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  16.   Czas past perfect continuous

U¿ycie:

� Czynno�æ ci¹g³a wykonana przed inn¹ czynno�ci¹ (lub wydarzeniem) w prze-

sz³o�ci. Czas ten pod wzglêdem u¿ycia jest zbli¿ony do czasu past perfect (patrz:

pkt 15). Zasadnicz¹ ró¿nic¹ jest to, ¿e tutaj podkre�lamy trwanie czynno�ci, nie

wiemy te¿, czy czynno�æ siê zakoñczy³a. Czas ten wystêpuje w zdaniach z³o¿o-

nych lub we fragmentach tekstu, w których obecne s¹ te¿ inne czasy przesz³e, np.

past perfect, past simple, past continuous.

Budowa:

Osoba + had been + koñcówka -ing dodana do czasownika. W przeczeniach

stosujemy hadn�t (had not). W pytaniach wstawiamy had przed zaimkiem lub

rzeczownikiem (np. Had you been watching TV?=Czy ogl¹dali�cie telewizjê?).

They had been selling newspapers for 2 hours!

=(Oni) sprzedawali gazety przez 2 godziny!

They hadn�t been selling newspapers...=(Oni) nie sprzedawali gazet...

Had they been selling newspapers...?=Czy (oni) sprzedawali gazety...?

Her mum had been watching TV for 2 hours before the telephone rang.

Jej mama ogl¹da³a telewizjê przez 2 godziny zanim zadzwoni³ telefon.

Her mum hadn�t been watching TV for 2 hours before...

Had her mum been watching TV for 2 hours before...?

Charakterystyczne elementy/okoliczniki czasu:

Before (przed <tym jak>), after (po <tym jak>), until/by the time (a¿ do/do czasu), for

(od/przez, np. We were tired because we had been running for 3 hours.=Byli�my

zmêczeni, poniewa¿ biegli�my <wcze�niej> przez 3 godziny/od 3 godzin), since (od),

how long (jak d³ugo).

16-budowa.mp3  d³ugo�æ nagrania: 00:38

16-okoliczniki.mp3   d³ugo�æ nagrania: 00:26

Przyk³adowe zdania:

I�d been waiting for the bus for 15 minutes when it finally came.

  =Czeka³em na autobus 15 minut kiedy w koñcu przyjecha³.

When I looked out of the window, the grass was wet. It had been raining all night.

  =Kiedy spojrza³em przez okno trawa by³a mokra. Pada³o (wcze�niej) ca³¹ noc.

He was very tired because he�d been working since 6 a.m.

  =(On) by³ bardzo zmêczony, poniewa¿ pracowa³ od 6 rano.

How long had you been reading before I came in?

  =Jak d³ugo ju¿ czyta³e� przed tym, jak wszed³em?

I�d been reading since morning.=Czyta³em od rana.

Dodatkowe informacje:

1. Czas past perfect continuous czêsto wystêpuje w zdaniach z³o¿onych

wraz z czasem past simple (jak widaæ równie¿ na przyk³adach powy¿ej).

I had been watching TV for 20 minutes before you phoned me.

(Ogl¹da³em telewizjê przez 20 minut zanim zadzwoni³e�).

2. Czas past perfect continuous nie wystêpuje w stronie biernej.

Najbli¿szym odpowiednikiem tego czasu w stronie biernej jest past perfect.

We had been writing an e-mail.

(Pisali�my maila � nie skoñczyli�my pisaæ).

An e-mail had been written.

(Mail zosta³ napisany � skoñczyli�my pisaæ).

Znaczenie tych zdañ nie jest takie samo. U¿ycie strony biernej sugeruje

zakoñczenie czynno�ci (tutaj czynno�ci pisania maila).
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