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  10. Czas future perfect continuous

U¿ycie:

� Czynno�ci, które zostan¹ wykonane do jakiego� momentu w przysz³o�ci (np. do

poniedzia³ku, do momentu, kiedy przyjdzie moja babcia itp.) i bêd¹ one ci¹g³e,

nieprzerwane. Chcemy podkre�liæ trwanie danej czynno�ci. Czasownik wystêpuje

w formie niedokonanej, np. Bêdê to robi³ (zamiast formy dokonanej zrobiê).=I will

have been doing it for 4 years in June (Najlepszym odpowiednikiem tego zdania

w jêzyku polskim bêdzie t³umaczenie: W czerwcu min¹ 4 lata od czasu kiedy to

robiê). Rzadko stosujemy ten czas w mowie potocznej, zazwyczaj mo¿emy go

zast¹piæ czasem future perfect, patrz: czas future perfect, pkt 9.

Budowa:

W zdaniach twierdz¹cych stosujemy will have been oraz czasownik z koñcówk¹ -ing.

W przeczeniach stosujemy won�t have been (will not have been). W pytaniach will

wstawiamy przed zaimkiem lub rzeczownikiem, nastêpnie have been i czasownik

z koñcówk¹ -ing.

They will have been painting their room for 4 hours at 5 o�clock.

=O godzinie pi¹tej min¹ 4 godziny od czasu, kiedy maluj¹ swój pokój.

(They won�t have been painting their room for 4 hours at 5 o�clock.)

(Will they have been painting their room for 4 hours at 5 o�clock?)

Zdanie przecz¹ce i pytaj¹ce zaprezentowane powy¿ej s³u¿¹ jedynie pokazaniu

sposobu tworzenia pytañ i przeczeñ w tym czasie.

Nie by³yby bowiem czêsto stosowane w takim znaczeniu.

Charakterystyczne elementy/okoliczniki czasu:

By 8 p.m. (do 8 wieczorem), by Monday (do poniedzia³ku), by now (do chwili obecnej/

do teraz), by the time she comes back (do czasu, kiedy <ona> wróci), until/till (a¿ do).

10-okoliczniki.mp3   d³ugo�æ nagrania: 00:19

10-budowa.mp3  d³ugo�æ nagrania: 00:23
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Przyk³adowe zdania:

By the end of the month I�ll have been living here for ten years.

  =Pod koniec miesi¹ca minie 10 lat odk¹d tu mieszkam.

By the end of this year Mike will have been working for this company for 21 years.

  =Pod koniec roku minie 21 lat odk¹d Mike pracuje dla tej firmy.

By five o�clock I shall have been waiting here for three hours (shall=will).

  =O godzinie pi¹tej min¹ 3 godziny odk¹d tutaj czekam.

How long will you have been waiting here when the clock reaches five o�clock?

  =Jak d³ugo bêdziesz ju¿ tu czeka³, gdy zegar wybije godzinê pi¹t¹?

I won�t have been reading the book for three hours by ten o�clock, because by then

I�ll be asleep!

  =O godzinie 10 nie min¹ 3 godziny odk¹d zacz¹³em czytaæ tê ksi¹¿kê, poniewa¿ ju¿

do tego czasu usnê!
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