
Temat 20: Grammar: Second conditional. Stosowanie drugiego trybu warunkowego. 

 

1. Przeczytaj informacje o drugim trybie warunkowym. 

DRUGIEGO TRYBU WARUNKOWEGO (SECOND CONDITIONAL) używamy, gdy 

mówimy o tym, co jest mało prawdopodobne i raczej się nie wydarzy. 

Zasady tworzenia drugiego trybu warunkowego: 

IF + CZAS PAST SIMPLE + WOULD + FORMA PODSTAWOWA CZASOWNIKA 

Przykład: 

If I won the lottery, I would buy a big house. 

If I were you, I would tell her the truth. 

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

Przecinka nie używamy, jeżeli kolejność zdań jest inna. 

 Pytania w drugim trybie warunkowym tworzymy w następujący sposób: 

What would you buy if you had more money? 

If you had more money, what would you buy? 

 

2. Wykonaj zadanie 12 ze strony 89 w podręczniku. What would you do if these things 

happened? Co byś zrobił, gdyby te rzeczy się przydarzyły? Wybierz odpowiedź a, b lub c  

i napisz zdanie w zeszycie w drugim trybie warunkowym. 

Przykład: 

If I wanted to go out with a boy, I would ask him out  

If I had an argument with my boyfriend, I would give him a present. 

 

3. Wykonaj zadania 10 i 11 na stronie 53 w ćwiczeniach. Jeżeli masz ochotę, spróbuj 

uzupełnić również zadanie 12. 

 

4. Jeżeli macie ochotę, możecie również obejrzeć filmik o drugim trybie warunkowym  

w języku angielskim: 

https://www.youtube.com/watch?v=a4CdWO0Fcb0 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a4CdWO0Fcb0


Temat 21: Vocabulary: verb and noun collocations. Wprowadzenie słownictwa: zwroty 

wyrazowe (czasownik + rzeczownik). 

 

1. Posłuchaj (nagranie 2.32) i przeczytaj nowe zwroty. Posłuchaj ponownie – powtórz  

je za nagraniem. 

give advice – udzielać rady 

give presents – dawać prezenty 

get advice – dostawać radę 

get presents – dostawać prezenty 

have an argument – kłócić się 

have fun – dobrze się bawić 

spend money – wydawać pieniądze 

spend time (with friends) – spędzać czas (z przyjaciółmi) 

tell lies – kłamać 

tell the truth – mówić prawdę 

 

2. Na podstawie powyższych informacji wykonaj zadania 5, 6, 7 na stronie 51 w ćwiczeniach. 

 

3. Posłuchaj wywiadu radiowego na temat problemów uczuciowych nastolatków (nagranie 

2.33). Co się wydarzyło? Na podstawie wywiadu spróbuj uzupełnić zdania: 

a) Jack didn’t buy his girlfriend a ___________ and they had ___________. 

b) Jess  ___________ to her boyfriend because he told her ___________. 

 

 

 



Temat 22: Speaking: describing people. Wypowiedź ustna: opisywanie ludzi. 

 

1. Posłuchaj (nagranie 2.34) i przeczytaj dialog znajdujący się na stronie 91 w podręczniku. 

Odpowiedz na poniższe pytania: 

When is Mike going to see Greta again? – Kiedy Mike znowu zobaczy Gretę? 

What’s Greta like? – Jaka jest Greta? 

What does she look like? – Jak ona wygląda? 

What does she like doing? – Co ona lubi robić? 

Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

 

2. Przeczytaj opisy osób. Ułóż zdania z podanym poniżej słownictwem. 

 

 

3. Wypisz w zeszycie przymiotniki opisujące charakter oraz słówka, których używamy  

do opisywania wyglądu danej osoby. 

CECHY CHARAKTERU WYGLĄD 

 

 

 

 

 

4. Przeczytaj cechy charakteru podane na stronie internetowej: 

https://www.ang.pl/slownictwo/cechy-charakteru-po-angielsku 

Wybierz z nich pięć nowych słówek i wpisz do tabeli z zadania 3-ego. 

 

https://www.ang.pl/slownictwo/cechy-charakteru-po-angielsku

