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PRESENT SIMPLE 
He usually cleans  

his house on Saturdays.

ZWYCZAJE I STANY 
Co robisz zazwyczaj?

PRESENT CONTINUOUS 
He  is cleaning  

his house at the moment.

W TYM MOMENCIE 
Co robisz w tym momencie?

PAST SIMPLE 
He cleaned 


his house yesterday.
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PRZESZŁY DOKONANY 
Co zrobiłeś? (Kiedy?)

PAST CONTINUOUS 
Yesterday at 7 pm 


he was cleaning his house.

PRZESZŁY NIEDOKONANY 
Co robiłeś 


w danym momencie w przeszłości?

FUTURE SIMPLE 
He will clean 


his house tomorrow.

PRZYSZŁY DOKONANY 
Co zrobisz?

PRESENT PERFECT 
He has already cleaned 

his house.

DO TEJ PORY 
Co do tej pory zrobiłeś?


Jaki to ma wpływ na teraźniejszość?

PAST PERFECT 
He had cleaned his house

before the guests came.

DO MOMENTU W PRZESZŁOŚCI 
Co zrobiłeś „jeszcze wcześniej”,

zanim wykonałeś inną czynność?

FUTURE CONTINUOUS 
Tomorrow at 7 pm 


he will be cleaning his house.

PRZYSZŁY NIEDOKONANY 
Co będziesz robił 


w danym momencie w przyszłości?

PRESENT PERFECT CONTINUOUS 
He has been cleaning 

his house for 30 minutes.

JAK DŁUGO DO TEJ PORY? 
Jak długo do teraz coś robisz?

PAST PERFECT CONTINUOUS 
He had been cleaning his house


for an hour before the guests came.

JAK DŁUGO DO MOMENTU W PRZESZŁOŚCI? 
Jak długo do momentu w przeszłości  

coś robiłeś?

FUTURE PERFECT 
He will have cleaned his house 


by the time guests come.

ZAKOŃCZONE DO MOMENTU W PRZYSZŁOŚCI 
Co skończysz robić 


przed momentem w przyszłości?

FUTURE PERFECT CONTINUOUS 
He will have been cleaning the house 

for 30 minutes before the guests come.

JAK DŁUGO DO MOMENTU W PRZYSZŁOŚCI? 
Jak  długo będziesz coś robił 

do momentu w przyszłości?

CZASY GRAMATYCZNE 

CODZIENNA KOMUNIKACJA DLA ZAAWANSOWANYCH KOLEJNOŚĆ WEDŁUG CZĘSTOTLIWOŚCI UŻYCIA
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PRESENT SIMPLE 
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ZWYCZAJE I STANY 
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PRESENT CONTINUOUS 
He  is cleaning  

his house at the moment.
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PRESENT PERFECT CONTINUOUS 
He has been cleaning 

his house for 30 minutes.
JAK DŁUGO DO TEJ PORY? 

Jak długo do teraz coś robisz?

PAST SIMPLE 
He cleaned 


his house yesterday.
PRZESZŁY DOKONANY 

Co zrobiłeś? (Kiedy?)

PAST CONTINUOUS 
Yesterday at 7 pm 


he was cleaning his house.

PRZESZŁY NIEDOKONANY 
Co robiłeś 


w danym momencie w przeszłości?

PAST PERFECT 
He had cleaned his house

before the guests came.

DO MOMENTU W PRZESZŁOŚCI 
Co zrobiłeś „jeszcze wcześniej”, 
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PAST PERFECT CONTINUOUS 
He had been cleaning his house


for an hour before the guests came.

JAK DŁUGO DO MOMENTU W PRZESZŁOŚCI? 
Jak długo do momentu w przeszłości  

coś robiłeś?

FUTURE SIMPLE 
He will clean 


his house tomorrow.
PRZYSZŁY DOKONANY 

Co zrobisz?

FUTURE CONTINUOUS 
Tomorrow at 7 pm 


he will be cleaning his house.

PRZYSZŁY NIEDOKONANY 
Co będziesz robił 


w danym momencie w przyszłości? 

FUTURE PERFECT 
He will have cleaned his house 


by the time guests come.
ZAKOŃCZONE DO MOMENTU W PRZYSZŁOŚCI 

Co skończysz robić przed momentem w przyszłości?

FUTURE PERFECT CONTINUOUS 
He will have been cleaning the house 

for 30 minutes before the guests come.

