PRESENT PERFECT
I PAST SIMPLE
NAJPROŚCIEJ JAK
TO MOŻLIWE!

W pierwszym wideo powiedziałem Ci jak nauczyć się
szybko podstaw angielskiej gramatyki. W drugim,
jak motywować się do nauki języka angielskiego i jak
utrzymywać tę motywację na przestrzeni czasu, ale na
tym nie koniec.
Dziś idziemy dalej.
Tym razem chciałbym Ci powiedzieć więcej na temat
nauki angielskich czasów. Czy uważasz, że uczenie się
regułek jest konieczne, aby móc konstruować poprawne
wypowiedzi?
Popatrz się na język polski. Przecież większość z nas nie
zna żadnych regułek, nie mogłaby wyrecytować czasami
ani jednej, a mimo to mówimy bez żadnego problemu.
Podobnie jest w języku angielskim, a to co Ci powiem
nie zostanie Ci w głowie jako regułka, ale jako wiedza,
a właściwie umiejętność do stosowania tego, co w tej
regułce jest zamieszczone. Pokażę Ci to teraz szerzej na
podstawie dwóch czasów.
Present Perfect oraz Past Simple.
To dwa konstrukty w języku angielskim, o których
najczęściej uczący się mówią, że sprawiają im problem w
związku z pytaniem: a którego czasu w danym momencie
użyć?
I tu pierwsza informacja - wszystko jedno, którego użyjesz,
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jeżeli zamieścisz to zdanie w jakimkolwiek kontekście, a
nawet, jeśli tego nie zrobisz, to sytuacja daje mu kontekst
i każdy Cię zrozumie :)
Ilość sytuacji, w których użycie jednego czasu zmyli
osobę słuchającą, bo nie użyliśmy tego odpowiedniego,
jest marginalna. Fundamentem jest podejście, żeby być
przede wszystkim skutecznym. W związku z tym, jeżeli
nie wiesz, którego z tych czasów użyć, nie walcz ze sobą,
tylko użyj któregokolwiek, a efekt zostanie osiągnięty.
Popatrzmy na to w taki sposób: jeżeli mamy zwrot „I buy
a car every year”, to jest to czas teraźniejszy - kupuję
samochód każdego roku. Ale jeżeli chcę powiedzieć, że
ja coś zrobiłem w zeszłym roku np. kupiłem samochód, to
jest to swego rodzaju opowieść.
Wyobraźmy sobie, że opisuję jak ten rok wyglądał.
Skończyłem studia. Kupiłem samochód. Znalazłem pracę.
Co to jest? To jest narracja i wtedy powiem: „I bought a
car last year.”
Osoba, która nie zna odmian czasowników nieregularnych
może już być lekko zagubiona, a przecież zna czasownik
to buy - kupować. W czasie teraźniejszym powiedziałem:
I buy a car every year.
W czasie przeszłym wiem o tym, że dodajemy Edka,
prawda? Ale mamy czasowniki regularne, tam dodajemy
Edka bez żadnego problemu, np. do czasownika I play
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football everyday. I jeżeli chcę powiedzieć o przeszłości,
dodaję Edka: I played football yesterday.
Tak samo jak I cooked dinner yesterday. Bo to jest
czasownik regularny. Ale dla czasownika nieregularnego
ten Edek nie jest poprawny. Tutaj są dwie możliwości:
chcesz powiedzieć bardzo poprawnie, to powiedz: I
bought a car last year. Buy - bougt – bought.
Ale jeżeli Ty nie znasz odmiany nieregularnej, czyli nie
wiesz, że jest buy - bought - bought, to dodaj Edka i
powiedz: I buyed a car last year. To taka dodatkowa
informacja, która udrażnia nam mówienie i pozwala na
to, aby być niezwykle skutecznym, bo każdy Amerykanin,
Anglik, Australijczyk, każda inna osoba, która zna język
angielski chociaż trochę, doskonale Cię zrozumie, jeśli
powiesz I buyed a car.
W takim razie do czego służy czas Past Simple?
