
PAST SIMPLE VS PAST CONTINUOUS 

Task 1 Uzupełnij tabelkę: 

 

 Past Simple 
 

podmiot + czasownik z –ed  
lub w II formie 

Past Continuous 
 

podmiot + WAS lub WERE 
 + czasownik z ING 

 

 
Twierdzenie: 

 

 
Tom  made a cake yesterday. 
 

 
Tom and Kate were making a cake from 9 
to 11 a.m. yesterday. 
 

 
Pytanie ogólne: 

 

 
 

 

 
Pytanie 

szczegółowe: 
 

 
 

 

 
Pytanie o 
podmiot*  

(bez operatora): 
 

 
Who made a cake yesterday? 

 
Who was making a cake form9 to 11 
yesterday? 

 
Przeczenie: 

 

 
 

 

 
Określenia czasu: 

 

 
YESTERDAY 
 5 days AGO 
LAST week, Monday … 
IN 2004 
WHEN  
 

 
WHILE =  AS 
FROM 6 TO 8 P.M. 
STILL 
ALL DAY YESTERDAY 
AT 7 P.M. YESTERDAY 

 
Zastosowanie: 

 
Do czynności dokonanych, zakooczonych 
w przeszłości, podajemy dokładnie kiedy 
dana czynnośd się zakooczyła: 
 
Tom cooked dinner last Sunday. 
 
Tomek ugotował obiad w zeszłą sobotę. 
 
 

 
Do czynności niedokonanych, które 
trwały przez pewien okres czasu w 
przeszłości: 
 
Tom was cooking dinner from 1 to 3 pm 
yesterday. 
 
Tomek gotował obiad od 13 do 15 
wczoraj. 
 
Czasu Past Continuous używamy także do 
opisywania tła wydarzeo kiedy o czymś 
opowiadamy: 
It was a lovely summer day. The sun was 
shining and birds were singing. I was 
walking down the street …. 
 
 

 



Uwaga: Czasy Past Continuous i Past Simple często występują razem w następującej sytuacji: 

czynnośd dłuższa w czasie Past Continuous zostaje przerwana czynnością krótszą w czasie Past Simple, np.:  

While we were doing the shopping, we met Kate and Tom. 

Kiedy robiliśmy zakupy (czynnośd dłuższa), spotkaliśmy Kasię i Tomka (czynnośd krótsza). 

 

Task 2 Wstaw właściwy czas: 

a) She ……………………………………… (surf) when the shark …………………………………. (attack) her. 

b) He ……………………………………. (dance) at the party when he ……………………………. (meet) his girfriend. 

c) I ……………………………………… (have) a picnic when I ………………………………. (see) my sister. 

d) When they …………………………………. (see) the shark they ……………………………….. (swim) in the sea. 

e) Susan ………………………………………….. (arrive) while I ……………………………………. (have) dinner. 

f) He …………………………………….. (play) football  when he ……………………………….. (break) his leg. 

g) I …………………………………….. (wait) for my friend when the bus …………………………… (arrive). 

h) When I ………………………….…….. (get back) my mum …………………………………… (cook) dinner. 

i) She ………………………………….. (drive) very quickly when the accident ……………………….. (happen). 

j) The phone ……………………………… (ring) while I ……………………………………… (have) a bath. 

 

Task 3 Przetłumacz zdania na język angielski: 

 

A) Wczoraj cały dzieo pracowaliśmy w ogrodzie. 

 

B) Co robiłeś wczoraj o 19? 

 

C) Uczyłam się od 6 do 8. 

 

D) Podczas gdy Kasia gotowała obiad, Tomek oglądał telewizję. 

 

E) Graliśmy w piłkę, kiedy zaczęło padad. 

 

F) Wracaliśmy do domu, kiedy wydarzył się wypadek. 

 

G) Wczoraj o 6 rano nadal spałem. 

 

H) Dwa dni temu byliśmy w Londynie. 

 

I) Kiedy wróciłeś? 

 

J) Całą niedzielę odpoczywałem bo byłem bardzo zmęczony. 

 

K) Kiedy oglądaliśmy telewizję, zadzwonił telefon. 

 

L) Wczoraj wstałem o 7, zjadłem śniadanie i poszedłem na przystanek. 

 



 

Task 4 Przetłumacz zdania na język polski, rozpoznaj czasy przeszłe: 

a) I fell in the water when I was running by the river. 

b) I came back from school at 3 p.m. Then, I had dinner and did my homework. 

c) Katie scored a goal when we were playing football in the garden. 

d) We saw an accident when we were walking along the road. 

e) We were skiing and Jackie was snowboarding. 

f) Lots of people were getting off the bus and one man was getting on it. 

g) When we arrived they were having dinner. 

h) A boy was sitting on a swing in the park. The sun was shining. The boy was thinking about his 

brother’s birthday.  

 

Task 5 Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika w czasie Past Simple lub Past Continuous: 

a) I ……………………. (get) bored when I ……………………………….. (wait) for the guests to come. 

b) The guests ……………………….. (arrive) when ………………………………. (have) dinner. 

c) Tom ………………………… (get) hungry when he ……………………………. (ride) a bike in the park. 

d) Kate ………………………….. (surf) the Internet when she ………………………… (find) a very interesting 

website.  

e) We ………………………………. (walk) in the park when it ……………………………… (start) raining. 

f) Millions of people …………………………(buy) that band’s album last year. 

g) Kate ……………………………. (go) to Paris last year. She …………………………. (visit) Notre Dame Cathedral. 

h) Tom ………………………….. (trip) when he …………………………… (run) in the park. 

i) The cats ………………………………….. (sleep) and the dog ………………………………..(play) in the garden. 

j) It ………………………. (be) a beautiful day. The sun ……………………………….…. (shine) and the birds 

…………………………………… (sing). We ………………………………………. (come) back home. Suddenly, two 

men ………………………………. (stop) us. We …………………………….. (be) scared. 

k) We ……………………. (be) busy yesterday. We ……………………………………. (work) in the garden all day. 

l) What ………………….. you ……………………….. (do) when it happened? 

 

Task 6*Wczoraj podczas powrotu ze szkoły byłeś świadkiem wypadku. Napisz: 

- co się stało 

- co robili ludzie biorący udział w zdarzeniu 

- jaka była twoja reakcja i jak się zachowałeś 
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