
1 

 

com486604 



2 

 

 

Radosław Więckowski 
   

 

Angielskie  
czasowniki modalne  
nowatorską i oryginalną 

metodą  
 

                        

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



3 

 

 

Angielskie  
czasowniki modalne  
nowatorską i oryginalną 

metodą 

• Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja angielskich czasowników modalnych 

• Uwydatnienie najdrobniejszych różnic między językiem polskim i angielskim  

 
• Niuanse znaczeniowe w szerokiej palecie kontekstów: 

He may just be at home. On chyba jest w domu. (przypuszczenie) 
He may be at home. Może jest w domu. (możliwość) 
He must be very tactful. On musi być bardzo taktowny. (konieczność) 
He must be very tactful. On chyba/pewnie jest bardzo taktowny. (pewność) 

 
• Czasowniki modalne powiązane w sensowne ciągi, których układanie przypomina układanie puzzli 

• Najtrudniejsze zagadnienia wyjaśnione na prostych przykładach 

• Testy końcowe z kluczem systematyzujące wcześniej przerobiony materiał 

• Uniwersalny suplement do innych podręczników na wszystkich poziomach zaawansowania  
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  Wstęp 

Znajomość czasowników modalnych rzutuje na umiejętność zachowania się werbalnego w wielu sytuacjach 

komunikacyjnych. Najlepszym sposobem pokazania różnic znaczeniowych jest zestawienie tych 

czasowników obok siebie w ćwiczeniach kontrastujących. Mając to na uwadze obrałem metodę 

transferencji gramatycznej, tj. osadzania znaczeń języka źródłowego (j. pol.) w tekście języka docelowego (j. 

ang.), przeprowadzając porównania między dwoma językami i uwydatniając każdą istniejącą różnicę. A jak 

ważne jest wyjaśnienie tych różnic widać w poniższych przykładach:   

    If he watches many films, he will know many actors. 
    Jeśli/skoro ogląda dużo filmów, pewnie zna wielu aktorów. 

  
If he watches many films, he will know many actors. 

 Jeśli obejrzy dużo filmów, pozna wielu aktorów. 
 

The road may/might/could be blocked. 
It is possible that the road is blocked. 
Droga może być zablokowana. 
Możliwe, że droga jest zablokowana.  

 
The road can/could be blocked. 
It is possible to block the road. 
Droga może być zablokowana. 
Można zablokować drogę. 
 

Praca niniejsza adresowana jest do tych osób, które mogą pochwalić się znajomością języka angielskiego w 

zakresie rozmaitych podręczników, jednak pragną rozszerzyć swoje wiadomości i dojść z czasem do 

gruntownego opanowania tego języka. Osoby te znajdą tutaj rozmaite przykłady zdań z czasownikami 

modalnymi w roli głównej, których podręczniki uprzednio przerobione nie mogły - chociażby ze względu na 

szczupły zakres - wyczerpująco przedstawić. Właśnie mnogość ciekawych przykładów jest głównym 

wyróżnikiem niniejszej pracy.  

Często początek zdania polskiego różni się od początku zdania angielskiego. W celu ułatwienia 

wykonywania ćwiczeń wdrażających, na końcu przykładowych zdań podano podmioty, np.:  

1.Niemożliwe, aby teraz była w kinie. She … 2.Chyba/pewnie są zajęci. They …  

Cel jaki przyświeca tej pracy to cel praktyczny: z im większą ilością przykładów zdań mamy do czynienia, 

tym większa szansa, że nabierzemy wyczucia językowego.    

Radosław Więckowski 
4ad@gazeta.pl   
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1. Czasowniki modalne can’t, couldn’t, may, might, must, should - zestawienie 
wszystkich czasów  
 
1. She can’t/couldn’t write it. = It is impossible that she writes it. 
Niemożliwe, żeby to pisała. (ogólnie) 
2. She can’t/couldn’t be writing it. = It is impossible that she is writing it. 
Niemożliwe, żeby to teraz pisała. 
3. She can’t/couldn’t have written it. = It is impossible that she wrote it. 
Niemożliwe, żeby to napisała. (wtedy) 
4. She can’t/couldn’t have been writing it. = It is impossible that she was writing it. 
Niemożliwe, żeby to pisała. (wtedy) 
5. She can’t/couldn’t have written it. = It is impossible that she has written it. 
Niemożliwe, żeby to już napisała. (do tej pory) 
6. She can’t/couldn’t have been writing it for some time. = It is impossible that she has been writing it for 
some time. 
Niemożliwe, żeby to pisała. (od jakiegoś czasu do tej pory) 
7. She can’t/couldn’t have been writing it lately. = It is impossible that she has been writing it lately. 
Niemożliwe, żeby to ostatnio pisała.  
8. She can’t/couldn’t have written it. = It is impossible that she had written it. 
Niemożliwe, żeby to przedtem napisała.  
9. She can’t/couldn’t write it. = It is impossible that she will write it. 
Niemożliwe, że to napisze. 
10. She can’t/couldn’t be writing it. = It is impossible that she will be writing it. 
Niemożliwe, że będzie to pisać. 
11. She can’t/couldn’t have written it by 5. = It is impossible that she will have written it by 5. 
Niemożliwe, żeby to napisała do godziną 5. 
 

1. Niemożliwe, żeby grali w tenisa. (ogólnie) 

2. Niemożliwe, żeby teraz grali w tenisa. 

3. Niemożliwe, żeby zagrali w tenisa. (wtedy) 

4. Niemożliwe, żeby grali w tenisa. (wtedy) 

5. Niemożliwe, żeby już zagrali w tenisa. (do tej pory) 

6. Niemożliwe, żeby grali w tenisa. (od jakiegoś czasu do tej pory) 

7. Niemożliwe, żeby ostatnio grali w tenisa.  

8. Niemożliwe, żeby przedtem zagrali w tenisa.  

9. Niemożliwe, że zagrają w tenisa. 

10. Niemożliwe, że będą grali w tenisa. 

11. Niemożliwe, żeby zagrali w tenisa przed godziną 6. 
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1. She may/might not write it. = It is possible that she doesn’t write it.  
Może nie pisze tego. (ogólnie) 
2. She may/might not be writing. = It is possible that she isn’t writing it. 
Może tego teraz nie pisze.  
3. She may/might not have written it. = It is possible that she did not write it. 
Może tego nie napisała. (wtedy) 
4. She may/might not have been writing it. = It is possible that she was not writing it. 
Może tego nie pisała. (wtedy) 
5. She may/might not have written it. = It is possible that she has not written it.  
Może tego nie napisała. (do tej pory) 
6. She may/might not have been writing it for some time. = It is possible that she has not been writing it. 
for some time. 
Może tego nie pisze. (od jakiegoś czasu) 
7. She may/might not have been writing it lately. = It is possible that she has not been writing it lately. 
Może tego ostatnio nie pisała.  
8. She may/might not have written it. = It is possible that she had not written it. 
Może tego przedtem nie napisała. 
9. She may/might not write it = It is possible that she will not write it. 
Może tego nie napisze.  
10. She may/might not be writing it. = It is possible that she will not be writing it. 
Może nie będzie tego pisać.  
11. She may/might not have written it by 5. = It is possible that she won’t have written it by 5. 
Może nie napisze tego do godzininy 5. 
 

