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Lesson 16    At a doctor  …. I have had this cough for a few days 

 

Czas Present Perfect  

Podczas wizyty w gabinecie lekarskim często można usłyszeć o pytania o to, jak długo utrzymują się niepokojące nas 

symptomy, czy kiedykolwiek wcześniej odczuwaliśmy podobne dolegliwości itp . W pytaniach tego typu pojawia się 

czas Present Perfect. 

How long have you had this pain in the chest?   Od jak dawna boli Pana/Panią w klatce piersiowej?  

How long have you had this allergy?    Od jak dawna cierpi Pan/Pani na tę alergię? 

Have you ever had any problem with the heart? Czy kiedykolwiek miał(a) Pan/ Pani jakieś kłopoty z 

sercem? 

Have you ever done any allergy tests? Czy kiedykolwiek robił(a) Pan/Pani testy na alergię? 

 How long have you been on this medication?   Jak długo jest Pan/Pani na tym leku? 

Have you missed any medication recently? Czy ostatnio zdarzyło sie Panu/Pani nie wziąć tego 

lekarstwa? 

 

Czasu Present Perfect   używamy w dwóch rodzajach sytuacji: 

1)  kiedy chcemy podkreślić, że jakaś czynność, która zaczęła się w przeszłości nadal trwa (z reguły podajemy 

też informację jak długo trwa dana czynność). Przykładowo: 

I have worked for the company for two years.    Pracuję dla tej firmy od dwóch lat. 

We have known each other since 2005.     Znamy się od 2005 roku. 

2) kiedy zakończyliśmy wykonywanie jakiejś czynności, ale widzimy jej skutki lub jej skutki są ważne. 

Przykładowo: 

They have just finished loading the truck.    Właśnie skończyli ładowanie ciężarówki. 

(skutek jest taki, że mogę już jechać) 

He has already left.       On już wyjechał. 

(skutek jest taki, że nie ma go tu) 

I haven’t received the signed documents yet.   Jeszcze nie dostałem podpisanych dokumentów. 

(skutek jest taki, że nie mogę jechać) 
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Warto pamiętać, że charakterystyczne da tego czasu pytanie  Have you ever  ……………………..?  (Czy kiedykolwiek 

….?)  jest bardzo  pożytecznym sposobem nawiązania i podtrzymania rozmowy.  

Na przykład: 

Have you ever been to Poland?      Czy kiedykolwiek byłeś w Polsce? 

Have you ever tasted Polish food?    Czy kiedykolwiek próbowałeś polskiego jedzenia? 

Have you ever driven a lorry like that?    Czy kiedykolwiek prowadziłeś taką cieżarówkę? 

 

Jak widać z powyższych przykładów  zdania w czasie Present Perfect  tworzymy za pomocą dwóch czasowników. Są 

to : czasownik pomocniczy have/ has oraz główny czasownik w końcówką „ed”lub  „d” w przypadku czasownika 

regularnego. Jeśli używamy czasownika nieregularnego wtedy korzystamy z jego tzw. III formy (patrz tabela 

czasowników nieregularnych w książce, strony 92-94). 

 

Zdanie twierdzące Pytanie Przeczenie – skrócona forma 

 I have finished.  Have I  finished? I haven’t finished. 

You  have finished. Have  you finished? You  haven’t finished. 

He 

She       has finished. 

It 

               he 

Has     she finished? 

               it  

He 

She       hasn’t finished. 

It  

We 

You       have finished. 

They 

              we  

Have    you   finished ?   

              they  

We   

You        haven’t finished. 

They   

 

Najbardziej charakterystyczne określenia używane w tym czasie to: 

1) zwroty informujące nas o tym, jak dugo dana czynność trwa: 

for 3 months (od 3 m-cy), for 5 minutes (od 5 min), for 10 years (od 10 lat), for the last few months (przez ostatnich 

kilka m-cy)  itd. 

this week (w tym tygodniu/ przez ten tydzień),  this year (w tym roku/ przez ten rok), so far (do tej pory), up till now 

(do chwili obecnej), recently, lately (ostatnio)  itd. 

since Friday (od piątku), since January (od stycznia) , since 10 am (od 10 rano) itd. 
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ever (kiedykolwiek), never (nigdy)  itd 

2) zwroty informujące nas o tym, że dana czynność  właśnie się zakończyła : 

just (właśnie), already (już) , (not) yet (jeszcze nie) 

 

Drills:    

 Ex 1.  Zamień poniższe zdania na pytania z „ever”, tak jak w  poniższym przykładzie: 

Przykład:   

Podpowiedź:        Odpowiedź: 

I have been to Greece.      Have you ever been to Greece?  

He has never worked abroad.    Has he ever worked abroad? 

 

1. We have talked to the boss. 

2. She has never informed me about the delay. 

3. They have never arrived on time. 

4. I have always wanted to try motor racing. 

5. You have never helped me. 

 

Ex 2.  Ułóż zdania w czasie Present Perfect , tak jak w  poniższym przykładzie: 

Przykład:   

Podpowiedź:        Odpowiedź: 

He/ never/ be to Poland.  He has never been to Poland.  

We/ just/ have breakfast.      We have just had breakfast.   

 

1. I/ just/ leave the company.  

2. He / already/ finish working for today.  

3. We / not cross / the border yet.   

4. They / have/ some technical problems recently.  

5. We / cooperate / with your company for 5 years.  
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Key: 

Drills:    

Ex 1.  Zamień poniższe zdania na pytania z „ever”, tak jak w  poniższym przykładzie: 

Przykład:   

Podpowiedź:        Odpowiedź: 

I have been to Greece.      Have you ever been to Greece?  

He has never worked abroad.    Has he ever worked abroad? 

 

1. We have talked to the boss.     Have  you/we  ever talked to the boss? 

2. She has never informed me about the delay.    Has she ever informed you about the delay? 

3. They have never arrived on time.    Have  they ever arrived on time? 

4. I have always wanted to try motor racing.    Have  you ever  wanted to try motor racing? 

5. You have never helped me.     Have you ever helped me? 

 

 

Ex 2.  Ułóż zdania w czasie Present Perfect , tak jak w  poniższym przykładzie: 

Przykład:   

Podpowiedź:        Odpowiedź: 

He/ never/ be to Poland.  He has never been to Poland.  

We/ just/ have breakfast.      We have just had breakfast.   

 

1. I/ just/ leave the company.     I have just left the company. 

2. He / already/ finish working for today.    He  has already finished working for today.  

3. We / not cross / the border yet.      We haven’t crossed the border yet.   

4. They / have/ some technical problems recently.   They  have had some technical problems recently. 

5. We / cooperate / with your company for 5 years.  We have cooperated with your company for 5 years.  

 

 


