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W puste pola wpisz czasowniki z nawiasów w odpowiedniej formie czasu przyszłego 
 

Miłość 

Jesteś samotny? No cóż... w tym roku nadal będziesz samotny.  1........................................  (szukać) 

partnerki, ale wszystkie kobiety, z którymi 2........................................................... (spotykać się) będą 

idiotkami. 3............................................. (spędzać) dużo czasu sam aż w końcu, we wrześniu 

4................................... (polecieć) do Azji i tam 5.................................. (spotkać) interesującą kobietę. 

6.................................................... (podróżować) razem, 7........................................... (zakochać się) w niej,  

ale na końcu 8..................................  (wrócić)  do domu sam. Sorry, to nie będzie twój rok.  

Praca 

To 9...................................... (być) fantastyczny rok w pracy! Przez cały rok Saturn i Pluton ci 

10...................................................... (pomagać). 11................................... (być) pełny energii, a twój szef to 

12................................................... (widzieć), więc 13................................................ (dostawać) duże i 

ambitne projekty. W czerwcu i w listopadzie 14.......................................... (musieć) podjąć poważne 

decyzje, więc musisz być gotowy. 15.......................................... (chcieć) dostać awans i masz na to szanse, 

ale 16..................................................... (musieć) pracować bardzo długo i ciężko. Musisz zawsze pamiętać, 

jaki jest twój cel i co jest dla ciebie naprawdę ważne! Pod koniec roku 17................................. (otrzymać) 

ofertę pracy z konkurencyjnej firmy, ale jej nie 18........................................... (zaakceptować), bo jesteś 

lojalnym pracownikiem. 

Pieniądze 

Lubisz wydawać pieniądze, prawda? Jasne... Na szczęście nie 19......................................... (musieć) szukać 

nowej pracy i 20..................................................... (zarabiać) dużo, ale uważaj! W tym roku 

21...................................................... (spotykać) bogatych ludzi i 22........................................ (chcieć) mieć 

wysoki standard życia. 23..............................................(kupować) dużo niepotrzebnych gadżetów. Pod 

koniec roku 24........................................... (skończyć się) twoje pieniądze i  

25........................................................... (potrzebować) pomocy finansowej rodziców. Pamiętaj, że kredyt 

to nie jest dobry pomysł, kiedy chcesz kupić nowe PlayStation i nie musisz mieć koszulki na siłownię od 

Ralph Lauren.  
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Odpowiedzi 

1 będziesz szukał/szukać, 2. Będziesz się spotykał/spotykać 3. będziesz spędzał/spędzać, 4. polecisz, 5. spotkasz, 6. będziecie 

podróżowali/podróżować, 7. zakochasz się, 8. wrócisz, 9. będzie, 10. będą ci pomagać/pomagali, 11, będzie, 12 będzie widzieć/widział, 13. 

będziesz dostawać/dostawał 14. będziesz musiał 15. będziesz chciał, 16. będziesz miał/mieć, 17. otrzymasz, 18. zaakceptujesz 19. będziesz musiał, 

20. będziesz zarabiał/zarabiać, 21. będziesz spotykać, 22. będziesz chciał, 23. będziesz kupował/kupować, 24. skończą się 25. będziesz 

potrzebował/potrzebować 
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