On służy temu, żeby opowiedzieć, co się działo w
przeszłości, ale kiedy opowiadam o przeszłości i mówię
I buyed a car last year, z tego wynika tylko jeden fakt, że
gdzieś tam, kiedyś, w zeszłym roku kupiłem samochód.
Ale nic o tym samochodzie nie mówię w tym momencie.
Dlaczego? Bo ja tylko opowiadam o przeszłość. A czy ja
ten samochód dalej mam, czy go sprzedałem? Czy może
ktoś mi go ukradł? Może go oddałem mojemu bratu?
Cokolwiek, co sięga dalej poza narrację – tego ten opis
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nie oddaje
Natomiast, jeżeli ja będę chciał powiedzieć coś, co
nie tylko mówi o tym, że ja kupiłem samochód, ale jest
to odpowiedź na pytanie: czym pojedziemy pojutrze
na wakacje? Albo czym pojedziemy na wakacje za dwa
tygodnie. Kiedy ktoś mi zadaje takie pytanie, to w tym
momencie odpowiedź pod tytułem: kupiłem samochód,
nie jest tylko informacją, że kupiłem samochód, ale tak
naprawdę jest informacją: ja mam samochód, którym
pojedziemy na wakacje.
Czyli, jeżeli ktoś zada pytanie jak będziemy podróżować,
a ktoś odpowie: I have bought a car, to oznacza, że po
pierwsze: pojedziemy samochodem, a dlaczego? Cofamy
się do przeszłości, używamy tego elementu z przeszłości
i mówimy: ponieważ kupiłem samochód. Jednak nie ma
tam słowa ‘ponieważ’. Wystarczy to zdanie - I have bought
a car. I to jest czas Present Perfect.
Czym on się różni od czasu prostego przeszłego?
Zwróć uwagę - I bought a car, I have bought a car.
Najprostszą drogą, żeby to zrozumieć jest zdanie sobie
sprawy, że dodane słowo have oznacza mieć, możemy
go używać jako operatora i czytać tylko czas Present
Perfect, ale możemy sobie uprościć myślenie i powiedzieć
- jeżeli ja mówię I have baought, to mam - jak byśmy po
polsku powiedzieli - kupione, to jest strona bierna, ale
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uproszczenie w rozumieniu tego czasu jest dozwolone,
bo jeżeli ja mówię: mam kupiony samochód, to to jest
po polsku odpowiedź, że pojedziemy nim na przykład na
wakacje.
Czas Present
kontekstowym.

Perfect

jest

czasem

absolutnie

Czyli zawsze są dwa elementy, o których mówimy.
Czas Present Perfect: I have bought a car, czyli ja mam
kupiony samochód, w uproszczeniu jest informacją: tym
pojedziemy na wakacje. A teraz drugi element, który
wynika z tego zdania: bo kupiłem samochód.
I w ten sposób zaczynamy rozumieć czas Present Perfect
na luzie, nie pamiętamy żadnej regułki. Pamiętamy, że
jeżeli dziecko wychodzi z pokoju, w którym robiło zadanie,
bo mama go nie puściła do kolegów, żeby grał w piłkę i
powiedziała ‘najpierw zrób zadanie’ i ten młody człowiek
poszedł do pokoju, zrobił zadanie, a wychodząc z pokoju i
mówi:I have done my homework, to to oznacza - Ja mam
zrobione moje zadanie - po polsku przetłumaczymy:
zrobiłem już zrobiłem zadanie. Jednak tak naprawdę
jest to komunikat: mamo, idę do kolegów grać w piłkę.
Dlaczego? I have done my homework - bo zrobiłem moje
zadanie.
W związku z tym widzimy ten kontekst, dlatego ten czas
Present Perfect nazywa się czasem achronologicznym,
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dwupunktowym, pierwszy punkt to ta kropka, która
jest schowana w kontekście, a druga, to jest to nasze
zdanie I have done my homework / I have bought a car, co
oznacza: bo zrobiłem zadanie / bo kupiłem samochód, w
związku z tym mogę iść grać w piłkę / w związku z tym,
tym pojedziemy na wakacje.
