
JĘZYK ANGIELSKI. KLASA 8A 

                                                                         Lesson                                      21st May, 2020 

 

Materiał i ćwiczenia dla uczniów klasy 8 a nie biorących udziału w lekcjach online 
 

termin przesłania zadań upływa 27 maja 2020 r. 
 

Topic: First Conditional – 0 i pierwszy okres warunkowy 
1. Obejrzyj na Youtube filmik omawiający 0 i First Conditionals -zerowy i pierwszy okres warunkowy 

https://www.youtube.com/watch?v=j3QQjVXfqWE 

2. Postaraj się uważnie słuchać i patrzeć i zrozumieć na czym polega tworzenie tych trybów warunkowych 

3. Przepisz notatkę do zeszytu. 

Okres warunkowy to zdanie złożone, które zawiera w sobie pewien warunek. Składa się z dwóch elementów: 
zdania podrzędnego (if clause) i zdania nadrzędnego (main clause) 
  
0 Conditional – Typ 0 zdań warunkowych 
Używając 0 okresu warunkowego  mówimy o wydarzeniach, ktore zawsze są prawdziwe, zachowaniach stałych 
ludzi, prawach naukowych 
I go to London if I have money –  Pojadę do Londynu jeśli będę miała pieniądze. (Jest to oczywiste, jedno wynika z 
drugiego). 
 
Struktura zdania w 0 okresie warunkowym wygląda następująco: 

If +Present Simple, Present Simple 

If you heat water to 100°C ,it boils.  Jeśli podgrzejesz wode do 100°C, zagotuje się. 

 

First Conditional - Typ 1 zdań warunkowych. 

Używając pierwszego okresu warunkowego mówimy o wydarzeniu w przyszłości, które ma realną szansę, żeby 

zaistnieć. 

If Sarah is at school tomorrow, I will give her the books.      Jeśli Sara będzie jutro w szkole, przekażę jej książki. 

 

Struktura zdania w pierwszym okresie warunkowym wygląda następująco: 

If + Present Simple , will + bezokolicznik (Future Simple) 

Lub 

(Future Simple) Will + bezokolicznik  if + Present Simple 

 Po słówku IF nie używamy czasu przyszłego (will), mimo że w tłumaczeniu taki czas występuje. To bardzo ważna 

zasada! Wstawiamy zawsze czas Present Simple! (w niektórych zdaniach Present Continuous lub Present 

Perfect), a po polsku zdanie tłumaczymy w czasie przyszłym. 

If the weather is fine on Saturday, we’ll go for a long walk.  Jeśli pogoda będzie ladna w sobotę, to pojdziemy na 

dlugi spacer. 

  

Wykonaj poniższe ćwiczenia 1 i 2 

1) Wpisz czasowniki w nawiasie w odpowiedniej formie w 0 okres warunkowy  

1. Someone ............................................................(steal) your car if you leave it unlocked. 

2.  If she ………………………………………………..(need) a radio, she can borrow mine. 

3.  If you put on the kettle, I .................................................  (make) some tea. 

4.  If you give my dog a bone, he ...........................................................(eat) it. 

5.  If you come late, they ............................................(not let) you in. 

6.  Ice ......................................................(turn) to water if you heat it.   

7. If the house .........................................................(burn) down, we can claim compensation. 

8. Unless you are more careful, you ..................................................(have) an accident. 

         

2) Wpisz czasowniki   w nawiasie w odpowiedniej formie w pierwszym okresie warunkowym.      

https://www.youtube.com/watch?v=j3QQjVXfqWE


 If we (go)………………………………… to London, we(visit) ………………………………………………the Tower. 

 If the shop (be) ………………………………………….open, I (buy)……………………………………………………a souvenir. 

 If she (miss)…………………………………………….the bus, she (not/get)………………………………………………here on 

time. 

 He(help) ……………………………………………….me if he (know) ………………………………………………….the answer. 

 Jane(let) ………………………………………………you in if I (not/be)………………………………………………here. 

 If you (eat) ………………………..an ice-cream, I (have) …………………………………..a hot chocolate. 

 If she (need) ……………………………a computer, her brother (give) ……………………………………….her his computer. 

 If we (have / not) …………………………………time this afternoon, 

we (meet) ………………………………………..tomorrow. 

 He (talk) …………………………………….to her if you (want / not) ……………………………………………to do it. 

 You (win / not) ……………………………………the game if you (know / not) ……………………………………………..the 

rules. 

                                      Lesson                                                       22nd May, 2020 
Topic: Second Conditional – drugi  okres warunkowy. 
1. Obejrzyj na Youtube filmik omawiający Second Conditional: https://www.youtube.com/watch?v=ntUoql2FOwg 

2. Postaraj się uważnie słuchać i patrzeć i zrozumieć na czym polega tworzenie tego trybu warunkowego 

3. Przepisz notatkę do zeszytu. 

Typ 2 zdań warunkowych sluży do mowienia o sytuacjach niemożliwych lub majacych malą szansę do spelnienia 

teraz i w przyszłości.Czyli można sobie pomarzyć...  
W tłumaczniu na język polski używamy trybu przypuszczającego. 
 
If I had a lot of money, I would go on a trip around the world. Gdybym miał dużo pieniędzy, pojechałbym na 
wycieczkę dookoła świata. 
Ale nie mam tyle pieniędzy, przynajmniej w tej chwili. Ale przecież mogę wygrać w totka, niewielka szansa (jedna 
na kilkanaście milionów;-)) istnieje. 
 
Zdanie w drugim okresie warunkowym budujemy następująco: (Zwroćcie uwagę na przecinki) 
if + Past Simple , WOULD + bezokolicznik 
lub 
Would + bezokolicznik  Past Simple. 
He would help her if he had more time. On by jej pomógł, gdyby miał więcej czasu. 
If he had more time, he would help her. 
 
4) Wykonaj ćwiczenia  
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. 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ntUoql2FOwg

