I. Czasy gramatyczne
(tenses)

W III osobie liczby pojedynczej (he/she/it...) w zdaniach twierdz¹cych dodajemy
s lub es do czasownika. Pamiêtajmy  tylko w zdaniach twierdz¹cych.
He/she/(it) buys a bike every year. Tom likes her.
Koñcówkê es dodajemy, gdy czasownik koñczy siê sycz¹co, np. kiss (ca³owaæ),
watch (ogl¹daæ), brush (zamiataæ/szczotkowaæ). Zauwa¿my, ¿e czasowniki takie
koñcz¹ siê na ch, sh lub ss.

3. Czas present simple
(czas teraźniejszy prosty)
U¿ycie:
 Prawdy ogólne (prawdy naukowe, zjawiska zachodz¹ce w przyrodzie, np. S³oñce
wschodzi na wschodzie.=The Sun rises in the east).
 Czynnoci powtarzaj¹ce siê (np. Codziennie gramy w pi³kê.=We play football
every day; równie¿ rozk³ady jazdy, np. Poci¹g odje¿d¿a za 15 minut/o godz. 3.45
po po³udniu.=The train leaves in 15 minutes/at 3.45 p.m.).
 Czêsto dla wyra¿ania uczuæ, emocji, upodobañ i opinii, np. Mylê, ¿e on o tym
wie.=I think he knows about it. Bardzo go lubiê.=I like him a lot.
Budowa:
Zdania twierdz¹ce s¹ podobne do zdañ w jêzyku polskim, np. I like fast cars.=(Ja)
lubiê szybkie samochody. W zdaniach przecz¹cych wstawiamy dont (do not) przed
czasownikiem (I dont like fast cars). W pytaniach wstawiamy do przed zaimkiem lub
rzeczownikiem (zazwyczaj na pocz¹tku zdania: Do you like fast cars?). Wyj¹tek
stanowi III osoba liczby pojedynczej (he/she/it); tu w zdaniach twierdz¹cych
dodajemy s do czasownika, w przeczeniach stosujemy doesnt, a w pytaniach does
(patrz poni¿ej). Inna jest tak¿e budowa zdania, jeli stosujemy czasownik byæ (ja
jestem, ty jeste, on/ona/ono jest...), patrz poni¿ej.

3-budowa.mp3 d³ugoæ nagrania: 00:35

They buy a bike every year.=(Oni) kupuj¹ rower co roku.
They dont buy a bike every year.=(Oni) nie kupuj¹ roweru co roku.
Do they buy a bike every year?=Czy (oni) kupuj¹ rower co roku?
I go to France twice a year.=Je¿d¿ê do Francji dwa razy w roku.
I dont go to France twice a year.=Nie je¿d¿ê do Francji...
Do I go to France twice a year?=Czy je¿d¿ê do Francji...?

I watch TV every day, ale he watches TV every day.
W przeczeniach stosujemy doesnt (does not) przed czasownikiem.
He doesnt buy a bike every year.
Tom doesnt like her.
W pytaniach przed zaimkiem lub rzeczownikiem wstawiamy does.
Does he buy a bike every year?
Does Tom like her?
He/she/(it) buys a bike every year.
He/she/(it) doesnt (does not) buy a bike every year.
Does he/she/(it) buy a bike every year?
Pamiêtajmy jednak, ¿e czasownik have (mieæ) zamieniamy w III osobie liczby
pojedynczej na has. I have a car. She has a car. Zamiast have/has mo¿na równie¿
wstawiæ have got / has got.
She has a car.=She has got a car (=Shes got a car).
She doesnt have a car.=She hasnt got a car.
Does she have a car?=Has she got a car?
Czasownik byæ (to be):
3-byæ.mp3 d³ugoæ nagrania: 00:29

I am
you are
he/she/it is
we/you/they are

(ja) jestem
(ty) jeste
on/ona/ono(to) jest
(my) jestemy/(wy) jestecie/(oni) s¹
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Pytania: stosujemy inwersjê; Are you happy?=Czy jeste szczêliwy? Is Tom
here?=Czy Tomek jest tutaj? Is your sister tall?=Czy twoja siostra jest wysoka?
Przeczenia: You arent (are not) happy.=Ty nie jeste szczêliwy. Tom isnt (is not)
here.=Tomka nie ma tutaj. Your sister isnt tall.=Twoja siostra nie jest wysoka.
Tom is at home.=Tomek jest w domu.
Tom isnt at home.=Tomek nie jest w domu.
Is Tom at home?=Czy Tomek jest w domu?
They are my friends.=Oni s¹ moimi kolegami.
They arent my friends.=Oni nie s¹ moimi kolegami.
Are they my friends?=Czy oni s¹ moimi kolegami?
3-formy ci¹gniête.mp3 d³ugoæ nagrania: 02:14

Istniej¹ równie¿ tzw. formy ci¹gniête; zamiast napisaæ I am mo¿emy napisaæ
Im, you are=youre, he is=hes, she is=shes, it is=its, we are=were, you are=youre,
they are=theyre.
Do innych form ci¹gniêtych, niekoniecznie wystêpuj¹cych w czasie simple present,
mo¿emy zaliczyæ: I have=Ive, I will=Ill, I would=Id, I had=Id, she has=shes, there
is/has=theres.
Do form przecz¹cych zaliczamy: is not=isnt, are not=arent, was not=wasnt, were
not=werent, will not=wont, would not=wouldnt, have not=havent, has not=hasnt,
do not=dont, does not=doesnt, did not=didnt, cannot=cant, must not=mustnt,
should not=shouldnt. Pamiêtaj! Czêsto stosuj formy ci¹gniête, chyba ¿e u¿ywasz
jêzyka formalnego.
Uwaga: 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. Do you go to school?=Czy
chodzisz do szko³y? When do you go to school?=Kiedy chodzisz do szko³y? Is he at
home?=Czy on jest w domu? Why is he at home?=Dlaczego on jest w domu? Does he
live in Poland?=Czy (on) mieszka w Polsce? Where does he live?=Gdzie (on) mieszka?
How many cars do you have/have you got?=Ile masz samochodów?
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3-okoliczniki.mp3 d³ugoæ nagrania: 01:09

