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FUTURE PERFECT CONTINUOUS KARTA PRACY 1

Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników podanych w nawiasie.

Jeżeli w nawiasie przed czasownikiem jest NOT, utwórz przeczenie.

PRZYKŁAD:


0. He will have been cleaning the house for 30 minutes before the guests come. (CLEAN)

1. How long __________ James ____________________ French by the time he retires? (TEACH)

Jak długo James będzie uczył francuskiego zanim odejdzie na emeryturę?

2. By the end of this month we ____________________ here for 2 years. (LIVE)

Na koniec tego miesiąca minie 2 lata odkąd tu mieszkamy.

3. I ____________________ German for 5 years by the end of this semester. (STUDY)

Z końcem semestru minie 5 lat odkąd uczę się niemieckiego. 

4. By February she ____________________ this printer for 3 years. (USE)

W lutym minie 3 lata odkąd używa tej drukarki.

5. How long __________ you ____________________ judo by June? (PRACTICE)

Jaki okres treningów jugo będziesz już miał za sobą do czerwca?

6. By the time the race ends he ____________________ for 4 hours. (RUN)

Zanim skończy się bieg on będzie biegł od 4 godzin.

7. By November Amanda ____________________ her research for a year (CARRY OUT)

W listopadzie minie rok odkąd Amanda prowadzi badania.

8. By the time we arrive in Paris we ____________________ for 16 hours. (TRAVEL)

Zanim dotrzemy do Paryża będziemy podróżować przez 16 godzin.

9. Before Gloria recovers she ____________________ in bed for two weeks. (LIE)

Zanim Gloria wyzdrowieje, będzie leżała w łóżku przez dwa tygodnie.

10. By 1 pm they ____________________ the test for 2 hours. (WRITE)

Do 13:00 będą pisali test przez 2 godziny.

W czasie Future Perfect Continuous przeczenia są niezwykle rzadkie: nie ujęto ich w karcie pracy.

DLA ZAAWANSOWANYCH

NASTĘPNY KROK: CZASY 1-12 KARTA PRACY 1
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