
Proszę przepisać temat i słownictwo do zeszytu.  I zrobić podane zadania. Jeśli są jakieś 

problemy ze zrozumieniem zadań , proszę o kontakt : k.kmiecik@sp26gdynia.pl 

Proszę również przesłać zdjęcie zrobionych zadań i przesłać na adres podany wyżej. 

 

Subject: Future time clauses – zdania podrzędne okolicznikowe 

Sama nazwa zdania podrzędne okolicznikowe pewnie nic wam nie mówi, ale time clasues 

poza polską nazwą są proste. Chodzi o to, że po pewnych słowach (spójnikach) : 

When 

After 

Before 

Until- dopóki 

As soon as- jak tylko 

While – podczas gdy 

UŻYWAMY CZASU TERAŹNIEJSZEGO ( Present Simple), KIEDY MÓWIMY O PRZYSZŁOŚCI.  

Przykłady: 

 We are going to watch a movie after he eats his dinner – obejrzymy film po tym jak 

on zje obiad – przyszłość ale po after jest czas teraźniejszy – present Simple 

 Will you have another cup of coffee before you go? – czy wypijesz następną filiżankę 

kawy zanim wyjdziesz? 

 I won’t give you dinner until you tidy your bedroom – nie dam Tobie obiadu dopóki 

nie posprzątasz pokoju 

 I will call as soon as the plane lands – zadzwonię jak tylko samolot wyląduje 

 I hope I will visit this museum while I am in London – mam nadzieję, że odwiedzę te 

museum podczas mojego pobytu w Londynie 

 I will buy the ticket when I am at the station – kupię bilet kiedy będę na stacji 

Pamiętaj!!! 

Kiedy zdanie zaczyna się od time clause z wyżej wymienionymi spójnikami to musimy po tym 

postawić przecinek: 

After he eats his dinner, we are going to watch a movie. 

W drugą stronę ta zasada nie obowiązuje: 
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We are going to watch a movie after he eats his dinner. 

Proszę zrobić zadania: 

1,3,4/79 -podręcznik 

1,2,3,4,5,6/71 – ćwiczenia 

I przesłać zdjęcia. 

 

Subject: Revision – unit 6 

Robicie zadania: 

1,2,3,4/80 – podręcznik 

1,2,3,4,5,6/72 - ćwiczenia 

I przysyłacie zdjęcia. 

Powodzenia 


