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Rozdział 3 Czasy
Simple Present Tense – Czas teraźniejszy prosty

Czasu tego używamy mówiąc o codziennych sytuacjach i czynnościach, które 
co jakiś czas się powtarzają. Stosowany jest do opisywania czynności codziennych 
lub nawyków, uczuć i opini, a także praw natury i fizyki. Czasownik w czasie 
Present Simple to tzw. I forma. Należy pamiętać, że w trzeciej osobie liczby 
pojedynczej dodajemy do czasownika końcówkę -s lub -es. Czas ten używany 
jest często z takimi określnikami jak: always (zawsze), sometimes (czasami), 
usually (zazwyczaj), often (często), rarely (rzadko), never (nigdy) oraz every 
(każdy): every Sunday (w każdą niedzielę), every morning (każdego ranka). 
Przeczenia i pytania w tym czasie tworzymy za pomocą czasowników posiłkowych 
do oraz does.

On Sundays I usually wake up at ten o’clock. – W niedziele budzę się 
zwykle o 10.
Sharon goes to school every day. – Sharon codziennie chodzi do szkoły.
I study psychology. – Studiuję psychologię.
Bob smokes 20 cigarettes a day. – Bob pali 20 papierosów dziennie.
We play tennis every Saturday. – Gramy w tenisa w każdą sobotę.
I really enjoy spending time with my friends. – Naprawdę lubię spędzać 
czas z moimi przyjaciółmi.
Ice melts in heat. – Lód topi się, gdy jest gorąco. 

Present Continuous Tense – Czas teraźniejszy ciągły

Czasu Present Continuous używamy do wyrażenia czynności, która ma 
miejsce w momencie mówienia oraz do opisywania aktualnych wydarzeń przy 
użyciu takich zwotów jak at present (obecnie) i nowadays (w obecnych 
czasach). Tworzymy go za pomocą czasownika to be (być) w odpowiedniej 
formie oraz formy czasownika z końcówką -ing. Pytania w tym czasie 
tworzymy przez inwersję, a przeczenia za pomocą słówka not dodanego 
do formy czasownika „być”.

I am drinking coffee now. – Piję teraz kawę.
I am learning English. – Uczę się angielskiego.
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Tom is studying at Oxford. – Tom studiuje w Oxfordzie.
You can turn off the TV, I’m not watching it. – Możesz wyłączyć telewizor, 
nie oglądam go. 
Are they working in the garden now? – Czy oni pracują teraz w ogrodzie?

Simple Past Tense – Czas przeszły prosty

Jeżeli chcemy wyrazić czynność, która odbyła się i zakończyła w przeszłości, 
użyjemy czasu Simple Past. Charakterystyczne dla tego czasu są określenia 
takie jak: yesterday (wczoraj), last year (w zeszłym roku), two days ago (dwa 
dni temu). Używamy go na przykład opowiadając o zdarzeniach z przeszłości. 
Czas przeszły tworzymy przez dodanie do czasowników regularnych końcówki 
-ed (II forma czasownika). Czasowniki nieregularne mają zupełnie inną 
formę w tym czasie. Ich lista znajduje się na końcu tej książki. Tworząc pytania 
oraz przeczenia używamy czasownika posiłkowego did. Czasownik to be 
przybiera w tym czasie formę was dla pierwszej i trzeciej osoby liczby 
pojedynczej oraz were dla pozostałych osób.

I booked a hotel in New York on Monday. – W poniedziałek 
zarezerwowałem hotel w Nowym Jorku.
I had a car accident this morning. – Dziś rano miałem wypadek 
samochodowy.
We sold our old house two days ago. – Dwa dni temu sprzedaliśmy  
nasz stary dom.
Did you buy a car yesterday? – Czy kupiłeś wczoraj samochód?
We didn’t go on holiday last summer. – Zeszłego lata nie pojechaliśmy 
na wakacje.
I was ill last week. – Byłam chora w zeszłym tygodniu.
We were in Spain last summer. – Zeszłego lata byliśmy w Hiszpanii.

Present Perfect Tense – Czas Present Perfect

Present Perfect nie ma odpowiednika w języku polskim. Może on wyrażać 
zarówno przeszłość, jak i teraźniejszość. Czas ten tworzymy przy użyciu czasownika 
posiłkowego have + III forma czasownika lub has + III forma dla trzeciej osoby 
liczby pojedynczej. 
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I have been to Paris twice. – Byłam w Paryżu dwa razy.
Have you ever tried Chinese food? – Czy próbowałeś kiedyś chińskiego 
jedzenia?
John has never ridden a horse. – John nigdy nie jeździł konno. 
Their kids have never been punished. – Ich dzieci nigdy nie zostały ukarane.

