
PRESENT CONTINUOUS-          czas teraźniejszy ciągły          WERSJA ROZSZERZONA

PRESENT CONTINUOUS 
Zdanie twierdzące: 

Zdanie przeczące 

Pytanie – tworzone przez INWERSJĘ 

Osoba Odmiana   czasownika ‘to 
be’

Czasownik z końcówką    - 
ing

I am drinking

You 
We 
You 
They

are 
sleeping 
bringing 

doing 
playing

He 
She 

It
is

drinking 
going 

speaking

Osoba Odmiana   czasownika  
‘to be’ + przeczenie

Czasownik z końcówką    - 
ing

I am not drinking

You 
We 
You 
They

are not 
= 

aren’t

sleeping 
bringing 

doing 
playing

He 
She 

It

is not 
= 

isn’t

drinking 
going 

speaking

What 
Why 

Where 
When 
Whom 

How much 
How many 
What time

Odmiana    
‘to be’

Osoba Czasownik z 
końcówką    - ing

?

Am I drinking 
sleeping 
bringing 

doing  
playing 
drinking 

going 
speaking

Are You 
We 
You 
They

Is He 
She 

It
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UŻYCIE 
★ gdy mówimy o czynności, która odbywa się w danym momencie, w chwili gdy o 

niej mówimy,  

He is driving to work now. (On jedzie teraz samochodem do pracy) 

★ lub gdy mówimy o czynności lub stanie chwilowym, różnym niż zazwyczaj: 

Peter is working on a new book. 
{Peter pracuje nad nową książką -może oznaczać, że pisze ją w danym 
momencie, ale też w ciągu bliżej nie określonej teraźniejszości.} 

Często, chcąc pokazać różnice pomiędzy tym co robimy zazwyczaj a tym co robimy 
aktualnie, używamy w jednym zdanie Present Simple - mówiąc o rutynie i Present 
Continuous - mówiąc o tymczasowej sytuacji, np. 

I usually get up at 6 am (zazwyczaj wstaję o 6 rano, Present Simple - rutyna), 
but this week I am getting up at 9 because I am on vacation. (ale w tym 
tygodniu wstaję o 9 bo jestem na wakacjach, Present Continuous - sytuacja 
tymczasowa) 

★ podając jakąś godzinę, gdy chcemy dać znać, że rozpoczęcie się czynności 
nastąpiło przed tym czasem i prawdopodobnie będzie trwało jeszcze później: 

At 8 pm I’m bathing my baby daughter. (o 8 wieczorem kąpię moją 
córeczkę, oznacza to, że prawdopodobnie zacznę przed 8 i potrwa to jakiś 
czas) 

Uwaga! 
★ użycie czasu Present Continuous z „always” dla wyrażenia irytacji lub nagany 

Zazwyczaj „always” używane jest w czasie Present Simple, gdyż tłumaczy się jako 
„zawsze” i sugeruje powtarzalność jakiejś czynności, lub rutynę. 

Jednak możemy użyć „always” w czasie Present Continuous w znaczeniu „ciągle”. 
Taka forma jest głównie  spotykana w twierdzeniu, dla często powtarzających się 
działań, gdy mówiącego irytuje sytuacja o której mówi, lub gdy świadczy ona o czyjejś 
nieodpowiedzialności. 

He is always losing his keys! Can you believe that?!  
(on ciągle gubi klucze! to nie do wiary!) 

Page �  of �                         UCZ SIE Z NAMI               WWW.E-KONCEPT.COM.PL 2 8

http://WWW.E-KONCEPT.COM.PL


PRESENT CONTINUOUS-          czas teraźniejszy ciągły          WERSJA ROZSZERZONA
Gdyby mówiącego nie irytował ten stan, a jedynie stwierdzałby fakt, to powiedziałby: 

He always loses his keys. That’s the way he is.  
(on zawsze gubi klucze. taki już jest ) 

Podobnie w zdaniu: 

You are always going away for weekends 

mówiący najwyraźniej nie jest zachwycony sytuacją i wolałby aby osoba do której 
mówi nie wyjeżdzała aż tak często. 

Gdyby chodziło o zwykłe stwierdzenie faktu, zdanie to brzmiało by tak: 

You always go away for weekends. (ty zawsze wyjeżdzasz na weekendy - tak 
już jest i nie mam z tym problemu) 

★ użycie czasu Present Continuous z „always” dla wyrażenia zachwytu lub 
pochwały 

Tej samej konstrukcji możemy użyć by wyrazić nasz podziw dla wytrwałości kogoś, kto 
spędza dużo  czasu wykonując jakąś czynność. 

