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Ćwiczenie 1. Zamień zdania na tryb przypuszczający 
 

1. Mieszkam w Polsce. Mówię po polsku. 

.............................................................................................................................................. 

2. Mam dużo pieniędzy. Kupuję sportowe auto. 

............................................................................................................................................. 

3. Umiem grać na pianinie. Gram Chopina. 

............................................................................................................................................. 

4. Mogę pracować online. Podróżuję dużo. 

.............................................................................................................................................. 

5. Studiuję medycynę. Jestem lekarzem.  

............................................................................................................................................... 

6. Mam dziecko. Nie mam czasu spotykać się z przyjaciółmi.  

............................................................................................................................................... 

7. Jem dużo słodyczy. Boli mnie brzuch. 

............................................................................................................................................... 

8. Śpię 8 godzin dziennie. Czuję się dobrze.  

................................................................................................................................................ 

9. Oglądam horror w nocy. Nie mogę spać 

................................................................................................................................................ 

10. Spotykam się ze znaną aktorką. Jestem na zdjęciach w gazetach 

................................................................................................................................................. 
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Ćwiczenie 2. Ułóż zdania z podanymi słowami w trybie przypuszczającym. 
1. (my), loteria, podróż 

........................................................................................................................................................... 

2. (oni) dziecko, czas 

........................................................................................................................................................... 

3. (on) student, impreza 

........................................................................................................................................................... 

4. (ty) wakacje, książki 

........................................................................................................................................................... 

5. (ona) gotować, jeść pierogi 

........................................................................................................................................................... 

6. (my) kawiarni, kawa 

........................................................................................................................................................... 

7. (wy) na czas, spotkać  

........................................................................................................................................................... 

8. (on) miasto, chodzić do kina 

........................................................................................................................................................... 

9. (ty) znać moją mamę, rozmawiać 

........................................................................................................................................................... 

10. (ono) głodne, płakać 

........................................................................................................................................................... 
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Odpowiedzi 

Ćwiczenie 1 

 

1. Gdybym mieszkał/a w Polsce, mówiłbym/ mówiłabym po polsku. 

2. Gdybym miał/a dużo pieniędzy, kupiłbym/kupiłabym sportowe auto. 

3. Gdybym umiał/a grać na pianinie, grałbym / grałabym Chipina. 

4. Gdybym mógł / mogła pracować online, podróżowałbym/podróżowałabym dużo. 

5. Gdybym studiował/a medycynę, byłbym/ byłabym lekarzem. 

6. Gdybym miał/a dziecko, nie miałbym/ miałabym czasu spotykać się z przyjaciółmi. 

7. Gdybym jadł/a dużo słodyczy, bolałby mnie brzuch. 

8. Gdybym spał/a 8 godzin dziennie, czułbym/ czułabym się dobrze. 

9. Gdybym oglądał horror w nocy, nie mógłbym/mogłabym spać. 

10. Gdybym spotykał się ze znaną aktorką, byłbym na zdjęciach w gazetach. 

Ćwiczenie 2, przykładowe odpowiedzi 

1. Gdybyśmy wygrali na loterii, pojechalibyśmy w podróż dookoła świata. 

2. Gdyby mieli dziecko, nie mieliby czasu. 

3. Gdyby był studentem, chodziłby ciągle na impreezy. 

4. Gdybyś był teraz na wakacjach, czytałbyś książki cały dzień. 

5. Gdyby umiała gotować, jedliby teraz pierogi. 

6. Gdybyśmy pracowali w kawiarni, pilibyśmy kawę za darmo. 

7. Gdybyście przyszli na czas, spotkalibyście Milę Kunis 

8. Gdyby mieszkał w mieście, chodziłby do kina co weekend. 

9. Gdybyś znał moją mamę, rozmawialibyście o wszystkim. 

10. Gdyby było głodne, płakałoby. 
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