
KLASA 7A   DNIA 5.06

1.TEMAT  LEKCJI.
   Second conditional -  pierwszy tryb warunkowy.

2.Dzisiejsza lekcja dotyczy drugiego trybu (okresu)
   warunkowego. W j. angielskim istnieje kilka rodzajów zdań 
   warunkowych, a wszystkie opisują sytuacje w których
   spełnienie określonego warunku prowadzi do pewnych  
   konsekwencji.  Proszę przepisać notatkę dotyczącą 
   pierwszego trybu warunkowego (Second conditional).
  
3.UŻYCIE
  *Zdań warunkowych typu II używamy w sytuacji, kiedy
    - uważamy spełnienie spełnienie warunku w teraźniejszości 
      za niemożliwe,  
    - mówimy o tym, co jest mało  prawdopodobne i  raczej się
      nie wydarzy.
 
4.KONSTRUKCJA
   *The first conditional tworzymy w następujący sposób:
 
                                    ZDANIA TWIERDZĄCE
  If + podmiot + Past simple + would + czasownik (forma podstawowa).
     
    *If he arrived early, he would get a seat.
      Jeśli przybyłby wcześnie, dostałby miejsce siedzące.
      
    *I would tell Sharon about your problem if I met her,
      Powiedziałbym Sharon o twoim problemie, jeśli spotkałbym ją
      (ale tego nie zrobię, ponieważ ona wyjechała).
     
    *If I had time, I would go for  a walk.
      Gdybym miał czas (teraz) poszedłbym na spacer (teraz).
      Ale nie pójdę, bo go nie mam.
     



    *If I was you, I would sell this car.
      Gdybym był tobą, sprzedałbym ten samochód (ale nie jestem).

                                         ZDANIA PYTAJĄCE
  Zaimek pytający (What, When) + would +podmiot + czasownik (forma  
                podstawowa) + if + zdanie w czasie Past simple.
    
    *Would she get a seat if she arrived late?
     Czy dostałaby miejsce siedzące, gdyby przybyła wcześnie?
     
    *When would he tell Sharon about my problem if he met her?
       Kiedy powiedziałby Sharon o moim problemie, gdyby ją spotkał?

    *Would I go for a walk  if I had time?
      Czy poszedłbym na spacer (teraz) gdybym miał czas (teraz)?
    
   * Would I sell this car  if I was you?
      Czy sprzedałbym ten samochód,  gdybym był tobą?
  
                                                   WAŻNE

   *W zdaniu nadrzędnym stosujemy czas Past simple (przeszły) 
     a w zdaniu podrzędnym warunkowym (po if)  stosujemy
     Future in the past, tj. would oraz bezokolicznik.
 
   *W zdaniach tych mówimy o tym, że gdyby sytuacja była inna niż jest   
     obecnie, miałoby to taki a taki skutek w przyszłości. Spójnik ,,if’’ 
     odpowiada w nich polskiemu spójnikowi ,,gdyby’’.
    
   *Jeśli pierwsze zdanie rozpoczyna się od if (gdyby), to w zdaniu 
      po nim stawiamy przecinek. Przecinka nie używamy, jeżeli 
      kolejność zdania jest inna.

5.Praca domowa – wykonaj w zeszycie zadania (podręcznik):
   - ćw.10 str.89 (całe), 
   - ćw.11 str.89 (odp.),
   - ćw.12 str.89 (odp.).