1. Może nie grają w tenisa. (ogólnie) 

2. Może teraz nie grają w tenisa. 

3. Może nie zagrali w tenisa. (wtedy) 

4. Może nie grali w tenisa. (wtedy) 

5. Może jeszcze nie zagrali w tenisa. (do tej pory) 

6. Może nie grali w tenisa. (od jakiegoś czasu do tej pory) 

7. Może ostatnio nie grali w tenisa.  

8. Może przedtem nie zagrali w tenisa.  

9. Może nie zagrają w tenisa. 

10. Może nie będą grali w tenisa. 

11. Może nie zagrają w tenisa przed godziną 6. 
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1. She may/might/could write it. = It may/might/could be that she writes it. 
It is possible that she writes it. 
Może to pisze. (ogólnie) 
2. She may/might/could be writing it. = It may/might/could be that she is writing it. 
It is possible that she is writing it. 
Może teraz to pisze. 
3. She may/might/could have written it. = It may/might/could be that she wrote it. 
It is possible that she wrote it. 
Może to napisała. (wtedy) 
4. She may/might/could have been writing it. = It may/might/could be that she was writing it. 
It is possible that she was writing it. 
Może to pisała. 
5. She may/might/could have written it. = It may/might/could be that she has written it 
It is possible that she has written it. 
Może już to napisała. (do tej pory) 
6. She may/might/could have been writing it for some time. = It may/might/could be that she has been 
writing it for some time. 
It is possible that she has been writing it for some time. 
Może to pisze (od jakiegoś czasu do tej pory) 
7. She may/might/could have been writing it lately. = It may/might/could be that she has been writing it 
lately. 
It is possible that she has been writing it lately. 
Może to ostatnio pisała. 
8. She may/might/could have written it. = It may/might/could be that she had written it. 
It is possible that she had written it. 
Może wcześniej to napisała. 
9. She may/might/could write it. = It may/might/could be that she will write it. 
It is possible that she will write it. 
Może to napisze. 
10. She may/might/could be writing it. = It may/might/could be that she will be writing it. 
It is possible that she will be writing it. 
Może będzie to pisać. 
11. She may/might/could have written it by 5. = It may/might/could be that she will have written it by 5. 
It is possible that she will have written it by 5. 
Może to napisze do godziny 5. 
 

1. Może grają w tenisa. (ogólnie) 

2. Może teraz grają w tenisa. 

3. Może zagrali w tenisa. (wtedy) 

4. Może grali w tenisa. (wtedy) 

5. Może już zagrali w tenisa. (do tej pory) 

6. Może grali w tenisa. (od jakiegoś czasu do tej pory) 

7. Może ostatnio grali w tenisa.  

8. Może przedtem zagrali w tenisa.  

9. Może zagrają w tenisa. 

10. Może będą grali w tenisa. 
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11. Może zagrają w tenisa przed godziną 6. 

1. She may well/might well/could well write it. = It is very likely that she writes it. 
It may well/might well/could well be that she writes it. 
Niewykluczone, że to pisze. (ogólnie) 
2. She may well/might well/could well be writing it. = It is very likely that she is writing it. 
It may well/might well/could well be that she is writing it. 
Niewykluczone, że teraz to pisze. 
3. She may well/might well/could well have written it. = It is very likely that she wrote it. 
It may well/might well/could well be that she wrote it. 
Niewykluczone, że to napisała. (wtedy) 
4. She may well/might well/could well have been writing it. = It is very likely that she was writing it. 
It may well/might well/could well be that she was writing it. 
Niewykluczone, że to pisała. (wtedy) 
5. She may well/might well/could well have written it. = It is very likely that she has written it. 
It may well/might well/could well be that she has written it. 
Niewykluczone, że już to napisała. (do tej pory) 
6. She may well/might well/could well have been writing it for some time. = It is very likely that she has 
been writing it. 
It may well/might well/could well be that she has been writing it for some time. 
Niewykluczone, że to pisała. (od jakiegoś czasu do tej pory) 
7. She may well/might well/could well have been writing it lately. = It is very likely that she has been 
writing it lately. 
It may well/might well/could well be that she has been writing it lately.  
Niewykluczone, że to ostatnio pisała.  
8. She may well/might well/could well have written it. = It is very likely that she had written it. 
Niewykluczone, że wcześniej to napisała. 
It may well/might well/could well be that she had written it. 
9. She may well/might well/could well write it. = It is very likely that she will write it. 
Niewykluczone, że to napisze. 
It may well/might well/could well be that she will write it. 
10. She may well/might well/could well be writing it. = It is very likely that she will be writing it. 
Niewykluczone, że będzie to pisać. 
It may well/might well/could well be that she will be writing it. 
11. She may well/might well/could well have written it by 5. = It is likely that she will have written it by 5. 
It may well/might well/could well be that she will have written it by 5. 
Niewykluczone, że napisze to do godziną 5. 
 
1. Niewykluczone, że grają w tenisa. (ogólnie) 

2. Niewykluczone, że teraz nie grają w tenisa. 

3. Niewykluczone, że zagrali w tenisa. (wtedy) 

4. Niewykluczone, że grali w tenisa. (wtedy) 

5. Niewykluczone, że już zagrali w tenisa. (do tej pory) 

6. Niewykluczone, że grali w tenisa. (od jakiegoś czasu do tej pory) 

7. Niewykluczone, że ostatnio grali w tenisa.  

8. Niewykluczone, że przedtem zagrali w tenisa.  

9. Niewykluczone, że zagrają w tenisa. 
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10. Niewykluczone, że będą grali w tenisa. 

11. Niewykluczone, że zagrają w tenisa przed godziną 6. 

 

1. She must write it. = It must be that she writes it. 
It is certain that she writes it. 
Chyba/pewnie to pisze. 
2. She must be writing it. = It must be that she is writing it. 
It is certain that she is writing it. 
Chyba/pewnie teraz to pisze. 
3. She must have written it. = It must be that she wrote it. 
It is certain that she wrote it. 
Chyba/pewnie to napisała. 
4. She must have been writing it. = It must be that she was writing it. 
It is certain that she was writing it. 
Chyba/pewnie to pisała. 
5. She must have written it. = It must be that she has written it. 
It is certain that she has written it. 
Chyba/pewnie już to napisała. (do tej pory) 
6. She must have been writing it for some time. = It must be that she has been writing it for some time. 
It is certain that she has been writing it for some time. 
Chyba/pewnie to pisze od jakiegoś czasu. 
7. She must have been writing it lately. = It must be that she has been writing it lately. 
It is certain that she has been writing it lately. 
Chyba/pewnie to ostatnio pisała. 
8. She must have written it. = It must be that she had written it. 
It is certain that she had written it. 
Chyba/pewnie wcześniej to napisała. 
9. She must write it. = It must be that she will write it. 
It is certain that she will write it.  
Chyba/pewnie napisze to. 
10. She must be writing it. = It must be that she will be writing it. 
It is certain that she will be writing it. 
Chyba/pewnie będzie to pisać.  
11. She must have written it by 5. = It must be that she will have written it by 5. 
It is certain that she will have written it by 5. 
Chyba/pewnie to napisze do godziny 5. 
 
