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Lesson 

Topic: Porównujemy zastosowanie czasu Present Simple oraz Present     

Continuous. 

 

Za pomoc Czasu Present Simple ( teraźniejszego prostego) opisujemy: 

- sytuacje stałe i powtarzające się  

- prawa natury 

- przyzwyczajenia 

- tabele czasowe ( rozkłady jazdy, grafiki, plany zajęd) 

- recenzje filmów, relacje sportowe 

I go to the gym on Mondays. Chodzę na siłownie w poniedziałki. ( czynności 

wykonywane regularnie) 

Iga usually goes shopping on Saturday. Iga zazwyczaj/zwykle  idzie na zakupy w 

sobotę . ( zwyczaj) 

My aunt lives in the USA. Moja ciocia mieszka w USA. ( stan stały) 

W zdaniach twierdzących w czasie Present Simple w trzeciej osobie liczby 

pojedynczej do czasownika dodajemy koocówkę –s, -es, -ies. Do pozostałych 

osób nie zmieniamy czasownika. 

Np. She cooks dinner every day. 

W przeczeniach do osób : I, you,we,they dodajemy słowo przeczące don’t  

oraz czasownik w formie bezokolicznika , natomiast do osób : he, she, it 

dodajemy Doesn’t i czasownik w formie bezokolicznika. 

Np. I don’t speak Spanish. She doesn’t eat meat. 

Pytania tworzymy przez dodanie słowa Do przed osoby : I, you, we,they oraz 

Does przed osoby: he, she , it. 



Np. Do you play football?  Does she speak Japanese? 

Odp. Yes, I do. / No, I don’t      Yes, she does/ No she doesn’t. 

Słowa klucze dla czasu Present Simple : 

Every day/morning/week/month/summer itd. Każdego 

dnia/ranka/tygodnia/miesiąca/lata itd. 

Always, usually, often, sometimes, hardly ever, seldom, rarely, never 

At night, in the evening, in the afternoon, in the morning, at the weekend. 

 

 Za pomocą czasu Present Continuous (teraźniejszego ciągłego) opisujemy: 

- czynności odbywające się w chwili mówienia 

- czynności dziejące się w obrębie czasu mówienia, ale niekoniecznie w tej 

samej chwili, gdy o nich mówimy 

- czynności zaplanowanej na najbliższą przyszłośd 

-czynności, które nas denerwują 

I am watching the news. Oglądam wiadomości. ( w chwili , gdy o tym mówię) 

My English is improving. Mój angielski się polepsza . ( zmiana stopniowa) 

W zdaniach twierdzących konstrukcja czasu Present Cont. : 

Osoba ( I, you,he..) + czasownik to be odmieniony do osoby ( am, is, are) + 

czasownik z koocówką –ing + reszta 

Np. She is doing her homework. 

I am playing football. 

Przeczenia :  

Osoba + Czasownik to be w przeczeniu  ( am not, isn’t , aren’t) + czasownik z 

koocówką –ing + reszta zdania 

They aren’t watching TV. 



Pytania :  

Czasownik to be ( Am, Are, Is) + osoba+ czasownik z koocówką –ing+ reszta 

Np. Are you cooking? 

Odp. Yes I am. / No, I’m not    Yes, she is/No she, isn’t. 

Określenia charakterystyczne dla czasu Present Continuous: 

Now, at the moment, at present, today . 

 

Please open your books at page 104 and do exercise 1.  

Choose the correct phrase. Write the answers to your notebook. 

Proszę otworzyd książki na stronie 104 i zrobid zadanie 1 . 

Wybierz poprawną formę i wpisz odpowiedzi do zeszytu. 

Exercise 2. Choose the best answer to complete the sentences about the 

picture.  

Zadanie2. Wybierz poprawną odpowiedź. 

Exercise 3. Write questions in your notebook using the present simple or 

present continuous.  

Zadanie3. Napisz pytania do zeszytu odpowiednio w czasie Present Simple lub 

Present Cont. 

Homework  

Open your workbook and do exercise 1,2 page 45. 

Zadanie domowe  - dwiczenia, zadanie 1 i 2 strona 45. 

 

 

 


