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Uzupełnij tekst horoskopu czasownikami w czasie przyszłym niedokonanym. (Użyj 

kontrukcji być + trzecia osoba czasu przeszłego) 

Fill the text of the horoscope with verbs in future tense.  (Use the construction “być” + 3rd 

person of past tense) 
 

Miłość 

Masz nadzieję, że ten rok będzie ekscytujący? Przykro mi. Planety chyba cię nie lubią. 

Jeśli masz już partnerkę, w tym roku nie 1.............................................. (robić) nic ciekawego.  Nie 

2................................................ (mieć) czasu dla siebie. Od czasu do czasu 3................................................... 

(chcieć) zrobić coś ciekawego razem, ale ty 4........................................... (woleć) iść na piwo z kolegami, a 

twoja partnerka 5..................................................... (pracować) wieczorami. Dopiero w zimie, w listopadzie 

lub w grudniu kiedy pogoda 6................................. (być) brzydka i 7.................................... (być) za zimno, 

żeby wychodzić z domu 8................................................ (spędzać) więcej czasu razem przed telewizorem 

albo w łóżku.  

Jeśli jesteś jeszcze singlem, w tym roku ciagle 9.............................. (być) singlem. 

10........................................ (szukać) dziewczyny, ale 11........................................................... (spotykać się) 

z samymi idiotkami. Sorry, to nie 12.................................... (być) dobry rok dla ciebie! 

Praca 

Tutaj też planety ci nie 13.............................................................. (pomagać). Na początku roku, w styczniu 

i w lutym 14..................................... dużo ....................................... (pracować), ale nie 

15................................................. dużo ....................................................... (zarabiać). 

16................................................... (chcieć) dostać awans i podwyżkę, ale twój nowy manadżer nie 

17........................................ cię ..................................... (lubić). On 18.................................................... 

(woleć) twoją koleżankę z pracy. Ty i twoi koledzy 19 ....................................................... (musieć) pracować 

dwa razy więcej niż ona, żeby odnieść sukces. To 20.......................................... (być) bardzo frustrujące. 

Jesienią 21................................................ (móc)  w końcu pracować nad dużymi projektami, ale już w 

listopadzie 22..................................................... (musieć) szukać nowej pracy.  
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Zdrowie 

Ojoj! Uważaj na zdrowie w tym roku! Wiosną 23.................................................. (chorować) na alergię, a 

latem 24..................................... bardzo .............................. (stresować się) i nie 

25................................................................. (móc) spać. 26.......................................................... (pić) bardzo 

dużo kawy i w sierpniu 27................................................................ (musieć) odwiedzić kardiologa. 

Oczywiście nie 28............................................................................. (uprawiać) sportu i nadal 

29....................................................... (palić) papierosy, bo ty musisz palić, prawda?! Ech.... 

Zimą 30................................................... (pić) dużo alkoholu, bo nie 31............................................................ 

(móc) znaleźć pracy.  Pod koniec roku 32 .......................... regularnie .................................... (chodzić) do 

psychologa, bo 33............................................................ (mieć) problemy z emocjami.   

 

Oby przyszły rok był dla ciebie dobry, bo ten to masakra! 
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Odpowiedzi 

1.będziecie robili, 2. będziecie mieli, 3. będziecie chcieli, 4. będziesz wolał, 5. będzie pracowała 6. będzie 7. będzie 8. będziecie spędzali 9. będziesz, 

10. będziesz szukał, 11. będziesz się spotykał 12. będzie, 13. będą pomagały, 14. będziesz dużo pracował, 15. będziesz dużo zarabiał, 16. będziesz 

chciał, 17. będzie cię lubił, 18. będzie wolał, 19. będziecie musieli 20. będzie, 21. będziesz mógł, 22. będziesz musiał 23. będziesz chorował, 24. 

będziesz bardzo się stresował, 25. będziesz mógł, 26. będziesz pił, 27. będziesz musiał, 28. będziesz uprawiał, 29. będziesz palił, 30. będziesz pił, 

31. będziesz mógł, 32. będziesz regularnie chodził, 33. będziesz miał 
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