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WYBRANE CZASY GRAMATYCZNE 

1.1 Present Simple 

UŻYCIE: 

Jest to czas teraźniejszy prosty, używamy go mówiąc o czynnościach codziennych, stałych, 

powtarzających się co jakiś czas, lub mając na myśli prawdy ogólne. 

Przykłady: 

I live and learn In Lublin. Mieszkam i uczę się w Lublinie. 

The sun rises in the east and sets in the west. Słońce wschodzi na wschodzie, a zachodzi na 

zachodzie. 

Peter sometimes plays chess. Piotr czasami gra w szachy. 

PRZYSŁÓWKI CZĘSTOTLIWOŚCI: 

every day – codziennie ( występuję na końcu zdania) 

always – zawsze 

often- często 

usually – zazwyczaj 

sometimes – czasami 

seldom, rarely – rzadko 

never – nigdy 

occasionally – od czasu do czasu 

BUDOWA: 

Zdanie: 

Osoba + przysłówek częstotliwości
1
 + czasownik

2
 

I usually get up at 6. Zazwyczaj wstaję o 6. 

He never smokes. On nigdy nie pali. 

Pytanie ogólne: 

Czy…………..? 

Operator  do lub does
3
 + osoba + czasownik w formie podstawowej bez końcówek 

Do you know him? Czy znasz go? 

Does Susan sometimes visit Bill? Czy Susan czasami odwiedza Billa? 

Pytanie szczegółowe: 

SŁÓWKA PYTAJĄCE: what – co, when – kiedy, where – gdzie, wy – dlaczego, who – kogo, 

z kim, komu, kto,  how - jak 

Słówko pytające + operator do lub does + osoba + czasownik w formie podstawowej bez 

końcówki 

Where do you go to school? Gdzie chodzisz do szkoły? 

When does he usually go to sleep? Kiedy on zazwyczaj chodzi spać? 

Pytania o podmiot: 

Who w znaczeniu KTO
4
+ czasownik z końcówką s lub es 

Who plays tennis every day? Kto gra w tenisa codziennie? 

Who works abroad? Kto pracuje zagranicą? 

Przeczenia: 

Osoba + operator + not + czasownik w formie podstawowej bez końcówek 

They do not ( don’t) speak English. Oni nie mówią po angielsku. 

She does not ( doesn’t) ride a bike. Ona nie jeżdzi na rowerze. 

                                                 
1
 Oprócz every day, które występuje po czasowniku, na końcu zdania 

2
 Czasownik w 3 osobie l pojedynczej występuje z końcówką s lub es 

3
 do stosujemy dla I, you, we, they; does dla he, she ,it 

4
 Nie dotyczy znaczeń komu, kogo, lub z kim itp., pytania o podmiot to takie, w których who znaczy kto 
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W języku angielskim obowiązuje zasada pojedynczego przeczenia. Można zaprzeczać albo za 

pomocą operatora lub za pomocą never. Porównaj: 

I don’t drive. Ja nie prowadzę auta. 

I never drive. Ja nigdy nie prowadzę auta. 

 

1.2 Present Continuous 

UŻYCIE: 

Jest to czas teraźniejszy ciągły, którego stosujemy mówiąc o czynnościach, wykonywanych w 

danej chwili, w tym momencie, teraz, oraz chcąc wyrazić czynność przyszłą, która wiemy na 

100%, że wystąpi. 

Przykłady: 

He is making some tea at the moment. On parzy teraz herbatę. 

Look! Britney Spears is walking down the street. Zobacz! Britney Spears idzie ulicą. 

I am going to London tomorrow. Jadę jutro do Londynu. 

SŁÓWKA CHARAKTERYSTYCZNE: 

now – teraz 

at the moment – w tej chwili 

BUDOWA: 

Zdanie: 

Osoba + forma czasownika BE
5
 + czasownik z końcówką ING

6
 

He is playing the guitar now. On gra teraz na gitarze. 

They are talking abort the weather. Oni rozmawiają o pogodzie. 