I w ten oto sposób mamy bardzo prosto omówione 2 czasy.
Jeden to narracja – opisuje, co się wydarzyło. What did
you yesterday? Co wczoraj zrobiłeś? I did my homework. I
called my friend Barbara. I cooked dinner.
Co z tego wynika? Nic. To tylko opis dnia. Ale jeżeli ktoś
zada pytanie “Czy wiesz, co się dzieje z Barbarą?” A Ty
wtedy odpowiesz: „I have talked to her yesterday.” To
oznacza - ja wiem co się z nią dzieje, bo wczoraj z nią
rozmawiałem. Tak naprawdę to słowo yesterday musi
zaistnieć, bo ono nie jest najważniejsze. Puryści językowi
powiedzą, że do czasu Present Perfect nie dodajesz słów
określających czas, np. yesterday, bo to wskazuje na czas
Simple, czyli czas prosty.
Zignoruj te rzeczy. Po polsku też powiesz - rozmawiałem z
nią wczoraj, w domyśle - więc wiem co się z nią dzieje i na
pytanie co się dzieje z Barbarą odpowiesz: I have talked
to her already. Ja już z nią rozmawiałem. Ale jak użyjesz
yesterday, też jest okej :)
I teraz powoli zaczynasz czuć ten czas, prawda? Jak
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często go używamy? Bardzo często. Dlaczego? Dlatego,
że te sytuacje kontekstowe ciągle w naszym życiu się
pojawiają. Czy są jeszcze jakieś inne użycia czasu Present
Perfect? Są i je zaraz wymienię.
To są właśnie te regułki, które są tak bardzo niebezpieczne,
bo ich się nie pamięta. Jednak ja je
przeczytam:
- dla zobrazowania skutku przeszłej czynności - czyli
np. ktoś powie: I have lost my umbrella. Co to znaczy?
To znaczy: zmoknę, to znaczy: jestem zdenerwowany.
Dlaczego, bo zgubiłem parasolkę. Jeżeli ja powiem I have
lost - ja mam zgubione, to jest czas teraźniejszy. Słyszysz
to? Mam zgubioną. To znaczy ja ją zgubiłem i jej jeszcze
nie znalazłem. Ale jeżeli ja powiem I lost my umbrella
yesterday, to ktoś zada zapytanie: ale czy ją znalazłeś? Ty
wtedy możesz powiedzieć tak albo nie. Ale jeśli powiesz:
I have lost my umbrella yesterday, to to oznacza, że jej nie
masz. W związku z tym są dwie informacje w jednej, ale o
tym już mówiłem.
- dla zobrazowania czynności właśnie zakończonej.
Mówiliśmy sobie o tym. I have done it. Zrobiłem to,
skończyłem.
- dla czynności trwającej od określonego momentu w
przeszłości do
chwili obecnej,
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- dla czynności trwającej od nieokreślonego momentu w
przeszłości do chwili obecnej,
- dla czynności powtarzanych
niezakończonym jeszcze okresie, itd.

kilkakrotnie

w

Nie staraj się tego zapamiętać.
Jak zaczniesz używać tego czasu, to wszystko będzie
jasne. Za chwilę przejdziemy do przykładów, ale mam
jeszcze jedną informację.
Czas Present Perfect szczególnie mieści się w takich
zwrotach zwyczajowych i uwaga, one są bardzo popularne,
np. jeżeli powiemy: I have never been to Paris. Nigdy
nie byłem w Paryżu. Co to oznacza? Pojechałbym tam,
chciałbym tam jechać. Na przykład ktoś mówi: to gdzie
pojedziemy na wakacje? A Ty powiesz: I’ve never been
to Paris. Co to oznacza? Chciałbym jechać do Paryża.
Dlaczego? Bo tam nigdy nie byłem.
