
Dzień dobry,
30.03.2020

Proszę zapisać w zeszycie temat: ‘’ Porównanie czasów Present Perfect i Past Simple’’.

Proszę  dokładnie zapoznać się z porównaniem czasów poniżej oraz w podręczniku na stronie 91.

Po zapoznaniu się z czasami, proszę wykonac ćw. 7 i 8  ze str. 91 z podręcznika. 

Następnie proszę wykonać  ćwiczenia  5,6 i 7 znajdujące się w zeszycie ćwiczeń na stronie 65

Wykonane zadania z ćwiczeń ( zdjęcie lub skan ) proszę przesłać na mój adres. 
Zostaną ocenione.

boguslaw.zawalich@sp1sobotka.pl

pozdrawiam

B. Zawalich

                  Porównanie Past Simple i  Present Perfect

Past Simple Present Perfect

Akcje zakończone w przeszłości np:

I went there two days ago.

Rezultat akcji z przeszłości jest ważny w 
teraźniejszości np:

He’s broken his arm. (Jest on złamana w tym 
momencie)

Seria akcji występujących jedna po drugiej
w przeszłości np:

She opened the door, got inside, and 
turned on the light.

Czynności niedawno ukończone (mają one również 
rezultat w teraźniejszości) np:

She’s just gone home.

W narracjach dotyczących wydarzeń z 
przeszłości

Akcje, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do 
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teraz np:

She has had a dog fro 5 years now.

Doświadczenie życiowe np.

I’ve been to Brazil 5 times.

Przykład:

• I bought a house. (Kupiłem dom) – Zrobiłem to w przeszłości, obecnie mogę go już nie 
posiadać.

• I’ve bought a house (Kupiłem dom) – mam go nadal.

Wybór czasu jest opcjonalny. Powiedzmy, że rozmawiam ze swoim nowym sąsiadem. Nie ma 
znaczenia, którego czasu użyje ponieważ mój sąsiad wie, że właśnie kupiłem dom. Problem 
pojawia się wtedy, gdy rozmawiam z kimś innym. Użycie Present Perfect oddaje nam 
teraźniejszość.

Dobrym przykładem byłoby użycie następującego dialogu:

-Hey Honey! Did you make dinner? (Pytanie w czasie przeszłym, który nie ma nic wspólnego z 
teraźniejszością)

-Yes, I did.

-Where is it then? I can’t see it.

-You ate it yesterday

-Ok. Have you made dinner or not? (Pytanie w Present Perfect, które wszystko wyjaśnia)

-No, I haven’t

Przykład:

• I lived there for 5 years. (Mieszkałem tam przez 5 lat) – już nie mieszkam.
• I’ve lived there for 5 years (mieszkam tam od 5 lat) – dalej mieszkam.