Charakterystyczne elementy/okoliczniki czasu:
Every day (codziennie), once a week (raz w tygodniu), twice a month (dwa razy
w miesi¹cu), three times a year (trzy razy w roku), never (nigdy), seldom*/rarely/
hardly ever (rzadko), sometimes / at times** / occasionally (czasami), usually
(zazwyczaj), normally (normalnie, zazwyczaj), often/frequently (czêsto), always/every
time/each time**/all the time** (zawsze).
*obecnie rzadziej u¿ywane
**stosowane czêsto przy wyra¿aniu emocji
Przyk³adowe zdania:
 I like cats.=(Ja) lubiê koty. My dad likes cats too.=Mój tata tak¿e lubi koty.
My mum doesnt like cats.=Moja mama nie lubi kotów.
Do you like cats?=Czy (ty) lubisz koty?
 No, I dont, but I often see a couple near my house.=Nie, nie lubiê, ale czêsto
widujê kilka <kotów> obok mojego domu.
 Where is she?=Gdzie ona jest?
 Shes at home.=(Ona) jest w domu.
 Why dont you like Susan?=Dlaczego nie lubisz Susan?
 Because she doesnt like me!=Poniewa¿ ona mnie nie lubi!
 Does your brother live in Bydgoszcz?=Czy twój brat mieszka w Bydgoszczy?
 No, he lives in Warsaw.=Nie, (on) mieszka w Warszawie.
 How many bikes does Tom have?=Ile Tomek ma rowerów?
 Hes got 3 bikes.=(On) ma 3 rowery. (Hes got=He has)
Dodatkowe informacje:
Czasu present simple u¿ywamy równie¿:
1. W relacjach i komentarzach sportowych.
Smith passes the ball to Lane and... (Smith podaje pi³kê do Lane i...).
2. Przy wprowadzaniu dramaturgii.
Suddenly the window opens. John Stalker comes in.
(Nagle otwiera siê okno. John Stalker wchodzi).
T³o sytuacji jest opisywane w czasie present continuous.
The cat is lying on the carpet. The mouse is eating some cheese... when suddenly
the window opens.
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3. W pierwszym i zerowym okresie warunkowym.
If she doesnt give it back, Ill call her parents.
(Jeli tego nie odda, zadzwoniê do jej rodziców; tutaj mamy I okres warunkowy).
Patrz: zerowy okres warunkowy (pkt 36), pierwszy okres warunkowy (pkt 33).
4. Po przyimkach when, after, until, as soon as, before w odniesieniu do przysz³oci.
Can I see him before he leaves?
(Czy mogê siê z nim zobaczyæ przed tym, jak pójdzie?).
As soon as Tom comes home, he goes out.
(Ledwie Tomek przychodzi/przyjdzie do domu, to zaraz wychodzi).
Patrz równie¿: zdanie czasowe, pkt 137.
5. Czêsto w tytu³ach artyku³ów prasowych.
Marco Lisan escapes. (Marco Lisan ucieka/uciek³).
6. Do opisania zaplanowanych czynnoci przysz³ych, zazwyczaj dotycz¹cych
zaplanowanej wczeniej podró¿y.
We leave Warsaw at 7 a.m. and arrive in Berlin in the evening.
(Wyje¿d¿amy z Warszawy o godzinie 7 rano i wieczorem przyje¿d¿amy do Berlina).
7. Przy wydawaniu poleceñ i instrukcji.
First, you boil some water. Then you add some salt.
(Najpierw gotujesz wodê. Potem dodajesz trochê soli).
You go straight ahead, then you turn right...
(Idziesz/Id prosto, potem skrêcasz/skrêæ w prawo).
8. W jêzyku potocznym, mówionym, przy opisywaniu jakiej sytuacji lub
opowiadaniu kawa³ów.
I look for the keys for an hour. I cant find them anywhere! So I go back...
(Szukam kluczy przez godzinê. Nigdzie nie mogê ich znaleæ! Wiêc wracam...).
9. W konstrukcjach here comes..., there goes... i why dont you...?
Here comes Peter. (Oto/W³anie idzie Piotr).
There goes our train! (W³anie odje¿d¿a nasz poci¹g!).
Why dont you wait for him? (Dlaczego na niego nie zaczekasz? - sugestia).
10. W oficjalnej korespondencji, np. We write to...(Piszemy w zwi¹zku z/aby....)
I look forward to... (Oczekujê...). U¿ycie czasu present continuous (We are
writing..., I am looking forward to...) jest tutaj równie¿ mo¿liwe i obecnie ten czas
jest czêsto stosowany.
11. Z czasownikami dotycz¹cymi uczuæ i odczuæ - feel, hurt, ache. Mog¹ byæ one
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).
*ale How do you feel about inviting Peter? (A mo¿e zaprosimy Piotra? Co o tym
s¹dzisz?), nie How are you feeling...?
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