1. Chyba/pewnie grają w tenisa. (ogólnie) 

2. Chyba/pewnie teraz nie grają w tenisa. 

3. Chyba/pewnie zagrali w tenisa. (wtedy) 

4. Chyba/pewnie grali w tenisa. (wtedy) 

5. Chyba/pewnie już zagrali w tenisa. (do tej pory) 

6. Chyba/pewnie grali w tenisa. (od jakiegoś czasu do tej pory) 

7. Chyba/pewnie ostatnio grali w tenisa.  

8. Chyba/pewnie przedtem zagrali w tenisa.  

9. Chyba/pewnie zagrają w tenisa. 
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10. Chyba/pewnie będą grali w tenisa. 

11. Chyba/pewnie zagrają w tenisa przed godziną 6. 
 
1. I am surprised that she should write it. = I am surprised that she writes it. 
Jestem zaskoczony, że to pisze. 
2. I am surprised that she should be writing it. = I am surprised that she is writing it. 
Jestem zaskoczony, że to teraz pisze. 
3. I am surprised that she should write it. = I am surprised that she will write it. 
Jestem zaskoczony, że to napisze. 
4. I am surprised that she should be writing it. = I am surprised that she will be writing it. 
Jestem zaskoczony, że będzie to pisać. 
5. I am surprised that she should have written it. = I am surprised that she wrote it. 
Jestem zaskoczony, że to napisała. 
6. I am surprised that she should have written it. = I am surprised that she has written it. 
Jestem zaskoczony, że to już napisała. 
7. I am surprised that she should have been writing it. = I am surprised that she has been writing it. 
Jestem zaskoczony, że to ostatnio pisała. 
Jestem zaskoczony, że to ostatnio to pisze od jakiegoś czasu. 
8. I am surprised that she should have written it. = I am surprised that had written it. 
Jestem zaskoczony, że to wcześniej napisała. 
9. I am surprised that she should have been writing it. = I am surprised that she was writing it. 
Jestem zaskoczony, że to pisała. 
10. I am surprised that she should have written it by 5. = I am surprised that she’ll have written it by 5. 
Jestem zaskoczony, że to napisze do godziny 5. 
 
1.On jest zaskoczony (surprised), że ona to jutro sprzeda. 2.On jest zaskoczony, że ona się wcześniej z nimi 

kontaktowała. 3.On jest zdumiony (amazed), że oni już wysłali maila. 4.On jest zły (angry), że ona często 

pożycza od nich pieniądze. 5.On jest rozczarowny (disappointed), że ona pisała to wczoraj tak długo. 6.On 

jest zadowolony (pleased), że oni teraz grają w tenisa. 7.On jest zaskoczony, że oni się z nią widzieli rok 

temu. 8.On jest zaskoczony, że ona słucha radia od 2 godzin. 9.On jest zaskoczony, że wy będzie to czytać 

po angielsku. 10.Jestem zaskoczony, że on kilka razy zmieniał pracę. 11.Jestem zły (angry), że chcieli to 

wysłać. 12.Jestem zmartwiony (worried), że ona miała zamiar to zrobić. 13.To dziwne (strange), że on 

przyleci (arrive in) do Polski. 14.To dziwne (strange), że on będzie musiał to zrobić. 15.To dziwne (strange), 

że ona niedawno (lately) wysłała maila. 16.Jestem zaskoczony, że ona często zmienia pracę. 17.Jestem 

zadowolony (pleased), że będziemy jutro grać w tenisa. 18.On jest zaskoczony, że oni teraz pracują. 19.On 

jest zaskoczony, że oni w weekendy pracują. 20.To dziwne, że on zadzwoni do Kate do wtorku.  
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2. Czasowniki modalne w zdaniach z konstrukcjami be about to, have to, be 
going to 
 
1. 
1.She is about to write it      
Ona zaraz to napisze. 
2.She must be about to write it.     
Chyba/pewnie zaraz to napisze. 
3.She could/may/might be about to write it.     
Może/możliwe, że zaraz to napisze. 
4.She may well/might well/could well be about to write it.  
Niewykluczone, że zaraz to napisze. 
5.She can’t/couldn’t be about to write it.     
Niemożliwe, aby zaraz to napisała. 
 
1.Chyba/pewnie ona zaraz wyśle SMSy. (text messages) She … 2.Może ona zaraz wyśle SMSy. She … 

3.Niewykluczone, że ona zaraz wyśle SMSy. She … 4.Niemożliwe, aby zaraz wysłała SMSy. She … 

5.Chyba/pewnie oni zaraz zaczną konferencję. They … 5.Może oni zaraz zaczną konferencję. They … 

6.Niewykluczone, że oni zaraz zaczną konferencję. They … 7.Niemożliwe, aby oni zaraz zaczeli konferencję. 

They …   

2. 
1.She has to write it      
Ona musi to pisać. 
2.She must have to write it.      
Chyba/pewnie musi to pisać. 
3.She may/might have to write it.      
Może musi to pisać. 
4.She may well/might well/could well have to write it.  
Niewykluczone, że musi to pisać. 
5.She can’t/couldn’t have to write it.     
Niemożliwe, aby musiała to pisać. 
 
1.Chyba/pewnie ona musi wysyłać SMSy. She … 2.Może ona musi wysyłać SMSy. She … 3.Niewykluczone, 

że  ona musi wysyłać SMSy. She … 4.Niemożliwe, aby codziennie musiała wysyłać SMSy. She … 

5.Chyba/pewnie często muszą do niego dzwonić. They … 5.Może często muszą do niego dzwonić. They … 

6.Niewykluczone, że często muszą do niego dzwonić. They … 7.Niemożliwe, aby codziennie musieli do 

niego dzwonić. They …   

3. 
1.She will have to write it      
Ona będzie musiała to na/pisać.  
2.She must have to write it.      
Chyba/pewnie będzie musiała to na/pisać. 
3.She may/might have to write it.     
Może będzie musiała to na/pisać. 
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4.She may well/might well/could well have to write it.  
Niewykluczone, że będzie musiała to na/pisać. 
5.She can’t/couldn’t have to write it.     
Niemożliwe, że będzie musiała to na/pisać. 
 

1.Chyba/pewnie będzie musiała wysłać SMSy. She … 2.Może ona będzie musiała wysłać SMSy. She … 

3.Niewykluczone, że będzie musiała wysłać SMSy. She … 4.Niemożliwe, że będzie musiała wysłać SMSy. She 

… 5.Chyba/pewnie będą musieli do niego zadzwonić. They … 5.Może będą musieli do niego zadzwonić. 

