
ZDANIA WARUNKOWE 

zebrane wiadomości przed egzaminem 

 

Zdania warunkowe I typu 

 Odnoszą się do możliwej do spełnienia, prawdopodobnej teraźniejszości  

i przyszłości. 

 

Zdanie warunkowe Zdanie główne - rezultat 

If you study hard, you’ll pass your exams easily. 

If + present simple will/won’t + bezokolicznik 

 

 

Pamiętaj!  

Czas Present Simple to m.in.: końcówka –s, -es, -ies w 3 osobie liczby pojedynczej;  

                                                     don’t/doesn’t do tworzenia przeczeń. 

             

             Przykłady zdań:             If Tony has time, he’ll write a book. 

                                                       If it doesn’t rain, we’ll go for a walk. 

                                        What will you buy if you get some money for a birthday present? 

 

unless = if not 

 

 Spójnik ‘unless’ oznacza ‘chyba,że’. Zdanie na pozór jest twierdzące. 

 

             Przykłady zdań:             We won’t be on time if you don’t hurry up. 

                                                       We won’t be on time unless you hurry up. 

                                                       Nie będziemy na czas, chyba że się pospieszysz. 

                 

 

            



Zdania warunkowe typu 0 

 Wyrażają ogólne, powszechnie znane prawdy i zwyczaje. 

Zdanie warunkowe Zdanie główne - rezultat 

If a dog is happy, it wags its tail. 

If + present simple present simple 

 

              Przykłady zdań:             If he has money, he spends it on sweets. 

                                                       If you  heat water up to 1000C, it boils. 

                                                  If there is something broken, he always repairs it. 

 

Zdania warunkowe typu II. 

 Odnoszą się do teraźniejszości lub przyszłości niemożliwej do spełnienia, nierealnej,  

mogą służyć jako jeden ze sposobów udzielania rad (Na twoim miejscu…).  

Na język polski tłumaczymy je, używając trybu przypuszczającego. 

 

Zdanie warunkowe Zdanie główne - rezultat 

If I lived on the Moon, I would miss my family and friends. 

If she was/were better at maths, she would study Computer Science. 

If + past simple would + bezokolicznik 
could + bezokolicznik 

 

 

Przykłady zdań:      If there was a lake nearby, I’d go windsurfing every day. 

                                  Gdyby w pobliżu było jezioro  codziennie pływałbym na desce. 

                                  

                                  If I were you, I wouldn’t buy this dress. 

                                  Na twoim miejscu nie kupiłabym tej sukienki. 

  

                                  If he knew Spanish, he could get a better job. 

                                  Gdyby znał hiszpański, znalazłby lepszą pracę. 

 

                                  What would you do if you met your favourite actor one day? 

                                  Co byś zrobił, gdybyś pewnego dnia spotkał swojego ulubionego aktora? 

 

 

Zadania do przećwiczenia na kolejnych stronach. Powodzenia! 



 

 

 



 

 

 


