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Date: 04.05.2020 

Class: VIII 

Subject: Grammar: Present Simple & Present Continuous and  

          stative verbs. 
 

PRESENT SIMPLE 

 

To czas teraźniejszy prosty. Używamy go do opisywania: 

1. czynności codziennych, wykonywanych rutynowo (w połaczeniu  

z przysłówkami częstotliwości: always, sometimes, never, often, 

usually, rarely, seldom, hardly ever),  

2. rzeczy czy zjawisk prawdziwych (np. Water freezes at 0°C), 

3.  sytuacji stałych (np. She lives in Poland). 

Inne określenia występujące w czasie Present Simple: every day/week/month; 

once a week, twice a year, at the weekend/ at weekends; at night; in the 

morning/ afternoon/ evening etc. 

 

BUDOWA ZDANIA 

Zdania twierdzące: 

 + V (3 os.l.p.) końcówka –s lub –es   I play football.   She plays football. 

W 3 os. l.p. dodajemy końcówkę –s lub –es. Jeśli czasownik kończy się na: -s,  

-ss, -sh, -ch, -z, -x lub –o  to w 3os. l.p. dodajemy –es. 

 

Przeczenia: 

don’t + V + ………………      I don’t play football. 

doesn’t + V+ ……………      She doesn’t play football. 

Pytania: 
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Do (I/ you/ we/ they) + V + ………………………?   Do you play football? 

Does (she/he/it) + V + ……………………….?         Does she play football? 

 

Krótkie odpowiedzi: 

Yes, I/you/we/they  do.                    Yes, she/he/it  does. 

No, I/you/we/they  don’t.                     No, she/he/it  doesn’t. 

 

STATIVE VERBS/ CZASOWNIKI STATYCZNE 

 

Czasowniki statyczne opisują stany, a nie określone działania. Najczęściej 

stosujemy je w czasie Present Simple.  

Czasowniki statyczne: 

a) wyrażają emocje: hate, like, love, need, prefer, want, 

b) opisują działania umysłu: feel, hear, see, smell, sound, taste, 

c) wyrażają stan umysłu: believe, doubt, forget, imagine, know, 

remember, seem, suppose, think, understand, 

d) wyrażają posiadanie: belong to, have, own, possess. 

 

Należą również do nich czasowniki: be, consist, contain, cost, include, 

mean. Niektóre czasowniki mogą oznaczać zarówno stan, jak i działanie,  

w zależności od kontekstu. Należą do nich: be, expect, have, look, taste, 

think, see, smell, weigh. 

Np. This soup tastes horrible! (ma określony smak) 

     Why are you tasting the sauce? (smakujesz, próbujesz) 
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PRESENT CONTINUOUS 

To czas teraźniejszy ciągły. Używamy go do opisywania: 

1. czynności odbywających się w danym momencie (np. I am playing football now.), 

2. czynności zaplanowanych na najbliższą przyszłość, gdy podajemy konkretną  

    datę lub czas zaplanowanych wydarzeń (I am playing football on next  

    Saturday). 

Określenia czasu występujące w czasie Present Continuous:  

 now/ at the moment/ at present/ today, 

 this morning/ afternoon/ evening/ week/ month/ year etc. 

 

BUDOWA ZDANIA 

Zdania twierdzące: 

  + am/are/is  +  V-ing ………….. .    

I am playing football now.                     She is playing football at the moment. 

 

Przeczenia: 

 +am not/ aren’t/isn’t  +  V -ing ………………  .     

I am not playing football now.              She isn’t playing football at the moment. 

 

Pytania: 

Am/ are/ is   + V -ing ………………………?    

Are you playing football now?              Is she playing football at the moment? 

 

Krótkie odpowiedzi: 

Yes, I am.                 Yes, you/we/they are.                           Yes, she/he/it  is. 

No, I am not.            No, you/we/they aren’t.                       No, she/he/it  isn’t. 
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Write the correct verb form Present Simple or Present Continuous 

 


