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Wstęp

Czasowniki są duszą języka. Także angielskiego. Każde angielskie zdanie zawiera
czasownik, co najmniej jeden, a czasami nawet więcej niż jeden. (Oczywiście są
nieliczne specyficzne wyjątki, kiedy zdanie może się obejść bez czasownika, ale to
rzadkość, więc nie będziemy się tu tym zajmować).
Każdy może uczyć się języka obcego. Ale inteligentni ludzie uczą się go w inteligentny sposób. Co jest nam najbardziej potrzebne w języku obcym? Oczywiście to, co
jest w nim najczęściej używane! To taka droga „na skróty”.
Język potoczny wbrew pozorom nie zawiera nieogarnionej, ogromnej liczby wyrazów.
Im szybciej i lepiej chcemy się nauczyć angielskiego, tym bardziej powinniśmy zwracać uwagę na naukę w odpowiedniej kolejności. Im coś jest używane częściej, tym
ważniejsze jest, żebyśmy to jak najszybciej opanowali.
Znajdziesz tu 144 najczęściej używane czasowniki w całym języku angielskim. Zanim nauczysz się kolejnych, warto dobrze opanować właśnie te.
Kto ustalił akurat taką kolejność?
Podana w tej książce kolejność opiera się z grubsza na trzech niezależnych od
siebie źródłach. Pierwsze z nich to Macmillan Essential Dictionary, drugie to The
Longman Communication 3000 (lista najczęściej używanych słów w języku angielskim mówionym i pisanym), a trzecie to lista najczęściej używanych czasowników
angielskich opublikowana przez Sheffield University. Przeanalizowano miliony angielskich tekstów i rozmów i po prostu policzono, które słowa występują w angielskim najczęściej. Poszczególne listy częstotliwości różnią się tylko nieznacznie,
więc bez problemu znalazłyśmy „złoty środek” i złożyłyśmy je w jedną wspólną
nieco zmodyfikowaną listę, którą tu prezentujemy.
Książka adresowana jest do wszystkich uczących się angielskiego – od samego początku nauki do poziomu B2. Początkujący dowiedzą się dzięki niej, które czasowniki są najważniejsze, najpotrzebniejsze, najczęściej używane, a bardziej zaawansowani doszlifują swoją wiedzę i zobaczą te czasowniki „w akcji” także w znacznie
bardziej skomplikowanych konstrukcjach.
Wbrew tytułowi nie ograniczamy się tak naprawdę tylko do 144 czasowników (choć
te 144 opisujemy rzeczywiście wyjątkowo dokładnie). Nie do uniknięcia były liczne
„skoki w bok” i spojrzenie przy okazji na różne inne ważne czasowniki, bo aż szkoda
by było nie skorzystać z tej sposobności i nie podać jeszcze innych ważnych informacji czy też pomocnych dla czytelnika skojarzeń.

7

Wstęp
Z drugiej jednak strony niemożliwością było opisanie wszystkiego dotyczącego każdego poszczególnego czasownika. Łatwo sobie wyobrazić, że te 144 najczęściej
używane angielskie czasowniki występują w setkach rozmaitych kontekstów i znaczeń. Tak naprawdę o większości z nich można by napisać całą osobną książkę.
Dlatego skupiłyśmy się na najważniejszych i najciekawszych informacjach z punktu
widzenia Polaka uczącego się angielskiego.
Pamiętajmy o wielkim bogactwie słownikowym języka angielskiego i traktujmy poznawanie jego zawiłości jako ciekawą przygodę dostarczającą nam intelektualnej
przyjemności i prowadzącą do coraz lepszego posługiwania się językiem angielskim oraz rozumienia native speakerów.
Znajdziesz w naszej książce dużo informacji na temat najczęściej używanych 144
czasowników angielskich. Nie jest ona jednak kompletnym kompendium wiedzy na
ich temat. Podane znaczenia czasowników nie wyczerpują wszystkich możliwości.
Staramy się pokazać najważniejsze i najbardziej popularne znaczenia czasowników,
wyrażeń, w których one występują, przyimków, z którymi występują, czasowników
frazowych, które tworzą. Jednak nie wyczerpujemy wszystkich możliwości ze względu na objętość książki. Te znaczenia/zwroty/idiomy itp., które tu przedstawiamy, są
naszym autorskim wyborem, na który ma wpływ nasze osobiste doświadczenie ich
używania w anglojęzycznym środowisku.
Potraktuj ten zaprezentowany tu zbiór czasowników jako skrzynię pełną skarbów.
To są Twoje osobiste 144 skarby języka angielskiego. Każdy z nich jest śliczny
i wartościowy jak diament. Przyjrzyj się każdemu z osobna, zaprzyjaźnij się z nimi,
polub je.
Będą Ci już zawsze towarzyszyły w języku angielskim.
Powodzenia w nauce życzą autorki
Agnieszka Drummer
Beata Williamson
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be – być