JAK DŁUGO DO MOMENTU W PRZYSZŁOŚCI? 
Jak  długo będziesz coś robił 

do momentu w przyszłości?

CZASY GRAMATYCZNE 

Z PODZIAŁEM NA PRZESZŁE, TERAŹNIEJSZE I PRZYSZŁE

CZASY TERAŹNIEJSZE

CZASY PRZESZŁE
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PRESENT SIMPLE 

CODZIENNA KOMUNIKACJA

TWORZENIE ZDAŃ TWIERDZĄCYCH

OSOBA CZASOWNIK W I FORMIE ZDANIE TWIERDZĄCE

I + clean → I clean.

You + clean → You clean.

He + cleans → He cleans.

She + cleans → She cleans.

It + cleans → It cleans.

We + clean → We clean.

You + clean → You clean.

They + clean → They clean.

TWORZENIE PYTAŃ

ZDANIE TWIERDZĄCE PYTANIE

I clean. → Do I clean?

You clean. → Do you clean?

He cleans. → Does he clean?

She cleans. → Does she clean?

It cleans. → Does it clean?

We clean. → Do we clean?

You clean. → Do you clean?

They clean. → Do they clean?

TWORZENIE PRZECZEŃ

ZDANIE TWIERDZĄCE PRZECZENIE

I clean. → I do not clean. (don’t) 

You clean. → You do not clean. (don’t) 

He cleans. → He does not clean. (doesn’t) 

She cleans. → She does not clean. (doesn’t) 

It cleans. → It does not clean. (doesn’t) 

We clean. → We do not clean. (don’t) 

You clean. → You do not clean. (don’t) 

They clean. → They do not clean. (don’t) 

Czas teraźniejszy. Najczęściej opisuje ZWYCZAJE I STANY.


He usually cleans his house on Saturdays. - (On) zazwyczaj sprząta dom w soboty. (ZWYCZAJ)

I love you. - Kocham Cię. (STAN)
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PRESENT SIMPLE 
ODGADNIJ ZASADY

Zdania twierdzące tworzą dwa elementy: podmiot (osoba) oraz czasownik w _______________ formie.


W trzeciej osobie liczby pojedynczej ( ____ , ____ , ____ ) do czasownika należy dodać końcówkę - _______ .


Pytania tworzy się dodając __________ lub __________ przed podmiotem (osobą). 


__________ dodaje się do trzeciej osoby liczby pojedynczej, __________ w pozostałych przypadkach.


W trzeciej osobie liczby pojedynczej do czasownika nie dodaje się już końcówki - _______ .


Przeczenia tworzy się dodając _____________ lub _____________ przed czasownikiem.


_____________ dodaje się w trzeciej osobie liczby pojedynczej, _____________ w pozostałych przypadkach.


W trzeciej osobie liczby pojedynczej do czasownika nie dodaje się już końcówki - _______ .


PRZYKŁADY I OKOLICZNIKI CZASU

I always get up at 7 o’clock. - Zawsze wstaję o 7 rano.


Mike usually goes to work by bus. - Mike zazwyczaj jeździ do pracy autobusem. 

We often read crime stories. - Często czytamy kryminały. 

I sometimes listen to rock. - Czasami słucham rocka. 

Megan seldom visits her aunt. - Megan rzadko odwiedza ciocię. 

We rarely go abroad. - Rzadko jeździmy za granicę. 

My friend goes to the gym every day. - Mój znajomy codziennie chodzi na siłownię. 

They play a concert every week. - Koncertują co tydzień. 

We meet with my old classmates every year. - Co roku spotykamy się z moimi starymi kolegami z klasy. 

Betty trains two times a week. - Betty trenuje dwa razy w tygodniu. 

We have history classes on Mondays and Tuesdays. - Mamy historię w poniedziałki i wtorki. 

I never drink alcohol. - Nigdy nie piję alkoholu.* 

* Polskie zdanie „Nigdy nie piję alkoholu” zawiera dwa przeczenia - „nigdy” oraz „nie”. 

W języku angielskim w zdaniu nie stosuje się podwójnych przeczeń (za wyjątkiem niepoprawnego slangu) i dlatego 

należy powiedzieć „I never drink alcohol” zamiast „I don’t never drink alcohol”.


Uzupełnij luki w zdaniach.

Zapoznaj się z przykładami użycia czasu Present Simple. 

Wytłuszczone zwroty to okoliczniki czasu, które mogą pomóc w ustaleniu, jakiego czasu należy użyć.
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