
 

 

Dziękuję za odwiedzenie mojego bloga. 

Mam nadzieję, że przygotowane przeze mnie materiały będą dla Ciebie 

przydatne. 

 

Pamiętaj! 

1. Materiały zostały wykonane przeze mnie i są objęte prawami autorskimi. 

2. Materiały przeznaczone są tylko dla Twojego użytku i na potrzeby zajęć z 

uczniami. Zabrania się wykorzystywania materiałów w celach komercyjnych. 

3. Jeśli chcesz udostępnić moje materiały na swojej stronie, profilu, blogu, 

fanpage’u itp., pamiętaj zawsze o podaniu źródła w postaci linku do danego 

posta (na mojej stronie howareyouenglish.pl lub na facebookowym 

fanpage’u). 

4. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, skontaktuj się ze mną. 

 

How are you? Natalia Kołodziej 

 
howareyou_nataliakolodziej 



E8                  WRITING - FUTURE 
 

 

PRZETŁUMACZ PONIŻSZE ZESTAWY ZDAŃ 

 

  W przyszły piątek urządzamy ognisko. 

  Next Friday we are having a bonfire. 

  Zamierzam kupić trochę kiełbasek i zrobić sałatkę. 

  I’m going to buy some sausages and make a salad. 

  Być może Emma przyniesie gitarę i zagra kilka piosenek. 

  Maybe Emma will bring the guitar and play a few/some songs. 

 

  Jutro jedziemy na wycieczkę w góry. 

  Tomorrow we are going on a trip to the mountains. 

  Zamierzam wziąć wygodne buty i dużo jedzenia. 

  I’m going to take comfortable boots and a lot of food. 

  Jestem pewien, że będziemy dużo chodzić. 

  I’m sure we will walk a lot. 

 

  W przyszłą sobotę urządzamy piknik. 

  Next Saturday we are having a picnic. 

  Zamierzam upiec przepyszne ciasto marchewkowe. 

  I’m going to bake a delicious carrot cake. 

  Mam nadzieję, że nie będzie padać. 

  I hope it won’t rain.                   

howareyouenglish.pl 



E8                  WRITING - FUTURE  
 

 

PRZETŁUMACZ PONIŻSZE ZESTAWY ZDAŃ 

 

  Jutro urządzamy pidżama party. (have a sleepover) 

  Tomorrow we are having a sleepover. 

  Zamierzamy zrobić pizzę i oglądać filmy. 

  We are going to make pizza and watch films. 

  Jestem pewien, że pójdziemy bardzo późno spać. 

  I’m sure we will go to sleep very late. 

 

  Jutro jedziemy na safari. (go on a safari trip) 

  Tomorrow we are going on a safari trip. 

  Zamierzam zrobić dużo zdjęć. 

  I’m going to take a lot of photos. 

  Mam nadzieję, że zobaczę lwa! 

  I hope I will see a lion! 

 

  Jutro jedziemy na plażę. 

  Tomorrow we are going to the beach. 

  Zamierzam się opalać i zbierać muszle. 

  I’m going to sunbathe and collect sea shells. 

  Mam nadzieje, że będzie słonecznie. 

  I hope it will be sunny. 
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PRZETŁUMACZ PONIŻSZE ZESTAWY ZDAŃ 

 

  Jutro jedziemy na wycieczkę do Londynu. 

  Tomorrow we are going on a trip to London. 

  Zamierzamy zwiedzić Pałac Buckingham i British Museum. 

  We are going to visit the Buckingham Palace and the British Museum. 

  Myślę, że kupię trochę pamiątek. 

  I think I will buy some souvenirs. 

 

  W przyszły weekend jedziemy na wycieczkę rowerową. 

  Next weekend we are going for a bike trip/ride. 

  Zamierzamy przejechać 50 kilometrów. 

  We are going to ride 50 kilometers.  

  Jestem pewien, że będziemy się świetnie bawić. 

  I’m sure we will have a great time. 

 

  Jutro zwiedzamy zamek. 

  Tomorrow we are visiting the castle. 

  Zamierzamy również zwiedzić muzeum nauki. 

  We are also going to visit the Science Museum. 

  Myślę, że dowiem się wielu interesujących faktów. 

  I think I will learn/get to know a lot of interesting facts. 
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