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III T – j.angielski – podstawowy 

 

Lexical and grammatical structures. Conditionals.Consolidation. 

 

FILM :  https://www.youtube.com/watch?v=Xuu3pE7njI8 

Zerowy i pierwszy okres warunkowy 1  

Zerowy i pierwszy okres warunkowy (tryb warunkowy) w języku angielskim – 

zero conditional and first conditional. 

 

Zero conditional 

Zerowego okresu (trybu) warunkowy używamy w odniesieniu do teraźniejszości, kiedy 

mówimy o związku przyczynowo-skutkowym, że jedna rzecz ma miejsce zawsze, jeśli 

wykonamy inną rzecz. 

Przykład: 

Jeśli jem truskawki, mam wysypkę. 

If I eat strawberries, I have a rash. 

Komentarz: Dla osoby uczulonej na truskawki zjedzenie ich powoduje wysypkę, 

co jest związkiem przyczynowo-skutkowym. 

 

W obu częściach zdania w zerowym okresie (trybie) warunkowym używamy czasu Present 

Simple.  

If (jeśli) + Present Simple, Present Simple lub Present Simple + if + Present Simple 

   

First conditional 
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Pierwszego okresu (trybu) warunkowy używamy w odniesieniu do przyszłości, kiedy 

mówimy o czynności, która będzie miała miejsce w przyszłości, jeśli zostanie spełniony 

określony warunek. 

Przykład: 

Jeśli dasz mi pieniądze, zrobię zakupy. 

If you give me some money, I will do the shopping. 

Komentarz: Zrobienie zakupów będzie miało miejsce w przyszłości, jeśli 

zostanie spełniony warunek - ktoś da nam pieniądze. 

 

W jednej części zdania w pierwszym okresie (trybie) warunkowym używamy czasu Present 

Simple, a w drugiej Future Simple:  

If (jeśli) + Present Simple, Future Simple lub Future Simple + if + Present Simple 

  

 

Ćwiczenia – nie używaj form skróconych! W drugim ćwiczeniu uważaj na podchwytliwe 

polskie tłumaczenia! 

Wskazówka: Uzupełnij wszystkie luki, a pojawi się pod ćwiczeniami przycisk  

. 

Complete the sentences with a correct conditional. 

1. If I (eat) chocolate, my stomach (hurt). 

2. If she (find) your pen, she (call) you. 

3. I (tell) Ben about it if I (see) him tomorrow. 

4. If I (have) problems with my computer, I always (call) my 

brother. 

5. If he (win) this lottery, he (get) plenty of money. 

6. I always (have) cold feet if I (not/wear) warm socks. 

7. If you (press) this button, the machine (start) working. 

8. If I (finish) my homework, I (lend) you my dictionary. 



9. She (not/visit) you tomorrow if you (not/give) her your address! 

10. I (be) late to work if my train (not/come) soon! 

 

Translate the parts of the sentenceswith a correct conditional. 

1. If it (nie będzie padało) on Sunday, we (będziemy mieć) picnic by 

the river. 

2. If she (nie zda) her exams in May, her parents (będą) furious. 

3. I always (pożyczam) my brother some money if he (prosi) me. 

4. If I (mam) problems with my car, my cousin always (pomaga) me. 

5. If he (wyjdzie) now, he (złapie) the last bus. 

6. I always (mam) a cold if I (nie noszę) a warm cap. 

7. If you (nie oddasz) this book to the library tomorrow, you 

(zapłacisz) a fine. 

8. If I (tęsknię) my fiancé, I (dzwonię) him every day. 

9. She (nie dostanie) this job if she (nie przyjdzie)to an interview 

tomorrow. 

10. I (będę) disappointed if my boss (nie da) me a pay rise soon! 

First Conditional Exercise 
 
Put the verb into the correct first conditional form: 
 
1.If I ______________ (go) out tonight, I __________________ (go) to the cinema.  
 
2.If you_______________ (get) back late, I __________________ (be) angry. 
 
3.If we ______ (not / see) each other tomorrow, we ___..........__ (see) each  
 
other next week. 
 
4.If he ________________ (come), I ________________ (be) surprised. 



 
5.If we ________________ (wait) here, we __________________ (be) late. 
 
6.If we __________ (go) on holiday this summer, we _____________ (go) to Spain. 
 
7.If the weather _____________ (not / improve), we ________ (not / have) a 
 picnic. 
8.If I __________ (not / go) to bed early, I ______________ (be) tired tomorrow. 
 
9.If we _____________ (eat) all this cake, we _______________ (feel) sick. 
 
10.If you __________ (not / want) to go out, I ____________ (cook) dinner at home. 
 

11.I ______________ (come) early if you _______________ (want). 
 
12.They ______________ (go)to the party if they _______________ (be)invited. 
 
13.She _______________ (stay)in London if she __________________ (get)a job. 
 