Pytanie: Have you ever been to Paris? To jest znowu czas
Present Perfect - have you? I have never been. I have
been / I have never been. Byłem / nie byłem. Mogę też
powiedzieć: I have been to Paris. Oczywiście na polski
tego nie przetłumaczymy jako ‘ja mam bycie w Paryżu’
prawda? Ale niektórych zwrotów w każdym języku postu
warto nauczyć się jako odczuwania, oddania pewnej
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sytuacji. Czyli I have never been. Have you ever been jako pytanie.
Have you ever been to Chicago? Yes, I have.
I mamy jeszcze: it’s the best and it’s the worst I have ever
seen. To jest najlepsze z tego, co dotąd widziałem. Dlatego,
że ja mówię o tym co jest we mnie w tym momencie, co
wynika z tej przeszłości.
Ja czasu Present Perfect uczyłem się w szkole i do dzisiaj
tak jest on tłumaczony, że jeżeli coś się wydarzyło w
przeszłości, a ma to wpływ na teraźniejszość to używamy
czasu Present Perfect. Strasznie trudna do interpretacji
formułka. Jednak jeżeli sobie powiesz, że po prostu
zawsze z tego zdania wynika coś dla przeszłości, to wtedy
łatwo jest to ująć.
OK, so? I have explained it already. Wytłumaczyłem to już,
mam już to wytłumaczone. Co to znaczy? Jestem teraz
gotowy, żeby przejść do przykładów.
W tej sztampie edukacyjnej oczywiście mieści się
informacja, że istnieją słowa, charakterystyczne dla
czasu Present Perfect, one są logiczne, tak jak po polsku
mówimy: ja już tozrobiłem, to oznacza, że już tego nie
muszę robić. Jak mama mówi wyrzuć śmieci, ja mówię
już to zrobiłem, wtedy po angielsku powiemy: I have done
it already. Prawda?
I dlatego tu są takie słowa jak recently, lately, just, never,
ever, already, so far, before, yet, for, since. Kiedy używa
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się przykładów wtedy fajnie te słówka wchodzą nam w
nasze DNA anglojęzyczne. Posłuchajmy ich.
She has found her glasses. Kiedy użyjemy takiego zdania?
Ona znalazła swoje okulary. Przecież możemy powiedzieć:
she found her glasses. Ale jeżeli ktoś np. rozmawia z nami
i mówi: Wiesz co? Spotkałem dziś Marta, była bardzo
smutna i w ogóle ma problem, bo nie może czytać, a
wtedy druga osoba mówi: she has found her glasses.
To to oznacza: Marta już się nie martwi. Dlaczego? Bo
już znalazła swoje okulary. She has found her glasses. I
możemy dodać already, ale nawet jak nie dodamy, to sam
zwrot ona ma znalezione okulary oznacza, że temat jest
„posprzątany”.
W kontekście, jak np. byśmy zadali pytanie: a kiedy
ona znalazła te okulary? A my chcemy powiedzieć: she
found them five days ago. Co to znaczy? Ona znalazła je
5 dni temu, w międzyczasie mogła już je zgubić, ale kiedy
zadajemy pytanie: kiedy ona je znalazła, to wtedy jest
narracja - kiedyś tam, ale jeżeli ja powiem she has found
her glasses, to komunikuję: Możemy teraz z nią iść dokąd
mamy iść, bo ona już ma okulary, już się tym nie martwi i
może normalnie egzystować.
I have brought fresh rolls for breakfast. I have brought.
Bring - brought - brought. Co to oznacza? Oznacza to, że
ja mam przeniesione. Tłumaczymy sobie upraszczając
– mam przeniesione bułki na śniadanie Co to znaczy? To
znaczy, że ja zapraszam na śniadanie, czyli jeżeli mówię:

11

I have brought fresh rolls for breakfast. To oznacza:
chodźcie jeść. Jestem gotowy teraz żeby zaserwować,
poczęstować was itd. Mam przyniesione, to jest kontekst,
ale jeżeli powiem I brought fresh rolls for breakfast, to ktoś
nie będzie wiedział, czy go zapraszam, czy nie. Powiem
tylko: przyniosłem je one tam leżą, ale kto je będzie jadł?
