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Zamień podane zdania na czas przyszły (możesz je trochę zmodyfikować) 
 

1. Jury uwierzyło, że mężczyzna jest winny, dopiero kiedy zobaczyło nagranie z miejsca 

przestępstwa. 

 

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

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

2. Moja mama nigdy nie przeprosiła mnie za to, że wydała moje pieniądze z komunii na nowy 

samochód. 

 

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

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

 

3. Dwa lata temu sprzedałem motocykl i od razu tego pożałowałem.  

 

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

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

4. Moja teściowa zorganizowała przyjęcie urodzinowe mojego syna. Nie cierpię jej. 

 

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

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

5. Zamiotłeś kuchnię, umyłeś okna, wyczyściłeś piekarnik, ale czy pościeliłeś łóżko?  

 

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

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

6. Kiedy wróciłem do domu, zrobiłem sobie kanapkę. 

 

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

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

7. Po wielu tygodniach nasza bazylia w końcu urosła! 

 

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

........................................................................................................................................................... 
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8. Zamknęliśmy restaurację, bo goście przychodzą i zamawiają tylko wodę z kranu, więc nic nie 

zarobiliśmy 

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

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

 

9. Pomyliłam się i przytuliłam obcą kobietę w galerii, bo pomyślałam, że to moja ciocia. 

 

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

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

10. Wysłał mi już pan te dokumenty?  

 

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

11. Kiedy w końcu wyleczyłem się z grypy, okazało się, że mam syfilis.  

 

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

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

12. Wziąłem talerz z zupą ze stołu i rzuciłem nim o ścianę.  

 

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

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

13. Mam nadzieję, że nie nakarmiłeś kota wątróbką! Zawsze po niej rzyga.  

 

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

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

14. Kiedy zostawił cię twój chłopak, spaliłeś wszystkie wasze wspólne zdjęcia. 

 

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

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

15. Naprawdę profesjonalny architekt zaprojektował ten paskudny dom? 

 

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

........................................................................................................................................................... 
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16. Przez święta Karol przytył 5 kilo, więc skorzystał z okazji i kupił sobie nowe ubrania. 

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

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

17. Puściłeś mnie, więc spadłam z roweru! 

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

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

18. Nie pokazałam Tomkowi tego filmu, bo było w nim za dużo scen dla dorosłych. 

 

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

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

19. Pani Dżesika już po raz piąty spóźniła się do pracy, więc musiałem ją zwolnić. 

 

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

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

20. W zeszłym roku schudłam 20 kilo, ale potem zaczęłam pracę w ciastkarni i sam wiesz, co się 

stało... 

 

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

........................................................................................................................................................... 
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Odpowiedzi: 
 
1.Jury uwierzy, że mężczyzna jest winny, dopiero kiedy zobaczy nagranie z miejsca przestępstwa. 
2.Moja mama nigdy nie przeprosi mnie za to, że wyda moje pieniądze z komunii na nowy samochód. 
3.Za dwa lata sprzedam motocykl i od razu tego pożałuję. 
4. Moja teściowa zorganizuje przyjęcie urodzinowe mojego syna. Nie cierpię jej. 
5.Zamieciesz kuchnię, umyjesz okna, wyczyścisz piekarnik, ale czy pościelisz łóżko? 
6.Kiedy wrócisz do domu, zrobisz sobie kanapkę. 
7.Po wielu tygodniach nasza bazylia w końcu urośnie. 
8.Zamkniemy restaurację, bo goście będą przychodzili i zamawiali tylko wodę z kranu, więc nic nie 
zarobimy. 
9.Pomylę się i przytulę obcą kobietę w galerii, bo pomyślę, że to moja ciocia. 
10.Wyśle mi pan te dokumenty. 
11.Kiedy w końcu wyleczę się z grypy, okaże się, że mam syfilis. 
12.Wezmę talerz z zupą ze stołu i rzucę nim o ścianę. 
13.Mam nadzieję, że nie nakarmisz kota wątróbką! Zawsze po niej rzyga. 
14.Kiedy zostawi cię twój chłopak, spalisz wszystkie wasze wspólne zdjęcia. 
15. Naprawdę profesjonalny architekt zaprojektuje ten paskudny dom? 
16.Przez święta Karol przytyje 5 kilo, więc skorzysta z okazji i kupi sobie nowe ubrania. 
17. Kiedy mnie puścisz, spadnę z roweru! 
18.Nie pokażę Tomkowi tego filmu, bo jest w nim za dużo scen dla dorosłych. 
19.Pani Dżesika już po raz piąty spóźni się do pracy, więc będę musiał ją zwolnić. 
20.W przyszłym roku schudnę 20 kilo, ale potem zacznę pracę w ciastkarni i sam wiesz, co się stanie... 
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