
CZAS PRZYSZŁY (ASPEKT NIEDOKONANY I DOKONANY) 

 

ASPEKT NIEDOKONANY 

I. KIEDY UŻYWAMY? 

1. Kiedy planujemy coś robić dłuższy czas, kiedy to będzie proces (np. cały 

wieczór, całą noc, dwie godziny, przez trzy dni, itp.), np.: 

Jutro cały dzień będziemy oglądać wystawy. 

2. Kiedy będziemy coś robić wiele razy (np. często, co tydzień, dwa razy w 

miesiącu,  itp.), np.: 

Kiedy będę na urlopie, każdego dnia będę spotykać się ze znajomymi. 

3. Kiedy wiemy, że nie skończymy tego, co planujemy, np.: 

Jutro będę pisać moją pracę magisterską.(wiem, że jej nie skończę, to będzie 

tylko kilka stron.) 

II. FORMY: 

Co będziecie robić dziś wieczorem? 

W przyszłym roku będę robił duży projekt dla mojej firmy. 

 

będę  

będziesz 

będzie 

będziemy 

będziecie 

będą 

 

 

robić 

będę 

będziesz 

będzie 

 

robił/robiła 

robił/robiła/robiło 

będziemy 

będziecie 

będą 

 

robili/robiły 

 

czasownik „BYĆ” w czasie przyszłym + bezokolicznik czasownika niedokonanego 

/ALBO/ 

czasownik „BYĆ” w czasie przyszłym + 3 os. l. poj. lub mn. czasu przeszłego od 

czasownika niedokonanego 

będę zrobić       będę zrobił !!! 

 

III. UWAGA NA CZASOWNIKI MODALNE (móc, chcieć, musieć), te czasowniki mają 

tylko jedną formę: czasownik „BYĆ” w czasie przyszłym + 3 os. l. poj. lub mn. 

czasu przeszłego 



będę móc, będziemy chcieć, będą musieć !!! 

będę  

będziesz 

będzie 

mógł/mogła, chciał/chciała, musiał/musiała 

 

mógł/mogła/mogło, chciał/chciała/chciało, musiał/musiała/musiało 

będziemy 

będziecie 

będą 

 

musieli/musiały 

 

IV. UWAGA NA  CZASOWNIK „IŚĆ” (patrz: materiały „Chodzić-iść/pójść – czas 

przyszły”): 

będę iść !!! 

Zadanie 1. 

Proszę napisać formy czasu przyszłego według przykładu: 

0. Co ………………………………… jutro? (ty-robić) (będziesz robić/będziesz robił) 

1. Gdzie …………….……………………………. / …………………………………………….….. wakacje 

w tym roku? (wy, niemęskoosobowy-spędzać) 

2. Kto …………………………………………. / ……………………………………………… udział w 

naszym spotkaniu? (brać) 

3. Obiecuję, że w przyszłym tygodniu nie …………………………………….. / nie 

…………………………………. do pracy. (ja, żeński-spóźniać się)  

4. Studenci ………………………………………… / …………………………………………. Trzy 

miesiące wakacji. (mieć) 

5. Jutro ……………………………………… / ……………………………………………. w sprawie 

nowego mieszkania.  (my, męskoosobowy-rozmawiać) 

 

Zadanie 2. 

Proszę napisać odpowiednią formę czasowników modalnych w czasie przyszłym: 

0. Jutro ………………… pracować dłużej. (ja, męski-musieć) będę musiał  

1. Czy ……………………………………………… mi pomóc w przeprowadzce? (wy, 

męskoosobowy-móc) 

2. Na wakacjach będę robić to, co …………………………………..…. (ja, żeński-chcieć) 

3. Andrzej ……………………………………………….. wziąć kredyt, bo ma problemy 

finansowe. (musieć) 



4. Myślę, że Ania i Marta nie ………………………………………….. pójść z nami. (chcieć) 

5. Janek, ……………………………………………………………….. to zrobić? (móc) 

 

ASPEKT DOKONANY 

I. KIEDY UŻYWAMY? 

1. Kiedy planujemy zrobić coś jeden raz, np.: 

Jutro wstanę wcześniej i pojadę za miasto. 

2. Kiedy jesteśmy pewni, że skończymy to, co zaplanowaliśmy, np.: 

Jutro przeczytam tekst i zrobię zadanie domowe z polskiego. 

