14. Czas past continuous
(czas przeszły ciągły)
U¿ycie:
 Przesz³a czynnoæ wykonywana od... do..., zazwyczaj jest to czynnoæ ci¹g³a
(nieprzerywana). Wystêpuje tutaj w wiêkszoci przypadków czasownik w formie
niedokonanej=np. kupowali (zamiast formy dokonanej kupili); His friends were
buying a new boat.=Jego koledzy kupowali now¹ ³ód.
 Czynnoci wykonywane równolegle (np. Podczas gdy/Kiedy mój tata spa³, moja
siostra czyta³a.=While my dad was sleeping, my sister was reading).
 Czynnoæ ci¹g³a przerwana inn¹ czynnoci¹ (np. Kiedy mój brat czyta³, zadzwoni³
telefon.=When my brother was reading, the telephone rang).
Budowa:
Podobnie jak w innych czasach typu continuous, stosujemy tutaj formê byæ (w tym
czasie: I was, you were, he/she/it was, we/you/they were) + do czasownika dodajemy koñcówkê -ing.

14-budowa.mp3 d³ugoæ nagrania: 00:29

They were buying a bike.=(Oni) kupowali rower.
They werent buying a bike.=(Oni) nie kupowali roweru.
Were they buying a bike?=Czy (oni) kupowali rower?
His dad was selling newspapers yesterday.
=Jego tata sprzedawa³ wczoraj gazety.
His dad wasnt selling newspapers yesterday.
Was his dad selling newspapers yesterday?
14-okoliczniki.mp3 d³ugoæ nagrania: 00:37

Charakterystyczne elementy/okoliczniki czasu:
While (podczas <gdy>), when (kiedy/gdy), from... to... / from... until... / from... till...
(od... do...), at this time yesterday (o tej porze wczoraj), at 5 p.m. yesterday (wczoraj,
o godzinie pi¹tej), as (kiedy, gdy), meanwhile/in the meantime/at the same time
(tymczasem).
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Przyk³adowe zdania:
At 5 p.m. I was watching a football match, and my dad was watering the grass.
=O godzinie pi¹tej ogl¹da³em mecz pi³ki no¿nej, a mój tata podlewa³ trawê.
While Tom was riding his bike, his sister was writing an e-mail.
=Podczas gdy Tomek jedzi³ na swoim rowerze, jego siostra pisa³a maila.
Between one and two, I was doing the shopping. I wasnt cooking then!
=Miêdzy godzin¹ pierwsz¹ a drug¹ robi³em zakupy. Nie gotowa³em wtedy!
When he saw us, we werent dancing.=Kiedy nas zobaczy³, nie tañczylimy.
What were you doing when he came in?=Co robi³e, kiedy (on) wszed³?
Dodatkowe informacje:
1. Do czêsto spotykanych w czasie past continuous wyra¿eñ nale¿¹:
I was thinking, I was hoping, I was wondering oraz it was getting.
I was wondering if you could help me. (Czy móg³by mi pomóc?;
tutaj wyra¿enie I was wondering wprowadza probê. Mo¿e równie¿
wprowadzaæ pytanie grzecznociowe).
It was getting darker. (Robi³o siê coraz ciemniej).
2. Czas past continuous mo¿emy u¿yæ do opisu t³a danej sytuacji.
It was snowing. The sun was shining. Tom was waiting for the bus.
(Pada³ nieg. S³oñce wieci³o. Tomek czeka³ na autobus.)
3. Mo¿emy zastosowaæ przys³ówki always i continually w celu opisania czynnoci,
która nas irytowa³a lub czêsto (i czasami niespodziewanie) powtarza³a siê
(podobnie jak w czasie present continuous  w odniesieniu do teraniejszoci).
He was always coming late! (Zawsze siê spónia³!).
Tom was continually borrowing money. (Tomek zawsze po¿ycza³ pieni¹dze).
4. Czas past continuous mo¿emy zastosowaæ, jeli chcemy daæ do zrozumienia, ¿e
czynnoæ by³a dla nas ma³o istotna, by³a t³em dla innej czynnoci.
I was talking to the President yesterday and he said... (Rozmawia³em wczoraj
z prezydentem i powiedzia³... To zdanie sugeruje, ¿e sam fakt spotkania
z prezydentem nie by³ tak istotny jak to, co powiedzia³  sugerujemy, ¿e czêsto
siê z nim widujemy i rozmawiamy).
5. W jêzyku potocznym, mówionym, czêsto u¿ywamy czasu past continuous, aby
wprowadziæ nasz¹ wypowied.
I was just thinking... Could you go with me?
(Tak siê zastanawiam... Mo¿e pójdziesz ze mn¹?).
I was thinking of going to the cinema. Do you want to come?
(Myla³em o pójciu do kina. Chcesz iæ?).
6. Zauwa¿my ró¿nice miêdzy formami przecz¹cymi w pytaniach, stosowanymi
w pó³nocnej i po³udniowej Anglii. Werent they buying a bike? (po³udniowa
Anglia). Were they not buying a bike? (pó³nocna Anglia).
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