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Angielskiego czasu 

Present Simple używa 

się do wyrażenia: 

1. Sytuacji stałych lub 

długotrwałych 

Where do you work? 

(Gdzie pracujesz? - 

pracujesz tam stale - 

to jest jakiś stan 

dopóki go nie zmienisz).  I live in Warsaw. (Mieszkam w Warszawie - mieszkam tam od 

jakiegoś czasu. To jest moje stałe miejsce zamieszkania). 

2. Zwyczajów i często wykonywanych czynności 

I usually get up at 6 o'clock. (Zazwyczaj wstaję o 6). She doesn't often play with us. 

(Ona nie gra z nami często). 

3. Faktów (prawa przyrody, fizyki, itp.) 

Water boils at 100°C. (Woda gotuje się w 100°C.) The sun rises in the East. (Słońce 

wschodzi na wschodzie.) Vegeterians don't eat meat. (Wegetarianie nie jedzą 

mięsa.) 

4. Uczuć 

I love going to the cinema. (Uwielbiam chodzić do kina.) She hates me. (Ona mnie 

nienawidzi.) They don't like animals in cages. (Oni nie lubią zwierząt w klatkach.) 

5. Opinii 

I think he's really smart. (Uważam, że on jest mądry.) She believes that we can't do it. 

(Ona uważa, że nie możemy tego zrobić.) He doesn't agree with you. (On się z tobą 

nie zgadza.) 

6. Harmonogramów (plany zajęć, rozkłady jazdy, itp.) 

The train leaves at 4 o'clock. (Pociąg odjeżdża o 4.) The movie starts in the evening. 

(Film zaczyna się wieczorem.) The show finishes at 8 o'clock. (Przedstawienie kończy 

się o 8.) 

Present Simple używa się z czasownikami, które wyrażają pewne niezmienne stany, 

fakty, takie jak prawa natury, przyrody, fizyki oraz opinie i uczucia (które są także 

stanami. 
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Harmonogramy takie jak rozkłady jazdy czy też plany lekcyjne są także pewnymi 

stanami, które się często nie zmieniają.  

 

She does't knows your name. ŹLE 

She doesn't know your name. DOBRZE 

Does he comes here often? - ŹLE 

Does he come here often? DOBRZE 

 

Czas Present Continuous dotyczy obecnej chwili i jej obrębu. Może to być nawet 

miesiąc, czy rok. Określa on czynność, która jest tymczasowa. Np. "czytam książkę" 

jest sytuacją tymczasową, która się zmieni kiedy ją przeczytam. Mogę w między 

czasie oglądać telewizję i wychodzić z domu, ale dalej mówię - "I'm reading a book". 

Wyrażam przez to tymczasową sytuację - nie w tym momencie, ale w obrębie 

teraźniejszości. Present Continuous zazwyczaj używa się z czasownikami, które 

wyrażają jakąś akcję. Kiedy mówię "I'm smelling" - wyrażam jakąś akcję - w tym 

wypadku "wącham"; "I'm feeling" - dotykam. Oczywiście są też inne znaczenia tych 

czasowników i niekoniecznie wyrażają one akcję. 

Czasu Present Continuous używamy do wyrażania: 

1. Czynności, które są wykonywane w tym momencie. 

I'm watching TV. (Oglądam telewizję.) She's going to school. (Ona idzie do 

szkoły.)They're playing cards. (Oni graja w karty.) 

2. Czynności, które są wykonywane w obrębie teraźniejszości. 

He's living In Warsaw. (On mieszka w Warszawie. - tylko w obrębie tego czasu, wiec 

jest to sytuacja tymczasowa.) We're reading "War and Peace". (Czytamy "Wojnę i 

Pokój". - niekoniecznie w tym momencie. Zaczęliśmy ale jeszcze nie skończyliśmy.) 

He's repairing his car. (On naprawia swój samochód. - patrz wyżej.) 

3. Przyszłości ( zaplanowane zdarzenia itp.) 

I'm leaving to Londyn tomorrow. (Jutro wyjeżdzam do Londynu.) 

She's taking grammar test on Friday. (Ona ma klasówkę z gramatyki w piątek.) Are 

you working next month? (Czy pracujesz w przyszłym miesiącu?) 

1. Czasowniki odwołujące się do zmysłów (słuch, smak, wzrok, dotyk, węch) są 

używane w Present Simple. Użycie tych czasowników w Present Continuous zmienia 

ich znaczenie.  
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hear (słyszeć) - (użycie tego czasownika w formie "continuous" oznacza coś innego. 

