
 

NAUCZANIE  ZDALNE  z    dnia   19 marca 2020 

dla moich pilnych Uczennic z klasy 1E     

 

 

Temat lekcji:    Odnosimy  się do przyszłości używając   Czasu  Present Continuous,   form 

„be going to” oraz „will”. 

 

1) Proszę zapisać w zeszytach  TEMAT LEKCJI:  

Odnosimy się do przyszłości za pomocą will,  be going to oraz czasu Present Continuous. 

2) Proszę zapisać w zeszytach notatkę: 

 

WILL 

 Jest używany do wyrażania spontanicznych decyzji, często podejmowanych w momencie 

mówienia i będących reakcją na nową sytuację. 

 

Wyobraźcie sobie następującą sytuację:  

Komuś spadł długopis i wy jako dobrzy koledzy oferujecie pomoc mówiąc: 

 

I will pick  it up!  (Podniosę to!) 

Jak widać w zdaniu powyżej po WILL  wstawiamy bezokolicznik czyli pierwsza formę 

czasownika.  

 

Kolejny  przykład: 

Patrzymy na pyszne ciasto czekoladowe.  Wygląda ono tak apetycznie , że stwierdzam, że 

skonsumuję  je całe. 

I  WILL eat the whole cake!  



 

 

Konstrukcja BE GOING TO 

1) Formy ‘be going to’  używamy gdy  na podstawie jakiś oznak, symptomów widzimy, że 

coś się wydarzy. 

ORAZ 

PRZYKŁAD: 

Patrzymy na niebo i co widzimy? ;)  Czarne chmury. 

Na podstawie tego symptomu dochodzimy do wniosku, że będzie padać więc to 

komentujemy: 

 

It is going to rain. 

 

Tu warto pamiętać, że po osobie (w tym przypadku IT) wstawiamy odpowiednią formę 

czasownika „być”/ to be  odmienioną właściwie do osoby , ‘going to’  a następnie 

wstawiamy bezokolicznik (czyli pierwszą formę czasownika). 

 

 

2) Gdy mówimy o zamiarach  i planach na przyszłość, które mogą ulec zmianie: 

 

Mam zamiar odwiedzić znajomych w ten weekend/ 

I am going to visit my friends this weekend. 

 

 

 

 



 

 

Czas PRESENT CONTINUOUS 

Tu warto podkreślić , ze czas Present Continuous oprócz nazywania czynności, która dzieje 

się w danym momencie 

 (np. My diligent students from Class 1E are learning English now  

używany jest również do mówienia o czynnościach, które się wydarza i gdzie zostały podjęte 

kroki w kierunku ich realizacji. 

 

Konstrukcje bardzo dobrze znacie, ale w ramach przypomnienia: 

Osoba  +  be +  bezokolicznik + ing 

 

 

Przykład: 

Za pół roku lecimy na wakacje do Turcji. 

We are flying to Turkey on holidays in half a year. 

 

 

UWAGA!!!  

Po sporządzeniu notatki proszę wykonać ćwiczenia od 1 do 4 ze strony 126  i 

przesłać odpowiedzi w pliku WORD na mój adres email. 

 

It’s high time you got down to work!  

 


