
 

Lista zwrotów, po których używamy trybu congiuntivo 
 

subiektywna opinia: 

penso che - myślę, że… 

credo che - sądzę, że…/wierzę, że… 

suppongo che - przypuszczam, że… 

ritengo che - uważam, że… 

mi pare che - wydaje mi się, że… 

mi sembra che - wydaje mi się, że… 

 

wątpliwość i niepewność: 

si dice che - mówi się, że... 

dicono che - mówią, że... 

si racconta che - opowiadają, że... 

sembra che - wydaje się, że... 

pare che - wydaje się, że... 

può darsi che - może być, że.../być może... 

può essere che - może być, że.../być może...  

dubito che - wątpię, że...  

non so se - nie wiem czy...  

non sono sicuro se - ie jestem pewien czy..  

non sono certo se - nie jestem pewien czy... 

 

możliwość, prawdopodobieństwo: 

è possibile che - jest możliwe, że… 

è probabile che - jest prawdopodobne, że… 

 

strach i obawa: 

temo che - obawiam się, że… 

ho paura che - boję się, że… 

 

chęć, pragnienie: 

voglio che - chcę, żeby... 

desidero che - pragnę, żeby.../życzę sobie, żeby... 

mi auguro che - życzę sobie, żeby... 

 

konieczność i możliwość: 

bisogna che - trzeba, żeby... 

occorre che - trzeba, żeby... 

è necessario che - jest konieczne... 

 



 

 

 

oczekiwanie, nadzieja: 

aspetto che - oczekuję, że... 

spero che - mam nadzieję, że... 

immagino che - wyobrażam sobie, że... 

preferisco che – wolę... 

 

w zdaniu nadrzędnym występują wyrażenia bezosobowe 

è probabile che – jest prawdopodobne, że... 

è possibile che – jest możliwe, że... 

è impossibile che – jest niemożliwe, żeby... 

è improbabile che – jest nieprawdopodobne, żeby... 

è necessario che – jest konieczne, że... 

è falso che – nieprawdą jest, że... 

è naturale che – naturalnym jest, że... 

è giusto che – sprawiedliwie jest, że... 

è incredibile che – to niewiarygodne, że... 

è superfluo che – zbyteczne jest, żeby... 

è utile che – użyteczne jest, że... 

è importante che – ważne jest, że... 

è facile che – łatwo jest... 

è difficile che – niełatwo jest... 

è vero – prawdą jest... 

è bene – dobrze jest... 

è male – jest źle... 

è meglio – lepiej jest... 

è ora – jest czas... 

è tempo – czas jest... 

è peccato – szkoda, że... 

è una vergogna – to wstyd, że... 

 

Dodatkowo trybu congiuntivo możemy użyć po takich zwrotach jak:  

nonostante/malgrado/benché/sebbene/quantunque - mimo, że/pomimo, że/choć/chociaż 

affinché/perché – aby, żeby 

a patto che/a condizione che/a meno che/purché - pod warunkiem, że 

qualora/nel caso che - w przypadku/o ile 

prima che/avanti che – przed tym jak 

in attesa che – w oczekiwaniu na 

senza che – bez tego, by 



 

finché non – dopóki nie 

come se – jak gdyby (po: come se występuje wyłącznie congiuntivo imperfetto lub trapassato) 

 

oraz po przysłówkach: 

dovunque/ovunque – gdziekolwiek 

qualunque/qualsiasi – jakikolwiek 

chiunque – ktokolwiek 

comunque – jakkolwiek 

 

Kiedy nie używamy trybu congiuntivo? 

 

Jeżeli zdanie podrzędne przedstawia sytuację realną, używa się trybu oznajmującego: 

Cerco un ragazzo che ho conosciuto ieri sera. – Szukam pewnego chłopaka, którego 

poznałam wczoraj wieczorem. 

 

Jeżeli podmiot zdania nadrzędnego jest taki sam, jak zdania podrzędnego: 

Penso di avere ragione. – Myślę, że mam rację. 

Spero di andare in Italia. – Mam nadzieję, że pojadę do Włoch. 

W takich wypadkach używa się formy di + bezokolicznik 

oraz 

Penso di sì/no - Myślę, że tak/nie. 

Spero di sì/no - Mam nadzieję, że tak/nie. 

 

 


