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Wprowadzenie
Niniejsza książka jest ostatnim z serii sześciu podręczników, które tworzą jednolity kurs 

języka angielskiego, podzielony według zagadnień gramatycznych na sześć poziomów zaawanso-
wania. W każdej z książek znajdziesz 35 tematów zawierających ćwiczenia i klarowne objaśnienia 
reguł gramatycznych. Pomogą Ci one zrozumieć mechanizm każdego zagadnienia, przyswoić 
nowe informacje, utrwalić je oraz poćwiczyć słownictwo zawarte w zdaniach. 

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam opracować taki sposób nauki, aby logicznie 
i z zachowaniem reguł przyswajania wiedzy przedstawić poszczególne zagadnienia gramatyczne –  
od najbardziej podstawowych do zaawansowanych. Tematy ułożone są tak, aby każdy następny 
odkrywał kolejną ważną wiadomość językową, która jest bliska poprzednim i następnym 
zagadnieniom.

Każdy rozdział to 34 zdania w języku polskim zbudowane wokół jednego zagadnienia. 
Wersję angielską tych zdań oraz praktyczne opisy dotyczące ich użycia znajdziesz obok. Twoim 
zadaniem jest przetłumaczenie zdań, zapisanie ich i sprawdzenie poprawności swoich tłumaczeń 
na następnej stronie. W razie wątpliwości możesz skorzystać z podanych objaśnień. Jeśli temat 
jest Ci nieznany, najlepiej zacząć od wskazówek, a następnie przejść do ćwiczeń. Wskazówki 
podane są w języku polskim, aby jasno wytłumaczyć koncepcje gramatyczne. Pełne zrozumienie 
gramatyki jest bowiem kluczem do poprawnego posługiwania się językiem obcym. Systematyczne 
uczenie się poprzez przyswajanie wiadomości zawartych w każdym rozdziale zapewni Ci językową 
pewność siebie niemal w każdej sytuacji. 

Podczas pracy z książką wysłuchaj kursu audio – poznasz wymowę i szybciej ją zapamię-
tasz. Wspomoże on także Twoje rozumienie ze słuchu i płynność mówienia. Możesz z niego 
korzystać w każdej wolnej chwili i ćwiczyć wraz z lektorem natywnym (instrukcję, jak go pobrać, 
znajdziesz na następnej stronie). Wysłuchaj zdań po polsku, przetłumacz je i sprawdź popraw-
ność swoich tłumaczeń, porównując je z wersją angielską. Zawsze zwracaj uwagę na wymowę 
i intonację. Gdy ćwiczenie nie będzie Ci sprawiać trudności, przejdź do następnego rozdziału. 
Drugie wydanie podręcznika zostało wzbogacone o wersję angielską zamieszczoną po kursie 
polsko-angielskim. Trzecie natomiast zawiera dodatkowo test sprawdzający oraz glosariusze, 
które umożliwią Ci powtórzenie słownictwa.

Niniejszy podręcznik może być wykorzystywany jako suplement regularnej nauki 
języka angielskiego. Na pewno skorzystają z niego ci, którzy pragną usystematyzować  
wiedzę i sprawdzić swoje umiejętności, jak również ci, którzy samodzielnie podejmują naukę tego 
języka.

Pamiętaj, że celem ćwiczeń tłumaczeniowych nie jest uczenie się zwrotów ani słów  
na pamięć, lecz szybkie przywołanie kontekstu i odzwierciedlenie polskich zdań i wyrażeń w języku 
obcym. Jest to doskonałe ćwiczenie umysłu oraz zdolności językowych i tłumaczeniowych, a także 
świetny sposób na wyłapanie własnych błędów językowych.

Czas spędzony z tą książką będzie owocował, jeśli nauka będzie systematyczna,  
a wiadomości regularnie utrwalane. Jesteśmy pewni, że z tym podręcznikiem poczynisz ogromne 
postępy w krótkim czasie. 

Do dzieła! 
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Gdybym był Brytyjczykiem, nie musiałbym 
uczyć się angielskiego jako dziecko.

If I were British, I wouldn’t have had 
to learn English as a child.

