
18th May 

Class 7A 

Temat 1: II CONDITIONAL SENTENCES– zdania warunkowe II-go typu. 

- Umiem powiedzieć, co zrobiłbym/zrobiłabym w określonych sytuacjach. 

 

 Dziś nauczysz się mówić o tym,jak zachowałbyś się w różnych wyobrażonych sytuacjach.

 
 

Przeczytaj  poniższe zdania (wpisz je do zeszytu): 

 

If I had a lot of money, I would travel round the world. 

    ‘d travel 

/Jeśli miałbym dużo pieniędzy, podróżowałbym po świecie./ 

 

If I got stuck in a lift, I wouldn’t panic. 

/Jeśli utknąłbym w windzie, nie panikowałbym./ 

 

If I didn’t do my homework, I would get a bad mark. 

/Jeśli nie odrobiłbym pracy domowej, dostałbym złą ocenę./ 

 

Zastanów się: czy te zdania mówią o sytuacjach prawdziwych?  

A może ktoś mówi, co zrobiłby jeśli znalazłby się w danej sytuacji? 

 

Najprościej mówiąc – „gdybam”, co zrobiłabym, jeśli miałabym dużo pieniędzy /  

utknęłabym w windzie czy nie wykonałabym pracy domowej. 
 

To oznacza, że teraz nie mam dużo pieniędzy / nie utknęłam w windzie, a pracę domową odrobiłam. 
 

 

Zapisz w zeszycie: 

 

Zdań warunkowych typu II używamy, kiedy mówimy o tym, co jest mało  

prawdopodobne i raczej nie wydarzy się w przyszłości. 

 

 
 

zdania  warunkowe II typu? Jak tworzymy 

 

IF   +    past simple       ,     WOULD(N’T)+bezokolicznik 
 

          (II forma czsaownika) 

worked               would be (‘d be) 

didn’t work  would do 

got    would do 

was/were           would go 

wasn’t / weren’t           

 

 



Zwróć uwagę na to, że zdania w II okresie warunkowym można budować zamiennie: 

 

If I had a lot of money, I’d buy a new smartphone.  

/Jeśli miałbym dużo pieniędzy, kupiłbym nowego smartfona./ 

I would buy a new smartphone if I had a lot of money.  

/Kupiłbym nowego smartfona jeśli miałbym dużo pieniędzy./ 

 

Czas na ćwiczenia! 
 

1 Zapisz to zadanie w zeszycie (lub wydrukuj je i wklej do zeszytu). 

Wstaw czasowniki w poprawnej formie. (II tryb warunkowy)  

Czasowniki nieregularne znajdziesz na końcu podręcznika. 

 

0. If I had (have) enough money, I’d buy (buy) a new car.  /Jeśli miałbym dużo pieniędzy, kupiłbym nowy samochód./

00. Would you go (go) to London if you had time? /Pojechałbyś do Londynu jeśli miałbyś czas?/ 

1. If I (know).................................his address, I’d give it to you. 

2. If he (work) .....................................more slowly he (not make) .....................................so many mistakes. 

3. If you (take) .......................................more exercise, you would feel more healthier. 

4. If I were sent to prison (you visit) .........................................me?                      /prison - więzienie 

5. If I were you, I (not eat)  .............................that raw meat.   /raw meat –surowe mięso 

6. You (not feel) .................................... sick if you didn’t eat so fast. 

7. What (you do)  ............................………. if you won £1 million in the lottery? 

 

Możesz sprawdzić, jak poradziłeś/poradziłaś sobie z tym zadaniem na końcu lekcji. 

 

 

Wykonaj zadanie w zeszycie: 

 

A Finish the sentences so that they are true for you.  

Dokończ zdania zgodnie z prawdą o sobie. Uzyj II trybu warunkowego. 

 

If I had time, I would start learning Chinese.  /Jeśli miałabym czas, zaczęłabym  uczyć się chińskiego./ 
 

If I was President….  /Jeśli byłbym prezydentem…. 

If I dyed my hair green, my parents………  /Jeśli przefarbowałbym włosy na zielono, moi rodzice… 

Life would be great if………  /Życie byłoby świetne jeśli…. 

If mobile phones didn’t exist……  /Jeśli telephony komórkowe nie istniałyby…  

If I could fly, ……… 

If I could predict the future, ……  /Jeśli potrafiłbym przewidywać przyszłość… 

If I saw a ghost,……      /Jeśli zobaczyłbym ducha… 

 

 



Temat 2: Udzielanie porad za pomocą zdań w II trybie warunkowym. 
 

cel lekcji: Udzielam porad z użyciem zdań w II okresie warunkowym  

 

Wyobraź sobie, że kolega mówi, że boli go głowa. Co mu poradzisz?  

- take a painkiller /wziąć proszek przeciwbólowy/ 

- not spend so much time playing computer games  /nie spędzać tak dużo czasu na graniu w gry komputerowe/ 

Jak powiesz to pełnym zdaniem? 

Zapisz w zeszycie: 

Friend:  I have a headache. 

   You should take a painkiller. YOU: /Powinieneś wziąć proszek przeciwbólowy./ 

 You shouldn’t spend so much time playing computer games. 
     /Nie powinieneś spędzać tak dużo czasu na graniu w gry komputerowe./ 

 

Takie porady można również wyrazić używając zdań w II trybie warunkowym: 

Friend: I have a headache. 

would take a painkiller.    You: If I were you, I  /Na twoim miejscu, wziąłbym proszek przeciwbólowy./

wouldn’t spend so much time playing computer games.  If I were you, I 

   /Na twoim miejscu, nie spędzałbym tak dużo czasu na graniu w gry komputerowe./ 

If I were you = Na twoim miejscu /dosłownie: jeśli byłbym tobą…/ 

Friend:  I broke my tooth  . /Złamałem ząb./

You: If I were you, I’d go to the dentist.  /Na twoim miejscu, poszedłbym do dentysty./

 

B Co poradziłbyś koledze w następujących sytuacjach? Dokończ zdania używając II trybu warunkowego. 

0  Friend:  I can’t swim.     /Nie umiem pływać./ 

 You: If I were you, I’d take some swimming lessons. /Na twoim miejscu, wziąłbym lekcje pływania./ 

 

1  Friend:   I am bored.   /Nudzę się./ 

    You: If I were you…..  /Na twoim miejscu… 

 

2  Friend:  I lost 50 PLN.    /Zgubiłem 50 zł./ 

   You:  If I were you….  /Na twoim miejscu… 

 

3 Friend: I had a row with my mum.  /Pokłóciłem się z mamą./ 

 You: If I…..    

Odpowiedzi do zadań A i B prześlij do środy, 20 maja. 

Powodzenia! 



 

Rozwiązanie zadania 1 z lekcji: 

1. If I (know). KNEW his address, I’d give it to you. 

2. If he (work) WORKED more slowly he (not make) WOULDN’T MAKE so many mistakes. 

3. If you (take) TOOK more exercise, you would feel more healthier. 

4. If I were sent to prison (you visit) WOULD YOU VISIT me? 

5. If I were you, I (not eat) WOULDN’T EAT that raw meat. 

6. You (not feel) WOULDN’T FEEL sick if you didn’t eat so fast. 

7. What (you do)  WOULD YOU DO if you won £1 million in the lottery? 

 


