WAYS TO TALK
ABOUT FUTURE
PRESENT
CONTINUOUS
1. Za rok o tej porze będę się opalać na
Translate!

Karaibach.
2. Co robisz jutro popołudniu? Idziesz ze mną na
zakupy?
3. W piątek nie mogę się spotkać, bo mam
angielski.
4. Nie wiesz dokąd idziemy! Zaraz się zgubimy w
tym lesie i zjedzą nas dziki!
5. Co będziesz robić, jak będziesz mieć 80 lat?
6. Kiedyś kupię sobie jacht.
7. Obiecuję, schudnę 5 kilo do wakacji. Zdążę!
8. Wszystko będzie skończone na piątą.
9. Jutro miną dwa lata jak nie jem słodyczy.
10. Nie zamierzam z nikim o tym rozmawiać.
Nikomu nie powiem, słowo.
11. Jeszcze raz powiesz, że jestem głupi i jesteś u
szefa!
12. Obawiam się, że raport nie będzie gotowy.
13. Wkrótce wszystkich zaskoczę!
14. Dobra, zrobię to!
15. Co kupujesz mężowi na walentynki?
16. I co zamierzasz zrobić?
17. W tym roku jadę na wakacje sama.
18. Jutro o tej porze będziesz już spała.
19. Kiedy masz ten coroczny bankiet?
20. Co robicie w weekend?

WAYS TO TALK
ABOUT FUTURE
PRESENT
CONTINUOUS
1. This time next year I will be sunbathing on a
Key

Caribbean Island.
2. What are you doing tomorrow afternoon? Are
you going shopping with me?
3. I can’t see you on Friday because I have English
class.
4. You don’t know where we’re going! We’re going
to get lost and wild boars are going to eat us!
5. What will you do when you’re 80 years old?
6. One day I’ll buy a yacht.
7. I promise, I will lose 5 kilos by summer. I’ll make
it!/I’m going to make it!
8. Everything will have been finished by 5.
9. Tomorrow I won’t have been eating sweets for
two years.
10. I’m not going to talk to anyone about it. I won’t
tell anyone, I promise.
11. If you say I’m stupid once again and I’ll tell our
boss!
12. I’m afraid the report won’t be ready.
13. I will surprise everyone soon!
14. Fine, I’ll do it!
15. What are you buying for your husband for
Valentine’s Day?
16. And what are you going to do?
17. This year I’m going on holiday alone.
18. This time tomorrow you will be sleeping
already.
19. When do you have this annual banquet?
20. What are you doing this weekend?

