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Temat: Opisywanie swoich doświadczeń z zastosowaniem czasu Present Perfect.

str. 95

Chciałabym, żebyście zaczęli od obejrzenia filmiku, na którym pani dobrze tłumaczy zagadnienie:
 https://www.youtube.com/watch?v=HyNzP1_4Rgg

A teraz krótkie podsumowanie w formie pisemnej: 

ZDANIA TWIERDZĄCE

Czas Present Perfect opisuje czynność wciąż wykonywaną w trwającym nadal okresie czasu (np. 
today, this week/ month/ year). Często używamy go do opisywania różnych życiowych 
doświadczeń. Charakteryzuje się tym, że składa się on z czasownika posiłkowego have/has oraz z 
trzeciej formy czasownika głównego Past Participle.

Czasownik, który ma odmianę regularną tworzymy tak jak w przypadku czasu Past Simple, czyli 
poprzez dodanie końcówki -ed.
Przykłady:
watch – watched 
smoke – smoked
talk – talked

I have lived in Spain for 3 years. - Mieszkam w Hiszpanii od 3 lat.
It has rained a lot recently. - Ostatnio pada sporo deszczu.

W czasie Present Perfect nie określamy dokładnie kiedy czynność miała miejsce (jak w czasie 
przeszłym Past Simple). Najczęściej stosujemy poniższe wyrażenia:

already – już
just – właśnie
recently – ostatnio
lately – ostatnio
never before – nigdy dotąd
before – wcześniej
never – nigdy
ever – kiedykolwiek
since last Monday / Sunday – od zeszłego poniedziałku/niedzieli…
for three weeks / months – od trzech tygodni/ miesięcy

PYTANIA I PRZECZENIA

Pytania w czasie Present Perfect tworzymy, stosując szyk przestawny. W tym przypadku operator 
have/ has znajduje się bezpośrednio przed podmiotem.

I have read this book. - Przeczytałem tę książkę.

I teraz pytanie: 

Have you read this book? - Przeczytałeś tę książkę?

https://www.youtube.com/watch?v=HyNzP1_4Rgg


W pytaniach niekiedy stosujemy przysłówek ever. Możemy więc zadać pytanie, czy osoba 
kiedykolwiek wykonywała określoną czynność.

Have you ever seen this film? - Czy widziałeś kiedykolwiek ten film?

Przeczenia w czasie Present Perfect tworzymy, tak jak we wszystkich czasach, czyli poprzez 
dodanie słówka not do operatora. W języku potocznym używamy najczęściej ‘haven’t/ hasn’t’.

I haven’t (have not) cooked dinner yet. - Nie ugotowałem jeszcze obiadu.
 

Proszę zrobić ćw. 1, 2, 3, 5 ze str. 95.
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