They … 6.Niewykluczone, że będą musieli do niego zadzwonić. They … 7.Niemożliwe, że będą musieli do 

niego zadzwonić. They … 

4. 
1.She  had to write it      
Ona musiała to na/pisać.  
2.She must have had to write it.     
Chyba/pewnie musiała to napisać. (wtedy) 
3.She may/might have had to write it.     
Może musiała to napisać. (wtedy) 
4.She may well/might well/could well have had to write it.  
Niewykluczone, że musiała to napisać. (wtedy) 
5.She can’t/couldn’t have had to write it.     
Niemożliwe, żeby musiała to napisać. (wtedy) 
 
1.Chyba/pewnie musiała wysłać SMSy. She … 2.Może musiała wysłać SMSy. She … 3.Niewykluczone, że 

musiała wysłać SMSy. She … 4.Niemożliwe, że musiała wysłać SMSy. She … 5.Chyba/pewnie musieli do 

niego zadzwonić. They …  5.Może musieli do niego zadzwonić. They … 6.Niewykluczone, że musieli do niego 

zadzwonić. They … 7.Niemożliwe, że musieli do niego zadzwonić. They … 

5. 
1.She has had to write it      
Ona musi to na/pisać. (od jakiegoś czasu) 
2.She must have had to write it.     
Chyba/pewnie musi to na/pisać. (od jakiegoś czasu) 
3.She may/might have had to write it.     
Może musi to na/pisać. (od jakiegoś czasu) 
4.She may well/might well/could well have had to write it.  
Niewykluczone, że musi to na/pisać. (od jakiegoś czasu) 
5.She can’t/couldn’t have had to write it.     
Niemożliwe, żeby musiała to na/pisać. (od jakiegoś czasu) 
 
1.Chyba/pewnie musi wysyłać SMSy od czwartku.  She … 2.Może musi wysyłać SMSy od czwartku.  She … 

3.Niewykluczone, że musi wysyłać SMSy od czwartku.  She … 4.Niemożliwe, żeby musiała wysyłać SMSy od 

czwartku.  She … 5.Chyba/pewnie muszą do niego dzwonić od jakiegoś czasu. They …  5.Może muszą do 

niego dzwonić od jakiegoś czasu. They … 6.Niewykluczone, że muszą dzwonić od jakiegoś czasu. They … 

7.Niemożliwe, żeby musieli do niego dzwonić od jakiegoś czasu. They …  
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6. 
1.She is going to write it      
Ona ma zamiar to napisać. 
2.She must be going to write it.     
Chyba/pewnie ma zamiar to napisać. 
3.She may/might be going to write it.     
Może ma zamiar to napisać. 
4.She may well/might well/could well be going to write it.  
Niewykluczone, że ma zamiar to napisać. 
5.She can’t/couldn’t be going to write it.     
Niemożliwe, aby miała zamiar to napisać.  
 
1.Chyba/pewnie on ma zamiar się z nimi skontaktować. He … 2.Może on ma zamiar się z nimi 

skontaktować. He … 3.Niewykluczone, że on ma zamiar się z nimi skontaktować. He … 4.Niemożliwe, aby 

on miał zamiar się z nimi skontaktować. He … 5.Chyba/pewnie ona ma zamiar im pomóc. She … 

6.Niemożliwe, aby miała zamiar im pomóc. She … 7.Może ma zamiar im pomóc. She … 8.Niewykluczone, że 

ma zamiar im pomóc. She …  

7. 
1.She was going to write it       
Ona miała zamiar to napisać. (wtedy) 
2.She must have been going to write it.     
Chyba/pewnie miała zamiar to napisać. (wtedy) 
3.She may/might have been going to write it.     
Może miała zamiar to napisać. (wtedy) 
4.She may well/might well/could well have been going to write it.  
Niewykluczone, że miała zamiar to pisać. (wtedy) 
5.She can’t/couldn’t have been going to write it.     
Niemożliwe, aby miała zamiar to napisać. (wtedy) 
 
1.Chyba/pewnie on miał zamiar wysłać SMSy. He … 2.Może ona miała zamiar codziennie się z nimi 

kontaktować. She …  3.Niewykluczone, że oni mieli zamiar wysłać dużo maili. They … 4.Niemożliwe, aby on 

miał zamiar tam pojechać. He … 5.Chyba/pewnie on miał zamiar do niej zadzwonić. He … 6.Może ona miała 

zamiar zatrzymać się w Warszawie. She …  7.Niewykluczone, że on miał zamiar im pomagać. He …   

8. 
1.She has been going to write it      
Ona ma zamiar to na/pisać. (od jakiegoś czasu) 
2.She must have been going to write it.     
Chyba/pewnie ma zamiar to na/pisać (od jakiegoś czasu) 
3.She may/might have been going to write it.     
Może ma zamiar to na/pisać. (od jakiegoś czasu) 
4.She may well/might well/could well have been going to write it.  
Niewykluczone, że ma zamiar to na/pisać. (od jakiegoś czasu) 
5.She can’t/couldn’t have been going to write it.     
Niemożliwe, aby miała zamiar to na/pisać. (od jakiegoś czasu) 
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1.Chyba/pewnie od pewnego czasu ma zamiar wysłać SMSy. He … 2.Chyba/pewnie ostatnio mają zamiar 

wysłać SMSy. They … 3.Może od pewnego czasu ona ma zamiar się z nim skontaktować. She … 4.Może 

ostatnio ma zamiar wysłać dużo maili. He … 5.Niewykluczone, że ostatnio ma zamiar się tego uczyć. He … 

6.Chyba/pewnie ostatnio mają zamiar to przeczytać. They …  

3. Czasowniki will, would 

1. 
1.She will write it.   Ona to napisze. (opinia/przewidywanie) 
2.I will arrive at 5.   Przyjadę o piątej. (rozkład) 
3.I will write it.  Napiszę to. (obietnica lub zgoda) 
4.I will help you.   Pomogę ci. (oferta) 
5.I will ask somebody.  Zapytam kogoś. (szybka decyzja) 
6.I will break it.  Złamię to. (groźba) 
 
1.OK, pójdę na zakupy. (szybka decyzja) 2.Zadzwonię o godz. piątej. (obietnica) 3.Sytuacja się wkrótce 

zmieni. (opinia/przewidywanie) 4.Powiesz im to. (groźba) 5.Napiszemy list razem. (oferta) 6.Samolot 

przylatuje (arrive) jutro o godz. 10. (rozkład) 7.Powiem im. (szybka decyzja)  

2. 
1.I will write it.      
Chcę/jestem skłonny to napisać. (chęć, gotowość) 
2.If you will write it, let me know.   
Jeśli chcesz/zechcesz to napisać, daj mi znać.   
3.Have a drink? Yes, I will.    
Napijesz się? Tak, chętnie. (chęć) 
 
1.Rób, co chcesz. 2.Pytaj, kogo chcesz. 3.Chcę/jestem skłonny tam pojechać. 4.Chcę/jestem skłonny do 

nich zadzwonić. 5.Jeśli oni będą skłonni to zrobić, daj mi znać. (let me know) 6.Będziemy zadowoleni, jeśli 

ona zechce do nas wysłać SMSa. 7.Zatańczysz? Tak, chętnie. 8.Pójdziesz do kina? Tak, chętnie. 

3. 
He will die before he will listen to their advice. 
Umrze, zanim zechce po/słuchać ich rad. 
 
1.Ona przeniesie się do innego miasta, zanim zechce zapłacić za czynsz. (rent) 2.On umrze, zanim zechce się 

z nią skontaktować. 3.Klienci przejdą do (move to) innej firmy, zanim zechcą zaakceptować nowe umowy. 

(accept new contracts) 4.Minie sporo miesięcy (it will be a lot of months), zanim zechcą z nami 

porozmawiać. 

