
Czas przeszły prosty

PAST SIMPLE 
TENSE



Zastosowanie czasu 
Past Simple

Past Simple używamy, gdy opisujemy wydarzenia przeszłe, które 
zostały zakończone i nie mają one wpływu na teraźniejszość.

Past Simple dotyczy konkretnych wydarzeń z przeszłości podanych 
w określonych momentach. 
Na przykład, gdy coś wydarzyło się wczoraj, dwa dni temu, w 
ubiegłym tygodniu, w zeszłym roku itp.
 
W przypadku tego czasu nie jest istotna konkretna chwila ani czas 
trwania czynności, lecz to, że została ona zakończona.



Kiedy używamy czasu Past Simple?

 1. Gdy opisujemy czynności przeszłe, niemające związku z teraźniejszością:

np.She watched a film yesterday. Ona oglądała wczoraj film.

Jest to czynność zakończona, dokonana, nie powiązana z teraźniejszością.

2.Gdy opisujemy nawyki i przyzwyczajenia z przeszłości: 

np. We got up very early on our holiday.Wstawaliśmy bardzo wcześnie na naszych 
wakacjach.

Jest to czynność zakończona, dokonana, mówi o pewnym nawyku. 

3. Gdy mówimy o zdarzeniach przeszłych, mających miejsce dawno temu, kiedy nie  
podajemy konkretnego czasu:

np.Christopher Columbus discovered America. Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę.

Podajemy tylko informację, że takie zdarzenie miało miejsce. 
 



4. Past Simple używany jest także do zadawania pytań 
dotyczących czasu lub daty z przeszłości. 

np.What time did you go to school? O której poszedłeś do 
szkoły?

Pytamy się o czynność przeszłą, zakończoną.

5. Past Simple to również czas typowy do opowiadania, o tym, co 
zrobiliśmy lub co miało miejsce kiedyś. 

np.We woke up, ate breakfast and went to school. Wstaliśmy, 
zjedliśmy śniadanie i poszliśmy do szkoły.



Past Simple – 
zdania twierdzące

Zdania twierdzące tworzy się według schematu:

podmiot + czasownik w II formie + reszta zdania

np. I went to school yesterday. Wczoraj poszedłem do szkoły.

She bought a car last week. Ona kupiła samochód w zeszyłym 
tygodniu. 



Past Simple – czasowniki 
regularne i nieregularne

Czasowniki w języku angielskiem dzielą się na regularne 
i nieregularne.

W zdaniach oznajmujących w czasie przeszłym do 
czasowników regularnych dodajemy końcówkę -ed.

np. We played football yesterday.

UWAGA!

Czasowników nierugularnych musimy nauczyć się na 
pamięć!

 



Przykłady czasowników 
nieregularnych

   bezokolicznik  II forma czasownika

mieć  have    had 
robić do did
pływać  swim swam
brać took take
pisać write wrote
czytać read read
śpiewać sing sang
kupować buy bought
widzieć see saw
spotkać meet met



Czasowniki regularne – zasady 
dodawania końcówki -ed 

1. Do większości czasowników dodajemy po prostu 
końcówkę  -ed
np. cook – cooked

2. Jeśli czasownik kończy się na -e, dodajemy samą 
końcówkę -d

np. like – liked

3. Jeśli czasownik jest jednosylabowy i kończy się 
kombinacją spółgłoska + samogłoska + spółgłoska, to 
podwajamy ostatnią literę i dodajemy -ed 

np.stop - stopped  

 



4. Jeśli czasownik kończy się na literę -y, a przed nią jest jedna 
samogłoska to dodajemy tylko -ed
np. play - played 

5. Jeśli czasownik kończy się na literę -y, ale przed nią jest 
spółgłoska to zaminiamy -y na -i oraz dodajemy -ed

np. cry – cried, try - tried  



Przykłady zdań oznajmujących

● I watched TV yesterday.
Wczoraj oglądałem telewizję.
 

● She washed her car a week ago. 
Ona umyła samochód tydzień temu.
 

● Last summer we played volleyball. 
 Zeszłego lata graliśmy w siatkówkę.

● They stayed at home at the weekend. 
Oni zostali w domu w weekend.

● He liked school very much two years ago.
 On bardzo lubił szkołę dwa lata temu. 



Określenia czasu używane w 
czasie Past Simple

● yesterday-wczoraj
● a day ago – dzień temu
● two days ago – dwa dni temu
● the day before yesterday – przedwczoraj
● last week – w zeszłym tygodniu
● last month – w zeszłym miesiącu
● last year – w zeszłym roku
● 2 years ago – dwa lata temu
● long time ago – dawno temu



Past Simple – 
zdania przeczące

Przeczenia tworzymy według schematu:

podmiot + didn't + czasownik w formie podst.+ reszta zdania

np. I didn't go to school last week. 

She didn't watch TV yesterday.

They didn't buy a car last year.



Past Simple – 
zdania pytające

Pytania tworzymy według schematu:

Did + podmiot + czasownik w formie podst. + reszta zdania ?

np. Did you go to school yesterday? Czy wczoraj poszedłeś do 
szkoły?

Did they buy a car last year?

Did he play football two days ago?



Pytania szczegółowe

● Where
● When
● How + did +podmiot +czasownik w formie podst.+ reszta zdania ?
● Why
● What

np. Where did you live two years ago? Gdzie mieszkałeś 2 lata 
temu?

What did she do yesterday evening? Co ona robiła wczoraj 
wieczorem?
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