
Czas teraźniejszy prosty

PRESENT SIMPLE 
TENSE



Zastosowanie czasu 
Present Simple

Present Simple używamy w sytuacjach opisujących:

– czynności typowe, rutynowe, powtarzające się 

np. She always gets up at 7 o'clock. Ona zawsze wstaje o godz. 7.
 
– sytuacje stałe lub długotrwałe 

np. I live in Poland. Mieszkam w Polsce.

– prawdy uniwersalne – prawa fizyki, przyrody itp.

 np. Water boils at 100°C. Woda gotuje się w 100°C.

– sytuacje wynikające z ustalonego wcześniej programu, rozkładu

np. The train arrives at 10 o’clock. Pociąg przyjeżdża o 10.



Dodatkowo czas Present Simple używany jest w:

– opisach uczuć, poglądów, przekonań

– opisach wydarzeń historycznych, treści filmu, sztuki lub książki

– w tytułach i nagłówkach gazet



Present Simple – 
zdania twierdzące

Zdania twierdzące tworzy się według schematu:

podmiot + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania

np. I go to school every day. Chodzę do szkoły każdego dnia.

UWAGA! 

W trzeciej osobie liczby pojedynczej (he, she, it) do czasownika w formie 
podstawowej należy dodać końcówkę -s lub -es

np. She goes to school every day. Ona codziennie chodzi do szkoły.



 
Końcówkę -es dodajemy w czasownikach kończących się na spółgłoskę
 -s, -z, -ch, -sh lub -x

np.  She often watches TV in the evening. Ona często wieczorem ogląda 
telewizję.

He sometimes washes his hair. On czasami myje włosy.



UWAGA!

Jeżeli czasownik kończy się na literkę -y,  a przed nią jest spółgłoska, to w 
trzeciej osobie l.poj do czasownika zamiast -y wstawiamy  -ies 

np. She studies English. Ona studiuje angielski.

Wyjątki: 

have - has (mieć, posiadać),
 
do - does (robić), 

go - goes (iść).



Twierdzenia

● I do... , play..., watch..., study
● You do...., play..., watch...., study
● He does... , plays...., watches..., studies
● She does..., plays..., watches..., studies
● It does..., plays...., watches...., studies
● We do..., play...., watch....., study
● You do...,play..., watch....., study
● They do..., play...., watch...., study



Przysłówki częstotliwości używane 
w czasie Present Simple

Przysłówków częstotliwości (adverbs o frequency) używamy, gdy 
mówimy jak często wykonujemy daną czynność.

● always-zawsze
● every day – każdego dnia
● usually – zwykle, zazwyczaj
● often – często 
● sometimes – czasami
● rarely/seldom – rzadko
● hardly ever – prawie nigdy
● never – nigdy



Miejsce przysłówka 
częstotliwości w zadaniu

Przysłówki częstotliwości można podzielić ze 
względu na miejsce, w którym wystepują w zdaniu:

● Występujące przed czasownikiem
 
- always
- usually
- often
- sometimes
- rarely/seldom
- hardly ever 
- never



Przykłady

● I often go to the cinema. 

● I don't often go to the cinema.

● Do you often go to the cinema?



UWAGA!

Jeśli wystepuje czasownik „to be” w zdaniu, wówczas 
przysłówek częstotliwości stawiamy za czasownikiem 
głównym.

np. I am never late to work

She is always nice for me.



● Występujące na końcu zdania

- from time to time
- once a day/ week/ month / year
- twice a day/ week/ month / year
- three times a day/ week/ month / year
- every day / week/ month / year 

np. I go to work by bus every day.
She plays the piano three times a week.

 



Present Simple – 
zdania przeczące

Przeczenia tworzymy według schematu:

podmiot + don't / doesn't + czasownik w formie podst.+reszta zdania

np. I don't go to school every day. Nie chodzę do szkoły każdego dnia.

UWAGA! 

W trzeciej osobie liczby pojedynczej (he, she, it) używamy doesn't 

np. She doesn't go to school every day. Ona codziennie nie chodzi do szkoły.



Przeczenia

● I don't...
● You don't...
● He doesn't...
● She doesn't...
● It doesn't ….
● We don't....
● You don't...
● They don't...



Present Simple – 
zdania pytające

Pytania tworzymy według schematu:

Do/Does + podmiot + czasownik w formie podst. + reszta zdania ?

np. Do you go to school every day? Czy ty chodzisz do szkoły każdego dnia?

UWAGA! 

W trzeciej osobie liczby pojedynczej (he, she, it) używamy w pytaniach Does

np. Does she go to school every day? Czy ona codziennie chodzi do szkoły?



Pytania

● Do I...?
● Do you....?
● Does he...?
● Does she...?
● Does it....?
● Do we...?
● Do you...?
● Do they...?



Krótkie odpowiedzi

● Yes, I do  No, I don't
● Yes, you do No, you don't
● Yes, he does No, he doesn't
● Yes, she does No, she doesn't
● Yes, it does No, it doesn't
● Yes, we do No, we don't
● Yes, you do No, you don't
● Yes, they do No, they don't



Pytania szczegółowe

● Where
● When
● How + do/does + podmiot + czasownik + reszta zdania ?
● Why
● What

np. Where do you live? Gdzie mieszkasz?

How often does she play the guitar? Jak często ona gra na gitarze?
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