Pytanie ogólne: 

Stosujemy inwersję: 

Forma BE + osoba + czasownik z końcówką ING 

Are they listening to the music? Czy oni słuchają muzyki teraz? 

Is she shouting? Czy ona krzyczy? 

Pytanie szczegółowe: 

Słówko pytające + forma BE + osoba + czasownik z końcówką ING 

Where are you going? Gdzie teraz idziesz?
7
 

Pytanie o podmiot: 

Who w znaczeniu KTO + IS
8
 + czasownik z końcówką ING 

Who is singing? Kto teraz śpiewa? 

Who is drawing in the garden? Kto rysuje w ogrodzie? 

Przeczenie: 

Osoba + forma BE + not + czasownik z końcówką ING 

He is not ( isn’t) reading. On nie czyta teraz. 

I’m not
9
 drinking coffee. Nie piję teraz kawy. 

They are not( aren’t) painting. Oni teraz nie malują. 

 

 

                                                 
5
 Odmiana czasownika be( być) I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are 

6
 Czasowniki zakończone na E gubią je po dodaniu końcówki ING, make – making; zakończone na pojedynczą 

spółgłoskę, przed którą jest pojedyncza samogłoska, podwajają spółgłoskę, swim- swimming, zakończone na IE 

przekształcają IE w Y, die- dying 
7
 Słówko now nie jest konieczne, po budowie czasu można zorientować się, że mówimy o czynności odbywanej 

teraz 
8
 Zawsze jest to forma is, nawet, jeśli w odpowiedzi jest osoba wymagająca użycia are czy am. 

9
 Nie istnieje inny skrót niż I’m not, nie ma amn’t 
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1.3 Past Simple 

UŻYCIE: 

Jest to czas przeszły dokonany. Stosujemy go mówiąc o czynnościach przeszłych, 

zakończonych. 

He went to Greece last year. On pojechał do Grecji w zeszłym roku. 

They died in the accident. Oni zmarli w wypadku. 

SŁÓWKA CHARAKTERYSTYCZNE: 

yesterday – wczoraj 

last week/ month/year/ century  - w zeszłym tygodniu/ miesiącu / roku/ stuleciu, wieku 

(5 years ago) – (5 lat) temu 

Słówka te występują głównie na końcu zdania. 

BUDOWA: 

Zdanie: 

Osoba + czasownik regularny z końcówką ED lub nieregularny w II formie
10

 

He opened the door. On otworzył drzwi. 

They bought a car 3 hours ago. Oni kupili samochód 3 godziny temu. 

Czasowniki nieregularne wymagają nauki na pamięć. 

Czasownik ma jednakową formę dla każdej osoby, należy tylko pamiętać o podziale na 

regularny lub nieregularny i stosować odpowiednie formy. Formy II lub z końcówką ED 

występują tylko w zdaniach twierdzących i w pytaniu o podmiot. 

Pytanie ogólne: 

Operator DID + osoba + czasownik w formie podstawowej 

Did he cry yesterday? Czy on płakał wczoraj? 

Jest tylko jeden operator did i używamy go dla wszystkich osób. 

Pytanie szczegółowe: 

Słówko pytające + did + osoba + czasownik w formie podstawowej 

What did you see last week? Co widzieliście w zeszłym tygodniu? 

Pytanie o podmiot: 

Who w znaczeniu KTO + czasownik z ED lub w II formie 

Who went to England? Kto pojechał do Anglii? 

Who cooked the soup yesterday? Kto ugotował zupę wczoraj? 

Przeczenie: 

Osoba + did + not (didn’t) + czasownik w formie podstawowej 

I didn’t buy anything. Nie kupiłam niczego. 

 

CZASOWNIK BE ( BYĆ) w CZASIE PRZESZŁYM 

Ma dwie formy WAS i WERE: 

I, he, she, it WAS 

You, we, they WERE 

I was at the cinema last Wednesday. Byłam w kinie w zeszłą środę. 