1

be – by
być
Pełna odmiana czasownika „be” jest w rozdziale na temat czasu Present Simple.
Czasownik nieregularny
forma czasu przeszłego

imiesłów przeszły

z końcówką -ing

was/were

been

being

Jest to również czasownik posiłkowy używany do tworzenia czasu Present Continuous,
Past Continuous, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous, Past
Perfect Simple, Past Perfect Continuous, strony biernej i okresów warunkowych.

PROSTE
I am tired.

Jestem zmęczony.

Are you ok?

Jak się masz? Czy wszystko OK?

How is life?

Jak się masz?

There is something in my eye.

Mam coś w oku.

It is nice.

To miłe.

How far is it to the station?

Jak daleko jest do stacji?

Be quiet!

Bądź cicho!

TRUDNE
You are being weird.

Zachowujesz się dziwnie, to do ciebie
niepodobne.

If I were you I wouldn’t do it.

Nie robiłbym tego na twoim miejscu.

If it wasn’t for her I wouldn’t be alive.

Nie żyłbym już, gdyby nie ona.

You are not to tell anybody!

Masz nikomu nie mówić!

It is said that fizzy drinks are not good
for you.

Mówi się, że napoje gazowane nie są
zdrowe.

It would have been good if not for you.

Wszystko byłoby wtedy dobrze, gdyby
nie ty.
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be – być

IDIOMY/ZWROTY
So be it.

Niech tak będzie.

Let him be.

Zostaw go w spokoju.

If his previous film is anything to go
by then the new one will be a flop.

Jeśli będzie podobnie jak z jego
poprzednim filmem, to możemy się
spodziewać, że ten nowy okaże się
klapą.

I am snowed under.

Jestem po uszy w pracy.

Czasowniki frazowe
Czasownik

Znaczenie

Przykład

Tłumaczenie

be after

szukać

What are you after?

Czego szukasz?

be down with

być na coś chorym

I am down with flu.

Mam grypę.

be on about

starać się powiedzieć What are you on
about?

Co chcesz
powiedzieć?

be up

wstać z łóżka

Are you up?

Wstałeś?

be up for

cieszyć się na

I am up for the trip.

Cieszę się na
wycieczkę.

be up to

być w stanie coś
zrobić

She is up to the job.

Ona jest w stanie
wykonać tę pracę.

be up to

robić coś (w pytaniu,
kiedy coś się nam
wydaje dziwne,
podejrzane, lecz
także pytając o plany)

What are you two
up to?
What are you up to
tonight?

Co wy dwoje robicie?

wyjść

I have finished work
and I am off.
Where are you off to?

Skończyłem pracę
i wychodzę.
Dokąd wychodzisz?

be off

Jakie masz plany na
wieczór?

CIEKAWE
¼ Szanowny Panie, czy ludzie na
Sir, would the people of the earth be
without woman? They would be scarce,
ziemi istnieliby bez kobiety? Byliby
sir, almighty scarce.
rzadkością, ogromną rzadkością.
– Mark Twain
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have – mieć
To be, or not to be: that is the question. ¼ Być albo nie być, oto jest pytanie.
– William Shakespeare
But in this world nothing can be said to ¼ Ależ na tym świecie o niczym nie
można powiedzieć, że jest pewne,
be certain, except death and taxes.
oprócz śmierci i podatków.
– Benjamin Franklin
¼ Nie boję się umrzeć, tylko nie chcę
Not that I’m afraid to die, I just don’t
być obecny, kiedy to się wydarzy.
want to be there when it happens.
– Woody Allen

2

have – m
mieć
W znaczeniu „mieć” czasownik „have” jest czasownikiem stanu (str. 269).
Jest on również czasownikiem posiłkowym (str. 269) służącym do utworzenia czasów, które mają w swojej nazwie „Perfect”.
forma czasu przeszłego

imiesłów przeszły

z końcówką -ing

had

had

having

PROSTE
He has a nice house.