 

II. FORMY: 

Do czasownika dokonanego dodajemy końcówki podobne do tych w czasie 

teraźniejszym, np.: 

 

czasownik 

niedokonany/dokonany 

czas teraźniejszy czas przyszły  

(aspekt dokonany) 

robić/zrobić robię, robisz zrobię, zrobisz 

czytać/przeczytać czytam, czytasz przeczytam, przeczytasz 

pisać/napisać piszę, piszesz napiszę, napiszesz 

telefonować/zatelefonować telefonuję, telefonujesz zatelefonuję,zatelefonujesz 

iść/pójść idę, idziesz pójdę, pójdziesz 

jechać/pojechać jadę, jedziesz pojadę, pojedziesz 

 

III. UWAGA!!! Niektóre czasowniki mają inne końcówki w czasie teraźniejszym i 

inne w czasie przyszłym (aspekt dokonany), np.: 

 

Zapraszać/zaprosić zapraszam, zapraszasz zaproszę, zaprosisz 

kupować/kupić kupuję, kupujesz kupię, kupisz 

 

IV. UWAGA NA NIEKTÓRE CZASOWNIKI, np.: 

 

brać/ 

WZIĄĆ 

zaczynać/ 

ZACZĄĆ 

dostawać/ 

DOSTAĆ 

wstawać/ 

WSTAĆ 

pomagać/ 

POMÓC 

znajdować/ 

ZNALEŹĆ 



wezmę 

weźmiesz 

weźmie 

weźmiemy 

weźmiecie 

wezmą 

zacznę 

zaczniesz 

zacznie 

zaczniemy 

zaczniecie 

zaczną 

dostanę 

dostaniesz 

dostanie 

dostaniemy 

dostaniecie 

dostaną 

wstanę 

wstaniesz 

wstanie 

wstaniemy 

wstaniecie 

wstaną 

pomogę 

pomożesz 

pomoże 

pomożemy 

pomożecie 

pomogą 

znajdę 

znajdziesz 

znajdzie 

znajdziemy 

znajdziecie 

znajdą 

 

Zadanie 3. 

Proszę napisać czasowniki w odpowiedniej formie według przykładu: 

0. Jutro (ja) ………………………… zrobię zadanie domowe. (zrobić)  zrobię 

1. Najpierw (my) ………………………………. tekst, a potem ……………………………………… 

ćwiczenia. (przeczytać; napisać) 

2. Mam nadzieję, że (ty) ………………………………… coś pysznego na kolację. (kupić) 

3. Czy (wy) …………………..…………………….. mi wreszcie, o co chodzi?! (powiedzieć) 

4. Ada …………………………………. na imprezę nasze znajome małżeństwo. (zaprosić) 

5. Pracownicy ……………………………………………. projekt na wtorek. (przygotować) 

 

Zadanie 4. 

 Proszę napisać czasowniki w odpowiedniej formie według przykładu: 

0. Nie mam pieniędzy, więc …………………….. kredyt. (wziąć) WEZMĘ 

WZIĄĆ 

1. (ja) ………………………………………………… parasol, chyba będzie padać.  

2. Co (wy) ………………………………….…………………….. ze sobą na wakacje? 

3. Oni …………………………………………………………… urlop pod koniec sierpnia. 

4. Moja córka ………………………………………………. udział w szkolnym przedstawieniu. 

5. Może (ty) ……………………………………………….. jeszcze kilka książek? 

ZACZĄĆ 

6. Wkrótce (ja) ………………………………………………………..…………………….. studia.  

7. O której (wy) …………………………………………………………………..……. spotkanie?  

8. Paweł! Kiedy wreszcie …………………………………………………..…………… się uczyć?!  

9. Dzisiejszą lekcję (my) ………………………….……………………………….. od powtórki. 

10. Moi koledzy …………………………………….. w przyszłym miesiącu kurs nurkowania. 



DOSTAĆ 

11. Jestem pewny, że Szymon i Jola …………………………………………. premię. 

12. Jak myślisz, co Darek …………………………………………………………….. pod choinkę? 

13. Zadzwoń do mnie, jak tylko ………………………………………………………. list. 

14. Wierzymy, że ………………………………………….………….. ten kredyt. 

15. Mam nadzieję, że ………………………………………… coś oryginalnego na urodziny. 

WSTAĆ 

16. Nie wiem, czy (wy) ………………………………………………. jutro tak wcześnie. 

17. Jak tylko ……………………………………………..…………, pójdę do lekarza. 

18. (my) ………………………………………. rano, zobaczymy jaka będzie pogoda i wtedy 

zdecydujemy, co zrobimy. 

