be going to
1. Spójrz, ten budynek zaraz się zawali. (collapse)
2. Oni nie zamierzają informować policji.
3. Kto zamierza głosować na obecnego prezydenta?
4. Spójrz na niebo. Będzie padało.
5. Zamierzam zmienić swoją dietę.
will / FUTURE SIMPLE
1. Prawdopodobnie poproszę szefa o podwyżkę. (pay rise)
2. Obawiam się, że ceny żywności wzrosną.
3. Zrobię nam martini z lodem i cytryną.
4. Myślę, że nie zdam matury w tym roku.
5. Mam nadzieję, że zima będzie łagodna. (mild)

will be + ing / FUTURE SIMPLE CONTINUOUS
1. Co będziecie robili juto około 14:00?
2. Dokąd będziecie lecieli w poniedziałek?
3. Susan będzie się przygotowywała do egzaminu w przyszłym tygodniu.
4. Piekarze będą piekli chleb całą noc.
5. Czy będziecie odgarniali śnieg jutro rano? (shovel the snow)

will have + past participle / FUTURE PERFECT
will have been + ing / FUTURE PERFECT CONTINUOUS
1. Do roku 2020 będę się uczył francuskiego przez 5 lat.
2. (Na pewno) Wrócę do domu przed północą.
3. Samolot (z pewnością) nie wyląduje przed piątą.
4. Do grudnia budowlańcy będą budowali mój dom przez 10 miesięcy.
5. Pożar zostanie ugaszony do rana.
6. O północy, strażacy będą gasili pożar przez 6 godzin.
7. Nie skończy pisać eseju do wieczora.
8. O 20:00 będę pisała swój esej przez 3 godziny.
9. Skontaktuję się z tobą do piątku.
10. Do maja, będę pracował w tej restauracji (już) przez dwa lata.

KEY
be going to
1.

Spójrz, ten budynek zaraz się zawali. (collapse) Look, this building is going to collapse.

2.

Oni nie zamierzają informować policji. They aren’t going to inform the police.

3.

Kto zamierza głosować na obecnego prezydenta? Who is going to vote for the current president?

4.

Spójrz na niebo. Będzie padało. Look at the sky! It is going to rain.

5.

Zamierzam zmienić swoją dietę. I am going to change my diet.
will / FUTURE SIMPLE

1.

Prawdopodobnie poproszę szefa o podwyżkę. (pay rise) I will probably ask for a pay rise.

2.

Obawiam się, że ceny żywności wzrosną. I am afraid the food prices will rise.

3.

Zrobię nam martini z lodem i cytryną. I will make us some martini with ice and lemon.

4.

Myślę, że nie zdam matury w tym roku. I think I won’t pass secondary final exam this year.

5.

Mam nadzieję, że zima będzie łagodna. (mild) I hope winter will be mild.

will be + ing / FUTURE SIMPLE CONTINUOUS
1. Co będziecie robili juto około 14:00? What will you be doing tomorrow at 2 pm?
2. Dokąd będziecie lecieli w poniedziałek? Where will you be flying on Monday?
3. Susan będzie się przygotowywała do egzaminu w przyszłym tygodniu. Susan will be preparing for
her exam next week.
4. Piekarze będą piekli chleb całą noc. Bakers will be baking bread all night.
5. Czy będziecie odgarniali śnieg jutro rano? (shovel the snow) Will you be shoveling the snow
tomorrow morning?

will have + past participle / FUTURE PERFECT
will have been + ing / FUTURE PERFECT CONTINUOUS
1. Do roku 2020 będę się uczył francuskiego przez 5 lat. By the year 2020 I will have been learning
French for 5 years.
2. (Na pewno) Wrócę do domu przed północą. I will have come back home before midnight.
3. Samolot (z pewnością) nie wyląduje przed piątą. The plane will not have landed before 5 pm.
4. Do grudnia budowlańcy będą budowali mój dom przez 10 miesięcy. Builders will have been
building my house for 10 months by December.

5. Pożar zostanie ugaszony do rana. Fire will have been put out till morning.
6. O północy, strażacy będą gasili pożar przez 6 godzin. The firefighters will have been putting out
the fire for six hours at midnight.
7. Nie skończy pisać eseju do wieczora. She won’t have finished writing the essay till evening.
8. O 20:00 będę pisała swój esej przez 3 godziny. At 8 pm, I will have been writing essay for 3 hours.
11. Skontaktuję się z tobą do piątku. I will have got in touch with you by Friday.
12. Do maja, będę pracował w tej restauracji (już) przez dwa lata. I will have been working in this
restaurant for 2 years in May.

