
 

 

Lesson 

Topic: Future Tense - “will” and “going to” czas przyszły.  

 ZAPISZ LUB WKLEJ NOTATKĘ DO ZESZYTU: 

 

I. WILL – używamy gdy: 

a)  decydujemy się coś zrobić w czasie mówienia 

 

A: What would you like to drink, sir?   Co pan życzy sobie do picia? 

B: I will have a glass of milk, please.   Poproszę szklankę mleka. 

b)  Przewidujemy, że coś wydarzy się  w odległej przyszłości 

 

A: The bridge is not so safe.   Ten most nie jest bezpieczny. 

B: Yes. One day it will break down.  Tak, pewnego dnia sie zawali. 

c) posługujemy się następującymi czasownikami: 

 Believe , expect , hope , think , wonder , I’m sure , I’m afraid ...etc 

( wierzyć, oczekiwać, mieć nadzieję, myśleć, zastanawiać się, być pewnym, obawiać 

się … czyli czasowniki związane z naszym umysłem i emocjami ) 

I believe he will pass the exam.    Wierzę, że on zda egzmin. 

I hope he won’t leave us.    Mam nadzieję, że nas nie opuści. 

I am afraid he will fail the exam.   Obawiam się, że obleję egzamin. 

Do you think they will divorce?   Jak myślisz, rozwiodą się? 

 

d) wyrażamy obietnicę, (nie) zamiar 

I will study medicine at university.  Będę studiował medycynę 

I will stop going to the casino.  Przestanę chodzić do kasyna.  

e)radzimy lub wyrażamy nasze życzenia 

Will you turn on the lights?  Skręć na światłach. 

f) wyrażamy konieczność, a nie zamiar 

You will have to pay a fine if you don’t pay your tax on time. 

    g) jako groźbę 



 

 

Study hard or you will fail.    Ucz się więcej bo oblejesz. 

 

h) prosimy, zaproszamy i oferujemy 

 

Will you shut the door, please? (Request)   Czy możesz zamknąć drzwi?  

Will you come to the cinema with me? (Invitation) Czy pójdziesz ze mną do kina. 

That bag looks very heavy. I will help you. (Offer) Pomogę Ci. 

BUDOWA:  

a) twierdzenie 

I, you, she, he, it, we, they + will + czasownik ( forma bezokolicznika ) 

b) przeczenie 

I, you, she, he, it, we, they + won’t + czasownik ( forma bezokolicznika ) 

c) pytania 

Will + I, you, she, he, it, we, they + czasownki ( forma bezokolicznika ) 

 

 

II. GOING TO  - używamy gdy: 

a) mówimy o zaplanowanym działaniu 

 

A: There is a good movie on TV tonight.  Dzisiaj jest dobry film w TV. 

B: Yes. I know. I am going to watch it.  Wiem, będę ogląać. 

 

A: Why is Betty in a hurry?   Dlaczego Betty się spiesz? 

B: Because she is going to meet her brother at the station at six. 

 

b)   przewidujemy najbliższą  przeszłości co do której mówca jest pewny gdyż są 

jakieś znaki: 

 

 

She is standing at the edge of the cliff, she is going to fall. Stoi na skraju urwiska, 

spadnie. 

 

I feel terrible. I think I am going to be ill. Źle się czuję. Myślę, że będę chory. 



 

 

 

 

 

BUDOWA: 

a) twierdzenie 

I am, she, he, it (is ), you, we, they ( are ) + czasownik ( - ing ) 

b) przeczenie 

I am not, she, he, it ( isn’t ), you, we, they ( aren’t ) + czasownik ( - ing ) 

c) pytanie 

Am I, ( is ) she, he, it, ( are ) you, we, they + czasownik ( - ing ) 

 WYKONAJ ZADANIA I ICH ROZWIĄZANIE PRZEŚLIJ NA ADRES: 

filipskae@gmail.com 

 ZADANIE 3 i 6/61 – podręcznik. 

 KARAT PRACY: 

1. Philipp ____________________ 15 next Wednesday. (to be) 

2. They ____________________ a new computer. (to get) 

3. I think my mother ____________________ this CD. (to like) 

4. Paul's sister ____________________ a baby. (to have) 

5. They ____________________ at about 4 in the afternoon. (to arrive) 

6. 'I haven't got my phone.' 'That's OK. ____________________ you mine.' 

7. Look! The coach ____________________ ! Run or we'll miss it. 

8. A: Did you buy bread? 

B: Oh, no! I forgot to buy it. I ____________________ to buy some. 

9. A: Where are you going? 

B: I ____________________ some shopping. 

10. Tomorrow morning, I _____________________(be) fishing with him. I've just 

decided it. 

11. This bloody car ____________________ (not start) ! 

12. I ____________________ (buy) vegetables at the supermarket. 

13. I ________________ (finish) my homework later tonight. 

14. Frank _________________ (take) a two week holiday next year. 

15. We probably __________________(not/go) to the party next week. 
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