
Topic: Present Perfect Tense – wprowadzenie czasu Present Perfect 
 

Cel: 

Poznaję zastosowanie i budowę czasu teraźniejszego Present Perfect 

 

 

 

Filmik: https://www.youtube.com/watch?v=zlQzhkwlRdM 

Strona z wiadomościami o czasie: https://www.ang.pl/gramatyka/czas/present-perfect 

 

 

 

Czas Present Perfect: 

 

 czas teraźnieszy 

 łączy przeszłość z teraźnieszością; 

 kiedy mówimy o czynności, która zaczęła się w przeszłości i trwa cały czas do chwili 

obecnej; 

 kiedy mówimy o czynności z przeszłości, która ma skutki w teraźniejszości; 

 gdy opowiadamy o naszym doświadczeniu życiowym. 

 
Budowa  

 

Have/Has + III forma czasownika/końcówka -ed 

 
 III forma czasownika – gdy czasownik jest nieregularny  

 Końcówka -ed – gdy czasownik jest regularny 

 

Affirmative 
Negations 

Questions 
Long form Short form 

I have played 

You have seen 

She has bought 

He has eaten 

It has baked 

I have not played 

You have not seen 

She has not bought 

He has not eaten 

It has not baked 

I haven’t played 

You haven’t seen 

She hasn’t bought 

He hasn’t eaten 

It hasn’t baked 

Have I played? 

Have you seen? 

Has she bought? 

Has he eaten? 

Has it baked? 

 

We have tidied 

You have put 

They have made 

 

We have not tidied 

You have not put 

They have not made 

 

We haven’t tidied 

You haven’t put 

They haven’t made 

 

Have we tidied? 

Have you put? 

Have they made? 
 

 Zwróć uwagę, że formę III oraz końcówkę -ed stosujemy w każdym rodzaju 

zdania!!! 

 

Ever – kiedykolwiek 

 stoi w pytaniach, po podmiocie (Have you ever been to London?) 

 

Never – nigdy 

 Stoi w zdaniach twierdzących ale wprowadza treść przeczenia 

 Stoi po have lub has (I have never been to London.) 

https://www.youtube.com/watch?v=zlQzhkwlRdM
https://www.ang.pl/gramatyka/czas/present-perfect


 

Ex 1 Uzupełnij zdania w czasie Present Perfect:     

 

1. I can’t find my keys. I guess I ________________________ (leave) them in an office. 

2. What’s the matter with Jimmy? He ___________________ (be) really strange recently. 

3. Ginny’s not the same girl any more. She _________________ (change) a lot. 

4. They don’t live here any longer. They __________________ (move) house. 

5. I’m afraid you can’t take the car tonight. It ________________ (break) down again. 

6. I feel I’ll need to go on a diet. I ___________________ (put) on weight recently. 

7. The garden looks great now! You __________________ (do) a good job cleaning it. 

8. Look at the timetable. We ____________________ (miss) the last bus. I’m afraid we 

need to take a taxi home.  

 

 

Materiały: 

1. Proszę o obejrzenie filmiku: 

 https://www.youtube.com/watch?v=zlQzhkwlRdM 

oraz o zapoznanie się z treścią strony: 

https://www.ang.pl/gramatyka/czas/present-perfect 

 

2. Proszę o wpisanie tematu do zeszytu oraz przepisanie punktów zaznaczonych na 

czerwono. 

 

3. Ćwiczenia: 

- ćwiczenie z tej kserówki (Ex 1) 

- 2,3,4,5/51 w naszej ćwiczeniówce 

 

4. Proszę o przesłanie zdjęcia strony 51 z ćwiczeniówki oraz zdjęcie ex 1 z kserówki na 

maila justkow@poczta.onet.pl 

 

5. Rozpocznij naukę tabeli strona 123 w podręczniku – myślę że podzielimy ją na dwie 

części. Na razie pracuj z listą do czasownika know – wiedzieć, znać. Teraz już należy 

uczyć się wszystkich trzech form czyli np. do – did - done 

 

 

Termin wysłania ćwiczeń: czwartek (26.03.2020r.) 

Termin nauki pierwszej części tabeli: poniedziałek (30.03.2020r.) 

https://www.youtube.com/watch?v=zlQzhkwlRdM
https://www.ang.pl/gramatyka/czas/present-perfect
mailto:justkow@poczta.onet.pl

