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Czas

Tłumaczenie

Wielu ludzi myśli, że kawa jest
niezdrowa.

PS3

Present
Simple

Many people think that coffee is
unhealthy.

Herbata smakuje najlepiej z
cukrem.

PS2

Present
Simple

Tea tastes best with sugar.

Kobiety z natury widzą i czują
więcej, niż mężczyźni.

PS2

Present
Simple

Women, by nature, see and feel
more than men.

Szefowa naszego wydziału
zawsze o mnie “zapomina”,
kiedy przydziela premie.

PC3

Present
Continuous

The head of my department is
always “forgetting” about me
when she plans bonuses.

Zegarki robione na zamówienie
zawsze kosztują więcej niż
zwykłe.

PS2

Present
Simple

Custom-made watches always
cost more than those regular
ones.

Kocham psy, ale nie znam
akurat tej rasy.

PS3

Present
Simple

I love dogs, but I don’t know this
breed.

Gary? Od jak dawna tu
czekasz?

PPC1

Present
Perfect
Continuous

Gary? How long have you been
waiting here?

Moja współlokatorka zawsze
zapomina zamknąć drzwi na
klucz!

PC3

Present
Continuous

My roommate is always
forgetting to lock the door!

Co roku szczepimy naszego
kota na wściekliznę.

PS1

Present
Simple

We get our cat vaccinated
against rabies every year.

Pracujemy razem od lat, więc
wiem, że on nie mówi po
angielsku.

PPC1 Present
+PS3+ Perfect
PS1
Continuous
+Present
Simple

We have been working together
for years so I know he doesn’t
speak English.

Próbuję znaleźć jakieś
informacje o tym nowym
premierze w internecie, ale nie
mogę nic znaleźć.

PC1

Present
Continuous

I am trying to find some
information on the new Prime
Minister but I can’t find anything.

Normalnie nie jem kolacji tak
późno, ale dzisiaj świętujemy z
mężem naszą piątą rocznicę
ślubu.

PS1+
PC2

Present
Simple +
Present
Continuous

Usually I don’t eat dinner that
late, but today we are
celebrating our 5th wedding
anniversary.

Nie widuję się z nią od czasu
zakończenia szkoły.

PP1

Present
Perfect

I haven’t seen/met her since
graduation.

Już od dziesiątek lat wielu
naukowców bada związki
dolegliwości zdrowotnych z
funkcjonowaniem
psychologicznym człowieka.

PPC1

Present
Perfect
Continuous

Many researchers have been
studying the relationships
between health problems and
human psychological functioning
for decades.

Marzę o własnym domu od
zawsze.

PP1

Present
Perfect

I have always dreamt of my own
house.

