
 
 
 
 
 

Gazetka językowa „Na językach …” 

 ZS Nr 1 w Kłobucku 

Rok szkolny 2014/2015 

 

Redakcja: mgr Anna Kasprzak,  

     mgr Magdalena Trzepizur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Witamy !!!! 
 
 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią naszej gazetki na temat języków 
obcych. 
 
Spis treści: 
I. Deutsch – Język Niemiecki 
Präsens – czas  teraźniejszy 
 
 
II. Englisch – Język Angielski 
Present  Tenses- czasy teraźniejsze 
 
 

I. Deutsch 

Czas teraźniejszy Präsens jest czasem prostym, to znaczy, że zdanie zawiera jeden czasownik 

główny będący orzeczeniem. 

Wzór: 

Podmiot + czasownik w formie osobowej. 

Ich bin heute krank. – jestem dzisiaj chory. 

Wir gehen ins Kino. – my idziemy do kina. 

Der Film beginnt um 18 Uhr. – film rozpoczyna się o 18 godz. 

W przypadku zdań z czasownikami modalnymi: 

Wzór zdania z czasownikiem modalnym: 

Podmiot + czasownik modalny w formie osobowej + inne wyrazy + bezokolicznik 

czasownika. 

Er muss wirklich jeden Tag mehr Sport machen. – on musi naprawdę każdego dnia 

więcej trenować  

(Wskazówka – czasownik modalny w formie osobowej oraz bezokolicznik czasownika na 

końcu zdania postrzegamy wciąż jako dwa czasowniki tworzące jedno orzeczenie „muss ….. 

machen” ). 

 

Kiedy używamy czasu teraźniejszego  Präsens?: 

1) wyraża czynność w chwili jej wykonywania: 



- Jetzt  sitzen wir, trinken Kaffee und sprechen. – Siedzimy teraz, 

pijemy kawę i rozmawiamy. 

- Ich gehe gerade aus dem Haus. – Właśnie wychodzę z domu. 

2) wyraża czynność wykonywaną zwykle lub cyklicznie: 

- Er steht meistens um 8 Uhr auf.- On zazwyczaj wstaje o 8 godz. 

- Zum Pausenbrot esse ich Obst. – na drugie śniadanie jem owoce. 

3) wyraża czynność, zdarzenie przyszłe (późniejsze), jeśli określimy czas wykonania 

czynności lub zajścia zdarzenia: 

- Ich komme gleich. – Zaraz przyjdę. 

- Die Mannschaft spielt  nächste Woche im Halbfinale. – drużyna zagra 

w przyszłym tygodniu w półfinale. 

- Der Zug fährt in drei Stunden ab.- pociąg odjeżdza za trzy godziny. 

Odmiana czasowników: 

-regularnych – odmieniają się według jednego, takiego samego wzoru: 

malen – malować  - odcinamy „– en” od bezokolicznika. Uzyskujemy w ten sposób temat 

czasownika „mal-„. Do tematu dodajemy typowe końcówki:  

l. poj. :1. os. – e; 2. os. – st; 3 os. – t 

l. mn. : 1. os. – en; 2. os. – t; 3 os. – en 

Liczba pojedyncza   Liczba  mnoga 

ich mal - e 

du mal – st 

er/sie/es mal - t          

wir mal – en 
 
ihr mal – t 
 
sie/Sie mal - en 

 

Uwaga! Istnieje grupa czasowników, których temat kończy się na: 

-t: warten - czekać 

-d: finden – znależć, sądzić. 

-m: atmen - oddychać 

-n: rechnen – liczyć 



Czasowniki te otrzymują dodatkowo literę „e” w 2. i 3. osobie liczby pojedynczej i 2. osobie 

liczby mnogiej przed końcówkami.  

Wzór  

 ich find - e    wir find- en 

du find-e-st    ihr find-e-t 

er / się / es find-e-t   sie / Sie find- en 

 

Wyjątek: lernen – uczyć się 

 

 

-nieregularnych – zmieniają one samogłoskę w temacie 2. i 3. osobie liczby 

pojedynczej. 

