
THE FUTURE SIMPLE TENSE 

 

Zdania twierdzące: 

Will + Czasownik 

Liczba pojedyncza 

I will go for a walk. Pójdę na spacer. 

You will go for a walk. Ty pójdziesz na spacer. 

He 

She 

It 

will go for a walk. On /ona/ono pójdzie na space. 

Liczba mnoga 

We 

You 

They 

will go for a walk. 

My pójdziemy na spacer. 

Wy pójdziecie na spacer. 

Oni pójdą na spacer. 

RZYSŁÓWKI Z FUTURE SIMPLE 

 

Przysłówki typu: always, only, never, ever, still, just mają określone miejsce w 

języku angielskim. Ich pozycja w zdaniu jest uzależniona od czasownika. W 

Future Simple występują one po czasowniku posiłkowym WILL, np.:"I will 

always love you ". 

 

Zdanie przeczące 

Liczba pojedyncza 

I won't go [will not= won't] for a walk. Nie pójdę na spacer. 

You won't go for a walk. Ty nie pójdziesz na spacer. 

He 

She 

It 

won't go for a walk. On/ona/ono nie pójdzie na spacer. 

Liczba mnoga 

We 

You 

They 

won't go go for a walk. 

My nie pójdziemy na spacer. 

Wy nie pójdziecie na spacer. 

Oni nie pójdą na spacer. 

 

 

 

 

 

 

Pytania  

Liczba pojedyncza 

Will I go for a walk? Cz ja pójdę na spacer? 

will You go for a walk? Czy ty pójdziesz na spacer? 

Will 

he 

she 

it 

go for a walk? Czy on/ona/ono pójdzie na spacer? 

Liczba mnoga 

Will 

we 

you 

they 

go for a walk? 

Czy my pójdziemy na spacer? 

Czy wy pójdziecie na spacer? 

Czy oni pójdą na spacer? 

Pytania budowane są poprzez inwersję czasownika posiłkowego WILL. 

Zaprzeczenia buduje się poprzez dodanie słowa NOT do czasownika WILL, 

 

Czasu Future Simple używamy do: 

1. Przewidywania  
 It will rain tomorrow. (Będzie jutro padać) 

 Google will expend its services to include the European market. (Google 

rozszerzy swoje usługi o rynek europejski) 

 Since Iraqi currency is rising at the money market again, if it hits its 

historical value again, I'm sure that John will buy Iraqi dinar and make a 

fortune. (Ponieważ iracka waluta idzie znowu do góry, jeśli osiągnie 

rekordowy poziom, jestem pewny, że John kupi dinara irackiego i zarobi 

dużo forsy). 

 He will win the first prize in this year's tournament. (On wygra pierwszą 

nagrodę w tegorocznych zawodach) 

2. Wyrażenia podejmowanych w momencie mówienia decyzji 

 I will ask him to call you. (Poproszę go aby do ciebie zadzwonił) 

 I will call you as soon as i get back home. (Zadzwonię do ciebie jak tylko 

wrócę do domu) 

 I will visit the forum and find out the latest on good investments programs. 

(Odwiedzę to forum i dowiem się więcej na temat dobrych programów 

inwestycyjnych). 

3. Oferowania pomocy, proszenia o pomoc, prośby o jakąś przysługę 
 Will you help me to clean my room? (Pomożesz mi posprzątać mój 

pokój?) 

 Will you please open the window? (Czy mógłbyś, proszę, otworzyć okno?) 

 Will you buy four car rims while you're at the automotive store? (Czy 

możesz kupić 4 felgi jak będziesz w sklepie samochodowym?) 

 

http://www.tlumaczenia-angielski.info/angielski/czasowniki-modalne-will.htm
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THE FUTURE CONTINUOUS TENSE 

 

Zdania twiwerdzące 

Will be + Czasownik + ing 

Liczba pojedyncza 

I will be studying English. Będę uczył się angielskiego . 

You will be studying English. Ty będziesz uczył się angielskiego 

He 

She 

It 

will be studying English. On/ona/ono będzie się uczyć angielskiego. 

Liczba mnoga 

We 

You 

They 

will be studying English. 

My będziemy się uczyć angielskiego. 

Wy będziecie się uczyć angielskiego. 

Oni będą się uczyć angielskiego. 

 

 

Zdanie przeczące 

Liczba pojedyncza 

I won't be studying English. Ja nie będę się uczyć angielskiego. 

You 
won't be studying (won't = 

will not) 
English. Ty nie będziesz się uczyć angielskiego. 

He 

She 

It 

won't be studying English. 
On/ona/ono nie będzie się uczyć 

angielskiego. 

Liczba mnoga 

We 

You 

They 

won't be studying English. 

My nie będziemy się uczyć angielskiego. 

Wy nie będziecie się uczyć angielskiego. 

Oni nie będą się uczyć angielskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytania 

Liczba pojedyncza 

Will I be studying English? Cz ja będę się uczyć angielskiego? 

Will you be studying English? Czy ty będziesz się uczyć angielskiego? 

