WISH

1. Żałuję, że nie znam Toma.
2. Szkoda, że nie mogę ci pomóc.
3. Laura żałuje, że pracowała dla ciebie.
4. Ona żałuje, że spotykała się z Markiem.
5. Oni chcieliby, żeby nie padał teraz deszcz.
6. Żałuję, że tam nie poszłam.
7. Szkoda, że nie masz czasu.
8. Szkoda, że ona teraz nie pracuje.
9. Oni życzyliby sobie mieć więcej dzieci.
10. Szkoda, że musimy się tyle uczyć.
11. On żałuje, że ona nie jest młodsza.
12. Szkoda, że zjedliście wszystkie kanapki.
13. Ona żałuje, że powiedziała mu prawdę.
14. On żałuje, że nie wygrał na loterii.
15. Szkoda, że oni mają problemy.
16. Tom żałuje, że pocałował Laurę.
17. Żałuję, że cię nie posłuchałam.
18. Żałuję, że mnie nie odwiedzicie.
19. Szkoda, że nie pojedziemy na wakacje.
20. Szkoda, że mój chłopak nie ma własnego samochodu.
21. Ona żałowała, że nie zjadła ciastka.
22. My żałowaliśmy, że nie byliśmy na urodzinach Sama.
23. Szkoda, że Bob nie jest młodszy.
24. Oni żałują, że nie zobaczą Sary.
25. Tina życzyłaby sobie mieć wnuki.
26. Moja siostra chciałaby mieć chłopaka.
27. On żałował, że nie ożenił się z Reachel.
28. Steven żałuje, że nie może cofnąć czasu.
29.Czy oni żałowali, że wyprowadzili się do USA?
30. Czy ty żałujesz, że nie jesteś wyższa?
31. Czy on chciałby być mechanikiem?
32. Czy oni życzyliby sobie mieć więcej wnuków?
33. Czy twój mąż chciałby więcej zarabiać?
34. Czy ty żałujesz, że nie mieszkasz w Londynie?
35. Szkoda, że mieszkacie tutaj.
36. Oni chcieli (wtedy), żeby ich córka zdała egzamin.
37. Marta żałuje, że nie przyjęła oferty pracy.
38. Rose żałuje, że jej mąż teraz pracuje.
39. Nina chciałaby, żeby jej chłopak był teraz w domu.
40. Ich rodzice żałują, że sprzedali swój dom.
41. Szkoda, że nie ma cię tutaj.
42. Czy Ewa żałuje, że pokłóciła się ze swoimi rodzicami?
43. Natan żałuje, że jedzie teraz do pracy.
44. Czy on żałował, że nie powiedział ci prawdy?
45. Czy oni żałują, że nie przyjadą na nasze wesele?
46. Żałuję, że nie byłam wtedy taka mądra.
47. Czy Chris żałował, że pokłócił się ze swoją żoną?
48. Mirek chciałby odwiedzić was w następnym tygodniu. (ale tego nie zrobi, coś pokrzyżowało mu plany)
49. Moi uczniowie żałowali, że nie poznali mnie wcześniej.
50. Tomek żałuje, że jego rodzice nie pozwolą mu zostać dłużej na imprezie.
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Key
1. I wish I knew Tom.
2. I wish I could help you.
3. Laura wishes she hadn’t worked for you.
4. She wishes she hadn’t met Mark.
5. They wish it weren’t raining now.
6. I wish I had gone there.
7. I wish you had time.
8. I wish she were working now.
9. They wish they had more children.
10. We wish we didn’t have to learn so much.
11. He wishes she were younger.
12. I wish you hadn’t eaten all sandwiches.
13. She wishes she hadn’t told him the truth.
14. He wishes he had won the lottery.
15. I wish they didn’t have problems.
16. Tom wishes he hadn’t kissed Laura.
17. I wish I had listened to you.
18. I wish you would visit me.
19. I wish we would go on holidays.
20. I wish my boyfriend had his own car.
21. She wished she had eaten the biscuit.
22. We wished we had been on Sam’s birthday.
23. I wish Bob were younger.
24. They wish they would see Sarha.
25. Tina wishes she had grandchildren.
26. My sister wishes she had a boyfriend.
27. He wished he had got married to Reachel./ He wished he had married to Rachel.
28. Steven wishes he could turn the clock back.
29. Did they wish they hadn’t moved to the USA?
30. Do you wish you were taller?
31. Does he wish he were a mechanic?
32. Do they wish they had more grandchildren?
33. Does your husband wish he earned more?
34. Do you wish you lived in London?
35. I wish you didn’t live here.
36. They wished their daughter had passed the exam.
37. Marta wishes she had accepted the job offer.
38. Rose wishes her husband weren’t working now.
39. Nina wishes her boyfriend were at home now.
40. Their parents wish they hadn’t sold the house.
41. I wish you were here.
42. Does Eva wish she hadn’t argued/quarrelled with her parents?
43. Natan wishes he weren’t going to work now.
44. Did he wish he had told you the truth?
45. Do they wish they could come to our wedding reception?
46. I wish I had been so smart then.
47. Did Chris wish he hadn’t argued/quarrelled with his wife?
48. Mirek wishes he could visit you next week.
49. My students wished they had met me earlier.
50. Tomek wishes his parents would let him stay longer at the party.
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