Czasownik "być" w czasie teraźniejszym
Angielski czasownik "be" (bi) czyli "być" ma w czasie
teraźniejszym tylko trzy formy:
am (em), is (yz), are (ar). Zmieniają się one w zależności od
użytej osoby. Najlepiej nauczyć się odmiany tego czasownika
na przykładzie prostego zdania, np. "I am happy" znaczy "Ja
jestem szczęśliwy".

Ja jestem szczęśliwy.

I am happy. (aj em hepi)

Ty jesteś szczęśliwy.
Wy jesteście
szczęśliwi.

You are happy. (ju ar hepi)

On jest szczęśliwy.

He is happy. (hi yz hepi)

Ona jest szczęśliwa.

She is happy. (szi yz hepi)

Ono jest szczęśliwe.

It is happy. (yt yz hepi)

My jesteśmy szczęśliwi We are happy. (łi ar hepi)
Oni są szczęśliwi.
One są szczęśliwe.

They are happy. (dej ar hepi)

Zdania przeczące:
Zdania przeczące tworzymy poprzez dodanie słowa "not" po
odpowiedniej formie czasownika "be" (am, is, are), np. "I am
not hungry" znaczy "Ja nie jestem głodny".

Ja nie jestem głodny. I am not hungry. (aj em not hangri)
Ty nie jesteś głodny.
Wy nie jesteście
głodni.

You are not hungry. (ju ar not hangri)

On nie jest głodny.

He is not hungry. (hi yz not hangri)

Ona nie jest głodna.

She is not hungry. (szi yz not hangri)

Ono nie jest głodne.

It is not hungry. (yt yz not hangri)

My nie jesteśmy
głodni.

We are not hungry. (łi ar not hangri)

Oni nie są głodni.
One nie są głodne.

They are not hungry. (dej ar not
hangri)

Pytania:
Pytania tworzymy poprzez przestawienie odpowiedniej formy
czasownika "be" (am, is, are) na początek zdania, np. w zdaniu
twierdzącym "She is hungry" (Ona jest głodna) zamieniamy
kolejnością dwa pierwsze wyrazy (podmiot i orzeczenie) i
otrzymujemy pytanie "Is she hungry?" (Czy ona jest głodna?).
Uwaga! W języku angielskiem nie zaczynamy pytania od słowa
"czy", tylko od czasownika. "Is she hungry?" dosłownie znaczy
"Jest ona głodna?". Zwróć też uwagę na to, że słowo "I" (ja)
jest zawsze pisane wielką literą, nawet w środku zdania.
Proces zamiany miejscami podmiotu z orzeczeniem nazywamy
INWERSJĄ

Czy ja jestem głodny?

Am I hungry? (am aj hangri)

Czy ty jesteś głodny?
Are you hungry? (ar ju hangri)
Czy wy jesteście głodni?
Czy on jest głodny?

Is he hungry? (yz hi hangri)

Czy ona jest głodna?

Is she hungry? (yz szi hangri)

Czy ono jest głodne?

Is it hungry? (yz yt hangri)

Czy my jesteśmy
głodni?

Are we hungry? (ar łi hangri)

Czy oni są głodni.
Czy one są głodne.

Are they hungry? (ar dej hangri)

Czasownik TO BE - formy długie i krótkie
W języku mówionym w zdaniach twierdzących i przeczących
zdecydowanie częściej stosuje się formy skrócone, które
polegają na tym, że opuszcza się jedną samogłoskę i mówi się
nieco inaczej i szybciej, np. zamiast "I am" (aj em) mówimy
"I'm" (ajm).

forma pełna

forma skrócona

przykładowe zdanie

I am (aj em)

I'm (ajm)

I'm hungry.

You are (ju ar)

You're (jor)

You're happy.

He is (hi yz)

He's (hiz)

He's hungry.

She is (szi yz)

She's (sziz)

She's happy.

It is (yt yz)

It's (yts)

It's hungry.

We are (łi ar)

We're (łia)

We're happy.

They are (dej ar)

They're (deja)

They're hungry.

I am not (aj em not)

I'm not (ajm not)

I'm not hungry.

You are not (ju ar not) You aren't (ju arent)

You aren't happy.

He is not (hi yz not)

He isn't (hi yznt)

He isn't hungry.

She is not (szi yz not)

She isn't (szi yznt)

She isn't happy.

It is not (yt ys not)

It isn't (yt yznt)

It isn't hungry.

We are not (łi ar not)

We aren't (łi arent)

We aren't happy.

They are not (dej ar
not)

They aren't (dej
arent)

They aren't hungry.

Ćwiczenia:

1. Uzupełnij luki popawnymi formami czasownika “to be”:

I …… hungry.
You …….. happy.
He …….. hungry.
She …….. hungry.
It ……… hungry.
We ……… hungry.
They …….. hungry.
Eve …….. hungry.
Eve and Paul …….. happy.
Peter ……. hungry.
Carol and Eve …….. happy.
Patricia and I ……. hungry.
A dog ………. happy.
A dog and a cat ……… hungry.
Eve, Paul and I …….. happy.

2. Przepisz podane zdania używając skróconej formy czasownika
„to be”:
3. Przepisz podane zdania tworząc formę przeczącą:
4. Przepisz zdania tworząc pytania:

