
Present Simple  

Zdanie twierdzące: 

Podmiot (rzeczownik lub zaimek osobowy) + czasownik 

Subject + verb (In right form) 

 

e.g. I like Kamil Bednarek’s songs. 

 

 

Przy 3 os. Liczby pojedynczej do czasownika dodajemy końcówki: 

- +s przy większości czasowników, e.g. He works, He likes. 

- +es przy czasownikach zakończonych na –ss, -sh, -ch, -x, eg. He 
washes, He kisses. 

- przy czasownikach zakończonych spółgłoską +y, opuszczamy  i dodajemy 

końcówkę –ies, e.g. She studies, He tries.  

- przy czasownikach zakończonych samogłoską +y, dodajemy końcówkę –s, 

e.g. He plays, He stays. 

 

Key words używane w Present Simple: usually, always, 

never, sometimes, every month/day/year,  Mondays etc. 

 

Zdania przeczące / negatywne 

Podmiot + czasownik posiłkowy do (w 3 os. L.p. +es)+ not + 

czasownik główny 

e.g. I do not like Math. / He does not live in Warsaw. 



- jeśli występuje czasownik posiłkowy does w 3 os. L.p. końcówka –s, -es, -ies z 

czasownika głównego nie występuje!; 

 

Zdania pytające: 

Czasownik posiłkowy do (w 3 os. L.p. +es) + podmiot + czasownik 

główny 

Does he like football? 
Yes, he does. / No, he does not. 

Yes, he likes football. / No, he does not like football. 

 

Zastosowania czasu Present Simple. Opisujemy sytuacje gdy: 

- kiedy mówimy o stanach trwałych: I live in Szczerbin.;  

 

- czynnościach codziennych: I brush my teeth everyday.;  

 

 

- o swoich rutynach: He does his homework every afternoon;  

 

 

- czynnościach powtarzających się:  

I play computer games every Monday.  
 
 

- jeśli mówimy o rozkładach jazdy, e.g. The Train leaves at 12 P.M. 

 

- recenzujemy książkę, film: He plays well.  

 

- opowiadamy historię: The Queen lives in a beautiful castle.  

 

- w nagłówkach i tytułach artykułów: Ronaldo scores a 
goal! 





Present Continuous :-P 
Zdania twierdzące: 

Podmiot + czasownik to be w odpowiedniej formie + czasownik 

główny + ing 

 

e.g. I am writing letter right now.  

 

 

Zdania przeczące / negatywne:  

Podmiot + czas. To be w odpowiedniej formie + not + czasownik 

główny + ing 

e.g. He is not working today.  

 

 

Zdanie pytające:  

Czasownik To Be w odpowiedniej formie + podmiot + czasownik 

główny +ing 

e.g. Am I wearing this at the moment ?  

Yes, I am / No, I am not. 

 

 

 



Końcówkę +ing dodajemy: 

- przy większości czasowników dodajemy samą końcówkę 

+ing, oraz gdy czasownik kończy się na –e, opuszczamy ją i 

dodajemy +ing: e.g.  

He is working at the moment.;   

- kiedy kończy się na akcentowalną samogłoskę, po 

której następuje spółgłoska, podwajamy tą spółgłoskę 

i dodajemy + ing:  

He is putting things now. She is running right now.  

- gdy czasownik kończy się na –l , podwajamy  

ją i dodajemy +ing:  

I am travelling at present. 

- gdy czasownik kończy się na –ie, opuszczamy ją i 

dodajemy –y + ing:  

lie – lying. 

 

- czasowniki : like, want, love i know nie mają formy + ing !  

 

Key words występujące w Present Continuous: now, at the 

moment, today, at present, this afternoon/Day… 

Zastosowanie czasu Present Continuous: 

- gdy opisujemy czynności, które wykonywane są w tym momencie:  

Peter is making a snowman now. 

- kiedy mówimy o czynnościach, które rozpoczęły się w momencie 

mówienia i zakończą w przyszłości: We are going to have a exam 
next week. 

- o naszych planach na przyszłość: I am going to New York next 
year. 

- o naszej irytacji wobec rozmówcy ze słówkiem always: You are 
always  watching TV evey midnight. 

- w sytuacjach dynamicznych: More and more forests are disappearing. 


