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Okresy warunkowe języka zależnego, które tworzą pytaniaDatki i czasTest wyrównywania z angielskim poniżej, znajdziesz krótki opis całego czasu. Sposoby wyrażania teraźniejszości w języku angielskimMou mówić o teraźniejszości używamy następujących form: True Simple, True Continuous, Real
Perfection, Real Perfect Continuous.Present Simple (I Form / I Form ... Mieszkam w Karpach. Codziennie rano słucham radia. Londyn jest stolicą Wielkiej Brytanii.Kocham lato i sunshine.uporczywe sytuacje (na przykład mieszkam w Karpaczu. Nazywam się Robert.), cykliczne wydarzenia (na przykład
słucham radia codziennie rano.), fakty naukowe (na przykład Londyn jest stolicą Wielkiej Brytanii.), widoki i przekonania (na przykład kocham lato i słońce.). Rzeczywista ciągła (am/are/is... Czytam teraz w gazecie. W dzisiejszych czasach ciężko pracuje. Twój angielski jest improving.activity jest
wykonywana w danym momencie (na przykład, teraz czytam gazetę.), sytuacje tymczasowe (na przykład, to działa dużo w tych dniach.), zmieniając sytuację (na przykład, twój angielski się poprawia.). Present Perfect (ma/ma iii formę / ... Marta mieszka we Wrocławiu od początku studiów. True Perfect
Continuous (jest / był ... Pada w godzinach porannych. Sposoby wyrażania przeszłości w języku angielskimMówią mówić o przeszłości używamy następujących form: Przeszłość prosta, przeszłość ciągła, obecna Doskonałość, True Perfect, Past Perfect, Continuous, Used / Will. Past Simple (Formularz Ii /
... Nasz kurs języka angielskiego rozpoczął się w zeszłym miesiącu. Past Continuous (ty / były ... Robiłem ćwiczenia w języku angielskim, gdy zadzwonił mój telefon komórkowy. To był piękny dzień, świeciło słońce... działań i sytuacji, które trwały w danym momencie w przeszłości (na przykład, wczoraj o
6 o've oglądałem program o nauce języka angielskiego.), w tym przeszłości prosty czas, gdy chcemy zauważyć, że jedno zdarzenie miało miejsce w ciągu całego okresu czegoś innego (na przykład, zrobiłem ćwiczenie w języku angielskim, gdy mój telefon komórkowy zadzwonił.), w narracji, kiedy
opisujemy tło dla głównych wydarzeń (na przykład, to był dobry dzień, świecił,...). Present Perfect (ma/ma iii formę / ... Zgubiłem klucze; Teraz nie mogę dostać się do mojego domu. Ani nie jest w domu, ponieważ po prostu poszła do swojej klasy angielskiej. Nie jestem głodny, bo już zjedliśmy obiad. Kurs
języka angielskiego jeszcze się nie rozpoczął. Tomek nigdy nie miał wypadku samochodowego. w przeszłości, kiedy samo wydarzenie i jego wpływ są ważniejsze niż wtedy, gdy miało miejsce (np. Straciłem klucze; teraz nie mogę wrócić do domu.), sytuacje w niedawnej przeszłości (na przykład, żaden w
domu, bo po prostu poszedł na lekcje angielskiego.), sytuacje, które już miały miejsce (na przykład, nie jestem głodny, bo już jadłem.), sytuacje, które nie zdarzyły się wcześniej (jak kurs języka angielskiego jeszcze się nie rozpoczęły.), sytuacje, które nigdy się nie wydarzyły (na przykład Tom nigdy nie
miał wypadku samochodowego).). True Perfect Continuous (jest / był ... Jestem zmęczony, bo pływałem godzinami.zajęcia i sytuacje, które trwały chwilę po prostu się skończyły i widzimy ich efekt (na przykład jestem zmęczony, bo pływałem przez godzinę.). Past Perfection (był 3 formularz / ... Nie
mogłem dostać się do mojego domu wczoraj, bo straciłem klucze. Ani nie było w domu, ponieważ właśnie poszła na zajęcia angielskie. Nie byłem głodny, bo już obiad.analogiczne do przedstawienia idealny czas, kiedy mówimy o sytuacjach występujących przed innym wydarzeniem w przeszłości, co jest
naszym punktem wyjścia (na przykład, nie mogłem wrócić do domu wczoraj, bo straciłem klucze.). Past Perfect Continuous (był ... Jestem zmęczony, bo pracuję cały dzień.analogiczne obecny perfec ciągły czas, kiedy mówimy o sytuacjach, które miały miejsce przed innym wydarzeniem w przeszłości,
który jest naszym punktem wyjścia, z naciskiem na to, jak długo trwała sytuacja (na przykład, byłem zmęczony, bo pracowałem cały dzień.). Wcześniej / CzyMy dziadek kiedyś / palił dużo, gdy był młody, ale teraz w ogóle nie pali. Kiedyś był to stadion piłkarski; Teraz są supermarket.działania prowadzone
regularnie w przeszłości, które są czyimś zwyczajem (na przykład mój dziadek dużo palił, gdy był młody, ale teraz w ogóle nie pali.), sytuacje występujące w końcu zamkniętej przeszłości (na przykład kiedyś był stadion piłkarski; teraz jest supermarket.). O: Jest tu bardzo gorąco. B: Dobra, otworzym okno.