Pytania tworzymy przez inwersję, a przeczenia za pomocą was not (wasn’t) want were not 

(weren’t). 

John was hungry? Was John hungry? He wasn’t hungry. 

Jaś był głodny. Czy Jaś był głodny? On nie był głodny. 

Pytanie o podmiot: 

Who + was +…. 

Who was there? Kto tam był? 

                                                 
10

 II forma czasownika to forma nieregularna charakterystyczna dla czasu przeszłego Simple Past 
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1.4 Present Perfect 

UŻYCIE: 

Jest to czas na pograniczu teraźniejszości i przeszłości, odnosi się on bowiem do okresu czasu 

obejmującego chwilę obecną i rozciągającego się w przeszłość. Powiązanie teraźniejszości z 

przeszłością może się wyrażać bezpośrednio lub pozostawać w sferze domysłu. 

I have already finished my work. Właśnie skończyłem pracę. 

Present perfect używamy: 

 dla wyrażenia czynności, która trwa do chwili obecnej a rozpoczęła się w przeszłości: 

I have lived In Lublin since 1971. Mieszkam w Lublinie od 1971 roku. 

 dla wyrażenia czynności dopiero co zakończonych: 

The train has just arrived. Pociąg własnie przyjechał. 

 dla wyrażenia, że czynność, która wystąpiła w przeszłości, ma skutki w 

teraźniejszości: 

I have just closed the window and it will be warmer in the room. Właśnie zamknęłam 

okno i będzie cieplej w pokoju. 

 dla wyrażenia czynności, która trwa lub powtarza się w nieograniczonym okresie tak 

przeszłości, jak i teraźniejszości: 

She has never liked him.  Ona go nigdy nie lubiła. 

Czasu tego stosujemy mówiąc o naszych dotychczasowych osiągnięciach, doświadczeniach. 

I have been to London twice so far. Byłam dwa razy w Londynie do tej pory. 

Jednakże, precyzując kiedy to miało miejsce użyję czasy przeszłego.  

 I was in London In 1999 and 2001. Byłam w Londynie w 1999 I 2001 roku. 

SŁÓWKA CHARAKTERYSTYCZNE: 

for – od (przedział czasu)  I have worked for 7 years. Pracuję od 7 lat. 

since – od ( punkt w czasie) He has waited for her since 1999. Czeka na nią od 1999 roku. 

so far – do tej pory, dotąd I have been to Japan three times so far. Byłam 3 razy w Japonii 

dotąd. 

ever – kiedykolwiek Have you ever been to Japan? Czy kiedykolwiek byłeś w Japonii? 

yet – jeszcze ( w przeczeniach) He hasn’t  written it yet. On jeszcze tego nie napisał. 

yet – już ( w pytaniach) Have you finished yet? Czy skończyłeś już? 

already – już ( zdania twierdzące) I have already drunk my tea. Już wypiłam moją herbatę. 

just – właśnie I have just washed my hands. Właśnie umyłam ręce. 

never – nigdy Henry has never kissed a woman. Henryk nigdy nie pocałował kobiety. 

BUDOWA: 

Zdanie: 

Osoba + have albo has
11

 + czasownik regularny z końcówką ED lun nieregularny w III 

formie
12

 

He has worked here for many years. On pracuje tu od wielu lat. 

They have already read the story. Oni już przeczylali opowiadanie. 

Pytanie ogólne: 

Have lub has + osoba + czasownik z ED lub w III formie 

Have they  finished yet? Czy oni już skończyli? 

Pytanie szczegółowe: 

Słówko pytające + have lub has + czasownik z ED lub w III formie 

When has he visited his aunt? Kiedy on odwiedził jego ciotkę? 

                                                 
11

 Formę has stosujemy dla he, she, it, pozostałe osoby pobierają formę have 
12

 III forma czasownika to inaczej Past Participle, czyli imiesłów czasu przeszłego, jest to forma 

charakterystyczna dla czasowników nieregularnych nieregularnych w czasie Present Perfect 
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Pytanie o podmiot: 

Who + HAS + czasownik z ED lub w III formie 

Who has written it yet? Kto już to napisał? 

