
PODSTAWOWE CZASY 
ANGIELSKIE W MNIEJ, 

NIŻ 5 MINUT
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Zdarzyło Ci się kiedyś pomyśleć, że angielski, to trudny 
język i potrzeba wielu lat, żeby się go nauczyć? A może 
po nieudanych próbach doszedłeś do wniosku, że tego 
języka nigdy się nie nauczysz, bo nie masz po prostu 
talentu do języków?

Z wiadomości, jakie otrzymujemy wynika, że wiele osób 
myśli podobnie. Tradycyjna nauka języków potrafi niestety 
skutecznie zdemotywować i spowodować niechęć oraz 
brak wiary we własne możliwości. 

Na pewno będziesz zaskoczony, kiedy powiem Ci, że sam 
w domu możesz nauczyć się dużo szybciej i skuteczniej, 
niż w szkole czy na kursach językowych! Pewnie ciężko Ci 
w to uwierzyć, jednak pomyśl, ile czasu spędziłeś do tej 
pory na nauce angielskiego i jaki rezultat to przyniosło… 
Za chwilę pokażę Ci, jak w prosty sposób możesz nauczyć 
się podstawowej gramatyki angielskiej w trzy minuty!

Zanim jednak to zrobię, pomyśl jeszcze o jednym – 
przypomnij sobie, jak funkcjonowaliśmy w ostatnim 
czasie, ile rzeczy musiało zostać odłożonych ze względu 
na to, że nie można było ich realizować stacjonarnie… 
A gdybyś wtedy wiedział, że angielskiego w tak łatwy 
sposób możesz nauczyć się sam? Byłby to ogromny 
przełom prawda?

W ostatnim czasie wiele rzeczy przeniosło się do 
internetu – w tym również nauka! Wiele osób przekonało 
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się, że to naprawdę wygodne i równie skuteczne, co lekcje 
stacjonarne z nauczycielem. A teraz ja pokażę Ci, że 
możesz już na stałe przenieść swoje lekcje angielskiego 
do własnego domu i uczyć się naprawdę szybciej i 
skuteczniej, niż z jakimkolwiek nauczycielem do tej pory!

Możesz nauczyć się angielskiego szybko i przekonać 
się, że to wcale nie jest trudny język!  Wiem, że brzmi to 
nieprawdopodobnie, ale tak jest! Wystarczą mi dosłownie 
trzy minuty, żeby przekazać ci podstawową angielską 
gramatykę. Zaczynajmy!

Jeżeli wypowiadasz się w jakimkolwiek języku, mówisz 
albo o teraźniejszości, o przeszłości,
albo o przyszłości, a więc mamy takie trzy rubryki. Ale 
jeżeli mówisz o teraźniejszości, możesz mówić o tym, 
co się dzieje w teraźniejszości w ogóle, codziennie, 
zazwyczaj, co jakiś czas, ale możesz też mówić o tym, że 
coś się dzieje w tym momencie, trwa, ciągnie się kiedy 
mówisz.

Tak samo o przeszłości, możesz mówić o tym co się działo 
przez pewien czas albo możesz powiedzieć o tym co się 
w ogóle wydarzyło. Coś się wydarzy w przyszłości albo w 
przyszłości będzie trwało.

W ten oto sposób mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Aby stworzyć w języku angielskim przeszłość i przyszłość 
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wystarczy dodać Edka w przeszłości, po, ponieważ my 
już jesteśmy po przeszłości, oraz Willego w przyszłości, 
przed, ponieważ my jesteśmy przed przyszłością.

W ten sposób mamy w teraźniejszości ‘I work’, w 
przeszłości ‘I workED’, czyli Edek ‘I worked’, w przyszłości 
‘I will work’.

Kropka.

A jeżeli chcemy powiedzieć o czymś co trwa, trwało, 
będzie trwało, ciągnęło się, czyli najlepiej ustawić to 
na dwóch kółeczkach i tak w języku angielskim jest 
zbudowane to co się ciągnie.

Drugie to zawsze końcówka ‘ing’, zawsze, wszystko jedno 
gdzie i kiedy, a pierwsze kółeczko to czasownik ‘być’ 
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w odpowiedniej odmianie do tego czy mówisz ty, on, 
ona i ten czasownik też w odpowiedzi na pytanie czy to 
przeszłość, teraźniejszość czy przyszłość.

I dlatego ‘I am working’, widzimy dwa kółeczka, w 
przeszłości ‘I was working’ drugie kółeczko zawsze ‘ing’, 
a w przyszłości czasownik ‘to be’ nie ma swojej odmiany, 
więc trzeba dodać Willa, żeby stworzyć przyszłość, więc 
pierwsze kółeczko to ‘will be’.

Następnie ‘work’ i końcówka ‘ing’. W ten oto sposób mamy 
całą najważniejszą gramatykę języka angielskiego w 
niecałe 3 minuty dzięki metodzie SixPack English! 

A teraz wypróbuj inne czasowniki, na przykład cook, 
play. Powiesz pewnie “w czasie przeszłym są czasowniki 
nieregularne.”

No i co z tego.

Jak dodasz Edka do czasownika ‘to buy’ i powstanie ‘I 
buyed a car yesterday’ każdy Cię zrozumie – ważne, żeby 
mówić, a dopiero później się martwić o to czy poprawnie, 
bo milczenie w perfekcyjnym angielskim nikomu się 
jeszcze nie przydało.

Widzisz, jakie to proste? 

Chciałbym, żebyś traktował to wideo, jako Twój pierwszy 
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krok do nauki języka angielskiego. Przełamania 
bariery komunikacyjnej, porzucenia wstydu przed 
niepoprawnością językową oraz dowodem na to, że 
samodzielna nauka wcale nie musi być mniej skuteczna 
i trudniejsza, niż ta w szkole. I ma ogromną przewagę – 
uczysz się wtedy, kiedy chcesz! Nie musisz dostosowywać 
się do dyspozycyjności nauczyciela – to nauczyciel 
dostosowuje się do ciebie! 

Zostaw komentarz! Daj mi proszę znać w komentarzu, 
jak podobało Ci się to wideo, co z niego wyciągnąłeś lub 
czego jeszcze chciałbyś się dowiedzieć. Twoja opinia jest 
dla mnie bardzo ważna, więc będę bardzo wdzięczny, jeśli 
się nią ze mną podzielisz :)



JUŻ DZIŚ ZAPISZ SIĘ NA
BEZPŁATNE SZKOLENIE ONLINE
To będzie DUŻE WYDARZENIE w świecie nauczania języka angielskiego.  

Przygotowałem dla Ciebie kilka niespodzianek, prezentów i masę praktycznej 
wiedzy, dzięki której zapomnisz co to obawa i wstyd przed mówieniem! Poznasz 
również innowacyjne, genialne w swojej prostocie metody nauki, które nie były 
jeszcze prezentowane publicznie! 

Szkolenie online odbędzie się 13 października 2021 r. o godzinie 19:00 czasu 
polskiego, ale nawet jeżeli nie pasuje Ci ten termin, to i tak się zapisz - będziemy 
wtedy mogli powiadomić Cię, jeśli zaplanujemy jego powtórkę.

https://questfe.pl/szkolenie1/

