
KLASA 7A   DNIA 15.05

1. TEMAT  LEKCJI.
   First conditional -  pierwszy tryb warunkowy.
 
2.Zanim przejdziesz do zagadnienia First conditional, zapoznaj   
   się z notatką, dotyczącą wczorajszej lekcji i przypomnij użycie   
   podanych future forms.

3. Future forms:
*will (czasownik modalny) służy do opisywania,przewidywania przyszłości,

ZDANIA TWIERDZĄCE: 
   - will stawiamy po podmiocie zdania bądź po zaimku osobowym, 
   - will używamy z podstawową formą innych czasowników
      (bezokolicznik bez to),
   - określniki: probably, definitely.
      
     I/ You/ He/ She/ It  will go to the cinema.
     We/ You/ They     will go to the cinema
     I thing I will go to the cinema tomorrow. Sądzę, że pójdę jutro do kina. 

ZDANIA PYTAJĄCE:
    - will stawiamy przed podmiot zdania bądź zaimek osobowy,
    - forma czasownika się nie zmienia.
 
     Will  I/ you/ he/ she/ it  go to  the cinema?
     Will  we/ you/ they    go  to  the cinema?
     Will Ania go to the cinema tomorrow?  Czy Ania pójdzie jutro do kina? 
     Yes, she will  ;  No, she won’t

Z  DANIA PRZECZĄCE  
   - will tworzy przeczenie przez połączenie czasownika z not (will not = won’t)
   - will not (won’t) stawiamy po podmiocie zdania bądź po zaimku osobowym,
   -  używamy z podstawową formą innych czasowników (bezokolicznik bez to)
      
      I/ You/ He/ She/ It  won’t go to the cinema.
      We/ You/ They     won’t go to the cinema.
      I thing I won’t go to the cinema tomorrow. Sądzę, że nie pójdę jutro do kina
                                                                              



*be going to używamy, gdy mówimy o zamiarach i planach na przyszłość bądź,
   gdy sytuacja w teraźniejszości jasno wskazuje na to, że coś się wydarzy. 

ZDANIA TWIERDZĄCE:     
   - be going to konstrukcja, która przypomina czas present continuous,
   - po be going to używamy podstawowej formy czasownika
      (bezokolicznik bez to).

      Iam/ You are/ He is/ She is/ It is going to pass the exam.
      We are/ You are/ They are   going to pass the exam.
     They are going to pass their exams. Oni zamierzają zdać swoje egzaminy.

ZDANIA PYTAJĄCE:
    - w konstrukcji be going to, czasownik be  stawiamy przed podmiot
      zdania bądź zaimek osobowy,
    - forma czasownika się nie zmienia.
    
      Am I/ Are you/ Is he/ Is she/ Is it  going to pass the exam?
      Are we/ Are you/ Are they    going to pass the exam?
      Are you going to pass your exam? Czy zamierzasz zdać egzamin?
      Yes, I am  ;  No, I’m not

ZDANIA PRZECZĄCE:
   - tworzymy przez dodanie not do czasownika be,
   - forma czasownika się nie zmienia.
      
       I am/ You are/ He is/ She is/ It is  not going to pass the exam.
       We are/ You are/ They are  not going to pass the exam.
       I’m not going to pass my exam. Nie zamierzam zdać egzaminu.

 *czasu Present continuous używamy, gdy mówimy o
   potwierdzonych, ustalonych bądź sprecyzowanych planach.

ZDANIA TWIERDZĄCE: 
  - potrzebujemy dwóch czasowników by zbudować present continuous.
    Jednym jest czasownik be (pełni rolę operatora), do drugiego czasownika, 
    do formy podstawowej, dodajesz końcówkę -ing.
  - Określniki czasu: next week, on Friday, this evening, tomorrow.
    
     I am/ You are/ He is/ She is/ It is having dinner.
     We are/ You are/ They are  having dinner. 
     Peter is having dinner with his friends. Piotr je jutro obiad z przyjaciółmi.



ZDANIA PYTAJĄCE:
 - pytania z czasownikiem be wymagają przestawienia danej
   formy czasownika be przed podmiot zdania lub zaimek    
   osobowy,
 - do drugiego czasownika dodajemy końcówkę - ing.
     
     Am I/ Are you/ Is he/ Is she/ Is it having dinner?
     Are we/ Are you/ Are they having dinner?
     Are you having dinner with your friends tomorrow? Czy jesz jutro z 
     Yes, I am  ;  No, I’m not                                              przyjaciółmi obiad?

ZDANIA PRZECZĄCE:
   - tworzymy przez dodanie not do czasownika be,
   - do drugiego czasownika dodajemy końcówkę - ing.
      
     I am/ You are/ He is/ She is/ It is  not having dinner.
     We are/ You are/ They are  not having dinner
     I’m not having dinner with my friends tomorrow. Nie jem jutro obiadu  
                                                                                       z przyjaciółmi.

4. Dzisiejsza lekcja dotyczy pierwszego 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 (First conditional).
  
UŻYCIE 
*Pierwszego trybu warunkowego używamy:
  
    - gdy mówimy  o sytuacjach, które prawdopodobnie wydarzą 
      się w przyszłości oraz o ich następstwach,
    - w sytuacjach, kiedy uważamy spełnienie warunku w
      teraźniejszości lub przyszłości za możliwe.

KONSTRUKCJA
* The first conditional tworzymy w następujący sposób:
 



 ZDANIA TWIERDZĄCE
                 If + podmiot + Present simple (3 os. l. poj. - s) + will +  
                               + czasownik (forma podstawowa).
      If he arrives late, he won’ t get a seat.
      Jeśli przybędzie późno, nie dostanie miejsca siedzącego.
      If I meet Sharon, I will tell her about your problem.
      Jeśli spotkam Sharon, powiem jej o twoim problemie.

- W zdaniu tym (zdanie złożone) masz do czynienia z konkretną sytuacją
    dotyczącą przyszłości: jeżeli spotkam Sharon, powiem jej o twoim  
    problemie. Składam obietnicę, ale jej spełnienie uwarunkowane jest   
    spotkaniem z Sharon.
- W zdaniu warunkowym - tym, które określa warunek - pojawia się
    po if czas Present simple (teraźniejszy), mimo że sytuacja dotyczy   
    przyszłości; konstrukcji przyszłej używamy w zdaniu głównym, 
    czyli tym, które opisuje konsekwencje spełnienia warunku.

ZDANIA PYTAJĄCE
      Zaimek pytający (What, When) + will +podmiot + czasownik (forma  
                podstawowa) + if + zdanie w czasie Present simple.
     Will she get a seat if she arrives late?
     Czy dostanie miejsce siedzące, jeśli przybędzie późno?
     Will he tell Sharon about my problem if he meets her?
      Czy powie Sharon o moim problemie, jeżeli ją spotka?
 
ZDANIA PRZECZĄCE
         Podmiot zdania + won’t  + czasownik (forma   podstawowa) + 
       + if + zdanie przeczące w czasie Present simple (don’t, doesn’t).

       She will not make tea if we don’t do the shopping.
       Ona nie zrobi herbaty, jeśli nie zrobimy zakupów.
       If the weather is not good, I won’t go to the beach.
       Jeżeli pogoda nie będzie ładna, nie pójdę na plażę.

WAŻNE
  *Jeśli pierwsze zdanie rozpoczyna się od if, to w zdaniu (po nim)   
    stawiamy przecinek. Przecinka nie używamy, jeżeli kolejność 
    zdania jest inna.