Myślę, że Kasia przystępuje do egzaminu z języka angielskiego; Jest dobrym uczniem. Obiecuję, że zadzwonię do ciebie, jak tylko się tam dostanę. Nie będę z tobą rozmawiać, jeśli zrobisz to ponownie. Twoja torba jest ciężka; Pomogę ci. Pomożesz mi odrobić pracę domową w języku angielskim?
spontanicznie podjął decyzję (np. Ty, jak tylko przyjadę.), zagrożenie (na przykład, nie będę z tobą mówić, jeśli zrobisz to ponownie.), oferta (na przykład, masz ciężką torbę, pomogę ci.), proszę (Pomożesz mi wykonać pracę w języku angielskim?). Future Continuous (będzie ... Jutro o 21:00 napiszemy
nasz egzamin FCE. Idę do miasta po południu. Więc chcesz coś?działania i sytuacje, które będą trwać w danym momencie w przyszłości (na przykład, jutro o godzinie 9 napiszemy egzamin FCE.). planowanych wydarzeń (jak po południu pójdę do miasta. Przyszłość Doskonałości (będzie miał ...
Zakończę mój angielski asignment jutro wieczorem. Przyszłość Perfect Continuous (będzie ... W czerwcu będę uczyć się angielskiego przez trzy lata.działania i sytuacje, które będą trwać do tego momentu w przyszłości (na przykład w czerwcu będą to trzy lata, jak uczę się angielskiego.). Mam zamiar
kupić nowy samochód. Będzie padać; spójrz na te czarne clouds.intentions, intencje (na przykład, mam zamiar kupić nowy samochód.), założenia wynikające z przyczyn zewnętrznych (np. będzie deszcz, spójrz na te czarne chmury.). Ten simplethe pociąg odjeżdża o 8:20.situations w wyniku wcześniej
określonego programu, rozkład jazdy (na przykład, pociąg odjeżdża o 8:20.). Prawdziwy ContinuousI rozpoczyna swój kurs angielskiego tomorrow.scheduled przyszłości (na przykład jutro zaczynam kurs angielskiego.). Opisywanie przeszłości doskonałej ciągłej przeszłości, doskonałego nieprzerwanego
czasu to czas niedoskonały (można też powiedzieć - nie zrobione), którego używamy w następujących sytuacjach: akcja, która trwa do kolejnego działania (mp. Czekałem na ciebie godzinę przed przyjazdem. Po pragnieniu (np. ... Przeczytaj pełny opis przeszłości doskonały miniony idealny czas miniony
(można również powiedzieć - przeszłość), które wykorzystujemy w następujących sytuacjach: jeśli chcemy podkreślić, że akcja miała miejsce przed inną przeszłością (na przykład, kiedy w końcu dostałem się na imprezę, to już się skończyło. - Kiedy w końcu dostałem się na imprezę, to wszystko się
skończyło.). Teraz nie jest czas... Przeczytaj pełny opis ciągłego czasu przeszłości opisuje przeszłe niezbadane zdarzenia, które wystąpiły w danym momencie w przeszłości, a także akcje, które występują w tym samym czasie lub są przerywane przez inną akcję. Używamy go również do opisania
rozwijającej się sytuacji (np. robi się ciemno). Pozytywne propozycje Aby stworzyć propozycję pozytywną, Następujący sposób: Tematem jest ty / były ... Przeczytaj pełny opis przeszłości po prostu opisuje przeszłe wydarzenia i nie ma nic wspólnego z teraźniejszością. Projekt zdania podczas ostatniej
prostej zależy od tego, jakiego czasownika używamy. Pozytywne ofertyDdy nowe. Jeśli używamy czasownika być - być (formy przeszłości ty / były), to szablon zdania wygląda tak: Temat - ty / były - reszta zdania, na przykład: Ja i jesteś tutaj ... Czytanie wszystkich angielskich czasów powoduje, że ludzie
uczą się angielskiego wiele kłopotów. Przede wszystkim zadają sobie pytania: Ile razy jest to w języku angielskim? lub dlaczego tak wiele razy w języku angielskim? Najtrudniejsze są oczywiście czasy, których analogi nie są w języku polskim. Na początku może się wydawać, że niektóre angielskie czasy
