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Zmiany w pisowni wyrazów przy dodawaniu  
końcówki -(e)s 

 

Ta końcówka tworzy formę w trzeciej osobie liczby pojedynczej  
w czasie Present Simple. 

 
Z reguły gdy dodajemy końcówkę ‘-s’ do czasownika nic się nie zmienia. Są jednak momenty, 
gdy należy dokonać większych lub mniejszych zmian. 
 
Po czasownikach zakończonych na –sh, -ch, -x, -(s)s i –o (w niektórych przypadkach) 
dodajemy końcówkę –es. 
brush ⇒ brushes 
munch ⇒ munches 
box ⇒ boxes 
dress ⇒ dresses 
go ⇒ goes 
 
Jeżeli ostatnią literą czasownika jest y poprzedzona spółgłoską, to dodając końcówkę w 3 
os. l. poj. należy y zamienić na i, a następnie dodać końcówkę –es: 
try ⇒ tries; cry ⇒ cries 
 
W przypadku kiedy litera y poprzedzona jest samogłoską dodajemy tylko –s: 
enjoy ⇒ enjoys; buy ⇒ buys 
 

 
Zmiany w pisowni wyrazów przy dodawaniu  

końcówki -ed 
 

Ta końcówka tworzy formę przeszłą czasowników regularnych oraz formę 
przymiotnika odczasownikowego. 

 
Z reguły gdy dodajemy końcówkę ‘-ed’ do czasownika nic się nie zmienia. Są jednak 
momenty, gdy należy dokonać większych lub mniejszych zmian. 
 
Jeśli czasownik regularny kończy się na e wtedy dodajemy do niego samo d:  
live ⇒ lived; like ⇒ liked 
 
W przypadku czasowników jednosylabowych zawierających jedną samogłoskę, po której 
następuje pojedyncza spółgłoska (z wyjątkiem   w i y), spółgłoskę tę podwajamy: 
stun ⇒ stunned 
ALE: 
tow ⇒ towed 
play ⇒ played 
 
Jeżeli ostatnią literą bezokolicznika jest litera y poprzedzona spółgłoską, to przed dodaniem 
końcówki –ed, y zmienia się na i: 
cry ⇒ cried; try ⇒ tried 
 
W przypadku, kiedy y poprzedzone jest samogłoską, jedynie dodajemy końcówkę –ed: 
enjoy ⇒ enjoyed 
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Zmiany w pisowni wyrazów przy dodawaniu  
końcówki -ing 

 
Ta końcówka tworzy formę continuous czasowników oraz formy przymiotników  

i rzeczowników odczasownikowych. 
 

Z reguły gdy dodajemy końcówkę ‘-ing’ do czasownika nic się nie zmienia. Są jednak 
momenty, gdy należy dokonać większych lub mniejszych zmian. 
 
W przypadku czasowników jednosylabowych zawierających jedną samogłoskę, po której 
następuje pojedyncza spółgłoska (z wyjątkiem   w i y), spółgłoskę tę podwajamy: 
run ⇒ running; dig ⇒ digging 
ALE: 
draw ⇒ drawing 
play ⇒ playing 
 
Tak samo postępujemy w przypadku czasowników wielosylabowych, których ostatnia, 
akcentowana sylaba spełnia powyższe warunki: 
be(’)gin ⇒ beginning; re(‘)fer ⇒ referring 
 
Zawsze podwajamy końcową spółgłoskę l, poprzedzoną pojedynczą samogłoską: 
travel ⇒ travelling 
 
WYJĄTEK: 
lie ⇒ lying 
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