kładę ją na stole. Następnie wlewam w nią kwas). 

 

9. Przeszłości (tak jak w języku polskim możliwe jest użycie czasu teraźniejszego 

do wyrażenia przeszłości. Jest to forma bardziej dramatyczna). 

 

 He enters the room a shouts at everyone. I tell him to stop but he doesn't 

pay any attention to me. (Wchodzi do pokoju i krzyczy na każdego. Mówię 

mu żeby przestał ale nie zwraca na mnie uwagi). 

 

10. Tytułów i nagłówków w gazetach 

 

 Poland wins the World Cup agian. (Polska wygrała (wygrywa) puchar 

ponownie). 

 

 

 

Typowe okoliczniki czasu i ich miejsce w zdaniu: 

 

   

often, usually, always, never, ever, rarely, seldom, frequently 

   

regularly, occasionally, very often 

   

from time to time, every day/month…, once in a while, every now and then 

   

Once/twice a week, 3 times a year, every 6 weeks 

   

sometimes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE PRESENT  CONTINUOUS TENSE 

Zdania twierdzące 

LICZBA POJEDYNCZA 

I am  (‘m)  studying English. Ja uczę się angielskiego. 

You are (‘re) studying English. Ty uczysz się angielskiego. 

He 

She 

It 

is (‘s) studying English. On/ona/ono uczy się angielskiego. 

LICZBA MNOGA  

We 

You 

They 

are (‘re) studying English. 

My uczymy się angielskiego. 

Wy uczycie się angielskiego. 

Oni uczą się angielskiego. 

 

Dodawanie końcówki –ing do czasownika: 

Jeśli czasownik jest jednosylabowy, zawiera krótką samogłoskę i jest zakończony 

na pojedyńczą spółgłoskę, przed końcówką ing należy podwoić ostatnią 

spółgloskę:  

 shop – shopping 

 swim – swimming 

 dig - digging 

 get – getting 

 put – putting 

wyjątkiem od tej reguły są czasowniki zakończone na x, w, z, jak np:  

 tow – towing 

 fly – flying 

 box – boxing 

Jeśli czasownik jest dwusylabowy, a ostatnia sylaba jest akcentowa, również 

podwajamy ostatnią spółgłoskę:  

 forget – forgetting 

 commit – committing 

 begin – beginning 

 prefer – preferring 

Ponadto, gdy w czasowniku ostatnią literą jest L poprzedzone samogłoską, 

podwajamy je (British English):  

 travel – travelling 

Jeśli czasownik kończy się na ie, zamieniamy ie na y:  

 tie – tying 

 vie – vying 

W przypadku gdy czasownik kończy się na -e, samogłoska ta jest opuszczana:  

 take - taking 

 have – having 

 exercise – exercising 

 drive – driving 

 

Wyjątkami są: 

 age – ageing  

 dye – dyeing 

 agree – agreeing 

 see – seeing 

 

 

Zdanie przeczące 

LICZBA POJEDYNCZA 

I am not studying English. Ja nie uczę się angielskiego. 

You 
aren't studying (aren't = are 

not) 
English. Ty nie uczysz się angielskiego. 

He 

She 

It 

isn't studying (isn't = is not) English. 
On/ona/ono nie uczy się 

angielskiego. 

LICZBA MNOGA  

We 

You 

They 

aren't studying English. 

My nie uczymy się angielskiego 

Wy nie uczycie się angielskiego 

Oni nie uczą się angielskiego. 

 

Pytania 

LICZBA POJEDYNCZA 

 Am I studying English? Czy ja uczę się angielskiego? 

 Are you studying English? Czy ty uczysz się angielskiego? 

 

Is 

he 

she 

it 

studying English? Czy on/ona/ono uczy się angielskiego? 

LICZBA MNOGA  

Are 

we 

you 

they 

studying English? 

Czy my uczymy się angielskiego? 

Czy wy uczycie się angielskiego? 

Czy oni uczą się angielskiego? 

 

 



Krótkie odpowiedzi: 

+ - 

Yes, I am No, I am not. 

Yes, you/we/they are. No, you/we/they aren’t. 

Yes, he/she/it is. No, he/she/it isn’t. 

 

Czasu Present Continuous używamy do wyrażania: 

1. Czynności, które są wykonywane w tym momencie. 

 I'm watching TV. (Oglądam telewizję.) 

 She's going to school. (Ona idzie do szkoły.) 

 They're playing cards. (Oni graja w karty.) 

2. Czynności, które są wykonywane w obrębie teraźniejszości. 

 He's living In Warsaw. (On mieszka w Warszawie. - tylko w obrębie tego 

czasu, wiec jest to sytuacja tymczasowa.) 

 We're reading "War and Peace". (Czytamy "Wojnę i Pokój". - 

niekoniecznie w tym momencie. Zaczęliśmy ale jeszcze nie skończyliśmy.) 