"I'm hearing his voice" - słyszę jego głos - ale nikt inny go nie słyszy - mam mały 

problem w swojej głowie) 

smell (pachnieć) - ("I'm smelling coffee" - wącham kawę - zmienia się znaczenie 

czasownika, który teraz wyraża jakąś akcję. W znaczeniu "pachnieć" - zawsze Present 

Simple). 

see (widzieć) - ("She's seeing him" - ona się z nim spotyka. W znaczeniu "widzieć" - 

zawsze Present Simple). 

feel (czuć) - (czasownik ten może oznaczać "czuć" jak również "dotykać"). 

 

2. Czasowniki nie występujące w Present Continuous: 

wyrażające stany emocjonalne i psychiczne (believe, doubt, feel (sądzić), hate 

imagine, know, like, dislike, love, prefer, realise, recognize, remember, see 

(rozumieć), suppose, think (sądzić), understand, want, wish)   

wyrażające reakcje na to co się usłyszy czy zobaczy ( agree, appear, astonish, 

deny, disagree, impress, look (wygląda), mean, please, promise, satisfy, seem, 

surprise)  

inne ( be, belong, concern, consist, contain, depend, deserve, fit, include, involve, 

lack, matter, measure (mieć wymiar), need, owe, own, possess, weigh (ważyć - mieć 

wagę). 

 

Czas Present Perfect jest kombinacją przeszłości i teraźniejszości. Jego początek jest 

w przeszłości, a koniec w momencie wypowiadania zdania, czyli teraźniejszości. 

Czasu Present Perfect używa się w następujących sytuacjach: 

1. Do wyrażenia czynności z przeszłości i jej wpływ na teraźniejszość. 

Nie określamy czasu zaistniałej w przeszłości czynności. To użycie podkreśla związek 

przyczynowo-skutkowy. Dobrym przykładem jest język kaszubski, który do dzisiejszego 

dnia stosuje tą formę czasownika, np.: "Mam to już wypite, czy zrobione".  

Używając Present Perfect w tym przypadku, podkreślamy skutek, a nie czas, w którym 

ta czynność została wykonana. 

She has gone to the store. (Poszła do sklepu) - Nie wiadomo kiedy to zrobiła i nie jest 

to istotne. Naważniejszym w tym zdaniu jest fakt, że tutaj jej nie ma i 

najprawdopodobniej jest na zakupach.  
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I have cleaned my room. (Posprzątałem swój pokój) - kiedy? - nie wiadomo, ale jest 

on czysty w tej chwili.  

They have bought a house. (Kupili dom) - kiedy? nie wiadomo, ale są w jego 

posiadaniu teraz. 

 

2. Do wyrażenia czynności, która zaczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej. 

I've known her for years. (Znam ją od lat) - moja znajomość z nią zaczęła się w 

przeszłości i trwa do chwili obecnej.  I've thought about you all day. (Myślałem o 

tobie cały dzień) 

3. Do wyrażenia doświadczeń. 

I have been to England twice. (Byłem w Anglii dwa razy) - Kiedy? W swoim życiu. Do 

tej pory. She's seen that movie. (Widziała już ten film) - Kiedy? W swoim życiu. Do tej 

pory. 

 

 

Present Perfect Continuous zaczyna się w przeszłości i trwa do momentu 

wypowiadania zdania. 

Present Perfect Continuous służy do: 

 

1. Wyrażania czynności, które zaczęły się w przeszłości i nadal trwają. 

Jest to bardzo podobne użycie do Present Perfect z tą różnicą, że nacisk położony 

jest na akcję i czas jej trwania. 

I've been thinking about you all day. (Myślę o tobie cały dzień) - kiedy? od jakiegoś 

czasu do teraz. Have you been waiting long? (Czy długo czekasz?) 

 

2. Wyrażenia czynności, które się właśnie skończyły ale dalej mają jakieś skutki w 

teraźniejszości widoczne na osobie wypowiadającej zdanie. 

I've been running. (Biegałem) - dlatego jestem zmęczony - skutek. You've been 

washing the car. (Myłeś samochód) - dlatego jesteś np: mokry. 

I've bought a house (Kupiłem dom) - mam go nadal - rezulatem tej akcji jest 

posiadanie domu, lub dom. 
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I've been buying a house (Kupuję lub kupiłem dom) - akcja może być 

nieukończona, w takim wypadku jestem w trakcie kupowania, szukam, lub 

załatwiam formalności związane z kupnem. 

