FUTURE
A) BE GOING TO
1. Kto zamierza spędzić święta w górach?
2. Jaką zupę zamierzasz zjeść w te święta?
3. Ile pierogów zamierza przygotować twoja babcia? (dumplings)
4. Jak zamierzasz doprawić galaretę z karpia? (to season / carp in jelly)
5. Gdzie zamierzacie spędzić Nowy Rok?
B) WILL
1. Jestem pewna, że upiekę kaczkę na święta. (to roast a duck)
2. Obawiam się, że nie zorganizuję imprezy sylwestrowej w tym roku. (to give / throw a
New Year’s Eve party)
3. Mam nadzieję, że kupię piękną, naturalną choinkę w ten weekend.
4. Myślę, że pójdę na pasterkę w Wigilię. (midnight mass)
5. Mam nadzieję, że nie będę objadać się w te Święta. (to overeat)

C) WILL BE
1. Będę sprzątał mieszkanie w nadchodzący weekend.
2. Mój mąż będzie próbował kupić prezenty dla dzieci w przyszłym tygodniu.
3. Jak długo będziesz przygotowywać świąteczne specjały. (delicacies)
4. Kiedy będziesz przygotowywała pierniczki? (gingerbread cakes)
5. Będziemy śpiewali kolędy w Wigilię. (sing Carols, on Christmas Eve)

D) WILL HAVE + PAST PARTICIPLE
1. Ryba będzie gotowa do godziny. (in an hour)
2. Alicja zapakuje wszystkie prezenty do wieczora.
3. Ubiorę choinkę do 24 grudnia. (decorate)
4. Nakryjemy do stołu do 18:00. (set the table)
5. Do przyszłego piątku, krawcowa uszyje moją kreację sylwestrową. (to sew / sewed /
sown, New Year’s party outfit)

KEY
FUTURE
A) BE GOING TO
1. Kto zamierza spędzić święta w górach?
Who is going to spend Christmas in the mountains?
2. Jaką zupę zamierzasz zjeść w te święta?
What soup are you going to eat this Chrsitams?
3. Ile pierogów zamierza przygotować twoja babcia? (dumplings)
How many dumplings is your grandma going to prepare?
4. Jak zamierzasz doprawić galaretę z karpia? (to season / carp in jelly)
How are you going to season carp in jelly?
5. Gdzie zamierzacie spędzić Nowy Rok?
Where are you going to spend New Year?
B) WILL
1. Jestem pewna, że upiekę kaczkę na święta. (to roast a duck)
I am sure I will roast a duck for Christmas.
2. Obawiam się, że nie zorganizuję imprezy sylwestrowej w tym roku. (to give / throw a
New Year’s Eve party)
I am afraid I won’t throw a New Year’s Eve party this year.
3. Mam nadzieję, że kupię piękną, naturalną choinkę w ten weekend.
I hope, I will buy a beautiful, natural Chrsitams tree this weekend.
4. Myślę, że pójdę na pasterkę w Wigilię. (midnight mass)
I think I will go for Midnight Mass.
5. Mam nadzieję, że nie będę objadać się w te Święta. (to overeat)
I hope I won’t overeat this Christmas.
C) WILL BE
1. Będę sprzątał mieszkanie w nadchodzący weekend.
I will be tidying my flat this weekend.
2. Mój mąż będzie próbował kupić prezenty dla dzieci w przyszłym tygodniu.
My husband will be trying to buy presents for kids next week.
3. Jak długo będziesz przygotowywać świąteczne specjały. (delicacies)
How long will you be preparing Christmas delicacies?
4. Kiedy będziesz przygotowywała pierniczki? (gingerbread cakes)
When will you be preparing gingerbread cakes?

5. Będziemy śpiewali kolędy w Wigilię. (sing Carols, on Christmas Eve)
We will be singing carols on Chrsitams Eve.
D) WILL HAVE + PAST PARTICIPLE
1. Ryba będzie gotowa do godziny. (in an hour)
The fish will have been ready in an hour.
2. Alicja zapakuje wszystkie prezenty do wieczora.
Alice will have packed all gifts till evening.
3. Ubiorę choinkę do 24 grudnia. (decorate)
I will have decorated Christmas tree by 24th December.
4. Nakryjemy do stołu do 18:00. (set the table)
We will have set the table by 6 pm.
5. Do przyszłego piątku, krawcowa uszyje moją kreację sylwestrową. (to sew / sewed /
sown, New Year’s party outfit)
A dressmaker will have sown my New Year’s party outfit till next Friday.

