Ogromnie się cieszę, że podejmujesz to
wyzwanie!
Zrozumiesz o co chodzi w czasach
angielskich, wyda Ci się to proste i bardzo
logiczne.
Liczę na Twoją interakcję i wierzę, że
wykorzystasz swój potencjał i nie poddasz się
dopóki nie osiągniesz celu.
TERAZ to najlepszy czas, żeby zacząć.
Trzymam kciuki za Ciebie!
- Aggie Bialy
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Zanim zaczniemy

Are you ready?
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Bądźmy w kontakcie, otaczaj się dobrą
atmosferą do nauki każdego dnia
1. Zaglądnij do nas na Instagramie - otaczaj się
wiedzą, motywacją i angielskim każdego dnia!
https://instagram.com/aggie.bialy
https://instagram.com/kamil.kondziolka
2. Znajdziesz nas też na Facebooku:
https://facebook.com/wagarowiczepl
3. Zapisz się na newsletter, aby uczyć się jeszcze
skuteczniej i zmienić swoje życie!
https://wagarowicze.pl
- Aggie Biały
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Cześć! To JA! Twoja szczęśliwa kropeczka celu!
PSSST! Nikt oprócz Ciebie o mnie nie wie! Bardzo
chcę codziennie przejść na drugą stronę! O tutaj:

Jak korzystać z tego e-booka?
To bardzo proste! E-book został zaprojektowany tak, abyś przez
kolejne 20 dni uczył się samodzielnie:

• Wydrukuj kalendarz wyzwań (następna strona)
dnia otrzymasz konkretne materiały do przeczytania
• Każdego
i ćwiczenia do wykonania.
z e-booka jak tylko Ci wygodnie, pamiętaj tylko,
• Korzystaj
żeby zaglądać do nich codziennie, ja jestem pewna, że dasz
radę i nie odpuszczaj, dopóki nie osiągniesz swojego celu.
jeszcze częściej, wierz w siebie i bądź
• Powtarzaj
konsekwentny, efekt przyjdzie, ale czerp przyjemność
również z drogi do efektów, bo to jest najlepsze :)

• Przejdź przez ten e-book kilka razy, a staniesz się ekspertem!
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Na dobry początek
Jak ogarnąć czasy angielskie? Po co w angielskim jest
tyle czasów? Uczyłeś się już gramatyki, znasz zasady,
przerobiłeś multum ćwiczeń, ale nadal nie wiesz jakiego
czasu użyć? Chcesz swobodnie posługiwać się
angielskim? A może… chcesz myśleć po
angielsku? Jeśli na co najmniej jedno pytanie Twoja
odpowiedź brzmi „TAK”, ten e-book jest dla Ciebie!
Raz na zawsze nauczysz się używać czasów we
właściwych kontekstach nie zastanawiając się nad tym,
jakiego czasu użyć. Będziesz robić to automatycznie!
Celem tego e-booka jest Twoja umiejętność
posługiwania się angielskimi czasami! E-book
podzielony jest na kolejne dni. Codziennie otrzymujesz
gotową partię materiału i Twoim zadaniem jest
codzienne wykonanie zadania. Każdego dnia. UWAGA!
Tylko wykonanie zadania gwarantuje efekty!
11

