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Był sobie byk. Nazywano go Gdybalski, bo od rana  
do wieczora tylko siedział i gdybał. W poniedziałki  
gdybał, gdybał i gdybał. We wtorki gdybał, gdybał  
i gdybał. W środy gdybał, gdybał i gdybał. W czwartki  
gdybał, gdybał i gdybał. W piątki gdybał, gdybał i gdybał.  
W soboty gdybał, gdybał i gdybał. W niedziele gdybał,  
gdybał i gdybał. I tak przez cały miesiąc. 
W styczniu gdybał, gdybał i gdybał.  
W lutym gdybał, gdybał i gdybał.  
W marcu gdybał, gdybał i gdybał.  
W kwietniu gdybał, gdybał i gdybał.  
W maju gdybał, gdybał i gdybał.  
W czerwcu gdybał, gdybał i gdybał.  
W lipcu gdybał, gdybał i gdybał.  
W sierpniu gdybał, gdybał i gdybał. 

Byk Gdybalski
Ż wymienne na: g, h, s, z, ź, dz

 
We wrześniu  

gdybał, gdybał i gdybał.  
W październiku gdybał, gdybał  
i gdybał. W listopadzie gdybał,  

gdybał i gdybał. W grudniu gdybał,  
gdybał i gdybał. I tak przez cały rok.

Wyrazy z by



Pewnego dnia byk Gdybalski gdybał tak:

Wyrazy z by

„A gdybym był hydraulikiem, 

to miałbym rury i rurki. 

A gdybym był taksówkarzem,  

to miałbym samochód”.

A gdybym był kominiarzem,  

to miałbym linę i szczotkę  

do czyszczenia kominów.

A gdybym był kucharzem,  

to miałbym garnki i chochle. 

TAXI



Jednak po chwili namysłu byk Gdybalski stwierdził: 
„Hm… Ale gdybym był hydraulikiem, to musiałbym  
przetykać rury i rurki. 

A gdybym był kucharzem, to musiałbym gotować  
i smażyć.

A gdybym był kominiarzem, to musiałbym  
czyścić kominy.
A gdybym był taksówkarzem, to musiałbym 

wozić pasażerów”.
– To ja już wolę tylko gdybać – westchnął  
i zasnął. Tak go to gdybanie zmęczyło.

Jeśli zobaczysz gdzieś na pastwisku 
drzemiącego byka, któremu z pyska 
wystaje stokrotka, z pewnością będzie 
to byk Gdybalski.

Wyrazy z by



Wyrazy z by

Cząstkę -by (oraz -bym, -byś, -byśmy, -byście) piszemy  
łącznie:
–  z osobowymi formami czasowników, np. pisałabym,  

gotowałbym, przetykałbyś, woziłby, musielibyśmy,  
zrobilibyście;

–  z osobowymi formami czasowników użytymi w funkcji 
bezosobowej, np. należałoby, wypadałoby, zrobiłoby się, 
wydawałoby się.

Warto zapamiętać wyrazy: aby, żeby, gdyby, jeśliby, jeżeliby.

Cząstkę by piszemy rozdzielnie: 
–  po bezokolicznikach, np. pisać by, zrobić by, wozić by; 
–  z bezosobowymi formami czasowników zakończonymi na 

-no, -to, np. pisano by, zrobiono by, zamknięto by, umyto by. 
Warto zapamiętać wyrazy: można by, trzeba by, warto by, 
wolno by.

Przeczytaj zdania i uzupełnij je cząstką by.

Gdyby spadł śnieg,  
Tymek mógł            
zjeżdżać na sankach.

Gdybym był rycerzem,  
miał          zbroję i konia.

O potrawach kucharza Klopsika  
można           pisać wiele.

Gdybym był rycerzem, 

można           pisać wiele.

Aby pomalować  
ścianę, trzeba     
mieć farby, pędzle  
i wałek.


