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POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM ROZSZERZONY

UNIT 1  Present tenses   
KLUCZ ODPOWIEDZI

ANALYSE I
Przykład A: Have you got a dog?
Przykład B: pytanie dotyczy wyglądu.
Przykład C:  A – doświadczenie życiowe;  

C – wykonywana praca

Zadanie 1.
1.1. A 1.2. B 1.3. C 1.4. A 1.5. A 1.6. C

ANALYSE I
Przykład A:  In oznacza, że mamy zaplanowany pobyt w tym 

miejscu za dwa miesiące, for – że zostajemy w tym 
miejscu od teraz przez dwa miesiące.

Przykład B:  tak, zdanie to może oznaczać, że czynność będzie 
nadal kontynuowana.

Przykład C:  wtedy, kiedy odnosi się do czynności a nie stanu  
(I’m thinking – zastanawiam się, rozważam).

Zadanie 1.
1.1. are fitting a new / have been fitting a new
1.2. have been feeling ill
1.3. are spending summer holidays
1.4. are thinking of moving out
1.5. is hearing a witness
1.6. hardly ever take a bus

ANALYSE II
Przykład A:  My brother has had this laptop for a month /  

two months / a year.
Przykład B:  do wcześniej zaplanowanego kalendarza /  

grafika / rozkładu.
Przykład C:  odnosi się do stanu, który zaczął się  

w przeszłości i nadal trwa.

Zadanie 2.
2.1. B 2.2. B 2.3. C 2.4. C 2.5. B 2.6. B

ANALYSE II
Przykład A:  w tym przypadku right now odnosi się  

do czynności tymczasowej, która może trwać przez 
jakiś czas.

Przykład B:  jest to zmiana, która jest łatwo zauważalna  
i dzieje się na naszych oczach.

Przykład C:  wtedy, kiedy odnoszą się do czynności, a nie stanów 
(taste – smakować lub próbować).

Zadanie 2.
2.1. I am not going to
2.2. are getting longer and longer
2.3. is hearing
2.4. are you smelling
2.5. has known my father since
2.6. have been cleaning

ANALYSE III
Przykład A:  odnosi się do czynności rutynowej, wykonywanej 

regularnie.
Przykład B: prawie nigdy, bardzo rzadko.
Przykład C: odpowiedź A.

Zadanie 3.
3.1. B 3.2. A 3.3. A 3.4. A 3.5. B 3.6. B

ANALYSE III
Przykład A:  należy użyć czasu Present Perfect (It’s the first time  

I have...).
Przykład B:  since oznacza moment początkowy; może łączyć się  

z wyrazem lub określeniem (yesterday, 5 o’clock, last 
year) lub zdaniem (I moved here) oznaczającym 
moment, w którym rozpoczęła się dana czynność  
lub stan.

Przykład C: uczucie irytacji, złości, gniewu.

Zadanie 3.
3.1. usually has dessert
3.2. am always forgetting
3.3. has not jumped
3.4. has not been redecorated for
3.5. since he started (painting)
3.6. are building more and more


