
SUBJECT:  Czas przyszły: will, be going to, Present Continuous – ćwiczenia. 

CEL:  - Mówimy o planach, zamiarach na przyszłość 

  

TEORIA - powtórzenie: 

Will używamy gdy mówimy o: 

 Czynnościach przyszłych, które nie zostały zaplanowane – We will stay at home tonight, 

 Wyrażamy przypuszczenie odnośnie sytuacji w przyszłości – I think he will find a job, 

 Wyrażamy nadzieję, obietnicę, prośbę – I hope I will pass my exam. 

Be going to używamy gdy mówimy o: 

 Zamiarach wykonania czynności w przyszłości – We are going to visit our friends at the 

weekend, 

 Przypuszczeniach, mamy dowody, ze coś się wydarzy – The sky is dark. It is going to rain. 

Present Continuous  używamy gdy mówimy o: 

 Czynności w przyszłości, która została zaplanowana – I’m going on a school trip on Monday. 

Musi być określone kiedy w najbliższej przyszłości. 

 

 

 

Zdanie twierdzące: osoba + will + czasownik bezokolicznik, 

   osoba + am/is/are + going to + czasownik bezokolicznik 

   osoba + am/is/are + czasownik z końcówką - ing 

Przeczenia:  osoba + won’t + czasownik bezokolicznik 

   osoba + am not/isn’t/aren’t + going to + czasownik bezokolicznik 

   osoba + am not/isn’t/aren’t + czasownik z końcówką - ing 

Pytania:   Will + osoba + czasownik bezokolicznik? 

   Am/Is/Are + osoba + going to + czasownik bezokolicznik? 

   Am/Is/Are + osoba + czasownik z końcówką – ing? 

 

 



ZADANIA: 

- Dzisiaj będziemy robić zadania, które będą wymagać użycia dwóch różnych konstrukcji 

gramatycznych czasu przyszłego, np. will i be going to. Musicie pamiętać zasady, kiedy którą 

konstrukcję używamy i stosować te zasady przy uzupełnianiu zdań. Zaczniemy od zadania 4. Proszę 

użyć czasu Present Continuous lub be going to. Popatrzcie na zasady używania tych konstrukcji 

gramatycznych powyżej. 

- Kolejne zadanie to zad. 6 – wybierzcie poprawną formę. 

- W zadaniu 7 należy użyć will, be going to lub Present Continuous. Sami musicie wpisać poprawna 

formę. Trzymamy się zasad powyżej. 

- Proszę wejść na   https://www.liveworksheets.com/kh20459mv   Proszę zrobić zadanie wpisując 

odpowiednią formę czasownika.  Jeśli macie taką możliwość, proszę uzupełnić online – zobaczycie 

swój wynik klikając na finisz. Jeśli nie macie takiej możliwości, proszę same odpowiedzi do zadania 

wpisać do zeszytu. 

- Zadanie dodatkowe:  na quizizz umieszczę test. Będzie dostępny do piątku godz. 20.00. 

 

KONTAKT: 

- Messenger, Skype 

- agata.ostrowska@sp8sanok.pl 

- dziennik elektroniczny 
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