
TRYB WARUNKOWY – A2 / B1 

(wersja dla studenta) 

Materiał prezentuje sposób tworzenia form trybu warunkowego. Pierwsza część to 

tekst, w którym użyto nowych form. Kolejna część prezentuje formy, sposób ich 

konstruowania i funkcje. Ostatnia część to część praktyczna – ćwiczenia 

gramatyczne. 

 

Coraz więcej Polaków bierze udział w teleturniejach, konkursach smsowych i 

loteriach, w których można wygrać naprawdę duże pieniądze. Zapytaliśmy więc 

kilku przechodniów: „Co by pan zrobił, gdyby pan wygrał milion złotych?”/ „Co 

by pani zrobiła, gdyby pani wygrała milion złotych?”. A oto co nam powiedzieli 

mieszkańcy naszego miasta: 

Pelagia Mościcka (68 lat): „ Podobno pieniądze szczęścia nie dają, ale ja chyba 

byłabym najszczęśliwszą osobą na świecie! Część pieniędzy dałabym jakiejś 

organizacji charytatywnej, a za resztę kupiłabym działkę i dom za miastem. 

Pracowałabym w ogródku i zapraszałabym znajomych na wspaniałe imprezy! I nie 

martwiłabym się o przyszłość”.  

Leszek Karolek (20 lat): „Na pewno zaiwestowałbym na giełdzie, bo gdybym 

wygrał milion, chciałbym mieć następny, to chyba normalne. Poza tym 

pojechałbym do Stanów na studia, studiowałbym reżyserię i może zrobiłbym karierę 

w Hollywood. Pomyślałbym też o czymś przyjemnym, może spędziłbym 

najpiękniejsze wakacje życia na Hawajach. Byłoby wspaniale wygrać takie 

pieniądze!” 

Marta Zawisza (34 lata): „ Podróżowalibyśmy z mężem i z dziećmi po Azji. A gdyby 

zostało mi jeszcze trochę pieniędzy, kupiłabym jakieś mieszkanie w stolicy, a 

potem wynajmowałabym je. W ten sposób zarobiłabym dodatkowe pieniądze dla 

córek. Paula i Lizka wyjechałyby kiedyś za granicę na dłużej, może do szkoły  

językowej. Miałabym co zrobić z takim wygranym milionem!” 

Paweł Szostek (45 lat): „Gdybym wygrał takie pieniądze, wpłaciłbym je do banku, 

na jakąś dobrą lokatę. Zaoszczędziłbym więcej. Potem kupiłbym mojemu synowi 

mieszkanie i samochód. Dałbym mu też pieniądze na wyjazd do Chin. Razem z żoną 

rozwinęlibyśmy nasz rodzinny biznes i pewnie też pojechalibyśmy na długi urlop. I 



przez ten czas nie robilibyśmy zupełnie nic, tylko odpoczywalibyśmy, 

zwiedzalibyśmy i bawilibyśmy się wyśmienicie.” 

Aldona Grzech (52 lata): „Pewnie na jakiś czas wyjechałabym gdzieś daleko, ale 

myślę, że nie zrezygnowałabym  z pracy. Nudziłabym się, gdybym nie pracowała. 

Zrobiłabym to, na co do tej pory nie miałam pieniędzy. Może poszłabym do dobrego 

fryzjera, albo lepiej – pojechałabym do SPA. Kupiłabym nowy aparat fotograficzny. 

A resztę oddałabym córce i wnukom.” 

 

Zadanie 1. 

Proszę przeczytać tekst i podkreślić formy gramatyczne, podobne do tych w 

pytaniu: „Co by pan zrobił, gdyby pan wygrał milion złotych?”/ „Co by pani zrobiła, 

gdyby pani wygrała milion złotych?” 

 

Zadanie 2. 

Proszę zastanowić się, jaką funkcję mają takie formy? Jak są zbudowane? 

 

FORMY TRYBU WARUNKOWEGO 

rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki 

(ja) byłbym, zrobiłbym 

(ty) byłbyś, zrobiłbyś 

on byłby, zrobiłby 

(ja) byłabym, zrobiłabym 

(ty) byłabyś, zrobiłabyś 

ona byłaby, zrobiłaby 

 

 

ono byłoby, zrobiłoby 

rodzaj męskoosobowy  rodzaj niemęskoosobowy 

(my) bylibyśmy, zrobilibyśmy 

(wy) bylibyście, zrobilibyście 

oni byliby, zrobiliby 

(my) byłybyśmy, zrobiłybyśmy 

(wy) byłybyście, zrobiłybyście 

one byłyby, zrobiłyby 

  

liczba pojedyncza: 3 osoba l. poj. czasu przeszłego (męski, żeński, nijaki), 

czasowników dokonanych albo niedokonanych + -bym, -byś, -by 

liczba mnoga: 3 osoba l. mn. czasu przeszłego (męskoosobowy, niemęskoosobowy), 

czasowników dokonanych albo niedokonanych + -byśmy, -byście, -by 

 

Gdybym miał/miała więcej pieniędzy, kupiłbym/kupiłabym dom za miastem. 



Gdybyśmy mogli/mogły, pojechalibyśmy/pojechałybyśmy za granicę. 