mają bardzo podobne nazwy i nie widzimy między nimi różnicy. Angielski razy: nazwy timesNamy czasu w języku angielskim nie są daremne spowodować problemy uczniów. W języku polskim mamy cztery razy: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość prosta i przyszły kompleks. To całkiem proste. W
przeciwieństwie do tego, w języku angielskim, razy znacznie więcej, a w rzeczywistości różnych ekspertów gramatycznych dać inną liczbę razy istniejące w języku angielskim (niektórzy nie wierzą, na przykład, osoba budowniczy będzie czas gramatyczny). Angielski czas: czas w porównaniu z czasem
jest to, co jest powszechnie nazywane czasami, to naprawdę struktura czasu. Są trzy angielskie razy - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Nadal istnieje wiele struktur czasu. Więc jak się wciągnąć w to wszystko? Wszystkie angielskie czasy mają imię dwóch lub trzech osób. Pierwsza część tytułu
mówi nam, czy jest to przeszłość, teraźniejszość czy przyszłość. Przeszłość - cały czas przeszłyPrezydent - wszystkie czasy teraźniejszePrzyszwy - wszystkie przyszłe czasy tenseang: aspectSeque część (lub dwie części) w imię czasu jest tak zwanym aspektem. Aspekt kategorii gramatycznej, który
mówi nam, jak działanie lub stan jest reprezentowany w danym czasie. Co to oznacza? W języku polskim mamy dwa aspekty - zrobione, nie zrobione. W języku angielskim odróżniamy je 4:SimpleSing lub powtarzanie. Past Simple - Past - Simple - Expresses One Action That Ended in pastI DIDPresent
Simple - Present - Simple - Expresses Repetitive Action in PresentI DOFuture Simple and Simple - wyraża jedną akcjęI BĘDZIE DOContinuous Continuous, nie wykonywane. Ciągły czas jest rozpoznawany przez fakt, że do ich budowy zawsze będziemy używać formy być i czasownik z końcem -ING.
Past Continuous - Past - Continuous In Past Tensei był DOINGPresent Continuous - Present Time - Continuous Ciągła aktywność w obecnym czasieI AM DoingFuture Continuous - Future - Continuous - Continuous - continuous activity in the futureI WILL BE DOINGPerfectActivity performed. W czasach
doskonałych zawsze potrzebujemy postaci czasownika i trzeciej formy czasownika. Past Perfect - Past - Perfect - Akcja, która zakończyła się przed inną działalnością w przeszłości (tzw. miniony czas) miałem DONEPresent Perfect - Present - Perfect Action, który rozpoczął się w przeszłości i ma swoje
konsekwencje przed terazZamiodemFuture Perfect - Future - Działania, które zostaną zakończone w pewnym momencie w przyszłości będę DONEPerfect ContinuousConnection. Dla doskonałych ciągłych czasów używamy jako odpowiedniej formy i czasownika z kończącym się -ING. Past Perfect
Continuous - Past - Perfection - Continuous - Continuous Activity in the Past, który zakończył się przed kolejną aktywnością w przeszłości MIAŁEM DOINGPresent Perfect Continuous - Present - Continuous - akcja, która kiedyś się rozpoczęła i trwa do dziś, podkreślamy jej czas trwania, zrobiłem Perfect
Continuous It's a lot? Oczywiście, na początku liczba ta może wydawać się przytłaczająca dla nas - musimy nauczyć się budować za każdym razem i nauczyć się, kiedy go używać. Z czasem jednak przestajemy się zastanawiać, jaki czas użyć teraz, a staje się to naturalne. Dla pocieszenia, niektóre
angielskie czasy nie są używane zbyt często, zwłaszcza w kolokwializmie (dotyczy to przede wszystkim czasów przyszłości Perfect i przyszłości Perfect Continuous). English Times: Krótki opis poniższych czasów to krótkie pociągnięcie zawierające najważniejsze informacje o każdym razem wraz z
