15. Czas past perfect
U¿ycie:
 Czynnoæ wykonana przed inn¹ czynnoci¹ (lub wydarzeniem) w przesz³oci (np.
Kiedy przyjecha³em na dworzec dowiedzia³em siê, ¿e mój poci¹g ju¿
odjecha³.=When I got to the station, I found out that my train had already left;
najpierw odjecha³ poci¹g, a potem przyjecha³em na dworzec - mamy wiêc tu
czynnoæ wykonan¹ przed inn¹ czynnoci¹ w przesz³oæi ). Stosuj¹c czas past
perfect mo¿emy podkreliæ równie¿ fakt zakoñczenia danej czynnoci w przesz³oci
przed rozpoczêciem nastêpnej, np. Dopiero jak skoñczy³ piewaæ piosenkê,
usiad³.=When he had sung his song, he sat down.
Budowa:
Przed czasownikiem wstawiamy had. W przeczeniach wstawiamy hadnt
(had not). W pytaniach wstawiamy had przed zaimkiem lub rzeczownikiem (zazwyczaj
na pocz¹tku zdania). Zawsze stosujemy III formê czasownika (write®wrote®written;
say®said®said), a jeli jest on regularny, dodajemy koñcówkê -ed, np. play®played,
ask®asked.

15-budowa.mp3 d³ugoæ nagrania: 00:27
They had bought a bike.=(Oni) kupili rower.
They hadnt bought a bike.=(Oni) nie kupili roweru.
Had they bought a bike?=Czy (oni) kupili rower?
His dad had sold his car before he went abroad.
=Jego tata sprzeda³ swój samochód przed tym, jak wyjecha³ za granicê.
His dad hadnt sold his car before he went abroad.
Had his dad sold his car before he went abroad?

15-okoliczniki.mp3 d³ugoæ nagrania: 00:35

Charakterystyczne elementy/okoliczniki czasu:
Before (przed <tym jak>), after (po <tym jak>), until/by the time (a¿ do/do czasu),
it was the first time (po raz pierwszy; It was the first time (that) I had driven a car.
=(Wtedy) po raz pierwszy prowadzi³em samochód).

Uwaga: Je¿eli jest oczywistym, która czynnoæ zosta³a wykonana wczeniej, a która
póniej, stosujmy czas past simple, np. After he died he was given a funeral.=Po
tym jak umar³, by³ pogrzeb.
Nie u¿ywajmy czasu past perfect, jeli opisujemy czynnoci nastêpuj¹ce
jedna po drugiej, np. After I went into the room I sat down in the armchair.
=Po tym, jak wszed³em do pokoju, usiad³em na fotelu.
W mowie potocznej czêsto stosujemy czas past simple zamiast czasu past perfect.
I didnt know English before I went to England.=Nie zna³em angielskiego przed tym,
jak pojecha³em do Anglii. She lived with her parents until she left school.=Mieszka³a
z rodzicami do czasu, kiedy ukoñczy³a szko³ê.
Przyk³adowe zdania:
When we arrived, they had already left.=Kiedy przyjechalimy oni ju¿ poszli.
He was a friend of mine. Hed been a soldier for 5 years before we met in 1995.
=By³ moim znajomym. Zanim siê poznalimy w 1995 roku, od 5 lat by³ ¿o³nierzem.
When I opened the door, I could see that my mum had cleaned my room.
=Kiedy otworzy³em drzwi, zauwa¿y³em, ¿e moja mama ju¿ posprz¹ta³a pokój.
Dodatkowe informacje:
1. Czas past perfect u¿ywamy równie¿ po konstrukcjach I wish, if only, suppose/
supposing, ale tylko wtedy, gdy odnosimy siê do przesz³oci.
I wish I had bought that car.
(¯a³ujê, ¿e nie kupi³em <wtedy, w przesz³oci> tamtego samochodu).
2. Mo¿emy zastosowaæ czas past perfect z till/until oraz before, jeli chcemy
podkreliæ ukoñczenie lub planowane ukoñczenie danej czynnoci.
He died before he had finished his novel.
=He died without finishing his novel.
(Zmar³ zanim ukoñczy³ powieæ; zauwa¿my, ¿e zdanie w czasie past perfect
okrela czynnoæ póniejsz¹, a nie wczeniejsz¹).
Tom didnt wait till I had finished my homework.
(Tomek nie zaczeka³, a¿ skoñczê zadanie domowe).
3. Po formie its the first time (po raz pierwszy) stosujemy czas present perfect, a po
tej samej formie w czasie przesz³ym (it was the first time)  czas past perfect.
Its the first time Ive driven a car.
It was the first time I had driven a car.
4. Uwaga: Jeli opisujemy wydarzenia, które mia³y miejsce nawet bardzo dawno
temu, nie u¿ywamy czasu past perfect tylko past simple. Jest to czêsto
pope³niany b³¹d. William Shakespeare wrote Romeo and Juliet (a nie had written).
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