4. 
1.We will be glad if he will write to us. (1 okres warunkowy) 
Będziemy zadowoleni, jeśli zechce do nas napisać. 
2.We would be glad if he would write to us. (2 okres warunkowy) 
Bylibyśmy zadowoleni, jeśli zechciałby do nas napisać. 
3.We would have been glad if he would have written to us. (3 okres warunkowy) 
Bylibyśmy wtedy zadowoleni, jeśli zechciałby do nas wtedy napisać. 
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1.Będziemy zadowoleni, jeśli oni zechcą z nami zagrać w tenisa. 2.Bylibyśmy zadowoleni, jeśli oni 

zechcieliby z nami zagrać w tenisa. 3.Bylibyśmy wtedy zadowoleni, jeśli oni zechcieliby z nami zagrać w 

tenisa. 4.Będziemy zadowoleni, jeśli on zechce się z nami skontaktować. 5.Bylibyśmy zadowoleni, jeśli 

zechciałby się z nami skontaktować. 6.Bylibyśmy wtedy zadowoleni, jeśli zechciałby się z nami 

skontaktować. 

5. 
1.If he will write it, we will be glad. 
Jeśli zechce to napisać, będziemy zadowoleni. 
2.If he will write it, let him write it. 
Jeśli/skoro on nalega, żeby to napisać, niech to napisze. 
 
1.Będziemy zadowoleni, jeśli ona zechce wysłać SMSa. 2.Jeśli/skoro ona nalega, żeby wysłać SMSa, niech go 

wyśle. (let her send it) 3.Będziemy zadowoleni, jeśli oni zechcą zagrać w tenisa. 4.Jeśli/skoro nalegają, żeby 

zagrać w tenisa, niech zagrają. (let them play) 

6. 
1.If he won’t write it, it is his business. 
Jeśli/skoro nie chce tego pisać, to jego sprawa.  
2.If he won’t write it, it is his business. 
Jeśli/skoro odmawia napisania tego, to jego sprawa.  
3.If he won’t write it, it is his business. 
Jeśli/skoro ma zwyczaj nie pisać tego, to jego sprawa. 
4.If he won’t write it, it is his business. 
Jeśli/skoro nalega, żeby tego nie pisać, to jego sprawa. 
 
1.Skoro ona nie chce tam pojechać, pojedziemy tam bez niej. 2.Skoro on odmawia skontaktowania się z 

nimi, to ja do nich zadzwonię. 3.Skoro masz zwyczaj nie uczyć się, to nic dziwnego (no wonder), że masz 

kiepskie stopnie. (poor grades) 4.Jeśli on nalega, żeby tego nie robić, to jego sprawa. 5.Nie będziemy 

zadowoleni, jeśli oni odmówią gry w tenisa. 

7. 
1.If he would write it, we would be glad. 
Gdyby zechciał to napisać, bylibyśmy zadowoleni. 
2.If he would write it, I would tell you.  
Gdyby nalegał, żeby to napisać, powiedziałbym ci. 
3.If he would write it more often, he would have better results.  
Gdyby miał zwyczaj to częściej pisać, miałby lepsze rezultaty. 
 
1.Gdybyś on miał zwyczaj uśmiechać się częściej, oni polubiliby go. 2.Gdyby ona zechciała wysłać SMSa, 

bylibyśmy zadowoleni. 3.Gdyby on nalegał, żeby wysłać SMSa, powiedziałbym ci. 4.Bylibyśmy zadowoleni, 

gdyby oni zechcieli do nas zadzwonić. 5.Gdyby oni mieli zwyczaj palić papierosy w pracy, ich dyrektor nie 

byłby zadowolony.  
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8. 
1.If he wouldn’t write it, I would tell you. 
Gdyby nie zechciał tego napisać, powiedziałbym ci. 
2.If he wouldn’t write it, I would tell you. 
Gdyby odmówił napisania tego, powiedziałbym ci. 
3.If he wouldn’t write it, I would tell you.  
Gdyby nalegał, żeby tego nie napisać, powiedziałbym ci. 
4.If he wouldn’t write it more often, he would have worse results.  
Gdyby nie miał zwyczaju tego częściej pisać, miałby gorsze rezultaty. 
 
1.Gdyby on nie zechciał do nas zadzwonić, nie bylibyśmy zadowoleni. 2.Gdyby odmówił poinformowania jej 

o tym, powiedziałbym ci. 3.Gdyby nalegał, żeby tam nie jechać, powiedziałbym ci. 4.Gdybyś nie miała 

zwyczaju oglądania tych samych programów w telewizji, twoje życie byłoby ciekawsze. 

9. 
1.The car won’t start.   
Samochód nie chce zapalić. (złośliwość rzeczy martwych) 
2.She won’t write it.   
Ona odmawia napisania tego. = Ona nie zgadza się na napisanie tego. (odmowa) 
Nic ją nie zmusi, aby to napisała.  
 
1.Ten długopis nie chce pisać. 2.Deszcz nie chce ustać 3.Samochód nie chce ruszyć. (start) 4.To nie chce się 

obracać. (rotate) 5.Oni nie chcą się uczyć. (work) = Nic ich nie zmusi do nauki. (odmowa) 6.On odmawia 

skontaktowania się z nimi. 7.Skoro (if) nie chcesz tego zrobić, powiem im o tym.  

10. 
The tank will hold much water.   
Ten zbiornik może pomieścić dużo wody. (pojemność) 
The vehicle will do 160 kph.    
Ten pojazd może osiągnąć prędkość 160 kph. (zdolność) 
 
1.Stadion (the stadium) może pomieścić (hold) sporo widzów. 2.Ten pojemnik (the container) może 

pomieścić mało wody. 3.Ten pokój może pomieścić dużo kwiatów. 4.Ten samochód może osiągać (do) 

prędkość 160 kph.  

11. 
He will be at the office.   Pewnie/chyba jest w biurze. (pewność, przewidywanie) 
He will know her.    Pewnie/chyba ją zna.  
He will be writing it now.   Pewnie/chyba teraz to pisze. 
He will have written it.  Pewnie/chyba to napisał.  
Will the postman have come?  Czy już przyszedł listonosz? 
 
1.Pewnie ona zna angielski. She … 2.Pewnie się z nimi wczoraj skontaktowała. She … 3.Pewnie zagrali w 

tenisa w zeszłym tyg. They … 4.Pewnie wiesz, jak to zrobić. You … 5.Pewnie on jest szczęśliwy. He … 

6.Pewnie ona teraz się uczy angielskiego. She …  9.Pewnie byłaś na wielu koncertach. You … 10.Czy już oni 

wysłali maile? Will they … 
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12. 
That will be true.     
Chyba/prawdopodobnie to jest prawdą. (przewidywanie) 
That will have been true.   
Chyba/prawdopodobnie to było prawdą.  
 
1.Chyba/prawdopodobnie zna angielski. She … 2.Chyba/prawdopodobnie znała angielski. She … 

3.Chyba/prawdopodobnie jest to problemem. It … 4.Chyba/prawdopodobnie to był problem. It … 

5.Chyba/prawdopodobnie był wtedy w swoim biurze. He … 6.Chyba/prawdopodobnie jest w swoim biurze. 

He …  

That will be true, probably. = That will probably be true.    
Chyba/prawdopodobnie to jest prawdą.  
That will have been true, probably. = That will have probably been true.  
Chyba/prawdopodobnie to było prawdą. 
 
