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Doug doesn’t like football.

Doug nie lubi piłki nożnej.

Czasu Present Simple używamy do mówienia o ogólnych prawdach, nawykach, rutynowych i
powtarzających się czynnościach, oraz wydarzeniach zaplanowanych w harmonogramie dnia,
programie wydarzeń czy repertuarze.

Spójrzmy teraz bliżej na zastosowanie czasu Present Simple oraz przykładowe zdania przeczące.

NAWYKACH,PRZYZWYCZAJENIACH, CZYNNOŚCIACH RUTYNOWYCH 
I POWTARZAJĄCYCH SIĘ

I don’t work on Sundays.

Ja nie pracuję w niedziele.

SUN

PRAWDACH OGÓLNYCH
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WSTĘP

1
Czasu Present Simple używamy do mówienia o:

WYDARZENIACH ZAPLANOWANYCH W HARMONOGRAMIE DNIA,
PROGRAMIE WYDARZEŃ LUB REPERTUARZE

The film doesn’t start until ten.

Film nie rozpoczyna się przed 10:00.

2

3
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Jeżeli główny czasownik jest czasownikiem ‘być’, czyli: ‘to be’,
wtedy nie używamy czasownika posiłkowego ‘don’t/doesn’t’
w przeczeniach. Używamy odpowiedniej formy czasownika ‘to
be’, czyli ’m not/isn’t/aren’t:

Podmiot + be + not

I/you/we/they

he/she/it

do not / don't

does not / doesn't

I/you/we/they

he/she/it

don't work/don't do/ don't like

doesn't work/doesn't do/doesn't like
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PRZECZENIA

We don't know them.

Nie znamy ich.

He doesn't eat junk food.

On nie je fast foodów.

UWAGA
KIEDY GŁÓWNYM CZASOWNIKIEM JEST CZASOWNIK BE (BYĆ)

I

you/we/you/they

he/she/it

'm not/am not

're not/are not/aren't

's not/is not/isn't

I’m not interested in art.

Ja nie jestem zainteresowana sztuką.

She isn’t happy.

Ona nie jest szczęśliwa.

-
verb

verb

ZDANIA PRZECZĄCE W CZASIE PRESENT SIMPLE

Podmiot Operator przeczący Czasownik główny

Podmiot Czasownik + Przeczącenie

Skracanie
You're not
She's not

You aren't
She isn't

https://sunco.edu.pl/pl/
https://www.facebook.com/SuncoLanguageSchool/
https://www.linkedin.com/company/5357520/
https://www.youtube.com/channel/UCm9hYNPMfcrx1MkwwONPUbw
https://twitter.com/SchoolSunco
https://sunco.edu.pl/


PERFECT

WWW.SUNCO.EDU.PL

PRACTICE
MAKES
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Uzupełnij poniższe zdania czasownikiem w nawiasach w prawidłowej formie.

ĆWICZENIA

1- He _____________ (not do) any sport.

2- They ____________ (not watch) television.

3- Ron ___________ (not like) rap music.

4- Clare __________ (not clean) her flat, she has a
housekeeper.

5- We _________ (not have) any time to waste. We must hurry!

6- Jeff _________ (not work) on Thursdays. He has the day off.

7- Todd and Sylvia __________ (not be) together. They’re just friends.

8- Harry __________ (not walk) to work very often. He usually gets a ride.

9- You __________ (not have to) wait for me if you ________ (not want) to.

10- I ____________ (not be) surprised to hear the news.

11- Helen _________ (not know) how to swim.

12- The 13th of April _______ (not be) a holiday. It’s a working day.

13- Marek ___________ (not understand) English very well.

14- Susan ___________ (not have) a dog.
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Uzupełnij poniższe zdania czasownikiem w nawiasach w prawidłowej formie.

ĆWICZENIA

15- I ________ (not go) to the gym very often.

16- They ________ (not like) horror films.

17- Frank _________ (not be) a teacher.

18- Eddy and Wally ________ (not be) reliable.

19- Stu ________ (not feel) well.

20- She _____ usually _____ (not eat) at home.
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ODPOWIEDZI

1- He does not do / doesn’t do any sport.

2- They do not watch / don’t watch television.

3- Ron does not like / doesn’t like rap music.

4- Clare does not clean / doesn’t clean her flat, she has a  housekeeper.

5- We do not have / don’t have any time to waste. We must hurry!

6- Jeff does not work / doesn’t work on Thursdays. He has the day off.

7- Todd and Sylvia are not / aren’t together. They’re just friends.

8- Harry does not walk / doesn’t walk to work very often. He usually gets a 
    ride.

9- You do not have to / don’t have to wait for me if you do not want / don’t 
    want to.

10- I am not / ‘m not surprised to hear the news.

11- Helen does not know / doesn’t know how to swim.

12- The 13th of April is not / isn’t a holiday. It’s a working day.

13- Marek does not understand / doesn’t understand English very well.

14- Susan does not have / doesn’t have a dog.
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15- I do not go / don’t go to the gym very often.

16- They do not like / don’t like horror films.

17- Frank is not / isn’t a teacher.

18- Eddy and Wally are not / aren’t reliable.

19- Stu does not feel / doesn’t feel well.

20- She does not / doesn’t_ usually _eat at home.

ODPOWIEDZI
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PODMIOT CZASOWNIK DOPEŁNIENIE+ +

PODMIOT CZASOWNIK DOPEŁNIENIE+ +
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UKŁADANKA ZDAŃUKŁADANKA ZDAŃ

PODMIOT
W drugim przykładzie podmiot i czasownik nie pasują do siebie, co
oznacza, że forma podmiotu lub czasownika nie jest odpowiednia,
np. nie możesz powiedzieć: 'She work'. Jeżeli masz możliwość to
wydrukuj strony poniżej i pościcz układanie zdań w tym czasie. 

