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   Wstęp 

 

Niniejsza publikacja jest obszerną próbą systematyzacji angielskich czasów na zasadzie ciągłych 

zestawień i porównań zarówno w obrębie języka angielskiego jak i języka polskiego. Wiele 

publikacji z zakresu gramatyki pozbawiona jest odniesień do języka ojczystego. Bez względu na to, 

jak bardzo byśmy pragnęli, nie możemy wyeliminować, ani zignorować wpływu języka ojczystego 

na jakiś drugi język, którego się uczymy. Mając to na uwadze obrałem metodę transferencji 

gramatycznej, tj. osadzania znaczeń języka źródłowego (język polski) w tekście języka docelowego 

(język angielski), przeprowadzając porównania między dwoma językami i uwydatniając każdą 

istniejącą różnicę. Praca niniejsza adresowana jest do tych osób, które mogą pochwalić się 

znajomością języka angielskiego w zakresie rozmaitych podręczników, jednak pragną rozszerzyć 

swoje wiadomości i dojść z czasem do gruntownego opanowania tego języka. Osoby te znajdą 

tutaj rozmaite przykłady zdań, których podręczniki uprzednio przerobione nie mogły - chociażby 

ze względu na szczupły zakres - wyczerpująco przedstawić. Każdy rozdział zawiera ćwiczenia 

kontrastujące, które syntezują rozproszone zagadnienia w zwartą i logiczną całość. Część testowa 

zawiera ciekawe zdania, które prezentują szeroki wachlarz kontekstów czasowych:  

E-books had been available since the 90s, but now they are becoming more and more popular, 

because technology has improved and prices have dropped. 

 

E-books have been available since the 90s, but now they are becoming more and more popular, 

because technology is still improving and prices are dropping. 

 

Ważnym uzupełnieniem tej publikacji są dwa ebooki mojego autorstwa: Angielskie czasy w 

ciekawych dialogach oraz Angielskie czasowniki nieregularne i regularne. Cel jaki przyświeca tej 

pracy to cel praktyczny: z im większą ilością przykładów zdań mamy do czynienia, tym większa 

szansa, że nabierzemy wyczucia językowego.   

Radosław Więckowski 

4ad@gazeta.pl 
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1. Simple Present, Present Continuous 

 

1.  

W poniższych zdaniach, jeśli po przysłówkach here lub there nie występuje zaimek osobowy, to 

bezpośrednio po tych przysłówkach należy wstawić czasownik (np. comes, is, goes itd.)  

1. Here comes Mary. = There comes Mary.   

Oto i nadchodzi Mary.  

2. Here is Mary. = There is Mary.    

Oto i Mary. 

3. Here comes the bus. = There comes the bus.  

Oto i nadjeżdża autobus. 

4. Here goes the bus. = There goes the bus.   

Oto i jedzie autobus. 

  

1. Oto i nadjeżdża (come) taksówka. 2. Oto i jedzie (go) ostatni pociąg. 3. Oto i ląduje (land) 

samolot z Londynu. 4. Oto i Kate. 5. Oto i nadchodzi (come) Kate. 

W poniższych zdaniach, jeśli po przysłówkach here lub there występuje zaimek osobowy (it, he, she, 

they), to bezpośrednio po zaimku osobowym (it, he, she, they) należy wstawić czasownik (np. comes, 

is, goes itd.).  

1. Here she comes. = There she comes.  

Oto i nadchodzi ona.   

2. Here she is. = There she is.    

Oto i ona. 

3. Here it comes. = There it comes.   

Oto i nadjeżdża. (w domyśle: autobus)  

4. Here it goes. = There it goes.   

Oto i jedzie. (w domyśle: autobus)  

  

1. Oto i nadjeżdża. (w domyśle: taksówka) 2. Oto i jedzie. (w domyśle: ostatni pociąg) 3. Oto i ląduje 

(w domyśle: samolot) 4. Oto i nadchodzi ona. 5. Oto i nadchodzi on. 6. Oto i ona. 7. Oto i on. 

1. Here he comes. (czas Present Simple użyty w zdaniu wykrzyknikowym) 

Oto i nadchodzi on.  

He is coming now. (czas Present Continuous) 

On teraz nadchodzi.  

2. There she goes. (czas Present Simple użyty w zdaniu wykrzyknikowym) 

Oto i idzie ona.  

She is going now. (czas Present Continuous) 

Ona teraz idzie.  

 

1. Oto i nadjeżdża/jedzie. (w domyśle: autobus) 2. Autobus teraz nadjeżdża/jedzie. 3. Oto i 

nadchodzą oni. 4. Oni teraz nadchodzą. 5. Samolot teraz ląduje. 6. Oto i ląduje. (w domyśle: 

samolot) 
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2.  

1. A Boeing 747 comes in for a landing.  

Samolot Boeing 747 podchodzi do lądowania. (Napis pod obrazkiem: czas Present Simple) 

2. In the picture a Boeing 747 is coming in for a landing.  

Na zdjęciu samolot Boeing 747 podchodzi do lądowania. (Opis obrazka: czas Present Continuous) 

 

2.  

1. Here it is.        

Oto i jest (np. twoja książka). (it - zaimek osobowy) 

2. Here’s your book.       

Oto i twoja książka. 

