UNIT 1 Present tenses
Klucz:
ANALYSE I (Suggested answers)

EXAM PRACTICE

Przykład 1: zdanie musiałoby być w czasie Present Continuous
i informować o tym, czym mama jest zajęta w tej
chwili, np. She’s watching a ﬁlm / She’s working on her
computer / She’s making dinner (now / at the moment)

Zadanie 1.

Przykład 2: zdanie musiałoby dotyczyć czynności stałej,
regularnej, rutynowej, np.: My mother walks to work
every day / My mother usually walks to work
Przykład 3: słówko today
Przykład 4: kiedy mówimy o czynności wąchania, np.: I’m smelling
the ﬂowers / Why are you smelling the soup?
Przykład 5: kiedy czynność jest zaplanowana, umówiona
i ustalona, i będzie miała miejsce w niezbyt odległej
przyszłości
Przykład 6: na przykład My mother knows my father very well
Przykład 7: należy dodać określenie wskazujące na to, kiedy
dokładnie czynność się odbyła, np.: Bob is really
unhappy – he failed his driving test yesterday / the day
before / last week
Przykład 8: do opisu tego, co się dzieje na ilustracji, używamy
czasu Present Continuous
Przykład 9: since last month / since 2019 / since the beginning of the
year / since my birthday
Przykład 10: It’s the ﬁrst time I eat jest dosłownym tłumaczeniem
zdania

ANALYSE II (Suggested answers)
Przykład 1: nie, zdanie to jest gramatycznie niepoprawne;
I know my best friend Jim very well
Przykład 2: ponieważ zdanie dotyczy wydarzenia, które co roku
odbywa się w tym samym czasie; take an exam można
użyć w odniesieniu do zaplanowanego na najbliższy
czas egzaminu, np. I’m taking my English exam
tomorrow
Przykład 3: czasownika think w czasie Present Simple zazwyczaj
używamy, by mówić o swojej opinii na dany temat,
np.: I think jazz music is boring, i w tym znaczeniu
nie możemy go użyć w czasie Present Continuous
Przykład 4: odpowiedź pierwsza, która jest niepoprawna,
jest dosłownym tłumaczeniem z języka polskiego
i może nasuwać się nam jako bardziej naturalna
Przykład 5: pytania zaczynającego się od when, które dotyczy
wydarzenia z przeszłości, nie zadamy w Present
Perfect, a w Past Simple
Przykład 6: odpowiedź pierwsza, która jest niepoprawna,
jest dosłownym tłumaczeniem z języka polskiego
i może nasuwać się nam jako bardziej naturalna
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1.1. soup tastes
1.2. am taking
1.3. are you watching
1.4. Paul has taken
1.5. is moving house
1.6. Does Karen prefer

Zadanie 2.
2.1. play the guitar
2.2. he has found
2.3. is thinking of
2.4. are you watering
2.5. Do they meet
2.6. are preparing for

Zadanie 3.
3.1. are
3.2. wearing
3.3. wears
3.4. looks

Zadanie 4.
4.1. does it cost
4.2. have you had
4.3. belong to
4.4. in Edinburgh since
4.5. have never tried
4.6. always clean
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Exercise 1

Exercise 9

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

Suggested answers:
9.1. am staying
9.2. have been here for
9.3. to stay
9.4. has got / has / lives in
9.5. There are
9.6. has got / has
9.7/8. cycling, running, jogging, swimming, sightseeing, etc.
9.9. go to / visit
9.10. meet

since
a
for
near
really
with
small
lots
walk
working

Exercise 3

Exercise 11

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Suggested answers:
a) the period of time – when the writer arrived, how long they
have been there, how long they are going to stay there, and
how long something lasts / Past Simple (with ago), Present
Perfect (with for and since), going to or Future Simple (with
for), Present Simple (with last)
b) permanent or temporary place to stay; description of the place
/ Present Simple or Present Continuous; Present Simple (with
has and there is / there are)
c) routines and habits; having fun for a short time / Present
Simple; Present Continuous (with have fun and enjoy oneself )

lasts
have been
for
I’m staying
live
go
watch
I’m enjoying

Exercise 5
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

came
lasts
am staying
live
sit
talk
happened
don’t understand
am having

Exercise 7
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.

have been
came
spend
are living / are staying
spend
do
play
talk
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