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PRAWDACH OGÓLNYCH

It  rains a lot in England.

NAWYKACH,PRZYZWYCZAJENIACH, CZYNNOŚCIACH RUTYNOWYCH 
I POWTARZAJĄCYCH SIĘ

Joe wakes up at 6:30 am every day.

Joe budzi się codziennie o 6:30.

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.
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WSTĘP

1
Czasu Present Simple używamy do mówienia o:

2

3 WYDARZENIACH ZAPLANOWANYCH W HARMONOGRAMIE DNIA,
PROGRAMIE WYDARZEŃ LUB REPERTUARZE

The train leaves at 7:00 pm.

W Anglii dużo pada.

Pociąg odjeżdża o 19:00.
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I/you/we/they

he/she/it

verb

verb+s

I/you/we/they

he/she/it

work/do/like

works/does/likes
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ZDANIA TWIERDZĄCE W CZASIE PRESENT SIMPLE

ZDANIA TWIERDZĄCE

I like pizza.

Ja lubię pizzę.

She works on Fridays.

Ona pracuje w piątki.

UWAGA
KIEDY GŁÓWNYM CZASOWNIKIEM JEST CZASOWNIK BE (BYĆ)
musimy go odmienić odpowiednio w zależności od osoby.

I
 

you/we/you/they
 

he/she/it

'm/am
 

're/are
 

's/is

I'm tired.

Jestem zmęczony/zmęczona

He is hungry.

On jest głodny.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Często używamy skróconą formę w mowie, a pełną w formalnej pisowni.

+

Do czasowników w 3 os. l.p. dodajemy do czasownika końcówkę -s, np. like >> likes, 
ale jest kilka wyjątków: 
Do czasowników zakończonych na: s, ss, sh, ch, o
dodajemy -es

Do czasowników zakończonych na spółgłoskę +
y, wymieniamy y na i oraz dodajemy -es

go >> goes wash >> washes

study >> studies
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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- She _______ (like) swimming.

2- They _______ (go) to the gym once a week.

3- It _________ (look) broken.

4- I _________ (want) to be the first one.

5- Shelly _________ (know) how to braid hair.

6- Our plane _________ (leave) at 8:30 AM.

7- I usually _______ (go) to bed at 10 PM.

8- David ________ (walk) to school every day.

9- We _________ (swim) at the pool on weekends.

10- You _______ (spend) too much money on clothes.

11- What a bookworm! Fred _______ (read) so many books!

12- Sarah ______ (clean) her flat at least once a week.

13- It _______ (cost) too much.

14- Joe has to ______ (drive) to work every day because he lives far away.

15- Jessica really _______ (like) gardening. She ______(spend) a lot of time in

the backyard.
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Uzupełnij poniższe zdania czasownikiem w nawiasach w prawidłowej formie.

ĆWICZENIA

16- Charles _________ (watch) TV every day after school.

17- Tom and Steve ________ (go) fishing once a month.

18- Shelly ____ (be) a movie star. She _____ (be) famous.

19- I ____ (like) pizza. It ____ (be) my favourite type of food.

20- Doug regularly ________ (travel) on business to many countries in the EU.
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ODPOWIEDZI

1- She likes swimming.

2- They go to the gym once a week.

3- It looks broken.

4- I want  to be the last one.

5- Shelly knows how to braid hair.

6- Our plane leaves at 8:30 AM.

7- I usually go to bed at 10 PM.

8- David walks to school every day.

9- We swim at the pool on weekends.

10- You spend too much money on clothes.

11- What a bookworm! Fred reads so many books!

12- Sarah cleans her flat at least once a week.

13- It costs too much.

14- Joe has to drive to work every day because he lives far away.

15- Jessica really likes gardening. She spends a lot of time in the backyard.
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16- Charles watches TV every day after school.

17- Tom and Steve go fishing once a month.

18- Shelly ’s/is a movie star. She’s/is famous.

19- I like pizza. It‘s/is my favourite type of food.

20- Doug regularly travels on business to many countries in the EU

ODPOWIEDZI
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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 poćwicz układanie zdań w tym czasie. 

PODMIOT CZASOWNIK DOPEŁNIENIE.+ +

PODMIOT CZASOWNIK DOPEŁNIENIE.+ +

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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UKŁADANKA ZDAŃ

PODMIOT

UKŁADANKA ZDAŃ
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PODMIOT BYĆ+

PODMIOT

I

CZASOWNIK DOPEŁNIENIE.+ +

Ja

work
pracuję/pracujesz/pracujecie/
pracujemy/pracują

on Mondays.
w poniedziałki.

You
Ty/Wy

go
idę/idziesz/idziecie/
idziemy/idą

often.
często.

exercise
ćwiczę/ćwiczysz/ćwiczymy/
ćwiczycie/ćwiczą

every day.
codziennie.

You
Ty/Wy

You
Ty/Wy

We
My

We
My

They
Oni

They
Oni

on the weekend.

w weekend.

relax
relaksuję się/relaksujesz się/
relaksujemy się/ relaksujecie się

study
studiuję/studiujesz/studiujemy/
studiujecie/studiują

in the evening.
wieczorem.

I

You
Ty/Wy

Ja
'm/am
jestem

're/are
jesteś/jesteście

're/are
jesteśmy

're/are
jesteś/jesteście

're/are
są

PRZYMIOTNIK+

tired
zmęczony/zmęczona/

zmęczeni

hungry
głodny/głodna/głodni

surprised
zaskoczony/zaskoczona/

zaskoczeni

bored
znudzony/znudzona/

znudzeni

interested
zainteresowany/zainteresowana/

zainteresowani

.+
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PODMIOT BYĆ+

's/is
jest

PRZYMIOTNIK.+

happy
szczęśliwy/szczęśliwa/

szczęśliwi

sad
smutny/smutna/

smutni

angry
zły/zła/źli

crazy
szalony/szalona/szaleni

ambitious
ambitny/ambitna/ambitni

PODMIOT CZASOWNIK+S DOPEŁNIENIE+ +

He
on

works
pracuje

during the week.
w ciągu tygodnia.

She
Ona

goes
idzie

once a month.
raz w miesiącu.

It
To

studies
studjuje

all the time.
cały czas.

He
on

She
Ona

exercises
ćwiczy

relaxes
relaksuje się

too much.
za dużo.

very rarely
bardzo rzadko

He
on

She
Ona

It
To

He
on

She
Ona

's/is
jest

's/is
jest

's/is
jest

's/is
jest

.
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.
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.+
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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 14-dniowy okres gwarancji
zwrotu pieniędzy, żebyś mogła/mógł na spokojnie zobaczyć
czy taka forma uczenia się języka angielskiego jest dla Ciebie
i Twoich bliskich. Jeżeli w ciągu 14 dni od przyłączenia się do
kursu stwierdzisz, że kurs jednak nie jest dla Ciebie, napisz
do nas i zwrócimy Tobie wpłacone pieniądze.
Działamy Mistrzu!!!
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