Wzór  

Trzy typy odmian 

a : ä 

fahren - jechać 

e : i 

geben - dawać 

e : ie 

sehen - widzieć 

ich fahre 

du fährst 

er / sie / es fährt 

ich gebe 

du gibst 

er / sie / es gibt 

ich sehe 

du siehst 

er / sie / es sieht 

 

Przykłady innych czasowników: 

a : ä 

braten – piec, 

fallen – spadać, 

fahren – jechać, 

laufen – biegać 

schlafen – spać 

 

e : i 

essen –jeść 

helfen – pomagać 

sprechen – mówić 

treffen – spotykać 

vergessen - zapominać 

e : ie 

empfehlen - polecać 

geschehen – stać się 

lesen – czytać 

sehen – widzieć 

stehlen - kraść 



 

Ćw. a : ä 

1.Die Tasse ……….  vom Tisch auf 

den Boden. (fallen) 

 

2.Die Oma ...... den Apfelkuchen im 

Ofen. (backen) 

3.Das Kind ............ 3 Stunden am Tag. 

(schlafen) 

4. Du ………. mit dem Zug nach 

Kraków. (fahren) 

Odpowiedzi: 

1. fällt. 2. bäckt. 3. schläft. 4. fährst 

Ćw. e : i 

1.Sabine ………. sich mit Filip am 

Nachmittag. (treffen) 

2. Er ......... sehr gut 

Deutsch.(sprechen) 

3. Du ......... zu viel Pizza und Eis. 

(essen) 

4. Tomek ……….. immer den 

Autoschlüssel. (vergessen) 

 

Odpowiedzi: 

1. trifft. 2. spricht. 3. isst. 4. vergisst 

Ćw. e : ie 

1.Der Junge ………. seine Mutter auf 

der Straße. (sehen) 

2.Der Opa .......... der Enkelin das Buch 

„Schneewitchen“. (lesen) 

3.Der Reiseführer .......... die Altstadt in 

Kraków.(empfehlen) 

4. Der Dieb ......... das Geld und den 

Autoschchlüssel. (stehlen) 

 

Odpowiedzi: 

1. sieht. 2. liest. 3. empfiehlt. 4. stiehlt 

 

Zapamiętaj! 

Innej zmianie ulegają podczas odmiany następujące czasowniki: 

nehmen – brać  

ich nehme     wir nehmen 

du nimmst    ihr nehmt 

er / sie / es nimmt   sie / Sie nehmen 

stoßen – uderzyć 

ich stoße     wir stoßen 

du stößt    ihr stoßt 

er / sie / es stößt   sie / Sie stoßen 

 

 

 

 

Opracowanie: mgr Anna Kasprzak 



 

II. Englisch 

Czasy teraźniejsze w języku angielskim 

Present Tenses in English language 

1. Present Simple 

Present Simple jest czasem teraźniejszym prostym, a używamy go w następujących 

sytuacjach: 

 Mówiąc o czynnościach typowych, rutynowych, powtarzających się, np. 

I often visit my aunt in summer. - (Ja) często odwiedzam moją ciocię w lecie. 

 Mówiąc o stanach, czynnościach stałych, np. 

I live in Warsaw. - Mieszkam w Warszawie. 

 Opisujemy cechy ludzi i przedmiotów, np. 

Joan has got black hair and blue eyes. 

 Opisujemy znane prawdy, fakty, np. 

Earth goes around the Sun. - Ziemia krąży wokół Słońca. 

 Czynności dziejące się w dłuższych okresach czasu, np. 

Tom lives in New York. - Tom mieszka w Nowym Yorku. 

 Opisywanie, streszczanie filmów (narracja) 

 W przysłowiach. 

 Oficjalnie ustalony termin wydarzenia, np. 

The match starts at 10 tomorrow. - Mecz zaczyna się jutro o 10. 

 W wyrażaniu uczuć: to love (kochać), to like (lubić), to hate (nienawidzić). 

 Czasu tego NIE UŻYWAMY mówiąc o czynnościach, które odbywają się w tej 

chwili. 

2. Present Continuous 

 

Czasu Present Continuous używamy jeśli mówimy o: 

 czynnościach, które odbywają się w chwili mówienia o nich - możemy powiedzieć, że 

w tej chwili czytamy książkę albo uczymy się angielskiego, często w tych zdaniach na 

koniec piszemy "now" (teraz) albo "at the moment" (w tej chwili); 

 stanach chwilowych, np. 

I'm staying in a hotel until I find a new flat. - Zostaję w hotelu dopóki nie znajdę 

nowego mieszkania. 

 Narzekaniu na czyjeś zachowanie, np. 

Why are you being so naughty today? - Dlaczego jesteś dzisiaj taki niegrzeczny? 

