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Czasownik “przyjść” i “przychodzić”
A
Czasownik: przyjść
(verb: to come)
Liczba pojedyncza
(singular)
Ja przyjdę
Ty przyjdziesz
On / ona / ono przyjdzie

Liczba mnoga
(plural)
My przyjdziemy
Wy przyjdziecie
Oni / one przyjdą

Na przykład:
(for example:)
Ja przyjdę do ciebie.
(I will come to you.)
My przyjdziemy do fryzjera.
(We will come to the hairdresser.)
(This verb we use for future simple, because the verb means that we are not at the place, but
we will come to the place.)
Czasownik: przychodzić
(verb: to come)
Liczba pojedyncza
(singular)
Ja przychodzę
Ty przychodzisz
On / ona / ono przychodzi
Na przykład:
(for example:)
Ja przychodzę do ciebie codziennie.
(I come to you everyday.)
My przychodzimy do fryzjera raz na miesiąc.

Liczba mnoga
(plural)
My przychodzimy
Wy przychodzicie
Oni / one przychodzą
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(We will come to the hairdresser, once a month.)
(We use this verb for simple present, because the verb is used to show repetition, habit or
generalization.)

B
Formy czasowe, kiedy używamy “przyjść” i “przychodzić”?
(Time phrases, when we use “przyjść” and “przychodzić”?)
Zwykle, czasami,
codziennie, zawsze,
często, nigdy nie, raz w
miesiącu, raz w tygodniu
(usually, always, often,
rarely, never)

Dziś, za 5 minut, za
godzinę, zaraz, teraz, w
tym momencie, akurat,
jutro
(today, in 5 minutes, in
hour, in next minutes,
now, actually, just now)

przychodzić

przyjść

Na przykład:
(for example:)
Ja przyjdę teraz.
(I will come now.)
Ja przychodzę do siostry codziennie.
(I come to sister every day.)
My przyjdziemy bez pieniędzy jutro.
(We will come without money tomorrow.)
On przychodzi do baru często.
(He comes to the bar often.)

ZADANIA
12.1 Uzupełnij zdania używając czasownika “przyjść”.
(Complete the sentences using the verb “przyjść”.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ja …przyjdę.. na lekcję.
Czy wy ……….. dziś na seans filmowy?
Ty ……….. po rower teraz.
My……….. z miasta.
On ……….. z dyskoteki w nocy.
Mama ……….. po córkę do szkoły za godzinę.
Dziewczyny ……….. z chłopakami.
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12.2 Uzupełnij zdania używając czasownika “przychodzić”.
(Complete the sentences using the verb “przychodzić”.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ja …przychodzę.. na lekcję codziennie.
My …………… na mecz co miesiąc.
Wy codziennie …………... ze szkoły późno.
Dlaczego ty nie …………... na kurs?
On zawsze …………... z pracy do domu na pieszo.
Mama …………... po syna do szkoły.
Chłopcy …………... zwykle z dziewczynami.

12.3 Odpowiedz na pytania.
(Answer the questions .)
1.
2.
3.
4.

Czy przychodzisz po książki, do biblioteki? ………Tak, ja przychodzę…..
Czy przyjdziesz na lekcję polskiego?
………………………………..
Czy przychodzisz do pracy w piątek?
………………………………..
Czy przyjdziesz do babci na kawę?
………………………………..
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ODPOWIEDZI
12.1
2.przychodzisz 3.przychodzimy 4.przychodzicie 5.przychodzi 6.przychodzi 7.przychodzą
12.2
2..przychodzimy 3.przychodzicie 4.przychodzisz 5.przychodzi 6.przychodzi 7.przychodzą
12.3
Własne odpowiedzi typu: “tak, ja daję” lub “nie, ja nie daję.”