(ja) 

(ty) 

on/ona/ono 

Gdybym 

Gdybyś 

Gdyby 

 

mógł,/mogła, 

mogło, 

 

 

 

(3 osoba l. poj. 

czasu przeszłego)  

 

zrobiłbym / 

zrobiłabym / 

zrobiłoby to. 

 

 

(forma trybu 

warunkowego) 

(my) 

(wy) 

oni/one 

Gdybyśmy 

Gdybyście 

Gdyby 

 

 

mogli, / mogły 

 

(3 osoba l. mn. 

czasu przeszłego) 

 

zrobilibyśmy / 

zrobiłybyśmy to. 

 

(forma trybu 

warunkowego) 

 

FUNKCJE TRYBU WARUNKOWEGO: 

- spekulacja, przypuszczenie: „Kupiłabym sobie nowy rower.” 

- prośba: „Czy mogłaby pani podać mi tę książkę?” 

- życzenie: „Chcielibyśmy mieć taki ogród!”, „Zjadłabym kawałek szarlotki” 

- propozycja: „Moglibyśmy to zrobić dla was.” 

 

Zadanie 3.  

Proszę skonstruować formy czasowników w trybie warunkowym: 

 

0. (ja ) Gdybym ……………………………(mieć) więcej pieniędzy, 

……………………………….. (pojechać) na długi urlop.      miał, pojechałbym 

 

1. (ja ) ……………………………………………… (kupić) te spodnie, ale nie mam przy 

sobie tyle pieniędzy. 

 

2. (ja ) Gdybym ……………………………………… (mieć) więcej czasu, bez problemu 

………………………………………. (zrobić) to zadanie. 



 

3. (ty ) Czy ……………………………………….. (pomóc) mi, gdybyś 

………………………………………………… (móc)? 

 

4. (ty ) …………………………………………… (zjeść) coś jeszcze?  

 

5. Gdyby Jarek …………………………………………………….. (pracować), nie 

………………………..………….. (mieć) tyle wolnego czasu. 

 

6. Alicja ………………………………………….. (posprzątać) tu wcześniej, gdyby nie 

…………………………….. (być) tak zmęczona. 

 

7. Gdyby to dziecko ………………………………………………………. (być) starsze, 

……………………………………………………… (pojechać) na wycieczkę bez rodziców. 

 

8. (my )  Gdybyśmy nie ……………………………………………………… (zapomnieć), 

………………………………………………………….. (pójść) na to spotkanie. 

 

9. (my ) ………………………………………………. (wysłać) ci te dokumenty, 

gdybyśmy ……………………………………………………. (wiedzieć), że to tak ważne dla 

ciebie. 

 

10. (wy ) Czy ……………………………………………………… (wyprowadzić się) na wieś, 

gdybyście …………………………………………………. (mieć) taką możliwość? 

 

11. (wy ) Co …………………………………………………… (dać) w prezencie Pawłowi, 

gdybyście ………………………………………………… (iść) na jego urodziny? 

 

12. Oni nie …………………………………………………… (zgodzić się) na tę propozycję, 

gdyby ……………………………………………………… (móc). 

 

13. Gdyby moje kuzynki ………………………………………………………………….. (być) 

młodsze, ciągle …………………………………………………….. (pracować). 



 

Zadanie 4. GRA PLANSZOWA  

Jeśli masz możliwość, zagraj z kimś, kto mówi po polsku. Jeśli nie, zapisz 

odpowiedzi. Proszę dokończyć zdania, np. „Gdybym był bogaty, kupiłbym dom w 

Andaluzji.” 

 

 

POCZĄTEK 

1. Gdybym 

mógł/mogła być 

kimś innym, … 

2. Gdyby 

zwierzęta mogły 

mówić, … 

5. Gdybym 

miał/miała od 

jutra wakacje, … 

4. Gdybym 

chciał/chciała, … 

3. Gdybym 

miał/miała 

więcej czasu, … 

6. Gdybym 

był/była 

prezydentem, … 

7. Gdybym 

dobrze znał/znała 

język …. , …. 

8. Gdybym 

jeszcze raz był 

mały/była mała,.. 

11. Gdyby moja 

mama/moja żona 

/moje dziecko….,  

10. Gdybym 

wygrał/wygrała 

milion dolarów, … 

9. Gdybym 

mógł/mogła 

zmienić świat, … 

12. Gdybym 

umiał/umiała… , 

… 

13. Gdybym 

spotkał/spotkała 

na ulicy 

ulubionego 

aktora, … 

14. Gdybym 

wiedział/ 

wiedziała, że …, 

… 

 16. Gdybym dziś 15. Gdybym 



KONIEC wieczorem miał / 

miała mieć gości, 

… 

zmienił / 

zmieniła pracę, … 

 

Odpowiedzi: 

Zadanie 3. 

1. kupiłbym, 2. miała, zrobiłabym, 3. pomógłbyś, mógł, 4. zjadłabyś, 5. pracował, 

miałby, 6. posprzątałaby, była, 7. było, pojechałoby, 8. zapomnieli, poszlibyśmy, 

9. wysłałybyśmy, wiedziały, 10.  wyprowadzilibyście się, mieli, 11. dałybyście, 

poszły, 12. zgodziliby się, mogli, 13. były, pracowałyby. 

 

 

 

 

  

 

 