3. Here they are.       

Oto i są (np. twoje książki). (they - zaimek osobowy) 

4. Here’s your books. = Here are your books.   

Oto i twoje książki. (2 warianty w l. mng.) 

 

1. Oto i filiżanka. (the cup) 2. Oto i filiżanki. (the cups) 3. Oto i jest. (w domyśle: filiżanka) 4. Oto i są 

(w domyśle: filiżanki) 5. Oto i twoje zdjęcie. (your photo) 6. Oto i jest. (w domyśle: zdjęcie) 7. Oto i 

twoje zdjęcia. (your photos) 8. Oto i jej płyty CD. (her CDs) 8. Oto i wasze płyty winylowe. (your 

vinyls) 

3.  

1. He passes the ball to Tom.   

On podaje piłkę Tomkowi. (czas Present Simple - komentarz) 

2. I place it in the oven.   

Wstawiam to do piekarnika. (czas Present Simple - demonstracja) 

 

1. Smolarek szybko podaje piłkę Bonkowi, a ten strzela bramkę główką. (head the ball into the 

goal). Sędzia gwiżdże (the referee blow his whistle) i mecz się kończy. (end) 2. Najpierw kroję 

warzywa (cut the vegetables). Warzywa wkładam do miski. (put the vegetables in the bowl). Potem 

wyciskam sok pomarańczowy. (squeeze an orange juice). 3. Najpierw klikam ikonkę (click on the 

icon) i otwieram dokument. (open the document).   

4.  

Demonstrując w danym kontekście użycie danego czasownika, używamy czasu Present Simple, 

mimo, że wykonujemy daną czynność w chwili mówienia. Jeśli nie jest to demonstracja, to używamy 

czasu Present Continuous. 

1. Now I open the window. (czas Present Simple - czynność w danym momencie - demonstracja) 

Teraz otwieram okno.  

2. Look! He is opening the window. (czas Present Continuous - czynność w danym momencie) 

Patrz! On teraz otwiera okno.  

3. Now I write on the board. (czas Present Simple - czynność w danym momencie - demonstracja) 

Teraz piszę na tablicy.  

 



8 

 

4. Look! She is writing on the board.  (czas Present Continuous - czynność w danym momencie) 

Patrz! Ona teraz pisze na tablicy.  

 

1. Teraz zamykam drzwi. (demonstracja) 2. Patrz! On teraz zamyka drzwi. 3. Patrz! Ona teraz wysyła 

SMSa. 4. Teraz wysyłam SMSa. (demonstracja) 5. Patrz! On teraz otwiera książkę. 6. Teraz otwieram 

książkę. (demonstracja) 

5.  

Poniższe czasowniki w tych kontekstach używamy zawsze w czasie Present Simple: 

1. Such things don’t wash! 

Takie rzeczy nie przechodzą. 

 

2. That movie rules! [=that movie is great] 

Ten film rządzi! 

 

3. You lost your job? That sucks. 

Straciłeś pracę? To źle. 

 

4. He sang a few songs, and he sucks. [=he sings badly] 

Zaśpiewał kilka piosenek, i naprawdę śpiewa źle. 

 

5. Her new car really rocks. [=her new car is really great] 

Jej nowy samochód jest naprawdę odlotowy/super. 

 

6. Who goes there? 

Kto idzie? 

 

7. That really takes the biscuit!  

W pale się nie mieści! = To naprawdę przebija wszystko, przechodzi wszelkie pojęcie! 

 

1. Twoje nowe adidasy (sneakers) rządzą. 2. Takie opinie na ten temat nie przechodzą! 3. Straciłeś 

pracę? To źle. 4. Zagrał kilka razy w tej drużynie, i naprawdę gra źle. 5. Jej nowe mieszkanie jest 

odlotowe. 6. Kto idzie? 7. W pale się nie mieści! = To naprawdę przebija wszystko, przechodzi 

wszelkie pojęcie! 

6.  

1. IPhones are having a moment.  

IPhone’y są teraz bardzo popularne. (chwilowość) 

2. See what's trending on Twitter right now. 

Zobacz, o czym się teraz dyskutuje na Twitterze. (chwilowość) 

 

1. Smartfony są teraz bardzo popularne. 2. Zobacz, o czym się teraz dyskutuje na Facebooku.  
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7.  

1. I like reading detective stories and I’m liking the book (that) I borrowed from her. 

Lubię czytać kryminały i podoba mi się książka, którą od niej pożyczyłem. (czytanie książki nie jest 

jeszcze zakończone)   

 

2. She loves classical music and she is loving the CD (that) you gave her.     

Ona kocha muzykę klasyczną i bardzo jej się podoba płyta CD, którą jej dałeś. (słuchanie płyty nie 

jest jeszcze zakończone)   

 

3. A: Are you liking your vacation so far? B: I’m liking every minute of it. 

A: Czy podoba ci się jak na razie na wakacjach? (wakacje nie są jeszcze zakończone) B: Z każdą 

chwilą coraz bardziej mi się podoba. (chwilowość) 

 

4. "I'm loving it" sounds more active than "I love it." It's a good expression for situations like when 

you've just started to use a new product, and you want to describe your feelings about it so far: 

A: What do you think of the new book? B: I'm loving it so far. 