Gdybym był Brytyjczykiem, nie musiałbym 
teraz uczyć się angielskiego i dostałbym 
(wtedy) tę pracę, o której marzyłem.

If I were British, I wouldn’t have to learn 
English now, and I would have got that job 
I had dreamt about/of.

Czułbym się teraz lepiej, gdybym wczoraj nie 
poszedł na tę imprezę.

I would feel better now if I hadn’t gone 
to that party last night.

Gdzie byś teraz mieszkał, gdybyś nie przepro-
wadził się do Warszawy?

Where would you be living now if you hadn’t 
moved to Warsaw?

Myślisz, że wciąż bym tutaj był, gdybym 
wygrał na loterii w zeszłym tygodniu?

Do you think I would still be here if I had 
won the lottery last week?

Gdybym miał więcej szczęścia, na pewno bym 
wygrał. If I were luckier, I would have won for sure.

Na twoim miejscu rozważyłbym złożenie 
podania o tę pracę, ale teraz już jest za późno.

If I were you, I would have considered 
applying for that job, but now it’s too late.

Gdybym nie rozlała wina na sukienkę, miała-
bym ją teraz na sobie.

If I hadn’t spilt wine on my dress, I would 
be wearing it now / I would have it on now.

Czy myślisz, że byłbym teraz szczęśliwszy, 
gdybym to zrobił?

Do you think I would be happier now if I had 
done it?

Gdyby nie utknął w korku, już by tutaj był. If he hadn’t got stuck in a traffic jam, 
he would already be here.

Miałam pofarbować włosy na blond. Gdybym 
to zrobiła, teraz byłabym blondynką.

I was going to dye my hair blonde. If I had 
done it, I would be a blonde now.

Gdybym była mężczyzną, studiowałabym 
(wtedy/kiedyś) coś innego.

If I were a man, I would have studied 
something else.

Sytuacja byłaby teraz lepsza, gdyby to prawo 
nie zostało wprowadzone.

The situation would be better now if that 
law hadn’t been implemented.

Gdybym umiał mówić po chińsku, pojechałbym 
na to spotkanie w Pekinie w zeszłym miesiącu.

If I could speak Chinese, I would have gone 
to that meeting in Beijing last month.

Gdybym był milionerem, już bym kupił tę  
willę, którą widzieliśmy nad morzem 
w zeszłym miesiącu.

If I were a millionaire, I would already have 
bought that villa we saw by the sea last 
month.

Gdybyśmy tam wczoraj polecieli, spotkaliby-
śmy ich tam i teraz wiedzielibyśmy, co jest 
grane.

If we had flown there yesterday, we would 
have met them there, and now we would 
know what’s going on.

Gdybyśmy tam wczoraj polecieli, pilibyśmy 
teraz z nimi drinki na plaży.

If we had flown there yesterday, we would 
be drinking cocktails on the beach with 
them now.

UNIT 18 mIxed coNdITIoNals
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Gdybym był Brytyjczykiem, nie musiałbym 
uczyć się angielskiego jako dziecko.

If I were British, I wouldn’t have had 
to learn English as a child.

Gdybym był Brytyjczykiem, nie musiałbym 
teraz uczyć się angielskiego i dostałbym 
(wtedy) tę pracę, o której marzyłem.

If I were British, I wouldn’t have to learn 
English now, and I would have got that job 
I had dreamt about/of.

Czułbym się teraz lepiej, gdybym wczoraj nie 
poszedł na tę imprezę.

I would feel better now if I hadn’t gone 
to that party last night.

Gdzie byś teraz mieszkał, gdybyś nie przepro-
wadził się do Warszawy?

Where would you be living now if you hadn’t 
moved to Warsaw?

Myślisz, że wciąż bym tutaj był, gdybym 
wygrał na loterii w zeszłym tygodniu?

Do you think I would still be here if I had 
won the lottery last week?

Gdybym miał więcej szczęścia, na pewno bym 
wygrał. If I were luckier, I would have won for sure.

Na twoim miejscu rozważyłbym złożenie 
podania o tę pracę, ale teraz już jest za późno.

If I were you, I would have considered 
applying for that job, but now it’s too late.

