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Date: 7th May, 2020
Topic: II tryb warunkowy– ćwiczenia gramatyczne.

II tryb warunkowy (Drugi okres warunkowy) – zasady tworzenia zdań
If + Past Simple, would/ could + bezokolicznik.

PRZYKŁAD:
If I won a lot of money, I could buy an island. – Gdybym wygrał dużo pieniędzy, mógłbym kupić
wyspę.
If I were you, I wouldn’t trust this man. – Gdybym był tobą, nie ufałbym temu mężczyźnie.

Drugi okres warunkowy stosujemy:
❖ Mówiąc o sytuacjach, które na pewno się nie wydarzą ani teraz, ani w przeszłości.
❖ Udzielając rad.
❖ Mówiąc o sytuacjach, które prawdopodobnie się nie wydarzą ani teraz, ani w
przyszłości.
Tworzenie zdań w II trybie warunkowym zostało omówione również w tym filmiku. Polecam
go obejrzeć.
➢ https://www.youtube.com/watch?v=ntUoql2FOwg
ĆWICZENIA GRAMATYCZNE
1. Użyj czasowników w nawiasie we właściwej formie. W zdaniach powinien zostać użyty
drugi okres warunkowy .
1) If I ………………………(be), I ……………………….(go) to Marta’s party.
2) If my brother …………………..(have) a lot of money, he ………………… (buy) a
plane.
3) If you ……………………(exercise) more, you ………………………..(lose) weight.
4) If she …………………….(not eat) a lot of sweets, she …………………… (not / be) so
fat.
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2. Uzupełnij poniższe dialogi według wzoru:
A: If you were me, what would you do?
B: If I were you, I would study languages.

A: If you could get a loan, what would you buy?
B: If ………………………………………………………………………………… a flat.
A: If you were a writer, what novels would you write?
B: If ……………………………………………………………………………… historical novels.
A: If you had a boat, where would you go?
B: If …………………………………………………………………………… to South America.
A: If you could afford to go abroad, what countries would you visit?
B: If ……………………………………………………………………………… India and Japan.
A: What would you do if you lost your glasses?
B: If ………………………………………………………………………………… buy a new pair.
A: If you had more money, what would you do?
B: If ……………………………………………………………………… buy a house in the
country.

2. Poniżej podaję linki do zadań online, w których są ćwiczenia na użycie I, II trybu
warunkowego. Zadania te są sprawdzane automatycznie. Po zrobieniu danego zadania
klikamy FINISH, a następnie Check my answers.
➢ https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Second_co
nditional/Second_conditional_vy181cc

➢ https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Conditiona
ls/First_and_Second_Conditionals_eo56399ys

First Conditional – I tryb warunkowy, pierwszy okres warunkowy
Second Conditional – II tryb warunkowy, drugi okres warunkowy
Termin wykonania zadań: 11 maja 2020r.

