
1. Zanim nauczysz się past simple, pamiętaj...
Warto znać „konkretne słówka i zwroty”, żeby być bardziej konkretnym.

yesterday – wczoraj
one year ago – rok temu
some years ago – kilka lat temu (dosłownie: jakieś lata temu)
five years/days/months ago – x lat / dni / miesięcy temu
in the past – w przeszłości

Nawet jeśli popełnisz błąd w past simple, rozmówca Cię zrozumie.
Będę to powtarzał 5 razy na minutę.

Yesterday I buy/buyed* a car – wczoraj kupiłem samochód (wyjaśnienie w
czym tkwi błąd już za chwilę).
In the past I watch this movie – w przeszłości oglądałem / obejrzałem ten 
film
One year ago I move to Warsaw – rok temu przeprowadziłem się do 
Warszawy
Last week / summer / month we earn some money – w ostatnim tygodniu 
zarobiliśmy „trochę” pieniędzy.

Bądź jak Kali, ale 
dodaj detale



2. Past simple – do czego służy ten czas?
Maryla Rodowicz lubi past simple.

To już było, czynność zakończona, po sprawie.

Jak tworzymy najprostszą formę past simple?

Przez dodanie końcówki „ed” lub „d” do czasowników regularnych.
– regularne, odmieniają się regularnie,
– nieregularne, odmieniają się nieregularnie (lista czasowników 

nieregularnych – czy warto się jej uczyć na pamięć?)

Przykłady tworzenia z czasownikiem regularnym

a) Gdy w bezokolicznikui mamy końcówkę „e” po prostu dodajemy o 
tego „d” i voilà.

I love her – I loved her (e jakby pomijane)
I live in Warsaw – I lived in Warsaw
I dance – I danced 

b) Przy większości regularnych czasownikach, dodajemy „ed”

I paint my flat – I painted my flat yesterday (brzmi jak yd/yt)
She finishes work at 4 am – she finished work at 4 am



3. Wyjątki i udziwnienia
I travel – I travelled (gdy zakończone l)
I study – I studied (gdy zakończone y zamiana na i) try – tried, cry = cried

Najważniejszy z czasowników „to be” (czasownik posiłkowy?)

to be odmieniamy na was lub were.

I am nice – I was nice
you are rich – you were rich
She is smart – She was smart

we are here – we were here
you are my friends – you were my friends
they are fast – they were fast

Czasowniki modalne i posiłkowe (możesz poczytać, jeśli)
modalne: can, must, should, 
posiłkowe: do, have, be

Spokojnie, nie płacz, nie trzeba uczyć się na pamięć



4. Czasowniki nieregularne z past simple – 
każdy działa inaczej?
Trochę tak :/
Jest taka lista czasowników nieregularnych o której wspominałem.
Czy warto się jej uczyć?

I buy a house – I bought a house (bot*)
I brake the law – I broke the law
I sell phones – I sold my phone yesterday
He comes from Kielce – He came from Kielce

Nieregularne takie same?!
I cut myself everyday – I cut myself yesterday
It costs 5 dollars – It cost 5 dollars (there's no costed)
Shut the door! - I shut the door



5. Czasowniki modalne i posiłkowe
Krótkie przypomnienie – czasowniki modalne występują zawsze przed 
czasownikiem głównym. Same w sobie niewiele znaczą.

b) modalny ważny
I can + I can paint, She can cook (nie ma s, bo s, bo  posiłkowy zabiera s), 
we can sing, they can see us,

Can w czasie przeszłym zmienia się na could.

I could dance in the past, but now I can not.

She can do it - She could do it (could staje się jakby przypuszczeniem, ale 
nie do końca ;/)

We can not go there - We could not go there

b) ważny posiłkowy

have/has zmienia się w had

Have / has (3 osoba)
Have zamienia się na had
I have a car – I had a car
She has some friends – She had some friends (but now she hasn't)

I do + („do” znika w zdaniach twierdzących) – jak to się dzieje, że jednej z
najważniejszych czasowników po prostu znika?!

do zmienia się w did
Dla początkujących * Did na początku będziemy wykorzystywać tylko w 
pytaniach

Do you see? - did you see?
Do you know? - did you know?
Does he know you? - did he know you?
Czy to bardzo, bardzo, bardzo ważne? Nie umiałem tego przez wiele 
lat i żyję.



6. A jeśli wyszło fajnie...

Jeśli prezentacja i live Ci się podobały, będzie mi bardzo miło, jeśli 
napiszesz recenzję na FB, o tutaj: 
https://www.facebook.com/pg/enlinado/reviews/

Możesz tam dopisać coś od siebie, wiesz – że miły gość i takie tam :)
Podbuduj moje ego :D:D:D

A już w poniedziałek kolejny LIVE, nie może Cię zabraknąć. Daj znać jaki
temat chcesz poruszyć, ja wszystko skrupulatnie notuję.

https://www.facebook.com/pg/enlinado/reviews/