Co będzie się dziać przez
kolejne dni?
Codziennie poznasz kolejną część układanki, czyli
każdego dnia pojawi się forma czasu oraz jego
zastosowanie i przykłady.
Codziennie pojawi się też jedno DODATKOWE ZDANIE,
które złoży się w historię o Johnnym. Zapamiętanie tej
historyjki z pewnością ułatwi Ci opanowanie czasów :)
Twoim zadaniem jest przez CAŁY DZIEŃ myśleć o tym
czasie, zapisać sobie sytuacje z Twojego życia, w których
możesz tego czasu użyć i przez cały dzień je powtarzać.
Powtarzać sobie w głowie i na głos, i zapisywać zdania z
tym czasem. Skoncentruj się na nich. Myśl o nich. Nie
wybiegaj do przodu, skoncentruj się wyłącznie na tym,
czego uczysz się dzisiaj.
Ucz się ze świadomością. Absolutnie nie chcę, żebyś to
odhaczył i „przerobił ćwiczonko”. Bo znów wrócisz do
punktu wyjścia!
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Nie tłumacz z polskiego na
angielski!
Zapamiętaj sobie bardzo ważną rzecz. Nie twórz
kalki z polskiego! Nie tłumacz zdań dosłownie! W
ogóle pozbądź się nawyku tłumaczenia zdań z
polskiego na angielski. To właściwie najczęstsze
zjawisko, jakie obserwuję u osób, które uczą się
angielskiego.
Otwórz się na coś zupełnie nowego. Otwórz się na
wyrażenie konkretnej informacji w nowy sposób. Ucz
się myślenia po angielsku od razu. Nie porównuj z
polskim językiem. Znając kontekst zdania po polsku
nauczysz się wyrażać to samo w języku angielskim,
ale przy pomocy innych środków językowych.
Twoim zadaniem jest przez cały dzień powtarzać
sobie zdania i wymyślać jak najwięcej sytuacji
odnoszących się do Twojego życia.
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Samo się nic nie zrobi

Hurra!

Samo czytanie niewiele pomoże. Nie myśl, że samo
wpadnie Ci do głowy.
Gdy uczyłeś się polskiego,
swojego języka ojczystego, nie wpadło samo. Mówiłeś,
popełniałeś błędy, powtarzałeś po innych, mówiłeś,
próbowałeś.
Teraz wszystko w Twoich rękach!
Na kolejnych stronach znajdziesz dokładnie rozpisany
kurs, ale to od Ciebie zależy ile wiedzy zostanie w Twojej
głowie.
Pamiętaj, jeśli dzisiaj zaczynasz biegać, a nigdy
wcześniej tego nie robiłeś, nie licz na to, że jutro
przebiegniesz maraton.Umiejętności wymagają
regularnego treningu i czasu. Ty dzisiaj otrzymujesz
wszystkie narzędzia, moją szczerą wiarę i wsparcie.
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3... 2... 1... Zaczynamy!
Jesteś gotowy?
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OPEN YOU
R MIND

Wszystkie czasy

Dzień 1/30
16

Inaczej niż do tej pory
Zupełnie odwrotnie niż do tej pory, dzisiaj zrozumiesz
wszystkie czasy. Pokażę Ci je na dużym obrazie, dzięki czemu
bez trudu ogarniesz, o co w tym chodzi i zawsze będziesz
mógł tu wrócić jeśli będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości.
Dzisiaj poznasz wszystkie aspekty i czasy. Nie przerażaj się ich
ilością. One są bardziej logiczne niż myślisz. CELOWO
pokazuję Ci je wszystkie dzisiaj, pierwszego dnia. W kolejnych
dniach wyzwania zajmiemy się KAŻDYM czasem oddzielnie!
Przeczytaj ze ŚWIADOMOŚCIĄ. Skoncentruj się. Tak jak
koncentrujesz się na wszystkim, co jest dla Ciebie ważne i co
wymaga Twojej uwagi. Zaangażuj się w stu procentach.
W standardowej nauce na kursach i w szkołach uczysz się
czasów przez kilka semestrów i w efekcie lat, uczysz się ich
znaczeń i form, ale w rzeczywistości, gdy przychodzi Ci
porozmawiać z kimkolwiek po angielsku, próbujesz przywołać
sobie te miliony znaczeń i form z zajęć, i wszystko zaczyna się
gmatwać.
17

DZIEŃ 1 - Wszystkie czasy

Inaczej niż do tej pory
Mówisz, ale czujesz, że to nie ten czas tu powinien być.
Mówisz i wciąż myślisz, jakiego czasu tu użyć.
Odbiera Ci to całą przyjemność z rozmowy z drugim
człowiekiem.
Język to jest komunikacja z ludźmi, a nie ćwiczenia
gramatyczne czy książki „do przerobienia”. Potraktuj to
wyzwanie jako zupełnie inne, nowe podejście do nauki.
Tradycyjnie na kursie z podręcznika uczysz się jednego czasu
przez co najmniej kilka lekcji. Uczysz się form, zastosowań,
przerabiasz milion ćwiczeń. A potem nadal nie do końca
czujesz różnicę między Present Perfect i Past Simple, a
zamiast I am going mówisz I going.
Od dzisiaj zapomnij o wszystkim, czego się nauczyłeś, a co
spowodowało takie właśnie zamieszanie w Twojej głowie

