
1.1.11. The Past Perfect Tense 

 

HAD + III FORMA / ED 

 

a) Operator (had) używany jest do tworzenia zdań pytających i przeczących, np.: 

 

I hadn’t spoken Russian before 1980. 

Had she seen him before she moved to Copenhagen? 

 

b) Końcówki: 

 

1. w czasownikach regularnych (patrz.1.1.4.b) dodajemy końcówkę –d (jeżeli 

czasownik kończy się na –e) lub –ed (w pozostałych przypadkach), np.: 

 

serve – served  work – worked     

 

2. w czasownikach nieregularnych stosujemy trzecią formę, np.: 

 

go – gone see – seen do – done 

 

c) Przysłówki/wyrażenia przysłówkowe: 

 

before, after, already, just, for, since, till/until, when, by, by the time, never. 

 

d) Użycie czasu: 

 

o dla czynności, które wydarzyły się przed innymi czynnościami przeszłymi 

lub przed określonym czasem w przeszłości, np.: 

 

She had learnt English before she moved to London. 

I had never been to Vienna before 1990. 

She had done all the shopping by the time he arrived. 

 

o dla czynności, które zakończyły się wcześniej w przeszłości i których skutek 

był widoczny w poźniejszej przeszłości, np.: 



 

He was happy as he had passed a very important exam. 

She was sad because her boyfriend had dumped her. 

 

Ćwiczenie 1 

Wstaw czasowniki w nawiasach w Past Perfect lub Past Simple. 

 

1. He (cook) dinner before she (come) back home. 

2. She (graduate) from Poznań University before she (leave) for the US? 

3. I never (see) him before last week. 

4. After she (finish) work, she (meet) some friends of hers. 

5. She (not can) go to Paris yesterday because she (break) her leg. 

6. After I (watch) the film, I (go) to bed. 

7. She (tell) me they (know) each other for 10 years. 

8. They (deny) that they (see) him before. 

9. When I (arrive) at the airport, the plane already (take off). 

10. When she (learn) that he (betray) her, she (want) to take revenge on him. 

 

Ćwiczenie 2 

 Przetłumacz poniższe zdania na język angielski. 

 

1. Kiedy spotkałem Bill’a, był w mundurze. Powiedział, że od 5 lat był żołnierzem. 

2. On przyznał się, że podłożył ogień pod domem teściowej. 

3. Tania powiedziała, że jej ojciec zmarł zanim ona przyszła na świat. 

4. Zanim obejrzałem Hamleta w teatrze, przeczytałem go w oryginale. 

5. Oni zdali sobie sprawę, że ich sąsiedzi okradli ich. 

6. Zanim kupiłem sobie nowy samochód, sprzedałem stary. 

7. Do roku 1995 nigdy nie byłem za granicą. 

8. Piotr przypomniał sobie, że zapomniał wyprowadzić psa na spacer. 

9. Urodziła bliźniaki zanim wyszła za Daniela. 

10. Po tym jak wypiła dwie butelki wina, miała zawroty głowy. 

 

 

 

 

 



1.1.12. The Past Perfect Continuous Tense 

 

HAD BEEN + ING 

 

a) Operator (had) używany jest do tworzenia zdań pytających i przeczących, np.: 

 

Had she been working for this company for 5 years before she moved to Brighton? 

 

They hadn’t been teaching French for 2 years before they moved to Paris. 

 

b) Do czasownika dodajemy końcówkę –ing (patrz.1.1.2.b i e) i  

           poprzedzamy go słówkiem been, np.: 

 

John had been sleeping for 2 hours when she entered his bedroom. 

 

c)  Typowe przysłówki/wyrażenia przysłówkowe: 

 

before, after, for, since, till/until, when, by, by the time. 

 

d)  Użycie czasu: 

 

� dla czynności, które odbywały się i trwały przez jakiś czas przed innymi czynnościami 

przeszłymi lub przed określonym czasem w przeszłości, np.: 

 

William had been smoking for 15 years before he died of lung cancer. 

 

After Jennifer had been studying Russian for 7 years, she decided to marry Ivan. 

 

Ćwiczenie 1 

Wstaw czasowniki w nawiasach w Past Perfect Continuous lub Past Simple. 

 

1. The roads (be) very slippery because it (rain) all night. 

2. My mother (work) at school for 30 years before she (retire). 

3. It (sleet) for 4 days when suddenly the sun (come) out. 

4. He (read) a newspaper for half an hour when he (fall) asleep. 



5. After they (jog) for 40 minutes, they (feel) dead beat. 

6. By the time she (enter) for the contest, she (diet) for half a year. 

7. He was sent to prison since he (traffic) in drugs for the last 2 years. 

8. The company (trade) in tea for 10 years when suddenly it was closed down. 

9. She (stand) guard over him for 2 hours when suddenly he (fall) into the river. 

10. After it (snow) heavily for 7 days, she couldn’t get into town by car.  

 

 

Ćwiczenie 2 

 Przetłumacz następujące zdania na język angielski. 

 

1. Krzyczała na swoje dzieci przez 15 minut, kiedy nagle straciła głos. 

2. Zanim jej dzieci zasnęły, opowiadała im bajkę o złotej kaczce przez 20 minut. 

3. Do roku 2003 udzielałem prywatnych lekcji przez 7 lat. 

4. Robiła zakupy od 2 godzin, kiedy zgubiła portfel. 

5. Po tym jak kaszlał od 2 dni, zabrała go do szpitala. 

6. Oszczędzał przez 5 lat, zanim kupił ten motocykl. 

7. Używała tej maści od 2 miesięcy, kiedy pojawiła się dziwna wysypka. 

8. Po tym jak zażywał narkotyki od 5 lat, dowiedział się, że był chory na AIDS. 

9. Zanim przystąpili do swoich egzaminów, uczyli się angielskiego od 10 lat. 

10. Ukrywał się przez 6 lat, zanim wpadł w sidła. 

 


