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CZASY INDICATIVO (tryb oznajmujący)

1

PRESENTE

czas teraźniejszy

habl-o
habl-as
habl-a
habl-amos
habl-áis
habl-an

com-o
com-es
com-e
com-emos
com-éis
com-en

viv-o
viv-es
viv-e
viv-imos
viv-ís
viv-en

UŻYCIA

* obecne czynności
Estudio farmacia.

* czynności stałe
Entreno 3 días a la
semana.

* prawdy ogólne
La tierra gira alrededor
del sol.

* przyszłe, zaplanowane
wydarzenia
Mañana me voy de
compras.

PRETÉRITO PERFECTO

czas przeszły, złożony,
dokonany

he
has
he + participio

hemos (-ado/-ido)
habéis
han

UŻYCIA

* wydarzenia przeszłe,
nieokreślone w czasie -
bez określania kiedy
Ha llegado una carta.

* wydarzenia przeszłe
związane z
teraźniejszością
Esta mañana he comido
un bocadillo.

* pytanie/mówienie o
doświadczeniach
osobistych z
określeniami: ya,
todavía, nunca, no

PRETÉRITO
INDEFINIDO

czas przeszły, prosty,
dokonany

habl-é
habl-aste
habl-ó
habl-amos
habl-asteis
habl-aron

com/viv-í
com/viv-iste
com/viv-ió
com/viv-imos
com/viv-isteis
com/viv-ieron

UŻYCIA

* wydarzenia przeszłe
określone w czasie
Ayer comí un bocadillo
con jamón.

* zaznaczenie okresu
czasu w przeszłości
De 2004 a 2007 trabajé
en una escuela.

* ocenienie/określenie
przeszłych wydarzeń
Fue una fiesta muy
divertida.

PRETÉRITO
IMPERFECTO

czas przeszły, prosty,
niedokonany

habl-aba
habl-abas
habl-aba
habl-ábamos
habl-abais
habl-aban

com/viv-ía
com/viv-ías
com/viv-ía
com/viv-íamos
com/viv-íais
com/viv-ían

UŻYCIA

* opis osób/tło wydarzeń
do sytuacji wyrażonych
czasem
Indefinido/Perfecto
Estaba viendo la tele
cuando sonó el teléfono."

* rozpamiętywanie
przeszłości określonej w
czasie i wyrażonej w
Indefinido
En 2015 vivía en Los
Angeles. Trabajaba en un
restaurante.

PRETÉRITO
PLUSCUAMPERFECTO

czas (za)przeszły,
złożony, dokonany

había
habías
había + participio
habíamos (-ado/-ido)
habíais
habían

UŻYCIA

* wydarzenie
(zaprzeszłe)
poprzedzające inne
wydarzenie/czynności w
przeszłości
Cuando entró todos se
habían ido.

PRETÉRITO ANTERIOR

czas zaprzeszły

hube escrito

UŻYCIA

wyszło z użycia

FUTURO IMPERFECTO
(simple)

czas przyszły, prosty,
niedokonany

hablar/comer/vivir-é
hablar/comer/vivir-ás
hablar/comer/vivir-á
hablar/comer/vivir-emos
hablar/comer/vivir-éis
hablar/comer/vivir-án

UŻYCIA

* czynność przyszła (w
mowie potocznej
zastępowany ir +
bezokolicznik)
Mañana viajaré a
España.

* przypuszczenie,
prawdopodobieństwo
Estará en su casa.

* wyrażanie
niepewności,
wątpliwości
¿Vendrá conmigo?

FUTURO PERFECTO
(compuesto)

czas przyszły, złożony,
dokonany

habré
habrás
habrá + participio
habremos (-ado/-ido)
habréis
habrán

UŻYCIA

*czynność w przyszłości,
która wydarzy się przed
inną
czynnością/wydarzenie
m w przyszłości [do
jakiegoś momentu w
przyszłości coś się
wydarzy]
A fin de vacaciones Juan
habrá mudado a
EE.UU.

https://hiszpanskiodreki.pl/lekcje-online/


HISZPAÑSKIODRĘKI.pl

CZASY INDICATIVO (tryb oznajmujący)

2

* o przeszłości w narracji
(użycie czasu
teraźniejszego do
opowiadania minionych
wydarzeń)
En 1948 muere
Mahatma Gandhi.

* bezpośredni rozkaz
¡Tú te vas!

OKREŚLENIA CZASU

zwykle, ogólnie,
generalnie :)

Nunca he visto
Barcelona.

OKREŚLENIA CZASU

esta
mañana/tarde/noche/fin
de semana/semana;
este mes/año etc.;
hasta ahora;
¿Alguna vez?;
hace un rato/ 5
minutos/tres horas;
esta vez;
durante + okres czasu;
últimamente;
una vez/muchas veces;
en mi vida;
hace un
momento/rato/poco;
hoy;
nunca;
toda su vida;
siempre;
jamás;
hasta ahora;
por fin;
aún no;
ya;
todavía;
no;
brak wyrażenia
czasowego odnoszącego
się do przeszłości

OKREŚLENIA CZASU

el lunes/mes/año
(pasado);
każdy dzień
tygodnia/miesiąc inny
niż dzisiaj;
ese/aquel día/mes/año
etc.;
anteayer;
ayer;
anoche;
anteanoche;
el otro día;
un día;
una vez/5 veces etc.;
la última vez;
aquella vez;
en 1999;
en navidad (święta w l.
pojedynczej, w
konkretnym terminie);
de X a X;
hace unos días/un mes;
a finales del año pasado;
durante + okres czasu;
konkretny okres czasu w
przeszłości

* opowiadanie o
zwyczajach w
przeszłości
Cuando era pequeña
comía muchas dulces.

* opis przeszłości
Era un bosque muy
oscuro.

* wyrażanie uprzejmości
QUERÍA
Quería un café con leche,
por favor.

* opis dwóch czynności
jednocześnie w
przeszłości
Yo estaba leyendo un
libro mientras él tocaba
el piano.

OKREŚLENIA CZASU

todas las semanas;
normalmente;
diariamente;
frecuentemente;
los + (dni tygodnia w l.
mnogiej) lunes;
en + (pory roku) verano/
(święta w l. mnogiej)
navidades;
todos los días/meses/
etc.;
por las mañanas/ tardes;
varias veces por
semana/mes;
antes; en navidades;
kiedy okres czasu
powtarza się (wyrażenia
z liczbą mnogą) w
przeszłości

OKREŚLENIA CZASU

nunca antes;
hasta hoy;
que había visto en mi
vida

OKREŚLENIA CZASU OKREŚLENIA CZASU

luego;
pronto;
más tarde;
en el año…;
este mes;
mañana;
la próxima semana = la
semana que viene;
el próximo viernes = el
viernes que viene;
dentro de tres días/dos
meses/un año

OKREŚLENIA CZASU

para febrero/el siguiente
verano/[+ okres czasu, w
znaczeniu „do jakiegoś
momentu” coś się
wydarzy];
cuando + subjuntivo;
antes de + okres czasu;
dentro de + okres czasu;
okres czasu + ya;
określony moment w
przyszłości
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