A: Co sądzisz o tej nowej książce? B: Jak na razie bardzo mi się podoba. (osoba B jeszcze nie 

skończyła jej czytać) 

 

5. Oh yeah, I’m so loving it. = Oh yeah, I’m really loving it. = Oh yeah, I’m just loving it.  

O tak, to mi się bardzo podoba. (intensywność) 

 

1. Lubię czytać kryminały i podoba mi się książka, którą od niej pożyczyłem. (czytanie książki nie 

jest jeszcze zakończone)  2. Ona kocha muzykę klasyczną i bardzo jej się podoba płyta CD, którą jej 

dałeś. (słuchanie płyty nie jest jeszcze zakończone) 3. A: Czy podoba ci się jak na razie pobyt tutaj? 

(pobyt nie jest jeszcze zakończony) B: Z każdą chwilą coraz bardziej mi się podoba. (chwilowość) 4. 

A: Co sądzisz o tej nowej książce? B: Jak na razie bardzo mi się podoba. (osoba B jeszcze nie 

skończyła jej czytać) 5. O tak, to mi się bardzo podoba. (intensywność) 

8.  

1. Do you like your job?     

Czy lubisz pracę? (ogólnie) 

How are you liking your job?    

Jak ci się podoba nowa praca? (pierwsze wrażenie) 

 

2. A: Do you like LA? B: Yes, I like it in LA. 

Czy lubisz LA? B: Tak podoba mi się tu. (ogólnie) 

A: How are you liking being back in LA? B: I’m liking every minute of it. 

A: Jak ci się podoba powrót do LA? (pierwsze wrażenie) B: Z każdą chwilą coraz bardziej mi się 

podoba. (chwilowość) 
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1. Czy lubisz pracę? (ogólnie) 2. Jak ci się podoba nowa praca? (pierwsze wrażenie) 3. Czy lubisz LA? 

B: Tak podoba mi się tu. (ogólnie) 4. A: Jak ci się podoba powrót do LA? (pierwsze wrażenie) B: Z 

każdą chwilą coraz bardziej mi się podoba. (chwilowość)  

9.  

1. Sorry, I was just having a moment. 

Przepraszam, przez moment się wyłączyłem/byłem myślami gdzie indziej.  

2. I’m sorry, I was forgetting you don’t like pizza. 

Przepraszam, zapomniałem, że nie lubisz pizzy. 

 

1. Przepraszam, przez moment się wyłączyłem/byłem myślami gdzie indziej. 2. Przepraszam, 

zapomniałem, że nie lubisz pizzy. 

1. We are wondering if you'd like to join us for dinner. 

We were wondering if you'd like to join us for dinner. 

Chcielibyśmy spytać, czy dołączyłbyś/chciałbyś dołączyć do nas na obiad. (uprzejmość) 

 

2. I am hoping we could have dinner together. 

I was hoping we could have dinner together. 

Mam nadzieję, że zjemy razem obiad. (uprzejmość) 

 

3. I am just wanting to know if you'd like to join us for dinner. 

I was just wanting to know if you'd like to join us for dinner.  

Chciałbym wiedzieć, czy dołączyłbyś do nas na obiad. (uprzejmość) 

 

1. Chciałbym spytać, czy dołączyłabyś do nas na obiad. (uprzejmość) 2. Mam nadzieję, że zjemy 

razem obiad. (uprzejmość) 3. Chciałbym wiedzieć, czy dołączyłbyś do nas na obiad. (uprzejmość) 

10.  

1. I often forget his name.    

Często zapominam, jak on ma na imię. (ogólnie) 

2. I’m forgetting more and more English words.  

Zapominam coraz więcej angielskich słówek. (proces, stopniowość) 

4. Aren’t you forgetting something?  

Czy czegoś nie zapomniałeś? = Chyba zapomniałeś coś zrobić. (uprzejmość) 

Haven’t you forgotten something?  

Czy czegoś nie zapomniałeś? = Chyba zapomniałeś coś zrobić. (mniej uprzejme pytanie) 

5. I am forgetting my umbrella.     

Zapomniałem parasolki. (czas Present Continuous - kontekst przeszły) 

 

1. Często zapominam, jak on ma na imię. (ogólnie) 2. Zapominam coraz więcej angielskich słówek. 

(proces, stopniowość) 3. Przepraszam, zapomniałem, że nie lubisz pizzy. 4. Czy czegoś nie 

zapomniałeś? = Chyba zapomniałeś coś zrobić. (uprzejmość) 5. Zapomniałem kluczy. 6. 

Zapomniałem, że tu już byłeś. 
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11.  

1. We are remembering jazz pianist and composer George Shearing who died at age 91.  

Dziś wspominamy pianistę jazzowego i kompozytora George’a Shearing’a, który zmarł w wieku 91 

lat.  (chwilowość)  

2. Today in different ways Americans are remembering September 11.  

Dziś na różne sposoby Amerykanie wspominają 11-tego września. (chwilowość)  

 

1. Dziś wspominamy pianistę jazzowego i kompozytora George’a Shearing’a, który zmarł w wieku 

91 lat.  (chwilowość) 2. Dziś na różne sposoby Amerykanie wspominają 11-tego września. 

