
Dzień dobry. 

Witam klasę 6! 

Temat: I have lived here for 5 years. – Present Perfect with for and since. 

Do tej pory mówiliśmy, że przy użyciu czasu Present Perfect wyrażamy: 

• doświadczenia życiowe 

• czynności, które właśnie/dopiero co się zakończyły. 

 

Dziś powiemy sobie o kolejnej sytuacji , w której musimy zastosować ten czas. 

Oto przykłady wybrane z tekstu My secret identity. (podręcznik str. 92) 

I have had a pilot’s licence since 2008. – Mam licencję pilota od 2008. 

I have been an artist for  two years. – Jestem artystą od 2 lat. 

I have lived in New York for six months. – Mieszkam w Nowym Jorku od 6 miesięcy. 

Czasem Present Perfect opisujemy czynności, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do 

chwili obecnej. 

Określamy również, od jak dawna czynność trwa/ma miejsce. 

 

Użycie for/since – od (kiedy): 

 

Oba wyrażenia znaczą w j. polskim od (kiedy) ale używa się ich z różnymi określeniami czasu. 

for – od (okresu czasu) 

np. for 2 weeks – od 2 tygodni, for a month  - od miesiąca, for a long time – od dłuższego 

czasu 

since – od ( punktu/ momentu w czasie) 

np. since Monday – od poniedziałku, since 1988 – od roku 1988, since my birthday – od 

moich urodzin. 

 

Jeśli możesz wydrukuj notatki i wklej do zeszytu pod tematem lub przepisz je starannie. 

 

Ćwiczenie 1. 

Aby poćwiczyć zastosowanie for/ since, narysuj tabelkę w zeszycie i wykonaj ćwiczenie 3 str. 

93 z podręcznika. 



 

FOR SINCE 

six days, 
 
 

Tuesday, 

 

Ćwiczenie 2. 

Podręcznik str. 93, ćw. 5 

Dokończ zdania. Napisz o sobie. Przykłady wpisz do zeszytu. 

Ćwiczenie 3. 

Przetłumacz podane zdania na język angielski. Napisz tłumaczenia w zeszycie 

przedmiotowym. 

Pamiętaj o użycie czasu Present Perfect (have/ has + 3 forma czasownika) oraz poprawnym 

zastosowaniu wyrażeń for/ since. 

 

Jestem nauczycielem od 10 lat. 

Sue ma swój samochód od zeszłej soboty. 

Moja mam uczy się angielskiego od 2017 roku. 

Mam psa od Świąt Bożego Narodzenia. 

Uczymy się zdalnie od 9 tygodni. 

 

Zadanie domowe (obowiązkowe). 

Zeszyt ćwiczeń str. 67 

Wykonaj ćwiczenia 3,4 i 6, aby utrwalić dzisiejszą lekcję. 

Niczego nie odsyłaj!       

Pozdrawiam wszystkich. 

Do usłyszenia w poniedziałek. 

AK 

 

 


