
Angielskie czasy w pigułce 
 

 
 

TENSE - CZAS AFFIRMATIVE- 
ZDANIA 

TWIERDZĄCE 

INTERROGATIVE- 
ZDANIA 

PYTAJĄCE 

NEGATIVE- 
ZDANIA 

PRZECZĄCE 

OKREŚLENIA 
CZASU 

 
 
PRESENT 
SIMPLE –  
Czas teraźniejszy 
prosty 
(rutynowe 
czynności) 
 
 

- w 3 os.l.poj. (he, she it) 
dodajemy końcówkę –s 
lub -es 
PRZYKŁAD: 
- She plays tennis every 
day. 
- They play tennis every 
day. 
! Końcówka –s lub –es 
zanika w pytaniach i 
przeczeniach. 

- DO (w 1,2 os.l.poj. i 
w l.mn) 
- DOES (w 3 os.l poj) 
 
PRZYKŁAD: 
- Do you watch TV At 
night? 
- Does she watch TV 
at night? 

- DON’T (w 1,2 
os.l.poj. i w l. mn.) 
- DOESN’T (w 3 
os.l.poj) 
 
PRZYKŁAD: 
- I don’t listen to 
music once a week. 
- She doesn’t listen 
to music once a 
week.  

ALWAYS -  zawsze 
USUALLY -           
                    zazwyczaj 
OFTEN – często 
SOMETIMES –  
                       czasami 
SELDOM/ RARELY - 
                        rzadko 
NEVER – nigdy 
EVERY DAY/WEEK – 
codziennie/ co tydzień 

 
 
PRESENT 
CONTINUOUS –  
Czas teraźniejszy 
ciągły 
 
(czynności mające 
miejsce w chwili 
mówienia, lub w 
najbliższej  
przyszłości) 

KONSTRUKCJA: 
Osoba + “to be” + 
czasownik + ing 
 
I am     
You are 
He is playing 
She is 
It is 
 
We are   
You are     playing 
They are   

PYTANIA tworzymy 
przez inwersję, czyli 
przestawienie 
odmiany czasownika 
“to be” przed zaimek 
osobowy 
PRZYKŁAD: 
- Is she drinking tea 
now? 
- Are you swimming at 
the moment? 

PRZECZENIA 
tworzymy przez 
dodanie “not’ do 
odmiany “to be” 
 
PRZYKŁAD: 
- She isn’t 
drinking tea now. 
- You aren’t 
swimming at the 
moment. 

 
 
 
 
NOW – teraz 
AT THE MOMENT  
    -w tym  momencie 
TODAY – dzisiaj 
 

 
 
PAST SIMPLE – 
Czas przeszły 
prosty 
 
(czynność 
dokonana w 
przeszłości) 
 
 
 

- w zd. twierdzących do 
czasowników 
regularnych dodajemy 
końcówkę –ed we 
wszystkich osobach 
PRZYKŁAD: 
- I cooked dinner 
yesterday. 
- She worked very hard 
last month. 
! W pytaniach i 
przeczeniach końcówka 
–ed zanika. 

- DID we wszystkich 
osobach 
 
PRZYKŁAD: 
- Did you cook dinner 
yesterday? 
-Did she work very 
hard last month? 

- DIDN’T we 
wszystkich 
osobach 
 
PRZYKŁAD: 
- You didn’t cook 
dinner yesterday. 
- She didn’t work 
very hard last 
month. 

 
YESTERDAY – 
wczoraj 
LAST WEEK/ 
MONTH/ YEAR – w 
zeszłym tygodniu/ 
miesiącu/ roku 
A WEEK/ MONTH 
AGO – tydzień/ miesiąc 
temu 

 
 
PAST 
CONTINUOUS – 
Czas przeszły 
ciągły 
 
(czynność trwająca 
jakiś czas w 
przeszłości i 
najczęściej 
przerwana inną 
czynnością) 
 
 
 

KONSTRUKCJA; 
Osoba + „to be” w czasie 
przeszłym + czasownik + 
ing 
 
I was   
You were 
He was         singing  
She was 
It was 
 
We were  
You were     singing 
They were 
 

PYTANIA tworzymy 
przez inwersję, czyli 
przestawienie 
odmiany czasownika 
“to be’ przed zaimek 
osobowy 
 
PRZYKŁAD: 
- Was she having a 
bath when the 
postman came? 
- Were they watering 
a garden when the 
telephone rang? 

