
Proszę przepisać notatkę do zeszytu. 

LESSON_4 

SUBJECT: Conditionals - rules   

  

1.ZERO CONDITIONAL (100% - WILL HAPPEN, SCIENTIFIC RULES)  

Okresu "zerowego" używamy, kiedy mówimy o czymś, co jest zawsze prawdą. Jeśli 

podgrzejesz wodę do 100° Celsjusza zagotuje się - i to jest fakt (przy normalnym ciśnieniu 

ok. 1014 hPa). Nie dzieje się inaczej.  

  

W takim przypadku w obu częściach zdania używamy czasu Present Simple:   

If + Present Simple, Present Simple.  

Nieważny jest tu czas, czy jest to przeszłość, przyszłość czy teraźniejszość. Istotne jest to, że 

dla danego warunku ZAWSZE oczekujemy tego samego rezultatu.  

  

2. FIRST CONDITIONAL (75% - WILL HAPPEN)  

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

realną szansę, żeby zaistnieć. Na przykład chcesz przekazać koleżance, która jest chora, 

książki. Dzwoniła i mówiła, że lepiej się już czuje i powinna jutro przyjść do szkoły. Czyli 

istnieje możliwość (ale nie jest to w 100% pewne), że będzie jutro w szkole i będziesz mógł 

przekazać jej książki.  

  

Struktura zdania w pierwszym okresie warunkowym wygląda następująco:  

If + Present Simple, WILL + bezokolicznik  

lub  

WILL + bezokolicznik if + Present Simple.  

  

3. SECOND CONDITIONAL (25% - WILL NOT HAPPEN)  

Drugi okres warunkowy to także myślenie o przyszłości lub teraźniejszości. Tym razem 

warunek, a co za tym idzie sytuacja, ma niewielką (prawie żadną) szansę, żeby zaistnieć lub 

wręcz warunek nie może być spełniony. Czyli można sobie pomarzyć... Ale przecież 

marzenia czasem się spełniają... W tłumaczeniu na język polski używamy trybu 

przypuszczającego.  

  

 



Zdanie w drugim okresie warunkowym budujemy następująco:  

 If + Past Simple, WOULD + bezokolicznik.  

  

4. THIRD CONDITIONAL (0% - WILL NOT HAPPEN)  

Przed nami najtrudniejsze... trzeci okres warunkowy. Tak naprawdę nie jest on taki trudny, 

jednak jego konstrukcja może, szczególnie na początku, sprawiać trudności.  

  

Pierwsze dwa okresy warunkowe odnosiły się do teraźniejszości i przyszłości, natomiast 

trzeci odnosi się wyłącznie do przeszłości. Tu także marzymy.. tym razem jednak marzenie 

nie ma ŻADNYCH szans na spełnienie się, ponieważ nie cofniemy czasu i nie zmienimy 

przeszłości. I tyle, szansa minęła i nic jej nie wróci.  

  

Teraz zobaczmy jak zbudować to trochę skomplikowane zdanie:  

 If + Past Perfect, Future Perfect in the Past* pomijając nazwy czasów mamy:  

 If + had + III forma , would have + III forma**. 

 

PLEASE WATCH:  

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

https://www.youtube.com/watch?v=UvsIZ6zfidc 

https://www.youtube.com/watch?v=gOfBuqXb7ro 
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