18

DZIEŃ 1 - Wszystkie czasy

Otwórz umysł na zupełnie
nowe podejście do czasów
Chcę, żebyś ułożył sobie w głowie sam schemat
czasów. Dzięki niemu będziesz mieć ogólny obraz całej
układanki, z której składają się poszczególne elementy
w formie czasów.
Ucząc się każdego czasu po kolei będziesz pamiętać o
tym, jaką funkcję pełni w całej układance :) I zobaczysz,
jakie to proste, logiczne i że naprawdę da się to
ogarnąć!
Nauczysz się czasów w inny sposób i w innej kolejności
niż dotychczas. Przygotuj się na nowe doświadczenie.
Skoro dotychczasowe sposoby nauki czasów nie
przyniosły efektów, to znaczy, że trzeba je zmienić. Okej!
Ja podaję Ci na tacy gotowe rozwiązanie :) Ale nie
nauczę się za Ciebie. Do dzieła! Wierzę w Ciebie!
19

DZIEŃ 1 - Wszystkie czasy

Ile jest czasów angielskich?
Zaczniemy od tego, że powiem Ci coś, czego
prawdopodobnie nie wiedziałeś wcześniej.
Angielskie czasy wyrażają więcej niż polskie.
Nie wyrażają tylko teraźniejszości, przeszłości i
przyszłości. Wyrażają także jak długo jakaś czynność
trwała, czy się powtarzała, kiedy się zakończyła.
Przykład:
1. Mieszkam w Warszawie.
2. Mieszkam teraz w Warszawie.
3. Mieszkam w Warszawie od 3 lat.
Każde zdanie w języku polskim wyrażone jest jednym
czasownikiem: mieszkam. I tyle.
20

DZIEŃ 1 - Wszystkie czasy

Ile jest czasów angielskich?
Natomiast każde zdanie w języku angielskim zostanie
przetłumaczone na inny sposób:
1. Mieszkam w Warszawie. (Na stałe. To tutaj jest moje życie.)
I live in Warsaw.
2. Mieszkam teraz w Warszawie. (Na stałe mieszkam gdzieś
indziej, ale chwilowo jestem tutaj.)
I am living in Warsaw.
3. Mieszkam w Warszawie od 3 lat. (Podkreślam to, że już 3
lata jestem w Warszawie.)
I have lived in Warsaw for 3 years lub I have been living in
Warsaw for 3 years.
Te wszystkie zdania występują w zupełnie różnych aspektach.
21

DZIEŃ 1 - Wszystkie czasy

Ile jest czasów angielskich?
A teraz skoncentruj się! :)
W angielskim istnieją trzy czasy (tenses) wyrażające

•
•
•

teraźniejszość (present)
przeszłość (past)
przyszłość (future)

W obrębie tych czasów (tenses) istnieją aspekty (aspects):

•
•
•
•
22

simple
continuous
perfect simple
perfect continuous

DZIEŃ 1 - Wszystkie czasy

Co to są aspekty?
Aspekty wyrażają czas trwania jakiejś
czynności w teraźniejszości, przeszłości lub
przyszłości.
Innymi słowy aspekty pomagają nam
określić czy dana czynność została
zakończona (perfect), czy zaczęła się
kiedyś i trwa nadal (perfect continuous),
czy dzieje się w określonym momencie
(continuous), czy jest rutynowa (simple).
A teraz bardziej szczegółowo:

23

DZIEŃ 1 - Wszystkie czasy

Simple
Aspekt simple czynności rutynowych, jednorazowych i
prostych w teraźniejszości, przyszłości jak i przeszłości.

