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i mnogiej (I i we). I will do it.=I shall do it.

Shall u¿yte dla innych osób sugeruje obietnicê lub gro�bê.

You shall have a bike!=Bêdziesz mia³ rower (obiecujê tobie).

He shall regret it!=(On) bêdzie tego ¿a³owa³ (gro¿ê mu).

He shall not sit here on my chair unless I give him permission.

(On nie bêdzie siedzia³ tutaj na moim krze�le, chyba ¿e mu pozwolê;

form¹ �ci¹gniêt¹ od shall not jest shan�t).

� Shall mo¿emy równie¿ zastosowaæ, aby wyraziæ sugestiê lub propozycjê:

Shall I open the window?=Mo¿e otworzy³bym okno?

Shall we meet at five?=Spotkaliby�my siê o pi¹tej?

=Mo¿e spotkamy siê o pi¹tej?

Shall we go to the cinema?=Poszliby�my do kina?/Mo¿e pójdziemy do kina?

Shall we wait for him?=Zaczekaliby�my na niego?/Mo¿e zaczekamy na niego?

*Amerykanie rzadko stosuj¹ shall. Zamiast shall u¿ywaj¹ will, a prosz¹c o radê

stosuj¹ should. Which way should we go? (Którêdy powinni�my i�æ?)

Uwaga: Czasownik byæ w czasie przysz³ym to will be.

Ja bêdê=I will be (I�ll be), ty bêdziesz=you will be (you�ll be)...

Tomek bêdzie w domu o czwartej.=Tom will be at home at 4.

Przeczenie: Tom won�t be at home at 4.

Pytanie: Will Tom be at home at 4?

Kate will be angry.=Kasia bêdzie z³a.

Kate won�t be angry.=Kasia nie bêdzie z³a.

Will Kate be angry?=Czy Kasia bêdzie z³a?

Charakterystyczne elementy/okoliczniki czasu:

Tomorrow (jutro), next Saturday (w nastêpn¹ sobotê),  in a week (za tydzieñ), in two

weeks (za dwa tygodnie) =in a week�s time (za tydzieñ), in two weeks� time (za dwa

tygodnie), in October next year (w pa�dzierniku przysz³ego roku), in the morning /

in  the evening  (rano / wieczorem), at night (w nocy), in 2050 / in the year 2050 (w roku 2050).

Czas ten stosujemy równie¿ w zdaniach, w których s¹ wyra¿enia takie jak: I think

(my�lê), I suppose (przypuszczam), probably (prawdopodobnie), maybe (mo¿e),

perhaps (mo¿e, mo¿liwe ¿e) odnosz¹cych siê do przysz³o�ci.

work, stand) mo¿e sugerowaæ krótsze wykonywanie danej czynno�ci, a czasu

present perfect � d³u¿sze.

I�ve been living here for 10 days (now).

I�ve lived here for 10 years (now).

7. Czas simple future

(czas przyszły prosty)

U¿ycie:

� Gdy odnosimy siê do przysz³o�ci (prawdopodobnej przysz³o�ci - mo¿liwe, ¿e co�

siê kiedy� wydarzy (lub nie wydarzy), np. I think they will be rich one day.=My�lê,

¿e pewnego dnia bêd¹ bogaci; We�ll probably go there.=Prawdopodobnie tam

pójdziemy).

� Przy podejmowaniu nag³ych decyzji (np. Otworzê drzwi; bo s³yszê, ¿e kto�

puka.=I�ll open the door!).

� W pytaniach grzeczno�ciowych (np. Czy móg³by� otworzyæ okno?=Will you

open the window?).

Budowa:

Przed czasownikiem wstawiamy will, np. I will do it (Zrobiê to; I will=I�ll).

W przeczeniach � won�t (will not), np. I won�t do it (Nie zrobiê tego).

W pytaniach will wstawiamy przed zaimkiem lub rzeczownikiem, np. Will you help me?

They will buy a bike.=(Oni) kupi¹ rower.

They won�t buy a bike.=(Oni) nie kupi¹ roweru.

Will they buy a bike?=Czy (oni) kupi¹ rower?

My parents will buy a new car.=Moi rodzice kupi¹ nowy samochód.

My parents won�t buy a new car.=Moi rodzice nie kupi¹ nowego samochodu.

Will my parents buy a new car?=Czy moi rodzice kupi¹ nowy samochód?

Form¹ �ci¹gniêt¹ od will jest �ll, np. you will=you�ll, he will=he�ll, she will=she�ll itd.

� Czasami mo¿na spotkaæ formê shall*. Jest ona jednak ju¿ przestarza³a i wychodzi

z u¿ycia. Shall mo¿na zastosowaæ zamiast will dla pierwszej osoby liczby pojedynczej
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I think he�ll buy this red car.

His dad will probably give him the money.

Przyk³adowe zdania:

She�ll buy a new car next week.=(Ona) kupi nowy samochód w przysz³ym tygodniu.

We�ll be ready in 10 minutes.=Bêdziemy gotowi za 10 minut.

Susan will be 26 next Tuesday.=Susan bêdzie mia³a 26 lat w przysz³y wtorek.