On ma ładny dom.

They have two children.

Oni mają dwoje dzieci.

I would like to have a new car.

Chciałbym mieć nowy samochód.

I don’t have a very good memory for
names.

Nie mam zbyt dobrej pamięci do
imion.

„Mieć” znaczy również czasownik „have got”. Różnica pomiędzy nimi jest wyłącznie
gramatyczna. Czasownik „have” zachowuje się jak każdy inny czasownik w czasie Present Simple, czyli tworzy pytania i przeczenia za pomocą operatorów „do”
i „does”. Czasownik „have got” tworzy pytania przez inwersję.
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have – mieć

Budowa na przykładzie zdania „have got a laptop” – mieć laptopa
Zdanie
twierdzące
forma skrócona

Zdanie twierdzące

Tłumaczenie

Zdanie pytające

Tłumaczenie

I (you/we/they)
have got a laptop.

I’ve got a laptop.

Mam laptopa.

Have you (I/we/they) got
a laptop?

Czy ty masz laptopa?

He (she/it) has got
a laptop.

He’s got a laptop.

On ma laptopa.

Has he (she/it) got
a laptop?

Czy on ma laptopa?

Krótka odpowiedź
twierdząca

Krótka
odpowiedź
przecząca

Yes, I (you/we/they)
have.

No, I (you/we/they)
haven’t.

I (you/we/they)
have not got
a laptop.

I (you/we/they) haven’t Nie mam laptopa.
got a laptop.

Yes, he (she/it) has.

No, he (she/it)
hasn’t.

He (she/it) has
not got a laptop.

He (she/it) hasn’t got
a laptop.

Zdanie
przeczące

Zdanie przeczące
forma skrócona

Tłumaczenie

On nie ma laptopa.

Czasownik „have to” znaczy „musieć”. Jest omówiony na str. 262 w rozdziale na
temat czasowników modalnych. Czasownik „have” ma dużo innych znaczeń poza
„mieć”. W tych innych znaczeniach nie jest czasownikiem stanu, lecz akcji (str. 270).
Oto najbardziej popularne z nich:
have a drink

napić się

have dinner/breakfast/lunch

jeść obiad, śniadanie, lunch

have a party

urządzić przyjęcie

have a cigarette

palić papierosa

have a try

spróbować

have a nice time

miło spędzić czas

What time are we having dinner?

O której będziemy jeść obiad?

Let’s have a party!

Urządźmy przyjęcie!

She is having a cigarette outside.

Ona pali papierosa na zewnątrz.

Bunjee jumping is fun. Why don’t you
have a try?

Skakanie na bunjee to frajda. Może
spróbujesz?

Did you have a nice time on holiday?

Czy miło spędziłeś czas na wakacjach?
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have – mieć

TRUDNE
I won’t have this any more!

Nie będę więcej tego tolerować!

She had him answer the phone.

Powiedziała mu, żeby odebrał telefon.

I will have it ready in a moment.

Za chwilę będę to miał gotowe.

Thank you for having me!

Dziękuję za gościnę!

Czasownik „have” jest częścią wyrażenia „have something done”, które oznacza,
że ktoś coś dla nas robi. Wyrażenie to jest omówione w części poświęconej stronie biernej.
I am having my car repaired.

Ktoś mi naprawia samochód.

IDIOMY/ZWROTY
I have done with it.

Skończyłem z tym.

Is there any more cake to be had?

Czy jest jeszcze ciasto? / Czy można
chcieć jeszcze trochę ciasta?

You’ve had it!

No to się doczekałeś! / Będziesz miał
za swoje!

I am tired. I’ve had it!

Jestem zmęczony, mam tego dość!

I have butterflies in my stomach.

Mam tremę.

Czasowniki frazowe
Czasownik

Znaczenie

Przykład

Tłumaczenie

have something on

mieć coś na sobie,
mieć ubrane

Did you see what she
had on?

