
PRESENT SIMPLE                   czas teraźniejszy prosty               WERSJA PODSTAWOWA!
PRESENT SIMPLE 
!
Zdanie twierdzące: !

!
Zasady pisowni czasownikow z końcówką -s  !!

Zdanie twierdzące zaczynamy od osoby,  
następnie używamy czasownika w podstawowej, dla wszystkich osób takiej samej, 
formie,  
a dalej następuje reszta zdania.

Osoba Czasownik Dopełnienie

I 
You 
We 
You 
They

drink 
sleep 
bring 

do 
play

coffee every day 
8 hours a day 
notebooks to school 
homework after school 
golf

Wyjątkiem jest He, She i It czyli On, Ona i To/Ono,  
gdzie do czasownika dodajemy końcówkę -s lub -es

He 
She 

It

drinks 
goes 
works

tea for breakfast 
to school every day 
very well

Końcówkę-s dodajemy do czasowników w trzeciej osobie liczby pojedyńczej (He, 
She, It)  
i w przypadku większości czasowników odbywa sie to w ten sam sposób: !
Do czasownika dodajemy końcówkę -S

Znaczenie czasownika Czasownik podstawowy 
dla wszystkich osób

Czasownik z końcówką  
dla he/she/it

rozmawiać talk talks

grać play plays

pić drink drinks

robić make makes

Jeśli czasownik kończy się na -SS, -X, -CH, -SH lub- O, wtedy dodajemy końcówkę -ES

całować kiss kisses
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PRESENT SIMPLE                   czas teraźniejszy prosty               WERSJA PODSTAWOWA

!!
Zdanie przeczące !

!!!!!!

naprawiać fix fixes

szczotkować, czesać brush brushes

oglądać watch watches

iść go goes

Jeżeli czasownik kończy się spółgłoską + Y, wtedy pomijamy Y i dodajemy 
końcówkę -IES

nieść carry carries

uczyć sie, studiować study studies

kopiować copy copies

Zdanie przeczące zaczynamy od osoby,  
następnie używamy operatora przeczącego DO NOT, lub w skrócie DON’T,  
dalej używamy czasownika w podstawowej, dla wszystkich osób takiej samej, formie 
BEZ KOŃCÓWEK  
a dalej następuje reszta zdania.

Osoba Operator Czasownik Dopełnienie

I 
You 
We 
You 
They

!
do not 

= 
don’t

drink 
sleep 
bring 

do 
play

milk every day 
8 hours a day 
notebooks to school 
homework after school 
golf

Zdanie przeczące w 3 osobie liczby pojedyńczej (he, she, it) zaczynamy od osoby,  
następnie używamy operatora przeczącego DOES NOT, lub w skrócie DOESN’T, 
dalej używamy czasownika w podstawowej, dla wszystkich osób takiej samej, formie  
BEZ KONCÓWEK , 
a dalej następuje reszta zdania.

He 
She 

It

does not 
= 

doesn’t

drink 
go 

work

Tea for breakfast 
to work every day 
very well
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PRESENT SIMPLE                   czas teraźniejszy prosty               WERSJA PODSTAWOWA!
Pytanie: 
!

!!!!!
!
!!!

Pytania w Present Simple możemy tworzyć na 2 sposoby: !
1. Pytania typu „czy” 
Tworzymy zaczynając od operatora DO lub DOES (tylko dla he, she, it)  
następnie OSOBA  
oraz CZASOWNIK w podstawowej formie BEZ KONCÓWEK  
i reszta pytania

Operator osoba czasownik reszta pytania

!

?
Do I 

you 
we 

they

drink 
sleep 
bring 

do 
play 
go 

speak 
have

Does he 
she 

it

2.   Pytania szczegółowe  
zaczynamy od słów (zaimków) kto? jak? co?, dalej operator DO , OSOBA, 
CZASOWNIK w podstawowej formie BEZ KONCÓWEK oraz reszta pytania

Zaimek Operator Osoba Czasownik !!!!
?

What 
Why 

Where 
When 
Whom 

How much 
How many 
What time

!!
Do  

I 
you 
we 

they

drink 
sleep 
bring 

do 
play 
go 

speak 
have

!
Does

He 
She 

It
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PRESENT SIMPLE                   czas teraźniejszy prosty               WERSJA PODSTAWOWA!
PODSTAWOWE UŻYCIE CZASU  
PRESENT SIMPLE:  
!
★ gdy czynności, o których mówimy często się powtarzają, są cześcią naszej 

codziennej rutyny lub oznaczają przyzwyczajenia; !
He always goes to work by car. (on zawsze jeździ do pracy samochodem) !
They sometimes drink milk with breakfast. (Oni czasami piją mleko do 
śniadania) !
I never watch TV in the morning. (nigdy hie oglądam telewizji rano) !

W takich zdaniach używamy przysłówków częstotliwości, np. always, never, 
sometimes - więcej na ten temat przeczytasz na stronie 6 i 7. !