•
•
•
24

Simple Present
I work in a bank.
Pracuję w banku. (Teraźniejszość, czynność stała).
Simple Past
She moved out yesterday.
Wczoraj się wyprowadziła. (Przeszłość, czynność
jednorazowa).
Simple Future
We will visit you.
Odwiedzimy Cię. (Przyszłość, czynność prosta,
jednorazowa).

DZIEŃ 1 - Wszystkie czasy

Continuous
Określa czynności ciągłe, dziejące się w konkretnym
momencie, rozwijające się, toczące się… w
teraźniejszości, przyszłości jak i przeszłości.

•
•
•
25

Continuous Present
I am reading a book.
Czytam książkę. (Teraz, w tej chwili).
Continuous Past
I was watching a film (when you called).
Oglądałem film (kiedy Ty zadzwoniłaś). (Byłem w
trakcie oglądania filmu (kiedy Ty zadzwoniłaś).
Continuous Future
I will be sleeping tomorrow at 4 am.
Jutro o 4 nad ranem będę spać.

DZIEŃ 1 - Wszystkie czasy

Perfect Simple
Aspekt perfect simple wskazuje na to, że dana czynność została
zakończona przed określonym momentem w teraźniejszości,
przyszłości jak i przeszłości.

•
•
•

Perfect Present
I have read a book.
(Przeczytałem książkę, ALE znam jej treść i mogę Ci o niej
opowiedzieć - to czynność zakończona, ale jej SKUTKI są
widoczne teraz. Dlatego jest w czasie teraźniejszym!)
Perfect Past
I had seen this film before you showed it to me.
Widziałem ten film zanim jeszcze mi go pokazałeś - a więc
czynność zakończona PRZED momentem w PRZESZŁOŚCI, w
którym mi pokazałeś ten film.
Perfect Future*
They will have finished the house by the end of this month.
Skończą ten dom przed końcem miesiąca
*To rzadko używany czas! Ale istnieje i w tekstach pisanych, a czasem i w
mówionych spotkasz się z nim. Dla osób zaawansowanych i/lub
zainteresowanych! :)
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Perfect Continuous
Aspekt perfect continuous wskazuje na to, że część czynności,
która zaczęła się wcześniej została ukończona, natomiast jej
druga część trwa nadal.

•
•
•

Perfect Continuous Present
I have been learning English for 10 years now.
Uczę się angielskiego już od 10 lat. (Zaczęłam uczyć się 10
lat temu, trochę już się nauczyłam i uczę się nadal.)
Perfect Continuous Past
She had been trying to find him for a few days before
he finally got back home.
Szukała go przez kilka dni zanim w końcu wrócił do domu.
Perfect Continuous Future**
By 2030 I will have been working here for 10 years.
Przed rokiem 2030 będę tu pracować przez 10 lat i wcalę
nie skończę pracy wtedy!
** To rzadko używany czas, ale jest i warto go znać, bo może zdarzyć się
tak, że się z nim spotkasz!
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DZIEŃ 1 - Wszystkie czasy

Jeszcze dwie konstrukcje,
które nie są czasami
Podczas tego wyzwania poznasz też konstrukcje, które
NIE SĄ czasami, ale wyrażają pewne czynności w
przyszłości i przeszłości:

•
•

28

be going to
konstrukcja pozwalająca wyrazić Twój zamiar co do
przyszłości
I am going to buy a new computer. Zamierzam
kupić nowy komputer.
used to
wyraża nawyki z przeszłości:
I used to play computer games. (I don't do this
any more).
Grałem kiedyś w gry komputerowe (już tego nie robię)

DZIEŃ 1 - Wszystkie czasy

Już wiesz o co chodzi? :)
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Simple

PRESEN

E

u
n
i
nt

Twoje zadanie
Przeczytaj ten rozdział kilka razy. Ułóż sobie
wszystko w głowie.
Zapisz na kartce, w zeszycie, wytłumacz sobie na
głos tak, jakbyś tłumaczył dobremu znajomemu.
Jestem pewna, że świadomie podchodzisz do
tego wyzwania i do życia. Nie musisz już nigdzie
iść ani szukać żadnego kursu. Znalazłeś to, czego
szukałeś.
Teraz twoja kolej, Twój czas, ja wierzę, że dasz
radę, uwierz w to również Ty!
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Present Perfect

Dzień 2
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Wiesz co jest kluczem
do sukcesu?

