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Lesson18    I’m driving to Scotland …  

 

Czas teraźniejszy ciągły (Present Continuous) i czas teraźniejszy prosty (Present Simple) 

Obydwa ww. czasy teraźniejsze są omówione w podręczniku:  Present Simple (lekcja nr 5; komentarz 

str. 81-82) oraz Present Continuous (lekcja nr 18 oraz komentarz str. 91).  

Jak wiadomo  czasu  Present Simple używamy, gdy mówimy o czynnościach rutynowych, takich 

które wykonujemy często, zawsze, zazwyczaj itp.  Natomiast czas Present Continuous jest używany 

do opisu czynności mających miejsce w momencie mówienia.  

Przykład: 

I often go to Amsterdam.    Często jeżdżę do Amsterdamu. 

I’m going to Amsterdam now.    Jadę teraz do Amsterdamu. 

 

Proszę zwrócić uwagę, że choć w języku polskim w obydwu zdaniach używamy czasu teraźniejszego, 

to jednak dla oddania różnic w znaczeniu pomiędzy rutynową i bieżącą czynnością używamy innych 

form czasownika. 

Czasu teraźniejszego używamy również w sytuacji, gdy mówimy o czynnościach dotyczących 

przyszłości, ale zaplanowanych !!!.  

Uwaga! W tej sytuacji konieczne jest określenie kiedy w przyszłości dana czynność będzie miała 

miejsce. Przykładowo:   

I’m going to Amsterdam now.    Jadę teraz do Amsterdamu. 

 I’m going to Amsterdam next week.    Jadę do Amsterdamu w przyszłym tygodniu. 

Do określeń czasu, które są często używane z czasem teraźniejszym ciągłym  w odniesieniu do 

przyszłych czynności zaplanowanych należą: 

today – dzisiaj   tomorrow – jutro   

next week – w przyszłym tygodniu   next month – w przyszłym miesiącu  

next year– w przyszłym roku 

in half an hor – za pół godziny   in two weeks’ time - za dwa tygodnie 

in five years  - za pięć lat itp.  
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W internetowej lekcji nr 17 znajduje się krótkie omówienie innych sposobów wyrażania przyszłości w 

języku angielskim. Są to:  will - decyzja podjęta  „na gorąco” w chwili mówienia oraz konstrukcja be 

going to – mieć zamiar. 

Podsumowując: 

I see my friends every Friday.    Widuję moich przyjaciół co piątek. 

I ‘m seeing my friends now.    Teraz się spotykam z moimi przyjaciółmi. 

I ‘m seeing my friends tomorrow.   Jutro spotykam się z moimi przyjaciółmi. 

 

Drills:    

 Ex1. Zamień zdania z Present Simple na zdania w czasie Present Continuous informujące o 

zaplanowanych czynnościach w przyszłości , tak jak w  poniższym przykładzie: 

Przykład:   

Podpowiedź:        Odpowiedź: 

I come back home every Friday.    this Friday  I’m coming back home  this Friday. 

Does he work at weekends?   this weekend  Is he working this weekend?  

 

1.They leave for Paris every week.   tomorrow   

2.I usually start my shift at 8 am.  tomorrow at 7.30 

3.What time do you usually meet your boss?  tomorrow 

4.We always have a break at noon.  in 20 minutes 

5.I often go on holiday in June.    next month 

 

Key: 

Ex1. Zamień zdania z Present Simple na zdania w czasie Present Continuous informujące o 

zaplanowanych czynnościach w przyszłości , tak jak w  poniższym przykładzie: 

Przykład:   

Podpowiedź:        Odpowiedź: 

I come back home every Friday.    this Friday  I’m coming back home  this Friday. 

Does he work at weekends?   this weekend  Is he working this weekend?  



  

  
  (22) 622 55 26, akademos@akademos.edu.pl 

 

1.They leave for Paris every week.   tomorrow They are leaving for Paris tomorrow. 

2.I usually start my shift at 8 am. tomorrow at 7.30  I’m starting my shift tomorrow at  

        7.30 

3.What time do you usually meet your boss?  tomorrow  What time are you meeting your boss  

        tomorrow? 

4.We always have a break at noon.  in 20 minutes We are having a break in 20 minutes . 

5.I often go on holiday in June.    next month I’m going on holiday next month. 

 

 


