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 13.   Czas simple past

 (czas przeszły prosty)

U¿ycie:

� Czynno�æ zakoñczona w przesz³o�ci, brak jest tutaj skutku lub zwi¹zku
z tera�niejszo�ci¹ (np. Kupili�my samochód.=We bought a car; jednak nie wiadomo
czy nadal go mamy). Czêsto podajemy równie¿ okolicznik czasu, np. yesterday
(wczoraj), 2 weeks ago (2 tygodnie temu) itd.

� Kilka czynno�ci wykonywanych jedna po drugiej (np. Wszed³em do pokoju, usiad³em
i w³¹czy³em radio.=I came into the room, sat down, and turned the radio on).

Budowa:

W zdaniach twierdz¹cych stosujemy II formê czasownika (write®wrote®written); je-
¿eli czasownik jest regularny, dodajemy koñcówkê -ed (play®played). W przecze-
niach wstawiamy didn�t (did not) przed czasownikiem (ale ju¿ w formie podstawo-
wej). W pytaniach wstawiamy did przed zaimkiem lub rzeczownikiem, a nastêpnie
stosujemy podstawow¹ formê czasownika.

They bought a bike yesterday.=(Oni) wczoraj kupili rower.
They didn�t buy a bike yesterday.=(Oni) nie kupili wczoraj roweru.

Did they buy a bike yesterday?=Czy (oni) kupili wczoraj rower?

His parents sold their house last week.
=Jego rodzice sprzedali swój dom w zesz³ym tygodniu.

His parents didn�t sell their house last week.
Did his parents sell their house last week?

Czasownik byæ:

I was (ja) by³em/am
you were (ty) by³e�/a�
he/she/it was on by³ / ona by³a / ono/to by³o
we/you/they were my byli�my/wy byli�cie/oni byli

He was short (on by³ niski).
He wasn�t short (On nie by³ niski; wasn�t=was not).

Was he short? (Czy <on> by³ niski?).

They were rich (<Oni> byli bogaci).
They weren�t rich (<Oni> nie byli bogaci; weren�t=were not).

Were they rich? (Czy <oni> byli bogaci?).

Why was your dad angry? (Dlaczego twój tata by³ z³y?)
He wasn�t angry! He was just sad. That�s all.

(Nie by³ z³y. By³ jedynie smutny, to wszystko).

13-budowa.mp3  d³ugo�æ nagrania: 00:31

13-okoliczniki.mp3   d³ugo�æ nagrania: 00:40

Charakterystyczne elementy/okoliczniki czasu:

Yesterday (wczoraj), the day before yesterday (przedwczoraj), last week/month (w
zesz³ym tygodniu/miesi¹cu), on Monday (w poniedzia³ek), last Monday (w zesz³y
poniedzia³ek), two years ago (dwa lata temu), in 1986 (w 1986), a long time ago
(dawno temu), in the morning/in the evening (rano/wieczorem), at night (w nocy),
once upon a time (pewnego razu), then (wtedy), when (kiedy).

Przyk³adowe zdania:

I saw you yesterday.=Widzia³em ciê wczoraj.
My dad bought a new car in 2007.=Mój tata kupi³ nowy samochód w 2007 roku.
She didn�t watch this film with me.=(Ona) nie obejrza³a tego filmu ze mn¹.
My parents didn�t do it!=Moi rodzice tego nie zrobili.
Did you know him?=Czy (ty) go zna³e�?
Did she work there?=Czy (ona) tam pracowa³a?
Where did they meet Mike?=Gdzie (oni) spotkali Mike�a?
Was your brother hungry?=Czy twój brat by³ g³odny?
They weren�t ready 20 minutes ago.=Nie byli gotowi 20 minut temu.
Where were you yesterday?=Gdzie by³e� wczoraj?

Dodatkowe informacje:

1. Gdy dodajemy koñcówkê -ed do czasowników zakoñczonych spó³g³osk¹,
poprzedzon¹ pojedyncz¹ samog³osk¹, których akcent pada na ostatni¹ sylabê,

www.maturazangielskiego.netmateria³y pochodz¹ z ksi¹¿ki Wielki przewodnik po gramatyce angielskiej, www.enset.pl



74 75

to tê ostatni¹ spó³g³oskê podwajamy, np. stop®stopped. Wyj¹tek stanowi¹
czasowniki zakoñczone na w i x.
W brytyjskiej odmianie jêzyka angielskiego spó³g³oskê l podwajamy niezale¿nie
od tego, na któr¹ sylabê pada akcent, np. travel®travelled.
Je�li czasownik koñczy siê samog³osk¹ e, dodajemy tylko d (a nie ed), np.
like®liked.

2. Czas simple past u¿ywamy po konstrukcjach:
I wish, if only, it�s (high) time, suppose/supposing,

ale tylko wtedy, gdy odnosimy siê do tera�niejszo�ci.
It�s time we went home. (Czas, aby�my <teraz> poszli do domu).
I wish I had a car. (¯a³ujê, ¿e nie mam <teraz/obecnie> samochodu).

3. 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 powiedzieliby�my, gdyby nadal by³ ranek, np. o godzinie 9 rano;
zastosowali�my wiêc czas present perfect).
He phoned me twice this morning.
(To zdanie powiedzieliby�my, gdyby by³a inna pora dnia, np. o godzinie
8 wieczorem; zastosowali�my wiêc czas past simple).

4. Czas simple past u¿ywamy w II okresie warunkowym.
If she had more money, she would buy it.
(Gdyby mia³a wiêcej pieniêdzy, kupi³aby to).

5. Amerykanie czêsto stosuj¹ czas past simple zamiast czasu present perfect.

Mog¹ powiedzieæ, np. zamiast Have you seen him? � Did you see him?

a zamiast Has she finished yet? � Did she finish yet?
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