
Materiał do realizacji w tygodniu 11-15 maja 

Temat 1-3: Sposoby określania przyszłości. 

Poniższą notatkę możecie wpisać do zeszytu lub wydrukować i wkleić. Na pewno 

się przyda na przyszłość ☺ 

1. Present Simple 

Tak, tak to czas teraźniejszy... Jednak to właśnie takich form czasownika 

używa się, gdy mówimy o rozkładach jazdy autobusów, pociągów, 

samolotów, o planach zajęć, grafikach itp. 

What time does the plane land? 

O której ląduje samolot? 

(pytamy o samolot, który wyląduje np. 
za 4 godziny) 

What time do you finish tomorrow? 
O której jutro kończysz? 

(lekcje, zajęcia - one zależą od planu) 

We leave at 7 in the morning 
and arrive at the hotel at 9 in the 

evening. 

Wyjeżdżamy o 7 rano i przyjeżdżamy do 
hotelu o 9 wieczorem. (harmonogram 

wycieczki) 

The conference finishes at 2.30, so we 
should be able to catch our train. 

Konferencja kończy się o 2.30, więc 
powinniśmy dać radę złapać pociąg. 

Which platform does the 4.15 
train leave from? 

Z którego peronu odjeżdża pociąg o 
4.15? 

The play doesn't start until 10, so we 

have plenty of time. 

Przedstawienie nie zacznie się przed 10, 

więc mamy sporo czasu. 

 

2. Present continuous 

Tego czasu używamy, gdy chcemy powiedzieć o czymś, co jest już 

ustalone w przyszłości. Zostały już podjęte jakieś kroki w danym celu. 

 
We are leaving on a trip to Italy tomorrow. 

Wyjeżdżamy jutro na wycieczkę do Włoch. 
(bilety kupione, wszystko spakowane, zbiórka 
o 8 rano) 

I can't see you on Tuesday afternoon. I'm 
seeing a customer. 

Nie mogę się z tobą zobaczyć we wtorek 
popołudniu. Mam spotkanie (widzę się) z 
klientem. 

The President is having lunch with his 
advisory board and then he is meeting the 
managers. 

Prezes najpierw ma lunch ze swoimi 
doradcami, a potem spotyka się z 
managerami. 
(informuje sekretarka o harmonogramie dnia 
prezesa jakiejś firmy) 

I'm playing tennis tomorrow morning so I Gram jutro rano w tenisa, więc nie mogę się z 



can't meet you. tobą spotkać. 

Are you doing anything at the weekend? 
Robisz coś w weekend? (masz już jakieś 
plany?) 

 3. will: 

• wyrażamy chęć zrobienia czegoś (sami lub obiecujemy za kogoś): 

I will help you with your homework. 
Pomogę ci w pracy domowej. 
(wyrażamy chęć, oferujemy coś) 

She will call this bank for you. Ona dla ciebie zadzwoni do tego banku. 

I will show you! Ja ci pokażę! 

• ukazujemy możliwość wydarzenia się czegoś, spekulujemy, ale 

mówimy o rzeczach, których nie do końca jesteśmy pewni 
(wyrażamy subiektywne opinie). W tym przypadku w zdaniach 

często pojawiają się słowa: think, feel, hope, promise, imagine 

I think they won't mind helping 
you. 

Myślę, że oni nie będą mieli nic przeciwko, żeby ci pomóc. 
(tak sądzę, bo znam tych ludzi, ale może się przecież 
zdarzyć, że nie będą mieli czasu) 

He hopes this song will be in 
the charts. 

On ma nadzieję, że ta piosenka będzie na listach 
przebojów. (ale nie wie tego na pewno) 

• podejmujemy decyzję w momencie mówienia o czymś, często 

spontanicznie: 

Well, I'm busy today. I can't help 
you, you see... Ugh, all right. Stop 

crying! I will look for these books for 
you! 

No wiesz, ja jestem dzisiaj zajęta. Nie 

mogę ci pomóc, rozumiesz... No dobrze! 
Przestań płakać! Poszukam ci tych książek! 

• mówimy o określonych czynnościach w przyszłości - często 

potwierdzając informację dotyczącą planów, godziny, itp: 

I'll meet you there at 8 then. No to spotykamy się tam o 8. 

All right. So I'll see you at lunch. Dobrze, to spotkam się z tobą na lunchu. 

 

4. To be going to 

To wyrażenie pozwala przekazać informację o naszych planach na 

przyszłość. Jeśli chcemy powiedzieć, że coś zrobimy i jest to już 

przemyślana decyzja, to użyjemy 'going to'. 



I am going to start learning 

French. 

Zamierzam się zacząć uczyć francuskiego. (i dlatego 

szukam kursu) 

She is going to apply for 

this job. 
Ona zamierza starać się o te pracę. (dlatego pisze CV) 

They are going to promote 

him. 
Oni go awansują. (wszystko na to wskazuje) 

RÓŻNICA: 

Present Continuous vs 'going to' 

I'm buying a new computer 
tomorrow. 

Jutro kupuję komputer. 
(właściwie to już tylko jadę go odebrać) 

I'm going to buy a new computer 
tomorrow. 

Zamierzam kupić jutro komputer. 
(ale jeśli żaden mi nie będzie odpowiadał, to poczekam do 
następnego tygodnia) 

 

Poniższe zdania wpiszcie do zeszytów przedmiotowych w całości uzupełniając 

je właściwą formą wyrażającą przyszłość. Na lekcji w przyszłym tygodniu 

połączymy się online w celu sprawdzenia pracy i wyjaśnienia błędów. Bliższe 

dane podam Wam na Messengerze. 

 

1) My flight ______________ (leave) at 7.00 pm.  It _______________ (arrive) in London at  8.00 

am. I ______________ (visit)  friends there. I think we ____________ (have) a lot of fun. 

2) I’ve met a fortune teller and she told me I ______________ (soon/win) a lot of money.  

3) A: Have I told you Sarah is in hospital? 

B: No, I didn’t know anything. What happened? I _______________ (visit) her  tomorrow. 

4) We ________________ (have) a meeting with our boss in ten minutes. Have you finished the 

presentation? 

5) I can’t go out tonight. I ______________ (study) for  a  very important test. 

6) A:  I don’t think I can go on holiday with you this year. I don’t have enough money. 

B: Don’t worry.  I ___________________ (lend) you some. 

7) A: What _________________ (you/do) tonight? 

B: I don’t know. I guess I ______________ (stay) home and relax. 

8) I ______________ (buy) a new car. I haven’t decided which one yet. 

9) Be careful! You ________________  (fall) down! 

10) Classes _______________(finish) at 8.30. Why don’t we meet at about 9.00? 

11) Peter ______________ (leave) the company next week.  He worked here for ten years and he 

feels it’s time for a change. 

12) A: What would you like to eat? 

B: I _________________ (have) chicken and salad, please. 



13)  My friends and I _____________ (go) to the movies tonight. Would you like to join us? 

14) I haven’t finished the book you lent me yet but I _____________ (do) it next week, I promise. 

15) If  I ________________ (see) her, I ________________(tell) her. 

16) I need to leave now or I _______________ (not/be) there on time. 

17) I _______________ (attend) a conference in Sidney next week.  Margaret ___________ 

(travel) with me.  I guess it _______________ (be) very interesting. 

18) A: I ______________ (set up) a new business. 

B: Really? What kind of business? 

A: I don’t know. I haven’t decided yet.   

19)  We _________________ (go) sightseeing tomorrow. It ____________  (be) fun! 

20) My brother ______________ (get) married in July! I ______________ (give) him a very nice 

wedding present! 

 

 