He is always working. He wants to be promoted one day. (on ciągle pracuje. 
Chce dostać awans pewnego dnia)  

He is always reading, he is so smart! (on ciągle czyta! Jest take mądry) 

Page �  of �                         UCZ SIE Z NAMI               WWW.E-KONCEPT.COM.PL 3 8

http://WWW.E-KONCEPT.COM.PL


PRESENT CONTINUOUS-          czas teraźniejszy ciągły          WERSJA ROZSZERZONA

Użycie Present Continuous w przyszłym 
znaczeniu 

  
★ dla wyrażenia przyszłej, planowanej działalności. 
Mimo, iż jest to czas teraźniejszy, służy również do wyrażania przyszłych, 
zaplanowanych działań. 

Będzie nam łatwo zapamiętać to zastosowanie gdy zobaczymy, że również w języku 
polskim podobnie używamy czasu teraźniejszego. 
Gdy powiemy: 

Idę do kina. - jest to zdanie teraźniejsze 
podobnie: 

Idę do kina w sobotę. - to również jest zdanie teraźniejsze, a jednak dzięki 
dodaniu „w sobotę” zinterpretujemy takie zdanie jako przyszłe. 

Dokładnie tak samo działa to w języku angielskim: 
I am going to the cinema. (Idę do kina teraz - zdanie teraźniejsze) 
I am going to the cinema on Saturday. (Idę do kina w sobotę - przyszłe 
zaplanowane działanie) 
  

To o czym musimy pamiętać, to że chcąc wyrazić przyszłą zaplanowaną czynność za 
pomocą Present Continuous, musimy zawsze określić kiedy ta czynność ma się 
odbyć. 
W przeciwnym przypadku może nastąpić dezorientacja pomiędzy teraźniejszym a 
przyszłym znaczeniem. 
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Poza wyjątkowymi znaczeniami czasu Present 
Continuous NIE STOSUJEMY: 
★ z czasownikami wyrażającymi uczucia: 

Czas w 
jakim 

występuje

Czasownik Znaczenie Przykład

Present 
Simple admire

podziwiać, 
szanować

I admire my father. He is a great man. 
(Podziwiam, szanuję mojego ojca. Jest 
wspaniałym człowiekiem )

WYJĄTEK 
Present 
Continuous

admiring patrzeć z 
podziwem

They are admiring your latest painting. 
(oni podziwiają twój ostatni obraz.

Present 
Simple

adore uwielbiać They adore their children. (oni uwielbiają 
swoje dzieci)

Present 
Simple

appreciate doceniać Thank you for your help. I appreciate that. 
(dziękuję za twoją pomoc, doceniam to)

WYJĄTEK 
Present 
Continuous

appreciating wzrastac na 
wartości

Why is the American dollar appreciating 
now? (Dlaczego dollar wzrasta teraz na 
wartości?)

Present 
Simple

care for lubić She cares for horror and thriller films. (ona 
lubi horrory i thrillery.)

WYJĄTEK 
Present 
Continuous

caring for opiekować się She is caring for her neighbour’s cat this 
week (ona opiekuje sie kotem sąsiada w 
tym tygodniu)

Present 
Simple

desire porządać

Present 
Simple

detest nieznosić, czuć 
wstręt

Present 
Simple

dislike nie lubić, nie 
podobać się

They really dislike the new fashion. 
(bardzo nie podoba się im nowa moda)

Present 
Simple

fear obawiać się His son fears nothing. (Jego syn niczego 
się nie boi)

Present 
Simple

hate nienawidzieć I don’t hate comedies.  
I just don’t like them.  
(nie nienawidzę komedii, po prostu ich nie 
lubię)Present 

Simple
like lubić

Present 
Simple

loathe niecierpieć, 
czuć niechęć

They loathe traffic jams (oni nienawidzą 
korków)
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★ z czasownikami wyrażającymi czynność umysłową: 

Present 
Simple

love kochać She loves her pets a lot (ona mocha swoje 
zwierzątka)

WYJĄTEK 
Present 
Continuous

liking 
loving

w znaczeniu 
lubić, uwielbiać

I am loving it! (uwielbiam to!)

