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PRESENT SIMPLE 
CZAS TERAŹNIEJSZY PROSTY

KIEDY STOSUJEMY?

ZDANIA TWIERDZĄCE

1. Do opisu zdarzeń lub czynności, które odbywają się z regularną częstotliwością:

Train to Paris leaves everyday at 8 AM.
Pociąg do Paryża odjeżdża codziennie o 8 rano.

2. Do opisu osoby, miejsca lub zdarzenia:

Mark is thin and tall.
Mark jest chudy i wysoki.

3. Do wyrażenia ogólnych przyjętych zasad lub prawd:

Water boils at 100 degrees Centi grades. 
Woda gotuje się w temperaturze 100 stopni.

W zdaniu twierdzącym czasownik występuje w formie podstawowej, takiej samej  
dla wszystkich osób, oprócz 3 osoby l.p., gdzie przyjmuje końcówkę –s:

I often go to the cinema at the weekend.
W weekendy często chodzę do kina.

Jessie never smokes at home.
Jessie nigdy nie pali papierosów w domu.

Wyjątkiem są czasowniki pomocnicze, które w 3 osobie liczby pojedynczej  
nie przymuje końcówki –s:

John must go to his doctor every Friday.
John musi chodzić do swojego lekarza w każdy piątek

Annie should read more books.
Annie powinna czytać więcej książek.
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W przypadku czasu Present Simple, pytania tworzymy przy pomocy czasownika „do” 
lub „does” (w przypadku 3 os. l.p.) umieszczając go przed podmiotem, przy czym  
czasownik główny występuje w formie podstawowej w przypadku każdej z osób.

Zdanie przeczące tworzy się dodając “not” po czasowniku pomocniczym “do”  
lub “does” (w przypadku 3 os. l.p.), a następnie czasownik główny występujący  

w formie podstawowej w przypadku każdej z osób. 

Do you have green or blue pyjamas?
Masz zieloną czy niebieską piżamę?

I do not want to go to France this year. 
Nie chcę jechać do Francji w tym roku. 

Does he play football every day?
Czy on gra w piłkę każdego dnia? 

He does not know that man.
On nie zna tamtego mężczyzny. 

DO + NOT = DON’T DOES + NOT = DOESN’T

ODMIANA CZASOWNIKA TO BE (BYĆ) 
W CZASIE PRESENT SIMPLE

ODMIANA CZASOWNIKA TO HAVE 
(MIEĆ) W CZASIE PRESENT SIMPLE

I am nineteen years old. I have 20$ in my wallet only.

You are my best friend. You have a very nice leather belt.

He is a famous doctor. He has a diploma in science.

She is a policeman with a lot experience. She has 5 years of experience.

It is a place where I used to live. It has five rooms and a kitchen. 

We are a big family with 8 children. We have a big house outside the city.

You are a group of athletes from Athens. You have enough time to meet me.

They are the workers I read about. They have a garden full of flowers.

PYTANIA I PRZECZENIA, OPERATOR: do, does
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PRESENT CONTINUOUS 
C Z A S  T E R A Ź N I E J S Z Y  C I Ą G Ł Y

KIEDY STOSUJEMY?

ZDANIA TWIERDZĄCE

smoke -> smoking
 hide -> hiding 

shake -> shaking
lose -> losing

1. Chcą wskazać na czynność mającą miejsce w chwili mówienia:

Mark is reading a book right now.
Mark czyta w tej chwili książkę.

2. W odniesieniu do wydarzeń, które odbedą się w najbliższej przyszłości:

Agnes is talking on the phone.
Agnes rozmawia przez telefon.

I am going to the theatre tonight.
Dzis wieczorem idę do teatru. 

Czas Present Continuous tworzy się przez zastosowanie odpowiedniej formy  
czasownika pomocniczego “to be” w czasie teraźniejszym (patrz: tabela odmian  

czasownika “to be” powyżej) oraz czasownika z formie bezokolicznikowej  
wraz z końcówką –ing.

UWAGA! 
Jeżeli czasownik zakończony jest samogłoską “e”, przy tworzeniu formy –ing,  

pozbywamy się jej, np.

Donald is playing a game on his smartphone. (play + ing)
Donald gra w grę na smartfonie.

Maria is dancing to her favourite song. (dance + ing)
Maria tańczy do swojej ulubionej piosenki. 
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I + AM = I’M
IS + NOT = ISN’T

YOU + ARE = YOU’RE
ARE + NOT = AREN’T

Czasowniki, które nie występują w formie ciągłej (z końcówką –ing)

to want - chcieć to possess - posiadać

to cost - kosztować to own - posiadać

to seem - wydawać się to belong - należeć

to need - potrzebować to like - lubieć

to care - troszczyć się to love - kochać

to contain - zawierać to hate - nienawidzić

to owe - być winnym to dislike - nie lubić

to exist - istnieć to fear - bać się

W przypadku czasu Present Simple Continuous, pytania tworzymy przez szyk  
przestawny umieszczając odpowiednią formę czasownika to be przed podmiotem:

Zdanie przeczące tworzy się dodając “not” do odpowiedniej formy czasownika “to be”:

Is Maria preparing coffee?
Czy Maria przygotowuje kawę?

