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C z a s o w n i k i

W  celu wyrażenia faktu posiadania czegoś, opisania związku łączącego nas 
z daną osobą, opowiedzenia o dolegliwościach zdrowotnych czy też o cechach 
charakterystycznych dla znanych nam osób możemy użyć jednej z dwóch form 
gramatycznych: have lub have got. Ich znaczenie jest takie samo, więc nie po-
pełniamy żadnego błędu, decydując się na używanie tylko jednej z tych dwóch 
struktur. W użyciu podlegają one jednak nieco innym regułom, które warunkują 
ich odmianę. 

• Have 
Have jest zwykłym czasownikiem głównym, a więc podlega takim samym zasa-
dom odmiany jak inne czasowniki tego typu. Zatem w przeczeniu w zależności 
od czasu dodajemy do niego odpowiedni operator (don’t, doesn’t, didn’t). Tak 
samo jest w przypadku pytań – one również wymagają dodania do konstrukcji 
zdania odpowiedniego operatora. W  czasie Present Simple czasownik have 
zmienia swoją formę dla trzeciej osoby liczby pojedynczej (he, she, it) – have 
zmienia się wtedy na has. 

Did you often have headaches when you were at school? 
– Czy często miewałaś bóle głowy, gdy byłaś w szkole?

I don’t have any problems with your behavior. 
– Nie mam żadnego problemu z twoim zachowaniem.

Mary has long, brown hair. – Mary ma długie, brązowe włosy.

• Have got/has got
Ten czasownik frazowy, podobnie do czasownika have, wyraża posiadanie, 
opisuje relacje oraz stany. Jest to forma używana w języku nieformalnym, za-
równo pisanym, jak i mówionym. W odróżnieniu od czasownika have podlega 
on innym zasadom i przybiera inne formy w zależności od tego, czy jest użyty 
w pytaniu czy przeczeniu.

I have got a lot of homework to do. – Mam do zrobienia dużo 
pracy domowej.

Formy „have” i „has got”
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I haven’t got a lot of homework to do. – Nie mam do zrobienia 
dużo pracy domowej.

Have I got a lot of homework to do? – Czy mam do zrobienia 
dużo pracy domowej?

Dla trzeciej osoby liczby pojedynczej w czasie Present Simple forma czasow-
nika have got zmienia się na has got. 

Maria has got many interests. – Maria ma wiele zainteresowań.

Pamiętaj! Oto kilka charakterystycznych cech czasownika have got:
•  w pytaniach i przeczeniach nie należy używać operatorów. Są one budowane 

zgodnie z zasadą inwersji;
• czasownik ten nie jest używany do budowania krótkich odpowiedzi;
•  forma have got nie jest używana w czasach przeszłych – jej konstrukcja jest 

podobna do tej w czasie Past Perfect, więc używanie jej w czasach prze-
szłych mogłoby prowadzić do niejasności;

•  have got nie jest używane w  formie bezokolicznika, w  formie Gerund ani 
w formie imiesłowu: nie powiemy zatem to have got ani having got.

Nieregularność czasowników w  języku angielskim polega na tym, że w swo-
ich przeszłych formach (Past Simple oraz Past Participle) nie mają regularnej 
końcówki -ed świadczącej o czasie przeszłym, tylko zupełnie inne formy róż-
niące je od bezokolicznika. Zdarza się, że nieregularne czasowniki mogą się 
alternatywnie zupełnie regularnie odmieniać, lecz wtedy mają zupełnie odmienne 
znaczenia. 

Nie ma innego sposobu na opanowanie odmiany czasowników nieregularnych, 
jak nauczenia się jej na pamięć.

Czasowniki nieregularne
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