14.He _____________(not / get)a better job if he ___________ (not /pass)that exam. 
 
15.I _______________ (buy)a new dress if I ______________ (have)enough money. 
 
16.She _____________ (cook)dinner if you _____________ (go)to the supermarket. 
 
17.They _____________ (go)on holiday if they _______________ (have)time. 
 
18.We __________________ (be)late if we __________________ (not /hurry). 
 
19.She __________________ (take)a taxi if it __________________ (rain). 
 
20.I __________________ (not / go)if you __________________ (not / come)with 
me. 
 

 Drugi okres warunkowy 

Drugi okres warunkowy (tryb warunkowy) w języku angielskim – second conditional. 

 

Second conditional 

Drugiego okresu (trybu) warunkowy używamy w odniesieniu do teraźniejszości, kiedy 

mówimy o hipotetycznych sytuacjach, kiedy mówimy co byłoby gdyby oraz gdy udzielamy 

rad. 

Przykład: 

Gdybym miał czas, poszedłbym do kina.  
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If I had time, I would go to the cinema.  

Komentarz: Mówiąc takie zdanie informujemy, że tak naprawdę nie mamy czasu 

i do kina nie pójdziemy. Zdanie to jest stanem odwrotnym od rzeczywistości 

- informuje nas o sytuacji hipotetycznej. 

 

W zdaniu warunkowym używamy czasu Past Simple, w zdaniu wynikowym konstrukcji 

would/would not + czasownik w formie podstwowej.  Formę would najczęściej skracamy i 

stosujemy ‚d.  

If (gdyby) + Past Simple, would/would not + czasownik w formie 

podstwowej lub would/would not + czasownik w formie podstwowej + if + Past Simple 

  

 

 Uwaga! Jeżeli udzielamy rady przy użyciu drugiego okresu warunkowego, zastosowanie 

formy were po wszystkich osobach liczby pojedynczej i mnogiej jest stosowniejsze, 

szczególnie w sytuacjach formalnych.  

Przykład: 

Gdybym był tobą, uczyłbym się angielskiego codziennie. �  

If I were you, I would learn English everyday. � �  

  

 

Ćwiczenia – nie używaj form skróconych! W drugim ćwiczeniu uważaj na podchwytliwe 

polskie tłumaczenia! 
Wskazówka: Uzupełnij wszystkie luki, a pojawi się pod ćwiczeniami przycisk  

. 

Complete the sentences with the second conditional. 

1. If I (eat) chocolate everyday, I  (be) very fat.  

2. If she (find) a new boyfriend, I (not/talk) to her again. 

3. I (tell) him about the meeting if I (see) him. 

4. If my girlfriend (not/like) my best mate, I (stop) seeing her. 

5. If he (win) the lottery, he (get) plenty of money. 



6. My parents (be) glad if we (get) married. 

7. If you (get) a job in New York, (you/take) your brother with you?. 

8. If I (finish) my homework, I (not/ask) you for help! 

9. She (live) on a desert island if she (have) a billion dollars.  

10. If I (be) you, I (not/buy) this car.  

 

Translate the parts of the sentences with the second conditional. 

1. If it (nie padało), I (nie brałbym)an umbrella. 

2. If I (był) you, I (dałbym)some money to charity. 

3. I (pożyczyłbym)some money if I (musiał). 

4. If she (była) older, she (zrozumiałaby) me better. 

5. If he (miał)3000 dollars, he (pojechałby) to Mexico. 

6. (co byś zrobił)if you (mówił) perfect English? 

7. If I (mieszkał) in Paris, I (miałbym) a holiday home in the Alps.. 

8. If I (tęskniła) my fiancé, I (zadzwoniłabym)him. 

9. (gdzie byś podróżował) if you (wygrał)a lot of money? 

10. I (byłbym) disappointed if my boss (nie dał)me a pay rise ! 

 

 Drugi okres warunkowy 

 1. What would you do if you suddenly (win) half a million pounds? 

2. If he (get up) up earlier, he'd get to work on time. 

3. If we (have) more time, I could tell you more about it. 

https://merula.pl/jezyk-angielski/drugi-okres-warunkowy-2/


4. If you (sell) more products, you'd earn more money. 

5. I could help you if you (trust) me more. 

6. His car would be a lot safer if he (buy) some new tires. 

7. The children could be better swimmers if the (go) swimming more 
frequently. 

8. I wouldn't mind having children if we (live) in the country. 

9. If I (be) you, I wouldn't worry about going to university. 

10. If I (have) any money, I'd give you some. 

11. Your parents (be) a lot happier if you phoned them more often. 

 

 

 

Obligatory exercises ↓ ↓  ↓ 

!!!! ZADANIE : Do ex.1-4 p.121 in your Repetytorium, please. 

 

Send your work till    01.06.2020 r.  

Proszę przesłać prace do   01.06.2020 r.  

 

Pozdrawiam 
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