Przeczenie: 

Osoba + have lub has + not + czasownik z ED lub w III formie 

I have not ( haven’t) read the book. Nie przeczytałam jeszcze książki. 

He has not (hasn’t) cut the grass. Nie ściął trawy. 

 

1.5 Past Continuous 

UŻYCIE: 

Jest to czas przeszły  niedokonany. Porównaj zdania: 

He ate two pizzas. On zjadł dwie pizze. Czas Simple Past- przeszły dokonany. 

He was eating two pizzas. On jadł dwie pizze. 

SŁÓWKA CHARAKTERYSTYCZNE: 

Patrz Simple Past 

BUDOWA: 

Zdanie: 

Osoba + was lub were
13

 + czasownik z końcówką ING
14

 

I was reading a magazine and he was drinking a juice. Ja czytałam czasopismo, a on pił sok. 

Pytanie ogólne: 

Stosujemy inwersję: 

Was lub were + osoba + czasownik z końcówką ING 

Were they watching the news? Czy oni oglądali wiadomości? 

Pytanie szczegółowe: 

Słówko pytające + was lub were + osoba + czasownik z końcówką ING 

Where were you taking the kids? Gdzie zabierałeś dzieci? 

Pytanie o podmiot: 

Who + WAS + czasownik z ING 

Who was looking for a job? Kto szukał pracy? 

Przeczenie: 

Osoba + was lub were + not + czasownik z końcówką ING 

They were not ( weren’t) taking a shower. Oni nie brali prysznicu. 

He was not ( wasn’t) spending the money. On nie wydawał pieniędzy. 

 

Porównaj: 

When Henry came in, we were listening to the music. 

Kiedy Henryk wszedł, słuchaliśmy muzyki. 

While we were dancing, he went out. 

Kiedy tańczyliśmy, on wyszedł. 

 

Po while stosujemy Past Continuous, po when Past Simple. 

Oba słowa znaczą to samo, kiedy. 

 

 

 

 

                                                 
13

 Patrz odmianą czasownika BE w czasie Simple Past 
14

 Patrz zasady pisowni czasowników z końcówką ING – czas Present Continuous 
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1.6 Present Perfect Continuous 

UŻYCIE: 

Czasu tego używamy, aby wyrazić, że od pewnego momentu do tej pory odbywała- i nadal 

odbywa- się taka a taka czynność. Stosując go zwracamy uwagę na to, o jaką czynność 

chodzi. Gdy mówimy o jej rezultatach używamy Present Perfect. 

I have been writing letters since breakfast. Piszę listy od śniadania. 

I have written three so far. Napisałem trzy do tej pory. ( Present Perfect) 

SŁÓWKA CHARAKTERYSTYCZNE: 

Patrz Present Perfect 

BUDOWA: 

Zdanie: 

Osoba + have lub has + BEEN + czasownik z ING 

He has been waiting for me since 4 o’clock. On czeka na mnie od 4. 

Pytanie ogólne: 

Stosujemy inwersję: 

Has lub have + osoba +  been +czasownik z ING 

Have they  been  working since 7? Czy oni pracują od 7? 

Pytanie szczegółowe: 

Słówko pytające + have lub has + osoba + been + czasownik z ING 

What have you been doing for 5 years? Co robiłeś ( nadal robisz) przez 5 lat? 

Pytanie o podmiot: 

Who w znaczeniu kto + has + been + czasownik z ING 

Who has been living in Lublin since 1999? Kto mieszkał I nadal mieszka w Lublinie od 

1999r.? 

Przeczenie: 

Osoba + have lub has + not + been + czasownik z ING 

I have not ( haven’t) been smoking for 12 years. Nie palę od 12 lat. 

He has not ( hasn’t) been driving a car. On nie prowadzi samochodu. 