 He's repairing his car. (On naprawia swój samochód. - patrz wyżej.) 

3. Przyszłości ( zaplanowane zdarzenia itp.) 

 I'm leaving to Londyn tomorrow. (Jutro wyjeżdzam do Londynu.) 

 She's taking grammar test on Friday. (Ona ma klasówkę z gramatyki w 

piątek.) 

 Are you working next month? (Czy pracujesz w przyszłym miesiącu?) 

4. Sytuacji zmieniającej się (rozwój, postęp) 

 The population of the world is growing. (Zwiększa się zaludnienie na 

świecie) 

5. Irytacji mówiącego na skutek ustawicznie powtarzającej się sytuacji 

 You are always coming late! (Zawsze się spóźniasz!) 

 

Typowe okoliczniki czasu i ich miejsce w zdaniu: 

   

Now, nowadays, these days, at  the moment, at this moment, at present, this season 

 

1. Czasowniki odwołujące się do zmysłów (słuch, smak, wzrok, dotyk, węch) są 

używane w Present Simple. Użycie tych czasowników w Present Continuous 

zmienia ich znaczenie.  

 hear (słyszeć) - (użycie tego czasownika w formie "continuous" oznacza 

coś innego. "I'm hearing his voice" - słyszę jego głos - ale nikt inny go nie 

słyszy - mam mały problem w swojej głowie) 

 smell (pachnieć) - ("I'm smelling coffee" - wącham kawę - zmienia się 

znaczenie czasownika, który teraz wyraża jakąś akcję. W znaczeniu 

"pachnieć" - zawsze Present Simple). 

 see (widzieć) - ("She's seeing him" - ona się z nim spotyka. W znaczeniu 

"widzieć" - zawsze Present Simple). 

 feel (czuć) - (czasownik ten może oznaczać "czuć" jak również "dotykać"). 

2. Czasowniki nie występujące w Present Continuous: 

 wyrażające stany emocjonalne i psychiczne (believe, doubt, feel (sądzić), 

hate imagine, know, like, dislike, love, prefer, realise, recognize, remember, 

see (rozumieć), suppose, think (sądzić), understand, want, wish). 

 wyrażające reakcje na to co się usłyszy czy zobaczy ( agree, appear, 

astonish, deny, disagree, impress, look (wygląda), mean, please, promise, 

satisfy, seem, surprise). 

 inne ( be, belong, concern, consist, contain, depend, deserve, fit, include, 

involve, lack, matter, measure (mieć wymiar), need, owe, own, possess, 

weigh (ważyć - mieć wagę). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE PRESENT PERFECT TENSE 

 

Zdania twierdzące 

LICZBA POJEDYNCZA 

I have understood this English text Zrozumiałem ten angielski tekst. 

You have understood this English text Ty zrozumiałeś ten angielski tekst. 

He 

She 

It 

has understood this English text 

On zrozumiał ten angielski tekst. 

Ona zrozumiała ten angielski tekst. 

Ono zrozumiało ten angielski tekst. 

LICZBA MNOGA  

We 

You 

They 

have understood this English text 

My zrozumieliśmy ten angielski tekst. 

Wy zrozumieliście ten angielski tekst. 

Oni zrozumieli ten angielski tekst. 

Zdanie przeczące 

LICZBA POJEDYNCZA 

I 
haven't understood (haven't = 

have not) 

this English 

text. 

Nie zrozumiałem tego 

angielskiego tekstu. 

You haven't understood 
this English 

text. 

Ty nie zrozumiałeś tego 

angielskiego tekstu. 

He 

She 

It 

hasn't understood (hasn't = 

has not) 

this English 

text. 

On nie zrozumiała tego 

angielskiego tekstu. 

Ona nie zrozumiał tego 

angielskiego tekstu. 

Ono nie zrozumiało tego 

angielskiego tekstu. 

LICZBA MNOGA  

We 

You 

They 

haven't 

understood 

this English 

text. 

My nie zrozumieliśmy tego angielskiego 

tekstu. 

Wy nie zrozumiałiście tego angielskiego 

tekstu. 

Oni nie zrozumieli tego angielskiego 

tekstu. 

 

 

Pytania 

LICZBA POJEDYNCZA 

Have I understood this English text? Czy ja zrozumiałem ten angielski tekst? 

Have You understood this English text? Czy ty zrozumiałeś ten angielski tekst? 

Has 

he 

she 

it 

understood this English text? 

Czy on zrozumiał ten angielski tekst? 

Czy ona zrozumiała ten angielski tekst? 

Czy ono zrozumiało ten angielski tekst? 

LICZBA MNOGA  

Have 

We 

You 

They 

understood this English text? 

Czy my zrozumieliśmy ten angielski tekst? 

