PRESENT CONTINUOUS TENSE

Czasu Present Continuous używamy do mówienia o:
- rzeczach, które dzieją się w tej chwili
I’m watching TV now. – Oglądam telewizję teraz.
- sytuacjach tymczasowych, chwilowych
I’m staying in London this week. – Zostaję w Londynie w tym tygodniu.
- naszych planach na najbliższą przyszłośd
I’m meeting Tom tomorrow. – Spotykam się jutro z Tomem.

Zdania TWIERDZĄCE w czasie Present Continuous tworzymy za pomocą podmiotu (subject), czyli osoby lub
rzeczy wykonującej czynnośd, czasownika to be w odpowiedniej formie i czasownika z koocówką -ing.

PODMIOT + AM/ARE/IS + CZASOWNIK Z –ING

I am listening to music. Ja słucham muzyki.
You are listening to music. Ty słuchasz muzyki.
He/she/it is listening to music. On/ona/ono słucha muzyki.
We are listening to music. My słuchamy muzyki.
You are listening to music. Wy słuchacie muzyki.
They are listening to music. Oni/one słuchają muzyki.

PYTANIA w czasie Present Continuous tworzymy przestawiając odmieniony czasownik to be na początek
zdania. Na przykład:

Am I sleeping? Czy ja śpię?
Are you sleeping? Czy ty śpisz?
Is he/she/it sleeping? Czy on/ona/ono śpi?
Are we sleeping? Czy my śpimy?
Are you sleeping? Czy wy śpicie?
Are they sleeping? Czy oni/one śpią?

Budowa PRZECZEŃ Przeczenia w czasie Present Continuous tworzymy za pomocą czasownika to be + not
oraz czasownika z koocówką -ing. Spójrzmy na przykładowe zdania:

PODMIOT + AM/ARE/IS + NOT + CZASOWNIK Z –ING

I am not watching TV now. Ja nie oglądam telewizji teraz.
You are not watching TV now. Ty nie oglądasz telewizji teraz.
He/she/it is not watching TV now. On/ona/ono nie ogląda telewizji teraz.
We are not watching TV now. My nie oglądamy telewizji teraz.
You are not watching TV now. Wy nie oglądacie telewizji teraz.
They are not watching TV now. Oni/one nie oglądają telewizji teraz.

Formę is not oraz are not zazwyczaj skracamy do isn’t i aren’t. Formy am not nie skracamy w ten sposób.

Odmieniając czasownik to be przez osoby możemy również skrócid jego formy:
I am = I’m
You are = You’re
He is = He’s
She is = She’s
It is = It’s
We are = We’re
You are = You’re
They are = They’re

Do większości czasowników dodajemy koocówkę -ing bez wprowadzania żadnych zmian w pisowni czasowników, ale
są wyjątki. W niektórych czasownikach podwajamy ostatnią spółgłoskę, a innych usuwamy literkę E.
• win → winning
• shop → shopping
• run → running
• swim → swimming
• sit → sitting
• travel → travelling
• write → writing
• dance → dancing

W czasie Present Continuous używamy takich określeo czasu, jak:
NOW – teraz
RIGHT NOW – właśnie teraz
THIS MONTH – w tym miesiącu
TODAY – dzisiaj
TONIGHT – dziś wieczorem
TOMORROW – jutro
NEXT MONDAY – w przyszły poniedziałek
Określenia czasowe umieszczamy na koocu zdania!
I’m riding a bike now.

Task 1 Przetłumacz zdania:

a) Kasia bawi się teraz ze swoim psem.
b) Tomek właśnie teraz idzie do kolegi.
c) Dzisiaj spotykam się z moją ciocią.
d) W tym miesiącu jeżdżę do szkoły na rowerze.
e) Jutro idę na zakupy z mamą.

Task 2 Uzupełnij luki za pomocą „am”, „is” lub „are”.

a) I ______ walking to school now.
b) Tom ______ staying in Paris this week.
c) They ______ swimming at the moment.
d) She ______ seeing the doctor tomorrow.
e) The baby ______ sleeping now.
f) You ______ writing a letter at the moment.
g) Joanna ______ washing her hands now.
h) We ______ travelling in Asia this month.

Task 3 Wstaw czasownik z nawiasu w odpowiedniej formie:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

They ________________ (eat) dinner now.
I ___________________ (do) the shopping at the moment.
Tom ___________________ (wash) the dishes.
Katie ___________________ (see) Tom tomorrow.
We _________________ (not talk) now.
Mike and Jim ________________________ (not play) the violin.
You ______________________ (dance).
He _______________________ (not meet) Sarah next week.
Mr Brown ___________________ (work) now.
Mrs Brown _________________ (fly) to London next Friday.

Task 4 Stwórz pytania z podanych słów a następnie odpowiedź na nie tak lub nie:
a) you – sing - at the moment? __________________________________
b) I – speak – English now? _____________________________________
c) they – watch – TV – next weekend? __________________________________
d) he – play – with his dog? __________________________________
e) we – meet – on Monday? ___________________________________
f) you – see – the dentist next week? _______________________________
g) it – rain? _____________________________________
h) we – listen to music? __________________________________
i) your friends – ride a bike – right now? ____________________________________
j) Kate – talk – on the phone – now? ______________________________________

Task 5 Wstaw czasownik z nawiasu w odpowiedniej formie:

1. I ……………………………. (spend) holiday in France.
2. Look! Someone ……………………………. (come) here.
3. ………………………………… (you/go) to the doctor?
4. ………………………………… (dad/watch) TV now?
5. Be quiet! Steven ……………………………. (sleep).
6. I ……………………………. (not/meet) Tom on Saturday.
7. Susan ……………………………. (not/eat) dinner with us.
8. It ……………………………. (rain).
9. My little brother ……………………………. (cry) at the moment.
10. We ……………………………. (not/walk) in the park.

11. The kids ……………………………. (swim) in the lake.
12. They ……………………………. (not/do) homework now.
13. …………………………….….. (your sister/wait) for us?
14. The sun ……………………………. (shine).
15. Our neighbour ……………………………. (look) for the keys.
16. The children ……………………………. (listen) to their teacher.
17. Why ……………………………. (you/stare) at me?
18. Where ……………………………. (she/go)?
19. What ……………………………. (you/do) here?
20. Tom and Oscar ……………………………. (tidy) their room.
21. My parents ……………………………. (eat) out today.
22. She ……………………………. (sing) too loud.
23. My aunt ……………………………. (not/work) in the garden today.
24. ……………………………. (your friends/fly) to Paris today?
25. My father ……………………………. (repair) my bike.
26. He ……………………………. (not/sleep) now.
27. His cat ……………………………. (chase) a mouse.
28. ……………………………. (the boys/jump) very high?
29. I ……………………………. (write) a letter to my friend.
30. Mr Smith ……………………………. (not/read) a book.

Task 6* Przetłumacz zdania:

a) Czy Tomek teraz śpi? Tak, śpi.
b) Co on teraz robi? Ogląda film.
c) Gdzie idziecie? Idziemy do kina.
d) Czy one jutro się spotykają? Nie, nie spotykają się.
e) Moi rodzice teraz pracują.
f) Kasia podróżuje teraz w Hiszpanii.
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