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3.2.10.10
Budoucí čas – will (po probrané vazbě going to)

Podmět + will + infinitiv bez to
I will do it. Udělám to
You will see. Uvidíš.
She will be here at 5. Bude tu v 5.
Zkrácené formy (I´ll, you´ll, she´ll, he´ll, it´ll, we´ll, they´ll)
-

Náhlé rozhodnutí

It is cold here. I will close the window. Je tu zima. Zavřu okno.
-

Informace o budoucnosti

They will come. Přijdou.
-

Předpověď

It will be sunny tomorrow. Zítra bude slunečno.
-

Nabídka, hrozba, slib

I promise, I will come in time. Slibuji, přijdu včas.
We will carry it for you. Ponesem ti to.
Zápor
Will + not (zkrácená forma won´t)
She will not pass the exam. – She won´t pass the exam.
Otázka
Tvoří se inverzí – will + podmět + infinitiv bez to
Will she be here? Bude tu?
-

Používá se jako zdvořilá žádost Will you help me, please?
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Doplňte věty v budoucím čase, použijte vazbu going to nebo will:
I hope they ………………………………………………………….(come) today.
It………………………………………………………………….(rain) in the afternoon. Look at the sky!
Mary has a birthday today. I ……………………………………………………….(buy) a beautiful present for her.
Jane and Peter ……………………………………………………………………………(get married) in June.
We ………………………………………………..(save) some money because we want to buy a new car.
I crashed my car. Oh, what …………………………………………….you…………………………….(do)?
Paula …………………………………………………………………(not study) next year. She is going to France.
I´m very tired. OK, I ……………………………………………..(make) a cup of coffee for you.
Our mother ………………………………………………………….(come) later tonight.
I have a free afternoon. I …………………………………………………………..(watch) TV.

Oprav chyby ve větách:
When you are going to come?
I promise, I want do it again. Never!
We don´t are going to get married in May, it brings bad luck.
Peter will play football this afternoon, I´m sure.

Přelož:
Udělej to pro něj, bude šťastný. …………………………………………………………………………………………………………
Pojďme do kina, dávají (je tam) velmi hezký film.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Bude sněžit, venku je opravdu chladno.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kdy se bude Mary vdávat? …………………………………………………………………………………………………………………
Slibuji, že ti ten prstýnek koupím.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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