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Pierwszego trybu warunkowego używamy, aby wyrazić czynność, która może mieć miejsce      
w przyszłości (jest prawdopodobna) i spowodować określony skutek. 

Pierwszy tryb warunkowy składa się ze zdania warunkowego (if + Present Simple) oraz zdania 
głównego (will + czasownik). Jeśli zdanie zaczyna się od if, wówczas zdanie główne oddzielamy 

przecinkiem. 
Pamiętaj, że w części zdania w Present Simple obowiązują te same zasady jak przy tworzeniu 

zwykłych zdań w tym czasie (np.: końcówka –(e)s) 
  

 

If I save money, I will buy a new bike soon. 
 

If you don’t water the plants, they will wither. 
 

If he practises sports, he will be fit. 
 

 

Zamiast if można użyć (1)unless, które oznacza if not (jeśli nie), czyli zawiera już w sobie 
przeczenie. Można też użyć (2)when lub as soon as gdy jesteśmy pewni, że warunek będzie 

spełniony.  
  

 

If you don’t water the plants, they will wither. 
lub 

(1) Unless you water the plants, they will wither. 
 

(2) When I have the money, I will buy a bike. 
 

 

Zauważ, że w drugim zdaniu nie ma już don’t. Użycie don’t lub doesn’t po unless byłoby 
błędem podwójnego przeczenia. 

  
 

 

Zamiast will można użyć may, might (mniejsze prawdopodobieństwo), can (możliwość) lub 
must (obowiązek). 

  
 

If I save money, I will buy a new bike soon. 
(Jeśli będę oszczędzał, to kupię nowy rower.) 

 

If I save money, I may buy a new bike soon. 
If I save money, I might buy a new bike soon. 

(Jeśli będę oszczędzał, to może kupię nowy rower.) 
 

 

Zdaniem wynikowym może też być (1)polecenie w trybie rozkazującym lub (2)prośba. Zdanie 
wynikowe może być również wyrażone czasem (3)Present Continuous (gdy po spełnieniu 

warunku czynność się odbędzie) lub konstrukcją (4)to be going to (gdy planujemy). 
  

 

If she comes, (1) tell her to call me. 
If they come, (2) will you tell me? 

When I get the money, (3)I’m flying to the UK. 
If I pass the exam, (4)I’m going to fly to Australia. 
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Drugiego trybu warunkowego używamy: 
1) aby wyrazić hipotetyczną sytuację, która  jest mało prawdopodobna 

lub niemożliwa(I); 
2) przy udzielaniu porad(II). 

Drugi tryb warunkowy składa się ze zdania warunkowego (if + Past Simple) 
oraz zdania głównego (would + czasownik). Jeśli zdanie zaczyna się of if, 

wówczas zdanie główne oddzielamy przecinkiem. 
 

 
(I)If I won $10,000, I would buy a new bike. 

 
(I)If I could fly, I’d fly to the south. 

 
(I)If he was(/were) taller, he would play in the NBA. 

 
(II)If I were you, I would apologise to her. 

 
 

Zamiast would można użyć could lub might. 
  

 
 

W drugim trybie warunkowym po osobach I/he/she/it zamiast was można 
użyć were. 
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Trzeci tryb warunkowy dotyczy przeszłości i wyraża czynności, które nie 
mogły być wykonane, ponieważ nie spełniony został warunek wyrażony       

w zdaniu podrzędnym. 
Drugi tryb warunkowy składa się ze zdania warunkowego (if + Past Perfect) 
oraz zdania głównego (would have + czasownik z –(e)d lub w III kol.). Jeśli 
zdanie zaczyna się od if, wówczas zdanie główne oddzielamy przecinkiem. 

 

 
If I had known your phone number, I would have phoned you. 

Gdybym znał twój numer telefonu, zadzwoniłbym do ciebie. (ale nie znałem i nie zadzwoniłem) 

If Tom had played in our team, we’d have won the match. 
Gdyby Tom grał w naszej drużynie wygralibyśmy mecz (ale nie grał i nie wygraliśmy) 

 
 

Zamiast would można użyć could lub might: 
  

 
We might have met him if we had left earlier. 

Możliwe, że byśmy go spotkali, gdybyśmy wyszli wcześniej. 
 

 

W zdaniu podrzędnym zamiast czasu Past Perfect (Simple) można użyć 
Past Perfect Continuous: 

  

 
Paul would have recognized me if I hadn’t been wearing dark glasses. 

Paul rozpoznałby mnie, gdybym nie nosił ciemnych okularów. 
 

 

Istnieje możliwość pominięcia spójnika if przez inwersję operatora had w 
zdaniu podrzędnym. 

  

 
Had I known your phone number, I would have phoned you. 

Had Tom played in our team, we’d have won the match. 
If she had come… = Had she come… 

If Jean had taken… = Had Jean taken… itp. 
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PIERWSZA MOŻLIWOŚĆ: 
Third conditional + Second conditional: 

If + podmiot + had + III-cia forma czasownika + podmiot + would + I-sza forma czasown. 
DRUGA MOŻLIWOŚĆ: 

Second conditional + Third conditional: 
If + podmiot + II-cia forma czasownika + podmiot + would have + III-cia forma czasown. 

 
Mieszane okresy warunkowe to połączenie konstrukcji zdań warunkowych drugiego 
i trzeciego typu. Możliwe są dwa przypadki mieszania: 

(1) W pierwszym przypadku if clause ma budowę jak w trzecim okresie 
warunkowym, a main clause jak w drugim.  

(2)  Przypadek drugi ma budowę dokładnie odwrotną, czyli if clause ma formę jak 
w drugim okresie warunkowym, zaś main clause jak w trzecim. Może się 
to wydawać z początku nieco skomplikowane, jednak uprzednie opanowanie 
użycia drugiego i trzeciego trybu warunkowego pozwoli na bezproblemowe 
tworzenie konstrukcji mieszanych. 

Mieszane okresy warunkowe mają zastosowanie dwojakie. 

1. Kiedy jakieś zdarzenie przeszłe ma wpływa na sytuację przyszłą lub 
teraźniejszą. Mieszamy wtedy Third Conditional (przeszłość) + Second 

Conditional (teraźniejszość/przyszłość)  

• If you had done what I said, you would be rich now. [Gdybyś robił to ci mówiłem, byłbyś 
teraz bogaty.] - To co mówiliśmy w przeszłości miałoby wpływ na teraźniejszość.  

• If he hadn't been so rude, he would meet the queen next week. [Gdyby nie był tak 
nieuprzejmy to w przyszłym tygodniu spotkałby się z królową.] - Podobnie, tylko tym razem 
przeszłość ma wpływ na przyszłość.  

2. Gdy stan teraźnieszy mógłby mieć wpływ lub zmienić wydarzenia z przeszłości. 
Mieszamy wtedy Second Condtional (teraźniejszość) + Third Conditional 

(przeszłość)  

• If I were faster, I would have won that race. [Gdybym był szybszy to mógłbym wygrać 
tamten wyścig.] - Nie byłem szybszy i dalej nie jestem szybki (stan teraźniejszy).  

They would have passed that exam if they weren't so lazy. [Zdaliby ten egzamin gdyby nie byli 
tacy leniwi.] - Byli leniwi i cały czas są. 
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