Powtarzanie.
Powtarzaj milion razy aż naprawdę będziesz
wiedzieć. Aż będziesz zadowolony. Pamiętaj, że nie
wystarczy jeden raz przeczytać. Samo do głowy nie
wejdzie :)
Czytaj uważnie. Koncentruj się. Im bardziej
skoncentrujesz się na tym, co jest dzisiaj, im
częściej będziesz powtarzać, tym szybciej
osiągniesz swój cel.
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Oswajamy Present Perfect
Zaczynamy od tego, co wydaje się najtrudniejsze i często
jest pomijane lub traktowane po macoszemu.
Efektem jest to, że ciężko zrozumieć dialogi w filmach,
serialach i native speakerów, a oni stosują perfecty bardzo,
bardzo często!
W tym tygodniu pod lupę bierzemy aspekt perfect simple i
zaczynamy od Present Perfect (Simple).
Zajmujemy się więc wszystkimi sytuacjami, czynnościami,
wydarzeniami, zdarzeniami, które... rozpoczęły się w
przeszłości i zostały zakończone (aspekt perfect), ALE ich
skutki widoczne są w teraźniejszości (czas teraźniejszy:
present). Mogą być widoczne gołym okiem lub mogą być
także abstrakcyjne.
I've been to New York and I love it!
Byłam w Nowym Jorku i uwielbiam to miasto!
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Oswajamy Present Perfect
Za przykład weźmiemy zdanie o ugotowaniu
obiadu. Po polsku powiesz: Ugotowałem obiad.
Gdy ugotowałeś obiad i ten obiad jest (ciepły,
zimny, w lodówce - nieważne, ważne, że jest!),
oznacza to czynność dokonaną, która rozpoczęła
się w przeszłości, zakończyła się a jej skutek jest
widoczny.
A więc: I have cooked dinner. Jasne? :)
Pamiętaj, że niezbędna jest znajomość form
czasownika (formy przeszłej i formy Past Participle).
Możesz sobie je przypomnieć lub nauczyć się ich
korzystając z fiszek dołączonych do tego ebooka.
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STOP!
Zatrzymaj się na chwilę. Wyobraź sobie
siebie za 5 lat. Czy widzisz siebie jako
osobę pewną siebie, która biegle
posługuje się angielskim?
Domyślam się, że na pewno nie chcesz
wtedy żałować, że 5 lat temu (czyli dzisiaj)
miałeś ten kurs i zrezygnowałeś w połowie.
Czas i tak upłynie. Jutro też wstanie
słońce :) To od Ciebie zależy jak ten czas
wykorzystasz!
35

DZIEŃ 2 - Present Perfect

Jak tworzymy
Present Perfect?
Twierdzenia:

•

podmiot (I/you/we/you/they) + have + III
forma czasownika
I have cooked dinner. (I've cooked
dinner). Ugotowałem obiad.

•

podmiot (he/she/it) + has + III forma
czasownika
She has cooked dinner. (She's
cooked dinner). Ona ugotowała obiad.
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Jak tworzymy
Present Perfect?
Przeczenia:

•

podmiot (I/you/we/you/they) + have + not + III
forma czasownika
I (have not) haven’t cooked dinner. Nie
ugotowałem obiadu.

•

podmiot (he/she/it) + has + not + III forma
czasownika
She (has not) hasn’t cooked dinner. Ona nie
ugotowała obiadu.
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Jak tworzymy
Present Perfect?
Pytania:

•

Have + podmiot (I/you/we/you/they) + III forma
czasownika
Have you cooked dinner? Czy ugotowałeś
obiad?

•
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Has + podmiot (he/she/it) + III forma czasownika
Has she cooked dinner? Czy ona ugotowała
obiad?