★ gdy opisujemy czyjeś umiejętności; !
John can swim. (John potrafi pływać) !
She sings like an angel. (Ona śpiewa jam anioł) !
They paint beautifully.(Oni pięknie malują) !

★ gdy mówimy o prawach fizycznych,prawach przyrody, stałych, niezmiennych 
zjawiskach;  !

Water turns ice at 0 C (zero centigrades) (Woda zamarza w temperatures 0 
stopni) !
The Sun rises in the East and sets in the West. (słońse wschodzi na 
wschodzie i zachodzi na zachodzie) !
It rains a lot in November. (Deszcz często pada w listopadzie) !

★ gdy wyrażamy własną opinię, uczucia lub czynność umysłową !
I think he is handsome. (opinia - Myślę, że on jest przystojny.) !
He loves his wife and adores his children. (uczucia - On mocha żonę i 
uwielbia swore dzieci) !
She really understands her students. (czynność umysłowa - Ona naprawdę 
rozumie swoich uczniów) 
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Uwaga! 
!
★ czasowniki oznaczające wrażenia zmysłowe {see, hear...} występują także gdy 

wyrażenia takie nie mają charakteru stałego, lecz dotyczą danej chwili. !
I see that you are angry. (Widze, że jesteś zły) !

★ Także czasowniki oznaczające stany umysłu lub uczuć występują tu niezależnie 
od tego czy chodzi o sytuacje chwilowe czy trwałe. !

I think he is going to buy a new car. (Myślę, że on kupi nowy samochód) !
Dzieje się tak dlatego, iż niektóre czasowniki nie posiadają formy ciągłej, lub ich 
znaczenie jest inne w czasach SIMPLE a inne w czasach CONTINUOUS. Więcej na 
ten temat znajdziesz w rozdziale PRESENT CONTINUOUS. !
Czas ten używany jest również: 
★ w relacjach sportowych oraz dla nadania dramatyzmu jakiejś narracji !
★ w instrukcjach i poleceniach !
★ może wyrażać przyszłość gdy mówimy o czynnościach odbywających się według 

jakiego planu, rozkładu jazdy, planu lotów, itp. !
★ Po niektórych wyrażeniach używamy Present Simple, mimo, że tłumaczymy tę 

część zdania w czasie przyszłym. !
Tematy te zostaĿy szerzej omówione w materiale 
PRESENT SIMPLE - czas teraźniejszy prosty 
wersja rozszerzona !!
!
!
!
!
!
!
!
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!
6. PRZYSðÓWKI CZĘSTOTLIWOŚCI !
★ gdy czynności powtarzają się, czas ten występuje z przysłówkami częstotliwości 

(słówkami odpowiadającymi na pytanie „jak często?’) !
• always zawsze 
• sometimes czasami 
• usually zazwyczaj 
• seldom / rarely rzadko 
• never nigdy 
• often - często !

Przysłówki te występują w zdaniach: !
A. z czasownikami zwykłymi (czyli z większością czasowników) przysłówek 
wstawiamy pomiędzy osobą a czasownikiem, !

She never watches horror movies. (On nigdy nie ogląda horrorów) !
They always get up at six. (Oni zawsze wstają o 6.) !
Adam sometimes reads a book in bed.  (Adam czasami czyta 
książkę w łóżku). !

B. z czasownikami modalnymi (can, must, should, itp) przysłówek wstawiamy 
pomiędzy czasownikiem modalnym a czasownikiem zwykłym !

We can sometimes sleep longer. (Czasami możemy spać dłużej). !
You must always stop at red lights. (Musisz zawsze zatrzymać się na 
czerwonym świetle). !
He can seldom eat at good restaurants. (On rzadko może jeść w dobrych 
restauracjach). !

C. w zdaniach z operatorami oraz w przeczeniach, przysłówek wstawiamy 
pomiędzy operator a czasownik !

We don’t always go to school by car.  (Nie zawsze jeździmy do szkoły 
samochodem). !
She doesn’t usually come late to work. (On a zazwyczaj hie spóźnia się 
do pracy). !
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I don’t often visit my parents. (Nie często odwiedzam rodziców) !!

Inne określenia czestotliwości: !
• once a day- raz dziennie 
• once a month - az w miesiącu 
• once a year - raz w roku 
• !
• twice a day- dwa razy dziennie 
• twice a week - dwa razy w tygodniu 
• twice a month - dwa razy w miesiącu 
• twice a year - dwa razy w roku 
• !
• ….. times - oznacza „razy” w wyrażeniu „x razy” powyżej dwóch, np. 
• three times a day - trzy razy dziennie 
• five times a week - dziesięć razy w tygodniu 
• !
• every ….. - oznacza „co” w wyrażeniu „co x minut/dni/lat, itp” np. 
• every five minutes - co pięć minut 
• every two months - co dwa miesiące !!!!
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