
l 1.5. czAsY PRzYszŁE
FUTURE SllilPLE

TWORZENIE ZASTOSOWANIE PRZYKŁAD CHARAKTERYSTYCZNE
oKREŚLENIA cZAsoWE

zdania twierdzące
will + bezokolicznik
I wil l  ( l ' l l) do it.

'l' Czynność, która nastą-
pi W okreŚ|onym czasje
pżyszłym' znaczenie wy.
raźone pŻez czas Future
simp|e b|iskie jest pŹy-
puszczeniu |ub założeniu
wynikającemu z domnie-
manego biegU wydaŻeń-
D|atego zdanie w cżasie

I don't think she wil l  cal l
me anymore_
Myślę, Że ona już do mnie

nexl weeki/month . .
in 2050,
in the future

Pytania

Will you help me,
please?

Przeczenia
Wi + not (won't) +
bezokolicznik
He won't be satisfied.

tUrure ti|mp|e ]esl częsIo
poprzedzone frazą typu:
I think / guess / believe /
suppose/expect/hope.
2' Czynnośó, która
nastąri jako eiekt właśnie

wyrażającej chęć |ub wo|ę
mow|ącego'

Ok, l'll buy this sweater.
Dobrze, kupię ten sweter'

3' obietnicy' grożby,
prośby' propozycje'

I promise l ' l l  help you.
obiecuję, że pomogę ci'

4' czynność' która
wyraża peewidylvanie
biegu wydarzeń w czasie
przyszlym.

li will be Saturday

Jutro będzie sobata.



FUTURE CONTINUOUS

TWORZENIE ZASTOSOWANIE PRZYKLAD
CHAMKTERYSTYCZNE
oKREŚLENIA cZAsoWE

zdania twierdzące
will be + bezokolicznik +
ing
I will (l'll) be playing
tennis at 11.

1' czynnośÓ ciągła
odbywająca się
w okreś|onym momencie
w pŹyszłości'

This time next month l'll
be lying on the beach.
W następnym miesiĄcu
o tej poże będę |eżał na
plaży.

this time next week
/month . . . ,
at 6 o'clock tomorrow

Pytania
will + podmiot + be +
bezokolicznik + ing
What will you be doing
at B o'clock?

2' czynność, która na
pewno wydarzy sle na
skutek zaplanowanei

l'll be going to the
supermarket later, so
don't buy milk now.
Będę szta do
superma*etu później,
Więc nie kupuj teraz

Ptzeczenia
will + not (wont) + be +
bezokolicznik + ing
He won't b€ working
behreen 11 and 12.

3. W pytaniach
zadawanych w upzejmej
formie.

Will you be using ihe fax
for long?
czy będziesz długo
kazystać z faksu?



FUTURE PERFECT

TWOR-ZENIE ZASTOSOWANIE PRZYKŁAD CHARAKTERYSTYCZNE
oKREŚLENIA cfAsoWE

zdania twierdzące

a) regulamy czasownik
z końcówką .ed lub

b) |Żecia forma

I will (l'll) have finished ii
by midday.
Pytania
will + padmiat + have +
trzec ia fa rm a cz a sown ika
Wil l  he have bought i t  by
tomorrow?
Przeczen:ta
Will + nat (won't) + have

I won't have written the
repori by then

1. Czynność' która
fakończy się pŻed
okreś|onym czasem
w przyszłości'

They will have sold their
house by the end of the

oni spnedadzą swój don
przed końcem tygadnia'

by,

oy rnen,
by the time,
till/until



FUTURE PERFECT CONTINUOUS

TWORZENIE ZASTOSOWANIE PRZYKŁAD
CHARAKTERYSTYCZNE
oKREŚLENlA cZAsoWE

zdania twierdzące
will + have been +
bezokolicznik + ing
lwil l  ( l ' l l) have been
doing it for an hour
before you arrive.

1 Czynnośc' ktÓra
w pewnym oKresre
W przyszłości będzie
trwac przez pewen
określony czas i skończy
się przed określonyrn

I wil l  have been
teaching Englsh for
fifteen years by the end of
this year.
Przed końcem tego roku
minie piętnaście lat,
od kąd uczę a ng iel skiego'

by the time,
by,
Llnt i l ,
before,
for,
slnce

Pytania
W+podmiot+have
been + bezakolicznik + ing
Wil l  she have been
wo.king here for lwo
Vears bV the end of the

momentem w pTzysztosc
Używa]ąc tego czasu
podkreś|amy trwan e
czynności. o której
móWirny' Kon eczne jest
podan]e dwóch okreś eńyears oy

yeafl

Przeczenia
W + nat (wan't) + have
been + bezakalicznik +
ing

dotycfących czasU

They won't have been
living here for 10 years
by 2415