My mother is not brushing my hair now.
Moja mama nie szczotkuje mi teraz włosów.

PYTANIA I PRZECZENIA, OPERATOR: 
osobowa forma czasownika “to be”

What are you doing tonight?
Co robisz dziś wieczorem? 

I am not writing an email at present. 
Nie piszę w tej chwili maila. 
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PRZYSŁÓWKI STOSOWANE W ZDANIACH

PRESENT SIMPLE PRESENT CONTINUOUS

always – zawsze now - teraz

never – nigdy at present - obecnie

sometimes – czasami at the present moment – w danym  
momencie

every day – codziennie just now – właśnie teraz

usually – zwykle

often – często

on Sundays – w niedziele
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Przedimek określony (Definite Article), czyli “the” stosowany jest przed  
rzeczownikami, gdy rozmówców oczywista jest osoba lub przedmiot, 

o którym jest mowa, np.

Występuje także przed określeniem czegoś wyjątkowego i jedynego (the Sun), 
przed rzeczownikami określającymi przedstawicieli gatunków (the lion, the man)  

i grupami osób (the rich – bogaci).

Dorothy, please give me the book I lent you.
Dorothy, oddaj proszę książkę, którą Ci pożyczyłem.

PRZEDIMKI A/AN ORAZ THE
P O P R Z E D Z A J Ą C E  R Z E C Z O W N I K I 

Przedimek nieokreślony (Indefinite Article), czyli a/an stosowany jest 
przed rzeczownikami policzalnymi, które są nieznane i nieokreślone 

lub wymienione po raz pierwszy, np.

W niektórych przypadkach jest też odpowiednikiem “one”, np. “an hour ago”  
(godzinę temu), “a hundred” (sto).

Przedimek “a” stosujemy w przypadku wyrazów zaczynających się od spółgłosek,  
np. a house, a European, a “an” – samogłosek, np. an apple, an hour. 

Claudia has bought a new car.
Claudia kupiła nowy samochód.



8/17

Wstaw właściwe przedimki: a, an lub the. W niektórych przypadkach przedimek jest 
niepotrzebny – w tej sytuacji wpisz -

Do mosquitoes feel the effects of alcohol?

In many parts of 1. world, a cool tipple outside brings with it 2. risk of  3. mosquito bite. 
But what effect does the booze in your blood have on the insect itself?

4. few years ago, I took part in a vintage car rally in 5. Denmark as 6. photographer. The 
rally was less about being the fastest, and more about the effort you put into your fancy 
dress. It ended in 7. camping site on the island of Mon, with dinner, dancing and more 
than a few drinks. Some hours – and drinks – later, I decided it was a good idea to sleep 
in a deckchair under 8. balmy Danish stars.

This was about 9. time I made three important discoveries: a) summertime Denmark has 
a ferocious population of mosquitoes; b) said mosquitoes are perfectly capable of biting 
through deckchair material and your shirt and c) drinking 10.  alcohol is the mosquito 
equivalent of someone ringing 11. dinner bell. My back ended up looking like bubble 
wrap. It’s not 12. souvenir I intended to take home with me.

As 13. Journal of the American Mosquito Control Association found in 2002, the likeli-
hood of being bitten by 14. mosquito appears to be dramatically increased if you drink 
alcohol. The study – 15. small one, involving only 13 subjects – showed those who had 
drunk 16. bottle of beer were more likely to have mosquitoes land on them to feed.

Exactly why mosquitoes appear to be more attracted to 17. drinkers, no-one is quite 
sure. We do know mosquitoes home onto humans thanks to two chemicals we exhale 
when we breathe: 18. carbon dioxide and octanol. (Octanol, 19.  secondary alcohol 
created from the breakdown of linoleic acid, is also commonly known as “mushroom 
alcohol” because it’s 20.  compound that helps give mushrooms their taste.)

(adapted from bbc.com)

1.2 PRZEDIMKI

1. 3. 5. 7. 9.
2. 4. 6. 8. 10.

11. 13. 15. 17. 19.
12. 14. 16. 18. 20.
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Uzupełnij każde ze zdań frazą, która jest tłumaczeniem brakującego fragmentu.

A make a difference F gave birth 

B It's no use G catch a glimpse of 

C I’d rather you didn’t come H much sense 

D In case of I in charge of 

E Neither Maria nor John J common sense

1. ………………… has a driving license.
Ani Maria, ani John nie mają prawa jazdy.