(chwilowość)  

12.  

1. I am remembering now what you said. (czas Present Continuous - kontekst przeszły) 

Teraz sobie przypomniałem, co powiedziałeś. 

2. I am forgetting my umbrella. (czas Present Continuous - kontekst przeszły) 

Zapomniałem parasolki.  

 

1. Teraz sobie przypomniałem, co ona powiedziała. 2. Zapomniałem kluczy.  

 

13.  

1. Now we are understanding their needs.  

Zaczynamy rozumieć ich potrzeby. (proces) 

2. My English is improving. I’m understanding more and more what they say.  

Mój angielski cały czas się polepsza. Zaczynam coraz bardziej rozumieć, co mówią. (proces) 

3. You seem not to be understanding what’s going on. 

Chyba nie rozumiesz, co się dzieje. (uprzejmość) 

4. Are you understanding what they are trying to say?  

Czy rozumiesz, co próbują powiedzieć? (uprzejmość) 

 

1. Zaczynamy rozumieć ich potrzeby. (proces) 2. Zaczynamy coraz bardziej rozumieć, co oni mówią. 

(proces) 3. Nie rozumiesz, co się dzieje. (uprzejmość) 4. Czy rozumiesz, co próbują powiedzieć? 

(uprzejmość) 

14.  

1. They might need healthcare, or are going to be needing it or are already needing it.  

Może potrzebują opieki zdrowotnej, lub będą jej potrzebowali, lub już ją potrzebują. (chwilowość) 

2. We are needing to address the issue. We need to address it at the government level. 

Aktualnie musimy poruszyć tę kwestię. (chwilowość) Musimy (ogólnie) poruszyć tę kwestię na 

szczeblu rządowym. 

3. She is a beautiful girl who seems to be desperately needing attention. 

Ona jest piękną dziewczyną, który chyba desperacko potrzebuje uwagi. (intensywność) 

4. I’m feeling good, but I’m really needing you to help me.  

Czuję się dobrze, ale tak naprawdę potrzebuję twojej pomocy. (intensywność) 
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5. Their children are really needing attention. The fact that they need attention is something 

normal.  

Ich dzieci naprawdę potrzebują uwagi. (intensywność) To, że potrzebują uwagi, jest czymś 

normalnym. (ogólnie) 

6. This page is needing clarification while others don’t (need). 

Ta strona wymaga (chwilowość) wyjaśnienia, podczas gdy inne nie (wymagają). (ogólnie) 

 

1. Może potrzebują (need - ogólnie) opieki zdrowotnej, lub będą jej potrzebowali (need), lub już ją 

potrzebują. (need - chwilowość) 2. Aktualnie musimy (need - chwilowość) poruszyć tę kwestię. 

Musimy (need - ogólnie) poruszyć tę kwestię na szczeblu rządowym. 3. Czuję się dobrze, ale tak 

naprawdę potrzebuję (need - intensywność) twojej pomocy. 4. Ich dzieci naprawdę potrzebują 

uwagi. (need - intensywność) To, że potrzebują (need - ogólnie) uwagi, jest czymś normalnym. 5. Ta 

strona wymaga (need - chwilowość) wyjaśnienia, podczas gdy inne nie (wymagają). (need - ogólnie)  

15.  

1. Hi, I’m wanting to connect with my mum. Hello?  

Chciałbym połączyć się z moją mamą. Halo? (uprzejmość) 

2. They are going to be wanting to know what I am doing. 

Będą chcieli wiedzieć, co robię. (uprzejmość) 

3. You are always buying things and then you are wanting to buy something better. 

Zawsze kupujesz różne rzeczy, a potem chcesz kupić coś lepszego. (złość) 

4. What is she wanting this time?  

Co ona tym razem chce? (złość) 

5. She was angry and was wanting to punish him.  

Była zła i chciała go jakoś ukarać. (chwilowość) 

6. I was wanting more than he was wanting to give, you know.  

No wiesz chciałam więcej, niż on chciał mi dać. (chwilowość) 

7. The country seems to be wanting to have much better relations with the West.  

Ten kraj chyba chce mieć lepsze stosunki z zachodem. (chwilowość) 

 

1. Chciałbym połączyć się z moją mamą. Halo? (uprzejmość) 2. Będą chcieli wiedzieć, co robię. 

(uprzejmość) 3. Zawsze kupujesz różne rzeczy, a potem chcesz kupić coś lepszego. (złość) 4. Co ona 

tym razem chce? (złość) 5. Była zła i chciała go jakoś ukarać. (chwilowość) 6. No wiesz chciałam 

więcej, niż on chciał mi dać. (chwilowość) 

16.  

1. When will you be needing it? (uprzejmość) 

Kiedy będziesz to potrzebował?  

2. Thanks for coming, but we won’t be needing you. (uprzejmość) 

Dzięki za przyjście, ale nie będziesz nam potrzebny. 

3. Aren’t you forgetting something? (uprzejmość) 

Czy czegoś nie zapomniałeś? = Chyba coś zapomniałeś zrobić. 

4. Are you understanding everything being said? (uprzejmość) 

Czy wszystko rozumiesz, o czym się mówi? 
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5. You seem not to be understanding that. (uprzejmość) 

Chyba tego nie rozumiesz. 