Na pewno to nie jest zaproszenie. Chyba, że wskażę
gestem. Dlatego jak użyjesz tego, ale zaprosisz, położysz
bułki na środku i dasz gest, to wtedy też oczywiście dasz
sobie radę przekazać zaproszenie czasem Simple. Ale
ktoś odpowie: We have already had breakfast. We have
had. Myśmy już jedli śniadanie. Czas Present Perfect.
Popatrz na konstrukt. We have - my mamy, jakie - miane.
Po angielsku przetłumaczymy zjedzone śniadanie. Co to
znaczy? To jest grzeczna odmowa: We have already had
breakfast. Thank you. Co oznacza jedliśmy, w związku z
tym dziękujemy teraz.
Przypominam, że posiłki w języku angielskim opisujemy
słowem have. I had my breakfast. Czy I have had my
breakfast. We are having breakfast now. Co to znaczy?
Jemy śniadanie. Natomiast jeżeli chcesz użyć słowa jeść eat, to używam tego słowa do konkretnego typu jedzenia,
np. I’m eating banana now. Jem banana. I would like to
eat an apple. Chciałbym zjeść jabłko. I wtedy to słowo eat
jest do konkretnej nazwy tego co będziesz jeść. Jednak
śniadanie, obiad, lunch itd. jest opisane słowem We are
having dinner now. Co to znaczy? Jemy obiad.
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Tak a propos, jeżeli ktoś powie we are having dinner now,
to ma to w sobie ładunek emocjonalny bardzo często,
bo np. ktoś dzwoni i mówi: Słuchaj chcę pogadać, a Ty
mówisz: we are having dinner now. Co oznacza: Hej, teraz
nie przeszkadzaj, bo jemy obiad.
Have you tried my soup? Tried, to jest czasownik
regularny, try - tried - tried. Have you tried? To jest pytanie,
zaproszenie do tego, żeby jeść, bo to jest pytanie, czy
Ty już jadłeś tę zupę, ale to jest zaproszenie. Natomiast
jeśli zapytam: Did you eat that soup in Bhutan or Nepal?
Czy Ty jadłeś? To ktoś odpowie: no jadłem, jadłem. Yes,
I did. Ale jeżeli powiesz have you tried? To to jest rodzaj
zaproszenia, bo to znaczy zapraszam Cię żebyś zjadł. Czy
już jadłeś? Jeżeli nie, to w takim razie jest to przed Tobą.
I have never seen such a cute puppy. Nigdy nie widziałem
takiego pięknego szczeniaka. Co to oznacza? Ojej!
Jakie to jest piękne i do tego dodajesz najpiękniejsze
na świecie, bo nigdy takiego nie widziałem. To jest ten
komunikat. Widzę coś, czym się zachwycam, to jest wyraz
zachwytu, I have never seen, bo to jest pierwsze takie, na
tym poziomie jakości i tak to oddaje właśnie czas Present
Perfect.
No to zastanów się teraz, kiedy użyjemy zdania they haven’t
done their homework yet. Kto użyje takiego zdania? Oni
jeszcze nie zrobili zadania. Wyobraźmy sobie, że matka
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ma dwójkę bliźniaków. I robią zadanie. A koledzy pukają
do drzwi i pytają czy Marek i Wacek mogą pójść z nami
grać w piłkę? A mama wtedy odpowiada: they haven’t
done their homework yet. Co oznacza: nie, nie teraz iść.
A dlaczego? Bo nie zrobili zadania.
Proste? A w czasie Simple Past? Popatrz na takie zdanie:
I ate breakfast this morning. Co to oznacza dla dalszego
jedzenia? Nic. Ja może jestem teraz głodny i zjem konia
z kopytami. To jedynie jest informacja, że zjadłem rano.
