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O czym będziemy dziś mówić?

Budowa czasu Present Perfect

           Wyjątki i wskazówki

     Zastosowanie czasu Present Perfect
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Podmiot 
+ HAVE / HAS 

+ czasownik w III formie 
+ reszta zdania

BUDOWA ZDANIA

GreatWaySchool.pl



I have been to France twice.
You have known her for 6 years.

 Byłem we Francji dwa razy.
Znasz ją od 6 lat. 
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W trzeciej osobie (on, ona, ono) 
zamiast HAVE używamy HAS
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She has never eaten such delicious 
plums. 

Ona nigdy nie jadła tak pysznych śliwek. 
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 Odmiana czasownika HAVE - mieć
I have Ja mam  

You have Ty masz

He/She/It has On/ona/ono 
ma

GreatWaySchool.pl

We have My mamy

You have Wy macie

They have Oni mają



Aby utworzyć przeczenie, do 
czasownika HAVE / HAS
 dodajemy słówko NOT
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Pociąg jeszcze nie odjechał. 
Oni nie odwiedzili ich rodziców od 
zeszłego roku. 

The train hasn’t left yet.

They haven’t visited their parents 

since last year.
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Aby utworzyć pytanie, zamieniamy 
miejscami czasownik HAVE / HAS 

oraz osobę:
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Czy ty kiedykolwiek widziałeś deszcz?
Czy ona już kupiła nowe auto?
Co oni narobili?

Have you ever seen the rain?

Has she bought a new car yet?

What have they done?!
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Budowa zdania - 
Podsumowanie
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Kiedy mówimy o tym, ile razy w swoim 
życiu coś robiliśmy my lub inne osoby  

ZASTOSOWANIE
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I have been to Italy three times.
Byłam we Włoszech trzy razy.

She has written five books so far. 
Ona napisała pięć książek do tej pory.
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Kiedy pytamy, czy ktoś kiedykolwiek 
coś zrobił – ze słówkiem ‘ever’ w takim 

pytaniu.

ZASTOSOWANIE
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Have you ever seen a ghost?
Czy ty kiedykolwiek widziałeś ducha?

Has he ever worked as a teacher?
Czy on kiedykolwiek pracował jako nauczyciel?
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Kiedy mówimy, że nigdy w swoim 
życiu czegoś nie zrobiliśmy 

– ze słówkiem ‘never’ w takim 
stwierdzeniu

ZASTOSOWANIE
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I have never had a bike.
Nigdy nie miałem roweru.

She has never sung like this.
Ona nigdy nie śpiewała w ten sposób.
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Kiedy czynność lub sytuacja, o której 
mówimy, zaczęła się w przeszłości i trwa do 

teraz, ze słówkami ‘since’ – od jakiego 
momentu w przeszłości to trwa; lub ze 

słówkiem ‘for’ – jak długo to trwa.

ZASTOSOWANIE
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I have known her since 1999.
Znam ją od 1999.

She has lived here for five years.
Ona mieszka tu od pięciu lat.
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Kiedy wydarzenie miało miejsce w 
przeszłości, ale jest wyjaśnieniem 

tego, co dzieje się teraz.

ZASTOSOWANIE
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Sara is crying right now, 
because he has lost her money.

Sara teraz płacze, bo zgubiła pieniądze.

I need to go to the hospital, 
because I have broken my leg.

Muszę jechać do szpitala, bo złamałem nogę.
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Kiedy czynność właśnie się przed 
chwilą zakończyła – ze słówkiem ‘just’

ZASTOSOWANIE
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It’s good you are here – I have 
just cooked dinner.
Dobrze, że jesteś – właśnie ugotowałem 

obiad.

Where is this dog? I have just 
seen it!

Gdzie jest ten pies? Dopiero co go widziałem!
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Kiedy pytamy, czy ktoś już coś zrobił – 
wiemy, że miał coś zrobić 

i nie wiemy czy już skończył – ze 
słówkiem ‘yet’ na końcu takiego 

pytania.

ZASTOSOWANIE
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Have you finished your 
homework yet?

Czy skończyłeś już pracę domową?

Has she walked the dog yet?

Czy ona wyprowadziła już psa?
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Kiedy chcemy odpowiedzieć, że 
jeszcze czegoś nie zrobiliśmy 

– ale zrobimy niedługo; ze słówkiem 
‘yet’ na końcu takiego zaprzeczenia.

ZASTOSOWANIE
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I haven’t paid the bills yet.

Nie zapłaciłem jeszcze rachunków.

Piotr hasn’t written his essay yet.

       Piotr nie napisał jeszcze wypracowania.
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        FOR

FOR 5 
YEARS

FOR ONE 
HOUR

FOR 
YEARS

FOR A LONG 
TIME
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FOR A YEAR FOR 
CENTURIES



        SINCE

1996 LAST SUNDAY I WAS A 
CHILD

HER 
ACCIDENT
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AUGUST EASTER



And now… 

GOOD JOB!!! WELL DONE!!!

...and go to the next part!
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