
CZAS PRESENT SIMPLE 

Budowa: 

�  Zdanie twierdzące:  

subject + verb 
podmiot + czasownik w formie podstawowej (w trzeciej osobie liczby pojedynczej z końcówką -s) 
 
przykład:    I go to school every day. (Chodzę codziennie do szkoły) 

       Tom goes to school every day. (Tom chodzi codziennie do szkoły) 

Uwaga: W przypadku czasowników zakończonych na -ss, -sh, -ch, -x, -o, dodajemy w trzeciej osobie liczby 
pojedynczej końcówkę -es:"kisses", "watches", "goes". Jeśli czasownik kończy się na y poprzedzone spółgłoską, y 
zamieniamy na i i dodajemy -es: "tries", "copies". Dla czasowników zakończonych na y poprzedzone samogłoską 
dodajemy tylko -s: "says". 

�  Zdanie pytające:  

Pytanie ogólne: 
Do (Does) + subject + verb 
operator "do" (w trzeciej osobie liczby pojedynczej "does") + podmiot + czasownik w formie podstawowej (w 
trzeciej osobie bez -s) 

Do you got to school every day. (Czy ty codziennie chodzisz do szkoły?) 

Does  he go to school every day. (Czy on codziennie chodzisz do szkoły?) 

Pytanie szczegółowe: 
zaimek pytający + operator "do" (lub "does" w trzeciej osobie liczby pojedynczej) + podmiot + czasownik (bez -s) 
+ reszta zdania (z opuszczeniem części, o którą pytamy). 

Where do you go every day? (Gdzie chodzisz codziennie?) 

Where does Tom go every day? (Gdzie Tom chodzi codziennie?) 

Zdanie przeczące: 

Subject + do (does) + not + verb 
podmiot + operator "do" (lub "does") + not ("don't", "doesn't") + czasownik w formie podstawowej (w trzeciej 
osobie liczby pojedynczej bez "s"). 

I do not (don’t) go to school every Day. Nie chodzę do szkoły codziennie.  

Tom does not (doesn’t) go to school every Day. Tom nie chodzi do szkoły codziennie. 

WEATHER 

Czasu Present Simple uŜywamy, gdy mówimy o : 

�  faktach i stanach niezmiennych  

Tom lives In Poland. (Tom mieszka w Polsce). 

�  ogólnych prawdach i prawach natury  

The Sun sets in the West. ( Słońce zachodzi na Zachodzie). 

�  zwyczajach, czynnościach odbywających się regularnie  

I usually visit Her once a year. ( Zazwyczaj odwiedzam ją raz w roku). 

�  rozkładach jazdy, grafikach  

The train for  London leaves at 3 pm. ( Pociąg do Londynu wyjeŜdŜa o 15) 

�  przyzwyczajeniach, gustach  

I hate chocolate. (Nie cierpię czekolady). 

 

�  wskazówkach, instrukcjach  

Turn left. (Skręć w lewo) 

�  w recenzjach filmów aby streścić przebieg wydarzeń  

1. sun Słońce 

2. cloud chmura, obłok 

3. fog mgła 

4. rain deszcz 

5. snow śnieg 

6. sky niebo 

7. storm burza, sztorm 

8. thunder piorun, grzmot 

9. ice lód 

10. lightning błyskawica 

11. typhoon tajfun 

12. frost mróz 

13. breeze bryza, wietrzyk 

14. wind wiatr 

15. hurricane huragan 
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