 

1. Kiedy będziesz to potrzebował? (uprzejmość) 2. Dzięki za przyjście, ale nie będziesz nam 

potrzebny. (uprzejmość) 3. Czy czegoś nie zapomniałeś ? = Chyba coś zapomniałeś zrobić. 

(uprzejmość) 4. Czy wszystko rozumiesz? (uprzejmość)  5. Chyba tego nie rozumiesz. (uprzejmość) 

17.  

1. What were you doing in my room? (niezadowolenie, złość) 

Co robiłeś w moim pokoju? 

What did you do in my room? (pytanie bez odcienia emocjonalnego) 

Co robiłeś w moim pokoju? 

 

2. You are always having the best things. (niezadowolenie, złość) 

Zawsze masz najlepsze rzeczy. 

You always have the best things. (stwierdzenie faktu, bez odcienia emocjonalnego) 

Zawsze masz najlepsze rzeczy. 

 

1. Co robiłeś w moim pokoju? (niezadowolenie, złość) 2. Co robiłeś w moim pokoju? (pytanie bez 

odcienia emocjonalnego) 3. Zawsze masz najlepsze rzeczy. (niezadowolenie, złość) 4. Zawsze masz 

najlepsze rzeczy. (stwierdzenie faktu, bez odcienia emocjonalnego) 

18.  

1. I work nightshifts now, but I can’t do that for long. 

Pracuję teraz na nocną zmianę, ale nie bedę mógł tak długo pracować. (częstotliwość, ogólnie) 

2. I am working nightshifts now, but I can’t do that for long. 

Pracuję teraz na nocną zmianę, ale nie bedę mógł tak długo pracować. (chwilowość, możliwość 

zmiany) 

 

3. The statue of Tom Paine stands at the corner of College and Kirkland Streets and nobody 

expects the city council to move it. (stałość, niezmienność) 

Pomnik Toma Paine’a stoi na rogu ulic College i Kirkland i nikt nie spodziewa się, że rada miasta go 

przeniesie.  

 

4. The statue of Tom Paine is standing at the corner of College and Kirkland, and nobody thinks 

the city council will ever find a proper place for it. (chwilowość, niewielka możliwość zmiany) 

Pomnik Toma Paine’a stoi na rogu ulic College i Kirkland, i nikt nie uważa, że rada miasta znajdzie 

właściwe dla niego miejsce.  

 

5. The statue of Tom Paine is standing at the corner of College and Kirkland, and almost 

everybody thinks the city council will find a proper place for it. (chwilowość, duża możliwość 

zmiany) 

Pomnik Toma Paine’a stoi na rogu ulic College i Kirkland, i prawie każdy uważa, że rada miasta 

znajdzie właściwe dla niego miejsce.  

 

6. You loved her daughter, but are you loving her now?  
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Kochałeś jej córkę, ale czy teraz ją kochasz? (chwilowość, możliwość zmiany) 

 

1. Pracuję teraz na nocną zmianę, ale nie będę mógł tak długo pracować. (częstotliwość, ogólnie) 2. 

Pracuję teraz na nocną zmianę, ale nie będę mógł tak długo pracować. (chwilowość, możliwość 

zmiany) 3. Pomnik Toma Paine’a stoi na rogu ulic College i Kirkland i nikt nie spodziewa się, że rada 

miasta (the city council) go przeniesie. (stałość, niezmienność) 4. Pomnik Toma Paine’a stoi na rogu 

ulic College i Kirkland, i nikt nie uważa, że rada miasta znajdzie właściwe dla niego miejsce. 

(chwilowość, niewielka możliwość zmiany) 5. Pomnik Toma Paine’a stoi na rogu ulic College i 

Kirkland, i prawie każdy uważa, że rada miasta znajdzie właściwe dla niego miejsce. (chwilowość, 

duża możliwość zmiany) 

19.  

Jeśli w zdaniu angielskim mamy do czynienia z odbiorem wrażeń niezależnych od woli - I see the 

flowers - Widzę kwiaty, to stosujemy czas Simple Present. Jeśli w zdaniu angielskim mamy do 

czynienia z odbiorem wrażeń zależnych od woli - I am looking at the flowers - Patrzę na kwiaty, to 

stosujemy czas Present Continuous.  

Wyjątkiem są konteksty, w których akcentujemy proces i mimo tego, że mamy do czynienia z 

odbiorem wrażeń niezależnych od woli, używamy czasu Present Continuous: The coffee is tasting 

nastier and nastier - Ta kawa coraz okropniej smakuje. ; The flowers are smelling nastier and 

nastier. Te kwiaty coraz okropniej pachną.  

 

Czasowniki look i see:  

1. I am looking at the flowers.  

Patrzę na kwiaty.  

2. I see the flowers.  

Widzę kwiaty.  

3. I see.  

Rozumiem.  

4. I need some spectacles. I’m not seeing things so well these days.  

Potrzebuję okularów. Ostatnio niezbyt dobrze widzę.  

5. There's no one there - you are seeing things.  

Nie ma tam nikogo - masz jakieś przewidzenia/halucynacje.  