Will 

he 

she 

it 

be studying English? Czy on/ona/ono będzie się uczyć angielskiego? 

Liczba mnoga 

Will 

we 

you 

they 

be studying English? 

Czy my będziemy się uczyć angielskiego? 

Czy wy będziecie się uczyć angielskiego? 

Czy oni będą się uczyć angielskiego? 

 

 

 

Czasu Future Continuous używamy do: 

1. Wyrażenia akcji przerwanej w przyszłości 
 I will be eating dinner when he comes to see me tonight. (Będę jadł obiad 

kiedy on przyjdzie mnie odwiedzić dziś wieczorem) 

 At 10 o'clock tonight I will still be working hard. (Dziś o 10 wieczorem 

wciąż będę ciężko pracował) 

2. Wyrażenia dwóch akcji dziejących się w tym samym czasie 
 While Tom is cleaning his room, John will be doing the washing-up. 

(Podczas gdy Tom będzie sprzątał swój pokój, John będzie zmywał 

naczynia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tlumaczenia-angielski.info/angielski/verbs.htm
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THE FUTURE PERFECT TENSE 

 

Zdania twierdzące: 

Will have + Past Participle 

Liczba pojedyncza 

I 
will 

have 
learnt 

English by 

then. 
Nauczę się angielskiego to do tego czasu. 

You 
will 

have 
learnt 

English by 

then. 
Ty nauczysz się angielskiego to do tego czasu. 

He 

She 

It 

will 

have 
learnt 

English by 

then. 

On /ona/ono nauczy się angielskiego to do tego 

czasu. 

Liczba mnoga 

We 

You 

They 

will 

have 
learnt 

English by 

then. 

My nauczymy się angielskiego to do tego 

czasu. 

Ty nauczycie się angielskiego to do tego 

czasu. 

Oni nauczą się angielskiego to do tego czasu. 

 

 

 

Zdanie przeczące 

Liczba pojedyncza 

I 
won't 

have 
learnt 

English by 

then. 
Nie nauczę się angielskiego do tego czasu. 

You 
won't 

have 
learnt 

English by 

then. 

Ty nie nauczysz się angielskiego do tego 

czasu. 

He 

She 

It 

won't 

have 
learnt 

English by 

then. 

On/ona/ono nie nauczy się angielskiego do 

tego czasu. 

Liczba mnoga 

We 

You 

They 

won't 

have 
learnt 

English by 

then. 

My nie nauczymy się angielskiego do tego 

czasu. 

Wy nie nauczycie się angielskiego do tego 

czasu. 

Oni nie nauczą się angielskiego do tego 

czasu. 

 

Pytania 

Liczba pojedyncza 

Will I 
have 

learnt 

English by 

then? 
Cz ja się nauczę angielskiego do tego czasu? 

will You 
have 

learnt 

English by 

then? 

Czy ty się nauczysz angielskiego do tego 

czasu? 

Will 

he 

she 

it 

have 

learnt 

English by 

then? 

Czy on/ona/ono się nauczy angielskiego do 

tego czasu? 

Liczba mnoga 

Will 

we 

you 

they 

have 

learnt 

English by 

then? 

Czy my się nauczymy angielskiego do tego 

czasu? 

Czy wy się nauczycie angielskiego do tego 

czasu? 

Czy oni się nauczą angielskiego do tego 

czasu? 

 

Czasu Future Perfect używamy do wyrażenia: 

1. Akcji zakończonej przed jakimś wydarzeniem / czasem / czynnością w 

przyszłości: 
 I will have finished my school by the end of June. (Ukończę szkołę przed 

końcem czerwca) 

 By the time she gets to the station the train will have left. (Zanim ona 

dotrze do stacji, to pociąg odjedzie) 

 He will have the dinner prepared before she gets back home. (Zanim ona 

wróci do domu, to on będzie już miał przygotowany obiad) 

2. Czynności w czasie trwania przed jakimś czasem / czynnością / 

wydarzeniem w przyszłości: 
 She will have been in Warsaw for two months by the time she leaves. ( Do 

czasu, kiedy wyjedzie, będzie w Warszawie 2 miesiące) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tlumaczenia-angielski.info/angielski/past-participle.htm


THE FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE 

 

Zdania twierdzące: 

Will have been + Czasownik + ing 

Liczba pojedyncza 

I 
will have 

been 
studying 

English for 3 

months by then. 

Do tego czasu będę się uczył 

angielskiego przez 3 miesiące. 

You 
will have 

been 
studying 

English for 3 

months by then. 

Do tego czasu będziesz się uczył 

angielskiego przez 3 miesiące. 

He 

She 

It 

will have 

been 
studying 

English for 3 

months by then. 

Do tego czasu on/ona/ono będzie się 

uczyć angielskiego przez 3 miesiące. 

Liczba mnoga 

We 

You 

They 

will have 

been 
studying 

English for 3 

months by then. 

Do tego czasu będziemy się uczyć się 

angielskiego przez 3 miesiące. 

Do tego czasu będziecie się uczyć 

angielskiego przez 3 miesiące. 