DZIEŃ 2 - Present Perfect

Słówka, które lubi Present
Perfect

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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for - przedział czasowy (miesiące, lata, dni)
since - punkt w czasie (konkretny miesiąc, dzień, rok)
already - już w twierdzeniach (I have already finished my homework.
Skończyłem już pracę domową.)
just - właśnie (She has just come back home. Właśnie wróciła do
domu.)
yet - już w pytaniach (Have you completed your task yet? Czy
skończyłeś już to zadanie?)
yet - jeszcze w przeczeniach (No, I haven’t done it yet. Nie, jeszcze tego
nie zrobiłem.)
ever - kiedykolwiek (Have you ever bungee jumped? Skakałeś kiedyś na
bungee?)
never - nigdy (jeśli mówimy o doświadczeniu, którego nie mamy! (I have
never skydived. Nigdy nie skakałem ze spadochronem.)
lately/recently - ostatnio (I’ve read an inspiring novel recently.
Przeczytałem ostatnio inspirującą powieść.)
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Present Perfect jest bardzo
często używany! Kiedy?
Kiedy chcesz powiedzieć o czymś, co wydarzyło się w
przeszłości (ale nie mówisz konkretnie kiedy!) i ma to wpływ na
teraźniejszość. Czyli ważny jest SKUTEK czynności, a nie to,
kiedy dokładnie się coś wydarzyło (czy wczoraj, czy dzisiaj!)

•
•

I’ve broken my arm. Złamałem rękę. (Nieważne kiedy.
Złamałem ją i jest teraz złamana - to jest skutek mojego
przykrego zdarzenia).
They have bought a new car. Kupili nowy samochód. (W
tym komunikacie nieistotne jest KIEDY kupili. Ważne, że go
kupili i go teraz MAJĄ).

Kiedy chcesz wyrazić stan, który trwa do dzisiaj:

•
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I have lived in this city for 10 years now. Mieszkam w
tym mieście już od 10 lat.
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Present Perfect jest bardzo
często używany! Kiedy?
Kiedy chcesz opowiedzieć o swoim doświadczeniu z przeszłości,
które jest związane z tym, co jest teraz (przeczytałeś książkę, o
której możesz coś powiedzieć, byłeś w jakimś miejscu, które znasz
i o którym możesz mi opowiedzieć, lub oczywiście jeśli chcesz
wyrazić, BRAK doświadczenia, użyjesz wówczas formy przeczenia,
itd.)

•
•

I have never been to Portugal. Nigdy nie byłam w
Portugalii. (Nie byłam, nie mam takiego doświadczenia i nie
wiem jak tam jest)
To samo zdanie można wyrazić twierdząco:
I have been to France. Byłam we Francji. (Nieważne kiedy.
Ale byłam, mam takie doświadczenie, wiem, jak tam jest,
mogę o tym Ci opowiedzieć.)
Zwróć uwagę na przedimek to France. Jeśli natomiast powiesz: I
have been in France (for 2 weeks) - oznacza to, że JESTEM we
Francji (od dwóch tygodni). W momencie mówienia o tym jestem
we Francji i ponieważ chcę podkreślić to, jak długo tu jestem,
używam czasu Present Perfect.
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Present Perfect jest bardzo
często używany! Kiedy?
Kiedy chcesz powiedzieć o czymś, co się właśnie wydarzyło.

•

He has just left home. Właśnie wyszedł z domu.
(Wyszedł, już go nie ma, ale wyszedł dosłownie TYLE
CO :)

Kiedy chcesz powiedzieć o czymś, co jest najlepsze/
najgorsze/naj…

•

It’s the most expensive restaurant I’ve ever
visited. To najdroższa restauracja jaką kiedykolwiek
odwiedziłem.

Kiedy chcesz powiedzieć, że coś się wydarzyło po raz któryś
(pierwszy, drugi, trzeci).