1.Chyba/prawdopodobnie zna angielski. She … 2.Chyba/prawdopodobnie znała angielski. She … 

3.Chyba/prawdopodobnie to jest problem. It … 4.Chyba/prawdopodobnie to był problem. It … 

5.Chyba/prawdopodobnie był wtedy w swoim biurze. He … 5.Chyba/prawdopodobnie jest w swoim biurze. 

He …  

13. 
He will have written it.    
Pewnie/chyba to napisał. (pewność, przewidywanie) 
He will have written it by Friday.   
Napisze to do piątku. (przyszłość - Future Perfect) 
 
1.Pewnie/chyba to wysłał. He … 2.On to wyśle do piątku. He … 3.Pewnie się z nimi wczoraj skontaktowała. 

She … 4.Ona się z nimi skontaktuje do przyszłego tyg. She … 5.Pewnie wiedziałeś, jak to zrobić. You … 

6.Będziesz wiedział, jak to zrobić do środy. You …  

14. 
It will (always/usually) happen.     
To się zawsze/zwykle zdarza. (zwyczaj) 
He will (always/usually) ask stupid questions.  
Zawsze/zwykle zadaje głupie pytania. (denerwujący zwyczaj) 
He will (often/sometimes) write it.    
On często/czasami to pisze. (częstotliwość) 
 
1.Oni zwykle o to proszą. (ask for) 2.Błędy zawsze się zdarzają. (occur) 3.Oni zawsze krzyczą. (shout) 4.Ty 

zawsze długo serfujesz po Internecie. 5.Oni zawsze grają w gry komputerowe. 6.Sytuacja zawsze się 

zmienia 7.Ona często długo śpi.  

15. 
If/whenever you throw a stone at a window, it breaks/will break.  
Jeśli/Za każdym razem, gdy się rzuca kamieniem w okno, szyba zazwyczaj pęka. (prawda ogólna - zerowy 
okres warunkowy) 
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1.Jeśli/Za każdym razem, gdy się podgrzewa lód (heat ice), lód się topi. (melt) 2.Jeśli/Za każdym razem, gdy 

temperatura przekracza (exceed) 130 stopni, maszyna się wyłącza. (the machine stop) 3.Jeśli/Za każdym 

razem, gdy ryby pozostają długo poza wodą (stay out of the water), czują się nie najlepiej. (feel bad) 

4.Jeśli/Za każdym razem, gdy słoń siada na kobrę (sit on a cobra), któreś doznaje krzywdy. (someone get 

hurt) 

16. 
He will write it.   
Nalega/upiera się, żeby to napisać. (naleganie/upór) 
He won’t write it.   
Ona nalega/upiera się, żeby tego nie pisać. (naleganie/upór) 
 
1.Nalega, żeby ich o tym poinformować. She … 2.Nalega, żeby ich o tym nie poinformować. She … 3.Nalega, 

żeby wysłać do niej maila. He … 4.Nalega, żeby nie wysyłać do niej maila. He … 5.Skoro upierasz się, żeby 

tam nie iść, jesteś głupcem. If you … 6.Jeśli ona uprze się, by nie zjeść obiadu, to daj jej lody. If she …  

17. 
Will you (please/kindly)  write it?    
Czy zechcesz to napisać? 
Would you (please/kindly)  write it?   
Czy zechciałbyś to napisać? 
Would you (please/kindly) write it    
Czy zechciałbyś to napisać? 
Do it, would you (please)?     
Zechciej to zrobić  
 
1.Zechciej poczekać chwilkę? 2.Czy zechciałbyś ich odwiedzić? 3.Czy zechcielibyście wysłać SMSa? 4.Czy 

zechciałbyś się z nią spotkać? 5.Czy zechciałabyś do niego zadzwonić? 6.Mógłbyś to zrobić, gdybyś zechciał 

7.Czy zechcesz otworzyć drzwi? 8.Czy zechciałbyś otworzyć drzwi? 9.Czy zechcesz do nich zadzwonić? 

10.Czy zechciałbyś do nich zadzwonić?  

Won’t you write it? = Won’t you please write it? = Won’t you write it please?  
Write it, will you? = Write it, won’t you? = Write it, won’t you please?   
Napisz to, dobrze = Zechciej to napisać?  
 
1.Wyślij do niej SMSa, dobrze? 2.Wyślesz do nich maile, dobrze? 3.Poinformuj ich o tym, dobrze? 4.Zechciej 

usiąść 5.Skontaktujcie się z nimi, dobrze? 6.Powiedz im, dobrze? 7.Poczekaj chwilkę, dobrze?  

18. 
Will he write it?  Czy on zechce to napisać?   
Won’t he write it?  Czy on nie zechce to napisać?   
Would he write it?  Czy on zechciałby to napisać?  
Would he write it?  Czy on napisałby to?  
Wouldn’t he write it?  Czy on nie zechciałby tego napisać? 
Wouldn’t he write it?  Czy on nie napisałby tego? 
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1.Czy on zechce wysłać do niej SMSa? Will he … 2.Czy on nie zechce wysłać do niej SMSa? Won’t he … 3.Czy 

on zechciałby wysłać do niej SMSa? Would he … 4.Czy on wysłałby do niej SMSa? Would he … 5.Czy on nie 

zechciałby wysłać do niej SMSa? Wouldn’t he … 6.Czy on nie wysłałby do niej SMSa? Wouldn’t he … 7.Czy 

ona zechce pojechać na wakacje? 8.Czy ona nie zechce pojechać na wakacje? 9.Czy ona zechciałaby 

pojechać na wakacje? 10.Czy ona nie zechciałaby pojechać na wakacje?  

Would he have written it?  Czy on zechciałby to wtedy napisać?  
Wouldn’t he have written it? Czy on nie zechciałby to wtedy napisać? 
Would he have written it?  Czy on napisałby to wtedy?  
Wouldn’t he have written it? Czy on nie napisałby tego wtedy? 
 
1.Czy ona zechciałaby wtedy wysłać SMSa? Would she … 2.Czy ona nie zechciałaby wtedy wysłać SMSa? 

Wouldn’t she … 3.Czy ona wtedy wysłałaby SMSa? Would she … 4.Czy ona wtedy nie wysłałaby SMSa? 

Wouldn’t she … 5.Czy oni by jej wtedy pomogli? 6.Czy oni by jej wtedy nie pomogli? 7.Czy oni jej wtedy 

zechcieliby pomóc? 8.Czy oni jej wtedy nie zechcieliby pomóc?  

Write it, if you would.    
Zechciej to napisać. = Napisz to, gdybyś mógł. 
 
1.Zechciej poczekać. 2.Odwiedz ich, gdybyś mógł. 3.Zechciej wysłać SMSa. 4.Zechciej do niego zadzwonić. 

5.Zrób to, gdybyś mógł. 

19. 
Will you shut up!   
Czy się wreszcie zamkniesz! (złość)  
 
1.Czy się wreszcie obudzisz! 2.Czy wreszcie ich odwiedzicie! 3.Czy wreszcie przestaniesz chrapać! (snore) 

4.Czy wreszcie się z nią spotkasz! 5.Czy wreszcie do niej zadzwonicie! 6.Czy wreszcie mi to powiesz! 7.Czy 

wreszcie ich o tym poinformujesz! 

