
Present  Perfect

PRESENT PERFECT 
Zdanie twierdzące 

Zdanie przeczące 

Pytanie 

Osoba Have/has III forma czasownika lub czasownik z 
końcówką -ed

I 
You 
We 
You 
They

have

Slept 
Brought 

Done 
Played 
Spoken 
Talked 
Been 
seen

He 
She 

It
has

Osoba Have/has + 
przeczenie

III forma czasownika lub czasownik z 
końcówką -ed

I 
You 
We 
You 
They

Have + not 
= 

haven’t

Slept 
Brought 

Done 
Played 
Spoken 
Talked 
Been 
Seen

He 
She 

It

Has + not 
= 

hasn’t

What 
Why 

Where 
When 
Whom 

How much 
How many 
What time

Have / has Osoba III forma czasownika 
lub czasownik z 
końcówką -ed

?Have

I 
You 
We 
You  
They

Slept 
Brought 

Done 
Played 
Gone 
Talked 
Been 
Seen

Has
He 
She 

It 
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Present  Perfect

FORMY 
Czas ten składa się z: 
* odmiany czasownika „to have” przez osoby  
* oraz imiesłowu czasu przeszłego czyli trzeciej formy czasownika 

nieregularnego  
I have slept. 
I have not slept. 
Have I slept? 

She has slept. 
She has not slept 
Has she slept? 

* lub czasownika regularnego z koncowką -ed. 
I have worked.                 She has worked. 
I have not worked.           She has not worked. 
Have I worked?               Has she worked? 

UŻYCIE 
dla czynności, która rozpoczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej. 

Tom has worked in this company since 1970. - {on pracuje w tej firmie od 
1970.} 
They have lived in London for many years. - {oni mieszkają w łondynie od lat} 

dla czynności dopiero co zakończonej, i tu pojawiają się 2 często spotykanę 
wyrażenia:  

just - właśnie 
already - już 

The train has just left. 
We have already finished our work. 

gdy czynność zakończona w przeszłości ma skutki w teraźniejszości; 

Skutki wyrażone bezpośrednio: 
I have just closed the window and it will be warmer in the room now. 
(Właśnie zamknąłem okno i (skutek-) teraz będzie cieplej w pokoju) 
He has worked too much lately and that’s why he is so tired. (ostatnio dużo 
procure i (skutek-) dlatego jest taki zmęczony) 

Skutki w domyśle: 
They have bought a car. - {kupili samochód i mają go teraz} 
Tom has had a car crash. - {prawdopodobnie jest nadal w szpitalu} 
The lift has broken down. - {i będziemy musieli użyć schodów} 
I’ve washed the car. {teraz jest czysty} 
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Te same zdania napiszemy w Simple Past jeżeli: 
 nie będą one miały skutków w terażniejszości  
i jeśli określimy kiedy dana czynnoś miala miejsce. 

Tom had a car crash. - {ale już mu nic nie jest} 
Tom had a car crash yesterday. (określiliśmy kiedy ta czynność miała miejsce) 
The lift broke down. - {ale teraz już pewnie działa} 
The lift broke down 10 minutes ago. (określiliśmy kiedy ta czynność miała 
miejsce) 
I washed the car.- {ale teraz może już być brudny} 

dla czynności, która trwa lub powtarza się w nieograniczonym okresie czasu, tak 
w przeszłości jak i w teraźniejszości jest cały czas aktualna. 

I have never liked him. - {nigdy go nie lubiłem i dalej go nie lubię} 
He has always used glasses. - {zawsze nosił okulary i dotąd ich używa} 

dla czynności, która miała miejsce w przeszłości, i może ona wydarzyć się jeszcze 
w teraźniejszości. 

I’ve seen wolves in the forest. - {nadal można je tam spotkać} 
John has written a number of short stories. - {autor żyje i może coś jeszcze 
napisać} 

Jeżeli wilki wyzdychały, a John umarł, wtedy używamy Simple Past. 
I saw wolves in that forest once. 
I used to see wolves here. 
John wrote a number of short stories. 

dla czynności, która wydarzyła się w przeszłości w pewnym przedziale czasowym. 
Zakładamy, że listonosz przychodzi codziennie między 9:00, a 10:00.Od 
9:00 do 10:00 możemy zapytać: 
Has the postman come this morning? 

Od 10:00 aż do wieczora pytamy już w Simple past: 
Did the postman come this morning? 

             
Has the postman come this morning?     Did the postman come this morning? 
\---\=========================\...................................................\ 
8:00         9:00                                             10:00                                         12:00 
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Present  Perfect

Przysłówki typowe dla PRESENT PERFECT 
- recently, lately - ostatnio, 
- just - właśnie, dopiero co,  
- already - już, 
- never, - nigdy 
- ever - kiedykolwiek, 
- still - jeszcze, ciągle, 
- always - zawsze, 
- yet - jeszcze, najczęściej w pytaniu przeczącym: 

       Haven’t you finished your book yet? 

Wyrażenie akcji w Present perfect z użyciem yet ma zazwyczaj rezultaty w 
teraźniejszości. 

He hasn’t come yet.- {nadal na niego czekamy) 

FOR & SINCE 
Często spotykanymi wyrażeniami w zarówno w Present Perfect jak i Present 

Perfect Continuous są for i since. Oba tłumaczymy jako „od…”. Jak je rozróżnić 

Najprościej zapamiętać, taką zasadę: 
FOR + LICZBA+ JEDNOSTKA CZASU, gdzie jednostką czasu może być 
minuta, godzina, tydzień, miesiąc itp. Pamiętajmy o tym że jako liczbę 
traktujemy również rodzajnik „a” i „an” gdyż oznaczają one 1. 

SINCE + PUNKT NA OSI CZASU lub ZDARZENIE, gdzie punktem na osi czasu 
może być konkretny rok, konkretna data, dzień tygodnia lub godzina i 
wydarzenie typu Boże Narodzenie lub szerszy wymiar czasu np. „kiedy byłem 
mały” 

Spójrz jak to wygląda w praktyce: 

FOR 
+ LICZBA + JEDNOSTKA CZASU

SINCE
 + PUNKT NA OSI CZASU lub ZDARZENIE

for 2 weeks since last week

for 3 years since 2015

for a month since April

for ages since we were kids
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