•
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It’s the first time she’s been late. Po raz pierwszy się
spóźniła.
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Typowe zwroty w Present
Perfect
I’ve made it!
Udało mi się!
How have you been?
Jak się miewasz?
I’ve had enough.
Mam dość.
You’ve got me there.
I tu mnie masz! Słuszna uwaga.
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Historia Johnny’ego

This is Johnny. Johnny has
never been abroad.
To jest Johnny. Johnny nigdy nie był za granicą.
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Nareszcie Twoja kolej :)
Poniżej poznasz kilka sytuacji z życia wziętych, w których używa
się czasu Present Perfect. Twoim zadaniem jest wyrazić je po
angielsku. Chcesz wspomóc się kluczem przykładowych
odpowiedzi? Znajdziesz go na kolejnej stronie.

•
•
•
•
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Podróże o doświadczenia podróżnicze (Travel and travel
experiences). Byłam już dwa razy w Tajlandii. A ty, byłeś
kiedykolwiek w Azji?
Książki (Books). Przeczytałem świetną książkę. Muszę Ci ją
pożyczyć.
Zdarzenia z przeszłości ze skutkiem do teraz (Events
from the past with visible eﬀects now). Gdy ktoś zapyta
Cię co u Ciebie słychać, a Ty chcesz powiedzieć, że wszystko
OK i nawet kupiłeś sobie super nowy laptop :) Co powiesz?
Zdarzenia z przeszłości ze skutkiem do teraz. (Events
from the past with visible eﬀects now). Niechcący rozlałeś
kawę na dywan, na którym jest wielka plama.
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Nareszcie Twoja kolej :)

•
•
•
•
•
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Po raz drugi, trzeci, czwarty, itd. coś się wydarzyło (It’s
the second, third, fourth time something has
happened). Powiedz, że to już trzeci raz kiedy on zapomniał
o spotkaniu.
Jeśli coś jest najlepsze/najgorsze/naj… (If something
is the best/the worst…) Jeśli chcesz powiedzieć, że to
najlepszy posiłek jaki kiedykolwiek jadłeś.
Jeśli właśnie coś zrobiłeś (If you have just done
something). Powiedz, że właśnie skończyłeś biegać.
Pytania (Questions). Właśnie poznajesz nowego
znajomego i widzisz, że jest wysportowany i szczupły, widać,
że regularnie uprawia jakiś sport. Chcesz go zapytać od jak
dawna ćwiczy.
Pytania (Questions). Wsiadasz właśnie do samolotu
lecącego do Nowego Jorku i zagaduje Cię miły kompan
podróży pochodzący właśnie stamtąd :) Zapyta Cię czy byłeś
kiedyś w Nowym Jorku. Jak to zrobi?
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Klucz

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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I’ve been to Thailand twice. And you, have you ever been
to Asia?
I’ve read a great book. I need to lend it to you.
Everything’s great. I’ve bought a brand new laptop
recently ;)
I’ve spilled coffee on the carpet. There’s a huge stain on it.
It’s the third time he’s forgotten about the meeting.
It’s the best meal I have ever had (in my entire life).
I’ve just finished running.
How long have you worked out?
Have you ever been to New York?

DZIEŃ 2 - Present Perfect

Nareszcie Twoja kolej :)

•
•
•
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[Recap]
Napisz kilka zdań o swoich doświadczeniach. Gdzie byłeś,
gdzie nie byłeś (ale chciałbyś), co ciekawego czytałeś,
widziałeś, słyszałeś, jadłeś, piłeś, próbowałeś. Bądź
kreatywny :) Jeśli chcesz sprawdzić poprawność swoich
wypowiedzi, możesz zostawić wiadomość pisemną na
Vagaru i otrzymasz odpowiedź od lektora.
[Memory Scan]
Naucz się dzisiejszych zdań przykładowych. Naucz się ich w
kontekście swojego życia. Zapisz sobie dokładnie w jakich
sytuacjach zastosujesz zdania w kontekstach, które dzisiaj
poznałeś. Skoncentruj się tylko na tych konkretnych
sytuacjach. Zapisz je. Mów do siebie. Mów po cichu i na
głos. Podejdź do nich świadomie.
[Real Life]
Rozmawiaj z ludźmi. Poszukaj kontaktu z native speakerami.
Dołącz do Vagaru i regularnie odwiedzaj konwersacje z
native speakerami!
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