
Lesson 

Topic: Future forms – will/won’t 

 

Zadanie 1 

Zapisz w zeszycie: 

Formy will/won’t  (inaczej czasu Simple Future) używamy gdy 

1. Mówimy o przypuszczeniach dotyczących przyszłości.  (I think that Peter will find a new job 

soon) 

2. Chcemy opisać czynności przyszłe, które nie zostały wcześniej zaplanowane; tzw. 

spontaniczne decyzje. (I think I will watch TV tonight.) 

3. Chcemy wyrazić nadzieję, obietnicę lub prośbę (Will you help me?) 

 Po will/won’t stosujemy czasownik w formie podstawowej (we wszystkich osobach) 

 

Zdanie oznajmujące: 

I/You/He/She /It/We/You/They  will go to the cinema.   

 

Zdanie przeczące: 

I/You/He/She /It/We/You/They   won’t go to the cinema. 

 

Pytanie i krótkie odpowiedzi: 

Will you go to the cinema? Yes, I will. No, I won’t. 

(Zmienia sie tylko osoba a reszta pytania pozostaje zawsze taka sama) 

 

Zadanie 2. 

Wykonaj w zeszycie zadania z will 

Ex1 p.78 – Uzupełnij zdania formą will lub won’t i czasownikiem. 

Ex.3 p.78 – Napisz pytania w zeszycie z wykorzystaniem formy will 

 

 



 

Lesson  

Topic: Future forms: to be going to 

 

Zadanie 1. 

Zapisz w zeszycie notatkę:  

Konstrukcji to be going to używamy gdy: 

1.  Mówimy o zamiarach i planach na przyszłość (I’m going to visit my grandma tonight) 

2. Gdy sytuacja w teraźniejszości jasno wskazuje na to, że coś się wydarzy. (The sky is dark. It is 

going to rain.) 

 

Zdania oznajmujące: 

I am going to play tennis. 

He/She/It is going to play tennis. 

We/You/They are going to play tennis. 

 

Zdania przeczące: 

I am not going to play tennis. 

He/She/It is not  going to play tennis. 

We/You/They are not going to play tennis. 

 

Zdania pytające i krótkie odpowiedzi: 

Am I going to play tennis? Yes, I am. No, I’m not. 

Is he/she/it  going to play tennis? Yes, she is. No she isn’t. 

Are we/you/they going to play tennis? Yes they are. No they, aren’t. 

 

Zadanie 2. 

Wykonaj zadanie ex 1 p.78 z podręcznika (uzupełnij zdania formą: be going to) 



Zadanie 3. Poćwicz zdania z formą: be  going to i z will 

https://wordwall.net/resource/501069/angielski/going 

 

 

 

Lesson  

Topic: Future forms: Present continuous 

 

Zadanie 1. 

Przepisz do zeszytu: 

Czasu Present Continuous używamy aby opisać czynność przyszłą, która została już zaplanowana.  

We are going on a school trip next Monday. (czynność jest zaplanowana na konkretny czas w 

przyszłości) 

 

Zadanie 2. 

Przypomnij sobie „wzór” czasu present continuous (to be +czasownik z – ing) – str.16 w podręczniku. 

 

Zadanie 3. 

Zrób w zeszycie zadanie z podręcznika ex 8 p.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/resource/501069/angielski/going

