
 

zdalne nauczanie 
język angielski

Lesson
Topic:  Present Simple or Present Continuous? Part 2.

1. Hello!
2. Dziś nauczymy się rozróżniać kiedy potrzebujemy ułożyć zdanie w czasie Present Simple, a 

kiedy w Present Continuous.
3. Przerysujcie najpierw tę tabelkę z porównaniem czasów:

Present Simple Present Continuous

Kiedy używamy? Czynności regularne Czynności dziejące się teraz

Jak wygląda zdanie? I sometimes go to shop.
She never goes to school.

I am jumping now. 
She is drinking water now. 

Jak wygląda pytanie? Do you like school?
Does she like fruit?

Are you listening to me now?
Is your dog running now?

Jak wygląda przeczenie? I don't go to school.
She doesn't eat meat.

I'm not talking to you now.
She isn't sleeping now.

Przysłówki N ever
A lways
S ometimes
O ften
S eldom

Now
At the moment

uwagi -s, lub -es do czasownika dla 
she, he, it
-es dodajemy do czasowników 
gdy kończy on się na S O X SH 
CH

Twa elementy:
- odmieniony czasownik to be
- czasownik z końcówką -ing



4. A teraz do dzieła. Poproszę o skupienie. Pełna uwaga.

Zawsze, gdy natrafimy na danie z luką do uzupełnienia, trzeba szukać ŚLADÓW, czyli 
przysłówków.  

I …........................................................... (go) to school now.           czy widzisz ŚLAD? (now) ←

Zajrzyj do tabelki. Z którym czasem związany jest przysłówek?     (Present Continuous)
W tym czasie będziemy uzupełniać lukę. 

Zdanie więc powinno wyglądać tak:    I am going to school now. 

5. Który czas byście wstawili w lukę, Present Simple (PS), czy Present Continuous (PC)? 
Zaznaczcie, który czas tam pasuje na podstawie ŚLADÓW (przysłówków). Podkreśl ślady i 
podejmij decyzję. Na razie bez uzupełniania luk. Przepisz do zeszytu te zdania wraz ze 
skrótem czasu.

I sometimes …............................................ (sleep) on the balcony.    PS  czy  PC  ?

She …................................................. (open) the door now.     PS  czy  PC  ?

John often …........................................................ (drive) to work by car.     PS  czy  PC  ?

We always ….................................................... (learn) together. PS  czy  PC  ?

You …............................................................ (write) at the moment. PS  czy  PC  ?