 

 1.7 Future Simple 

UŻYCIE: 

Jest to czas przyszły prosty. Stosujemy go dla wyrażenia stanów lub czynności przyszłych, 

występujących niezależnie od czyjejkolwiek woli. 

Tomorrow the sun will rise at 5.40. 

Jutro słońce wzejdzie o 5.40. 

Używamy go także, aby wyrazić przewidywanie lub przekonanie, że dana czynność nastąpi. 

We wil reach the hotel in the evening. 

Dotrzemy do hotelu wieczorem. 

SŁÓWKA CHARAKTERYSTYCZNE: 

tomorrow – jutro 

next week/ month/year – w następnym tygodniu/miesiącu/ roku ( w przyszłym…) 

soon - wkrótce 

BUDOWA: 

Zdanie: 

Osoba + will (‘ll) + czasownik w formie podstawowej 

He will visit us tomorrow. On odwiedzi nas jutro. 

Pytanie ogólne: 

Stosujemy inwersję: 

Will + osoba + czasownik 
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Will she graduate in June? Czy ona ukończy studia w czerwcu? 

Pytanie szczegółowe: 

Słówko pytające + will + osoba + czasownik 

When will they pay for the bills? Kiedy oni zapłacą za rachunki? 

Pytanie o podmiot: 

Who + will + czasownik 

Who will win? Kto wygra? 

Przeczenie: 

Osoba + will + not + czasownik 

He will not (won’t) go there. On nie pójdzie tam. 

 

1.8 Future Continuous 

UŻYCIE: 

Stosujemy go chcąc wyrazić, że w pewnym momencie w przyszłości będzie odbywała się 

jakaś czynność. 

This time tomorrow I will be flying to Rome. 

Jutro o tej porze będę leciał do Rzymu. 

SŁÓWKA CHARAKTERYSTYCZNE: 

Patrz Future Simple 

BUDOWA: 

Zdanie: 

Osoba + will + be + czasownik z ING 

I’ll be writing our examination paper tomorrow at 9. 

Jutro bedę pisać pracę egzaminacyjną o 9. 

Pytanie ogólne: 

Stosujemy inwersję: 

Will + osoba + be + czasownik z ING 

Will you be taking breakfast early morning? 

Czy zamawiacie śniadanie wcześnie rano? 

Pytanie szczegółowe: 

Słówko pytające + will + osoba + be + czasownik z ING 

When will you be taking breakfast? Kiedy zamawiacie śniadanie? 

Pytanie o podmiot: 

Who + will + be + czasownik z ING 

Who will be reading it? Kto to będzie czytać? 

Przeczenie: 

Osoba + will + not + be + czasownik z ING 

will not = won’t 

I won’t be flying at 8 on Wednesday. Nie będę lecieć o 8 w środę. 
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OKRESY WARUNKOWE 

2.1 Pierwszy okres warunkowy 

Budowa: 

IF ………Present Simple, ………..Future Simple 

If I go to school, I will get a good mark. 

He will visit her, if she gives him her address. 

Kin won’t write this, if you don’t ask her. 

 

If = jeżeli, jeśli 

Występują dwa okresy typu 1. Typ zerowy, gdy mówimy o trwałym lub powtarzającym 

sięstanie rzeczy, a nie o jednostkowym zdarzeniu. Mowa jest o teraźniejszości i w obu 

częściach zdania występuje czas teraźniejszy. 

I don’t work if I don’t get enough sleep. Nie pracuję, jeśli nie mam dość snu. 

Pierwszy typ, gdy mówimy o tym, że jeżeli zostanie spełniony taki warunek w przyszłości, to 

będzie taki a taki skutek. 

If it rains, we’ll get wet. Jeśli będzie padało, zmokniemy. 

 

Kolejność członów okresu bywa różna. 

2.2 Drugi okres warunkowy 

Budowa: 

IF ……..Past Simple, ……….Future in the Past ( osoba + would + czasownik) 

would ma skrót ‘d 

If I were you, I would improve your English. 

They would find our props, if they were real conjurers. 