Gdybym nie rozlała wina na sukienkę, miała-
bym ją teraz na sobie.

If I hadn’t spilt wine on my dress, I would 
be wearing it now / I would have it on now.

Czy myślisz, że byłbym teraz szczęśliwszy, 
gdybym to zrobił?

Do you think I would be happier now if I had 
done it?

Gdyby nie utknął w korku, już by tutaj był. If he hadn’t got stuck in a traffic jam, 
he would already be here.

Miałam pofarbować włosy na blond. Gdybym 
to zrobiła, teraz byłabym blondynką.

I was going to dye my hair blonde. If I had 
done it, I would be a blonde now.

Gdybym była mężczyzną, studiowałabym 
(wtedy/kiedyś) coś innego.

If I were a man, I would have studied 
something else.

Sytuacja byłaby teraz lepsza, gdyby to prawo 
nie zostało wprowadzone.

The situation would be better now if that 
law hadn’t been implemented.

Gdybym umiał mówić po chińsku, pojechałbym 
na to spotkanie w Pekinie w zeszłym miesiącu.

If I could speak Chinese, I would have gone 
to that meeting in Beijing last month.

Gdybym był milionerem, już bym kupił tę  
willę, którą widzieliśmy nad morzem 
w zeszłym miesiącu.

If I were a millionaire, I would already have 
bought that villa we saw by the sea last 
month.

Gdybyśmy tam wczoraj polecieli, spotkaliby-
śmy ich tam i teraz wiedzielibyśmy, co jest 
grane.

If we had flown there yesterday, we would 
have met them there, and now we would 
know what’s going on.

Gdybyśmy tam wczoraj polecieli, pilibyśmy 
teraz z nimi drinki na plaży.

If we had flown there yesterday, we would 
be drinking cocktails on the beach with 
them now.

UNIT 18 mIxed coNdITIoNals

Mixed Conditionals to mieszane tryby warunkowe. 
Możemy je stworzyć przez połączenie drugiego trybu 

warunkowego (if + czas przeszły + would), mówiącego 
o teraźniejszości, i trzeciego trybu warunkowego (if 
+ czas zaprzeszły + would have done), mówiącego 

o przeszłości.
Mamy więc dwie możliwości, aby mówić o hipotetycz-

nych sytuacjach:
1. if + teraźniejszość (czas przeszły) + przeszłość 

(would have done), np.: 
If I were more patient, I would have stayed till the end 
of the lecture. – Gdybym był bardziej cierpliwy (teraz 

i wtedy), zostałbym do końca wykładu (wtedy). 
Po if używamy jakiejś cechy, która jest prawdziwa cały 
czas, teraz i wtedy, gdy coś się wydarzyło w przeszło-

ści i na co miała wpływ. 
2. if + przeszłość (Past Perfect) + teraźniejszość 

(would), np.: 
If I had persuaded him, he would be here now. – 

Gdybym go wtedy przekonał, teraz byłby tutaj.  
Po if używamy wydarzenia z przeszłości (Past Perfect), 

które ma wpływ na wydarzenie teraz (would).
W zdaniach 1 i 2 obok porównaj użycie drugiego 

i mieszanego trybu warunkowego: Gdybym nie był 
Brytyjczykiem (teraz i wtedy), nie musiałbym uczyć się 

angielskiego jako dziecko (w przeszłości – wouldn’t 
have had to learn – mieszany tryb warunkowy) lub nie 

musiałbym się obecnie uczyć angielskiego (teraz – 
wouldn’t have to learn – drugi tryb warunkowy).

Zdania 3-5 mówią o tym, co byłoby teraz, gdyby coś 
innego wydarzyło się w przeszłości. Zdania 6-7 zaś 
odwrotnie – co zdarzyłoby się kiedyś, gdyby ogólna 

sytuacja lub cecha, która dotyczy też teraźniejszości, 
była inna.

W zdaniach 16 i 17 widzimy porównanie użycia trybu 
mieszanego i trzeciego. Gdybyśmy polecieli, wtedy 

spotkalibyśmy ich (would have met them) i teraz piliby-
śmy z nimi drinki (we would be drinking cocktails).
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Gdybyś nie była inteligentna, nie wygrałabyś 
tego konkursu tak łatwo.

