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Past
Continuous

GreatWaySchool.pl



O czym będziemy dziś mówić?

Budowa czasu Past Continuous

        

  Zastosowanie czasu Past Continuous
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Podmiot + was/were
 + czasownik z końcówką –ING

BUDOWA ZDANIA
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I was watching a movie.
 

Ja oglądałem film.
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 Odmiana czasownika ‘to be’ - być
I was Ja byłem 

You were Ty byłeś

He/She/It was On/ona/ono 
był, była, było
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We were My byliśmy

You were Wy byliście

They were Oni byli



Aby utworzyć przeczenie, do 
czasownika ‘was/were’ dodajemy 

słowko NOT
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I was not / wasn’t working when you called. 
My dog wasn’t sitting on the carpet when I came home.
We weren’t living in Poland this time last year.

 

Ja nie pracowałem jak zadzwoniłaś. 
Mój pies nie siedział na dywanie

gdy przyszedłem do domu. 
Nie mieszkaliśmy w Polsce w zeszłym roku o tej porze.
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Aby utworzyć pytanie, zamieniamy 
miejscami czasownik ‘was/were’ 

oraz osobę:
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Was I sleeping when you called? 
Were you listening to me then? 

Czy ja spałem jak dzwoniłaś?
 Czy Ty mnie wtedy słuchałaś?
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Budowa zdania - 
Podsumowanie
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Gdy mówimy, w trakcie jakiej 
czynności byliśmy w określonym 

momencie w przeszłości.  

ZASTOSOWANIE
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     Yesterday I played volleyball. PAST SIMPLE

    I started at 8.00 and finished at 9.00. PAST SIMPLE

So, at 8.30 I was playing volleyball. 
PAST CONTINUOUS
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Aby opisać tło wydarzeń w 
przeszłości.  

ZASTOSOWANIE
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I went for a walk last Sunday.

The birds were singing, 
the sun was shining.

Poszedłem na spacer ostatniej niedzieli.

Ptaki śpiewały, słońce świeciło.
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Często używany z czasem Past 
Simple, aby przekazać, co robiliśmy, w 
trakcie czego byliśmy, co działo się gdy 

inne wydarzenie miało miejsce.  

 

ZASTOSOWANIE
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The postman came when 
I was having a shower. 

Listonosz przyszedł kiedy brałam prysznic.
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Zastosowanie - 
Podsumowanie
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And now… 

GOOD JOB!!! WELL DONE!!!

...and go to the next part!
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