Temat: Czasowniki statyczne
Czasowniki statyczne (również czasowniki stanu) to prestiżowa grupa cwaniaków, która nie zadaje się
z byle kim. Wyznają zasadę, że życie jest simple (proste) i w gruncie rzeczy wiesz już prawie wszystko
na ich temat. Czasowniki statyczne nie przepadają za czasami Continuous. Tworzą wąskie grono i
rzadko kiedy łączą się z –ing. Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek dlaczego mówimy po angielsku „I
don’t understand” skoro nie rozumiesz czegoś w tym momencie? To właśnie są czasowniki stanu.
Sprawdź poniższe zestawienie najważniejszych czasowników statycznych i przeanalizuj nasze
przykłady.

agree – zgadzać się
appear – wydawać się
believe – wierzyć
belong – należeć
concern – dotyczyć czegoś, martwić się
consist – składać się
contain – zawierać
cost – kosztować
depend – zależeć
deserve – zasługiwać na coś
doubt – wątpić
feel – czuć się
fit – pasować (np. ubranie)
forget – zapomnieć
have – mieć
hate – nienawidzić
hear – słyszeć
hope – mieć nadzieję
imagine – wyobrażać
include – zawierać
involve – wymagać, angażować
keep – trzymać, kontynuować
know – wiedzieć, znać
like – lubić
look – wyglądać
love – kochać, uwielbiać
matter – mieć znaczenie, liczyć się
mean – znaczyć
mind – mieć coś przeciwko, uważać na coś
need – potrzebować
owe – być dłużnym
own – posiadać
possess – posiadać
prefer – woleć

promise – obiecać
realise – zdać sobie sprawę
recognise – rozpoznać
remember – pamiętać
require – wymagać
see – widzieć
seem – wydawać się
smell – mieć zapach
sound – brzmieć
suppose – przypuszczać
taste – smakować
think – uważać, myśleć
understand – rozumieć
want – chcieć
weigh – ważyć
wish – życzyć
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You’re such a liar! I don’t believe you – ale z Ciebie kłamczucha! Nie wierzę Ci.
This painting looks great on that wall – ten obraz wygląda świetnie na tamtej ścianie.
What does it mean? – co to znaczy?
Amber tried the skirt on, but it didn’t fit – Amber przymierzyła spódnicę, ale nie
pasowała.
She didn’t need our help – nie potrzebowała naszej pomocy.
I’m sorry, I can’t remember your name – przepraszam, ale nie pamiętam jak się
nazywasz.
I’ll see you tomorrow – zobaczymy się jutro.

Jak łatwo zauważyć, zastosowaliśmy m.in. Present Simple, Past Simple, Future Simple oraz
czasownik modalny can. A skoro już o nim mowa, to warto zapamiętać, że czasowniki stanu
wyrażające nasz stan psychiczny, duchowy, uczuciowy, bardzo upodobały sobie właśnie ten
czasownik, ponieważ can może niemal wszystko. W tym przypadku, najpopularniejsze
czasowniki stanu to: see, hear, smell i feel. Teraz już wiesz dlaczego na maturze mówi się:
In the picture I can see a man / woman – na obrazku widzę mężczyznę / kobietę.
I could hear something at night – słyszałem coś w nocy.
Czasowniki statyczne, jako że w mniejszości, chcą nieraz zasmakować prawdziwej angielskiej
gramatyki. Należy pamiętać, iż znaczenie zdania potrafi zmienić się o 180 stopni. Poznaj
najważniejsze wyjątki od powyższych reguł jeśli również chcesz być fajny/a i mądry/a.
1. BE – oznacza być i odnosi się do stałej cechy charakteru. Forma ciągła being wyraźnie daje
nam do zrozumienia, że osoba zachowuje się w inny sposób niż zwykle. Przecież każdemu
może strzelić coś do głowy od czasu do czasu.

