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1.Zamień podane realne zdania warunkowe (jeśli, jeżeli) na nierealne (gdyby).  

 

1. Wpadniesz do mnie, jeśli będziesz w Warszawie? 

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

2. Jeśli kupisz wino i lody, przyjdę do ciebie. 

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

3. Jeśli przestaniemy pić piwo codziennie, poczujemy się lepiej. 

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

4. Jeśli Tomek będzie się codziennie uczył, z pewnością zda egzamin. 

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

5. Jeśli będę na diecie, będę mieć muchy w nosie. 

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

6. Jeśli kupimy sobie żelazko, będziemy musieli prasować. 

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

7. Jeśli pojedziecie na wakacje do Polski, na pewno wam się spodoba. 

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

8. Jeżeli ugotujesz zupę ogórkową, nie wystarczy nam ziemniaków na pierogi!  

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

9. Jeżeli pójdziesz do lekarza bez umówionej wizyty, na pewno będziesz długo czekać w kolejce. 

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

10. Jeżeli pani Malinowska umrze, nie będzie nam miał kto pilnować dzieci popołudniami. 

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

2.Zmień podane nierealne zdania warunkowe na realne. 

 

1. Gdybym miała małe dziecko, nie mogłabym podróżować. 

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

2. Gdybym pracował w dużej firmie, nie byłbym samotny. 

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

3. Gdybyś poznał Karolinę, na pewno byś jej nie polubił. 

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

4. Gdyby Franek pojechał do piekarni wcześnie rano, kupiłby ciepły chleb. 
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.................................................................................................................................................................. 

5. Gdyby pan Tomaszewski zadzwonił po karetkę na czas, to by przeżył. 

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

6. Gdybyśmy zaczęli oszczędzać, wkrótce byłoby nas stać na nowy toster. 

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

7. Gdybyście od czasu do czasu ćwiczyli, nie bolałyby was kręgosłupy. 

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

8. Gdyby państwo Kowalscy kupili dom, a nie mieszkanie, ich pies byłby szczęśliwy. 

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

9. Gdybym poświęcał ci więcej czasu, zostałabyś ze mną? 

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

10. Gdyby Aleksander zwolnił, nie uderzyłby samochodem w latarnię.  

.................................................................................................................................................................. 
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Odpowiedzi 
1. Wpadłbyś/wpadłabyś do mnie, gdybyś był/była w Warszawie? 2. Gdybyś kupił/a wino i lody, 

przyszłabym/ przyszedłbym do ciebie. 3. Gdybyśmy przestali pić piwo codziennie, poczulibyśmy 

się lepiej. 4. Gdyby Tomek się codziennie uczył, z pewnością zdałby egzamin. 5. Gdybym był/a na 

diecie, miałbym/ miałabym muchy w nosie. 6. Gdybyśmy kupili sobie żelazko, musielibyśmy 

prasować. 7. Gdybyście pojechali na wakacje do Polski, na pewno by się wam spodobało. 8. 

Gdybyś ugotował/a zupę ogórkową, nie wystarczyłoby nam ziemniaków na pierogi. 9. Gdybyś 

poszedł /poszła do lekarza bez umówionej wizyty, na pewno długo czekałbyś/ czekałabyś w 

kolejcie. 10. Gdyby pani Malinowska umarła, nie miałby kto nam pilnować dzieci popołudniami. 

2. Jeśli będę miała małe dziecko, nie będę mogła podróżować. 2. Jeśli będę pracował w dużej 

firmie, nie będę samotny. 3. Jeśli poznasz Karolinę, na pewno jej nie polubisz. 4. Jeśli Franek 

pojedzie do piekarni wcześnie rano, kupi ciepły chleb. 5. Jeśli pan Tomaszewski zadzwoni po 

karetkę na czas, przeżyje. 6. Jeśli zaczniemy oszczędzać, wkrótce będzie nas stać na nowy toster. 

7. Jeśli od czasu do czasu będziecie ćwiczyli, nie będa was bolały kręgosłupy. 8. Jeśli państwo 

Kowalscy kupią dom, a nie mieszkanie, ich pies będzie szcześliwy. 9.Jeśli będę ci poświęcał 

więcej czasu, zostaniesz ze mną? 10. Jeśli Aleksander zwolni, nie uderzy samochodem w latarnię. 
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