
Klasa IMEp -  lekcja 3 

Topic: Present Simple - przysłówki częstotliwości 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NNfl5zQTG3k  

 

Z czasem Present Simple często występują pewne przysłówki częstotliwości. Z zasad 

zastosowania tego czasu wynika, że można określić częstość wykonywania/występowania 

danej rzeczy/czynności. 

 

Zebrano tutaj najczęściej używane przysłówki, aby ułatwić tworzenie zdań w tym czasie. 

Przysłówki częstotliwości związane z czasem Present Simple 

 

often - często  

I often go to the cinema.  

Często chodzę do kina. 

 

I don't often go to the cinema.  

Nie często chodzę do kina. 

 

Do you often go to the cinema ?  

Czy często chodzisz do kina ? 

 

Na tej samej zasadzie zachowują się : 

 

usually -zazwyczaj 

always - zawsze 

rarely - rzadko 

seldom - rzadko 

never – nigdy 

 

Użycie never: 

I never go to the cinema.  

Nigdy nie chodzę do kina. 

 

W języku angielskim, w przeciwieństwie do polskiego, występuje pojedyncze zaprzeczenie. 

Negujemy tylko tylko raz.  

 

I never don't go to the cinema. 

I never go to the cinema. 

 

ever - kiedykolwiek (występuje w zdaniach pytających oraz przeczeniach) 

Do you ever go to the cinema ?  

Czy ty kiedykolwiek chodzisz do kina ? 

I don't ever go to the cinema.  

Nigdy nie chodzę do kina. 

https://www.youtube.com/watch?v=NNfl5zQTG3k


 

generally - przeważnie 

occasionally - okazjonalnie (od czasu do czasu) 

sometimes - czasami (przesuwalne - można umieścić na początku i na końcu zdania) 

 

Występujące na końcu zdania : 

 

from time to time - od czasu do czasu  

once a day/month/year - raz na dzień/miesiąc/rok 

twice a a day/month/year - dwa razy na dzień/miesiąc/rok 

three times a day/month/year - trzy razy na dzień/miesiąc/rok 

four times a ... etc. 

 

I go to church once a week.  

Chodzę do kościoła raz na tydzień. 
 

Homework:  

Obejrzyj filmik, zapoznaj się z materiałem i zapisz w zeszycie notatkę, następnie napisz w zeszycie 10 

zdań z różnymi przysłówkami częstotliwości oraz prześlij na adres: 

stramowska.angielskionline@gmail.com  

Termin: 6.04.2020 r. (poniedziałek) 

Przypominam również niektórym uczniom o zadaniu z poniedziałku. 

 

Regards 

mailto:stramowska.angielskionline@gmail.com

