
Lesson 

Topic: The first conditional – pierwszy tryb warunkowy. 

 Zastosowanie 

Pierwszego trybu warunkowego używamy  mówiąc o możliwości,  

prawdopodobieństwie wykonania pewnej czynności  w teraźniejszości lub przyszłości. 

Używając tego trybu warunkowego wyrażamy duże prawdopodobieństwo, że może się 

wydarzyć np.:  

Pójdę do kina jeżeli odrobię lekcje. 

Jeżeli się nauczę dostanę dobrą ocenę. 

Więc stosując 1 tryb warunkowy musi być spełniony warunek żeby coś się 

wydarzyło.  

 W 1 trybie pojawia nam się słowo IF ( jeśli/ jeżeli ) możemy go zastąpić 

słowem when ( kiedy ).  Wyraz ten może pojawić się w środku lub na początku zdania.  

 Do stworzenia 1 trybu warunkowego potrzebne są nam dwa czasy, które teraz 

sobie przypomnimy. 

1. PRESENT SIMPLE:  

a) twierdzenie: 

I, you, we, they + czasownik ( bezokolicznik ) 

I like chocolate. 

They eat sweets every day.  

She, he, it + czasownik ( - s – lub – es - ) 

She likes chocolate. 

He watches TV. 

b) przeczenie: 

I, you, we, they + don’t + czasownik ( bezokolicznik ) 

I don’t like chocolate. 

She, he, it + doesn’t + czasownik ( bezokolicznik ) 

She doesn’t like chocolate. 



c) pytanie: 

Do + I, you, we, they + czasownik ( bezokolicznik ) 

Do you like chocolate?  

Does + she, he, it + czasownik ( bezokolicznik ) 

Does she like chocolate? 

 

2. FUTURE: 

a) twierdzenie: 

I, you, she, he, it, we, they + will + czasownik ( bezokolicznik 

I will do my homework. 

b) przeczenie: 

I, you, she, he, it, we, they + won’t + czasownik ( bezokolicznik ) 

She won’t do her homework. 

c) pytanie:  

Will + I, you, she, he, it, we, they + czasownik ( bezokolicznik ) 

Will you do your homework? 

Przypomnieliśmy sobie czasy, które będą na potrzebne do 1 trybu warunkowego.  

 Teraz budowa 1 trybu: 

If + Podmiot + Present Simple, Podmiot + will+ czasownik 

If she visits me, I will be happy. – Jeśli mnie odwiedzi, będę szczęśliwy. 

lub 

Podmiot + will + czasownik + If + Podmiot + Present Simple 

I will be happy if she visits me – Będę szczęśliwy jeśli mnie odwiedzi. 

Wykonaj zadanie 3, 4 i 5/ 71 oraz kartę pracy. Rozwiązani prześlij na adres: 

filipskae@gmail.com 

1. If I __________________ (go) out tonight, I __________________ (go) to the 

cinema. 

2. If you__________________ (get) back late, I __________________ (be) angry. 

mailto:filipskae@gmail.com


3. If we __________________ (not / see) each other tomorrow, we 

__________________ (see) each other next week. 

4. If we __________________ (wait) here, we __________________ (be) late. 

5. If we __________________ (go) on holiday this summer, we __________________ 

(go) to Spain. 

6. If the weather __________________ (not / improve), we __________________ (not 

/ have) a picnic. 

7. If I __________________ (not / go) to bed early, I __________________ (be) tired 

tomorrow. 

8. If we __________________ (eat) all this cake, we __________________ (feel) sick. 

9. If you __________________ (not / want) to go out, I __________________ (cook) 

dinner at home. 

10. I __________________ (come) early if you __________________ (want). 

12.They __________________ (go)to the party if they __________________ 

(be)invited. 

11.She __________________ (stay)in London if she __________________ (get)a job. 

12.He __________________(not / get)a better job if he __________________ (not 

/pass)that exam. 

13.I __________________ (buy)a new dress if I __________________ (have)enough 

money. 

14.She __________________ (cook)dinner if you __________________ (go)to the 

supermarket. 

15.We __________________ (be)late if we __________________ (not /hurry). 

16.She __________________ (take)a taxi if it __________________ (rain). 

 

 

 

 

 


