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Lekcja 5 Czas Present Perfect

Za pomocà czasu Present Perfect opisujemy wydarzenie, które mia∏o miejsce
w przesz∏oÊci, lecz jego skutki odczuwamy w teraêniejszoÊci, w momencie
mówienia lub czynnoÊci, które zosta∏y wykonane w przesz∏oÊci, ale nie jest wa˝ne
kiedy. Istotà czasu Present Perfect jest jego nawiàzanie do teraêniejszoÊci. Budujàc
zdania u˝ywamy czasownika posi∏kowego have lub has, dla trzeciej osoby liczby
pojedynczej, oraz formy imies∏owowej czasownika, tzw. Past Participle. W przypadku
czasowników regularnych, imies∏ów tworzymy dodajàc do bezokolicznika koƒcówk´
-ed. Z czasownikami nieregularnymi u˝ywamy tzw. trzeciej formy z tabeli 
czasowników.

I have washed the dishes. – Pozmywa∏em naczynia.

You have been to London twice, haven’t you? – By∏eÊ w Londynie 2 razy, nieprawda˝?

He has opened his own business. – On otworzy∏ swój w∏asny biznes.

We have bought new furniture for our flat. – KupiliÊmy do naszego mieszkania

nowe meble.

The batteries in my MP3 player have run out. – Baterie w moim odtwarzaczu

MP3 wyczerpa∏y si´.

Czasu Present Perfect u˝ywamy cz´sto mówiàc o swoich doÊwiadczeniach ˝yciowych.
Dok∏adny czas, w którym dane wydarzenie mia∏o miejsce, nie jest istotny. Charakterystyczne
dla tego u˝ycia sà takie okreÊlenia i zwroty jak ever (kiedykolwiek), never (nigdy),
yet (jeszcze), so far (jak dotàd), it’s the first time (po raz pierwszy). Oto przyk∏adowe
zdania:

Have you ever eaten shrimps? – Czy kiedykolwiek jad∏eÊ krewetki?

I have never been to Singapore. – Nigdy nie by∏em w Singapurze.

He has written several books so far. – Napisa∏ jak dotàd kilka ksià˝ek.

We haven’t seen “Pirates of the Carribean” yet. – Nie widzieliÊmy jeszcze 

„Piratów z Karaibów”.

It’s the first time I have driven a car. – Po raz pierwszy prowadz´ samochód.

Czasu tego u˝ywamy tak˝e mówiàc o wydarzeniach, które mia∏y miejsce stosunkowo
niedawno, a ich skutki odczuwamy w chwili obecnej. W zdaniach nawiàzujàcych 
do niedawnych wydarzeƒ, wyst´pujà cz´sto okreÊlenia czasu takie jak just (w∏aÊnie),
already (ju˝), recently (niedawno). Na przyk∏ad:

I’ve already reserved a table for two. – Zamówi∏em ju˝ stolik dla dwóch osób.

My friend has recently given up smoking. – Mój przyjaciel rzuci∏ niedawno palenie.

It’s just stopped raining. – W∏aÊnie przesta∏o padaç.

Mimo i˝ w czasie Present Perfect nie okreÊla si´ dok∏adnie, kiedy dana czynnoÊç mia∏a
miejsce, mo˝na okreÊliç moment, który stanowi punkt odniesienia w nawiàzaniu do chwili
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obecnej. U˝ywa si´ wtedy takich okreÊleƒ czasu jak since (od), for (przez), a w pytaniach
how long (jak d∏ugo), np.:

I’ve worked for this company since October. – Pracuj´ w tej firmie od paêdziernika.

We haven’t seen each other for ages. – Nie widzieliÊmy si´ od wieków.

How long have you known him? – Jak d∏ugo go znasz?

Tworzenie pytaƒ

Pytania zamkni´te tworzymy przez inwersj´, czyli przestawienie czasownika
posi∏kowego have lub has na poczàtek zdania. Pytania szczegó∏owe tworzymy 
w ten sam sposób, dodajàc równie˝ na poczàtek pytania odpowiedni zaimek 
pytajàcy: what (co), who (kto), where (gdzie), why (dlaczego). Forma czasownika
g∏ównego pozostaje bez zmian, jest taka sama jak w zdaniu twierdzàcym. 
Oto przyk∏ady:

Have you seen my gloves? – Widzia∏eÊ mo˝e moje r´kawiczki?

How many times has she read this book? – Ile razy ona czyta∏a t´ ksià˝k´?

Where have you been? – Gdzie by∏eÊ?

How many plays has he written so far? – Ile sztuk napisa∏ do tej pory?

Why haven’t they told us about the accident? – Dlaczego nie powiedzieli nam 

o wypadku?

How long have you lived here? – Jak d∏ugo tu mieszkacie? 

Warto zauwa˝yç, ˝e w czasie Present Perfect nie u˝ywa si´ pytaƒ rozpoczynajàcych si´
zaimkiem when (kiedy). Mo˝na jednak w czasie Present Perfect zapytaç o czas trwania
danej czynnoÊci, gdy nawiàzuje ona do chwili obecnej:

How long have you been married? – Jak d∏ugo jesteÊcie ju˝ ma∏˝eƒstwem?

ale:
When did you get married? – Kiedy si´ pobraliÊcie?

How many times have you taken your driving test? – Ile razy ju˝ zdawa∏eÊ egzamin

na prawo jazdy?

ale:
When did you pass your driving test? – Kiedy zda∏eÊ ezgamin na prawo jazdy?
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