
TRYBY WARUNKOWE 0,1,2 I ZDANIA CZASOWE 

 

 
TRYB ZEROWY – fakty, 
nawyki, prawa natury i 
fizyki 
 

 
When you heat ice, it 
melts.  
Kiedy podgrzewasz lód, 
on się topi.  
 
 

 
if / when + Present Simple, 
Present Simple 

 
Często zamiast IF  w trybie 
zerowym pojawia się 
WHEN. 

 
TRYB PIERWSZY – 
odnosi się do 
przyszłości, stawiamy 
warunek, który jest 
bardzo realny 
 

 
If it doesn’t rain, we’ll go 
swimming. 
Jeśli nie będzie padało, 
pójdziemy popływad. 

 
if + Present Simple,  
Future Simple 
(lub rozkaz / czasownik 
modalny) 
 
If you have any doubts, ask 
him. 
Jeśli będziesz miał 
jakiekolwiek wątpliwości, 
spytaj go. 
 
 

 
Spójnik IF możemy zastąpid 
spójnikiem:  
UNLESS = IF + NOT 
 
Unless you hurry up, we’ll 
be late. 
Jeśli się nie pospieszysz, 
spóźnimy się. 
 
Po UNLESS nie dajmy 
przeczenia! 

 
TRYB DRUGI – odnosi 
się do teraźniejszości 
(GDYBANIE) 
 

 
If it didn’t rain, we would 
go swimming. 
Gdyby nie padało, 
poszlibyśmy pływad. 
 
Would you visit me 
tomorrow if you had 
some free time? 
Odwiedziłbyś mnie jutro 
gdybyś miał trochę 
wolnego czasu? 
 

 
if + Past Simple, WOULD + 
czasownik w I formie 
(bezokolicznik) 
 
WOULD możemy skrócid 
do ‘D. 
 
I’d be happy if you came. 
Byłabym szczęśliwa gdybyś 
przeszedł. 
 
IF I WERE YOU = IF I WAS 
YOU! 
 
 

 
Drugi tryb warunkowy to 
gdybanie co do różnych 
obecnych sytuacji! 
 
What would you do if you 
won a lot of money? 
Co byś zrobił gdybyś wygrał 
dużo pieniędzy? 
I’d buy a fancy car! 
Kupiłbym fajną furę! 
 
Zamiast WOULD w trybie 
drugim może pojawid się 
COULD. 
I could help her if she 
asked me for help. 
 

 
*TRYB TRZECI – odnosi 
się do przeszłości 
(GDYBANIE) 
 

 
If we had bought a house 
then, we would have 
made the right decision. 
 
Gdybyśmy wtedy kupili 
dom, podjęlibyśmy 
właściwą decyzję. 
 

 
if + Past Perfect,  
WOULD HAVE +  
III forma czasownika 

 
Obydwie części zdania 
muszą dotyczyd 
przeszłości! 

 

 

 

 



Task 1 Wstaw czasownik w odpowiednim czasie: 

a) If it rains, we …………………………………………………. (stay) at home. 

b) If he got the money, he …………………………………… (buy) a new car. 

c) I have a headache if ………………………….. (not/have) a coffee in the morning. 

d) If I ……………………………….. (be) late, my teacher will ne angry with me. 

e) The dog will bite you if you …………………………… (touch) it. 

f) What would you do if you ……………………………… (see) a thief? 

g) Unless she …………………………….. (study) harder, she …………………………… (not/pass) the exams. 

h) If she comes here, I ……………………………….. (tell) her what I think about it. 

i) I …………………………… (tell) you the truth if you don’t tell mum about it. 

j) I …………………………… (get) lost if you didn’t come with me. 

k) Someone could steal your smarthphone if you …………………….. (leave) it there. 

l) If I won milion dollars, I ……………………………… (go) to the USA. 

m) If the teacher …………………………. (come) here, we’d be surprised. 

n) Children get bored when it ……………………….. (rain). 

o) She would have less accidents if she ………………………….. (drive) more carefully. 

p) I ………………………………. (not/buy) these things if I were you. 

q) If you …………………………….. (be) unemployed, what would you do? 

r) If I had a car, I ……………………………. (travel) more often. 

s) If you mix red and blue, you ……………………….. (get) purple. 

t) Will you turn up at the party if he ………………………. (invite) you? 

 

Task 2 Dokoocz zdania: 

a) If I were taller, ……………………………………………………….... 

b) Unless it is cold, we ………………………………………………….. 

c) If I were you, ………………………………………………………….. 

d) If she lends me 20 pounds, ………………………………………………. 

e) I’d be happy if ………………………………………………………….. 

f) When I come back from school, I always ……………………………………………… 

 

Task 3 Przetłumacz zdania: 

a) Gdybyśmy mieli więcej czasu, odwiedzalibyśmy was częściej. 

 

b) Jeśli nie będziesz cierpliwy, nie osiągniesz celu. 

 

c) Gdybym była tobą, poszłabym do lekarza. 

 

d) Pójdę do kina jeśli posprzątam pokój. 

 

e) Jeśli będzie dużo śniegu, zrobimy bałwana. 

 

f) Ile płacisz jeśli / kiedy zamawiasz dwie pizze? 

 

 



Task 4 Odpowiedz na pytania: 

What would you do if …? 

- you could be invisible one day? 

- you won the lottery? 

- you had only 24 hours to live? 

- you could turn back time? 

- you could switch gender for one day? 

- you had the oppurtunity to time travel once? 

 

ZDANIA CZASOWE 

Zdania okolicznikowe czasu budujemy dokładnie tak samo jak pierwszy tryb warunkowy. 

Jedyną różnicą jest spójnik charakteryzujący te dwa typy zdao. W zdaniach czasowych zamiast IF może 

pojawid się: 

WHEN – kiedy, AS SOON AS – jak tylko, BEFORE – zanim, AFTER – po tym, jak, UNTIL - dopóki 

I’ll call you as soon as I come back home. 

Zadzwonię do ciebie jak tylko wrócę do domu. 

Future Simple + spójnik + Present Simple 

 

Ważne! Kiedy mówimy o czynnościach, które mają nastąpid w przyszłości, nie należy używad czasu 

przyszłego. Stosujemy w takim wypadku czas teraźniejszy np.: 

I’ll call you when I’ll come back home. 

I’ll call you when I come back home. 

 

Task 5 Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika: 

a) I’ll text you when the film …………………………… (finish). 

b) We’ll start as soon as she …………………………… (be) here. 

c) We won’t start until you ……………………………….. (come). 

d) Kate will feed her dog before she ……………………………………. (go) to work. 

e) They ………………………… (go) shopping after they have dinner. 

f) Think twice before you ……………………… (make) a decison. 

g) Wait until the red light ……………………… (change) into green and then cross the street. 

h) He’ll buy a motorbike as soon as he ……………………… (save) enough money. 
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