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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 pytania.

NAWYKACH,PRZYZWYCZAJENIACH, CZYNNOŚCIACH RUTYNOWYCH 
I POWTARZAJĄCYCH SIĘ

WYDARZENIACH ZAPLANOWANYCH W HARMONOGRAMIE DNIA,
PROGRAMIE WYDARZEŃ LUB REPERTUARZE

Does Sandra live in Spain?

Czy Sandra mieszka w Hiszpanii?

Do you take the bus to school?

Czy jedziesz autobusem do szkoły?

PRAWDACH OGÓLNYCH
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WSTĘP

1
Czasu Present Simple używamy do mówienia o:

Does the plane to Leeds depart from this gate?

Czy samolot do Leeds odlatuje z tej bramki?

2

3
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Jeżeli główny czasownik jest czasownikiem ‘być’, czyli: ‘to be’,
wtedy nie używamy czasownika posiłkowego ‘do/does’
w pytaniach. Używamy odpowiedniej formy czasownika ‘to be’,
czyli: am/is/are:

I/you/we/they

he/she/it

I/you/we/they

he/she/it

work/do/like...?

work/do/like...?
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PYTANIA

Do we have time?

Czy mamy czas?

Does she like her gift?

Czy ona lubi swój prezent?

UWAGA
KIEDY GŁÓWNYM CZASOWNIKIEM JEST CZASWONIK BE (BYĆ)

I...?

you/we/you/they...?

he/she/it...?

Are you hungry?

Czy jesteś głodny/głodna?

Is he busy?

Czy on jest zajęty?

?

verb...?

verb...?

PYTANIA W CZASIE PRESENT SIMPLE

Podmiot Czasownik główny

Podmiot

Do

Does

Operator pytania

Do

Does

Am

Is

Are

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

ĆWICZENIA

??
?

?
?
?

1- _____ Jimmy _______ (play) football?

2- Where ____ you ______ (live)?

3- Where _______ (be) your house?

4- _____ Jen and Russ _______ (like) pizza?

5- ______ Tom _______ (like) horror films?

6- _____ (be) it Wednesday or Thursday today?

7- How ______ it _______ (work)?

8- When ______ the next train _______ (come)?

9- Where _____ Philip usually ____ (go) on Fridays?

10- Why _____ Erica and Julie _______ (argue) all the time?

11- _____ (be) Tom your brother?

12- ______ Jake _____ (know) any good mechanics?

13- Why _____ (be) you always late?

14- _____ William ______ (want) to buy a new car?

15- What time _______ (be) it?
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Uzupełnij poniższe zdania czasownikiem w nawiasach w prawidłowej formie.

ĆWICZENIA

??
?

?
?
?

16- How long _____ you ______ (wait) for the bus every
morning?

17- How much ____ a one way ticket to Leeds _____ (cost)?

18- _____ you ______ (know) how to swim?

19- What _______ (be) your favourite film?

20- ____ (be) it usually sunny where you live?
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ODPOWIEDZI

??
?

?
?
?

1- Does Jimmy play football?

2- Where do you live?

3- Where ’s / is your house?

4- Do Jen and Russ like pizza?

5- Does Tom like horror films?

6- Is it Wednesday or Thursday today?

7- How does it work?

8- When does the next train come?

9- Where does Philip usually go on Fridays?

10- Why do Erica and Julie argue all the time?

11- Is Tom your brother?

12- Does Jake know any good mechanics?

13- Why are you always late?

14- Does William want to buy a new car?

15- What time is it?
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16- How long do you wait for the bus every morning?

17- How much does a one way ticket to Leeds cost?

18- Do you know how to swim?

19- What ’s / is your favourite film?

20- Is it usually sunny where you live?

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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PODMIOT

?
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sick
chory/chora/chorzy

well
czuję/czują się dobrze

clever
sprytny/sprytna/sprytni

rich
bogaty/bogata/bogaci

you
Ty/Wy

rysuję/rysujesz/rysujemy/
rysujecie/rysują od czasu do czasu

w nocy

they
Oni

Do
Czy

Do
Czy

Do
Czy

Do
Czy

Do
Czy

+
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Am
Czy jestem

Are
Czy jesteś/Czy jesteśmy/
Czy jesteście/Czy są

Are
Czy jesteś/Czy jesteśmy/
Czy jesteście/Czy są

Are
Czy jesteś/Czy jesteśmy/
Czy jesteście/Czy są

Are
Czy jesteś/Czy jesteśmy/
Czy jesteście/Czy są

You
Ty/Wy

We

They

You
Ty/Wy

CZASOWNIKOPERATOR

I
ja

DOPEŁNIENIE+ +

eat
jem/jesz/je/jemy/jecie/jedzą

most of the time

przez większość czasu

practice
ćwiczę/ćwiczyszćwiczysz/
ćwiczymy/ćwiczycie/ćwiczą

sometimes

czasem

draw from time to time

you
Ty/Wy

we
My

My

Oni

at noon

w południe

sleep
śpię/śpisz/śpi/śpimy/
śpicie/śpią

at night

I
Ja

poor
biedny/biedna/biedni

cook
gotuję/gotujesz/gotujemy/
gotujecie/gotują

+ ?

?

?

?

?

?

PODMIOTBYĆ PRZYMIOTNIK. ?+ ++
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PODMIOT

stupid

curious

she
ona

rysuję/rysujesz/rysujemy/
rysujecie/rysują od czasu do czasu

w nocy

+

WWW.SUNCO.EDU.PL

she

he
on

he
on

it
to

Does
Czy

Does
Czy

Does
Czy

Does
Czy

Does
Czy

Is
Czy jest

?

?

?

?

?

smart
mądry/mądra/madrzy

silly
głupkowaty/głupkowata/

głupkowaci

głupi/głupia

ciekawy/ciekawa/ciekawi

ona

CZASOWNIKOPERATOR DOPEŁNIENIE+ +

eat
jem/jesz/je/jemy/jecie/jedzą

most of the time

przez większość czasu

practice
ćwiczę/ćwiczysz/ćwiczy/
ćwiczymy/ćwiczycie/ćwiczą

sometimes

czasem

draw from time to time

at noon

w południe

sleep
śpię/śpisz/śpi/śpicie/śpią

at night

uninterested
niezainteresowany/niezainteresowana/

niezainteresowani

cook
gotuję/gotujesz/gotujemy/
gotujecie/gotują

+ ?
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PODMIOTBYĆ PRZYMIOTNIK. ?+ ++

Is
Czy jest

Is
Czy jest

Is
Czy jest

Is
Czy jest

she
ona

he
on

it
to

she
ona

he
on
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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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