If you weren’t intelligent, you wouldn’t have 
won the contest so easily.

Gdybym nie studiowała ekonomii, nie rozumia-
łabym, czego dotyczą te liczby.

If I hadn’t studied economics, I wouldn’t 
understand what these figures refer to / 
concern.

Gdybym ci teraz powiedziała, co się stało, 
czułbyś się lepiej? Czułbyś się lepiej, gdyby 
to się nie zdarzyło?

If I told you now what happened, would 
you feel better? Would you feel better if that 
hadn’t happened?

Gdybym był lepszy z matematyki, zostałbym 
inżynierem.

If I were better at maths, I would have 
become an engineer.

Widzicie! Gdybyście mnie posłuchali, nie 
bylibyśmy teraz w tarapatach.

You see! If you had listened to me, 
we wouldn’t be in trouble now.

Gdyby nie jego pomoc, bylibyśmy teraz w tyle. If it hadn’t been for his help, we would 
be behind now.

Gdybym poszła na studia, teraz miałabym 
lepszą pracę.

If I had gone to university, I would have 
a better job now.

Gdyby on ją kochał, nie zostawiłby jej. If he loved her, he wouldn’t have left her.

Gdybyś był bardziej wyrozumiały, nie powie-
działbyś jej tego.

If you were more understanding, 
you wouldn’t have said that to her / told her 
that.

Gdybyś jej tego nie powiedział, ona wciąż by 
tutaj była.

If you hadn’t said that to her / told her that, 
she would still be here.

Gdyby autobus nie przyjechał spóźniony, już 
bym tam był.

If the bus hadn’t arrived late, I would 
already be there.

Gdyby naprawdę chcieli zamieszkać sami, już 
by to zrobili (do tej pory).

If they really wanted to live on their own, 
they would have done it by now.

Gdybyś nie wziął (na siebie) tamtego projektu, 
moglibyśmy teraz pojechać na tę wycieczkę.

If you hadn’t taken on that project, 
we would be able to go on this trip now.

Jeśli jechali całą noc, będą wykończeni i będą 
chcieli iść spać.

If they were driving all night, they will 
be exhausted and will want to go to sleep.

Jeśli pociąg wyjechał z Birmingham o 10, 
będzie w Londynie o 12:30.

If the train left Birmingham at 10, it will 
be in London at 12:30.

Gdyby nie twoja determinacja, nie byłoby nas 
teraz tutaj.

If it hadn’t been for / But for your determi-
nation, we wouldn’t be here now.

Gdyby nie twoja pomoc, już dawno byśmy się 
zgubili (dosł. bylibyśmy teraz zgubieni).

If it hadn’t been for / But for your help, 
we would be long lost now.

18. mIeszaNe TRyby waRUNkowe
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Gdybyś nie była inteligentna, nie wygrałabyś 
tego konkursu tak łatwo.

If you weren’t intelligent, you wouldn’t have 
won the contest so easily.

Gdybym nie studiowała ekonomii, nie rozumia-
łabym, czego dotyczą te liczby.

If I hadn’t studied economics, I wouldn’t 
understand what these figures refer to / 
concern.

Gdybym ci teraz powiedziała, co się stało, 
czułbyś się lepiej? Czułbyś się lepiej, gdyby 
to się nie zdarzyło?

If I told you now what happened, would 
you feel better? Would you feel better if that 
hadn’t happened?

Gdybym był lepszy z matematyki, zostałbym 
inżynierem.

If I were better at maths, I would have 
become an engineer.

Widzicie! Gdybyście mnie posłuchali, nie 
bylibyśmy teraz w tarapatach.

You see! If you had listened to me, 
we wouldn’t be in trouble now.

Gdyby nie jego pomoc, bylibyśmy teraz w tyle. If it hadn’t been for his help, we would 
be behind now.

Gdybym poszła na studia, teraz miałabym 
lepszą pracę.

If I had gone to university, I would have 
a better job now.

Gdyby on ją kochał, nie zostawiłby jej. If he loved her, he wouldn’t have left her.

