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Wyrażanie przyszłości za pomocą: future simple, be going to 

& present continuous. 

 
- Umiem wyrazić przewidywania odnośnie przyszłości. 

- Potrafię powiedzieć o swoich zamiarach i planach na przyszłość. 

Student book p.78-79 
 

Wiem, że dużo materiału przesłałam dziś, ale wierzę, że dasz radę! 

W dużej części to przypomnienie wiadomości z poprzednich lat nauki.  

Chcę, abyś miał/miała dokładne notatki na ten temat w jednym miejscu. 

Możesz sobie podzielić tę lekcję na części. 

Proszę, zrób polecone zadania.  

Na następnej lekcji będziesz dalej ćwiczyć sposób mówienia o tym, co się dopiero wydarzy.  

 
 

 

Zacznijmy od przypomnienia sobie najprostszego sposobu powiedzenia o tym, co  

może się wydarzyć. 

Future simple  
 

WILL='LL / WILL NOT= WON'T 
 

 

*wyrażamy nasze przewidywania, przypuszczenia odnośnie przyszłości: 
 

I'll be a millionaire in fifteen years. /Będę milionerem za piętnaście lat./ 

 

I won’t live in the USA in fifteen years. /Nie będę mieszkać w USA za piętnaście lat./ 
 

I think schools will be closed for the next two months.  
/Uważam, że szkoły będą zamknięte przez następne dwa miesiące./ 
 

I'm sure she'll come to your party. /Jestem pewna, że ona przyjdzie na twoje przyjęcie./ 
 

I expect Tom will fail his exams. /Spodziewam się, że Tom nie zda egzaminów./ 
 

*I hope I'll have a well-paid job in 10 years.  
/ Mam nadzieję, że będę mieć dobrze płatną pracę za 10 lat./ 
 

*We hope there won't be a war in 10 years. /Mamy nadzieję, że za 10 lat nie będzie wojny./ 

 
 

(think-myśleć, uważać, że, be sure- być pewnym, expect- oczekiwać, spodziewać się, 
 

believe – wierzyć, hope- mieć nadzieję- po tych czasownikach używa się WILL/WON’T) 
 

 



* spontaniczne decyzje: 
 

It’s hot in here. I’ll open the window. /Tu jest gorąco. Otworzę okno./ 
 
 

* zamawiamy jedzenie: 
 

I'll have a chicken sandwich.  
 

* wyrażamy groźby, obietnice, propozycje... 
 

Stand still or I'll shoot you! /”Stój, bo strzelę!”/  
 

I promise I won't tell your secret to anyone.  

/Obiecuję, że nikomu nie zdradzę twojej tajemncy./ 
 

I'll help you to wash-up. /Pomogę ci pozmywać naczynia./ 
 

 
Wróć do tekstu o przyszłości filmu (str.77) – czy są tam zdania z WILL? Co one oznaczają? 

 

 

A jeśli jeszcze czujesz się niepewnie z WILL, obejrzyj ten filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=jn3TbvzBzco  

 
 

Zrób teraz zadania z podręcznika 1 i 3 str.78 

Zad. 1 – uzupełnij zdania właściwą formą WILL i czasownikiem z nawiasu. 

Zad. 3 – Ułóż pytania z WILL i odpowiedz na nie zgodnie z prawdą o sobie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jn3TbvzBzco


Teraz przejdźmy do zamiarów. Pamiętasz, co znaczy BE GOING TO? 
 

BE GOING TO = zamierzać 

+ What are you going to do in the evening? /Co zamierzasz robić wieczorem?/  

- I'm going to play a game. /Zamierzam zagrać w grę./ 

- I'm not going to go to the swimming pool. /Nie zamierzam iść na basen./ 

 

Jak tworzymy? – Pamiętaj o czasowniku BE. 

Affirmative Negative Questions 

I am going to work 

You are going to work 

He is going to work 

She is going to work 

It is going to work 

We are going to work 

You are going to work 

They are going to work 

I'm not going to work 

You aren’t going to work 

He isn t going to work 

She isn’t going to work 

It isn’t going to work 

We aren’t going to work 

You aren’t going to work 

They aren’t going to work 

Am I going to work? 

