It’s going to rain naucz się mówić o przyszłości

Mówienie o przyszłości w języku angielskim –
kilka sposobów
• Czas Present Simple
• Czas Future Simple
• Czas Present Continuous
• Forma ‘to be going to’
• Czas Future Continuous
• Czas Future Perfect

Czas Present Simple
Budowa (jako przypomnienie)
Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

1 os.
I go to work every day.
Do I go to work every day?
Yes, I do / No, I don’t.

1 os.
We go shopping every Saturday.
Do we go shopping every Saturday?
Yes, we do. / No, we don’t.

2 os.
You start school at 8 p.m.
Do you start school at 8 p.m.?
Yes, you do. / No, you don’t.
3 os.
She comes back home at 8.
Does she come back home at 8?
Yes, she does. / No, she doesn’t.

3 os
They eat sandwiches for breakfast.
Do they eat sandwiches for breakfast?
Yes, they do. / No, they don’t.

Present Simple w odniesieniu do przyszłości
Kiedy stosujemy?
• Gdy mówimy o czynności, która będzie wykonywana w określonym czasie w
przyszłości. Zazwyczaj w takich zdania występuje także okolicznik czasu
(szczególnie stosowane przy rozkładach jazdy, lotów, itp.).
The next train leaves at 7.
The meeting starts at 10.
• W zdaniach oznajmujących, które odnoszą się do określonej daty w
przyszłości.
Tomorrow is Tuesday.
My birthday is next week.

Present Simple w odniesieniu do przyszłości
Kiedy stosujemy?
• Po czasowniku ‘hope’ w odniesieniu do przyszłości.
He hopes he gets this job.
We hope you enjoy your holiday in Greece.
• Do oznaczenia czynności przyszłej w zdaniach warunkowych z ‘if’ oraz po
‘when’, ‘before’, ‘as soon as’.
If it rains tomorrow, we won’t go for a walk.
I will buy a car for you when we get married.

Czas Future Simple
Budowa (jako przypomnienie)
Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

1 os.
I will / shall open the door.
Will / shall I open the door?
Yes, I will / No, I won’t / shan’t.

1 os.
We will / shall open the door.
Will / shall we open the door?
Yes, we will / No, we won’t / shan’t.

2 os.
You will open the door.
Will you open the door?
Yes, you will / No, you won’t.
3 os.
She / he / it will open the door.
Will she open the door?
Yes, she will / No, she won’t.

3 os
They will open the door.
Will they open the door?
Yes, they will / No, they won’t.

Kiedy stosujemy ‘shall’
• W języku mówionym w 1 os. liczby pojedynczej i mnogiej do wyrażania
sugestii i ofert
Shall I go?
What shall we do tomorrow?
• Czasem ‘shall’ jest stosowane do podkreślenia mocnej determinacji
I shall go anyway. I don’t care what you think.
I shan’t let her bully me.
• Może być stosowane tak samo jak ‘will’, ale ‘will’ jest bardziej popularne. W
języku mówionym skrót ‘ll jest najbardziej popularny. ‘Shall’ jest częściej
stosowany w języku pisanym formalnym.

Future Simple
Kiedy stosujemy?
• Do wyrażenia obietnicy lub propozycji.
I’ll call you later.
I will help you with your homework tonight.
• Do wyrażania właśnie podjętej decyzji.
Somebody is calling. I’ll get it.
John lives next door. I think I’ll go and see him.
• Do wyrażenia żądania, nakazu
You will apologize to him now!

Future Simple
Kiedy stosujemy?
• Do wyrażenia czynności przyszłej, która się zdarzy lub prawdopodobnie
zdarzy.
Mike will be here tomorrow.
Tonight’s programme will be very interesting.
• Do przedstawiania prognozy pogody i formalnych planów dotyczących
przyszłości.
The new President will move into the White House next week.
Rain will continue throughout the day.

Future Simple
Kiedy stosujemy?
• Do wyrażania nadziei, oczekiwań, myśli na temat przyszłości. Używamy z
następującymi czasownikami: assume, believe, doubt, expect, hope,
reckon, suppose, think oraz be sure / afraid oraz z przysłówkami:
perhaps, possibly, probably, definitely.
I expect they’ll be here soon.
Do you think she’ll bring her husband with her?
• W zdaniach warunkowych lub czasowych.
If I get this job, I’ll be happy.
I’ll call you when I get there.

