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Present Simple



ZAGADNIENIA

              BUDOWA CZASU PRESENT SIMPLE
                               WYJĄTEK: CZASOWNIK ‘BYĆ’

            PRZYSŁÓWKI CZĘSTOTLIWOŚCI 
                              ZASTOSOWANIE CZASU PRESENT SIMPLE
                               CZASOWNIKI STATYCZNE
                               TRYB ROZKAZUJĄCY
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● czasownik w pierwszej formie!

● w trzeciej osobie liczby pojedynczej dodaj końcówkę -s*

● przeczenia: użyj DON’T lub w trzeciej osobie DOESN’T

● pytania: użyj DO lub w trzeciej osobie DOES

● w pytaniach i przeczeniach czasownik wraca do I formy

BUDOWA CZASU PRESENT SIMPLE
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I often sing in the shower.

Adam makes bad decisions.  

Do you like broccoli ice cream?

Who do you think you are?

Why does rain make you sleepy?

You don’t play the piano. 

Maths doesn’t lie.
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PRZYKŁADY



Końcówka -S

maths lesson, the train

he, she, it

rzeczowniki niepoliczalne

my brother, 

that lady
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Końcówka -s

-s

works, swims, 

learns, reads, pays

-es

focuses, kisses, 

watches, finishes, 

fixes, buzzes, goes 

-ies

fly - flies

cry - cries

study - studies

*wyjątek

have - has
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*’TO BE’ - BYĆ

I am

You are

He, she, it is

We are

You are

They are       
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I am not - I’m not

You are not - You aren’t

He, she, it is not - isn’t

We are not - aren’t

You are not - aren’t

They are not - aren’t       

Am I?

Are you?

Is he/she/it?

Are we?

Are you?

Are they?



● stawiamy przed czasownikiem

● po czasowniku ‘być’

● * można użyć na początku lub końcu zdania

NEVER
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HARDLY EVER / RARELY

SELDOM
OCCASIONALLY*

SOMETIMES*

OFTEN / FREQUENTLY*

NORMALLY*

USUALLY*

ALWAYS

Przysłówki 

częstotliwości



● na początku lub na końcu zdania

EVERY DAY
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ONCE A MONTH

TWICE A WEEK

FROM TIME TO TIME

Przysłówki częstotliwości



She usually sings in the shower.

Ada is never happy with her grades.

I water my plants once a week.

From time to time I get some pocket money.
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PRZYKŁADY



upodobania    nawyki

ZASTOSOWANIE CZASU 
PRESENT SIMPLE

fakty
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streszczenia filmów, 
książek, relacje 

sportowe, nagłówki 
gazet

 wydarzenia 
odbywające się według 

harmonogramu

ZASTOSOWANIE CZASU 
PRESENT SIMPLE

warunek w zerowym
 i pierwszym trybie 

warunkowym
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wskazówki, 
instrukcje

ostrzeżenia

ZASTOSOWANIE CZASU 
PRESENT SIMPLE

ogólne prawdy 
o świecie
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CZASOWNIKI STATYCZNE

NEED

UNDERSTAND

KNOW

HAVE (POSIADANIE)

używamy ich zgodnie z zasadami czasu Present Simple, 
      mimo że dotyczą tego, co dzieje się w tej chwili

WANT 

BELIEVE

MEAN

PREFER
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CZASOWNIKI STATYCZNE

SEEM

używamy ich zgodnie z zasadami czasu Present Simple, 
      mimo że dotyczą tego, co dzieje się w tej chwili
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TRYB ROZKAZUJĄCY

czasownik w podstawowej formie

Sit down. Usiądź. / Usiądźcie.

Don’t go there. Nie idź tam. / Nie idźcie tam.
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let, let’s (let us)
   Let me help you! Pozwól, że ci pomogę!

                               Let’s go. Chodźmy.  

                   Let’s not go there. Nie idźmy tam. 
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Where are you from?       COME

Where … from?

TRANSFORMACJE
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Where are you from?       COME

Where do you come from?

TRANSFORMACJE
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How much is it?          COST

How much … ?

TRANSFORMACJE
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How much is it?          COST

How much does it cost?

TRANSFORMACJE


