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KIEDY UŻYWAMY WYRAŻENIA “USED TO”? 

1.Gdy chcemy powiedzieć o czynnościach lub sytuacjach, które miały miejsce w przeszłości i nie 

trwają do dzisiaj: 

➢ I used to live in France, but now I live in Poland. (Mieszkałem/am we Francji, ale teraz 

mieszkam w Polsce.) 

2.Gdy mówimy o przeszłych przyzwyczajeniach i zwyczajach, których nie mamy obecnie: 

➢ I used to smoke a lot, but then I realised that I have to quit. (Paliłem/am dużo, ale 

uświadomiłem/am sobie, że muszę przestać.) 

3.Gdy chcemy opisać rzeczy, które w przeszłości działy się regularnie, ale w teraźniejszości nie mają 

miejsca: 

➢ I used to work with him in a shop. (Pracowałem/am z nim w sklepie.) 

 

WAŻNE❗ 

Gdy mówimy o jednorazowych wydarzeniach z przeszłości i o dokładnym czasie ich trwania, a także 

wspominamy, ile razy się coś wydarzyło, nie używamy “used to”, a standardowych czasowników w 

Past Simple. 

➢ I went to my favourite restaurant last week. (Poszedłem do mojej ulubionej restauracji w 

zeszłym tygodniu.) 

NOT: I used to to go... ❗ 

 

JAK WYGLĄDA POPRAWNIE ZBUDOWANE ZDANIE Z “USED TO”? 

PODMIOT (subject) + USED TO + CZASOWNIK W BEZOKOLICZNIKU BEZ “TO” (infinitive without to) + 

RESZTA ZDANIA 

➢ They used to play baseball after school. (Oni zwykli grać w baseball po szkole.) 

 

PYTANIA Z “USED TO” WYGLĄDAJĄ NASTĘPUJĄCO: 

DID + PODMIOT (subject) + USE TO + CZASOWNIK W BEZOKOLICZNIKU BEZ “TO” (infinitive without 

to) + RESZTA PYTANIA 

➢ Did you use to bite your fingernails when you were a child? (Czy zwykłeś/aś obgryzać 

paznokcie u dłoni jako dziecko?) 

 



 

PRZECZENIA Z “USED TO” WYGLĄDAJĄ NASTĘPUJĄCO: 

PODMIOT (subject) + DIDN’T USE TO+ CZASOWNIK W BEZOKOLICZNIKU BEZ “TO” (infinitive without 

to) + RESZTA ZDANIA 

➢ I didn’t use to do my homework. (Nie zwykłem/am odrabiać prac domowych.) 

 

BE USED TO AND GET USED TO: 

be used to – być przyzwyczajonym (odnosi się do nawyków) 

get used to – przyzwyczaić się (odnosi się do czegoś co jest dla nas nowe) 

 

1.Te dwa zwroty służą do wyrażenia przyzwyczajenia w różnych czasach. Używamy po nich 

czasownika z końcówką -ing. Oto przykłady: 

PRESENT ➢ I’m used to being at noisy places. (Jestem przyzwyczajony/a do 
przebywania w hałaśliwych miejscach. 

PAST ➢ I was used to getting up very early. (Byłem przyzwyczajony/a do 
wstawania bardzo wcześnie. 

FUTURE ➢ I will get used to living in a big city. (Przyzwyczaję się do mieszkania w 
dużym mieście.  

 

2.Po zwrotach “be/get used to” mogą wystąpić: 

Rzeczownik: 

➢ Are the British used to rainy weather? (Czy Brytyjczycy są przyzwyczajeni do deszczowej 

pogody?) 

➢ I’m used to active life. (Jestem przyzwyczajony/a do aktywnego trybu życia.) 

Zaimek: 

➢ I guess they will quickly get used to her.  (Sądzę, że oni szybko się do niej przyzwyczają.) 

➢ I couldn’t get used to their accent but they quickly got used to mine. (Nie mogłem/am 

przyzwyczaic się do ich akcentu, ale oni szybko przyzwyczaili się do mojego.) 

 

PYTANIA ORAZ PRZECZENIA Z “BE/GET USED TO”: 

Ponieważ be / get used to występują w wielu konstrukcjach, formy pytające i przeczące tworzymy za 

pomocą czasowników posiłkowych: 

➢ Were they used to their old dog? (Czy oni byli przyzwyczajeni do swojego starego psa?) 

➢ I guess they won’t get used to her. (Sądzę, że nie przyzwyczają się do niej.) 

➢ Jim isn’t used to rainy weather. (Jim nie jest przyzwyczajony do deszczowej pogody.) 

 



 

 

 