Czy widziałaś, co ona
miała na sobie?

have around/round

przyjmować (gości)

Who did you have
around/round last
night?

Kto u ciebie był wczoraj
wieczorem?

have in

mieć (np. w domu)

Have you got milk in?

Masz w domu mleko?

have over

gościć

Let’s have him over
for lunch.

Zaprośmy go na lunch.
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do – robić

CIEKAWE
Continental people have sex life; the ¼ Ludzie na kontynencie mają życie
English have hot-water bottles.
seksualne, Anglicy mają termofory.
– George Mikes
Where is the wisdom we have lost in ¼ Gdzie jest mądrość, którą zagubiliśmy
w wiedzy? Gdzie jest wiedza, którą
knowledge? Where is the knowledge
zagubiliśmy w informacji?
we have lost in information?
– T.S. Eliot
¼ To najdziwniejsze życie, jakie
This is the strangest life I have ever
kiedykolwiek poznałem.
known.
– Jim Morrison
¼ Nie możesz dać innym tego, czego nie
You cannot give to others what you
have not given to yourself first.
dałeś najpierw sobie.
– Jeffrey Fry

3

do – ro
robić
robi
Czasownik nieregularny. Również czasownik posiłkowy, używany do tworzenia pytań
i przeczeń w czasie Present Simple.
forma czasu przeszłego

imiesłów przeszły

z końcówką -ing

did

done

doing

PROSTE
What do you do?

Czym się zajmujesz?

What is she doing here?

Co ona tutaj robi?

Let’s do it!

Zróbmy to!

Have you done your homework?

Czy odrobiłeś zadanie domowe?

I like doing nothing.

Lubię nic nie robić.
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do – robić
Jest jeszcze jeden czasownik, który znaczy „robić” – make.

Kiedy użyć „do”, a kiedy „make”? Najogólniej mówiąc, „make” oznacza robienie
czegoś, czego rezultat jest fizycznie widoczny, „wyprodukowanie” jakiejś rzeczy fizycznie istniejącej, np. „make a sandwich” – „zrobić kanapkę”, a „do” robienie
czegoś, co nie istnieje fizycznie/realnie, np. „do business” – „prowadzić interesy”,
ale jest od tej zasady sporo wyjątków. Poniżej znajdziesz najczęstsze wyrażenia
z „do” i „make”:
Wyrażenia z „do”

Tłumaczenie

Wyrażenia z „make”

Tłumaczenie

do business

prowadzić interesy

make a list

zrobić listę

do damage

wyrządzić szkody

make room

zrobić miejsce

do shopping

robić zakupy

make a complaint

złożyć skargę

do somebody’s best

starać się, jak
najbardziej się może

make a phone call

zadzwonić

do exercise

ćwiczyć

make an appointment

umówić się

do wonders

czynić cuda

make arrangements

poczynić ustalenia

do harm

robić krzywdę

make plans

robić plany

do a job

wykonywać pracę

make a mistake

zrobić błąd

do work

pracować

make noise

hałasować

do somebody
a favour

wyświadczyć
przysługę

make an offer

zaoferować

do homework

odrabiać zadanie

make a confession

wyznać

do somebody justice

oddać komuś
sprawiedliwość

make money

zarabiać pieniądze

do research

prowadzić badania

make progress

robić postępy

do somebody good

dobrze komuś zrobić

make a decision

zdecydować

do housework

wykonywać prace
domowe

make excuses

znaleźć wymówkę

do well

dobrze się wieść

make somebody
welcome

przywitać kogoś
serdecznie

do badly

źle się wieść

make an escape

uciec

do cleaning

sprzątać

make sure

upewnić się

do ironing

prasować

make a discovery

dokonać odkrycia

do the washing-up

zmywać naczynia

make friends

zaprzyjaźnić się

do laundry

robić pranie

make fun of

wyśmiewać się z

do nothing

nic nie robić

make an enquiry

dowiadywać się

do something new

robić coś nowego

make a suggestion

zaproponować
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do – robić

TRUDNE
Go for a walk. It will do you good.

Idź na spacer. To ci dobrze zrobi.

We don’t do cigarettes.

Nie sprzedajemy papierosów. / Nie palimy
papierosów.