PRZECZENIA 
tworzymy przez 
dodanie “not’ do 
odmiany 
czasownika “to be” 
w czasie przeszłym 
 
PRZYKŁAD: 
- She wasn’t 
having a bath when 
the postman came. 
- They weren’t 
watering a garden 
when a telephone 
rang. 

 
 
 
 
 
 
 
WHEN - kiedy 
WHILE – podczas gdy 



 
FUTURE SIMPLE 
– czas przyszły prosty 
 
(czynność, która 
będzie miała miejsce 
w przyszłości; po 
czasownikach think, 
promise, believe) 

KONSTRUKCJA: 
Osoba+will+ 
czasownik 
 
PRZYKŁAD: 
- Dan will help us. 
- We will take a cup 
of tea, please. 

PYTANIA tworzymy 
przez inwersję, czyli 
przestawienie 
czasownika will 
przed osobę 
 
PRZYKŁAD: 
- Will he visit us 
soon? 
- Will they pass the 
exams? 

PRZECZENIA 
tworzymy przez 
dodanie “not” do 
czasownika will 
 
PRZYKŁAD: 
- Susan won’t visit us 
-They won’t pass the 
exams. 
 

TOMORROW – jutro 
NEXT WEEK/ 
MONTH/YEAR – w 
przyszłym tygodniu/ 
miesiącu/ roku 

 
PRESENT 
PERFECT – czas 
Present Perfect 
 
(czynność, która 
rozpoczęła się w 
przeszłości i trwa do 
chwili obecnej, np. 
Mieszkam w Koninie 
od 20 lat) 

KONSTRUKCJA: 
Osoba+have/ has +III 
forma czasownika 
 
PRZYKŁAD: 
- They have lived 
here for 20 years. 
- Ton has worked in 
this company since 
1990. 

PYTANIA tworzymy 
przez inwersję, czyli 
przestawienie 
odmiany czasownika 
“have got” przed 
osobę 
 
PRZYKŁAD: 
- Have they lived  
here for 20 years? 
- Has Tom worked in 
this company since 
1990? 

PRZECZENIA 
tworzymy przez 
dodanie “not” do 
odmiany czasownika 
“have got” 
 
PRZYKŁAD:  
- They haven’ t lived 
here for 20 years. 
- Tm hasn’t worked 
in this company 
since 1990. 

 
ALREADY/ JUST – 
już (w zdaniach 
twierdzących) 
YET – już, jeszcze nie 
(w pytaniach i 
przeczeniach) 
SINCE – od 
konkretnego momentu 
FOR – przez jakiś czas 
RECENTLY/ 
LATELY – ostatnio, 
niedawno 

 
           oprac. Ewa Kubsik 
 
PRZYKŁADOWE ZDANIA: 
 
 
1. Kim usually ………………………. (have) breakfast at 8:00 on Saturday morning, but today she 
………………………… (work) out at the gym. 
2. Samuel …………………………….. (lie) in bed when he …………………… (hear) a noise. 
3. We ………………………… (drive) down the motorway towards London, when suddenly the car 
……………………… (break down). 
4. I …………………………….. (go) to Paris next week. 
5. Paul sometimes …………………………. (shave) after breakfast, but today he 
…………………………….. (wash) the car. 
6. We ………………………….. (not/ play) football in the afternoon. 
7. ……………………………….. (Jessica/ do) her homework at night? 
8. I ………………………. (burn) my hand while I …………………………….. (cook) the evening 
meal. 
9. Jim usually ………………….. (play) football on Saturdays, but last Saturday, he 
…………………….. (go) to the beach. 
10. They ……………………… (water) the garden now.  
11. Naomi ……………………….. (wear) her smart new suit and she ……………………. (carry) her 
leather briefcase. 
12. The sun …………………… (shine) when we ……………………. (sunbathe). 
13. Karen usually ……………………….. (cycle) in the morning, but today she 
…………………………… (take) a taxi to work. 
14. Bill ………………………. (not/ use) computers at work. 
15. Jill ………………………… (watch) TV every weekend. 
16. He ………………………… (phone) right now. 
 


