
Present Perfect 

Czas teraźniejszy dokonany łączy przeszłość z teraźniejszością. Używany jest najczęściej do  

 opisu naszych lub cudzych doświadczeń,  

 czynności, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do dziś,  

 czynności, które wydarzyły się w nieokreślonym czasie w przeszłości. 

Uwaga! Czasu Present Perfect nie możemy użyć z wyrażeniami, które precyzują czas 

wykonania czynności, np. yesterday (wczoraj), last week (w ubiegłym tygodniu), when I 

was a child (kiedy byłem dzieckiem), czy back in 2000 (w roku 2000). Do tego celu posłuży 

nam czas Past Simple. 

Zdanie twierdzące 

Podmiot +    have/has    + czasownik regularny + końcówka d/ed                    + reszta zdania 

                                           trzecia forma czasownika   

 

I have met Barbara. - Poznałem Barbarę. 

He has  done his homework.- On zrobił (już) pracę domową . 

Oscar has gone to the shop- Oskar poszedł do sklepu. 

W czasie Present Perfect występuje czasownik posiłkowy have, który dla trzeciej osoby 

liczby pojedynczej (he/she/it) przyjmuje postać has 

I have done= I've done  

you have done= you've done 

he has done= he's done 

she has done= she's done done 

it has done= it's done 

 

we have done= we've done 

you have done= you've done 

they have done = they've done 

 

 

 

http://www.ingless.pl/artykul/gramatyka-angielska-czas-past-simple/


Przeczenia 

W przeczeniu wystarczy umieścić przeczenie not po czasowniku posiłkowym have/has: 

Podmiot +    have not/has not   + czasownik regularny + końcówka d/ed        + resztazdania 

                                                        trzecia forma czasownika  

 

Wojtek has not been to England yet. - Andrew nie był jeszcze w Anglii. 

I have not finished yet- Jeszcze nie skończyłem. 

She has not received the e-mail. - Ona nie dostała e-maila. 

Formy skrócone 

I have not played– I haven't played 

He/She/It has not played – He/She/It hasn't played 

 

Andrew hasn't been to England yet. 

I haven't done this before. 

She hasn't received the e-mail. 

 

 

Pytania 

Aby utworzyć pytanie w czasie Present Perfect, należy dokonać inwersji, czyli zmiany szyku 

zdania. W czasie teraźniejszym dokonanym czasownik posiłkowy have/has znajdzie się na 

samym jego początku: 

Have/has + podmiot +  czasownik regularny +ed/d        +        reszta zdania + ? 

                                       trzecia forma czasownika  

 

Have you seen that painting? - Czy widziałaś ten obraz? 

Have you read that book? - Czytałeś tę książkę? 

Have you played that game? - Grałeś w tę grę? 

 

 