If Bill didn’t hide you, you would be caught. 

If = gdyby 

W zdaniach tego typu mówimy o tym, że gdyby była inna niż jest obecnie, miałoby to taki a 

taki skutek w przyszłości. 

If I were you, I would change the diet. 

Na twoim miejscu zmieniłabym dietę.  

Konstrukcji if I were you… możemy używać udzielając komuś rady. 

 

2.3 Trzeci okres warunkowy 

Budowa: 

IF……..Past Perfect ,……….Future Pefect in the Past 

PAST PERFECT: osoba + had + czasownik regularny z ED lub nieregularny w III formie 

FUTURE PERFECT IN THE PAST: osoba + would + have + czasownik regularny z ED lub 

nieregularny w III formie 

If Chloe had read it, we would have known the answer. 

I would have brought money, if I had had it. 

Sue wouldn’t have phoned us, if she had found his photo. 

 

W zdaniach trzeciego typu mówi się o tym, że gdyby w przeszłości został spełniony taki a 

taki warunek, nastąpiłby taki a taki skutek. Zdanie odnosi się do przeszłości – do tego co nie 

nastąpiło, ponieważ dany warunek nie został spełniony. 

 

If I had had time, I would have gone for a walk. Gdybym miała czas ( w przeszłości), to 

poszłabym na spacer. Nie miałam czasu i nie poszłam. 
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UNREAL PAST 

Mówiąc o unreal past mamy na myśli niektóre szczególne przypadki użycia czasów 

gramatycznych. 

3.1 WISH 

Chodzi tu o wyrażenie chciałbym, żałuję, że… szkoda, że… 

Mówiąc o sytuacji  teraźniejszej stosujemy czas przeszły SIMPLE PAST: 

I wish I had money now. Chciałabym mieć pieniądze teraz. 

He wishes she were
15

 nicer for him. On chciałby, żeby ona była dla niego milsza. 

They wish I didn’t go. Oni żałują, ze idę, Oni chcieliby, bym nie szła. 

 

Aby uniknąć błędów, kiedy zaprzeczać zdanie w konstrukcji I wish, należy polskie 

tłumaczenie podawać ze słowem chciałbym…. – patrz ostatni przykład wyżej. 

 

W sytuacji przeszłej stosujemy czas PAST  PERFECT: 

I wish I hadn’t got married. Żałuję, że wyszłam za mąż. Chciałabym nie wychodzić za mąż. 

He wishes he had sold a car. On żałuje, że nie sprzedał samochodu w przeszłości. Chciałby 

sprzedać samochód. 

 

W sytuacji przyszłej stosujemy FUTURE IN THE PAST: 

I wish he wouldn’t smoke. Chciałabym, by on nie palił w przyszłości. 

 

3.2 WOULD RATHER = “d rather 

Wyrażenie to tłumaczymy wolałbym… 

 

Zasady użycia są nastepujące: jeśli w zdaniu występują dwie różne osoby stosujemy czas 

przeszły Simple Past; jeśli jedna osoba  - bezokolicznik, ale bez słowa “to”. 

 

2 osoby: 

I’d rather he paid for the bill. Wolałabym, by on zapłacił za rachunek. 

I’d rather we didn’t cry. Wolałabym, abyśmy nie płakali. 

1 osoba: 

He’d rather go now. Wolałby pójść teraz. 

She’d rather not smoke. Wolałaby nie palić. 

 

3.3 IT’S (HIGH) TIME 

Wyrażenie to oznacza już czas, już najwyższy czas by… 

Po tym wyrażeniu stosujemy czas przeszły SIMPLE PAST: 

 

It’s high time children went to bed. Juz najwyższy czas, by dzieci poszły spać. 
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 forma BE będzie tu miała zawsze postać WERE 
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MOWA ZALEŻNA 

Jak zmieniamy czasy: 

 

 

                                                                                                              
 

JAK ZMIENIA SIĘ MUST 
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 sequence of tenses, następstwo czasów- JAKI CZAS PRZECHODZI W JAKI 

I am hungry. 