Are you going to work? 

Is he going to work? 

Is she going to work? 

Is it going to work? 

Are we going to work? 

Are you going to work? 

Are they going to work? 

 

*wyrażamy nasze zamiary na przyszłość: 

They're going to buy a new computer. /Zamierzamy kupić nowy komputer./ 

 

*wyrażamy przeświadczenie, że coś nastąpi (na podstawie tego, co widzimy lub wiemy): 

Look out! You're going to slip on the banana skin. 
/Uważaj! Poślizgniesz się na skórce od banana./  
 

Look at the sky. It's going to rain. /Spójrz na niebo. Będzie padać deszcz./   

How pale that girl is! She is going to faint. /Jaka blade jest tamta dziewczyna. Zaraz zemdleje./   

 

 

Przykładowe określenia czasu występujące z wyrażeniem BE GOING TO: 

the day after tomorrow, tomorrow, in two/three days' time, 

next week/month/year itd. 

Podsumowanie: https://www.youtube.com/watch?v=JjmKwB-QRP8 

Zrób teraz zadania z podręcznika 6 i 7 str.78 
 

Odpowiedz w zeszycie zgodnie z prawdą o sobie. 

1 What are you going to do in the afternoon? 

2 What are you going to eat for lunch? 

https://www.youtube.com/watch?v=JjmKwB-QRP8


A jak powiedzieć o tym, co mamy zaplanowane na najbliższą przyszłość i wiemy, że na 

pewno to wydarzy się? 

↓ 

Present continuous 

to ten czas z kotem, pamiętasz? 
t 

We're having a party on Friday evening. / Urządzamy przyjęcie w piątkowy wieczór./ 

I’m meeting Tom on Saturday. /Spotkam się z Tomem w sobotę./ 

I'm going to my dentist at 3 p.m. /Idę do dentysty o 15:00./ 

We're going on holiday next week. /W przyszłym tygodniu jedziemy na wakacje./ 

+ What are you doing this afternoon? /Co robisz dziś po południu?/ 

 
 

Wyrażenia charakterystyczne:  

today, this afternoon, tomorrow, next week,next month, in three weeks… 
 

Jeśli nadal masz kłopot ze zrozumieniem tych informacji, obejrzyj: 

https://www.youtube.com/watch?v=_ijisUEakxI.  

 

Zrób teraz ćwiczenie 8 str. 79 

Uzupełnij zdania zgodnie z prawdą o sobie. Użyj present continuous. 
 

1. ……….at the weekend. 

2. Tomorrow morning ………. 

3. ……………….this summer. 

4. ………………..on Thursday afternoon. 

5. ………………..at 5 p.m. on Friday. 

Prześlij te zdania do środy 22 kwietnia. 

 

Pozostałych zadań nie musisz przesyłać.  

Możesz je później samodzielnie sprawdzić (odpowiedzi są na samym dole). 

Powodzenia, 

M.Jaczyńska 

https://www.youtube.com/watch?v=_ijisUEakxI


1/78 

1 will direct 

2 will see 

3 won’t enjoy 

4 Will they release 

5 will probably win 

  

 

3/78 

1. Will you pass all your exams? 

- Yes, I will. / No, I won't. 
2. Will you go to England next year? 

- Yes, I will. / No, I won't. 

3.Which bands will be popular next year? 
4. Will your teacher give you a lot of homework? 

- Yes, she will. / No, she won't. 

 

6/ 78 

1. I am going to download…. 

2. They are going to see... 

3. Jim is going to visit... 

4. Are you going to finish…? 

5. I'm going to invite…. 

 

7/78 

1. It's going to rain. 

2. They are going to film a scene. 

3. She's going to cry. 

4. She's going to jump. 

5. He's going to get up. 

 

8/79 

1. I'm travelling… 
2. Are you giving…? 

3. My friend Alex is meeting… 

4. I'm not taking…. 
5. Are we eating…? 

 