Czasu Present Perfect używamy, kiedy mówimy o:

•	czynnościach, które zaczęły się w przeszłości, ale trwają nadal,  
często z przyimkami for oraz since (przez, od) lub so far (dotąd, do tej pory):

Jake has worked as a teacher for 15 years. – Jim pracuje jako nauczyciel 
od 15 lat.
We have lived here since 1999. – Mieszkamy tu od 1999 roku.
We have been friends since high school. – Jesteśmy przyjaciółmi od szkoły 
średniej.
I haven’t seen Paris so far. – Do tej pory jeszcze nie widziałam Paryża.

•	czynnościach, które miały miejsce w przeszłości, ale ich skutek jest widoczny 
w teraźniejszości:

I have lost my money. – Zgubiłem pieniądze. (teraz nie mam pieniędzy)
Oh, no! I’ve cut my finger! – O nie! Skaleczyłem się w palec! (teraz mnie 
boli)
Jim has had a car accident. – Jim miał wypadek samochodowy.  
(teraz jest w szpitalu)

•	czynności przeszłej, bliżej nieokreślonej w czasie:

I’ve read this book before. – Czytałam już tę książkę.
We have been to Prague three times. – Byliśmy w Pradze trzy razy.

•	czynności dopiero co ukończonej, używając określeń typu: just (właśnie, 
dopiero co), already (już), yet (jeszcze), recently (ostatnio):

I have just finished my homework. – Właśnie skończyłem pracę domową.
Susan has already gone to work. – Susan już wyszła do pracy.
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I haven’t invited Peter to my party yet. – Jeszcze nie zaprosiłem Petera 
na moje przyjęcie.
It hasn’t rained much recently. – Ostatnio nie padało zbyt dużo.

Simple Future Tense – Czas przyszły prosty

Czasu Future Simple używamy do wyrażenia przyszłości, w szczególności czynności, 
o których decydujemy spontanicznie, w chwili mówienia. Czas przyszły tworzymy przez 
dodanie will (‘ll) do czasownika. Dla wszystkich osób stosowana jest ta sama forma.

Dan will come at 6. – Dan przyjdzie o 6.
This bag looks heavy, I’ll take it. – Ta torba wygląda na ciężką, wezmę ją.
I’ll call you later. – Zadzwonię do ciebie później.
Will you help me? – Pomożesz mi?

Konstrukcja „to be going to”

Za pomocą tej konstrukcji wyrażamy plany i zamiary na przyszłość. Określa ona 
czynność, którą wcześniej zaplanowaliśmy lub wydarzenia, które jesteśmy w stanie 
przewidzieć. W tej konstrukcji używamy czasownika to be w odpowiedniej formie 
osobowej, wyrażenia going to oraz I formy czasownika (bezokolicznik).

I am going to visit my grandmother next weekend. – Mam zamiar 
odwiedzić moją babcię w przyszły weekend.
My parents are going to sell the house. – Moi rodzice mają zamiar 
sprzedać dom.
James is going to move to London next month. – W przyszłym miesiącu 
James ma zamiar przenieść się do Londynu. 
It is going to rain, look at these clouds. – Będzie padać, popatrz na te chmury.
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Ćwiczenie 1 

Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika w Present Simple lub Present 
Continuous:

1. Bill ............................. (meet) his friends every Friday evening.
2. I can’t help you now, I ............................. (talk) on the phone.
3. It always ............................. (rain) in autumn.
4. Mary and Jim ............................. (come) to visit us every weekend.
5. I have to go, my mum ............................. (wait) for me. 
6. The phone often ............................. (ring) during supper.
7. I often ............................. (eat) Chinese food.
8. You can take my pen, I ............................. (not use) it.
9. Sally ............................. (earn) a lot of money.
10.  Tom ............................. (not like) classical music,  

he ............................. (prefer) jazz.
11. Listen, our neighbour ............................. (play) the piano.
12. I ............................. (not eat) meat, I’m a vegetarian.

Ćwiczenie 2

Wybierz prawidłową formę czasownika:

1. We don’t know him well. He never talks / is talking to us.
2. It’s such fun to be with you. We always are enjoying / enjoy your company.
3. Water freezes / is freezing below zero.
4.  Tom usually meets / is meeting his girlfriend after work, but he isn’t meeting 

/ doesn’t meet her today.
5. The sun sets / is setting in the west.
6. I must go now. It gets / is getting late. 
7. Tom speaks / is speaking four languages. 
8. My parents live / are living in a very small flat.
9. I wait / am waiting for Christine. Do you know where she is?
10. The earth is going / goes around the sun.