Ale w jakim jestem stanie - nie. Natomiast jeżeli powiem
I have had my breakfast, co będzie oznaczało? Że jestem
najedzony. Dlaczego? Bo już miałem śniadanie. Ale tutaj
zauważ jedną rzecz. Ja powiedziałam: I ate breakfast
this morning. Ty powiesz: przed chwileczką powiedziałeś
Krzysiek, że nie używa się słowa eat - ate – eaten, kiedy
mówimy o posiłkach, a nie o konkretnym jedzeniu. A tu
jest użyte.
A ja powiem: no i co z tego?
To jest jakaś reguła, ale jeżeli ktoś powie: I’m eating
breakfast now, to ktoś Cię zrozumie. Po to używam
przykładu, który łamie pewne reguły, żeby powiedzieć Ci,
że Ty też możesz je swobodnie łamać tak długo, jak się
komunikujesz.
Największą blokadą jaką mamy ze szkoły, jest to,
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że cały czas nauczyciele nas stopowali, mówili ‘źle’,
‘niepoprawnie’, podkreślali na czerwono nasze dyktanda
A przecież, jeżeli Ty się wypowiadasz i ktoś Cię rozumie,
to osiągasz efekt, prawda?
A pytania i budowanie negacji w tych czasach jest bardzo
proste – robimy to przez inwersję, czyli przez obrócenie
kolejności.
To jakie będzie pytanie, które sworzysz z I have done it?
Have I done it? Tu nie ma żadnej komplikacji, po prostu
obracasz pierwsze dwa słowa w każdej konfiguracji. W
czasie Past Simple trzeba zrozumieć jedną rzecz, jeżeli
mówię I did it - ja to zrobiłem, albo I had my breakfast,
albo I bought a car, niech będzie.
I buyed a car - niepoprawnie, ale komunikatywnie. A
poprawnie - I bought a car yesterday. Kupiłem samochód
wczoraj. I teraz chcesz zadać pytanie. To trzeba zdać
sobie z tego sprawę, że I bought a car można zamienić
na zwrot I did buy a car. Kiedy użyje zwrotu I did buy a
car? Wtedy, kiedy chcę podkreślić - zrobiłem to, I did buy
a car, naprawdę to zrobiłem. Jęśli będziesz pamiętać,
że to jest praktycznie to samo co I bought a car, tylko z
takim podkreśleniem, to będziesz teraz pamiętać, że
w pytaniach jest zawsze ten Dydek, tak? I did buy a car.
Dlaczego nie ma I did bought a car? Bo did już mówi o
przeszłości, więc tam to słow wraca do buy, prawda? I
bought a car, I did buy a car, dwa zdania, które znaczą
to samo tylko w tym drugim I did buy a car jest taki
emocjonalny ładunek. Takie podkreślenie, że naprawdę
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to zrobiłem.
I teraz już wiesz, że pytania zadaje się zawsze z Dydkiem.
Did I? Did I buy a car? Prawda? Did you buy a car? I to
wszystko.
A negacja?
Najprostsza na świecie. Zawsze dodajemy not po drugim
słowie, czyli I did buy a car - I did not buy a car. I have done
it - I have not done it.
Tak a propos, ta reguła stosowana jest do wszystkich
czasów w języku angielskim, zawsze pytanie zadaje się
przez inwersję. Chociaż nie do końca. Dlaczego? Bo
możesz wypowiedzieć zdanie teraźniejsze i swoim tonem
zrobić z niego pytanie, np. kupiłem samochód. I bought
a car. Alemożesz powiedzieć: I bought a car? Albo lepiej
będzie: you bought a car five days ago?
Chociaż wiemy o tym, że zdanie po polsku tworzymy
poprzez dodanie ‘czy’. Czy kupiłeś samochód? Ale jak
tego nie zrobisz powiesz: kupiłeś samochód?, to też Cię
zrozumieją, też jest poprawnie. Tak samo jest w języku
angielskim.
No i jak, trudne? Na pewno nie. Zdaję sobie sprawę, że
teraz możesz powiedzieć, że nie znasz tych wszystkich
słówek. Ale znasz na przykład kilkanaście czasowników
Nie musisz znać jej formy nieregularnej, bo w czasie Past
Simple dodasz Edka. I co z tego, że będzie niepoprawnie?
