Klasa 7B– grupa 2
Termin realizacji – 19.05.2020
Temat lekcji (trzy jednostki lekcyjne) – Poznajemy czas Future Simple – budowa i zastosowanie.
1. Podczas tej lekcji poznacie zastosowanie i konstrukcję gramatyczną czasu przyszłego prostego Future Simple.

FUTURE SIMPLE
Future Simple to czas przyszły prosty, który stosujemy w następujących sytuacjach:
• w chwili mówienia podejmujemy decyzję o zrobieniu czegoś;
• przyszłe zdarzenie, o którym mowa, jest uważane za pewne;
• oferując pomoc, prosząc o pomoc.

Budowa zdania twierdzącego
Rzeczownik + will + czasownik + reszta zdania
I + will + come + to you tomorrow.
I will come to you tomorrow. - Przyjdę do ciebie jutro.
Mary will pass the exam. - Mary zda egzamin.
The children will go to bed early. - Dzieci pójdą spać wcześnie.

Budowa zdania przeczącego
Rzeczownik + will + not + czasownik + reszta zdania
I + will + not + come + to you tomorrow.
I will not come to you tomorrow. - Nie przyjdę do ciebie jutro.
Mary will not pass the exam. - Mary nie zda egzaminu.
The children will not go to bed early. - Dzieci nie pójdą spać wcześnie.

Forma skrócona
will + not = won’t
I won’t come to you tomorrow. - Nie przyjdę do ciebie jutro.

Budowa pytania
Will + rzeczownik + czasownik + reszta zdania
Will + I + come + to you tomorrow?

Will I come to you tomorrow? - Czy przyjdę do ciebie jutro?
Will Mary pass the exam? - Czy Mary zda egzamin?
Will the children go to bed early? - Czy Dzieci pójdą spać wcześnie?
2. Skoro poznaliśmy już budowę i zastosowanie czasu Future Simple, czas zastosować zdobyte
wiadomości w praktyce.
3. Na początek ćwiczenie 2 ze strony 82 w podręczniku. W tym ćwiczeniu należy uzupełnić zdania
używając „will” ((twierdzenia) lub „won’t” (przeczenia).
4. Następnie wykonujemy ćwiczenie 4. W tym ćwiczeniu trzeba z podanych słów ułożyć zdania
twierdzące dodając słowo „will” lub przeczące dodając słowo „won’t”.

5. Jako ostatnie ze strony 82 jest ćwiczenie 6. Należy tutaj z podanych wyrazów ułożyć pytania w
czasie Future Simple.
6. Na koniec proszę o wykonanie ćwiczenia 1, 2 i 3 ze strony 55 z zeszytu ćwiczeń. We wszystkich
tych ćwiczeniach budujemy zdania w czasie Future Simple według instrukcji przedstawionych w tej
lekcji. Treści wszystkich poleceń są w języku polskim, jednak w razie pytań czy wątpliwości proszę o
kontakt na podany adres e-mail.
7. Zdjęcia prac wysyłamy na adres: mmkrawczyk14@gmail.com

