
KLASA VI A GRUPA CHŁOPCÓW 

Rozdział 6 

1. Powtórz i naucz się słownictwa ze strony 84 z podręcznika. 

2. Przypomnij sobie, co to jest czas FUTURE SIMPLE, kiedy go używamy i jak wygląda jego 

konstrukcja. 

Mała notatka dla przypomnienia: 

FUTURE SIMPLE – co to jest i kiedy używamy? FUTURE SIMPLE – jak wygląda jego konstrukcja? 

Jest to czas przyszły, którego używamy do:                         
*przewidywania przyszłości, 
I think, it will rain tomorrow. (Myślę, że jutro będzie padać 
deszcz.) 
 

*decyzji podętych w chwili mówienia / spontanicznie, 
It’s hot in here. I’ll open the window. (Gorąco tu jest. 
Otworzę okno.) 
 

*próśb, gróźb, obietnic, 
Will you help me? (Czy pomożesz mi?) 
I’ll leave you alone.(Zostawię Cię samgeo.) 
I promise, I will come tomorrow. (Obiecuję, że przyjdę 
jutro.) 

 

zd. twierdzące 
 

I will become a doctor in the future. 
It’ll rain tomorrow. 
will =’ll 
 
zd. przeczące 
 

I won’t become a doctor in the future. 
It won’t rain tomorrow. 
 
zd. pytające 
 

Will I become a doctor in the future? 
Yes, I will. / No, I won’t. 
 

Will it rain tomorrow? 
Yes, it will. / No, it won’t. 

 

3. Wykonaj poniższe zadania: 

1. Uzupełnij zdania z will i czasownikiem z nawiasu. 

a) If I arrive late, I (call) will call you.  
b) They (help) __________ you.  
c) Maybe he (stay) __________ at home tonight.  
d) My friends (go/probably) __________ to the beach.  
e) Peter (buy) __________ the tickets.  
f) I hope that my boyfriend (cook) __________ dinner tonight. 
 

2. Uzupełnij zdania z will w formie przeczącej i czasownikiem z nawiasu. 

a) I (answer) won’t answer  the question.  

b) My brother (lock) __________ the door.  

c) The boy (catch) __________ the ball. d 

) I (read) __________ that magazine.  

e) We (send) __________ that present to my uncle. 

 f) My grandmother (open) __________ the door. 

 

3. Napisz pytania w czasie Future Simple, używając czasownika z nawiasu. Następnie napisz krótkie 

odpowiedzi. 

a) (you / go / to the party) Will you go to the party ?  Yes, I will. / No, I won’t. 

b) (James / open / the window) ________________________________ ? ________ / ________ 

c) (your mother / cook / a cake) ________________________________ ? ________ / ________ 

d) (she / get / married) ________________________________ ? ________ / ________ 

e) (you / help / me / with my homework) ________________________________ ? ________ / ________ 

f) (What / we / eat) ________________________________ ? ________ / ________ 

 

* Rozwiązania możesz rozwiązać na komputerze i  odesłać do sprawdzenia na podany poniżej e-mail. 

Jeśli masz drukarkę w domu, karty pracy możesz wydrukować, ale musisz je zachować.    

Jeśli nie posiadasz drukarki, rozwiązania zadań napisz w zeszycie z języka angielskiego.  

* Jeśli będziesz mieć jakiekolwiek problemy lub pytania związane z zadanym materiałem, napisz do mnie                

e-mail na adres: kbogunia_angielski@op.pl 

Pamiętaj, aby się podpisać i napisać, z której jesteś klasy.   TRZYMAM KCIUKI  