2. ………………….. here that late.
Wolałbym, żebyś nie przychodził tutaj tak późno.

3. Are you totally devoid of ...................... ?
Czy Tobie totalnie brak zdrowego rozsądku?

4. I thought it would ....................... to come here but it didn’t.
Myślałem, że sprawi różnicę, jeśli tutaj przyjdę, ale tak się nie stało.

5. Fans waited for hours at the airport to ...................... their idol.
Fani czekali na lotnisku długie godziny, by móc przez chwilę zobaczyć swojego idola. 

6. ................. fire, walk quickly to the nearest door.
W przypadku pożaru, udaj się szybko w stronę najbliższych drzwi.

7. Tommy was the officer ................  operations.
Tommy był dowódcą odpowiedzialnym za operacje. 

8. The scientist’s experiments ............... to a new drug.
Eksperymenty naukowców dały narodziny nowemu lekarstwu.

9. .................... talking to him when he’s in a temper.
Nie ma sensu z nim rozmawiać, gdy ona ma humory.

10. The prisoner was incoherent and I didn’t get ................  out of him.
To, co mówił więzień było niespójne i nie mogłem go za bardzo zrozumieć. 

1.3 TEST LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY
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Uzupełnij zdania jednym z phrasal verbs poniżej:

A. LOOK IT UP
B. LET HIM IN
C. LIVE BY
D. MADE AWAY WITH
E. TOOK OFF

Napisz pocztówkę z wakacji w Grecji.

Jesteś z rodzicami i rodzeństwem na greckiej wyspie. Chcesz wysłać pocztówkę w 
wakacji swojej koleżance z klasy.
 
• Opisz miejsce, w którym jesteś i jakie atrakcje czekają tu na urlopowiczów
• Wspomnij, z kim jesteś na wakacjach i gdzie się zatrzymujesz (np. hotel) 
• Napisz, jaka jest pogoda
• Podziel się swoją opinią na temat Greków

Długość powinna wynosić od 80 do 130 słów.
Podpisz się jako XYZ.

1.  She was very happy when she finally got home and  ………………. her shoes. They had 
been hurting her feet all day!

2. The thieves ………………. the painting.

3. I didn’t know the correct spelling so I had to ……………. in the dictionary.

4. He tries hard to ………………… the Bible.

5. The doorstaff didn’t the nightclub because he was wearing jeans.

1.4 PHRASAL VERBS

1.5 ZADANIE PISEMNE
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PRZYDATNE ZWROTY ZAPAMIĘTAJ

Hi Kate,/ Dear Kate, - Cześć Kate, Droga 
Kate, 
How are you? Jak się masz?

I am writing to you from Greece  - Pi-
szę do Ciebie z Grecji/ Greeting from 
Greece! - Pozdrowienia z Grecji

The hotel’s… - Hotel jest…

The weather is nice - Pogoda jest przy-
jemna.
The sun is shining all the time. - Cały 
czas świeci słońce.
I’m here with my parents and brothers - 
Jestem tu z moimi rodzicami i braćmi.

In the afternoons, we swim in the sea - 
Popołudniami pływamy w morzu.

During the day, we sunbathe on the be-
ach. - W ciągu dnia opalamy się na plaży.

I find The Greek that I met very nice/ple-
asant/friendly  - Greków, których spotka-
łem są bardzo mili/przyjemni/przyaźni

Yours / Love / XOXO (Pozdrowienia) 

W przypadku pocztówek stosuj zwroty 
nieformalne (Hi! How are you? What’s 
up?)

Pisz, krótkimi prostymi zdaniami

Używaj skrótów (np. I don’t, I’m, aren’t)

Zwróć uwagę, czy w tekście zostały 
uwzględnione wszystkie wymagane infor-
macje

Sprawdź, czy tekst ma odpowiednią dłu-
gość

Podpisz tekst zgodnie z instrukcją
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Wybierz właściwe słowo lub zwrot: 

1. My dog’s name is Clarissa. Do you have ……….., too?

 a. dog’s  
 b. the dogs   
 c. dogs     
 d. a dog
 
2. Are you ………… to a party with us tonight?

 a. coming  
 b. go  
 c. walking 
 d. goes

3. There are plenty of after-school opportunities for people who are keen ....... 
athletics.

 a. about 
 b. with 
 c. at 
 d. on

4. These aren’t really a type of virus; the name merely describes their extraordinary 
ability to hide ........... anti-virus software

 a. from 
 b. about 
 c. with 
 d. under

5. San Diego County has been wonderful and generous ........... me.

 a. about 
 b. on 
 c. to 
 d. at

1.6 TEST LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY
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6. My car’s not as reliable as it ........ be.