20. 
I would write it.     
Napisałbym to. (tryb warunkowy) 
I would have written it.    
Napisałbym to. (wtedy)  
 
1.Ona pojechałaby tam jutro. ; Ona pojechałaby tam wczoraj. 2.Pomoglibyśmy im teraz. ; Pomoglibyśmy im 

dwa dni temu. 3.Zadzwonilibyśmy do nich. ; Wtedy zadzwonilibyśmy do nich.  

21. 
I would/should write it.    
Napisałbym to/radziłbym to napisać. (rada) 
 
1.Radziłbym poinformować ich o tym. 2.Radziłbym do niej zadzwonić. 3.Radziłbym wysłać SMSa.  
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22. 
He would write it then.   
Chciał/był gotowy/skłonny to wtedy napisać. (chęć, gotowość) 
He would write it tomorrow.   
Chciałby/byłby gotowy/skłonny to napisać. (chęć, gotowość) 
He came when he would.    
Przychodził, kiedy chciał. (chęć) 
  
1.Robił, co chciał. 2.Chciał/był skłonny tam pojechać. 3.Chcieliśmy/byliśmy skłonni wysłać maila. 

4.Chcieliśmy/byliśmy skłonni im pomóc. 5.Chciał/był skłonny ich o tym poinformować. 6.Chciałem/byłem 

skłonny do nich zadzwonić. 7.Jeśli byliby gotowi to zrobić, daliby mi znać. (let me know) 8.Przychodził, kiedy 

chciał.  

23. 
That would be true.     
Chyba/prawdopodobnie to jest prawdą. (przewidywanie - teraz) 
In the past that would be true.  
W przeszłości to chyba/prawdopodobnie było prawdą. (przewidywanie - przeszłość) 
That would have been true.  
Chyba/prawdopodobnie to było prawdą. (przewidywanie - przeszłość) 
  
1.Chyba/prawdopodobnie zna angielski. She … 2.W przeszłości chyba/prawdopodobnie znała angielski. She 

… 3.Chyba/prawdopodobnie znała angielski. She … 4.Chyba/prawdopodobnie to jest dużym problemem. 

That … 5.W przeszłości chyba/prawdopodobnie to był duży problem. That … 6.Chyba/prawdopodobnie to 

był duży problem. That … 7.Chyba/prawdopodobnie miałem około 20 lat wtedy. I … 8.To 

chyba/prawdopodobnie był rok 1967, kiedy miałem 12 lat. It … 

24. 
That would be true, probably. = That would probably be true.     
Chyba/prawdopodobnie to jest/było prawdą.  
That would have been true, probably. = That would have probably been true.   
Chyba/prawdopodobnie to było prawdą. 
 
1.Chyba/prawdopodobnie zna angielski. She … 2.Chyba/prawdopodobnie znała angielski. She … 

3.Chyba/prawdopodobnie to jest problem. It … 4.Chyba/prawdopodobnie to był problem. It … 

5.Chyba/prawdopodobnie był wtedy w swoim biurze. He … 5.Chyba/prawdopodobnie jest w swoim biurze. 

He …  

25. 
Soon he would reach the top.  
Wkrótce miał dotrzeć na szczyt. (przyszłość w przeszłości) 
 
1.Wkrótce mieli tam jechać. They … 2.Wkrótce miał to odkryć. (discover) He … 3.Wkrótce miała się z nimi 

skontaktować. She … 4.Wkrótce mieli to sprawdzić. They … 5.Wkrótce miał tam pojechać. He … 6.Wkrótce 

mieli ich odwiedzić. They … 



23 

 

26. 
The car wouldn’t start.   
Samochód nie chciał zapalić. (złośliwość rzeczy martwych) 
He wouldn’t write it.    
On odmówił napisania tego/nie chciał tego napisać. (odmowa) 
 
1.Komputer nie chciał działać. (work) 2.Ten długopis nie chciał pisać. 3.Deszcz nie chciał ustać. 4.Samochód 

nie chciał ruszyć. 5.Oni nie chcieli uczyć się w sobotę. 6.On odmówiła skontaktowania się z nimi.  

27. 
It would hold much water.   
To mogło pomieścić dużo wody. (pojemność) 
It would do 160 kph.    
To mogło osiągnąć prędkość 160 kph. (zdolność) 
 
1.Stadion (the stadium) mógł pomieścić sporo widzów. (spectators) 2.Ten pojemnik (the container) mógł 

pomieścić mało wody. 3.Ten pokój mógł pomieścić (hold) dużo kwiatów. 4.Ten samochód mógł osiągać (do) 

prędkość 160 kph.  

28. 
I would write more letters.    
Kiedyś pisywałem więcej listów. (zwyczaj) 
I wouldn’t write letters.   
Kiedyś nie pisywałem listów. (zwyczaj) 
He would often write it.    
Kiedyś często to pisał. (częstotliwość) 
He would criticize them.   
Kiedyś ich krytykował. (denerwujący zwyczaj) 
 
1.Kiedy byłem nastolatkiem, częściej jeździłem na nartach/miałem zwyczaj częściej jeździć na nartach. 

2.Kiedyś pisałem listy/miałem zwyczaj pisać listy. 3.Kiedyś więcej czytałem/miałem zwyczaj więcej czytać. 

4.Kiedyś wysyłałem dużo SMSów/miałem zwyczaj wysyłać dużo SMSów. 5.Każdego lata jeździliśmy nad 

morze 6.Oni mi często przerywali. (interrupt)  

29. 
From morning till night I would be writing it.  
Od rana do nocy pisałem to. (zwyczaj, powtarzalność w przeszłości) 
He said he would be writing it.    
Powiedział, że będzie to pisał. 
If he was here, he would be writing it now.    
Gdyby tu był, pisałby to teraz. 
 
1.Pracował od rana do popołudnia. 2.Uczyłem się ang. od godz. trzeciej do czwartej. 3.Często chodziłem do 

kina w soboty. 4.Powiedział, że będzie pracował o tej porze. 5.Powiedział, że będzie uczyć się ang. od godz. 

trzeciej do czwartej. 6.Gdyby oni tu byli, graliby teraz w tenisa. 7.Gdyby on tu był, pracowałby nad tym 

projektem. 
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30. 
He would write it now.  
To jest typowe dla niego, że to teraz pisze. (typowe zachowanie) 
He would write it then.  
To było typowe dla niego, że to wtedy pisał. (typowe zachowanie) 
 
1.To jest typowe dla niej, że to teraz robi. She … 2.To było typowe dla niej, że to robiła. She … 3.To jest 

typowe dla nich, że się często kłócą. They … 4.To było typowe dla nich, że się kłócili. They … 5.To jest 

typowe dla niego, że krzyczy. He … 6.To było typowe dla niego, że krzyczał. He …  

31. 
He would write it.    
Nalegał/upierał się, żeby to napisać. (naleganie/upór) 
 
1.Nalegała, żeby wysłać do niego maila. She … 2.Nalegali, żeby tam pojechać. They … 3.Nalegał, żeby tu 

zostać. (stay) He … 4.Nalegała, aby ich o tym poinformować. She … 5.Nalegali, żeby do nich zadzwonić. 