You are silly! – jesteś niemądry!
You are being silly! – zachowujesz się niemądrze / jesteś głupi! (chwilowo, odstępstwo od
reguły)
2. HAVE – jeśli mowa o posiadaniu czegoś na stałe (np. domu, samochodu itp.) należy
zastosować formę podstawową. Ucząc się języka angielskiego łatwo dostrzec, że have
wciśnie się niemal wszędzie. Może oznaczać – pić, jeść, palić, brać (prysznic) i ma jeszcze kilka
innych znaczeń. W takim przypadku możesz zastosować formę ciągłą (Continuous) w
zależności od kontekstu zdania.
She had five houses in Miami – miała pięć domów w Miami.
I was having tea with John at 7 p.m. – piłem herbatę z Jankiem o siódmej.
3. SEE – widzisz coś lub nie, nie masz do końca na to wpływu, ponieważ nie wybieramy
naszych zmysłów. Możesz jednak dobierać sobie odpowiednie towarzystwo. Czasownik see
w formie Continuous oznacza spotkać się / być umówionym z kimś.
Look! Can you see that man over there? – spójrz! Czy widzisz tamtego mężczyznę?
I am seeing my doctor next week – jestem umówiony na wizytę z moim lekarzem w
przyszłym tygodniu.
4. THINK – jeśli wyrażasz swoją opinię, zastosuj formę prostą. Jeśli jesteś myślicielem, masz
coś z filozofa lub rozmyślasz nad czymś dość intensywnie, to think możesz stosować z formie
ciągłej.
I think that you should quit your job – myślę, że powinieneś rzucić pracę.
Peter is thinking about his own business – Piotr myśli o swoim własnym interesie.
5. LOOK – coś może dobrze lub źle wyglądać. To klasyczny przykład sytuacji, w której
wypada zastosować czasy Simple. Jeśli czasownik look łączy się z niektórymi przyimkami np.
at, for i wskazuje na coś tymczasowego, to forma z końcówką -ing jest mile widziana. Zwróć
uwagę jak zmienia się znaczenie czasownika look, gdy staje się on czasownikiem złożonym.
You look great in this jacket! – wyglądasz świetnie w tej marynarce!
Excuse me, I’m looking for a cash machine – przepraszam, szukam bankomatu.
6. TASTE – potrawy posiadają swój wyjątkowy smak. Jeśli chcemy dodać im odpowiedniego
smaku, często je degustujemy, aby sprawdzić czy nasze zdolności kulinarne są na miarę
Master Chef’a. Podobnie sprawa ma się do czasownika smell.
This soup tastes good with cream – ta zupa dobrze smakuje ze śmietaną.
I’m tasting the sauce because it seems to be bland – degustuję, smakuję ten sos, ponieważ
wydaje się być mdły w smaku.
7. FEEL – w czasach typu Simple, feel odnosi się do opinii, gdy mamy na myśli czasownik
think / believe. Feel w formie ciągłej najczęściej odnosi się do uczuć w chwili obecne jak
również wrażeń dotykowych, gdy chcemy sprawdzić z jakiego materiału jest coś zrobione.

I feel that nobody likes me here – wydaje mi się, że nikt tu za mną nie przepada.
Why are you feeling this fabric? – dlaczego dotykasz (sprawdzasz) ten materiał?
Ćwiczenie 1. Choose the present simple or present continuous. This exercise includes the
verbs see, think, have, be, and taste, which are sometimes stative.
https://www.perfect-english-grammar.com/stative-verbs-exercise.html
Ćwiczenie 2. Uzupełnij zdania czasem present simple lub present continuous.
https://engbook.pl/exercise/7572
Ćwiczenie 3. Zdecyduj czy czasownik jest statyczny czy dynamiczny.
https://www.eltbase.com/quiz/075_01.htm
Ćwiczenie 4. Wybierz poprawną konstrukcję

https://www.e-ang.pl/test,72,State-verbs-2.html