Na kolejnych stronach zamieściliśmy przykłady budowania zdań z
czasem Present Simple. Pamiętaj, że czasownik z końcówką '-s'
połączy się tylko z podmiotem w 3 osobie liczby pojedynczej
(He/She/It). W celu odróżnienia tych podmiotów i czasowników
zaznaczyliśmy je innymi kształtami, zwróć uwagę poniżej:  

.+

.+
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're not/are not/aren't

PODMIOT NIE BYĆ+

PODMIOT

I

PRZECZENIE DOPEŁNIENIE+ +

Ja

don't drive
nie prowadzę/nie prowaszisz/ 
nie prowadzimy/nie prowadzicie/
nie prowadzą

a lot
dużo

You
Ty/Wy

don't run
nie biegam/nie biegasz/
nie biegamy/nie biegacie/nie biegają

often
często

don't sleep
nie śpię/nie śpisz/nie śpimy/
nie śpicie/nie śpią

usually
zazwyczaj

You
Ty/Wy

You
Ty/Wy

We
My

We
My

They
Oni

They
Oni

until the morning

do rana

don't cook
nie gotuję/nie  gotujesz/nie gotujemy/
nie gotujecie/ nie gotują

at 6 o'clock
o szóste godziniej

I

You
Ty/Wy

Ja
'm not/am not
nie jestem

nie jesteś/nie jesteśmy/
nie jesteście/nie są

PRZYMIOTNIK.+

lazy
leniwy/leniwa/leniwi

weak
słaby/słaba/słabi

strong
silny/silna/silni

shy
nieśmiały/nieśmiała/

nieśmiali.

sociable
towarzyski/towarsyka/

towarzyscy.

don't start
nie zaczynam/nie zaczynasz/
nie zaczynamy/nie zaczynacie/nie zaczynają

're not/are not/aren't
nie jesteś/nie jesteśmy/
nie jesteście/nie są

're not/are not/aren't
nie jesteś/nie jesteśmy/
nie jesteście/nie są

're not/are not/aren't
nie jesteś/nie jesteśmy/
nie jesteście/nie są

.
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PODMIOT NIE BYĆ+

's not/is not/isn't
nie jest

PRZYMIOTNIK.+

excited
podeksytowany/podeksytowana

friendly
przyjazny/przyjazna

expensive
drogi/droga

healthy
zdrowy/zdrowa

beautiful
piękny/piękna

PODMIOT DOPEŁNIENIE.+ +

He
on

at all.
wcale.

She
Ona

well.
dobrze.

It
To

very long.
bardzo długo.

He
on

She
Ona

too much.
za dużo.

in the afternoon.
po południu.

He
on

She
Ona

It
To

He
on

She
Ona

doesn't drive
nie prowadzi

doesn't run
nie biega

doesn't sleep
nie śpię/nie śpisz/nie śpimy/
nie śpicie/nie śpią

doesn't cook
nie gotuje/nie  gotujesz/nie gotujemy/
nie gotujecie/ nie gotują

doesn't start
nie zaczynam/nie zaczynasz/
nie zaczynamy/nie zaczynacie/nie zaczynają

's not/is not/isn't
nie jest

's not/is not/isn't
nie jest

's not/is not/isn't
nie jest

's not/is not/isn't
nie jest

.
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W grupie na Facebooku 'Pozytywna nauka języka angielskiego'
dzielimy się z Tobą regularną dawką wiedzy, motywacji i
inspiracji z zakresu nauki języka angielskiego. W tej samej grupie
mamy również co tydzień spotkania na żywo, które nazywamy
'ENSPRESSO', możesz zadawać nam pytania związane z językiem
angielskim i na nie odpowiemy. 

Dodatkowo, na naszym kanale na YouTube poznasz nowy idiom
co tydzień. Zapraszamy  Ciebie serdecznie do korzystania z wiedzy,
którą się dzielimy z Tobą!

1    1
IDIOMS

Skorzystaj z naszych darmowych materiałów
do nauki języka angielskiego
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Poznawaj przydatne zwroty, słowa oraz poprawny sposób wymowy i
gramatyczne struktury, abyś mógł komunikować się w języku
angielskim w jakiejkolwiek sytuacji się znajdziesz dzięki
naszemu kursowi online. 

Ucz się regularnie z nami

Możesz uczyć się kiedy chcesz i
powtarzać lekcje wielokrotnie za
stałą miesięczną opłatę bez
żadnych umów i zobowiązań,
przyłączasz się i rezygnujesz
kiedy chcesz. 
Koniecznie sprawdź szczegóły
i zapisz się do
superbohaterskiej drużyny!

WWW.SUNCO.EDU.PL/BOHATER

Znajdziesz w nim usystematyzowaną wiedzę uporządkowaną w
lekcje podzielone na moduły tematyczne. W kursie masz wszystko,
czego potrzebujesz do nauki języka angielskiego. Założenie jest takie,
że zaczynamy od lekcji najbardziej podstawowych i ich poziom
stopniowo wzrasta. Po zapisaniu się od razu otrzymujesz dostęp
do całej biblioteki lekcji.

Przyłączając się do nas masz 7-dniowy bezpłatny okres
próbny, żebyś mogła/mógł na spokojnie zobaczyć czy taka
forma uczenia się języka angielskiego jest dla Ciebie i
Twoich bliskich. Możesz zacząć uczyć się już dziś i rozwijać
swoje umiejętności językowe. 
Działamy Mistrzu!!!
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