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 Angielski dla wzrokowców PAST SIMPLE 

link: https://youtu.be/6nXuvznCFYE  

 

 

https://youtu.be/6nXuvznCFYE
https://youtu.be/6nXuvznCFYE


W czasie Past Simple, przy tworzeniu zdań 

przeczących i pytań pojawia się dodatkowe 

słówko, operator, czasownik posiłkowy – did 

(czyli druga forma czasownika do).  

Dobra wiadomość jest taka, że operator 

wygląda tak samo we wszystkich osobach  

i bez względu na to, czy czasownik jest 

regularny czy nie. 

https://www.ang.pl/gramatyka/czasowniki/posilkowe
https://www.ang.pl/gramatyka/czasowniki/posilkowe
https://www.ang.pl/gramatyka/czasowniki/posilkowe


W przeczeniach did i not najczęściej 

łączymy: 

did not = didn’t 



Utworzenie zdania przeczącego najczęściej 

wymaga użycia operatora did w połączeniu  

z not. 

 He didn't take her to the 

restaurant last weekend. 

On nie zabrał jej do restauracji  

w poprzedni weekend. 

   We didn't go to the cinema 

yesterday. 
Wczoraj nie poszliśmy do kina. 

I didn't write the letter. Nie napisałem tego listu. 

Uwaga!  

Wyjątkiem są czasowniki modalne oraz czasownik to be! 





 poprawne formy dla ‚to be’ to wasn't  

i weren't: 

 

1. i 3. osoba 

liczby 

pojedynczej 

was not » wasn't 

pozostałe osoby were not » weren't 



 Aby w Past Simple utworzyć standardowe 

pytanie musimy użyć operatora did. 

Wstawiamy go przed podmiot zdania,  

a czasownik... wraca do pierwszej formy! 

 

 

 

 

Did you see that? Widziałeś to? 

Did he speak to Molly yesterday? Czy on rozmawiał z Molly wczoraj? 

When did you buy this car? Kiedy kupiliście ten samochód? 







 Jest jeszcze trzeci typ pytania. Czasownik ‚to 

be’ (w czasie przeszłym was w 1 i 3 os. l.poj. i 

were dla pozostałych osób) rządzi się swoimi 

prawami i tworzy pytanie przez zmianę szyku, 

czyli występuje przed podmiotem. Pytanie w 

tym przypadku jest bez operatora. 

 

Was she hungry? Czy ona była głodna? 

Were you at school yesterday? Byłeś wczoraj w szkole? 

Why was she upset? Dlaczego była zdenerwowana? 

Where were these documents? Gdzie były te dokumenty? 



 Pracę domową z dzisiejszych  

zajęć znajdziecie na  

Insta.Ling.pl  

po zalogowaniu na  

Swoim koncie.  