Gdybyś był bardziej wyrozumiały, nie powie-
działbyś jej tego.

If you were more understanding, 
you wouldn’t have said that to her / told her 
that.

Gdybyś jej tego nie powiedział, ona wciąż by 
tutaj była.

If you hadn’t said that to her / told her that, 
she would still be here.

Gdyby autobus nie przyjechał spóźniony, już 
bym tam był.

If the bus hadn’t arrived late, I would 
already be there.

Gdyby naprawdę chcieli zamieszkać sami, już 
by to zrobili (do tej pory).

If they really wanted to live on their own, 
they would have done it by now.

Gdybyś nie wziął (na siebie) tamtego projektu, 
moglibyśmy teraz pojechać na tę wycieczkę.

If you hadn’t taken on that project, 
we would be able to go on this trip now.

Jeśli jechali całą noc, będą wykończeni i będą 
chcieli iść spać.

If they were driving all night, they will 
be exhausted and will want to go to sleep.

Jeśli pociąg wyjechał z Birmingham o 10, 
będzie w Londynie o 12:30.

If the train left Birmingham at 10, it will 
be in London at 12:30.

Gdyby nie twoja determinacja, nie byłoby nas 
teraz tutaj.

If it hadn’t been for / But for your determi-
nation, we wouldn’t be here now.

Gdyby nie twoja pomoc, już dawno byśmy się 
zgubili (dosł. bylibyśmy teraz zgubieni).

If it hadn’t been for / But for your help, 
we would be long lost now.

18. mIeszaNe TRyby waRUNkowe

Użycie czasów zależy od kontekstu. W tym przypad-
ku można też powiedzieć: If he had loved her (wtedy 

odnosiłoby się to tylko do przeszłości).

Porównaj użycie drugiego i mieszanego trybu 
warunkowego w podobnych zdaniach.

Wyrażenie but for oznacza gdyby nie i może być 
stosowane zamiast if it weren’t / hadn’t been for. 

Stosowane jest jeszcze jedno połączenie trybów, 
a mianowicie po if stosujemy czas przeszły (drugi tryb 
warunkowy), a w drugiej części zdania czas przyszły 
(pierwszy tryb warunkowy). Mowa wtedy o sytuacji, 

w której warunek prawdopodobnie miał miejsce, 
a rezultat dopiero nastąpi, np.: 

If he studied, he’ll pass the exam, won’t he? – Jeśli się 
uczył, zda egzamin, prawda?

Gdybyś nie była inteligentna… – teraz i wtedy 
(dlatego mówimy if you weren’t intelligent). Gdybyśmy 

powiedzieli if you hadn’t been intelligent then, 
odnosiłoby się to tylko do przeszłości i sugerowałoby 

zmianę w stosunku do teraźniejszości.
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3. 
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6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Zalecam ci, żebyś sobie to przemyślał. I recommend that you think it over.

Gdzie nam polecasz iść na kolację? Where do you recommend that we go 
to have dinner?

Polecam, żebyś przeczytał książkę, zanim 
zobaczysz film.

I recommend that you read the book before 
seeing / you see the film.

Pielęgniarka zaleciła, żebym nie patrzyła 
na igłę.

The nurse recommended that I not look 
at the needle.

Technik polecił, żeby maszyna była sprawdza-
na co dwa miesiące.

The technician recommended that 
the machine be checked every two months.

Zalecam ci, żebyś udał się do prawnika  
(dosł. zobaczył się z prawnikiem). I recommend that you see a lawyer.

Zasugerowali, żebyśmy przełożyli/odroczyli 
sesję.

They suggested that we adjourn 
the session.

Sugeruję, żebyś był bardziej ostrożny w tym, 
co mówisz.

I suggest that you (should) be more careful 
with what you say.

Kto zasugerował, żebyśmy poszli tą drogą? Who suggested that we take this road?

Czy sugerujesz, żebym zrezygnował? Are you suggesting that I resign?

Wokalista zażądał, żeby na scenie był dywan. The singer demanded that there (should) 
be a carpet on the stage.

Zażądali, żebyśmy im zapłacili z góry. They demanded that we pay them 
in advance.

