
Topic: Present Perfect – introduction 

Drodzy uczniowie, 

proszę wykonać w zeszycie notatkę oraz wykonać ćwiczenia znajdujące się w linkach (Nie 

musicie przesyłać mi screenów!) 

Present Perfect to czas, którego używamy do opisywania czynności, stanów i zdarzeń, które 

miały miejsce w przeszłości, ale których skutki są istotne w teraźniejszości.  

Present Perfect: czasownik regularny 

W czasie Present Perfect, zarówno w zdaniach oznajmujących, jak i w pytaniach oraz w 

przeczeniach należy pamiętać o zachowaniu III formy czasownika. W przypadku 

czasowników regularnych, tworzy się ją tak samo jak w przypadku czasu Past Simple, a więc 

przez dodanie końcówki „-ed”, np. lived, worked. 

Przykłady czasowników regularnych odmienionych w III formie 

look – looked – patrzeć 

answer – answered – odpowiadać 

ask – asked – pytać 

Uwaga! 

Czasowniki regularne jednosylabowe kończące się na spółgłoskę poprzedzoną pojedynczą 

samogłoską, podwajają ostatnią literę, np.: 

stop – stopped – zatrzymywać 

ban – banned – zakazywać 

spot – spotted – zauważać 

Czasowniki regularne wielosylabowe kończące się na spółgłoskę mające akcentowaną 

ostatnią sylabę również podwajają ostatnią spółgłoskę, np.: 

prefer – preferred – woleć 

confer – conferred – przyznawać coś komuś 

Spółgłosek nie podwajamy jeżeli występują dwie samogłoski i spółgłoska, np.: 

beam – beamed – świecić 

remain – remained – pozostawać 

Czasowniki regularne kończące się znakiem „-y” poprzedzonym spółgłoską w trzeciej formie 

tracą „y” na rzecz końcówki „-ied”, np.: 

cry – cried – płakać 



try – tried – próbować 

study – studied – uczyć się, studiować 

Czasowniki o końcówkach „-ee”, „-ye” oraz „-oe” w trzeciej formie mają dodaną tylko 

końcówkę „-d”, np.: 

dye – dyed – farbować 

guarantee – guaranteed – gwarantować 

tiptoe – tiptoed – chodzić na palcach 

Czasowniki kończące się na „c” zyskują „k”, a następnie „-ed”. 

mimic – mimicked – naśladować 

panic – panicked – panikować 

Present Perfect: konstrukcja zdania twierdzącego 

Osoba + have/has + III forma czasownika + reszta zdania 

I have lived in Warsaw for a year now. 
 

I have lived in Warsaw for a year now. 

Mieszkam w Warszawie już od roku. 

Należy również pamiętać o zachowaniu odpowiedniej formy operatora have zależnie od 

osoby. Podobnie jak w czasie teraźniejszym prostym, have zamienia się w has w przypadku 

trzeciej osoby w liczbie pojedynczej, a więc po zaimkach he, she, it oraz podmiotach, które je 

reprezentują (np. dog, mom, Harry, Gina, etc.). 

Odmiana czasownika to have 

I have We have 

You have You have 

He/She/It has They have 

W potocznym użyciu języka warto stosować skróty: 

I have – I’ve we have – we’ve 

you have – you’ve you have – you’ve 

he has – he’s they have – they’ve 

she has – she’s 
 

it has – it’s 
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