
CZASY TERAŹNIEJSZE  

1. PRESENT SIMPLE 

Czasu Present Simple używamy: 

 

1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: 

 

We get up at 6 a.m.  

I always visit my family on Sundays. 

He often drinks tea. 

 

2.Dla wyrażenia ustalonych terminów wydarzeń, bliskiej przyszłości: 

 

The film starts at 10:00. 

We go to America on Monday. 

 

3.W przysłowiach: 

 

A friend in need is a friend indeed.  

(Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie). 

 

4.Dla wyrażenia faktów z fizyki, praw przyrody: 

 

Water boils at 100°C . 

Polar bears live in the North Pole.  

Earth goes around the Sun. 

 

 



5.Dla wyrażenia uczuć: 

 

I like going to school. 

 

Typowe okoliczniki czasu w Present Simple: 

never – nigdy 

rarely, seldom – rzadko 

from time to time – od czasu do czasu 

usually – zazwyczaj 

often – często 

every day – codziennie 

once a week – raz w tygodniu 

twice a year – dwa razy w roku 

sometimes – czasami 

three times a day – trzy razy w ciągu dnia 

always – zawsze 

in the morning/afternoon/evening/at night 

 

Jak tworzymy ten czas: 

I work 

You work 

He works                 wyjątek stanowi tutaj 3 osoba liczby  

She works               pojedynczej, która przyjmuje końcówkę -s  

It works 

We work  

You work  

They work 



W 3 osobie liczby pojedynczej (he, she, it) następują dodat-kowe zmiany w pisowni: 

Gdy czasownik jest zakończony na spółgłoskę oraz y, zamieniamy y na ies: 

np. cry – cries 

Gdy czasownik jest zakończony na -x, -ss, ch, -sh, -o – dodajemy końcówkę -es 

np. go – goes  

watch – watches 

Jak tworzymy pytania i przeczenia? 

Musimy pamiętać tutaj o dwóch operatorach : DO & DOES w pytaniach oraz DO NOT 

(DON’T) & DOES NOT (DOESN’T) w przeczeniach. 

Pamiętaj, że czasowniki w zdaniach pytających i przeczących zawsze zawierają podstawową formę 

(czyli nie mają końcówek -s, -es, -ies). 

Pytania wyglądają następująco: Przeczenia wyglądają w ten sposób: 

Do I learn? I don’t learn. 

Do you learn? You don’t learn. 

Does he learn? He doesn’t learn. 

Does she learn? She doesn’t learn 

Does it learn? It doesn’t learn 

Do we learn? We don’t learn. 

Do you learn? You don’t learn 

Do they learn? They don’t learn. 

 

Krótkie odpowiedzi wyglądają w ten sposób: 

Yes, I do. No, I don't. 

Yes, you do. No, you don't. 

Yes, he does. No, he doesn't. 

Yes, she does. No, she doesn't. 

Yes, it does. No, it doesn't. 

Yes, we do. No, we don't. 

Yes, you do. No, we don't. 

Yes, they do. No, they don't. 

WSKAZÓWKA: Poniżej przedstawione są przykładowe zdania z użyciem czasu Present Simple. 

Przeczytaj te zdania i spróbuj samodzielnie utworzyć własne. 



Przykładowe zdania: 

●I often visit my parents. – Często odwiedzam swoich rodziców.  

●She gets up at 6 a.m. – Ona wstaje o 6 rano.  

●I don't like Mondays. – Nie lubię poniedziałków.  

●He doesn't work. – On nie pracuje. 

●Do you want to go to the theatre with me? – Czy chcesz iść do te-atru ze mną?  

 

PRAKTYCZNE ĆWICZENIA: 

1.1. Wpisz czasowniki w odpowiedniej formie. 

1.I (drink) .......... tea very often. 

2.The earth (go) .......... round the sun. 

3.Mike (smoke) .......... a lot. 

4.The children (play) .......... all day. 

5.He (read) ......... a newspaper every day. 

6.You (know) ........... many people. 

7.He (try) .......... to swim every summer. 

8.Anna (teach) .......... Maths. 

9.My sister  (work)………. In a pub. 

10.Her students (love) ………… learning English.  

1.2. Podaj zdania w formie przeczącej. 

1.I learn English. 

2.She lives in London. 

3.We like watching TV. 

4.Kate usually gets up late. 

5. Me and my sister visit our old friends. 

6.They play football every Tuesday.  

7.Peter plays drums very well. 



8.Ana and Fran come from England. 

9.She works in a bank. 

10.His mother cleans his room every weekend. 

1.3. Podaj zdania w formie pytającej. 

1.We always cook dinner. 

2.He loves that girl. 

3.They speak French. 

4.You have breakfast at 8. 

5.Tom goes to school by bus. 

6.They go to school every day. 

7.Jacob likes watching films. 

8.Luis lives in Salamanca. 

9.His children wake up at 7 a.m. 

10.She travels around the world. 

1.4. Odpowiedz krótko na następujące pytania. 

1.Do you go to London? 

2.Do you parents live in Europe? 

3.Does your friend learn English? 

4.Do you like popcorn?  

5.Do you do homework every day? 

6.Does your brother work in computers? 

7.What kind of music do you listen to? 

8.Where do you work? 

9.Where do you live? 

10.Do you live in a house or in a flat? 

 

 