They …    

32. 
It would rain on our wedding day!    
Musiało akurat padać w dniu naszego ślubu! (złość) 
He would write it!     
Musiał akurat to pisać (złość) 
 
1.Musiał akurat ich o tym poinformować! 2.Błędy akurat musiały się pojawić! (occur) 3.Oni zawsze musieli 

krzyczeć! (shout) 4.Ty zawsze musiałeś długo serfować po Internecie! (surf the net) 5.Ona musiała akurat 

tak długo spać! 6.Musiało akurat padać, kiedy mieliśmy wakacje! 

33. 
It would seem to be true. = It would appear to be true.     
Zdaje się, że jest to prawda. 
I would seem to have been wrong = I would appear to have been wrong.  
Zdaje się, że ja nie miałem racji. 
 
1.Zdaje się, że on popełnił błąd. (make a mistake) He would seem … 2.Zdaje się, że on był zainteresowany 

He would appear … 3.Zdaje się, że oni tam byli. They would seem … 4.Zdaje się, że ona to wysłała. She 

would seem … 5.Zdaje się, że nie miałem racji. I would appear … 6.Zdaje się, że jest to kłamstwo. (a lie) It 

would seem … 7.Zdaje się, że było to kłamstwo. It would seem … 8.Zdaje się, że jest to błąd. It would 

appear …… 9.Zdaje się, że to był błąd. It would appear … 

34. 
I wish/if only he would write it.    
Chciałbym, aby on to napisał. 
1.Chciałbym, aby on wysłał SMSa. I wish he … 2.Chciałbym, aby ona się z nim spotkała. I wish she … 

3.Chciałbym, aby oni do mnie zadzwonili. If only they … 4.Chciałbym, aby ona mi pomogła. If only she …  

5.Chciałbym, aby on zagrał w tenisa. I wish he …  
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Test  
Należy przetłumaczyć na język angielski poniższe zdania. Klucz patrz poniżej.  

 
1. Ona to napisze. (opinia/przewidywanie) 

2. Przyjadę o piątej. (rozkład) 

3. Napiszę to. (obietnica lub zgoda) 

4. Pomogę ci. (oferta) 

5. Zapytam kogoś. (szybka decyzja) 

6. Złamię to. (groźba) 

7. Jeśli chcesz/zechcesz to napisać, daj mi znać.   

8. Napijesz się? Tak, chętnie. (chęć) 

9. Umrze, zanim zechce po/słuchać ich rad. 

10. Będziemy zadowoleni, jeśli zechce do nas napisać. 

11. Bylibyśmy zadowoleni, jeśli zechciałby do nas napisać. 

12. Bylibyśmy wtedy zadowoleni, jeśli zechciałby do nas wtedy napisać. 

13. Jeśli zechce to napisać, będziemy zadowoleni. 

14. Jeśli/skoro on nalega, żeby to napisać, niech to napisze. 

15. Jeśli/skoro nie chce tego pisać, to jego sprawa.  

16. Jeśli/skoro odmawia napisania tego, to jego sprawa.  

17. Jeśli/skoro ma zwyczaj nie pisać tego, to jego sprawa. 

18. Jeśli/skoro nalega, żeby tego nie pisać, to jego sprawa. 

19. Gdyby zechciał to napisać, bylibyśmy zadowoleni. 

20. Gdyby nalegał, żeby to napisać, powiedziałbym ci. 

21. Gdyby miał zwyczaj to częściej pisać, miałby lepsze rezultaty. 

22. Gdyby odmówił napisania tego, powiedziałbym ci. 

23. Samochód nie chce zapalić. (złośliwość rzeczy martwych) 

24. Ona odmawia/nie zgadza się na napisania tego. (odmowa) 

25. To może pomieścić (hold) dużo wody. (pojemność) 

26. To może osiągnąć prędkość (do) 160 kph. (zdolność) 

27. Pewnie/chyba jest w biurze. (pewność, przewidywanie) 

28. Pewnie/chyba ją zna.  

29. Pewnie/chyba teraz to pisze. 

30. Pewnie/chyba to napisał.  

31. Czy już przyszedł listonosz? 

32. To się zawsze/zwykle zdarza. (zwyczaj) 
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33. Zawsze/zwykle zadaje głupie pytania. (denerwujący zwyczaj) 

34. Jeśli/Za każdym razem, gdy się rzuca kamieniem w okno, szyba zazwyczaj pęka. (prawda ogólna - 

zerowy okres warunkowy) 

35. Nalega/upiera się, żeby to napisać. (naleganie/upór) 

36. Ona nalega/upiera się, żeby tego nie pisać. (naleganie/upór) 

37. Czy zechcesz to napisać? 

38. Czy zechciałbyś to napisać? 

39. Czy zechciałbyś to napisać? 

40. Zechciej to zrobić.  

41. Czy się wreszcie zamkniesz! (złość)  

42. Przychodził, kiedy chciał. (chęć) 

43. Wkrótce miał dotrzeć na szczyt. (reach the top) (przyszłość w przeszłości) 

44. Samochód nie chciał zapalić. (złośliwość rzeczy martwych) 

45. Kiedyś pisywałem więcej listów. (zwyczaj) 

46. Od rana do nocy pisałem to. (zwyczaj, powtarzalność w przeszłości) 

47. Powiedział, że będzie to pisał. 

48. Gdyby tu był, pisałby to teraz. 

49. Musiało akurat padać w dniu naszego ślubu! (złość) 

50. Chciałbym, aby on to napisał. 

51. Oni nie chcą się uczyć. (work) = Nic ich nie zmusi do nauki. (odmowa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Klucz  
1. She will write it.    
2. I will arrive at 5.    
3. I will write it.   
4. I will help you.    
5. I will ask somebody.   
6. I will break it.   
7. If you will write it, let me know.   
8. Have a drink? Yes, I will.    
9. He will die before he will listen to their advice. 
10. We will be glad if he will write to us. (1 okres warunkowy) 
11. We would be glad if he would write to us. (2 okres warunkowy) 
12. We would have been glad if he would have written to us. (3 okres warunkowy) 
13. If he will write it, we will be glad. 
14. If he will write it, let him write it. 
15. If he won’t write it, it is his business. 
16. If he won’t write it, it is his business. 
17. If he won’t write it, it is his business. 
18. If he won’t write it, it is his business. 
19. If he would write it, we would be glad. 
20. If he would write it, I would tell you.  
21. If he would write it more often, he would have better results.  
22. If he wouldn’t write it, I would tell you. 
23. The car won’t start.   
24. She won’t write it.   
25. It will hold much water.   
26. It will do 160 kph.    
27. He will be at the office.    
28. He will know her.     
29. He will be writing it now.    
30. He will have written it.   
31. Will the postman have come?   
32. It will (always/usually) happen.     
33. He will (always/usually) ask stupid questions.  
34. If/whenever you throw a stone at a window, it breaks/will break.  
35. He will write it.   
36. He won’t write it.   
37. Will you (please/kindly)  write it?    
38. Would you (please/kindly)  write it?   
39. Would you (please/kindly) write it    
40. Do it, would you (please)?     
41. Will you shut up!   
42. He came when he would.    
43. Soon he would reach the top.  
44. The car wouldn’t start.   
45. I would write more letters.    
46. From morning till night I would be writing it.  
47. He said he would be writing it.    
48. If he was here, he would be writing it now.    
49. It would rain on our wedding day!    
50. I wish/if only he would write it.    
51. They won’t work. 
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