
Zadanie 1. 

Przetłumacz fragmenty zdań na język angielski. 

 

1. ………………………………………………… (Nie wolno wam) play football here. 

2. They play cards ………………………………………………… (od czasu do czasu). 

3. ……………………………………….. (Pojadę) there today. 

4. The train ……………………………………….. (odjeżdża o) 2.15. 

5. What ……………………………………………………… (robisz) tonight? 

6. The book is ……………………………………….. (przed) you. 

7. ………………………………….. (Jak długo) were you sleeping? 

8. My sister’s boyfriend often goes skiing …………………………………………. (zimą). 

9. ………………………………….. (Miłego) day. 

10. See you ……………………………………………… (w następnym tygodniu). 

 

Zadanie 2.  

Proszę o przeanalizowanie załączonej notatki na temat czasu PRESENT PERFECT SIMPLE. 

 

Present Perfect to czas, który sprawia sporo trudności początkującym uczniom, głównie ze 

względu na to, że nie ma polskiego odpowiednika. Jest to czas łączący w pewien sposób 

przeszłość z teraźniejszością. To co go charakteryzuje, to ścisły związek z teraźniejszością, a 

stosujemy go w następujących sytuacjach: 

• czynność, która dopiero co się zakończyła i nie ma podanego konkretnego momentu 

w przeszłości (np. On właśnie wyszedł. – He has just left.); 

• skutek czynności przeszłej widoczny w teraźniejszości (np. Zjadłam dużo i nie jestem 

już głodna. – I have eaten a lot and I’m not hungry any more.); 

• czynność, która rozpoczęła się w określonym momencie w przeszłości, ale trwa do 

chwili obecnej (np. Nie widziałam jej od roku. – I haven’t seen her for a year.); 

• czynność, która rozpoczęła się w nieokreślonym momencie w przeszłości, ale trwa do 

chwili obecnej (np. Zawsze ją lubiłam. – I have always liked her.); 

• czynności przeszłe, w których nie zaznaczono kiedy miały miejsce (np. Kupiłam 

samochód. – I have bought a car.) 

 



Budowa zdania twierdzącego 

Podmiot + have/has + III forma czasownika + reszta zdania 

I + have + gone + to Scotland once. 

(Pojechałam raz do Szkocji.) 

– have – stosuje się dla 1 i 2 osoby liczby pojedynczej oraz wszystkich osób liczby mnogiej (I – 

ja, you – ty/wy, we – my, they – oni/one); 

– has – stosuje się dla 3 osoby liczby pojedynczej (he – on, she – ona, it – to/ono). 

Budowa zdania przeczącego 

Podmiot + have/has + not + III forma czasownika + reszta zdania 

I + have + not + gone + to Scotland. 

(Nie pojechałam do Szkocji.) 

Budowa pytania 

Pytania w czasie Present Perfect tworzymy przez inwersję, czyli przestawienie szyku – 

przesunięcie have/has przed podmiot: 

Have/has + podmiot + III forma czasownika + reszta zdania 

Have + you ever + gone + to Scotland? 

(Czy kiedykolwiek pojechałaś do Szkocji?) 

Typowe okoliczniki czasu 

• since – od + określony moment w przeszłości (np. od poniedziałku – since Monday) 

• for – od + okres czasu (np. przez 2 lata – for two years) 

Formy ściągnięte 

• I have = I’ve 

• you have = you’ve 

• he has/she has/it has = he’s/she’s/it’s 

• we have = we’ve 

• they have = they’ve 

Przykłady zdań 

• He has just finished his homework. – On właśnie skończył pracę domową. 

• It is the first time I’ve eaten Chinese food. – Jem chińskie potrawy po raz pierwszy. 

(Zawsze po wyrażeniu „It is the first time…” stosujemy czas Present Perfect, ponieważ 

mowa jest o okresie całego naszego życia, czyli o okresie, który trwa obecnie.) 

• I’ve worked in this company for three years. – Pracuję w tej firmie od 3 lat. 

 



Zadanie 3.  

Uzupełnij zdania – użyj czasu Present Perfect. 

 

1. I ___________________ the book you gave me, so you can have it back now. (READ) 

2. Is it still raining? – No, it ________________________ but the streets are still wet. 

(ALREADY STOP) 

3. I ________________________ this few times, but I’ll say it again. (ALREADY SAY) 

4. Look! Someone ________________________ that window! (BREAK) 

5.I ________________________ to him, but he ________________________ me an answer 

yet. (ALREADY WRITE, NOT GIVE) 

6. They _________________ from New York. (JUST ARRIVE) 

7.John ___________________ off his bike again. It’s the third time now! (FALL) 

 

 

Odpowiedzi do zadań w formie załączników (zdjęcia wykonanych zadań z zeszytu z 

odpowiedziami itp.) proszę kierować na e-mail angielski.spskrwilno@wp.pl (do piątku 

5.06.2020 r. ). W przypadku pytań lub wątpliwości można również kontaktować się ze mną 

poprzez wyżej wymieniony e-mail lub  bezpośrednio na mój Messenger.    

 

 

 

 

 