He was done for theft.

Został ukarany / Poszedł do więzienia za
kradzież.

Do as you think best.

Rób, co uważasz za najlepsze.

Have/Are you done?

Skończyłeś?

What do you do for a living?

Z czego żyjesz? Czym się zajmujesz?

IDIOMY/ZWROTY
do a runner

uciec

Nothing doing!

Nie ma mowy!

Do you mind?

(Użyjemy tego zwrotu, kiedy denerwuje nas
to, co ktoś robi).

This/That/It will do.

Tyle/To wystarczy.

This knife will do.

Ten nóż będzie dobry.

Czasowniki frazowe
Czasownik

Znaczenie

Przykład

Tłumaczenie

do in

zabić

The gang member did him in. Zabił go członek gangu.

do up

zapiąć

Do your coat up.

Zapnij płaszcz.

do with

chcieć

I could do with a cup of tea.

Mam ochotę na filiżankę herbaty.

do without

obejść się bez

I can’t do without
a computer.

Nie mogę się obejść bez
komputera.

CIEKAWE
Hollywood doesn’t let you do better. ¼ Hollywood nie pozwala ci robić lepiej.
They just let you do more.
Oni po prostu pozwalają ci robić
– Robert Mitchum
więcej.
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will
Ask not what your country can do for ¼ Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla
ciebie – pytaj, co ty możesz zrobić dla
you – ask what you can do for your
swojego kraju.
country.
– John F. Kennedy
¼ Zrób to lub nie! Zdecyduj!

Do or don’t! Decide!
– Nabil N. Jamal

Anyone who says that they love you, ¼ Jeśli ktoś mówi, że cię kocha,
poczekaj i zobacz, co dla ciebie zrobi.
wait and see what they do for you.
– Vikrant Parsai

4

will
Czasownik posiłkowy służący do tworzenia czasów Future Simple, Future Continuous, Future Perfect Simple i Future Perfect Continuous
Czasownik modalny

PROSTE
I will be working tomorrow.

Jutro będę pracować.

He hopes he will win.

On ma nadzieję, że wygra.

Will you open the window, please?

Proszę, otwórz okno.

Don’t smoke, will you?

Nie pal, OK?

Will it be ok if I leave early?

Czy mógłbym wyjść wcześniej?

She will not agree to this.

Ona się na to nie zgodzi.

Will you marry me?

Wyjdziesz za mnie?

TRUDNE
That will be all.

To by było na tyle.

Everybody will tell you the same.

Wszyscy powiedzieliby ci to samo.
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will

Will you listen to me!

Ależ wysłuchaj mnie!

The doorbell is ringing. That will be the
postman.

Dzwonek do drzwi dzwoni. To pewnie
listonosz.

If you will let him have anything he
wants of course he will be spoilt.

Jeśli upierasz się dawać mu, cokolwiek
sobie zażyczy, oczywiście będzie rozpuszczony.

The door won’t open.

Drzwi się nie chcą otworzyć.

Zwróć uwagę na stosowanie „shall” i „will” omówione w rozdziale na temat czasu
Future Simple.

IDIOMY/ZWROTY
If he wins I will never hear the end
to it!

Jeśli wygra, w kółko będzie o tym
mówił!

Are you coming with me? I will not
take no for an answer.

Idziesz ze mną? Nie przyjmuję
odmowy.

CIEKAWE
¼ Mam prawo pozostać agresywnym.
I have the right to remain violent.
Everything I say can and will be used
Cokolwiek mówię, może być i będzie
against you.
użyte przeciwko tobie.
– Eminem
¼ Ci, którzy mówią „nie możesz” i „nie
The ones who say “you can’t” and
“you won’t” are probably the ones
zrobisz” czegoś, to prawdopodobnie ci,
that are scared that you will.
którzy boją się, że to zrobisz.
– Ziad K. Abdelnour
Always do your best. What you plant ¼ Zawsze staraj się, jak możesz
now you will harvest later.
najlepiej. To, co posadzisz dzisiaj,
– Og Mandino
zbierzesz później.
Look deep into nature, and then you ¼ Patrz głęboko w naturę, a wtedy
będziesz wszystko lepiej rozumieć.
will understand everything better.
– Albert Einstein
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