
Temat: Present Perfect z „ever” i „never”. Pytanie: “How long...?” Jak długo? I odpowiedzi: “od” 

SINCE /  FOR.  

1. ever – Have you ever been to New York? Czy kiedykolwiek byłeś/aś w Nowym Jorku?  Have 

you ever won money? Yes, I have. 

Has your sister ever danced with a black man? Yes, she has. No, she hasn’t. 

2. never- I’ve never seen anything like this- Jeszcze nigdy  nie widziałem/łam czegoś takiego. 

They’ve never been to Cracow. 

Pytanie z EVER: 

operator osoba EVER  czasownik w 3.formie 

 

Czy kiedykolwiek jadłeś w restauracji? Have you ever eaten in a restaurant? 

osoba operator: have/has przysłówek NEVER czasownik w 3. formie 

She has never visited Spain. 

Ex1. Wstaw odpowiednią formę czasownika.  

1. I ….. (never / win) a competition. 

2. We … (never speak) French in the class.  

3. My mum … … (never drive) a car. 

4. My cousins ……… …..( never visit) the USA. 

Ex.2 Zbuduj zdania. 

a. HAVE / WHAT / SPORTS / YOU / PLAYED / ? 

b. VISITED / HAS / WHAT / COUNTRIES / YOUR / FATHER /? 

c. SHE / TIMES / HOW / MANY / WON / HAS / ? 

d. HOW / FILMS / MANY / MADE / HE / HAS/ ?  

 

Ex.3 Wybierz ever lub never 

https://www.perfect-english-grammar.com/support-files/ever-and-never-exercise-1.pdf 

 

Pytanie: “How long...?” Jak długo? I odpowiedzi: “od” SINCE /  FOR. 

Użycie:  

W zdaniach w czasie present perfect stosujemy przyimki for i since,  aby opisać sytuacje, które zaczęły 

się w przeszłości i trwają do chwili obecnej, np. 

1. How long have you been here? – Jak długo tu jesteś? 

2. I’ve been here for 10 minutes. – Jestem tu od dziesięciu minut. 



Wyrażenia z przyimkiem  for  określają, jak długo  trwa dana sytuacja, np. for three years (od trzech 

lat, przez trzy lata) 

Wyrażenia z przyimkiem  since (wymowa „syns”) określają, od kiedy trwa dana sytuacja, np. since 

last week (od zeszłego tygodnia), since Monday (od poniedziałku). 

Pytań rozpoczynających się od How long…? Używamy, aby zapytać o czas trwania danej czynności, 

która rozpoczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej, np. 

1. How long have you lived in Warsaw? – Jak długo mieszkasz w Warszawie? 

2. How long has she had that car? – Jak długo ma ona ten samochód? 

FOR - OD 

ten minutes 

three weeks 

five years 

70 days 

thirteen months 

for ages – od lat, od wieków 

 

 

SINCE (syns) - od 

half past one (1:30) 

4 o’clock 

Monday 

March 

1970 

2013 

- since the day I was born- od dnia kiedy się 

urodziłem , od moich urodzin 

-since I was a child – od dzieciństwa, dziecka 

 

 

Ex.4. Wstaw zwrot do odpowiedniej kolumny. 



 

 

Ex. 4 Wstaw long, since lub for.  



 



Ex. 5 Wstaw since lub for. 

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1394 

Ex. 5 Zbuduj pytania i odpowiedz na nie.  



 