6. I am seeing the doctor tomorrow.  

Mam jutro wizytę u lekarza.  

7. The doctor is seeing a patient at the moment.  

Teraz lekarz bada pacjenta.  

8. We are seeing a play tonight.  

Dziś wieczorem oglądamy sztukę.  

 

9. He's not seeing anyone today.  

On nie chce dziś nikogo widzieć.  

10. Are you seeing [=dating] anyone right now?  

Czy się teraz z kimś widujesz? = Czy teraz z kimś chodzisz? 
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Czasowniki listen i hear:  

1. I am listening to the music.  

Słucham muzyki. 

2. I hear the music.  

Słyszę muzykę.  

3. I’m hearing things. 

Mam jakieś halucynacje/Słyszę dziwne odgłosy. 

4. What? Am I hearing right!  

Co? Czy ja dobrze słyszę? zaskoczenie, szok, niedowierzanie 

5. The court is hearing the case. 

Sąd rozpatruje tę sprawę.  

6. The judge is hearing the witnesses. 

Sędzia wysłuchuje świadków.   

 

Czasownik think: myśleć (sądzić - opinia) = Simple Present / myśleć (zastanawiać się) = Present 

Continuous: 

1. I think it will rain.  

Sądzę, że będzie padać.  

2. I am thinking of going abroad. 

Myślę o tym, żeby pojechać za granicę. = Zastanawiam się nad możliwością wyjazdu za granicę.  

3. I am thinking about buying a new car.  

Myślę o kupnie nowego samochodu. = Zastanawiam się nad kupnem nowego samochodu. (ale 

jeszcze nie podjąłem decyzji)  

 

Czasownik feel:  

1. I feel it will rain.  

Sądzę/Czuję, że będzie padać.  

2. I feel great. = I am feeling great.  

Czuję się świetnie.  

3. This fabric feels rough.  

Ta tkanina jest szorstka w dotyku.  

4. I am feeling the fabric.  

Sprawdzam, jaka jest w dotyku ta tkanina.  

5. How does it feel to work at Google? = What is it like to work at Google?  

Jak to jest pracować w firmie Google? 

 

1. Słucham (listen to) teraz muzyki. 2. Słyszę (hear) teraz muzykę. 3. Słyszę (hear) teraz dziwny hałas. 

(a strange noise) 4. Słyszę dziwne odgłosy. (hear things) 5. Patrzę teraz na (look at) kwiaty. 6. Widzę 

(see) kwiaty. 7. Potrzebuję okulary. Ostatnio (these days) niezbyt dobrze widzę. (see - chwilowość) 7. 

Nie ma tam nikogo - masz jakieś przewidzenia/halucynacje. (see things) 8. Sądzę, że (think) oni 

wyjadą do Londynu. 9. Myślą o (think of) wyjeździe do Londynu. 10. On teraz słucha (listen to) 

muzyki, ale ma założone słuchawki (wear earphones), tak więc nikt inny (no one else) nie słyszy. 

(hear) 11. Co? Czy ja dobrze słyszę? (hear -  szok, niedowierzanie) 12. Muzyka, którą grają (play), 
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brzmi (sound) wspaniale. 13. Oni grają w nocnych klubach. (play nightclubs) 14. Co o tym sądzisz 

(think of)? 15. O czym teraz myślisz (think about)? 16. Myślę o (think about) kupnie nowego domu. 

= Zastanawiam się nad kupnem nowego domu. (ale jeszcze nie podjąłem decyzji) 17. Myślę o tym, 

żeby (think of) pojechać za granicę. = Zastanawiam się nad możliwością wyjazdu za granicę. 18. 

Sądzę, że (feel) będzie padać. 19. Czuję się (feel) świetnie. 

20.  

1. I taste bitterness in the coffee. 

Czuję gorycz w tej kawie. (odbiór wrażeń niezależnych od woli - Simple Present) 

2. The coffee tastes bitter.   

Ta kawa jest gorzka w smaku. (odbiór wrażeń niezależnych od woli - Simple Present) 

3. The coffee is tasting nastier and nastier.  

Ta kawa coraz okropniej smakuje. (proces - Present Continuous) 

4. I am tasting the coffee. 

Teraz smakuję kawę. (odbiór wrażeń zależnych od woli - Present Continuous) 

 

1. Czuję słodycz w tym winie. 2. To wino jest słodkie w smaku. (taste sweet) 3. To wino coraz 

okropniej smakuje. (taste nastier and nastier) 4. Ona teraz smakuje wino, żeby zobaczyć, jak jest 

słodkie. 5. Czuję sól w tej zupie. 6. Ta zupa jest słona w smaku. (taste salty) 7. Ta zupa jest coraz 

słona w smaku. (taste saltier and saltier) 8. Kucharz smakuje zupę, żeby zobaczyć, jak jest słona. 

1. I smell flowers.   

Czuję zapach kwiatów. (odbiór wrażeń niezależnych od woli - Simple Present) 

2. The flowers smell lovely.  

Te kwiaty ładnie pachną. (odbiór wrażeń niezależnych od woli - Simple Present) 

3. I am smelling the flowers. 

Teraz wącham kwiaty. (odbiór wrażeń zależnych od woli - Present Continuous) 

4. The flowers are smelling nastier and nastier.  

Te kwiaty coraz okropniej pachną. (proces - Present Continuous) 

 

1. Czuję zapach kwaśnego mleka. (sour - saʊə) 2. To mleko ma kwaśny zapach. (smell sour - saʊə) 3. 

Ona wącha (smell) mleko, żeby zorientować, jak jest kwaśne. 4. To mleko coraz kwaśniej pachnie. 

