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4. Czas present continuous

(czas teraźniejszy ciągły)

U¿ycie:

� Czynno�ci wykonywane teraz, w danej chwili (np. Teraz czytam ksi¹¿kê.=I�m read-

ing a book now).

� Czynno�ci wykonywane w tera�niejszo�ci, niekoniecznie w danej chwili, które s¹

tymczasowe (np. I�m reading Shakespeare now.=Czytam obecnie Szekspira; nie

czytam ksi¹¿ki teraz, w tej chwili).

� Czynno�ci, które zostan¹ wykonane w niedalekiej przysz³o�ci prawie na pewno

(np. <Jestem pewien, ¿e> jutro odwiedzê moj¹ babciê.=I�m visiting my grandma

tomorrow). Patrz równie¿: sposoby wyra¿ania przysz³o�ci, pkt 7 (tabela).

Budowa:

Podobnie jak w innych czasach typu continuous, stosujemy tutaj czasownik byæ

(w tym czasie: I am, you are, he/she/it is, we/you/they are) + do czasownika dodajemy

koñcówkê -ing. W przeczeniach wystêpuje forma isn�t (is not) lub aren�t (are not);

dla I � I�m not. W pytaniach stosujemy inwersjê, czyli zamianê pozycji osoby i

czasownika � he is talking  ® is he talking?

They are buying a bike now.=(Oni) kupuj¹ teraz rower.

They aren�t buying a bike now.= (Oni) nie kupuj¹ teraz roweru.

Are they buying a bike now?=Czy (oni) kupuj¹ teraz rower?

He is buying a bike now.=(On) teraz kupuje rower.

He isn�t buying a bike now.=(On) nie kupuje teraz roweru.

Is he buying a bike now?=Czy (on) kupuje teraz rower?

Uwaga: Do niektórych czasowników nie dodajemy koñcówki -ing (wyj¹tek od tej

zasady � patrz punkt: dodatkowe informacje, poni¿ej). Nale¿¹ do nich: agree

(zgadzaæ siê), belong (nale¿eæ), fear (baæ siê), hate (nienawidziæ), know (wiedzieæ),

like (lubiæ), love (kochaæ), mean (znaczyæ, mieæ znaczenie), need (potrzebowaæ),

prefer (woleæ, preferowaæ), realize (zdawaæ sobie sprawê), suppose (przypuszczaæ),

understand (rozumieæ), remember (pamiêtaæ), want (chcieæ), wish (¿yczyæ).

Zazwyczaj nie stosujemy wiêc powy¿szych czasowników w czasie present continuous.

Nie stosujemy ich równie¿ w innych czasach typu continuous.

4-budowa.mp3 d³ugo�æ nagrania: 00:28
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Pamiêtajmy, ¿e dodaj¹c koñcówkê -ing do czasowników zakoñczonych pojedyncz¹

samog³osk¹ e, tê samog³oskê opuszczamy, np. write®writing.

Gdy dodajemy koñcówkê -ing (lub -ed, patrz: czas simple past, pkt 13) do czasow-

ników zakoñczonych spó³g³osk¹, poprzedzon¹ pojedyncz¹ samog³osk¹, których

akcent pada na ostatni¹ sylabê, to tê ostatni¹ spó³g³oskê podwajamy.

run®running, stop®stopping, begin®beginning.

Wyj¹tek stanowi¹ wyrazy zakoñczone na w i x, np. know®knowing, fix®fixing.

W brytyjskiej odmianie jêzyka angielskiego spó³g³oskê l podwajamy niezale¿nie od

tego, na któr¹ sylabê pada akcent, np. travel®travelling.

S³ówka pytaj¹ce <what (co), where (gdzie), when (kiedy), which (który), why

(dlaczego), how (jak), how many (ile/jak wiele), how much (jak du¿o)> w ka¿dym

czasie gramatycznym dodajemy zazwyczaj do pytania, np. Are you reading

now?=Czy (ty) teraz czytasz? What are you reading now?=Co (ty) teraz czytasz?

Is he watching TV now? What is he watching now? Is she visiting her tomorrow?

When is she visiting her?

Charakterystyczne elementy/okoliczniki czasu:

Now (teraz/obecnie), at the moment/right now (teraz), at present (obecnie), nowadays

(obecnie), today (dzisiaj), tomorrow (jutro), this week/month (w tym tygodniu/

miesi¹cu), always (zawsze) � zazwyczaj dla czynno�ci irytuj¹cej nas, np. Why is he

always asking me the same question?=Dlaczego on zawsze zadaje mi to samo pytanie?

W podobnym znaczeniu mo¿emy zastosowaæ równie¿ constantly (stale), continually

(nieustannie, ci¹gle) i forever (zawsze, ci¹gle).

