Unit 7

Grammar Plus 3

1. Z podanych wyrazów ułóż zdania twierdzące, przeczące lub pytania z ‚will’ lub ‚should’. Użyj form długich.

1. WILL

+

she / pass all her exams

2. WILL

?

you / stay in the city

3. SHOULD

–

he / stay out so late

4. WILL

–

l / tell the truth

5. SHOULD

+

they / go with us

6. SHOULD

?

we / help him

7. WILL

–

you / move to the village

8. SHOULD

+

I / learn more

9. WILL

?

they / invite us

10. SHOULD

–

you / come over now

2. Przepisz zdania twierdzące i przeczące z ćw.1, używając skróconych form ‚will’.

zdanie 1.

She

zdanie 3.

He

zdanie 4.

I

zdanie 7.

You

zdanie 10. You

3. Przeczytaj zdania i wybierz z ramki właściwe wyrażenia, by zareagować poradą i opinią na temat możliwych
konsekwencji. Napisz zdania z ‚should’ i ‚will’ we właściwej formie.

get wet

go out today
give you a new one
learn more
take an umbrella
pass your exams
take it back to the shop
get ill

1. Twój kolega ma złe oceny.
You should learn more. You won‛t pass your exams.
2. Pada deszcz.

3. Twoja siostra źle się czuje.

4. Twojej koleżance zepsuł się właśnie kupiony odtwarzacz mp3.
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Grammar Plus 3

Answer key

1. Z podanych wyrazów ułóż zdania twierdzące, przeczące lub pytania z ‚will’ lub ‚should’. Użyj form długich.

1. WILL

+

she / pass all her exams

She will pass all her exams.

2. WILL

?

you / stay in the city

Will you stay in the city?

3. SHOULD

–

he / stay out so late

He should not stay out so late.

4. WILL

–

l / tell the truth

I will not tell the truth.

5. SHOULD

+

they / go with us

They should go with us.

6. SHOULD

?

we / help him

Should we help him?

7. WILL

–

you / move to the village

You will not move to the village.

8. SHOULD

+

I / learn more

I should learn more.

9. WILL

?

they / invite us

Will they invite us?

–

you / come over now

You should not come over now.

10. SHOULD

2. Przepisz zdania twierdzące i przeczące z ćw.1, używając skróconych form ‚will’.

zdanie 1.

She‛ll pass all her exams.

zdanie 3.

He shouldn‛t stay out so late.

zdanie 4.

I won‛t tell the truth.

zdanie 7.

You won‛t move to the village.

zdanie 10.

You shouldn‛t come over now.

3. Przeczytaj zdania i wybierz z ramki właściwe wyrażenia, by zareagować poradą i opinią na temat możliwych
konsekwencji. Napisz zdania z ‚should’ i ‚will’ we właściwej formie.

get wet

go out today
give you a new one
learn more
take an umbrella
pass your exams
take it back to the shop
get ill

1. Twój kolega ma złe oceny.
You should learn more. You won‛t pass your exams.
2. Pada deszcz.
You should take an umbrella. You‛ll get wet.
3. Twoja siostra źle się czuje.
You shouldn‛t go out today. You‛ll get ill.
4. Twojej koleżance zepsuł się właśnie kupiony odtwarzacz mp3.
You should take it back to the shop. They‛ll give you a new one.
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