 

 

Czasu Past Simple używa się do wyrażenia czynności, które odbyły się w przeszłości i 

nie mają one żadnego związku z teraźniejszością. 

Czas Past Simple jest typowym czasem do wyrażenia: 

1. Opisów zdarzeń z przeszłości i opowiadań (następujące po sobie zdarzenia)  

One day he decided that he didn't like spending so much time at his place due to a 

poor home organization, so he hired a home designer to rearrange all the furniture 

and redecorate the place. 

2. Czynności, które zostały wykonane w konkretnym czasie, który już jest 

zakończony. 

I got up at 6 o'clock. (Wstałem o 6). Tom read the news just to find out that nothing 

happened yesterday. (Tom przeczytał wiadomości by się dowiedzieć że wczoraj nic 

się nie wydarzyło). 

3. Zwyczaje w przeszłości 

We played football when we were children. (Graliśmy w piłkę jak byliśmy dziećmi) I 

studied math when I was at school.(Uczyłem się matematyki jak byłem w szkole) 

 

Podobnie jak Past Simple, czas Past Continuous dotyczy pewnego okresu w 

przeszłości.  

 

Past Simple pokazuje początek i koniec zdarzenia, np: "I went to the cinema" - 

pokazuje początek i koniec akcji. "I was going to the cinema" pokazuje środek tej 

akcji, moment jej trwania. 

 

 

 

 



ANGIELSKIE CZASY W PIGUŁCE 

7 
października 

2011 
 

 

Czasu Past Continuous używamy do: 

1. Mówienia o czynnościach, które były w trakcie trwania w jakimś określonym 

czasie w przeszłości 

I was watching TV when the telephone rang. (Oglądłam telewizję kiedy zadzwonił 

telefon) Jane was having a shower when suddenly someone knocked at the door. 

(Jane brała prysznic kiedy ktoś nagle zapukał do drzwi) 

2. Mówienia o czynnościach, które odbywały się jednocześnie 

Mark was taking a bath when Sue was lying in bed and waiting for him. (Mark kąpał 

się kiedy Sue leżała w łóżku i czekała na niego)  

They were talking loudly while Mary was trying to listen to the news on the radio. (Oni 

głośno rozmawiali podczas gdy Mary próbowała słuchać wiadomości w radio) 

3. Kiedy chcemy zaakcentować, że dana czynność była w trakcie trwania w 

przeszłości 

He was playing football. (On grał w piłkę nożną) I read a book. (Przeczytałem lub 

czytałem książkę) - Past simple traktuje czasownik "read" jako mający początek i 

koniec. I was reading a book (Czytałem książkę) - byłem w środku tej akcji - nie ma 

początku i końca. 

 

 

 

Czasu Past Perfect używa się do wyrażenia: 

1. Czynności, która miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości 

I had already left home when the telephone rang. (Wyszłam już z domu kiedy 

zadzwonił telefon) 

 

 

 

 

 

 



ANGIELSKIE CZASY W PIGUŁCE 

7 
października 

2011 
 

Czasu Future Simple używamy do: 

1. Przewidywania   

It will rain tomorrow. (Będzie jutro padać) Google will expend its services to include 

the European market. (Google rozszerzy swoje usługi o rynek europejski) 

2. Wyrażenia podejmowanych w momencie mówienia decyzji 

I will ask him to call you. (Poproszę go aby do ciebie zadzwonił) 

3. Oferowania pomocy, proszenia o pomoc, prośby o jakąś przysługę 

Will you help me to clean my room? (Pomożesz mi posprzątać mój pokój?) Will you 

please open the window? (Czy mógłbyś, proszę, otworzyć okno?) 

 

 

Czasu Future Continuous używamy do: 

1. Wyrażenia akcji przerwanej w przyszłości 

I will be eating dinner when he comes to see me tonight. (Będę jadł obiad kiedy on 

przyjdzie mnie odwiedzić dziś wieczorem) At 10 o'clock tonight I will still be working 

hard. (Dziś o 10 wieczorem wciąż będę ciężko pracował) 

2. Wyrażenia dwóch akcji dziejących się w tym samym czasie 

While Tom is cleaning his room, John will be doing the washing-up. (Podczas gdy Tom 

będzie sprzątał swój pokój, John będzie zmywał naczynia) 

 

 

 

 


