
Dzień dobry,
01.04.2020

1.Proszę zapisać w zeszycie temat: ‘’Porównanie czasów Present Perfect i Present Simple, użycie 
since i for’’.

2.Proszę  jeszcze raz zapoznać się zastosowaniem czasu Present Perfect  i Present Simple 
zamieszczonego poniżej oraz znajdującego się na str. 93 w podręczniku.

3. Następnie proszę wykonać ćwiczenie 8 ze str. 93 z podręcznika oraz ćwiczenia 4,5 i 6 ze str. 65 
w zeszycie ćwiczeń.

Wykonane zadania proszę przesłać na mój adres. Zostaną ocenione.

boguslaw.zawalich@sp1sobotka.pl

pozdrawiam

B. Zawalich

 Present Simple

Zd. twierdzące: I play (he plays) computer games every day.
Przeczenie: I do not play (he does not play) computer games every day.
Pytanie: Do I play (does he play) computer games every day?

Typowe słówka: every day/week/year, once/twice/three times a day/week/year, 
always, never, usually, normally, often, seldom, rarely 

Użycie: 
- czynności odbywające się regularnie -> I play computer games every day.
- niezmienne fakty -> The sun sets in the West.
- prawa natury -> Water boils at 100° Celsius.

mailto:boguslaw.zawalich@sp1sobotka.pl


- rozkłady jazdy lub grafiki -> The train departs at 10 o'clock.
- recenzje filmów/książek/dowcipy -> In his new film he plays the part of a brave 
cowboy.
- wyrażanie emocji -> He loves me. 
- instrukcje -> Go straight until you get to the bridge, then turn left.

  Present Perfect

Zd. twierdzące:I have lost my (he has lost his) dictionary.
Przeczenie:I have not lost my (he has not lost his) dictionary.
Pytanie: Have I lost my (has he lost his) dictionary? 

Typowe słówka: just, yet, since, already, ever, for (2 weeks/months/years), It's the first time...

Użycie: 
- wydarzenia z przeszłości ze skutkiem w teraźniejszości -> I have lost my dictionary. 
- doświadczenia -> I have seen that film already.
- kładziemy nacisk na fakt, że czynność trwa już od jakiegoś czasu -> She has been a vet for two 
years.
- sytuacja, która może jeszcze ulec zmianie -> I have drank three cups of coffee today. (dzień się 
jeszcze nie skończył, więc jest szansa, że wypiję jeszcze jedną filiżankę kawy) 

Użycie For
For użyjemy wówczas, gdy mówimy o konkretnym przedziale czasowym, który rozpoczął się w 
przeszłości i trwa do teraz. Przedziałem czasowym mogą być ogólnie ujęte minuty, godziny, dni, 
tygodnie, miesiące, lata, ale nigdy konkretne daty i szczegółowe informacje Zdania tego typu 
zazwyczaj budujemy przy użyciu czasów Perfect. Zatem mimo iż często odnosimy się do chwili 
obecnej (teraźniejszości), nie używamy czasu Present Simple.

for + konkretny przedział (od roku, godziny, od 15 min itd.)
It has been raining for fifteen minutes. - Pada od piętnastu minut.
It is raining for fifteen minutes. (niepoprawny czas)
We haven't seen each other for a few months! - Nie widzieliśmy się od kilku miesięcy!
We haven't see each other for a few months! (niepoprawny czas)
They had been talking for an hour before the train arrived at the station. - Oni rozmawiali 
przez godzinę zanim pociąg wjechał na stację.
I have known Peter for 2 years. - Znam Piotrka od 2 lat.
I know Peter for 2 years. (niepoprawny czas)

For użyjemy w czasie teraźniejszym (Present) odnosząc się do przyszłości:
How long are you here for? - Jak długo tu zostajesz?



Użycie Since
Since to po polsku „od”, „odkąd”. Since używamy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy odnosimy się do 
konkretnego momentu w przeszłości, konkretnego punktu na osi czasu i od tej chwili mierzymy 
czas (np. konkretny dzień, konkretna data, konkretny rok) jaki upłynął do chwili obecnej:

since + konkretny punkt na osi czasu (dzień, rok, konkretna godzina)

I have been working here since 2005. - Pracuję tutaj od 2005 roku.
I have been working here for 2005 (jest konkretny punkt rozpoczęcia - rok 2005, zatem musimy 
użyć since)
We have known each other since childhood. - Znamy się od dzieciństwa.
We have known each other for childhood (Konkretny punkt - "dzieciństwo", nie pozwala na 
użycie "for")
They have been meeting since Monday. - Oni spotykają się od poniedziałku.
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