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Za pomocą zdań warunkowych (frases condicionales) można przedstawić warunki konieczne do 
zrealizowania pewnych określonych czynności i założeń.

Zdania warunkowe składają się ze zdania podrzędnego, najczęściej wprowadzonego za pomocą 
spójnika si (jeżeli, gdyby), w którym zawarty jest warunek potrzebny do realizacji założeń ze zdania 
nadrzędnego.

W języku hiszpańskim istnieją trzy typy zdań warunkowych, które określa się odpowiednio pierwszym, 
drugim i trzecim trybem warunkowym (lub okresem warunkowym). Szczegółowe przedstawienie 
zdań warunkowych znajduje się w kolejnych podrozdziałach.

22.1.   Zdania warunkowe I typu
Zdania warunkowe I typu odnoszą się do teraźniejszości lub przyszłości i wyrażają warunek możliwy 
do spełnienia. 

W zdaniu podrzędnym występuje czas teraźniejszy, natomiast w nadrzędnym, w zależności od intencji 
mówiącego, można użyć czasu teraźniejszego (presente de indicativo), trybu rozkazującego (impe-
rativo) lub czasu przyszłego (futuro imperfecto):

warunek skutek

Si presente presente de indicativo
imperativo
futuro imperfecto

 Si tenéis ganas, podéis venir con nosotros. – Jeśli macie ochotę, możecie iść z nami.
  Si veis mucha tele, no tenéis tiempo para otras cosas. – Jeśli oglądacie dużo telewizji,  

nie macie czasu na inne rzeczy.
 Si no estás listo, date prisa. – Jeśli nie jesteś gotowy, pospiesz się.
 Si tiene ganas, venga con nosotros. – Jeśli ma pan ochotę, proszę z nami jechać.
  Si gano más, compraré un coche nuevo. – Jeśli będę zarabiał więcej, kupię nowy 

samochód.
 Si no cierro la puerta, nos robarán. – Jeśli nie zamknę drzwi, okradną nas.
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ĆWIcZenIA 

1  Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasowników.

 Przykład: (mandar / pagar, tú) Si me ............................ esta foto, te ........................... .
  (Jeśli wyślesz mi to zdjęcie, zapłacę ci.)
 Odpowiedź: Si me mandas esta foto, te pagaré.

 1. (decir, yo / creer, tú) Si te lo .............................. , no me .............................. . 
  (Jeśli ci o tym opowiem, nie uwierzysz mi.)
 2.  (creer, tú / saber, yo) Si no le .............................. , no ......................... qué hacer. 
  (Jeśli mu nie wierzysz, nie wiem, co zrobić.)
 3.  (convencer, esto / deber, vosotros) Si no os .............................. , .......................... 

cambiarlo. 
  (Jeśli to was nie przekonuje, powinniście to zmienić.)
 4. (tener / comer, vosotros) Si .............................. hambre, .............................. . 
  (Jeśli jesteście głodni, jedzcie.)
 5.  (guardar, ustedes / ser) Si .............................. silencio, .............................. más 

fácil decíroslo. 
  (Jeśli będą państwo cicho, łatwiej przyjdzie mi to wam opowiedzieć.)
 6.  (comportarse, vosotros / ir, nosotros) Si .............................. bien, 

.............................. al parque de atracciones. 
  (Jeśli będziecie dobrze się zachowywać, pójdziemy do wesołego miasteczka.)
 7.  (cambiar, tú / resultar) Si .............................. tu actitud, el trabajo te 

.............................. más ameno. 
  (Jeśli zmienisz nastawienie, będzie ci się lepiej pracowało.)
 8.  (obtener / ir, yo) Si .............................. el premio, ..............................  

a Venezuela. 
  (Jeśli dostanę nagrodę, pojadę do Wenezueli.)
 9.  (llover / montar, yo) Si mañana no .............................. , ..............................  

en bici. 
  (Jeśli jutro nie będzie padało, pójdę na rower.)
 10. (beber / dormirse, yo) Si no .............................. café, .............................. . 
  (Jeśli nie wypiję kawy, zasnę.)
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