Czas Present Continuous
Budowa (jako przypomnienie)
Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

1 os.
I am leaving tonight.
Am I leaving tonight?
Yes, I am / No, I’m not.

1 os.
We are going shopping today.
Are we going shopping today?
Yes, we are. / No, we aren’t.

2 os.
You are going home now.
Are you going home now?
Yes, you are. / No, you aren’t.
3 os.
She is coming back today.
Is she coming back today?
Yes, she is. / No, she isn’t.

3 os
They are eating dinner now.
Are they eating dinner now?
Yes, they are. / No, they aren’t.

Present Continuous w odniesieniu do przyszłości
Kiedy stosujemy?

• Gdy mówimy o czynnościach zaplanowanych lub o wydarzeniach, które
będą miały miejsce w przyszłości (często z określeniem kiedy dane
wydarzenie się odbędzie).
We’re having a party next week.
I’m getting married after Christmas.
Czasu tego używamy w dość nieformalnym kontekście, do wyrażenia własnych planów takich jak
np. spotkania towarzyskie (bardziej niż oficjalne plany).

To be going to…
Kiedy stosujemy?
• Do wyrażenia zamiaru podjętego przed momentem mówienia
I’m going to visit John tomorrow.
I’m going to have a pizza for dinner.
• Do wyrażania przypuszczeń na podstawie stanu teraźniejszego
Look at the clouds. It’s going to rain.
Watch out! We’re going to crash.

Present Continuous vs. ‘to be going to’

Present Continuous vs. ‘to be going to’

Czas Future Continuous
Budowa (jako przypomnienie)
We wszystkich osobach budowa wygląda tak samo
Osoba + will be + present participle
I will be making dinner at 6 p.m.
Will I be making dinner at 6 p.m?
Yes, I will / No, I won’t.

Future Continuous
Kiedy stosujemy?
• Do wyrażenia czynności, która będzie trwała w określonym momencie w
przyszłości
This time tomorrow I’ll be lying on a beach in Miami.
• Do wyrażenia czynności, która będą trwały przez dłuższy czas w przyszłości
I’ll be working in the office all evening.
• Do przewidywania zdarzeń teraźniejszych
Don’t call her now. It’s 7 o’clock and she will be bathing her baby.

Future Continuous
Kiedy stosujemy?
• Do czynności przyszłej bez wyrażenia osobistej intencji.
Don’t worry you’ve forgotten to give John his book back. I’ll be seeing him at
the cinema tonight so I’ll give it to him for you.
• Do uprzejmego pytania o plany na przyszłość
Will you be joining us for dinner tonight?
Różnica
Will you be joining us for dinner tonight? (uprzejme zapytanie)
Are you going to join us for dinner tonight? (wyrażamy, że będzie nam miło)
Will you join us for dinner tonight, please? (wyrażenie nakazu)

Czas Future Perfect
Budowa (jako przypomnienie)
We wszystkich osobach budowa wygląda tak samo
Osoba + will have + past participle
I will have finished this book by tomorrow.
Will I have finished this book by tomorrow?
Yes, I will / No, I won’t.

Future Perfect
Kiedy stosujemy?
• Do wyrażenia, że w określonym momencie w przyszłości dana czynność się
zakończy i będzie w przeszłości. Często używamy tego czasu z ‘by’
i określnikiem czasu
I’ll have told him the news by the time you get here.
I will have finished this report by Monday.
• Do wyrażenia trwania czynności lub stanu do danego momentu w
przyszłości (używamy z ‘for’) – również stosujemy czas Future Perfect
Continuous
We’ll have lived here for five years in June.
She’ll have been working here for ten years soon.

Podsumowanie, czyli o czym należy pamiętać
Present Simple

Future Simple

Present
Continuous

To be going to

• rozkłady jazdy,
plany zajęć,
Itp.;

• decyzje
podejmowane w
chwili mówienia;

• uprzednio
zaplanowane
czynności przyszłe;

• zamiar podjęty
przed momentem
mówienia,

• pytania o plany na
przyszłość;

• przypuszczenia
oparte o stan
teraźniejszy;

• obietnice,
propozycje;
• żądania, nakazy;
• przypuszczenia;
• zdania odnoszące
się do danej daty w
przyszłości

• nadzieje,
oczekiwania;
• formalne plany;
• zdania warunkowe;
• zdania czasowe;
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