 a. having used to 
 b. use 
 c. used to  
 d. was used to

7. He has chosen to take early retirement to protect his long-term health ................. 
major heart surgery three years ago.

 a. will undergo 
 b. had undergone 
 c. underwent 
 d. having undergone

8. When my bike was ........., I claimed on the insurance and got £150 back.

 a. insured 
 b. questioned  
 c. laid 
 d. stolen

9. I can’t let you in ........... you give me the correct password.

 a. unless  
 b. as long as 
 c. rather  
 d. whether

10.  Isn’t it about .............. the news media gave us the truth about what is happening 
on our race tracks?

 a. time 
 b. whether 
 c. today 
 d. question
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Wybierz właściwe słowo: 

1.7 TEST LEKSYKALNY

1. You must put your ............... on the cheque.

 a. signing
 b. writing
 c. sign
 d. signature

2. If I refused, it would in all .......... mean I’d lose my job.

 a. occurrence 
 b. events
 c. eventuality
 d. likelihood

3. That ........... the cigarette makers, who invested heavily in his election.

 a. relies
 b. pleases
 c. asks
 d. keeps

4. Ken is not present, so I will accept the prize on his.............

 a. name
 b. behalf
 c. date
 d. acceptance

5. The extra money came in very ............ .

 a. handy
 b. thankful
 c. easily
 d. prospects
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Uzupełnij zdania właściwą formą wyróżnionego słowa:

Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania. Wpisz w każdą lukę (1.-3.) literę,
którą oznaczono brakujące zdanie (A–E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.

Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

1.8 SŁOWOTWÓRSTWO

1.9 ROZUMIENIE TEKSTU

1. It’s ................... that her husband smoked for thirty years, and yet she’s the one who 
died of lung cancer. IRONY

2. May the New Year be a time of ................. and real enjoyment for you. Best wishes. 
LAUGH

3. This .................... helps tone the body, firm up muscles and tighten the skin. TREAT

4. Her reputation suffered a ................. blow as a result of the scandal. MORTALITY

5. She was well ....................... in literature at a university. EDUCATION

A little Italy... in Greece: The undiscovered island of Syros hopes we will 
visit it this summer

Ermoupoli is possibly the most extraordinary town in Greece. There’s no maze of  
alleys, no whitewashed houses and no fishing nets in the harbour.  1.
There you can see broad squares, grand churches and pastel mansions look more 
Italian than Greek. Ermoupoli is the capital of Syros, an island of 22,000 inhabitants in 
the middle of the Cyclades. Fast catamarans started docking there last year. 2. They 
use it as a stop between Mykonos and Piraeus, the main port of Athens.  3. It was 
established in the 1820s by refugees from the islands of Chios, Psara, Kasos and Crete 
during the Greek War of Independence. They were traders and shipbuilders whose 
industry turned Ermoupoli into the principal Greek port until the rise of Piraeus. 

(adapted from dailymail.co.uk)

A. This is how tourists discovered it.
B. The city of Ermoupoli is Syros’s biggest attraction.
C. Its soul belongs to an old-fashioned Greece.
D. What you get instead is a busy city.
E. No surprises, though, when it comes to the beaches.

ODPOWIEDZI:  1.  2.  3.
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Przeczytaj tekst. Dobierz właściwy nagłówek (A–F) do każdej części tekstu (1.– 4.).
Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę. 

Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej części tekstu.

1.10 ROZUMIENIE TEKSTU

Social networks

Social networks connect people at low cost; this can be beneficial for entrepreneurs 
and small businesses looking to expand their contact base. These networks often act 
as a customer relationship management tool for companies selling products and servi-
ces. Companies can also use social networks for advertising in the form of banners and 
text ads. Since businesses operate globally, social networks can make it easier to keep 
in touch with contacts around the world. 

Social networks are beginning to be adopted by healthcare professionals as a means 
to manage institutional knowledge, disseminate peer-to-peer knowledge and to highli-
ght individual physicians and institutions. The advantage of using a dedicated medical 
social networking site is that all the members are screened against the state licensing 
board list of practitioners. 

1.

2.

Various social networking sites have sprung up catering to different languages and 
countries. The popular site Facebook has been cloned for various countries and langu-
ages and some specializing in connecting students and faculty. 

3.
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Several websites are beginning to tap into the power of the social networking model 
for social good. Such models may be highly successful for connecting otherwise frag-
mented industries and small organizations without the resources to reach a broader 
audience with interested and passionate users. Users benefit by interacting with  
a like-minded community and finding a channel for their energy and giving. 

(adapted from examenglish.com)

A. Clear horizon 
B. For the good cause
C. Dangers and annoyances
D. Worldwide community
E. Finding the similar and the disintegrated
F. Attempt to sell

4.


