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Lesson17    At a border crossing. We are going to …  

 

Mówiąc o przyszłości w języku angielskim możemy skorzystać z kilku konstrukcji. Przykładowo: 

1.I will go to Amsterdam next week.   Pojadę do Amsterdamu w przyszłym tygodniu. 

2. I’m going to go to Amsterdam next week.  Mam zamiar pojechać do Amsterdamu w przyszłym 

tygodniu. 

3.I’m going to Amsterdam next week.   Jadę do Amsterdamu w przyszłym tygodniu. 

 

Jak widać z powyższych przykładów wybór  konstrukcji zależy od tego, czy:  

 decyzja o jej wykonaniu została podjęta  „na gorąco” w chwili mówienia  

 przykład 1  (Pojadę ..) 

 

 dana czynność jest na razie w sferze naszych planów   

  przykład 2  (Mam zamiar pojechać ..) 

 

 dana czynność w przyszłości jest zaplanowana  

 przykład 3  (Jadę do Amsterdamu …) 

Zdanie 1 to zdanie w czasie Future Simple – przyszłym prostym (patrz lekcja 17 w podręczniku) 

Zdanie 3 to zdanie w czasie Present Continuous  – teraźniejszym ciągłym (patrz lekcja 18 w 

podręczniku) 

Przyjrzyjmy się natomiast konstrukcji „be going to” – „mieć zamiar”  użytej w zdaniu nr 2. 

Konstrukcja ta przypomina trochę czas teraźniejszy ciągły, ale proszę zwrócić uwagę , że składa się z 3 

elementów: czasownika „be” w odpowiedniej formie w zależności od osoby oraz zwrotu  „going to”, 

po którym pojawia się główny czasownik. 

Zgodnie z powyższym, zdania z ta konstrukcją w odniesieniu do teraźniejszości wyglądają 

następująco: 

Zdanie twierdzące 

 skrócona forma 

Pytanie Przeczenie 

skrócona forma 

I’m going to visit Paris in May. Am I going to visit Paris in May? I’m not going to visit Paris in May. 

You’re going to visit Paris in May. Are you going to visit Paris in May? You aren’t going to visit Paris in May.  
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He‘s. 

She ‘s      going to visit Paris in May. 

It ‘s  

        he 

Is     she going to visit Paris in  May?     

         it 

He 

She     isn’t going to visit Paris in May. 

It  

We’re  

You’re    going to visit Paris in May. 

They’re 

          we  

Are   you going to visit Paris in  May?          

          they  

We   

You  aren’t going to visit Paris in May. 

They   

 

Drills:    

 Ex1. Ułóż zdania z konstrukcją „be going to”, tak jak w  poniższym przykładzie: 

Przykład:   

Podpowiedź:        Odpowiedź: 

I / work/ this weekend     I’m going to work this weekend. 

He/ not stop/ for the night here.    He isn’t going to stop for the night here. 

1. They / help / us/ tomorrow.     

2. We/ unload/ your truck /in 20 minutes. 

3. I/ not pay/ the parking fine. 

4. He/ have / a break now. 

5. I/ look for / a new job. 

Ex2. Ułóż pytania z konstrukcją „be going to”, tak jak w  poniższym przykładzie: 

Przykład:   

Podpowiedź:        Odpowiedź: 

you / work/ this weekend?    Are you  going to work this weekend? 

he/ stop/ for the night here?    Is he going to stop for the night here? 

1. They / help / us/ tomorrow?     

2. When / you/ unload/ my truck? 

3. I/ pay/ the parking fine? 

4. Where / he/ have / a break now? 

5. You/ look for / a new job? 

 

Key: 
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Ex1. Ułóż zdania z konstrukcją „be going to”, tak jak w  poniższym przykładzie: 

Przykład:   

Podpowiedź:        Odpowiedź: 

I / work/ this weekend     I’m going to work this weekend. 

He/ not stop/ for the night here.    He isn’t going to stop for the night here. 

1. They / help / us/ tomorrow.    They are going to help us tomorrow. 

2. We/ unload/ your truck /in 20 minutes.  We are going to unload your truck in 20  

      minutes. 

3. I/ not pay/ the parking fine.   I’m not going to pay the parking fine. 

4. He/ have / a break now.    He is going to have  a break now. 

5. I/ look for / a new job.    I’m going to look for a new job. 

Ex2. Ułóż pytania z konstrukcją „be going to”, tak jak w  poniższym przykładzie: 

Przykład:   

Podpowiedź:        Odpowiedź: 

you / work/ this weekend?    Are you  going to work this weekend? 

he/ stop/ for the night here?    Is he going to stop for the night here? 

1. They / help / us/ tomorrow?    Are they going to help us tomorrow? 

2. When / you/ unload/ my truck?    When are you going to unload my truck? 

3. You / pay/ the parking fine?    Are you going to pay the parking fine? 

4. Where / he/ have / a break now?   Where is he going to have a break now? 

5. You/ look for / a new job?    Are you going to look for a new job? 

 


