Temat: Present Perfet – użycie i budowa. Ćwiczenia gramatyczne.
Present Perfect to czas, który sprawia sporo trudności Polakom, głównie ze względu na to, że nie ma
polskiego odpowiednika. Jest to czas łączący w pewien sposób przeszłość z teraźniejszością. To co go
charakteryzuje, to ścisły związek z teraźniejszością, a stosujemy go w następujących sytuacjach:
•
•
•
•

czynność, która dopiero co się zakończyła i nie ma podanego konkretnego momentu w
przeszłości (np. On właśnie wyszedł. - He has just left.);
skutek czynności przeszłej widoczny w teraźniejszości (np. Zjadłem dużo i nie jestem już
głodny. - I have eaten a lot and I'm not hungry any more.);
czynność, która rozpoczęła się w określonym momencie w przeszłości, ale trwa do chwili
obecnej (np. Zawsze ją lubiłem. - I have always liked her.);
czynności przeszłe, w których nie zaznaczono kiedy miały miejsce (np. Kupiłem samochód. - I
have bought a car.)

SŁÓWKA UŻYWANE Z CZASEM PERFECT:
How long...?” Jak długo?
for

od

since

(syns) od

already (olredy) już
just

(dżiast) właśnie

yet

(jet) już (w pytaniach), jeszcze nie (w przeczeniach)

ever

kiedykolwiek

never

nigdy

lately

(lejtli) ostatnio

recently (rysentli) ostatnio
Present Perfect - BUDOWA
OSOBA / RZECZ +

HAVE lub
HAS
He/she/it has
‘ve skrót od have
‘s skrót od has

3-cia forma czasownika (past
participle – imiesłów bierny)
czyli TABELA ALBO końcówka –
ed do czasownika regularnego.
Formy regularne:
1. –d, smoke –
smoked,like - liked
2. – ed, watch - watched
3. y – ied, np. cry - cried
4. stop – stopped, rob -

robbed

Read read read
Budowa zdania twierdzącego
Podmiot + have/has + III forma czasownika + reszta zdania
I + have + gone + to Scotland once.
(Pojechałem raz do Szkocji.)
- have - stosuje się dla 1 i 2 osoby liczby pojedynczej oraz wszystkich osób liczby mnogiej (I - ja, you ty/wy, we - my, they - oni/one);
- has - stosuje się dla 3 osoby liczby pojedynczej (he - on, she - ona, it - to/ono).
Budowa zdania przeczącego
Podmiot + have/has + not + III forma czasownika + reszta zdania
I + have + not + gone + to Scotland.
(Nie pojechałem do Szkocji.)
Budowa pytania
Pytania w czasie Present Perfect tworzymy przez inwersję, czyli przestawienie szyku - przesunięcie
have/has na początek zdania:
Have/has + podmiot + III forma czasownika + reszta zdania
Have + you ever + gone + to Scotland?
(Czy kiedykolwiek pojechałeś do Szkocji?)
Irregular past participles. – formy nieregularne imiesłowu biernego.
be
break (brejk)

do (du)
drink
drive (drajw) a car, a bus
eat – (it)
give – (giw)
go
have
make –

been (bin)
broken – zepsuty, złamany
done (dan)
drunk (drank) pijany
driven (driwen)
eaten – (iten)
given – (giwen)
gone - gołn
had
made – (mejd)

meet – (mit)
read !!! (rid)
ride –(rajd)

met
read !!!(red)
ridden – ridyn

see – (si)
send

seen – (sin)
sent

być
psuć, łamać, przerwa

robić
pić
jechać samochodem
jeść
dać, dawać
iść, jechać
mieć
robić, produkować, wytwarzać
spotykać się
czytać
jechać a horse, a scooter, a bike
widzieć
wysłać
mówić

speak – (spik) take – (tejk)

spoken –społken
taken - tejken

win – łin
write – rajt

won !!! – łan = one
written - rityn

wziąć, brać
wygrywać
pisać

right (rajt)– [czytamy tak jak
write] w porządku, prawo, OK

Ćwiczenie 1. Wstaw czasowniki i podane w niektórych nawiasach okoliczniki w czasie Present
Perfect Simple: Przykład: Have you ever visited Dublin?
1) Jane ................................... her leg. (break)
2) I ........................................... my breakfast. (eat / already)
3) We ........................................ abroad before. (be / never)
4) ............... my sister .............................. ? (phone / yet)
5) Alice ......................................... a cup of coffee. (drink / just)
6) How long ............... your friends ......................... (work) for the company?
7) Tom and Joe ............................................ the car for a very long time. (not / have)
8) They ....................................... Molly since 1998 (know)
9) We ...................................... the film yet. (not / see)
10) ............. you ......................... her lately? (meet)

Ćwiczenie 2. Put the words into the gaps to complete the sentences.
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-games/present-perfect-experiences

Ćwiczenie 3. Zbuduj zdania z rozbitych wyrazów.
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-games/present-perfect-experiences

Ćwiczenie 4. Wstaw poprawne formy czasowników.
https://www.englishforeveryone.org/PDFs/Present_Tense_Exercises_27and28.pdf
Ćwiczenie 5. Zbuduj zdania w czasie Present Perfect.
https://www.englishforeveryone.org/PDFs/Present_Tense_Exercises_27and28.pdf