przykładami. Jest to przydatne, gdy zapominamy o tym, jak tworzone są angielskie czasy i musimy pamiętać o najważniejszych informacjach. Angielski Times: Teraz. Obecny prosty ma czasownik:do/does (nie dla 3. os. l. j.) twierdzące: czasownik w swojej podstawowej formie; 3. Os. L. J. dodajemy
kończące się -es/-squabble: nie, nie (nie, nie) pytanie: tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego lub dou'ycie: powtarzające się działania, stany, wykresy, znane prawdy i fakty czasu: zwykle często, zawsze, nigdy, raz w roku, co tydzieńSemily:I Zwykle mam śniadanie o 10 rano, zwykle śniadanie o
10 rano. Komu chodzić do szkoły? Idziesz do szkoły? Autobus odjeżdża w pięć minut. Autobus odjeżdża w pięć minut. Nie lubię ziemniaków. Nie lubię ziemniaków. Ona tam nie mieszka. Ona tu nie mieszka. Możesz przeczytać więcej o teraz proste tutaj. Ten czasownik ciągły: forma być w chwili obecnej
(am/is/are)oferta dodatnia:am/is/are/are/are-- czasownik, End-ingsuch:am not, not, is not (I am not, is not is not) a question: the pattern of the sentence we replace with the template of the question (has a verb and the person)use: activities that are taking at the moment, transitional states describing
changing phenomena, complaining about someone's behavior, planned actions in the future: now, now, at this point, Example: I have the ces oral. Jestem na lunchu. W tej chwili mieszkam z rodzicami, ale w przyszłym miesiącu się przeprowadzę. Teraz mieszkam z rodzicami, ale za miesiąc odejdę.
Liczba osób, które lubią biegać, rośnie. Liczba osób, które lubią biegać, rośnie. Zawsze zostawiasz bałagan! Zawsze zostawiasz bałagan za sobą! Jutro spotykam się z moim najlepszym przyjacielem. Jutro zobaczę mojego najlepszego przyjaciela. Czy pieczesz teraz ciasto? Czy pieczesz teraz ciasto?
Możesz przeczytać więcej o bieżącym czasie ciągłym tutaj. Obecny doskonały ma: have / ma (ma w 3. os. l. j.) zdanie potwierdzające: istnieje /ma iii formę czasownika (imiesłów bierny)negatywny: nie ma (nie ma, nie ma) pytanie: tworzymy z czasownika posiłkowego tam / hasuser: akcja, która właśnie
się zakończyła, działanie, które ma konsekwencje teraz, działanie, które rozpoczęło się w przeszłości i trwa do dziś, aby określić czas: tak jednak, po prostu skończyłem pracę domową. Nie byłem w Paryżu.Nie mieszkałem w Nowym Jorku od 10 lat. Mieszkałem w Nowym Jorku przez 10 lat. Byłeś tu
wcześniej? Byłeś na tym wcześniej? Możesz przeczytać więcej o obecnym idealnym czasie tutaj. Obecny doskonały ciągły ma:have/has (ma w 3. os. l. j.) siekacz:have/has - czasownik kończący -ings: nie było, nie było (nie było, nie było) pytanie: tworzymy z czasownika posiłkowego tam / hasu'ycie:
działanie, które rozpoczęło się w przeszłości i trwa do tej pory, i chcemy skupić się na jego czasie, a nie na samym działaniu, efekt działania jest widoczny w chwili obecnej: jak to jest, tylko dlatego, że jest, to jest jeszcze kwestia czasu. Czy biegałeś? Czekałem 10 minut. Czekałem 10 minut. Nie piłem.
Nie piłem. Możesz przeczytać więcej o obecnym doskonałym nieprzerwanym czasie tutaj. Angielskie czasy: Minione czasy Przyjrzyjmy się informacjom zebranym poniżej w przeszłości. Past Simple has:didassy affirmative: irregular verb in the past simple or regular form -edpreving:no (not) verb in the
form of BASIC question: we create from the auxiliary verb made verb in the form of BASIC Use: actions that ended in the past, we are given the exact term of the time: last week, five years ago, yesterday, example: Did you like the video? Wczoraj chodziłem do szkoły. Wczoraj chodziłem do szkoły.