She is sick and tired. 

Boys are talking. 

I have very few friends. 

I will scream. 

Jim has purchased it. 

He went home. 

I like you. 

Fred doesn’t smoke. 

Sue can’t dance. 

He said he was hungry. 

I told them that she was sick and tired. 

I said boys were talking. 

He said to them he had very few friends. 

She told us she would scream. 

I said Jim had purchased it. 

Children told me that he had gone home. 

She told Ben she liked him. 

I said Fred didn’t smoke. 

Greg said that Sue couldn’t dance. 

Present Simple Past Simple 

Present Continuous Past Continuous 

Past Simple Past Perfect 

Present Perfect Past Perfect 

Future Simple - will Future in the Past - would 

can could 

 

W mowie zależnej w zdaniach używamy zwrotów typu on powiedział, że…Następstwo 

czasów następuje tylko wtedy, gdy ów zwrot jest w czasie przeszłym. 

He said that…. 

He told us that…. 

Słowo that można opuścić. 

W pytaniach używamy: I asked… I wanted to know… 

 

 

Zdania twierdzące zostały rozpisane w tabeli wyżej. 

Pytania ogólne: 

Zasada jaki czas zmienia się w jaki pozostaje bez zmian. Dodawane jest tylko słowo IF = 

czy… i szyk pytający zamieniamy w szyk zdania . 

Do you like jazz? 

He asked if I liked jazz. 

Did she kill a fly? 

I asked if she had killed a fly. 

 

Pytania szczegółowe: 

Szyk pytania trzeba zamienić na szyk zdania pamiętając również o następstwie czasów. 

What have you seen? 
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She wanted to know what I had seen. 

How long will you try? 

I asked how long she would try. 

Rozkazy: 

Tutaj następstwo czasów nie jest potrzebne. Czasownik ze zdania w trybie rozkazującym 

wymieniamy na bezokolicznik. Bezokolicznik to forma czasownika poprzedzona „to”. 

Read it. He said to read it. 

Don’t touch it. I said not to touch it. 

W rozkazach zaczynających się od don’t przed bezokolicznikiem stawiamy “not”. 

 

STRONA BIERNA 

 

                 STRONA CZYNNA                                          STRONA BIERNA 

Alan Stone writes a book. A book is written by Alan Stone. 

Alan Stone wrote a book. A book was written by Alan Stone. 

Alan Stone has written a book. A book has been written by Alan Stone. 

Alan Stone had written a book. A book had been written by Alan Stone. 

Alan Stone is writing a book. A book is being written by Alan Stone. 

Alan Stone was writing a book. A book was being written by Alan Stone. 

Alan will write a book. A book will be written by Alan. 

Alan can write a book. A book can be written by Alan. 

 

Po polsku: 

Alan Stone pisze książkę. Książka jest pisana przez Alana. 

Chcąc zaakcentować wykonawcę dodajemy by….( przez…) Nie jest to konieczne, gdyż w 

zdaniach tego typu naciskamy na wykonanie czynności, a nie na jej wykonawcę. 

Budowa:  

 Forma BE + czasownik regularny z ED lub nieregularny w III formie 

W czasach Continuous  : 

BE + BEING + czasownik regularny z ED lub nieregularny w III formie 

 

BE dla czasu Present Simple to is lub are. 

Dla Past Simple to was lub were. 

Dla Perfect to has been lub have been. 

Dla Future will be. 

 

Present Simple: 

I clean the car. The car is cleaned. Samochód jest myty. 

Present Continuous: 

He is painting a gate. A gate is being painted. Brama jest malowana. 

Past Simple: 

The wind destroyed the coast. The coast was destroyed by the wind. Wybrzeże zostało 

zniszczone przez wiatr. 

Present Perfect: 

He has found coins. Coins have been found. Monety zostały znalezione. 

Future Simple: 

I will discover the new land. The new land will be discovered. Nowy ląd zostanie odkryty. 


