
HOW TO EXPRESS THE FUTURE IN ENGLISH? 

Wyrażanie przyszłości w języku angielskim jest niestety trochę skomplikowane. 

Najczęściej używa się do tego czasów teraźniejszych PRESENT SIMPLE i PRESENT CONTINUOUS a także formy BE 

GOING TO. Nie należy oczywiście zapominad o czasie FUTURE SIMPLE. 

Poniższa tabelka przedstawia konteksty, w jakich należy używad wyżej wymienionych zagadnieo. 

 

 
PRESENT CONTINUOUS 
 
 
 

 
- nasze plany na najbliższą 
przyszłośd (mamy na nie wpływ) 

 
I’m going to the cinema tomorrow. 
 
I’m flying to London next week. 
 
What are you doing tonight? 
 
Are you visiting your grandparents on Sunday? 
 
 

 
PRESENT SIMPLE 
 
 
 

 
- przyszłośd zaplanowana 
według rozkładów jazdy, 
rozkładu lotów, programów 
telewizyjnych czy planu lekcji 
(nie mamy na nią wpływu) 
 

 
Our train leaves at 6 p.m. 
 
What time does the film start? 
 
What time does your plane take off? 
 
We finish lessons at 2:10 p.m. on Friday. 
 

 
BE GOING TO 
 
 

 
- wyrażanie zamiaru 
 
 
 
 
- przewidywanie przyszłości na 
podstawie faktów 
 

 
I’m going to be a doctor. 
 
Are you going to find a new job? 
 
 
The sky is dark. It’s going to rain. 
 
Watch out! You’re going to fall over a box. 
 
 

 
FUTURE SIMPLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- przyszłośd niepewna 
 
- prośby, groźby, obietnice 
 
 
 
- spontaniczne decyzje 
 
 
 
- pierwszy tryb warunkowy i 
zdania czasowe * 

 
Maybe we’ll visit you tomorrow. 
 
Will you open the window? 
I promise I’ll never let you down. 
I’ll call the police! 
 
I’ll give you a lift. Don’t worry. 
 
 
 
If it is sunny tomorow, we’ll go jogging. 
I’ll drop in when I have more time. 

 

 



Task 1 Podaj poprawną formę czasownika w nawiasie. Do wyboru 4 opcje z tabelki powyżej. 

a) Can you come tomorrow? We …………………………………………. (have) a party. 

b) Kate is a nice girl. Ask her and she ………………………………… (help) you for sure. 

c) What time ………………………………………….. (you / leave) tomorrow? Seven a.m. sharp. 

d) If it rains tomorrow, we …………………….……………. (will / not /go) for a walk. 

e) I’m afraid she …………………………………. (not / pass )the exams. 

f) We hope they ………………………………………. (have) good weather on holiday. 

g) Look! He ……………………….…………. (have) an accident! He is driving too fast! 

h) We …………………………………… (come) back home next Sunday. 

i) I ……………………………. (call) you as soon as I come back home. 

j) Our plane ……………………………. (take) off at 8 p.m. 

k) My English lesson ……………………………….. (finish) at 10 a.m. 

l) My parents ………………………………………. (take) me to the cinema tomorrow. 

m) If everything goes well, we …………………………… (not / stay) long abroad. 

n) Mr Brown’s daughter …………………………………… (get) married next Saturday. 

o) Believe me. I ……………………………….. (always / love) you. 

p) I suppose they …………………………….. (visit) us soon. 

q) I need you. …………………………………. (you / come) to help me tomorrow? 

r) Don’t throw these boxes away. I …………………………………………… (use) them later. 

s) Why has he bought so much paint? He ………………………………….(paint) the whole house. 

t) Our neighbour says he ……………………………………. (move) out of here some day. 

u) We’ve already bought the tickets. We …………………….…………… (fly) to London next week. 

v) Just show me where to press and I …………………………..……….. (take) a photo of you. 

w) I’m meeting my best friend today. It …………………………………..… (be) a great day. 

x) What ……………………………………. (you / do) with this problem? I don’t know. 

y) I can’t carry these heavy suitcases myself. I ………………………..…… (give) you a hand. 

z) If you study hard, you …………………….. (not / fail) the exams. 

 

Task 2 Przetłumacz zdania. 

a) Kto powie o tym Kasi? 

b) Nie mamy zamiaru się poddawad. 

c) Pewnego dnia będę bogaty. 

d) Nikt ci nie pomoże jeśli będziesz taki niemiły. 

e) Włączysz światło? Jest ciemno. 

f) Obawiam się, że się spóźnimy się na autobus. 

g) Jutro robimy imprezę. Przyjdziesz? Tak. 

h) Uważaj! Zaraz się przewrócisz. 

i) *Jeśli się nie pospieszysz, spóźnimy się do szkoły. 

j) *Zadzwonię do ciebie, po tym jak dotrę na miejsce. 

k) * Zacznę biegad jeśli się przyłączysz. 

l) *Przyjdziesz do mnie kiedy odrobisz zadanie domowe? 
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