Present 
Simple

mind mieć coś 
przeciw

I don't mind horror movies from time to 
time (nie mam nic przeciwko horrorom od 
czasu do czasu)

Present 
Simple

respect szanować They never respect the rules. (oni nigdy 
hie szanują zasad)

Present 
Simple

value cenić He values honesty above all. (on pond 
wszystko cent sobie uczciwość)

WYJĄTEK 
Present 
Continuous

valuing oszacować 
wartość, 
wyceniać

They are valuing the painting right now 
(oni oszacowują teraz wartość tego 
obrazu)

Present 
Simple

want chcieć We want to speak to the teacher. (chcemy 
porozmawiać z nauczycielem)

Present 
Simple

wish chcieć, życzyć I wish you good luck. (życzę ci 
powodzenia)

Czas w 
jakim 

występuje

Czasownik Znaczenie Przykład

Czas w jakim 
występuje

czasownik znaczenie Przykład

Present Simple agree zgadzać 
się

I agree with you that he should 
give up smoking. (zgadzam sir z 
tobą, że on powinien rzucić 
palenie)

Present Simple know wiedzieć, 
znać

I know him very well (znam go 
bards dobrze)

Present Simple realize zdawać 
sobie 
sprawę

he realizes it is a difficult job (on 
zdaje sob sprawę, że to trudna 
praca.)

Present Simple hear słyszeć Can you hear it? What’s that 
sound? (Słyszysz? co to za 
dzwięk?)

Present Simple see widzieć, 
rozumieć

I see you are tired. (rozumiem, ze 
jesteś zmęczony)

Page �  of �                         UCZ SIE Z NAMI               WWW.E-KONCEPT.COM.PL 6 8

http://WWW.E-KONCEPT.COM.PL


PRESENT CONTINUOUS-          czas teraźniejszy ciągły          WERSJA ROZSZERZONA

★ z czasownikami oznaczającymi posiadanie: 

Present Continues seeing spotykać 
się z kimś

John is often seeing Betty. (John 
crest spotyka się z Betty.)

Present Simple smell pachnieć It smells nice. (to ładnie pachnie.)

Present Continues smelling wąchać, 
czuć

I’m smelling garlic. Did you add it 
to the sauce.(czuję czosnek, 
dodałeś go do sosu?)

Present Simple taste mieć smak This dish tastes great! (to dance 
smakuje świetnie)

Present Continues tasting próbować, 
smakować

I'm tasting the soup to see if it 
needs more salt (Probuję zippy by 
zobaczyć czy potrzebuje więcej 
soli)

Present Simple notice zauważyć He notices a lot. He’s very 
perceptive. (On wile zauważa, jest 
bards spostrzegawczy.)

Czas w jakim 
występuje

czasownik znaczenie Przykład

czas w jakim 
występuje

czasownik znaczenie przykład

Present Simple belong należeć This castle belongs to the Royal 
Family. (ten same należy do 
rodziny królewskiej)

Present Simple own posiadać, 
mieć

Our company owns 21 stores. 
(nasza firma na 21 sklepów)

Present Simple posses posiadać, 
władać

They posses the right to vote (oni 
posiadają prawo głosu) 
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PISOWNIA  CZASOWNIKÓW Z  -ING 
★ gdy czasownik kończy się pojedyńczym „e” 
pomijamy „e” i dopisujemy -ing 

argue (sprzeczać się, kłócić) - arguing 
hate (nienawidzieć)  -  hating 
love (uwielbiać) -  loving 

• wyjątki: 
age (starzeć się)  -  ageing 
dye (farbować)  -  dyeing 
singe (osmalić, przypalić) - singeing 

★ gdy czasownik kończy się -ee, dopisujemy końcówkę -ing bez zmiany pisowni: 
agree (zgadzać się)  -  agreeing, 
see (spotykać się)  -  seeing, 

★ kiedy czasownik jednosylabowy ma jedną samogłoskę i kończy się pojedyńczą 
spółgłoską, to ta spółgłoska powtarza się przed -ing. 
hit  -  hitting, 
run  -  running, 
stop  -  stopping, 

★ Czasowniki dwu lub więcej sylabowe, których ostatnia sylaba zawiera tylko jedną 
samogłoskę i kończy się pojedyńczą spółgłoską, podwaja tę spółgłoskę, jeżeli akcent 
pada na ostatnią sylabę. 
ad’mit  -  admitting, 
be’gin  -  beginning, 
pre’fer  -  preferring, 

★ gdy akcent nie pada na ostatnią sylabę: 
‘budget  -  budgeting, 
‘enter  -  entering, 

★ Jeżeli po pojedyńczej samogłosce ostatnią literą jest „l”,to powtarza się ono zawsze. 
signal  -  signalling, 
travel  -  travelling. 

★ Gdy czasownik kończy się na „y” dopisujemy końcówkę -ing bez zmiany pisowni 
carry  -  carrying, 
enjoy  -  enjoying, 
hurry  - hurrying.
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