Czy wy zrozumieliście ten angielski tekst? 

Czy oni zrozumieli ten angielski tekst? 

 

Krótkie odpowiedzi: 

+ - 

Yes, I/we/you/ they have. No, I/we/you/they haven’t. 

Yes, he/she/it has. No, he/she/it hasn’t. 

Czasu Present Perfect używa się w następujących sytuacjach: 

1. Do wyrażenia czynności z przeszłości i jej wpływ na terażniejszość.  

Nie określamy czasu zaistniałej w przeszłości czynności. To użycie podkreśla 

związek przyczynowo-skutkowy. Dobrym przykładem jest język kaszubski, który 

do dzisiejszego dnia stosuje tą formę czasownika, np: "Mam to już wypite, czy 

zrobione". Używając Present Perfect w tym przypadku, podkreślamy skutek, a nie 

czas, w którym ta czynność została wykonana. 

Przykład: 

 She has gone to the store. (Poszła do sklepu) - Nie wiadomo kiedy to 

zrobiła i nie jest to istotne. Naważniejszym w tym zdaniu jest fakt, że tutaj 

jej nie ma i najprawdopodobniej jest na zakupach. 

 I have cleaned my room. (Posprzątałem swój pokój) - kiedy? - nie 

wiadomo, ale jest on czysty w tej chwili. 

 They have bought a house. (Kupili dom) - kiedy? nie wiadomo, ale są w 

jego posiadaniu teraz. 



Jeśli upuszczę ołówek na podłogę, mogę powiedzieć "I have dropped a pencil on 

the floor". Mogę również użyć formy czasu Past Simple "I dropped a pencil on the 

floor". Pierwszy pokaże mi skutek w teraźniejszości. Oznacza to, że ołówek dalej 

tam leży. 

Present Perfect może być zamieniony na Present Simple z zachowaniem 

znaczenia: 

 I have broken my leg = My leg is broken now. 

 Have you read the Bible? = Do you know the Bible? 

 Mary has had a baby = Mary now has a baby. 

2. Do wyrażenia czynności, która zaczęła się w przeszłości i trwa do chwili 

obecnej. 

 I've known her for years. (Znam ją od lat) - moja znajomość z nią zaczęła 

się w przeszłości i trwa do chwili obecnej 

 I've thought about you all day. (Myślałem o tobie cały dzień) 

 She's lived in Warsaw for two years. (Mieszka w Warszawie od dwóch lat) 

Użycie czasownika w tym czasie oznacza, że dana akcja trwa już przez jakiś czas. 

W angielskim nie można powiedzieć "mam kota od dwóch lat" w następujący 

sposób : "I have a cat for two years" - jest to błąd logiczny. Należy użyć 

właściwego czasu teraźniejszego, aby pokazać ten okres czasu, a więc "I've had a 

cat for two years". 

W tym przypadku Present Perfect jest często tłumaczony na polski jako czas 

teraźniejszy. 

3. Do wyrażenia doświadczeń. 

 I have been to England twice. (Byłem w Anglii dwa razy) - Kiedy? W 

swoim życiu. Do tej pory. 

 She's seen that movie. (Widziała już ten film) - Kiedy? W swoim życiu. 

Do tej pory. 

4. Z następującymi wyrażeniami:  

 Before, since, for, lately, recently, ever, already, yet, often, never, once ( 

twice, three times, itp), up to now, till now, in the past few months (days, 

years) 

 wszystkie określenia czasu dotyczące teraźniejszości i okresu, który się 

jeszcze nie skończył (this month, this,day, this year, this week, today, itp) 

   

recently, lately 

   

just, never, ever, always 

   

already 

   

so far 

   

before, yet, for a year, Since 1978, up to now 

Niektóre z tych wyrażeń pokrywają się z powyższymi przypadkami użycia Present 

Perfect. 

 "I haven't done it yet". (Nie zrobiłem tego jeszcze) - jako doświadczenie 

oznacza to, że nie zrobiłem tego jeszcze w swoim życiu, w tym miesiącu, 

w tym roku, itp. Jako skutek - nie jest to teraz zrobione. 

 

 

 

 

 

 

http://www.tlumaczenia-angielski.info/angielski/past.htm
http://www.tlumaczenia-angielski.info/angielski/present.htm
http://www.tlumaczenia-angielski.info/angielski/verbs.htm


THE PRESENT PERFECT CONTINUOUS 

Zdania twierdzące: 

Czas Present Perfect Continuous tworzy się w następujący sposób w zdaniach 

twierdzących 

Have/Has been + Czasownik + ing 

LICZBA POJEDYNCZA 

I have been running all day. Biegam cały dzień. 

You have been running all day. Ty biegasz cały dzień. 

He 

She 

It 

has been running all day. On/ona/ono biega cały dzień. 

