
Tajemnice 
Present Continuous



Ja jestem robiący.
 

Wy jesteście robiący.



OSOBA + "BYĆ" + ING = Present
Continuous



I am
You are
He/She/It is

We are
You are
They are



(walk)



He is walking.



(sing)



She is singing.



(play)



They are playing.



(I)(learn)



I am learning.



(we)(sit)



We are sitting.



Jak dobrze dodać -ING?

have - having
smile - smiling

live - living



Jak dobrze dodać -ING?
have - having

smile - smiling
live - living

Czasownik kończy się na "e"?
Usuń e, dodaj ing,

Zamaist "live" masz już
LIVING

*gdy "e" jest nieme



Jak dobrze dodać -ING?

live => living



write
bake
take

break



write - writing
bake - baking
take - taking

shame - shaming



*gdy "e" jest nieme. Czasami nie
jest nieme.

see
be

agree



*gdy "e" jest nieme. Czasami nie
jest nieme.

see - seeing
be - being
agree - agreeing



Samogłoska + 'l" na końcu

travel
distil
equal

Samogłoska, potem  "l",
dajesz -ING

a przed "ly-ly"!



Samogłoska + 'l" na końcu

travel - travelling
distil - distilling
equal - equalling

*nie obowiązuje
kowboi, nie działa w

AmE!



Pojedyncza samogłoska +
spółgłoska +akcent na końcu

get
sit

quit
 



Pojedyncza samogłoska +
spółgłoska +akcent na końcu

get - getting
sit - sitting
quit - quitting

Czasem trzeba
podbić ostatnią

spółgłoskę!



Pojedyncza samogłoska + spółgłoska
+akcent na nie na końcu wyrazu

visit  
inherit 

 



Pojedyncza samogłoska + spółgłoska
+akcent na nie na końcu wyrazu

visit - visiting
inherit - inheriting

 



Jedna sylaba +samogłoska+spółgłoska

 
stop
drop

 



Jedna sylaba +samogłoska+spółgłoska

 
stop - stopping
drop - dropping

 

Jedna sylaba, znowu
podwajamy ostatnią

spółgłoskę!



Słowo kończy się na "c",
wymawiane jako "ky" :) 

 
panic 
picnic



Słowo kończy się na "c",
wymawiane jako "ky" :) 

 
panic - panicking 
picnic - picnicking

Piszę "cy", słyszę
"ky", to przed -ing

dam "cy" i "ky"!



Przeczenia

I am   cooking.



Przeczenia

I am not   cooking.

is - isn't
are - aren't



Pytania

I am cooking.

Am I cooking?



Kiedy używać Present Continuous?

Coś się dzieje TERAZ (w
trakcie mówienia o tym)

We are listening to music now.



Kiedy używać Present Continuous?

Czynność w trakcie, ale np. nie
dokładnie w tej minucie.

Don't take this book, I am reading it!



Kiedy używać Present Continuous?

Zaplanowana czynność w przyszłości,
ustalona z osobą trzecią.

I am going to the dentist on Friday at 1 pm. 



Kiedy używać Present Continuous?

Coś, co się powtarza i nas denerwuje. 

She is always coming late to work. 



We are PRACTISING!



I/go/to the cinema tomorrow.



I/go/to the cinema tomorrow.

I am going to the cinema
tomorrow.



They/smile/in this photo.



They/smile/in this photo.

They aren't smiling in this
photo.



it/rain



it/rain

Is it raining?



we/go/to the
theatre/tomorrow



we/go/to the
theatre/tomorrow

Are we going to the theatre
tomorrow?



they/sit/wait/for you



they/sit/wait/for you

They are sitting and waiting
for you.



I/talk/to you



I/talk/to you

I am not talking to you.



they/see/each other/this
week



they/see/each other/this
week

They are not seeing each
other this week.



he/get/old



he/get/old

He is getting old.



you/listen/to me



you/listen/to me

Are you listening to me?



Co się dzieje?



Co się dzieje?

What is going on?



Dokąd jedziesz w ten
weekend?



Dokąd jedziesz w ten
weekend?

Where are you going this
weekend?



On zawsze przeżuwa za
głośno. (chew)



On zawsze przeżuwa za
głośno. (chew)

He is always chewing too
loud!



Nie wyłączaj telewizora!
Oglądam ten mecz!



Nie wyłączaj telewizora!
Oglądam ten mecz!

Don't turn off the tv! I am
watching the match!



Oni się  nie bawią teraz,Oni
piszą listy do Sw. Mikołaja.



Oni się  nie bawią teraz,Oni
piszą listy do Sw. Mikołaja.
They are not playing now.
They are writing letters to

Santa.