Zażądali, żeby on nie brał udziału 
w negocjacjach.

They demanded that he not take part 
in the negotiations.

Nalegam, żeby było spotkanie na ten temat. I insist that there be a meeting on that 
matter.

Dlaczego nalegali, żebyśmy odwołali 
spotkanie?

Why did they insist that we cancel 
the meeting?

Nalegali, żebyśmy je przełożyli. Poradzili  
jednak, żebyśmy nie czekali zbyt długo.

They insisted that we postpone it. They 
advised that we not wait too long though.

Zaproponowali, żeby ten lek został wycofany 
z rynku.

They proposed that this medicine be  
withdrawn from the market.

UNIT 19 The sUbjUNcTIve
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Zalecam ci, żebyś sobie to przemyślał. I recommend that you think it over.

Gdzie nam polecasz iść na kolację? Where do you recommend that we go 
to have dinner?

Polecam, żebyś przeczytał książkę, zanim 
zobaczysz film.

I recommend that you read the book before 
seeing / you see the film.

Pielęgniarka zaleciła, żebym nie patrzyła 
na igłę.

The nurse recommended that I not look 
at the needle.

Technik polecił, żeby maszyna była sprawdza-
na co dwa miesiące.

The technician recommended that 
the machine be checked every two months.

Zalecam ci, żebyś udał się do prawnika  
(dosł. zobaczył się z prawnikiem). I recommend that you see a lawyer.

Zasugerowali, żebyśmy przełożyli/odroczyli 
sesję.

They suggested that we adjourn 
the session.

Sugeruję, żebyś był bardziej ostrożny w tym, 
co mówisz.

I suggest that you (should) be more careful 
with what you say.

Kto zasugerował, żebyśmy poszli tą drogą? Who suggested that we take this road?

Czy sugerujesz, żebym zrezygnował? Are you suggesting that I resign?

Wokalista zażądał, żeby na scenie był dywan. The singer demanded that there (should) 
be a carpet on the stage.

Zażądali, żebyśmy im zapłacili z góry. They demanded that we pay them 
in advance.

Zażądali, żeby on nie brał udziału 
w negocjacjach.

They demanded that he not take part 
in the negotiations.

Nalegam, żeby było spotkanie na ten temat. I insist that there be a meeting on that 
matter.

Dlaczego nalegali, żebyśmy odwołali 
spotkanie?

Why did they insist that we cancel 
the meeting?

Nalegali, żebyśmy je przełożyli. Poradzili  
jednak, żebyśmy nie czekali zbyt długo.

They insisted that we postpone it. They 
advised that we not wait too long though.

Zaproponowali, żeby ten lek został wycofany 
z rynku.

They proposed that this medicine be  
withdrawn from the market.

UNIT 19 The sUbjUNcTIve

The subjunctive to tzw. tryb łączący, który stosuje 
się w języku formalnym po czasownikach i zwrotach 
wyrażających poradę, wymóg, potrzebę lub koniecz-

ność. Ma następującą formę:
podmiot + do (podstawowa forma czasownika)
 Pojawi się on w następujących przypadkach:

Po czasownikach: to recommend, to suggest, to 
demand, to insist, to propose, to request,  

to require, to order, to urge, np. I recommend that 
you speak to him.

Po wyrażeniach: it’s important that…, it’s essential 
that…, it’s necessary that… itp., np. It’s important 

that you make a back-up copy.
Forma ta jest taka sama dla wszystkich osób, np.:

I recommend that you see a lawyer. 
I suggest that he read it again.

Formę przeczącą tworzymy przez dodanie not przed 
czasownikiem (np. zdanie 4). 

W czasie przeszłym tylko pierwszy czasownik 
wprowadzający w zdaniu jest w formie przeszłej, drugi 

zawsze pozostaje w formie subjunctive, np.  
I suggested that they visit us.

W trybie subjunctive używamy podstawowej formy 
czasownika, mimo że połączenie może czasem 
wydawać się nienaturalne, np. he be w zdaniu  

I suggest that he be more careful.

W języku potocznym można też użyć odmienionych 
form czasownika: They demanded that he did not 

take part in the negotiations.
Podobnie w czasie teraźniejszym, np.:

They demand that he not take part in the match 
(wersja formalna). 

