
 

PRESENT CONTINUOUS 
 

PRESENT SIMPLE 

TERAŹNIEJSZOŚĆ 

ZASTOSOWANIE: 
- gdy jakąś czynnośd wykonujemy właśnie w tej chwili 
 
- (gdy mowimy o najbliższej przyszłości + aspekt tymczasowości) 

ZASTOSOWANIE: 
- gdy jakaś czynnośd odbywa się regularnie np. codziennie, raz w 
tygodniu, zwykle, czasami 
- gdy mówimy o faktach 

PRZYKŁAD → sytuacja: 
Jest teraz godzina 19.00. Siedzę i uczę się angieslkiego, a moja 
mama czyta. 

PRZYKŁAD → sytuacja: 
Chodzę do szkoły od poniedziałku do piątku. Wstaję o 7.30, jem 
śniadanie a moja mama podwozi mnie do szkoły.  

It’s 7.00 pm.  
I’m sitting and learning English and my mom’s reading. 
 

I go to school from Monday to Friday. 
I get up at 7.30 am, have my breakfast and my mum drives me to 
school. 

KONSTRUKCJA – zdanie twierdzące KONSTRUKCJA – zdanie twierdzące 

I + am +czasownik + ing + ….. 
you/we/they + are +czasownik + ing + ….. 
she/ he/ it +is + czasownik + ing + ….. 

I/ you/ we/ they + czasownik + ….. 
she/ he/ it + czasownik + s+ ….. 

- potrzebowaliśmy tu operatory, czyli takie czasowniki pomocnicze, 
które nic nie oznaczały, ale służyły nam za dźwigi, do utworzenia 
konstrukcji w zdaniu . Te operatory to coś takiego jak dźwig na 
budowie, który jak trzeba, przesunie jeden wielki beton z góry na 
dół lub w bok.  
W tym czasie operatorami są: 
AM – ARE – IS  
- dodatkowo żeby zdanie nam się nie zepsuło potrzebowaliśmy 
czasownik (np. sit, read); taki czasownik w zdaniu to tak jak cegiełka 
przy budowie domu; pozwala coś stworzyd, zbudowad; bez 
czasownika nie ma zdania; czy jeśli pozabieramy cegły z konstrukcji 
domu, to nie runie on nam? Tak, wszystko padnie. Dlatego ważne, 
by pamiętad zawsze o czasowniku w zdaniu!  
 
- cząstka ing natomiast to takie ładne wykooczenie, jak tynk . Tynk 
pozwala na piękne wykooczenie domu, ing zaś umożliwia poprawne 
dokooczenie zdania. Zapamiętaj rym tynk = ing!! 

- tu do utworzenia zdania twierdzącego nie potrzebowaliśmy 
operatorów; zdania w tym czasie są bardzo proste; tak jak niskie 
parterowe domy; żadnych dźwigów  
 
 
 
 
- żeby zdanie postało potrzebujemy tylko znad czasownik: np. go, 
come, sing, dance i możemy tworzyd bardzo dużo różnych zdao dla 
osób: I, you, we, they 
 
 
 
 
- ale dla she, he, it potrzebowaliśmy dodad do czasownika „s” lub 
„es”np. she drives, he goes; zdania są proste, ale należy pamiętad o 
tej zasadzie! Tak jak z tymi domami parterowymi – są proste, ale 
potrzebują specjalnej cegły z tym „s” i „es”, no bo przecież to nie 
lepianki wtedy nic się nie zepsuje, nawet przy ogromnych 
wichurach! 

KONSTRUKCJA – zdanie przeczące KONSTRUKCJA – zdanie przeczące 

I’m not sitting. We aren’t singing. They aren’t walking. 
She isn’t running. He isn’t sleeping. It isn’t crying.  

I don’t wake up in the morning. They don’t play tennis. We don’t 
sing at all. You don’t go to church. 
She doesn’t drive a car. He doesn’t have a car. It doesn’t sing.  

Tu operatorami są: 
am – is – are  → dodajemy not i zdanie gotowe. 

Pojawiły sie operatory: 
dla I, you, they, we → DO + NOT = DON’T 
dla she, he, it →DOES + NOT = DOESN’T 
I uwaga: gdy pojawia się DOES, “s” idzie w las!!! Dlatego piszemy 
She doesn’t drive a car,  
a nie: She doesn’t drives a car. 

KONSTRUKCJA – zdania pytające. 
Am I sitting. Are we singing? Are they walking?  
Is she reading? Is he knocking? Is it crying? 
 

KONSTRUKCJA – zdania pytające. 
Do I wake up at 7.00? Do you go to this school? Do they have a car? 
Do we know them? 
Does she drive a car? Does he sing? Does it move at all? 

Uwaga! Operatory zadziałały wyszły na prowadzenie!  
Porównajmy zdanie twierdzące:  
We are sitting/ We’re sitting. 
 
Are we singing? 

 

Podmiot. Pamiętajcie, że nie zawsze musimy używad zaimków (np.I, you, he). Czasami chcemy przecież powiedzied moja mama, czyli ona, 
lub mój brat, czyli on. Popatrzcie poniżej na kilka przykładów: 
this cat= it / this girl = she / you and me = we / this boy = he / my parents = they 
Oczywiście powyższe „zamienniki” możemy stosowad niezależnie od czasu w jakim chcemy coś powiedzied.  
 

 