21.  

Jeżeli przedmiot się rusza lub są elementy, które się ruszają, to używamy czasownika watch: 

1. He is watching the kids playing ball.  

On patrzy (na to), jak dzieci grają w piłkę. = On patrzy na dzieci grające w piłkę. 

2. He is watching TV.     

On ogląda telewizję.  

Jeżeli przedmiot nie zawiera elementów, które się ruszają, to używamy czasownika look at: 

3. He is looking at the flowers. 

On patrzy na kwiaty. 
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1. Patrzę na nią. (ona się nie rusza lub jest to zdjęcie kobiety) 2. Patrzę na nią. (ona się rusza lub 

występuje w telewizji) 3. Oglądam teraz telewizor. (the TV) (np. jestem teraz w sklepie i wybieram 

telewizor) 4. Oglądam teraz telewizję. (TV) 5. Patrzę teraz (na to), jak dzieci bawią się w ogrodzie. 

(play in the garden) = Patrzę teraz na dzieci bawiące się w ogrodzie. 

22.  

1. How do you feel? = How are you feeling?   

Jak się czujesz? 

2. How does it feel to work for/at/with Google? = What is it like to work for/at/with Google?  

Jak to jest pracować w firmie Google? 

3. I feel you are wrong. = I think you are wrong.  

Uważam, że nie masz racji. (tylko Simple Present) 

4. The water feels cold.       

Woda jest zimna w dotyku. (tylko Simple Present) 

 

1. Jak ona się teraz czuje? 2. Jak to jest pracować w firmie IBM? 3. Uważam, że masz rację. (be right) 

4. Ta ściana jest ciepła (warm) w dotyku. 5. Uważam, że ten film osiągnie sukcess. (be a success) 6. 

Czuję dym (smoke) w tym pokoju. 

23.  

Poniższe czasowniki można używać zamiennie w czasie Present Simple lub Present Continuous: 

1. How goes work? = How is work going?   

Jak idzie praca? 

2. I wonder where she is. = I am wondering where she is.   

Zastanawiam się, gdzie ona jest. 

3. You look tired. = You are looking tired.      

Wyglądasz na zmęczoną. 

4. I enclose it. = I am enclosing it.    

Załączam to w liście. 

5. I attach it. = I am attaching it.    

Załączam to w mailu. 

6. I look forward to it. = I am looking forward to it.     

Czekam na to z niecierpliwością. 

7. I long to see her. = I am longing to see her.      

Tęsknię za tym, aby się z nią zobaczyć. 

8. I hope to write it. = I am hoping to write it.     

Mam nadzieję to napisać. 

9. I intend to write it soon. = I am intending to write it soon.   

Zamierzam to wkrótce napisać. 

 

10. We look to have a good year. = We are looking to have a good year. 

Spodziewamy się dobrego roku. 

 

1. Jak idzie (go) sprzątanie? (the cleaning) 2. Zastanawiam się (wonder), jaka jest odpowiedź. 3. Mam 

nadzieję (hope) się z nimi skontaktować. 4. On z niecierpliwością czeka na (look forward to) letnie 



18 

 

wakacje. 5. Tęsknię za tym, by (long) się z nią zobaczyć. 6. Wyglądasz na (look) przepracowaną. 

(overworked) 7. Załączam (attach) kilka plików (a few files) w mailu. 8. Załączam (enclose) w liście 

kilka zdjęć (a few photos). 9. Ona zamierza (intend) się z nim wkrótce spotkać. 10. Spodziewamy się 

(look) dobrego sezonu. 

24.  

1. My foot hurts. = My foot is hurting. 

Boli mnie stopa. 

2. My back aches. = My back is aching. 

Bolą mnie plecy. 

 

1. Swędzą mnie plecy. (itch) 2. Boli go prawa ręka. (ache) 3. Swędzi/łaskocze ją stopa. (tickle) 4. 

Pieką ich oczy. (smart) 4. Piecze mnie skóra. (tingle) 

25. 

1. I don’t suggest anything. = I am not suggesting anything.    

I suggest nothing. = I am suggesting nothing.    

Ja niczego nie sugeruję. 

 

2. I don’t deny anything. = I am not denying anything.    

I deny nothing. = I am denying nothing.     

Ja niczemu nie zaprzeczam. 

 

3. I don’t guarantee anything. = I am not guaranteeing anything.   

I  guarantee nothing. = I am guaranteeing nothing.    

Ja nic nie gwarantuję. 

 

4. I don’t promise anything. = I am not promising anything.    

I promise nothing. = I am promising nothing. 

Ja niczego nie obiecuję. 

 

1. Ona niczego nie sugeruje. 2. On niczemu nie zaprzecza. 3. On nic nie obiecuje. 4. Oni nic nie 

gwarantują. 

 

26.  

