Zllyia twierdzące

Czasu Past Simple uzywamy:
. mowiąc o zdarzeniach lub sytuacjach,
które miały miejsce
i zakończyły się w przeszłości:
He sold his car yesterday.
. opowiadając o następujących po sobie
wydarzeniach:
Anne finished her homework and went to visit her frtend.
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Czasu Past Continuous uzywamy:
. opisując czynności, które trwały w
określonym momencie
w przeszłości:

|/H

e/She/|t

on the phone for
two hours.

We/You/They

At midnight l was still tossing and turning in my bed.
. mówiąc ozwyczajach lub sytuacjach przejściowych
w przeszłości:

Zdania przeczące
l/He/She/lt

At that time Bethany was studying law at Cambridge.
Were you living on your own when you were a student?

. mówiąc o czynnościach lub stanach
w przeszłości,podczas
których nastąpiły inne, krótsze zdarzenia (które wyrazamy
w czasie Past Simple):
Mark and Ruth were dancing when l came in.

the Matura exam.
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to the teacher.
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Mówiąc o stanach i czynnościach zakończony ch, używamy
zwykle czasu Past Simple, a nie Past Continuous, nawet jezeIi
te zdarzenia się powtarzały lub trwały przez dłuższyczas:
Even if she was in a bad mood, she tried (nie: wag+rying)
to joke with us,
We went (nie: were3'oing) to the park every day last
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Czasu Past Perfect uzywamy:
. opisując zdarzenia z przeszłości w
kolejności niechronolo,
gicznej (wtedy czas Past Per{ect wskazuje, że dana
czynność
poprzedzała inne czynności wyrazone w czasie Past
Simple).

On the way to school l remembered that l had left my
history book at home, (drugie zdarzenie miało mie,lsce

wcześniej niż pierwsze)
When we got home, everybody had already gone to
s/eep, (drugie zdarzenie miało miejsce *.r"śii"1ni,
pierwsze)

Wyrazenia used to używamy:
. mówiąc o stanach (np.: be, have,
believe, /ike) i czynnościach,
które powtarzały się w przeszłości,ale nie występują
obecnie:
Tom used to read a lot. (terazjuz tego nie robi albo
robi

to rzadko)
l

didn't use to eat crisps when l

was

a child.
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Jezeli mówimy o czynnościach lub stanach, ktore zdarzały
się nieregularnie, bądźjezeli nie chcemy podkreślać zmtar,
w stosunku oo przeszłosci, uzywamy czasu Past
Simp|e:
l earned a lot of money. (nie wiadomo, czy się
to zmien..:
Wyrazenie used to odnosi się tylko do przeszłości.Mówiac
o obecn i.e powta rzających s ię czyn nościach, u.y*u.y .ru.
Present Simple:

Did you use to play tennis on Sundays?
No, / used to play tennis on Mondays.
Now l play tennis on Thursdays.
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