
www.jezykiobce.pl dla początkujących i zaawansowanych 3737

3.1. Czasowniki – formy 

Czasownik w języku angielskim przyjmuje pięć głównych form.

Forma podstawowa pokrywa się z bezokolicznikiem, infinitive, i jest używana w czasie teraźniejszym prostym 

dla wszystkich osób, oprócz trzeciej osoby liczby pojedynczej. To także forma trybu rozkazującego. Bezokolicznik 

często występuje ze słówkiem to.

(pisać) 

– My piszemy listy. 

– Pisz! lub Piszcie! 

– Chcę napisać list. 

 -s  -es

Forma z końcówką -s lub -es to forma trzeciej osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego Present Simple. 

Zasady wymowy i pisowni tej formy są omówione w rozdziale poświęconym temu czasowi.

– On myje samochód.

– Ona odrabia pracę domową.

 -ing

Forma z końcówką -ing to tak zwany imiesłów czasu teraźniejszego, gerund. Używany jest on w czasach 

Continuous. Zawsze wskazuje na czynność, która jest niedokonana, w trakcie wykonywania. 

– Piszę.

– Ona wczoraj sprzątała dom.

– Czekamy od drugiej. 

Past Simple -ed 

Formę czasu przeszłego Past Simple z końcówką -ed przybierają czasowniki regularne. Reguły pisowni 

i wymowy tej formy są omówione w rozdziale poświęconym temu czasowi. Czasowniki nieregularne mają 

w tym czasie zupełnie inną formę, zwaną potocznie „drugą” formą z tabeli czasowników nieregularnych. Pełna 

lista czasowników nieregularnych znajduję się na końcu książki, a jej zastosowanie omówione jest w rozdziale 

poświęconym czasowi Past Simple. 

– Pracowałam cały dzień.  

– W sobotę poszliśmy do zoo.

 past participle

Forma imiesłowu biernego, past participle, to dla czasowników regularnych forma z końcówką -ed, 

natomiast dla nieregularnych, „trzecia” forma z tabeli czasowników nieregularnych. Forma ta używana jest 

m.in. w czasie Present Perfect oraz w stronie biernej. 

– Skończyłam remont domu.

– Kupiliśmy nowe meble. 

– Okna zostały wczoraj umyte. 

– Dom państwa Brown został sprzedany w zeszłym tygodniu. 

3. Czasowniki Verbs
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3.2.  Czasowniki posiłkowe to do, to be, to have 

W języku angielskim występują czasowniki posiłkowe (auxiliary verbs). Są to: to do (robić, wykonywać),  

to be (być) oraz to have (mieć). Są one niezbędne do tworzenia form pewnych czasów lub niektórych 

struktur gramatycznych. Czasowniki posiłkowe nie mają własnego znaczenia, występują z innym 

czasownikiem, który nadaje zdaniu treść. Pełnią one tylko funkcję pomocniczą. 

3.2.1. Czasownik to do 

Poniżej przedstawiono formy czasownika to do (robić, wykonywać) w poszczególnych czasach oraz jego 

zastosowanie w funkcji czasownika posiłkowego. 

Present Simple

Zdanie twierdzące:

I / you  we / you / they 

he / she / it  

Przeczenie:

I / you  we / you / they 

he / she / it 

Pytanie:

 I / you?  we / you / they?

 he / she / it?

Past Simple

Zdanie twierdzące:

I / you we / you / they 

he / she / it   

angielski_gramatyka_cw_druk02.indd   38 10/20/10   9:09:21 AM


