
3 LO 27.10, Wtorek  

Temat: “will and be going to” - porównanie dwóch sposobów wyrażania 

przyszłości.  

BE ADVISED:  Wszystkie zadania proszę przesłać na 

michal.wroblewski@soswdnr.pl  

 

Więcej na ten temat powiem w czasie naszej lekcji on-line. Tymczasem 

chciałbym abyście obejrzeli:  
https://www.youtube.com/watch?v=CI0Kr4e4vzI 

Mam też dla was drugi film, który powinien rozjaśnić zagadnienie. 

https://www.youtube.com/watch?v=J5pjf1n0viE 

 

Po obejrzeniu filmików możemy sprawdzić się wykonując zadania. 

Put in ‘will’ or ‘be going to’:  

1. A: We don’t have any bread.  

B: I know. I __________________ get some from the shop. 

2. A: We don’t have any bread.  

B: Really? I __________________ get some from the shop then.  

3. A: Why do you need to borrow my suitcase?  

B: I __________________ visit my mother in Scotland next month.  

4. A: I’m really cold.  

B: I __________________ turn the heating on.  

5. A: Are you going to John’s party tonight?  

B: Yes. Are you going too? I __________________ give you a lift.  

6. A: What are your plans after you leave university?  

B: I __________________ work in a hospital in Africa. I leave on the 28th .  

7. (The phone rings) A: I __________________ get it!  

8. A: Are you ready to order?  

B: I can’t decide … Okay, I __________________ have the steak, please.  
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9. A: Are you busy tonight? Would you like to have coffee?  

B: Sorry. I __________________ go to the library. I’ve been planning to study all day.  

 

10. A: Why are you carrying a hammer?  

 

B: I __________________ put up some pictures. 

 

BE ADVISED:  Wszystkie zadania proszę przesłać na 

michal.wroblewski@soswdnr.pl 

 

 

Zadanie domowe: Stwórz 5 dialogów A:B: podobnych do tych 

powyżej, w których użyjesz różnych zastosowań obu struktur. 

 

BE ADVISED:  Wszystkie zadania proszę przesłać na 

michal.wroblewski@soswdnr.pl 

 

Piątek 29.10  

Temat: Pharsal verbs. 

Dodatkowo proszę żebyście obejrzeli: 

https://www.youtube.com/watch?v=B0heWo1XGhc 

I wypisali wszystkie pharsal verbs do zeszytu i je przetłumaczyli. Nie będzie to 

trudne bo Bob wszystko Wam przedstawia. Te wszystkie zadania  stanowią 3 

godziny we wtorek i 1 w piątek. 

 

Do zobaczenia na Teams w przyszłym tygodniu! Trzymajcie się! 
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