
Temat 9: Reading: The Future of Film. 

 

1. Posłuchaj (nagranie 2.21) i przeczytaj tekst ze strony 77 w podręczniku. Przetłumacz 

słowa, których nie rozumiesz. Zwróć uwagę na słowa pogrubione w tekście: 

smoke – dym 

roller coaster – kolejka w wesołym miasteczku 

headsets – słuchawki 

sensors – czujniki 

 

2. Przeczytaj tekst ponownie. Na podstawie tekstu wykonaj zadanie 2 ze strony  

77 w podręczniku. 

 

Temat 10: Future forms: will, be going to and Present Continous. 

 

1. Przeczytaj poniższe informacje dotyczące wybranych sposobów mówienia o PRZY-

SZŁOŚCI (FUTURE) w języku angielskim. 

 

FUTURE FORMS: WILL 

Osoba + will/won’t + bezokolicznik 

 

Zastosowanie: 

- przewidywanie przyszłości. Stwierdzamy coś, co wydaje nam się, że się zdarzy. 

He will win the competition. 

I think that this film will win a lot of awards. 

- podejmowanie decyzji w momencie mówienia. Gdy mówimy coś spontanicznego, co w tej 

chwili przyszło nam do głowy. 

Are you hot? I will open the window. 



- obiecywanie czegoś. 

I will always love you. 

- Z will/won’t często używamy takich wyrazów jak definitely (z pewnością, na pewno) oraz 

probably (prawdopodobnie, pewnie). Wyrazy te stawiamy po will, ale przed won’t. 

That film definitely won’t win any awards! 

Most films will probably be in 3D in the future. 

 

2. Wykonaj zadanie 2, 3 i 4 ze strony 46 w ćwiczeniach. 

 

FUTURE FORMS: BE GOING TO 

Osoba + be going to + bezokolicznik 

Zastosowanie: 

- mówienie o czynnościach, które wykonamy na pewno, ponieważ już o tym postanowiliśmy. 

- mówienie o zamiarach i planach na przyszłość. 

We are going to study medicine – będziemy studiować medycynę. 

I am going to watch TV tonight – zamierzam oglądać telewizję dzisiaj wieczorem. 

- widzimy sygnały czegoś, co się na pewno wydarzy. 

It is going to rain – będzie padać (wiem o tym na pewno, ponieważ widzę ciemne chmury). 

 



3. Wykonaj zadania 5 i 6 ze strony 46 w ćwiczeniach. 

 

FUTURE FORMS: PRESENT CONTINUOUS 

Zastosowanie czasu Present Continuous w odniesieniu do przyszłości: 

- mówienie o potwierdzonych ustaleniach i planach na przyszłość. 

I’m meeting my friends on Saturday. 

- stosujemy go z określeniami czasu odnoszącymi się do przyszlości, takimi jak: this evening 

(dziś wieczorem), tomorrow (jutro), on Friday (w piątek), next week (w przyszłym tygodniu). 

 

4. Wykonaj zadanie 7 ze strony 47 w ćwiczeniach. 

 