19. Ania ……………………………………… wcześniej i przygotuje dla nas śniadanie. 

20. Oni ………………………………………….. jutro o 5:00. 

POMÓC 

21. Ala, poczekaj! (my) ……………………………………………….. ci! 

22. Czy (ty) …………………………………….. mi pomalować mieszkanie? 

23. Pewnie, że ci (ja) …………………………………………..! 

24. Oni z chęcią nam …………………………………………. 

25. (wy) ………………………….. nam w organizowaniu imprezy? 

ZNALEŹĆ 

26. Obiecuję, że (ja) ………………………………………………………………. te dokumenty. 

27. Nie martwcie się, na pewno …………………………………………. jakieś rozwiązanie. 

28. Kasiu, jesteś świetną specjalistką, bez problemu …………………………….……… 

nową pracę. 

29. Mam nadzieje, że rodzice nas tutaj ………………………………………………. 

30. W końcu (my) ……………………………………………………. tę restaurację.  

 

Zadanie 4. 

Proszę napisać czasowniki w odpowiedniej formie według przykładu: 

0. Jutro cały dzień (my) ………………… do egzaminu. (uczyć się/nauczyć się) 

BĘDZIEMY UCZYĆ SIĘ / BĘDZIEMY UCZYLI SIĘ  

1. Obiecuję, że za chwilę ………………………………….. tej książki. (szukać/poszukać) 



2. Myślę, że (ty) …………………………………… egzamin na prawo jazdy kilka razy. 

(zdawać/zdać) 

3. (my) ……………………………… ci dobrą radę: zrób to! (dawać/dać) 

4. W czasie wakacji Kalina będzie wolontariuszem i 

……………………………………………………. w domu dziecka. (pomagać/pomóc) 

5. Czy na pewno (wy) …………………………………………….. to do jutra? (robić/zrobić) 

6. Oni coś nam …………………………………………………………., ale musimy obiecać, że to 

będzie nasz sekret. (mówić/powiedzieć) 

7. W przyszłym roku nie (ja) …………………………………… słodyczy. (kupować/kupić) 

8. (my) ……………………………………. to powtórzyć jeszcze raz. 

(próbować/spróbować) 

9. Macie jeszcze mnóstwo pracy. Chyba ………………………………… to całą noc! 

(pisać/napisać) 

10. Czy jak zwykle (wy) ……………………………………… dla nas coś pysznego? 

(gotować/ugotować) 

 

Odpowiedzi: 

Zadanie 1.  

1. będziecie spędzać/będziecie spędzały, 2. będzie brać/będzie brał, 3. będę 

spóźniać się/będę spóźniała się, 4. będą mieć/będą mieli, 5. będziemy 

rozmawiać/będziemy rozmawiali. 

Zadanie 2. 

1. będziecie mogli, 2. będę chciała, 3. będzie musiał, 4. będą chciały, 5. będziesz 

mógł. 

Zadanie 3. 

1. przeczytamy, napiszemy; 2. kupisz, 3. powiecie, 4. zaprosi, 5. przygotują. 

Zadanie 4. 

1. wezmę, 2. weźmiecie, 3. wezmą, 4. weźmie, 5. weźmiesz, 6. zacznę, 7. 

zaczniecie, 8. zaczniesz, 9. zaczniemy, 10. zaczną, 11. dostaną, 12. dostanie, 13. 

dostaniesz, 14. dostaniemy, 15. dostanę, 16. wstaniecie, 17. wstanę, 18. 

wstaniemy, 19. wstanie, 20. wstaną, 21. pomożemy, 22. pomożesz, 23. pomogę, 

24. pomogą, 25. pomożecie, 26. znajdę, 27. znajdziecie, 28. znajdziesz, 29. 

znajdą, 30. znajdziemy. 



Zadanie 5.  

1. poszukam, 2. będziesz zdawać/zdawał/zdawała, 3. damy, 4. będzie 

pomagać/pomagała, 5. zrobicie, 6. powiedzą, 7. będę kupować, kupował, 

kupowała, 8. spróbujemy, 9. będziecie pisać/pisali/pisały, 10. ugotujecie. 


