
Temat 11: First conditional. Stosowanie pierwszego trybu warunkowego. 

 

1. Przeczytaj informacje o pierwszym trybie warunkowym (first conditional). 

 

FIRST CONDITIONAL 

IF + PRESENT SIMPLE + WILL/WON’T + FORMA PODSTAWOWA 

CZASOWNIKA 

Ten typ zdania nazywamy pierwszym trybem warunkowym (first conditional). To takie 

zdanie złożone, które mówi o przyszłości i zawiera jakiś warunek po słowie if („jeżeli”).  

Po słowie if stosujemy czas teraźniejszy. 

Zastosowanie: 

- mówienie o tym, co prawdopodobnie się wydarzy w przyszłości, 

- mówienie o wydarzeniu, które ma realną szansę, żeby zaistnieć. 

If it is sunny tomorrow, we will have a picnic. 

 

Zapamiętaj! 

a) Jeżeli pierwsze zdanie rozpoczyna się od if, to w zdaniu stawiamy przecinek. 

If the weather is good, I’ll go to the beach. 

b) Dwie części zdania można również zamienić kolejnością. Po tej zamianie if będzie  

w środku zdania i wtedy nie stawia się przed nim przecinka: 

I’ll go to the beach if the weather is good. 

c) Pytania w pierwszym trybie warunkowym tworzymy według wzoru: 

ZAIMEK PYTAJĄCY + WILL + PODMIOT + BEZOKOLICZNIK + IF + ZDANIE  

W CZASIE PRESENT SIMPLE 

What will you do if it starts to rain? 

 

2. Na podstawie powyższych informacji wykonaj zadanie 9 i 10 na stronie 47  

w ćwiczeniach. Spróbuj uzupełnić również zadanie 11. 

 

3. Jeżeli masz ochotę, obejrzyj krótki filmik o pierwszym trybie warunkowym w języku 

angielskim: 

https://www.youtube.com/watch?v=9ifCM8kJFKI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9ifCM8kJFKI


Temat 12: Vocabulary: suffixes. Wprowadzenie słownictwa: rzeczowniki tworzone  

od czasowników.  

 

1. W języku angielskim możemy utworzyć rzeczowniki od czasowników poprzez między 

innymi dodanie przyrostka –ion albo –ment. Przykłady takich słów ilustruje poniższa tabela: 

VERBS – CZASOWNIKI NOUNS – RZECZOWNIKI  

advertise – reklamować  advertisement – reklama  

argue – kłócić się argument – kłótnia  

celebrate – świętować  celebration – święto  

connect – łączyć  connection – połączenie  

decorate – ozdabiać, dekorować decoration – dekoracja  

develop – rozwijać  development – rozwój  

educate – kształcić  education – kształcenie, edukacja 

enjoy – lubić  enjoyment – przyjemność  

equip – wyposażać  equipment – wyposażenie  

excite – ekscytować  excitement – podekscytowanie  

move – poruszać  movement – ruch  

possess – posiadać  possession – posiadłość  

predict – przewidywać, przepowiadać prediction – przepowiednia  

suggest – proponować  suggestion – propozycja   

 

2. Na podstawie powyższej tabelki wykonaj zadania 7, 8 i 9 ze strony 45 w ćwiczeniach. 

Możesz spróbować wykonać również zadanie 10. 

 

3. Zadanie dodatkowe: 

Tęsknisz za ćwiczeniem umiejętności słuchania ze zrozumieniem? Posłuchaj wywiadu 

radiowego (nagranie 2.24) na temat programu filmowego The Fresh Films. Posłuchaj 

nagrania ponownie. Spróbuj wykonać zadania 6 i 7 ze strony 80 w podręczniku. 

 

 

 

 

 



Temat 13: Speaking: talking about a film. Wypowiedź ustna: rozmowa na temat filmu. 

 

1. Przeczytaj i posłuchaj (nagranie 2.25) dialogu o opinii na temat filmu After Earth. What did 

Ruby like about the film? Posłuchaj nagrania ponownie. Następnie przeczytaj samodzielnie 

na głos dialog. 

 

2. Słowa i zwroty, które warto znać: 

What did you think of After Earth? – jakie były twoje wrażenia po obejrzeniu After Earth? 

I thought it was rubbish – pomyślałem, że film był bardzo słaby. 

What about the actors? – co myślisz na temat aktorów? 

They were awful and the script was really bad – grali okropnie, a scenariusz był naprawdę 

zły. 

Did you like anything? – czy coś ci się podobało? 

Yes, I liked the soundtrack – tak, podobała mi się ścieżka dźwiękowa. 

stunts – wyczyny, popisy kaskaderskie 

stuntman / stuntwoman – kaskader / kaskaderka 

special effects – efekty specjalne 

plot – fabuła 

star in a film – zagrać główną rolę w filmie 

director – reżyser  

 

3. Zapamiętaj powyższe słowa i zwroty. 

 

4. Jeżeli masz ochotę wykonaj zadania 1 i 2 ze strony 48 w zeszycie ćwiczeń. 

 

 