Poniższe czasowniki zmieniają znaczenie w zależności od tego, czy wyrażone są w czasie Present 

Simple lub Present Continuous: 

1. I wish I were rich.     

Szkoda, że nie jestem bogaty. 

2. I am wishing I were rich. = I am making a wish I were rich.    

Życzę sobie tego, aby być bogatym. 

3. I wish you good luck. = Here’s wishing you good luck.     

Życzę ci powodzenia. (ogólnie) 

4. I wish he would go away. = I am wishing he would go away. 

Chciałbym, aby on już sobie poszedł. (zniecierpliwienie, złość) 

5. I wish you would help me a bit. 
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Może byś mi trochę pomógł. (zniecierpliwienie, złość) 

6. A: Your job must be less stressful than mine. B: I wish!  

A: Twoja praca jest pewnie mniej stresująca od mojej. B: Chciałbym, żeby była. (ale tak nie jest) 

 

1. Szkoda, że (wish) nie jestem (I were) za granicą. (abroad) 2. Życzę sobie tego, aby być (I were) za 

granicą. 3. Życzę (wish) Ci powodzenia w nowej pracy! 4. Chciałbym, aby (wish) on wyjechał za 

granicę. 5. A: Twoja praca jest pewnie mniej stresująca od mojej. B: Chciałbym, żeby była. (ale tak 

nie jest) 6. Może byście trochę posprzątali pokoje. (zniecierpliwienie, złość)  

27.  

1. People prefer the Internet to TV.      

Ludzie wolą Internet od telewizji. (ogólnie) 

More and more people are preferring the Internet to TV.   

Coraz więcej osób woli Internet od telewizji. (zmiana, proces) 

 

2. She resembles me.      

Ona mnie przypomina. (ogólnie) 

She is more and more resembling me.     

Ona mnie coraz bardziej przypomina. (zmiana, proces) 

 

3. It depends on many situations.    

To zależy od wielu sytuacji. (ogólnie) 

I depend on you.      

Polegam na tobie. (ogólnie) 

I am depending on you.    

Polegam na tobie. (chwilowość) 

 

4. We expect that you will find a job.    

Spodziewamy się (sądzimy), że znajdziesz pracę. (ogólnie) 

We are expecting many applicants for the job.    

Spodziewamy się wielu kandydatów do pracy. (chwilowość) 

 

5. It is looking increasingly possible.   

To wydaje się coraz bardziej możliwe. (chwilowość lub zmiana, proces) 

It looks possible.     

To wydaje się możliwe. (ogólnie) 

 

1. On przypomina (resemble) swojego ojca. 2. On coraz bardziej przypomina (resemble) swojego 

ojca. 3. On coraz bardziej rozumie (understand) tę sytuację. 4. On rozumie (understand) tę sytuację. 

5. Ludzie wolą (prefer) muzykę taneczną. (ogólnie) 6. Coraz więcej ludzi woli (prefer) muzykę 

taneczną. 7. To zależy od (depend on) wielu rzeczy. 8. Polegam na (depend on) was w takich 

sytuacjach. (ogólnie) 9. Polegam na (depend on) was w tej trudnej sytuacji, w jakiej teraz jestem. 

(chwilowość) 10. Spodziewam się/sądzę, że (expect) wszystko będzie OK. (ogólnie) 11. Spodziewam 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/job
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się (expect) wielu reakcji. (many reactions) (chwilowość) 12. Żałuję, że (regret) podjąłem tę decyzję. 

(took the decision) 13. Coraz bardziej żałuję, że (regret) podjąłem tę decyzję. (zmiana, proces) 14. To 

wydaje się (look) coraz bardziej prawdopodobne. (probable) (chwilowość lub zmiana) 15. To wydaje 

się (look) prawdopodobne. (probable) (ogólnie) 

28.  

1. She differs from me.      

Ona ma ode mnie inne zdanie. (ogólnie) 

2. She is always differing with me.    

Ona zawsze się ze mną kłóci. (złość) 

 

3. I appreciate your help.     

Doceniam waszą pomoc. (ogólnie) 

4. The paintings are appreciating.    

Te obrazy zyskują na wartości. (chwilowość lub zmiana, proces) 

 

5. He admires her.      

On ją podziwia. (ogólnie) 

6. He is admiring her.      

On patrzy na nią z podziwem.  

 

1. On ma ode mnie inne zdanie. (differ from) 2. On zawsze się ze mną kłóci. (differ with) 3. 

Doceniam (appreciate) waszą pracę. (ogólnie) 4. Te rzeczy zyskują na wartości. (appreciate) 

(chwilowość lub zmiana, proces) 5. On podziwia (admire) te obrazy. 6. On patrzy na te obrazy z 

podziwem. (sam czasownik admire oznacza - patrzeć na kogoś z podziwem)  

29.  

1. She finds it hard to concentrate.    

Uważa (ogólnie), że trudno jej się skoncentrować.  

2. She is finding it hard to concentrate.  

Uważa (chwilowo - np. z powodu hałasu), że trudno jej się skoncentrować. 

3. She was finding it hard to concentrate.  

Uważała (chwilowo - np. z powodu hałasu), że trudno jej się skoncentrować. 

Należy dokończyć zdania podane na końcu tłustym drukiem: 
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