5. Czas present perfect
U¿ycie:
 Czynnoci lub wydarzenia przesz³e, których skutek jest obecnie widoczny
(np. wchodzimy do pokoju i widzimy, ¿e nasz brat ma brudne usta od czekolady;
mówimy wiêc mamie: (On) zjad³ czekoladê!=Hes eaten some chocolate!).
 Czynnoci trwaj¹ce do chwili obecnej lub takie, które przed chwil¹ siê skoñczy³y
(np. W³anie skoñczy³em zadanie domowe.=I have just finished my homework).
Uwaga: Czas ten t³umaczony jest na jêzyk polski jako teraniejszy lub przesz³y.
Budowa:
Przed czasownikiem wstawiamy have (lub has dla III osoby liczby poj.  he/she/it).
W przeczeniach stosujemy havent (have not) lub hasnt (has not). W pytaniach
wstawiamy have (lub has) przed zaimkiem lub rzeczownikiem (zazwyczaj na pocz¹tku
zdania). Zawsze stosujemy III formê czasownika (write®wrote®written;
say®said®said), a jeli jest to czasownik regularny, dodajemy koñcówkê -ed, np.
play®played, ask®asked).

5-budowa.mp3 d³ugoæ nagrania: 00:24

They have just bought a bike.=(Oni) w³anie kupili rower.
They havent bought a bike yet.=(Oni) jeszcze nie kupili roweru.
Have they bought a bike yet?=Czy (oni) ju¿ kupili rower?

He has just bought a bike.=(On) w³anie kupi³ rower.
He hasnt bought a bike yet.=(On) jeszcze nie kupi³ roweru.
Has he bought a bike yet?=Czy (on) ju¿ kupi³ rower?

5-okoliczniki.mp3 d³ugoæ nagrania: 01:20

Charakterystyczne elementy/okoliczniki czasu:
Just (w³anie), yet (ju¿/jeszcze  w zdaniach pytaj¹cych i przecz¹cych), already (ju¿; w
zdaniach twierdz¹cych), since (od; jeli mówimy o punkcie czasu w przesz³oci, np. od
roku 2005=since 2005; od 1 kwietnia=since April 1st; od moich urodzin=since my
birthday), for (od/przez; jeli mówimy o odcinku czasu, np. przez 2 tygodnie=for 2
weeks; przez 5 lat=for 5 years; przez d³ugi czas=for a long time), its the first time (po raz
pierwszy...; mo¿liwe s¹ równie¿ inne konstrukcje, np. This/That is the second/third
time...), never (nigdy), ever (kiedy/kiedykolwiek), recently/lately (ostatnio), until now/
so far/up until now (dotychczas, do tej pory).
Przyk³adowe zdania:
Its the first time Ive driven a car!=Po raz pierwszy prowadzê samochód!
This is the most boring book Ive ever read!
=To jest najnudniejsza ksi¹¿ka, jak¹ kiedykolwiek przeczyta³em!
Our family has lived here since 1990.=Nasza rodzina mieszka tutaj od 1990 roku.
Ive learnt German for 5 years.=Uczê siê niemieckiego od 5 lat.
Where have you been?! Its midnight!=Gdzie by³e?! Jest pó³noc!
She hasnt done her homework yet.=Jeszcze nie odrobi³a swojego zadania domowego.
Whatve you bought?=Co kupi³e? (Whatve=What have)
Uwaga: Niektóre czasowniki mog¹, bez zmiany znaczenia, wyst¹piæ zarówno w czasie
present perfect, jak i czasie present perfect continuous. Nale¿¹ do nich: hope (mieæ
nadziejê), learn (uczyæ siê), teach (uczyæ kogo), live (¿yæ, mieszkaæ), rain (padaæ), sleep
(spaæ), sit (siedzieæ), study (uczyæ siê, studiowaæ), wait (czekaæ), work (pracowaæ).
I have learnt English for 3 years.=I have been learning English for 3 years.
Sue has slept for a long time.=Sue has been sleeping for a long time.
Dodatkowe informacje:
1. Czas present perfect w zdaniach z³o¿onych czêsto wystêpuje wraz z czasem
present perfect continuous.
Ive been doing my homework for 2 hours, but I havent finished yet.
(Robiê zadanie domowe ju¿ 2 godziny, ale jeszcze nie skoñczy³em).
My sister has been studying since morning, but I dont think shes learnt anything yet!
(Moja siostra uczy siê od rana, ale nie s¹dzê, ¿eby siê czego nauczy³a).
2. Pamiêtajmy równie¿, ¿e zaczynaj¹c konwersacjê w czasie present perfect,
kontynuujemy j¹ czêsto w czasie past simple.
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 Where have you been? Its late!
 Oh, I was at Toms.
(Gdzie by³e? Jest póno!)
(By³em u Tomka. Tutaj opisujemy ju¿ czynnoæ przesz³¹, wiêc stosujemy czas
simple past).
Zauwa¿my ró¿nicê miêdzy zastosowaniem czasu simple past a present perfect w
odniesieniu do obecnego miejsca w czasie.
He has phoned me twice this morning.
(To zdanie powiedzielibymy wówczas, gdyby nadal by³ ranek, np. o godzinie
9 rano; zastosowalimy wiêc czas present perfect).
He phoned me twice this morning.
(To zdanie powiedzielibymy wówczas, gdyby by³a inna pora dnia, np. o godzinie 8 wieczorem; zastosowalimy wiêc czas past simple).
Czas present perfect czêsto stosujemy w korespondencji.
I havent written before, but Ive been very busy lately.
(Nie pisa³em wczeniej, dlatego ¿e ostatnio by³em bardzo zajêty).
Czas present perfect mo¿e wyst¹piæ w I okresie warunkowym, jeli chcemy
podkreliæ, ¿e czynnoæ zostanie ukoñczona.
Will you tell me what the book is about as soon as you have read it?
(Czy powiesz mi, o czym jest ta ksi¹¿ka, jak tylko j¹ przeczytasz?).
You can read the e-mail as soon as I have written it.
(Bêdziesz móg³ przeczytaæ maila jak tylko go napiszê).
Jeli czynnoæ wydarzy³a siê kilkakrotnie (do chwili obecnej) mo¿emy równie¿
zastosowaæ czas present perfect.
Ive been to Paris four times.
(By³em w Pary¿u cztery razy <do chwili obecnej>).
How often have you repaired this car?
(Jak czêsto naprawia³e <ju¿> ten samochód?).
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 ever driven a car.
It was the first time I had ever driven a car.
Amerykanie czêsto zastêpuj¹ czas present perfect czasem past simple.
Mog¹ powiedzieæ, np. zamiast Have you seen him?  Did you see him?,
a zamiast Has she finished yet?  Did she finish yet?
W jêzyku potocznym, mówionym, czasami opuszczamy operator (have/has)
i zaimek (I, you, he...). Patrz równie¿: elipsa, pkt 169B.
Seen it?=Have you seen it?
Been to France?=Have you been to France?
Done that!=I have done that!
62

10. U¿ycie czasu present perfect z niektórymi czasownikami (np. live, work, stand)
mo¿e sugerowaæ d³u¿sze wykonywanie danej czynnoci, a czasu present perfect
continuous  krótsze.
Ive lived here for 10 years (now).
Ive been living here for 10 days (now).
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