
os + tabela
zrobiłam I ordered pizza.
robiłam I was ordering pizza when...
robię ogólnie I always order pizza on weekends.
robię teraz I'm ordering pizza.
zrobię I think I will order pizza!
będę robić I will be ordering pizza, do you want anything?

os + MV 
I should Powinnam...
I could Mogłam/Potrafiłam... Mogłabym...
I can Mogę/Umiem/Potrafię...
I would Ja -bym... 
I must Muszę...
I may / might Prawdopodobnie/Może 
                         (mogę/coś zrobię...)

GRAMATYKA
+ struktury/konstrukcje gramatyczne

os + MV have + III/Ved

I should have III Powinnam była (coś wtedy zrobić)
I could have III Mogłam (kurczę) (coś wtedy zrobić)
I would have III Ja -bym (coś wtedy zrobiła)
I must have III Pewnie (chyba) (coś wtedy zrobiłam)

os + have/has III/Ved
(PRESENT PERFECT)
zrobiłam (just, already, never/ever/before, recently,
lately, yet, so far, because (bo coś zrobiłam) 
robię coś do teraz (for/since)

os + have been Ving
(PRESENT PERFECT
CONTINUOUS)
robiłam (just, already, never/ever/before, recently,
lately, yet, so far, because (bo coś robiłam)
robię coś do teraz (for/since)

os + had III/Ved 
(PAST PERFECT)
(najpierw) zrobiłam (spośród 2 czynności przeszłych
w zdaniu)
I had eaten breakfast and I went to work.

os + had been Ving
(PAST PERFECT
CONTINUOUS)
(najpierw) robiłam
I had been watching TV and I went to sleep.

wyj. nr 1 Jeśli (if) 
+ Present Simple

wyj. nr 2 Gdyby (if) dot. przeszłości 
                           + Past Perfect
If you had gone for a walk in the morning, you would have met your new neighbour.

If you come on time, we won't miss the train.



You'd better (You had better) + V       lepiej żebyś (coś zrobił)
You'd better listen to her! Lepiej żebyś jej słuchał!

I used to + V / I would + V                      zwykłam (coś kiedyś robić)
I used to eat a lot when I was younger. = I would eat a lot when I was younger.
Dużo jadłam, kiedy byłam młodsza./Zwykłam dużo jeść, gdy byłam młodsza.

I was/am used to + Ving  byłam/jestem przyzwyczajona (do robienia czegoś)
I am used to working under pressure. Jestem przyzwyczajona do pracy (pracowania) pod presją.

Unless you + present simple                 o ile nie/chyba, że / Jeżeli nie
You will fail the exam unless you study more. Nie zdasz egzaminu, chyba że będziesz się uczyć więcej.

Provided (that) / Providing (that) + present simple     pod warunkiem, że
You'll learn English providing (that) you study really hard. 
Nauczysz się angielskiego pod warunkiem, że będziesz się naprawdę intensywnie uczyć.

I was/am about to + V                             już miałam coś zrobić/zaraz coś zrobię
I was about to call him when suddenly somebody knocked at the door.
Już miałam do niego zadzwonić gdy nagle ktoś zapukał do drzwi.
I am about to explode! Zaraz wybuchnę.

I was/am supposed to + V                      miałam/mam (coś zrobić)
I was supposed to do my homework but I ran out of time. Miałam zrobić zadanie domowe, ale zabrakło mi czasu.
I know I'm supposed to say something but I'm speechless. Wiem, że mam coś powiedzieć ale brak mi słów.

If I were to + V                                           gdybym miała (coś zrobić)
If I were to choose, I would prefer chicken. Gdybym miał wybierać, wolałbym kurczaka.
*If I were... to "gdybym była" (2 conditional) np. If I were younger, I would do it. Gdybym był młodszy, zrobiłbym to.

I was/am/will be expected to + V        oczekiwano/oczekuje się/będzie się 
                                                                      oczekiwać ode mnie (że coś zrobię)
I was expected to do something but I gave up. Oczekiwano, że coś zrobię, ale poddałem się.
I am expected to finish it by tomorrow. Oczekuje się, że skończę to do jutra.
I will be expected to provide high quality. Oczekuje się, że zapewnię wysoką jakość./Będą oczekiwać wysokiej jakości.

I was/am going to + V                             zamierzałam/zamierzam (coś zrobić)
*używane także zamiast Future Simple (will V) gdy "coś zrobię" bo zaplanowałam lub gdy przewidujemy, że "coś się
stanie/ktoś coś zrobi" w oparciu o widoczne/niekwestionowane fakty/przesłanki. 
Don't swing on your chair - you're going to crack your head open! Nie bujaj się na krześle - roztrzaskasz sobie głowę!

In spite of/Despite + Ving                      pomimo/mimo, że
In spite of being sick, she went to work. Pomimo choroby poszła do pracy.

Struktury/konstrukcje gramatyczne


