
Vyjadřování budoucnosti

Úroveň A (Cvičení 1–40)

going to pro plánované nebo jisté události v budoucnosti a pro rozhodnutí 

Úroveň B (Cvičení 41–125)

budoucí čas (will) (nabídky, spontánní rozhodnutí, předpovědi a požadavky) (41–80); užití will

pro vznášení požadavků (81–90); užití shall v nabídkách, návrzích a dotazech na názory

(91–105); přítomný průběhový čas pro vyjádření budoucích událostí (106–125)

Úroveň C (Cvičení 126–245)

modální slovesa v budoucnosti (126–150); dva děje v budoucnosti v časových a podmínkových

větách (when, whenever, if, while, before, until, unless a as soon as) (151–240); události

v bezprostřední budoucnosti s použitím just going to (241–245)

Úroveň D (Cvičení 246–395)

might (not)/may (not) + infinitiv pro vyjadřování možnosti v budoucnosti (246–280); budoucí

průběhový čas (281–330); další časové a podmínkové věty (as long as, providing, provided, in

case, by the time, next time) (331–375); vyjadřování budoucích nadějí prostřednictvím hope a

přítomného času (376–385); přítomný prostý čas pro vyjádření budoucích událostí (386–395)

Úroveň E (Cvičení 396–470)

předpřítomný čas po spojkách when, after, as soon as, until, unless a by the time v kombinaci

s budoucím časem (396–435); předbudoucí čas prostý a průběhový (436–465); bezprostřední

budoucnost (be about to + infinitiv) (466–470)

Úroveň F (Cvičení 471–480)

formální vazba be to + infinitiv

Úroveň A (Cvičení 1–40)

Going to pro plánované a jisté události v budoucnosti. Přeložte.

1) Zítra jí o tom řeknu.

2) Pozvou třicet lidí.

3) Dnes večer zůstaneme doma.

4) Zamluvím stůl na šestou hodinu.

5) Zítra jde navštívit své prarodiče. [ona]

6) Koupíme jí k narozeninám štěně.

7) Zítra mi půjčí to auto. [on]

8) Letos nebudu oslavovat narozeniny.

9) Ty lístky nebudou drahé.

10) Učitelka říká, že nám dá v pondělí test.

11) Prý [Říkají, že] bude o víkendu lepší počasí.

12) Myslím, že tady budeš moc š�astná.

13) Myslím, že bude pršet.

14) Myslím, že zmeškáme autobus.

15) Myslím, že Liverpool vyhraje.

16) Myslím, že to bude velký úspěch.
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Expressing the future

Level A (examples 1–40)

going to for planned or certain future events and for resolutions 

Level B (examples 41–125)

future with will (offers, spontaneous decisions, predictions and requests) (41–80); use of will for

making requests (81–90); use of shall for offering, suggesting and asking opinions (91–105); 

present continuous for future events (106–125)

Level C (examples 126–245)

future modals (126–150); double actions in the future with clauses of time and condition using

when, whenever, if, while, before, until, unless and as soon as (151–240); events in the 

immediate future with just going to (241–245)

Level D (examples 246–395)

might (not)/may (not) + infinitive for expressing possibility in the future (246–280); future 

continuous (281–330); more double actions in the future with clauses of time and condition,

using as long as (providing, provided), in case, by the time and next time (331–375); translating

future hopes with hope and present tense (376–385); present simple for future events (386–395)

Level E (examples 396–470)

double actions in the future with completed action in present perfect, using when, after, as soon

as, until, unless and by the time (396–435); future perfect, simple and continuous forms

(436–465); immediate future using about to + infinitive (466–470)

Level F (examples 471–480)

formal be to + infinitive

Level A (examples 1–40)

Going to for planned or certain future events

1) I’m going to tell her about it tomorrow. 

2) They’re going to invite thirty people.

3) We’re going to stay at home this evening.

4) I’m going to reserve a table for six o’clock.

5) She’s going to visit her grandparents tomorrow.

6) We’re going to buy her a puppy for her birthday. 

7) He’s going to lend me the car tomorrow.

8) I’m not going to celebrate my birthday this year.

9) The tickets aren’t going to be expensive.

10) The teacher says she is going to give us a test on Monday.

11) They say there’s going to be better weather at the weekend.

12) I think you’re going to be very happy here.

13) I think it’s going to rain. 

14) I think we’re going to miss the bus.

15) I think Liverpool are/is going to win.

16) I think it’s going to be a big success.
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5. Expressing the future