(Oznacza to, że zwykle osoba ta jest grzeczna, a w danym dniu wyjątkowo inaczej się 

zachowuje. Gdyby zawsze była niegrzeczna, zastosowalibyśmy czas Present Simple 

bo określałby on czynność powtarzającą się.) 

 Zmianie stanu bądź o rozwoju, np. 

People are drinking more and more coffee. - Ludzie piją coraz to więcej kawy. 



 Zaplanowanej od pewnego czasu czynności, np. 

I'm going to the cinema tonight. - Idę do kina dzisiaj wieczorem. 

 

3. Present Perfect 

Present Perfect to czas, który sprawia sporo trudności początkującym uczniom, głównie ze 

względu na to, że nie ma polskiego odpowiednika. Jest to czas łączący w pewien sposób 

przeszłość z teraźniejszością. To co go charakteryzuje, to ścisły związek z teraźniejszością, a 

stosujemy go w następujących sytuacjach: 

 czynność, która dopiero co się zakończyła i nie ma podanego konkretnego momentu w 

przeszłości (np. On właśnie wyszedł. - He has just left.); 

 skutek czynności przeszłej widoczny w teraźniejszości (np. Zjadłam dużo i nie jestem 

już głodna. - I have eaten a lot and I'm not hungry any more.); 

 czynność, która rozpoczęła się w określonym momencie w przeszłości, ale trwa do 

chwili obecnej (np. Nie widziałam jej od roku. - I haven't seen her for a year.); 

 czynność, która rozpoczęła się w nieokreślonym momencie w przeszłości, ale trwa do 

chwili obecnej (np. Zawsze ją lubiłam. - I have always liked her.); 

 czynności przeszłe, w których nie zaznaczono kiedy miały miejsce (np. Kupiłam 

samochód. - I have bought a car.) 

 

4. Present Perfect Continuous 

 

Zasady czasu Present Perfect Continuous są podobne do czasu Present Perfect z tą różnicą, że 

Continuous jest formą ciągłą. Stosujemy go w następujących sytuacjach: 

 czynność, która rozpoczęła się w przeszłości i nadal trwa(np. Czekam na Ciebie już 

prawie godzinę. - I have been waiting for you for almost an hour.); 

 skutek czynności przeszłej ciągłej widoczny bądź odczuwalny w teraźniejszości (np. 

Jestem zmęczona, ponieważ biegłam przez 15 minut. - I am tired because I have been 

running for 15 minutes.); 

 

Exercises / Ćwiczenia  

 

I Uzupełnij zdania czasownikami w odpowiednim czasie: 

1. Our neighbour ……………….. chess very well. (play) 

2. My boss ……………………….. on the phone now. (talk) 

3. Tom isn’t at home now. He ……………………… to the club. (go) 

4. Take an umbrella. It ……………………… now but you never know. (not rain) 

5. Mrs Dalton …………………….. to give us homework. (seldom/ forget) 

6. ………………………….. the money that he owns us yet? (Nick / return) 

7. The girl ……………………….  her parents since she went on the camp. (miss) 

8. How long ………………………. law now? (Alice / study) 

9. Look! It ………………………. outside. (snow) 

10. The sun ……………………  in this part of the world. (always / shine) 



11. We ……………………… the Greens to a barbecue yet. (never /invite) 

12. ………………………. much free time after lessons? (Janet / have) 

13. I am not ready. I ……………………… my exercise. (still / write) 

14. …………………………. for us for a long time? (you / wait) 

15. How many books ……………………..  so far? (Tom Clancy / write) 

16. The doctor …………………….  seven patients since 8 a.m. (examine) 

17. Ever since the accident, the man ………………….. in bed. (lie) 

18. They are our guests. They ………………….  with us for five days. (stay) 

19. …………………………  my passport? I don’t know where it is. (anybody / see) 

20. ……………………………   you for help with maths homework? (Rita / ever / ask) 

 

Odpowiedzi: 

1. Plays 2. Is talking  3. Has gone 4. Isn’t raining   5. Seldom forgets   6. Has Nick 

returned   7. Has been missing  8. Has Alice been studying   9. Is snowing    

10. always shines  11. Have never invited   12. Does Janet have   13. Am still writing 

14. Have you been waiting  15. Has Tom Clancy written   16. Has examined  

17. Has been lying  18. Have been staying   19. Has anybody seen  20. Has Rita ever 

asked 

 

 

 

 

opracowanie: 

mgr Magdalena Trzepizur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Zapraszamy do następnego numeru 

!!!

  


