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    Wstęp 

 

Niniejsza publikacja to syntetyczne zestawienie wszystkich angielskich czasów osadzonych w 

szerokiej gamie prostych do zapamiętania kontekstach. Dzięki tej publikacji uczący się w 

błyskawiczny sposób uzyskuje pełen obraz tego, jakie zdania osadzone są w danym czasie. Ponadto 

można skonfrontować dany kontekst z innymi kontekstami i zaobserwować różnice w użyciu czasów. 

A już powierzchowna obserwacja angielskich czasów pozwala stwierdzić fakt, że w języku angielskim 

mamy o wiele szersze pole manewru w wyrażaniu czynności, stanów jak i emocji niż w języku polskim. 

Zaletą publikacji są nie tylko proste zdania, ale i krótkie, precyzyjne wyjaśnienia. Ostatni rozdział 

poświęcono konstrukcji be going to. Mam nadzieję, że niniejsza praca okaże się pomocna w 

codziennej komunikacji.    

 

Radosław Więckowski 

4ad@gazeta.pl 
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1. PRESENT SIMPLE 

 

I write    Do I write?    Do I not (Don’t I) write?     

You write    Do you write?   Do you not (Don’t you) write?   

He writes    Does he write?      Does he not (Doesn’t he) write? 

She writes    Does she write?      Does she not (Doesn’t she) write? 

It writes    Does it write?      Does it not (Doesn’t it) write? 

We write    Do we write?   Do we not (Don’t we) write?   

You write     Do you write?    Do you not (Don’t you) write?   

They write     Do they write?   Do they not (Don’t they) write?  

  

 

I am     Am I?    Aren’t I? 

You are   Are you?   Aren’t you? 

He is    Is he?     Isn’t he? 

She is    Is she?    Isn’t she? 

It is    Is it?     Isn’t it? 

We are   Are we?   Aren’t we? 

You are   Are you?    Aren’t you? 

They are   Are they?   Aren’t they? 

 

1.  

He often writes it.  

On często to pisze.  

częstotliwość  

 

2.  

He likes it.  

On to lubi.  

stała cecha/niezmienne upodobanie - ogólnie  

 

UWAGA:  

Time flies. 

Czas leci.  

stała/niezmienna cecha - ogólnie  

 

Time is running short. We must finish it by tomorrow.   

We are running short of time. We must finish it by tomorrow. 

Czas ucieka. Musimy to do jutra skończyć.  

chwilowość 

 

3.  

The plane leaves at 5. = The plane is leaving at 5.  

Samolot odlatuje o godzinie piątej. 

tak wcześniej ustalono/zaplanowano 
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Kate leaves at 5 tomorrow.  

Kate wyjeżdża jutro o godzinie piątej.  

tak wcześniej ustalono/zaplanowano 

 

UWAGA:  

Kate is leaving at 5 tomorrow.  

Kate wyjeżdża jutro o godzinie piątej.  

tak wcześniej Kate ustaliła/zaplanowała - Present Continuous 

 

A: When (according to your travel schedule) do you go to London? B: I go on Friday. 

Kiedy (wg twojego rozkładu) jedziesz do Londynu? B: Jadę w piątek. 

tak wcześniej ustalono/zaplanowano 

 

A: When do you go to London? B: I go on Fridays. 

Kiedy jeździsz do Londynu? B: Jeżdżę w piątki. 

częstotliwość 

 

4.  

We leave at 6, arrive at 10 and take a taxi.  

Wyjeżdżamy o 6, przyjeżdżamy o 10 i bierzemy taksówkę.  

tak wcześniej ustalono/zaplanowano - czynności po kolei - przyszłość  

 

5.  

Messi passes the ball to Ronaldo, who dribbles past two defenders and scores.  

Messi podaje piłkę Ronaldo, który dryblingiem omija dwóch obrońców i strzela.  

natychmiastowość teraz - komentarz - Present Simple 

 

United are playing really well now.  

Drużyna United gra naprawdę dobrze.  

chwilowość teraz - komentarz - Present Continuous 

 

The crowd is cheering as he crosses the finish line.  

Kibice kibicują jak przekracza linię mety. 

chwilowość teraz - komentarz (is cheering) i natychmiastowość teraz - komentarz (crosses) 

 

UWAGA:  

The crowd cheered as he crossed the finish line.  

The crowd were cheering as he crossed the finish line. 

Kibice kibicowali jak przekroczył linię mety.  

chwilowość wtedy - komentarz 

 

6.  

I place it in the oven.  

Wstawiam to teraz do piekarnika.  

czynność w danym momencie - demonstracja 
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7. 

Czas Present Simple występuje w zwrocie oto i po przysłówkach here lub there: 

 

Here he comes! = There he comes!  

Oto i on nadchodzi!  

 

Here comes Tom! = There comes Tom!  

Oto i nadchodzi Tom! 

 

Here it comes in for a landing! = There it comes in for a landing!  

Oto i podchodzi do lądowania!  

 

Here comes in for a landing a Boeing 747! = There comes in for a landing a Boeing 747!  

Oto i podchodzi do lądowania Boeing 747!  

 

8. 

Czas Present Simple występuje w zwrocie idiomatycznym there go/goes - nici z czegoś, nic nie 

wyjdzie z czegoś: 

  

Look at that traffic jam! There goes our only chance of arriving on time.  

Patrz na ten korek! Nici z/Nic nie wyjdzie z naszej jedynej szansy przyjazdu na czas.  

 

It's supposed to rain this weekend, so there go our plans for a barbecue.  

W ten weekend ma padać, więc nici z/nic nie wyjdzie z naszych planów na grila.  

 

9.  

A Boeing 747 comes in for a landing.  

Samolot Boeing 747 podchodzi do lądowania.  

napis pod obrazkiem - relacja - Present Simple 

 

UWAGA:  

In the picture a Boeing 747 is coming in for a landing.  

Na zdjęciu samolot Boeing 747 podchodzi do lądowania.  

opis obrazka - w danym momencie - Present Continuous 

 

10. 

I will talk with her at the first opportunity (that) I have. 
Porozmawiam z nią przy pierwszej okazji, którą będę miał. 

 

He will come as soon as he writes it.  

On przyjdzie jak tylko/skoro tylko to napisze.  

zdanie czasowe - przyszłość - po zwrocie as soon as nie wstawiamy will 

 

He said (that) he will come as soon as he writes it.  

Powiedział, że przyjdzie jak tylko/skoro tylko to napisze.   
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