
JĘZYK ANGIELSKI 

PRESENT PERFECT – znaczenie i zastosowanie 

Zanim dowiesz się jakie znaczenie i zastosowanie ma czas PRESENT PERFECT, zobacz 

jak wyglądają zdania w tym czasie i o czym należy pamiętać. 

Zdanie w Present Perfect wymaga bardziej złożonego orzeczenia (czasownika) niż np. 

w czasie Present Simple. We wszystkich czasach, które mają w nazwie perfect, w orzeczeniu 

musi znaleźć się tzw. operator. W Present Perfect jest nim have lub has (w zależności od 

podmiotu). 

Wzór budowy zdania: 

podmiot + have/has + III forma czasownika 

oraz przykładowe zdanie: 

I have bought a new car. Kupiłem nowy samochód. 

Pojawia się tu wspomniany operator, pomagający w utworzeniu zdania - have . W trzeciej 

osobie otrzymuje końcówkę -s i dostajemy has. 

Do operatora dodajemy czasownik w III formie. Czasowniki regularne otrzymują w takim 

wypadku końcówkę -ed, więc sprawa jest prosta. Niestety istnieje też duża grupa 

czasowników nieregularnych, których wszystkich form należy nauczyć się na pamięć.  

Więcej przykładów zdań twierdzących w Present Perfect: 

I have found his telephone number. Znalazłem jego numer telefonu. 

She has closed the door. Ona zamknęła drzwi. 

It has started raining. Zaczęło padać. 

Someone has taken my bag. Ktoś zabrał moją torebkę. 

They have changed their plans. Oni zmienili plany. 

I have always wanted to be an actress. Zawsze chciałam być aktorką. 

Podmiot z operatorem można łączyć (czyli stosować tzw. skróty):  

I have » I've 

you have » you've 

she has » she's 

he has » he's 

https://www.ang.pl/gramatyka/czas/present-simple


it has » it's 

we have » we've 

they have » they've 

W Present Perfect często pojawiają się charakterystyczne słówka: 

for od 

since od 

already już 

always zawsze 

just właśnie 

yet już; jeszcze 

ever kiedykolwiek 

never nigdy 

lately ostatnio 

recently ostatnio 

 

Czasu PRESENT PERFECT używamy w następujących sytuacjach:  

 

1. Present Perfect używamy do opisania przeszłej czynności (nie podając, kiedy była ona 

wykonana), która ma wpływ na teraźniejszość - i najważniejszy właśnie jest ten związek z 

teraźniejszością. A zatem ważna jest przyczyna i jej skutek - natomiast nie jest istotne, 

kiedy dana czynność została (lub nie) wykonana. 

I've broken my leg. 

Złamałem nogę. 

(nie jest ważne kiedy - ważny jest skutek, czyli to, że mam 

teraz złamaną nogę) 

She's never been to Poland. Ona nigdy nie była w Polsce. (nie wie, jak tu jest) 

Tom has grown a beard. Tom zapuścił brodę. (i teraz trudno go poznać) 

They've bought a flat. 
Kupili mieszkanie. 

(nie jest istotne kiedy, tylko fakt, że mają nowe mieszkanie) 

You haven't written the letter 

yet. 
Nie napisałeś jeszcze tego listu. 

What have you done?! Coś ty zrobił?! 

 

2. Opisujemy stan, który trwa do chwili obecnej (ale który może się zmienić w przyszłości). 



I've lived in Moscow for six 

years. 

Mieszkam w Moskwie od sześciu lat. (ale mogę się 

wyprowadzić w przyszłym roku) 

She hasn't done her task yet. 
Ona nie wykonała jeszcze swojego zadania. (zrobi je za 

godzinę) 

Have you ever been to Italy? 

No, I haven't. 

Byłeś kiedykolwiek we Włoszech? Nie, nie byłem. (ale 

mogę jeszcze pojechać) 

 

3. Wyrażamy czynność, która dopiero się zakończyła. 

I have just cooked dinner. Właśnie ugotowałam obiad. (jeszcze jest gorący) 

Have you lost your keys again? Znów zgubiłeś klucze? (widzę, że teraz ich szukasz) 

4. Present Perfect występuje też w zdaniach z It's the first/last/second, etc. time... 

It's the first time I've ridden a horse. Pierwszy raz jeżdżę konno. 

It's the second time you've been late this week. 
To drugi raz w tym tygodniu, kiedy się 

spóźniłeś. 

It's the last time I've turned a blind eye this 

kind of behaviour. 

To ostatni raz, kiedy przymykam oko na 

takie zachowanie. 

5. Present Perfect może też pojawić się w odnoszących się do przyszłości zdaniach 

okolicznikowych czasu, po słowach takich jak np. when, once, as soon as. Podkreślamy 

wtedy, że warunkiem wykonania jakiejś czynności jest zakończenie (i tu Present Perfect) 

innej czynności. 

I'll call you as soon as I've finished my 

homework. 

Zadzwonię do ciebie, jak tylko skończę 

odrabiać lekcje. 

You can ask questions when we have 

discussed all the items from the agenda. 

Możecie zadawać pytania, kiedy już 

przedyskutujemy wszystkie zagadnienia z listy. 

Once it has stopped raining, we can go for a 

walk. 

Jak tylko przestanie padać, będziemy mogli 

pójść na spacer. 

Uwaga: 

Jeśli pytamy o szczegóły lub mówimy o nich, to powinniśmy raczej użyć czasu Past Simple: 

Mark has bought a great book. How 

much did he pay? 
Mark kupił świetną książkę. Ile zapłacił? 

I've seen that film but I didn't like it. 
Widziałem ten film, ale mi się nie 

podobał. 

 



Informacje na temat czasu PRESENT PERFECT znajdziesz też w podręczniku na stronie 135. 

Zrób notatkę w zeszycie o czasie PRESENT PERFECT oraz wykonaj poniższe ćwiczenie. 

Prześlij zdjęcie notatki i rozwiązanie ćwiczenia na maila km.angielski@wp.pl lub 

marzec.karolina@zsp4pt.onmicrosoft.com  

Wybierz odpowiednią formę czasownika. 

1. My mum has just __ a delicious apple pie. 

 makes 

 make 

 made 

 making 

2. I have already __  up after dinner. 

 washed 

 wash 

 washing 

 washes 

3. She has  __ the dog for a long walk. 

 takes 

 taking 

 taken 

 took 

4. My friends have just  __ me to congratulate me on passing the exam. 

 called 

 call 

 calling 

 calls 

5. The dog has  __ across the street. 

 running 

 ran 

 run 
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 runs 

6. Bill has __ for us. 

 pays 

 paying 

 paid 

 pay 

7. She has  __ one kilometer so far. 

 swum 

 swam 

 swimming 

 swimmed 

8. He has Just __  from the tree. 

 falls 

 fell 

 fallen 

 falling 

9. The alarm has just  __ off. 

 goes 

 going 

 went 

 gone 

10. The TV serial has just __  . 

 ended 

 ends 

 ending 

 end 

 


