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Present Simple
Tego czasu uŜywamy:
* gdy mówimy o ogólnych faktach, stanach, które są zwykle prawdziwe i
rzeczach, które się nie zmieniają:
Mammals feed their young with milk. Egypt is in North Africa. The Earth goes round the Sun.

* gdy mówimy o stanach, które dzieją się przez cały czas albo regularnie się
powtarzają (np. o naszych codziennych zajęciach, nawykach, zwyczajach):
Ernesto comes from Mexico. My parents are tall. Michael doesn’t smoke. (as a rule) I
sometimes lose my money. (repeatedly) What time do they usually start work? We visit our
parents twice a week.

* gdy mówimy o uczuciach i opiniach (love, hate, believe, etc.)
Harry hates James Bond films. I think motor racing is more dangerous than gliding.

* Gdy uŜywamy czasowników takich, jak: want, know, prefer, need, understand,
mean, seem, remember, must , z czasownikami dotyczącymi zmysłów see, hear,
smell, sound, taste, a takŜe, gdy powiedzenie czegoś jest zrobieniem tego (np.
przeproszenie): apologise, promise, suggest, agree, refuse etc.
I need some water, quick! (not: I’m needing).
I don’t remember his name. Something smells
very nice here. Are you baking a cake?
I promise I won’t do that again.

* Często teŜ uŜywamy Present Simple, gdy relacjonujemy zakończone
wydarzenia, np. opowiadamy film lub dowcip:
...and then that guy comes and the gangsters see him and start shooting, so he jumps over
the wall and runs. They chase him, but he escapes...

Present Continuous
UŜywamy go, gdy mówimy o:
 czynnościach, które dzieją się właśnie teraz, kiedy to mówimy
You are reading about Present Continuous Tense. Look at Betty, she is waving at us.

•

czynnościach, które się zaczęły i jeszcze trwają (choć nie musi to być coś,
co robimy dokładnie teraz)

I’m reading a fascinating book. I’ll lend it to you when I finish.

•

czynnościach, które dzieją się tymczasowo i wiadomo, Ŝe wkrótce się
kończą

I don’t have a flat now and I’m living in a tent for a while.

•

zmianach

The Earth’s climate is growing warmer.

•

The financial situation is getting worse and worse.

planach, których jesteśmy pewni, zwłaszcza na najbliŜszą przyszłość

- What are you doing tomorrow? - I’m flying to New Zealand.

•

Czasem uŜywamy go, by mówić o rzeczach, które dzieją się regularnie, ale
są irytujące.

My boss is always phoning in the middle of my favourite TV series.
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Past Simple
UŜywamy go by mówić o dokonanych wydarzeniach z przeszłosci
Maths and science were my favourite subjects at school. Was the weather good while you were
on holiday? My grandparents got married 60 years ago. They lived in the country and then they
moved to the city. What did Mark do when he heard the news? I didn’t sleep well last night.

Past Continuous
UŜywamy go wtedy, gdy chcemy powiedzieć o wydarzeniach, które działy się w
jakimś momencie w przeszłości (waŜne jest, Ŝe się działy, mniej waŜne, Ŝe się
stały, zakończyły). Często uŜywamy go przy opowiadaniu.
I was eating a cake when a bee bit me. The sun was shining and birds were singing.
(at a police station)- What were you doing yesterday at ten p.m.? – I was driving home, officer.
This time last year Mr. Seawater was rather busy. He was making a new film and he was playing
in a TV series.

Present Perfect
UŜywamy go, gdy mówimy:
* O naszych Ŝyciowych doświadczeniach i osiągnięciach
I’ve been to Japan. I have flown by plane several times but I haven’t flown by helicopter.

* wydarzeniach, które miały miejsce w przeszłości, ale mają wyraźny wpływ na
teraźniejszość, zwłaszcza, gdy podkreślamy, Ŝe coś juŜ się stało albo jeszcze się
nie stało.
Someone has stolen my passport. (so I don’t have it now)
You haven’t washed the dishes yet. (so they are still dirty)

* sytuacjach, które się zaczęły w przeszłości i wciąŜ trwają, lub wydarzyły się w
okresie, który jeszcze trwa:
How long have you been married? He has called me six times today. (until now – and he can still
We have had pizza four times this week – let’s have something else.
How’s Penny? – I don’t know, I haven’t seen her for a long time.
Look: Harlan Coben has written many crime stories (and as long as he is alive, he can write some
more). Agatha Christie wrote many crime stories (and she can’t write any more, as she is dead).

call me the seventh time)

! Nie uŜywamy go, gdy:
* Mówimy, kiedy coś się stało
I tried Japanese food when I was in Japan five years ago.

Podajemy więcej szczegółów
- I have broken the hairdryer, I’m afraid. – How did you manage to do it? – I dropped it into the
water.
Where have you been? I was worried about you.

* Mówimy o czymś, co się wydarzyło w odległej przeszłości, nawet, jeśli moŜna się
doszukać wpływu na teraźniejszość
The Wright brothers invented the plane,
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Present Perfect Continuous
UŜywamy go, by mówić o:
* sytuacjach, które zaczęły się w przeszłości i nadal trwają lub regularnie
powtarzają:
Randy has been playing computer games for two hours. I have been learning English for
five years now. We have been watching this series from the very beginning - and we haven’t
missed a single episode.

* wydarzeniach, które dopiero co się skończyły, zwłaszcza, gdy widzimy ich
skutki
- Your eyes are red. Have you been crying? – I have been cutting onions.

* czynnościach, które się zaczęły i nie jest dla nas waŜne, czy się skończyły czy
nie – waŜna jest sama czynność lub czas jej trwania:
I have been working hard all this week. Someone has been using my computer!
Look: Someone has been drinking my beer! (there is less of it in my glass) Someone has drunk my
beer! (my glass is empty)
I have been writing all morning. (here the length of the activity is important)
I have written five pages. (here the effect is important)

Past Perfect
UŜywamy go, gdy mówimy o sprawach, które stały się przed rozpoczęciem
naszego opowiadania: gdy mówimy o czymś, co stało się w przeszłości, a potem o
czymś, co stało się jeszcze wcześniej.
They arrived at the airport and realised they had left their tickets at home.
When I got home, dinner was ready. Tobias had made it. (First Tobias made the dinner and then
I got home. But my return is the starting point of the story.)
Compare: When I got home, Tobias made dinner. (First I got home and then he made dinner.)
When I got home, Tobias was making dinner. (He was in the middle of making it when I got
home.)

UŜywamy go tez jako formy przeszłej Present Perfect
In the present: Isabel is glad to see Ralph. She hasn’t seen him for ages.

I’m a bit scared. I have never ridden a camel before.
In the past: Isabel was glad to see Ralph. She hadn’t seen him for ages.

I was a bit scared. I had never ridden a camel before.
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