Will your dad help me on Friday?=Czy twój tata pomo¿e mi w pi¹tek?

Why won�t she come in?=Dlaczego (ona) nie wejdzie?

Dodatkowe informacje:

1. Przysz³o�æ mo¿e byæ wyra¿ana na wiele sposobów � nie tylko za pomoc¹

konstrukcji czasu simple future. Przeanalizujmy poni¿sze zestawienie.

Tom is about to buy a car. Patrz: podpunkt 2 i 3, pod tabel¹.

=Tomek ma zaraz kupiæ samochód.

Tom is to buy a car.

=Tomek ma w planie kupiæ samochód.

2. Je�li co� wydarzy siê za chwilê, zaraz, mo¿emy zastosowaæ konstrukcjê be about

to + bezokolicznik.

We�re about to go now. (Zaraz wychodzimy).

The plane�s about to take off. (Samolot za chwilê wystartuje).

Be about to mo¿e równie¿ odnosiæ siê do czasu przesz³ego.

I was about to leave when the telephone rang.

(W³a�nie wychodzi³em/Mia³em ju¿ wychodziæ, kiedy zadzwoni³ telefon).

3. Je�li co� jest zaplanowane, mo¿emy zastosowaæ konstrukcjê be to + bez-

okolicznik. Forma ta wystêpuje w formalnym jêzyku angielskim. Obecnie jest

coraz rzadziej u¿ywana.

The President is to visit France next week.

(Prezydent zamierza odwiedziæ Francjê w przysz³ym tygodniu).

We are to leave Poland on Monday.

(Mamy w planie wyjechaæ z Polski w poniedzia³ek).

Be to mo¿e ponadto odnosiæ siê do czasu przesz³ego.

We were to leave Poland last Monday.

(Mieli�my w planie wyjechaæ z Polski w zesz³y poniedzia³ek).

Be to stosujemy tak¿e, je�li wyra¿amy nakaz.

You are to wait! (Masz zaczekaæ! <jestem na ciebie z³y, ¿e nie chcesz zaczekaæ>).

He�s to come home now! (On ma teraz wróciæ do domu!).

8. Czas future continuous

U¿ycie:

� Przysz³e czynno�ci wykonywane w pewnym przedziale czasowym (od..do..),

czynno�ci ci¹g³e (nieprzerywane). Wystêpuje tutaj zazwyczaj czasownik

niedokonany=np. bêd¹ kupowali (zamiast formy dokonanej kupi¹); Tom will be

singing from 3.35 to 4.05 p.m.=Tomek bêdzie �piewa³ (zamiast za�piewa) od 3.35

do 4.05 po po³udniu.

� Przysz³e czynno�ci powtarzaj¹ce siê regularnie. Nie s¹ to nasze zamiary czy plany,

ale stwierdzenie faktu, np. Tomorrow I�ll be watching the news, as usual.=Jutro

bêdê ogl¹da³ wiadomo�ci, jak zwykle.

Zdanie i t³umaczenie

Tom will buy a car.

(czas simple future, pkt 7)

=Tomek (mo¿e) kupi samochód <kiedy�>.

Tom is going to buy a car <tomorrow>.

(konstrukcja be going to, pkt 17).

=Tomek zamierza/planuje kupiæ samo-

chód <jutro>.

Tom is buying a car <tomorrow>.

(czas present continuous, pkt 4)

=Tomek (na pewno) kupi samochód

<jutro>.

Tom will be buying a car <tomorrow at

7 p.m.>.

(czas future continuous, pkt 8)

=Tomek bêdzie kupowa³ samochód

<jutro o 7 wieczorem>.

Tom buys a car <every week>.

(czas present simple, pkt 3)

=Tomek kupuje samochód <co tydzieñ>.

Tom will have bought a car <by Friday>.

(czas future perfect, pkt 9)

=Tomek kupi samochód <do pi¹tku>.

Komentarz

Tomek nie wie na pewno, czy kupi sa-

mochód. My�li, ¿e kiedy� kupi � ale to

s¹ dosyæ odleg³e plany.

Tomek uzbiera³ ju¿ odpowiedni¹ ilo�æ

pieniêdzy i zamierza jutro kupiæ samo-

chód.

Tomek uzbiera³ ju¿ odpowiedni¹ ilo�æ

pieniêdzy, a ponadto umówi³ siê na spo-

tkanie ze sprzedawc¹. Jest prawie pe-

wien, ¿e jutro kupi samochód.

Tomek bêdzie kupowa³ samochód; mó-

wi¹c to podkre�lamy pewien okres cza-

su trwania transakcji (od.. do..) lub da-

jemy do zrozumienia, ¿e Tomek kupuje

samochody czêsto i ten zakup nie bê-

dzie niczym szczególnym.

Tomek handluje samochodami i kupuje

je czêsto, np. co tydzieñ. Kupi równie¿

nastêpny.

Tomek ma w planach kupno samocho-

du i chcia³by kupiæ go do danego mo-

mentu w przysz³o�ci, np. do pi¹tku.
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