They demand that he doesn’t take part in the match 
(wersja potoczna).

Taką samą funkcję w języku mniej formalnym ma 
połączenie: that + zdanie z should, np.  

I recommend that you should speak to him. Dlatego 
w zdaniach w tym rozdziale możemy równie dobrze 
przed czasownikiem użyć should, co pokazano na 

kilku przykładach.

Czasownik to advise może wystąpić:
• z czasownikiem w formie gerund, gdy mowa 

o czynności ogólnej, np. They advise making  
an appointment;

• z czasownikiem w formie bezokolicznika, gdy 
wstawiamy dopełnienie, np. They advised us to 
make an appointment;

• z czasownikiem w formie subjunctive (rzadko), 
np. They advised that we make an appointment.
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WSKAZÓWKI
18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

Nowe słówka  

  

  

Zażądali, żeby armia została wycofana. They demanded that the army 
be withdrawn.

Poprosili, żeby nikt się nie dowiedział. They requested that no one find out.

Poprosiła, żebyśmy na nią poczekali. She requested that we wait for her.

Sytuacja wymaga, aby wszyscy członkowie 
rodziny byli obecni.

The situation requires that all the members 
of the family be present.

Nauczyciel zażądał, żeby wszyscy uczniowie 
powtórzyli egzamin.

The teacher demanded that all the students 
resit the exam.

Dlaczego nam poradziłeś, żebyśmy się z nim 
skontaktowali, jeśli on nie jest chętny, by 
z nami pracować?

Why did you recommend that we contact 
him if he’s not willing to work with us?

Ważne jest, abyście pozostali ze sobą 
w dobrych relacjach. It’s important that you get on.

To jest niezbędne, aby wszystkie błędy były 
zaznaczone na czerwono.

It’s essential that all mistakes be marked 
in red.

Ważne jest, aby wszyscy mówili po angielsku. It’s important that everyone speak(s) 
English.

Czy to ważne, aby spotkanie odbyło się dziś? Is it important that the meeting take(s) 
place today?

Czy ważne jest, abyśmy to dziś skończyli? Is it essential that we finish it today?

Czy jest to naprawdę konieczne, abyśmy 
wynajęli opiekunkę do dzieci?

Is it really necessary that we hire 
a baby-sitter?

Zdecydowano, żeby było głosowanie 
na ten temat. It was decided that there be a vote about it.

Zalecane jest, aby wziąć ze sobą swój dowód. It is recommended that you take your ID  
with you.

To niestosowne, że rozmawiają o jej zmarłym 
mężu w jej obecności.

It’s inappropriate that they talk about her 
late husband in her presence / in front 
of her.

Policja wydała ostrzeżenie, żeby samochody 
nie parkowały / nie były parkowane wzdłuż 
żółtej linii.

The police gave a warning that cars not 
be parked along the yellow line.

Wiem, że szef zarządził, żeby wszyscy byli 
obecni na corocznym spotkaniu, ale czy 
konieczne jest, abyśmy my tam poszli?

I know that the boss gave the order that 
everyone be present at the annual meeting, 
but is it necessary that we go there?

19. TRyb łączący

W wyrażeniach typu it’s important/essential that… 
w każdym przypadku możemy też użyć should, np. It’s 

important that you should get on.
Przymiotniki najczęściej używane z trybem subjunc-

tive to: important, essential, necessary, appropriate, 
crucial, obligatory, urgent.

W mowie codziennej możemy potraktować czasow-
nik jako zwykły, odmieniony.

Najbardziej formalny jest tryb subjunctive, np. It’s 
important that he speak to them.

Mniej formalne jest użycie should: It’s important that 
he should speak to them.

Potocznie używa się również odmienionego czasowni-
ka: It’s important that he speaks to them.

Subjunctive może też pojawić się z rzeczownikami 
takimi jak np. order, warning, proposal. Patrz: zdania 

33 i 34.

W stronie biernej w trybie subjunctive używamy be 
i trzeciej formy czasownika.

Można też zastosować konstrukcję z should: They 
demanded that the army should be withdrawn.
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