Widzieliśmy psa w twoim domu. Widzieliśmy psa w twoim domu. Nie wiedziałem, że tam jesteś. Nie wiedziałem, że tu jesteś. Możesz przeczytać więcej o przeszłości prosty czas tutaj. Past Continuous has:was/wereassue affirmatively:was/were - czasownik kończący się na -ingsual:was, nie był (nie był,
nie był) pytanie: tworzymy z czasownika posiłkowego ty lub wereu'ycie: dłuższe działania w przeszłości (przerwane przez krótką akcję), opis sytuacji w tle, działanie, które było w trakcie w pewnym czasie w przeszłości: Ubierałem się, kiedy do mnie zadzwoniłeś. Kiedy do mnie zadzwoniłeś, ubierałem się.
Kiedy przyjechaliśmy, padał deszcz. Kiedy przyjechaliśmy, padał deszcz. Wczoraj o 22:00 słuchałem muzyki. Wczoraj o 22:00 słuchałem muzyki. Czy szpiegowałeś mnie? Czy szpiegowałeś mnie? Możesz przeczytać więcej o przeszłości ciągłego czasu tutaj. Past Perfect hadasy affirmative:had III form of
verb (Past Participle)denial:there was (no) III verb form: we create with the auxiliary verb hadu'y:action in the past, what happened earlier than the second action in the last statement of time: already, after, before, by then Example:I już zakończona praca przed wywołaniem. Skończyłem pracę, zanim
zadzwoniłeś. Wszyscy wrócili do domu, kiedy przyjechałem. Do czasu, kiedy przyjechałem, wszyscy już wrócili do domu. Widziałeś go, zanim zasnąłeś w nocy? Widziałeś, że ostatniej nocy przed pójściem spać? Możesz przeczytać więcej o przeszłości idealny czas tutaj. Miniony doskonały czasownik
ciągły: nie było czasownika kończącego -ingpreput:nie było (nie)pytanie: tworzymy za pomocą czasownika pomocniczego hadu'ycie: dłuższe działanie w przeszłości, które trwało do innego działania czasu: ponieważ, na przykład: Zanim zostałem dyrektorem generalnym, pracowałem w wielu różnych
miejscach. Zanim zostałem dyrektorem generalnym, pracowałem w różnych miejscach. Czy mieszkałeś z rodzicami przed wyjazdem do Filadelfii? Lee z rodzicami przed przeprowadzką do Filadelfii? Nie biegałem. Pociłem się, bo na zewnątrz było tak gorąco. Nie uciekam. Pociłem się, bo na zewnątrz
jest tak gorąco. Możesz przeczytać więcej o przeszłości Perfect Nieprzerwany czas tutaj. English Times: Przyszłość czasówZejsie teraz spojrzeć na najważniejsze informacje na temat przyszłości czasu. Przyszłość prosta ma:willasy jest twierdząca: czy czasownik w postaci podstawowej odmowy: nie
będzie (nie) pytanie: utworzymy z czasownika posiłkowego użyje: decyzje o przyszłości podjęte na miejscu, oferując coś komuś, czekając na podstawie naszej własnej opinii określającej czas: jutro, wkrótce, w przyszłości, w przyszłym tygodniuWydaj: I odwiedzi cię jutro. Spotkam się jutro. Myślę, że w
przyszłym tygodniu będzie padać. Myślę, że w przyszłym tygodniu będzie padać. Dam ci jeździć. Odbiorę cię. Czy dasz mi zdjęcie? Napiszesz do mnie? Nie zamierzam już z nim rozmawiać. Nie zamierzam już z nim rozmawiać. Możesz przeczytać więcej o przyszłości prostego czasu tutaj. Przyszłość
ciągła ma:willas affirmative:czy czasownik kończący -ingpreputation:nie będzie (nie będzie)pytanie: tworzymy z czasownika posiłkowego willudu use:continuous action, który będzie trwał jakiś czas w przyszłości:jutro, wkrótce, w przyszłości Przykład:I będzie leżeć na plaży w przyszłym tygodniu. W
przyszłym tygodniu będę leżeć na plaży. Jutro będę rozmawiał z nowymi ludźmi. Jutro porozmawiam z nowymi ludźmi. Czy jutro będziesz pracować? Czy będziesz pracować jutro o tej porze? Nie zabieram ze sobą psa. Nie zabieram ze sobą psa. Możesz przeczytać więcej o przyszłości nieprzerwanego
czasu tutaj. Future Perfect has:willas affirmative: will the verb in Form III (Past participation)denial: there will will (not be) a question: we create from the auxiliary verb willusing:actions that will be completed before some point in the future time:By the timeInstages:Will you finish your project by tomorrow?
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