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Będzie komunikatywnie!
Tak jak I bought czy I buyed. Po prostu trzeba mówić!
Wstawiaj te czasowniki, które już znasz i zacznij nimi
żonglować. Wyobrażaj sobie, kiedy powiesz - I have
cooked dinner already, a kiedy - I cooked dinner yesterday.
Ugotowałem obiad wczoraj. Co wczoraj robiłeś?
Ugotowałem obiad. Ale I have cooked dinner already, to
jest zaproszenie do stołu.
A teraz mam dla ciebie propozycję krótkiego ćwiczenia.
Znajdziesz je poniżej. Spróbuj użyć odpowiedniego czasu,
w odpowiedni sposób, dla odpowiedniej sytuacji. W ten
sposób sobie sprawdzisz czego się nauczyłeś, nauczyłaś.
1. I _______________ [not see] her for over 20 years.
2. I ______________ [know] her since she was twenty.
3. I ______________ [finish] my homework an hour ago.
4. We _______________ [meet] in January 1975.
5. We ______________ [not see] Diana this week.
Popatrzmy teraz po kolei na rozwiązania.
I haven’t seen her for over twenty years. Dlaczego
użyję czasu Present Perfect? Bo tego zdania użyjemy
w kontekście. Ktoś pyta, co się dzieje z Barbarą? A Ty
powiesz: I haven’t seen her for over twenty years. Co
to znaczy? Nie mam pojęcia co się dzieje z Barbarą,
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to jest pierwsze zdanie, które komunikujesz, ukryte,
kontekstowe. A dlaczego? Bo się z nią nie widziałem od
20 lat.
Kolejne zdanie: I have known her since she was twenty.
Know - knew - known. W czasie Present Perfect używamy
zawsze trzeciej formy czasownika. I have known her since
she was twenty. I co to oznacza? Ktoś mówi: słuchaj,
co ona teraz zrobi? A ty mówisz: no jak to co? Ona nie
przyjdzie. Jak to nie przyjdzie, skąd wiesz? Bo znam ją
od 20 lat. Jaki to jest komunikat? Ja znam jej charakter i
wiem, że nie przyjdzie. Znowukontekstowe.
A teraz dalej: I finished my homework an hour ago.
Dlaczego I finished my homework an hour ago? Bo zwrot
an hour ago - godzinę temu, oznacza, że ja tylko opisuję
co się wydarzyło, nie umieszczam tego kontekście.
We met in January 1975. Co to oznacza? Spotkaliśmy się
w styczniu 1975 roku. To nic nie oznacza oprócz faktu, że
wtedy się spotkaliśmy. Dlatego jest czas Simple.
We haven’t seen Diana this week. Co to znaczy? Jesteśmy
w sytuacji, w której ktoś się zastanawia: Co się dzieje z
Dianą? Martwimy się o nią. Czas teraźniejszy. Martwimy
się o nią, dlaczego? Bo nie widzieliśmy jej w tym tygodniu,
nie wiemy, co się z nią stało. Dlatego to jest we haven’t
seen Diana this week.
Jeżeli odpowiedziałeś prawidłowo, to fajnie. Jeżeli
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czasami nie, zostaw to, spokojnie się temu przyjrzyj. Idź
do przodu. Najważniejsze jest, żebyś się komunikował :)
Przypominam, że wielkimi krokami zbliżamy się do
Bezpłatnej Konferencji Online, którą poprowadzę na żywo
już w środę, 13.10 o godz. 19:00! Wciąż możesz się na nią
zapisać :)
A jeżeli uważasz, że informacje, które przekazuję są
wartościowe, pomagają Ci w nauce, prześlij proszę
informację o zapisie na konferencję swoim znajomym.
Udostępnij ją na Facebooku. Niech skorzysta z niej jak
największa liczba osób. Bo świeca, od której odpalana
jest następna, nic nie traci :)
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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.

