
3rd June 2020 

Kl VIII 

Topic: Porównanie czasów Past Perfect Simple i Present Perfect Simple. 

TEAMS GODZ. 12.50 

1. Zapisz temat lekcji i datę w zeszycie. 

2. Zanotuj w zeszycie : (możesz wydrukować i wkleić) 

A. Gdy skutki wydarzeń wpływają na chwilę obecną lub nie mówimy, kiedy coś się 

wydarzyło, stosujemy czas Present Perfect Simple. 

Jeśli określamy działania, które rozpoczęły się i zakończyły w przeszłości stosujemy czas Past 

Perfect Simple. 

B. Czas Present Perfect stosujemy gdy:  

- czynność rozpoczęła się w przeszłości i nadal trwa 

- coś się wydarzyło w przeszłości ale nie wiemy kiedy dokładnie 

- rezultaty wydarzeń z przeszłości są obecne w teraźniejszości 

- czynność właśnie się zakończyła. 

- opisujemy osiągnięcia i doświadczenia 

               C. W zdaniach czasu Present Perfect używamy następujących słów: 

- already – już( w zdaniach oznajmujących) 

- yet – już (w pytaniach i zaprzeczeniach) 

- ever – kiedykolwiek 

- for – przez( przez odcinek czasu np. I have waited for an hour – Czekałem przez godzinę.) 

- since – od (od konkretnego momentu w czasie np. (They have studied since 2001. Oni studiowali od 

2001r.) 

Tworząc zdania w czasie Present Perfect zawsze stosujemy 3 formę czasownika, poprzedzoną      

have lub has – w zależności od podmiotu zdania.  

 

 it 

 

 

he she 

 

np.: The museum has just closed for the day.   I have been to that museum. 

         Lynda has trevelled to many countries.      Biologists have found some new     marine species.  

 

 

 



Past Perfect Simple 

 

Jeżeli mówimy o dwóch czynnościach i wiemy, która z nich była pierwsza – oba orzeczenia 

możemy ująć w formie czasu Past Perfect Simple. Jeżeli kolejność zdarzeń nie jest oczywista lub 

chcemy podkreślić co najpierw się wydarzyło wówczas tę pierwszą czynność możemy wyrazić w 

czasie Past Perfect Simple 

Np. He realised later that he had done a dangerous thing.  

Zdania tworzymy poprzez zastosowanie słówka had do wszystkich osób i trzeciej formy 

czasownika.  

 Zaprzeczenia układamy używając słówka hadn’t (had not) 

 

Podobnie jak w Present Perfect możemy używać słów : 

already ,yet, a long time, for ages, never, once, since, so far (jak dotąd), yet. 

 

Podczas zajęć on- line wykonamy także do zeszytu i ustnie zadania A,B,C,D I E ze strony 109 w 

podręczniku. 