LICZBA MNOGA  

We 

You 

They 

have been running all day. 

My biegamy cały dzień. 

Wy biegacie cały dzień. 

Oni biegają cały dzień. 

Aby bezbłędnie budować ten czas należy znać odmianę czasownika posiłowego 

BE w aspekcie dokonanym, tzn HAVE BEEN lub HAS BEEN w zależności od 

osoby. 

Pytania 

LICZBA POJEDYNCZA 

Have I been running all day? Cz ja biegam cały dzień? 

Have You been running all day? Czy ty biegasz cały dzień? 

Has 

he 

she 

it 

been running all day? Czy on/ona/ono biega cały dzień? 

LICZBA MNOGA  

Have 

We 

You 

They 

been running all day? 

Czy my biegamy cały dzień? 

Czy wy biegacie cały dzień? 

Czy oni biegają cały dzień? 

Zdanie przeczące 

LICZBA POJEDYNCZA 

I haven't been running all day. Nie biegam cały dzień. 

You haven't been running all day. Ty nie biegasz cały dzień. 

He 

She 

It 

hasn't been running all day. On/ona/ono nie biega cały dzień. 

LICZBA MNOGA  

We 

You 

They 

haven't been running all day. 

My nie biegamy cały dzień. 

Wy nie biegacie cały dzień. 

Oni nie biegają cały dzień. 

Aby porawnie budować pytania i przeczenia w czasie Present Perfect Continuous 

należy znać odmianę czasownika BE.  

Podobnie jak Present Perfect, czas Present Perfect Continuous zaczyna się w 

przeszłości i trwa do momentu wypowiadania zdania. 

Present Perfect Continuous służy do: 

1. Wyrażania czynności, które zaczęły się w przeszłości i nadal trwają. 

Jest to bardzo podobne użycie do Present Perfect z tą różnicą, że nacisk położony 

jest na akcję i czas jej trwania. 

 I've been thinking about you all day. (Myślę o tobie cały dzień) - kiedy? od 

jakiegoś czasu do teraz. 

 Have you been waiting long? (Czy długo czekasz?) 

2. Wyrażenia czynności, które się właśnie skończyły ale dalej mają jakieś 

skutki w teraźniejszości widoczne na osobie wypowiadającej zdanie.  

 I've been running. (Biegałem) - dlatego jestem zmęczony - skutek. 

 You've been washing the car. (Myłeś samochód) - dlatego jesteś np: 

mokry. 

http://www.tlumaczenia-angielski.info/angielski/verbs.htm
http://www.tlumaczenia-angielski.info/angielski/auxiliary.htm
http://www.tlumaczenia-angielski.info/angielski/present2.htm


Są to dwa sprzeczne ze sobą przypadki. "He's been reading" może oznaczać, że 

one czyta już od jakiegoś czasu i dalej to robi (1 przypadek) lub, że właśnie 

skończył i mamy tego jakiś skutek (2 przypadek), który możemy zaobserwować 

np: on czytał, dlatego boli go głowa, dlatego jest spocony, dlatego płacze :). Aby 

wiedzieć co jest wyrażone w tym czasie potrzebujemy kontekstu. 

Czasu Present Perfect Continuous nie używa się z czasownikami, które nie 

występują w czasach progresywnych, ponieważ wyrażają stan a nie akcję. W 

niektórych przypadkach użycie tego czasu może zmienić znaczenie czasownika. 

   

all day, for half an hour, for some time, since two o’clock 

   

recently, lately 

 

1. Czasowniki odwołujące się do zmysłów (słuch, smak, wzrok, dotyk, węch) 

 hear (słyszeć) - (użycie tego czasownika w formie "continuous" oznacza 

coś innego). 

 smell (pachnieć) - ("I've been smelling coffee" - wącham kawę- zmienia 

się znaczenie czasownika, który teraz wyraża jakąś akcję). 

 see (widzieć) - ("She's been seeing him" - ona się z nim spotyka). 

 feel (czuć) - (czasownik ten może oznaczać "czuć" jak również "dotykać" 

). 

2. Czasowniki nie używane w Present Perfect Continuous: 

 wyrażające stany emocjonalne i psychiczne (believe, doubt, feel (sądzić), 

hate imagine, know, like, dislike, love, prefer, realise, recognize, 

remember, see (rozumieć), suppose, think (sądzić), understand, want, 

wish). 

 wyrażające reakcje na to co się usłyszy czy zobaczy ( agree, appear, 

astonish, deny, disagree, impress, look (wygląda), mean, please, promise, 

satisfy, seem, surprise) 

 inne ( be, belong, concern, consist, contain, depend, deserve, fit, include, 

involve, lack, matter, measure (mieć wymiar), need, owe, own, possess, 

weigh (ważyć - mieć wagę). 

 

 


