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ENGLISH AID KIT – ANGIELSKA APTECZKA 
 

GDY podajesz czynność która jest 
wykonywana na ogół, rutynowo, 

zazwyczaj i cisną się na usta poniższe 
słowa :) *  

UŻYJ CZASU: 

regularly (zazwyczaj) 
 always (zawsze) 

every day (codziennie) 
often (często) 

usually (zazwyczaj) 
sometimes (czasami) 

now and then (co jakiś czas) 
from time to time (od czasu do czasu) 

occasionally (z rzadka, od czasu do czasu) 
seldom (rzadko) 
rarely (rzadko) 

hardly ever (prawie nigdy) 
never (zazwyczaj) 

 

every day / week / month / year 

 
 
 

 
PRESENT SIMPLE  

czyli: 
 

He smiles very often. 
He doesn’t smile very often. 

Does he smile very often? 
How often does  he smile? 

* Te słowa występują również z innymi czasami, ale najczęściej z Present Simple 

 

GDY czynność wykonana wcześniej lub 
dalej wykonywana 

lecz jej efekty są ważne do DZISIAJ, cisną 
się na usta poniższe słowa :) : *  

UŻYJ CZASU: 

ALREADY (już) 
YET (jeszcze (nie), już) 

JUST (dopiero co) 
 

EVER (kiedykolwiek) 
NEVER 

SO FAR (jak dotąd) 
BEFORE (jak dotąd) 

 
FOR (przez jakiś okres do teraz) 

SINCE (od jakiegoś momentu do teraz) 
 

IT’S THE FIRST TIME (to po raz pierwszy 
gdy) 

 
RECENTLY (ostatnio) 

LATELY (ostatnio) 
IN THE LAST FEW DAYS (w ostatnich kilku 

dniach) 

 
 
 
 

PRESENT PERFECT  
czyli: 

 
He has just left. 

He hasn’t left yet. 
Has he left yet? 

Why has he already left? 

* Te słowa występują również z innymi czasami, ale najczęściej z Present Perfect 
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GDY podajesz czynność która została 
wykonana i zakończona w przeszłości, 

wówczas cisną się na usta poniższe słowa 
:) :* 

UŻYJ CZASU: 

a long time (dawno temu) 
three years  
five months 
seven days   
thirty hours  
twenty minutes  
 
(wczoraj) 
yesterday       
 
 
 
(tamtej … , w tamtym … itd.) 
LAST  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PAST SIMPLE  
czyli: 

 
He smiled yesterday. 

He didn’t smile yesterday. 
Did he smile yesterday? 

Why did he smile yesterday? 

* Te słowa występują również z innymi czasami, ale najczęściej z Past Simple 
 
 

GDY podajesz czynność która jest 
wykonywana w chwili mówienia o niej i 

cisną się na usta poniższe słowa :) *  
UŻYJ CZASU: 

NOW 
 

right now 
at the moment 

this week  
this month 

 
at present (obecnie) 
currently (aktualnie) 

these days (w tych dniach) 
 

 
 
 

PRESENT CONTINUOUS  
czyli: 

 
He is smiling now. 

He isn’t smiling right now. 
Is he smiling at the moment? 

Why is he smiling now? 

* Te słowa występują również z innymi czasami, ale najczęściej z Present Continuous 
 
 

AGO 

night 
week 
month  
year  
summer  
July 
Saturday 

morning 
afternoon 
evening 


