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Język  angielski  III  LO  10. I 2021 

Temat I     I will get it – wyrażanie przyszłości 1 

Jeżeli chcemy wyrazić: 

o obietnice 

o nagłe decyzje 

o propozycje 

o czynności lub zdarzenia co do których jesteśmy pewni, że będą miały miejsce w przyszłości 

o uprzejme prośby 

o zdania warunkowe I typu 

Używamy wtedy czasu Future Simple , czyli 

Podmiot+ will+ czasownik w I kolumnie 

I will go with you.= I’ll go with you.( forma ściągnięta)  

W przeczeniach może wystąpić ściągnięta forma    will+not =won’t 

I won’t do that again. 

Pytania tworzymy przez wysunięcie “will” przed podmiot 

Will you help me with housework, please? 

Mówiąc o przyszłości często korzystamy t typowych określeń odnoszących się do niej 

tomorrow,  the day after tomorrow, next day/week /Monday , in 5 minutes, soon, think/probably 

I think Diana will pass the exam. 

Diana will probably pass the exam. 

Ćwiczenia: 

1.Proszę uzupełnić zdania w czasie Future Simple, używając  will lub won’t  i czasowników z ramki. 

 

call     see     smoke     stay    stop     take     

 

 

 

a) I’m too tired to go out tonight so I ……………… at home instead. 

b) This jumper doesn’t fit me very well. I ………… …… it, I’m afraid. Thank you. 

c) I’ve put on weight recently so I ………… eating sweets for a while. 

d) I’ve got a terrible cough. I ……… any more! 

e) I think we’re all getting a bit hungry, I……… for a pizza. 

f) Sue, I’m sorry but I …………… you this evening. I need to finish a report. 

2.Proszę uzupełnić pytania używając formy   ‘will you ...  ‘  dla wyrażenia uprzejmych próśb. 

a) It’s quite cold in here. …………………… the window, please? 

b) I’m not quite ready yet. …………… a moment. please? 
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c) We’re having quests tonight and I need a couple of things.……… to the shops, please? 

d) I have to carry these boxes outside. ………… the door, please? 

e) Dan, I don’t understand the last Maths lesson. ………… me with my homework, please? 

3. Proszę napisać przeczenia do podanych zdań 

a) You ‘ll sleep ……………………………………………… 

b) I’ll forget.………………………………………………… 

c) It will happen.…………………………………………… 

d) you will find it.…………………………………………… 

4. Proszę uzupełnić zdania używając konstrukcji I think I will... lub I don’t think I’ll 

a) It’s cold. ………………… out. 

b) I’m hungry.  …………… something to eat. 

c) I feel tired.  ………… tennis. 

d) This camera is too expensive. …………… it. 

5. Proszę uzupełnić zdania używając I will + wyrazów z ramki 

 

carry   do    eat   send   show   sit   stay 

 

 

a) My case is very heavy.    ……… it for you. 

b) Enjoy your holidays.    Thamk you. I ………… you a ppostcard. 

c) I don’t want this banana.    Well, I’m hungry. ……… it. 

d) Are you coming with me?   No, I don’t think so. ……………… here. 

e) Did you call Jack?  Oh no, I forgot.  …………… it now. 

f) DO you want a chair?   No, it’s okay. ……… on the floor. 

g) How do you use this camera?   Give it to me and …………… you. 

 

Temat II     - It’s going to rain – konstrukcja be going to ...  dla wyrażania  przyszłości  

konstrukcja „to be going to” jest używana do mówienia o : 

o  zamiarach na przyszłość 

o czynnościach lub sytuacjach, które się wydarzą, gdyż wskazują na to obecne okoliczności lub nasza wiedza na 

ten temat. 

 Czasownik „be” odmieniamy zależnie od osoby i czasu gramatycznego ( bo „on miał zamiar” też możemy 

powiedzieć) 

I am going to buy a new car. 

She is not going to go out tonight. 

Are you going to invite Jan to your party? 

Ćwiczenia 

22.1 – Co ci ludzie mają zamiar zrobić? 
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22.2Proszę napisać , czy macie Państwo zamiar zrobić  (lub nie) następujące rzeczy 

22.3 Proszę utworzyć pytania 

22.4 Proszę utworzyć zdania używając konstrukcji „be goig to „ + jeden z podanych czasowników     

 

Temat III   Praca  tekstem  - wyszukiwanie informacji 

Proszę przeczytać 3 relacje z pobytu w Afryce i na  podstawie zawartych w nich informacji` odpowiedzieć na 

pytania wpisując odpowiednie litery. 
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Warto podkreślić słowa-klucze w pytaniach, a następnie przeczytać wypowiedzi, próbując znaleźć w nich 

synonimy lub parafrazy podkreślonych wyrazów. Zazwyczaj są one wyrażone w inny sposób. 

 

Which of the three men 

A  Mike         B Peter        C Roger 

1 took a lot of photos?  

2 had one particularly memorable experience?  

3 recently returned from Africa?  

4 spent one week in the same place?  

5 intends to visit Africa again?  

6 stayed in two different places?  

7 observed some animals in the dark?  

8 began his day early?  

 