Przyk³adowe zdania:

� I�m reading a book now.=(Ja) czytam teraz ksi¹¿kê.

My mum is cooking.=Moja mama (teraz) gotuje.

My dad is repairing his car.=Mój tata naprawia (teraz) swój samochód.

� Tom isn�t sending e-mails now. He�s watching TV.=Tom nie wysy³a teraz maili. On

ogl¹da telewizjê.

� What are you doing now?=Co (ty) teraz robisz?

� I�m listening to the radio.=S³ucham radia.

� Why aren�t you doing your homework now?=Dlaczego nie odrabiasz teraz

swojego zadania domowego?

� Because I�m playing football!=Poniewa¿ gram w pi³kê!

4-okoliczniki.mp3  d³ugo�æ nagrania: 00:47
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Dodatkowe informacje:

1. W czasie present continuous nie stosujemy czasowników dotycz¹cych zmys³ów

� see, hear, think. Jednak mo¿emy powiedzieæ I�m thinking now (w znaczeniu

teraz my�lê; nie przeszkadzaj mi) albo I�m seeing him tomorrow (w znaczeniu �

jutro siê z nim zobaczê, spotkam siê z nim).

I think oznacza s¹dzê, my�lê, ¿e. I can see oznacza widzê co�, a I see � rozumiem

(jest to potwierdzenie zrozumienia czyjej� wypowiedzi).

I think that new cars are expensive. (S¹dzê, ¿e nowe samochody s¹ drogie).

I see what you mean. (Rozumiem, co masz na my�li).

I see mo¿e równie¿ oznaczaæ dowiedzieæ siê, np. I see from the newspapers that

there is a new Prime Minister in Poland.

2. W czasie present continuous zazwyczaj nie stosujemy czasownika be (byæ).

Wyj¹tkowo mo¿emy dodaæ koñcówkê -ing, gdy chcemy podkre�liæ odmienno�æ

jakiego� stanu od normy.

He�s a good child, but now he is being naughty!

(On <zazwyczaj> jest dobrym dzieckiem, ale teraz jest niegrzeczny!

Zastosowali�my tutaj czas present continuous, ¿eby podkre�liæ, ¿e teraz, w tej

danej chwili, jest niegrzeczny).

3. Mo¿emy dodaæ koñcówkê -ing do czasowników, do których zwykle siê jej nie

dodaje (patrz punkt: Uwaga, powy¿ej). Wtedy opisuj¹ one nie dan¹ sytuacjê,

ale ci¹g³¹ czynno�æ, np. I am only agreeing to this because... (Tylko siê na to

godzê <teraz>, poniewa¿...).

Ponadto niektóre z podanych czasowników wystêpuj¹ w takiej formie na pocz¹tku

zdania, np. Knowing how little she liked shopping... (Wiedz¹c, jak bardzo nie

lubi³a robiæ zakupów...), albo Fearing that they would kill his dog... (Obawiaj¹c

siê, ¿e zabij¹ jego psa...).

4. Czasu present continuous mo¿emy u¿yæ w celu wyra¿enia nakazu lub zakazu

(podobnie jak konstrukcjê be going to).

She�s taking that medicine whether she likes it or not!

(We�mie to lekarstwo, czy jej siê to podoba, czy nie!).

You�re not playing football in my garden! (Nie bêdziesz gra³ w pi³kê w moim ogrodzie!).

I�m sorry, you�re not taking my car (Przykro mi, ale nie we�miesz mojego samochodu).

5. Czasowniki dotycz¹ce uczuæ i odczuæ (feel, hurt, ache) mog¹ byæ u¿ywane, bez

zmiany znaczenia, zarówno w czasie present simple, jak i present continuous.

How do you feel?=How are you feeling? (Jak siê czujesz?).

My stomach aches.=My stomach is aching. (Boli mnie brzuch).

6. Czasu present continuous u¿ywamy, je�li opisujemy czynno�æ, która sukcesywnie

siê zmienia.

The universe is expanding. (Wszech�wiat siê powiêksza).
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It�s getting cold. (Robi siê <coraz> zimniej).

7. Presently w amerykañskiej odmianie jêzyka angielskiego oznacza teraz (now),

wiêc mo¿e wyst¹piæ w czasie present continuous. W brytyjskiej odmianie jêzyka

angielskiego oznacza pó�niej, za chwilê.

8. Pamiêtajmy o stosowaniu form �ci¹gniêtych. Mówmy i piszmy I�m, you�re, he�s,

she�s, we�re, isn�t/aren�t itd., chyba ¿e chcemy podkre�liæ czasownik byæ, np.

I�m not reading now but she is lub je�li u¿ywamy jêzyka formalnego.

Ü Patrz  równie¿: forma gerundialna (czasownik z koñcówk¹ -ing), pkt 56, 57, 58.
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