Do tego czasu będą się uczyć 

angielskiego przez 3 miesiące. 

 

 

Zdanie przeczące 

Liczba pojedyncza 

I 
won't 

have been 
studying 

English for 3 

months by then. 

Do tego czasu nie będę się uczył 

angielskiego przez 3 miesiące. 

You 
won't 

have been 
studying 

English for 3 

months by then. 

Do tego czasu nie będziesz się uczyć 

angielskiego przez 3 miesiące. 

He 

She 

It 

won't 

have been 
studying 

English for 3 

months by then. 

Do tego czasu on/ona/ono nie będzie się 

uczyć angielskiego przez 3 miesiące. 

Liczba mnoga 

We 

You 

They 

won't 

have been 
studying 

English for 3 

months by then. 

Do tego czasu nie będziemy się uczyć 

angielskiego przez 3 miesiące. 

Do tego czasu nie będziecie się uczyć 

angielskiego przez 3 miesiące. 

Do tego czasu nie będą się uczyć 

angielskiego przez 3 miesiące. 

 

Pytania  

Liczba pojedyncza 

Will I 
have been 

studying 

English for 3 

months by then? 

Czy do tego czasu będę się uczyć 

angielskiego przez 3 miesiące? 

will you 
have been 

studying 

English for 3 

months by then? 

Czy do tego czasu będziesz się uczyć 

angielskiego przez 3 miesiące? 

Will 

he 

she 

it 

have been 

studying 

English for 3 

months by then? 

Czy do tego czasu on/ona/ono będzie się 

uczyć angielskiego przez 3 miesiące? 

Liczba mnoga 

Will 

we 

you 

they 

have been 

studying 

English for 3 

months by then? 

Czy do tego czasu będziemy się uczyć 

angielskiego przez 3 miesiące? 

Czy do tego czasu będziecie się uczyć 

angielskiego przez 3 miesiące? 

Czy do tego czasu będą się uczyć 

angielskiego przez 3 miesiące? 

 

Czasu Future Perfect Continuous używa się do wyrażenia: 

1. Że jakaś czynność / wydarzenie / sytuacja będzie w czasie trwania do 

momentu jakiegoś zdarzenia / czynności / czasu w przyszłości 
 They will have been playing cards for over three hours by the time John 

comes back from work. (Do czasu, gdy John wróci z pracy, oni będą grać 

w karty już ponad trzy godziny) 

 She will have been working in this company for almost two years by the 

time she leaves for Europe. (Do czasu wyjazdu do Europy, ona będzie 

pracować w tej firmie ponad dwa lata) 

2. przyczyny akcji / czynności / wydarzenia z przyszłości 

 John will be exhausted when he gets back home because he will not have 

been sleeping for 36 hours already. (Po 36 godzinach bez snu, John, kiedy 

wróci do domu będzie wykończony). 
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BE  GOING TO 

 

FORMA 

Am / Is / Are + going to + Czasownik 

Zdanie twierdzące 

Liczba pojedyncza 

I am going to buy it. Zamierzam to kupić. 

You are going to buy it. Ty zamierzasz to kupić 

He 

She 

It 

is going to buy it. On /ona/ono zamierza to kupić. 

Liczba mnoga  

We 

You 

They 

are going to buy it. 

My zamierzamy to kupić. 

Wy zamierzacie to kupić. 

Oni zamierza to kupić. 

 

 

 

Zdanie przeczące 

Liczba pojedyncza 

I am not going to buy it. Nie zamierzam tego kipić. 

You are not going to buy it. Ty nie zamierzasz tego kupić 

He 

She 

It 

is not going to buy it. On/ona/ono nie zamierza tego kupić. 

Liczba mnoga  

We 

You 

They 

are not going to buy it. 

My nie zamierzamy tego kupić. 

Wy nie zamierzacie tego kupić 

Oni nie zamierzaja tego kupić. 

 

 

 

 

 

Pytania 

Liczba pojedyncza 

Am I going to buy it? Czy ja zamierzam to kupić? 

Are You going to buy it? Czy ty zamierzasz to kupić? 

Is 

he 

she 

it 

going to buy it? Czy on/ona/ono zamierza to kupić? 

Liczba mnoga  

Are 

we 

you 

they 

going to buy it? 

Czy my zamierzamy to kupić? 

Czy wy zamierzacie to kupić? 

Czy oni zamierzają to kupić? 

 

UŻYCIE 

Zwrotu TO BE GOING TO używamy do: 

1. Wyrażenia planów na przyszłość (decyzja została już podjęta, przemyślana, 

pewne kroki zostały już uczynione w kierunku realizacji danego planu) 
 I'm going to visit my family next Suday. (W następną niedzielę zamierzam 

odwiedzić swoją rodzinę) 

 I'm going to buy that car. (Zamierzam kupić ten samochód) 

2. Przewidywania 
 It's going to rain. (Zbiera się na deszcz) 

 Anna Duch is going to be the next Prime Minister (Anna Duch będzie 

natępnym premierem) 
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