KO NJUNKTIV KO NDITIONAL
(Tryb przypuszczający warunkowy)
Tryb warunkowy jest opisową formą trybu przypuszczającego Konjunktiv II.
Używa się go obecnie coraz częściej, nie tylko w tych formach, gdzie tryb przypuszczający nie
różni się od trybu oznajmującego (przy czasownikach słabych), lecz również zamiast Konjunktiv
Imperfekt czasowników mocnych.
Konditional I.
Konditional I jest formą zastępczą dla Konjunktiv Imperfekt i składa się z:
o odmienionego w trybie przypuszczającym Imperfekt czasownika posiłkowego werden
(würde)
o bezokolicznika, np.:
ich würde arbeiten,
du würdest arbeiten,
er würde arbeiten,
wir würden arbeiten,
ihr würdet arbeiten,
sie würden arbeiten.
Konditional I ma takie samo znaczenie jak Konjunktiv Imperfekt i jest obecnie często używany,
gdyż jest formą łatwiejszą i bardziej różniącą się od trybu oznajmującego niż Konjunkti Imperfekt.
Konditional II.
Konditional II jest formą zastępczą dla Konjunktiv Plusquamperfekt i jest używany bardzo rzadko.
Na Konditional II składa się:
o odmieniony w trybie przypuszczającym Imperfekt czasownik posiłkowy werden (würde)
o imiesłów czasu przeszłego
o bezokolicznik czasownika haben lub sein – na końcu zdania. (Dobór czasownika
haben czy sein według zasad obowiązujących przy tworzeniu czasu przeszłego
Perfekt.)
ich würde gefragt haben
du würdest gefragt haben
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ich würde gekommen sein
du würdest gekommen sein
itd.

Strona 1

KO NJUNKTIV KO NDITIONAL
(Tryb przypuszczający warunkowy)

ZDANIA WARUNKOWE
Konjunktivsätze, czyli zdania warunkowe
- są zdaniami pobocznymi – odmieniona część orzeczenia wędruje na koniec zdania
- odpowiadają na pytanie „unter welcher Bedingung?” – po jakim warunkiem?
- spójnikiem wprowadzającym zdanie warunkowe jest „wenn” – gdy, jeśli

a) rzeczywiste (reale Konditionalsätze)
Są tworzone za pomocą trybu oznajmującego, odnoszą się do zdarzeń w przyszłości.
Wenn ich Zeit habe, besuche ich dich. Gdy będę miał czas odwiedzę cię.
Ich gehe morgen mit euch ins Konzert, wenn ich gesund bin.
Pójdę jutro z wami na koncert, jeśli będę zdrowy.
Wenn er krank ist, kommt er nicht.
Jeśli jest chory nie przyjdzie.
W tych zdaniach nie stosuje się trybu przypuszczającego. Nasze wypowiedzi są już
stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości.
Zwróć uwagę na tłumaczenie:
będę miał czas – a nie - miałbym czas
będę zdrowy – a nie – byłbym zdrowy
nie przyjdzie – a nie – nie przyszedłby
b) możliwe do spełnienia (potentiale Konditionalsätze)
Są tworzone za pomocą trybu przypuszczającego (Konjunktiv II Imperfekt) i dotyczą
zdarzeń w teraźniejszości, które są niemożliwe do spełnienia (wbrew ich nazwie;)
Wenn ich G. W. Bush wäre, würde ich im Weisen Haus wohnen.
Gdybym był G. W. Bushem, mieszkałbym w Białym Domu.
(ale nim nie jestem i nie mieszkam w Białym Domu)
Wenn er Talent hätte, wäre er Schauspieler.
Gdyby miał talent, byłby aktorem.
(ale nie ma talentu i nie jest aktorem)
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Wenn es Winter wäre, führe ich Ski.
Gdyby była zima, pojechałbym na narty.
(ale teraz nie ma zimy i nie pojadę na narty)
c) nierzeczywiste (irreale Konditionalsätze)
Tworzy się je za pomocą trybu przypuszczającego (Konjunktiv II Plusquamperfekt)
i odnoszą się do zdarzeń w przeszłości. Jeśli odnoszą się już do czynności zakończonych
to oczywiste jest, że są nierzeczywiste i niemożliwe do spełnienia.
Często w tych zdaniach występują słówka czasowe, które mówią nam, że dana czynność
wydarzyła się już:
damals – wtedy, gestern – wczoraj, letztes Jahr – w ubiegłym roku itd.
Wenn ich damals mehr gelernt hätte, hätte ich diese Prüfung bestanden.
Gdybym wtedy się więcej uczył, zdałbym ten egzamin. (ale go nie zdałem)
Wenn ich Zeit gehabt hätte, hätte ich meine Schwester besucht.
Gdybym miał czas, odwiedziłbym moją siostrę. (ale go nie miałem)
Dla porównania trybów warunkowych podajmy trzy podobne zdania:
Wenn ich Zeit habe, gehe ich ins Kino.
Gdy będę miał czas, pójdę do kina.
Wenn ich Zeit hätte, würde ich ins Kino gehen.
Gdybym miał czas (teraz), poszedłbym do kina.
Wenn ich Zeit gehabt hätte, wäre ich ins Kino gegangen.
Gdybym miał czas (w przeszłości), podszedłbym do kina.
(Jednak nie miałem tego czasu i ostatecznie do kina nie poszedłem)

UWAGA!
Wszystkie 3 zdania warunkowe mogą zaczynać się od:
a) zdania pobocznego
Wenn ich Zeit hätte, würde ich ins Kino gehen.
b) zdania głównego
Ich würde ins Kino gehen, wenn ich Zeit hätte.
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c) bezspójnikowo
Hätte ich Zeit, würde ich ins Kino gehen.
(Wenn ich Zeit hätte, …)
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