Temat: Pierwszy tryb warunkowy – budowa i użycie. Unless – znaczenie.
Użycie:
- istnienie jakiegoś zjawiska, sytuacji, czynności zależy od spełnienia warunku. Warunek ten
możliwy jest do spełnienia.
If we wake up early, we will catch the 8 o’clock train.
Jeśli wstaniemy wcześnie, złapiemy pociąg odjeżdżający o 8:00.
W języku polskim w zdaniu podrzędnym i nadrzędnym stosujemy czas przyszły. A w j.
angielskim:
If + Present Simple, + Future Simple (will, przeczenie won’t) lub can/may/should
You may borrow the car if you promise to be careful.
Will I be able to go to the cinema if I finish my homework?
Ćwiczenie 1. Wstaw odpowiednią formę czasownika.
1. If the weather

(be) good, we'll go to to the park.

2. If you pass the exam, we
3. If you drink this coke, you
4. If it
5. If you

(lend) me some money, I'll help you with the washing-up.

7. I won't visit her if she

(help) you with your homework.
(not apologise) to me.

(keep) snowing, we won't be able to get to school.

9. I'll give you my book if you
10. I

(get) a cold.

(stop) raining, you'll be able to go out.

6. If you clear your room, I

8. If it

(buy) you a new bike.

(give) me yours.

(not go) home if you don't give me my money back.

11. It

(not work) if you don't turn it on.

12. I

(have) a shower if you don't mind.

13. If you go to your mother, I
14. If she

(stay) at home.

(win), she'll be the youngest winner of this competition.

15. If you help me with this project, I
restaurant in this city.

(take) you to the most expensive

Unless - znaczenie
Znaczenie tego słowa to „jeżeli nie” oraz, w niektórych sytuacjach, „chyba, że”. Unless
powstaje w wyniku połączenia słów if not i ma takie same znaczenie. Przyjrzyjmy się
następującym przykładom:
Unless I tell you to do that, don't do that. - Jeżeli nie powiem ci, żebyś to zrobił, nie rób tego.
Unless Jack gets tired, we'll continue on. - Jeżeli Jack się nie zmęczy, będziemy kontynuować.

Wspomnieliśmy również o znaczeniu „chyba, że”, które może wystąpić w określonych
sytuacjach. Dzieje się tak, kiedy w pierwszej części zdania zawrzemy pewne przeczenie:
This device should not be used unless an emergency occurs. - To urządzenie nie powinno być
używane, chyba, że w sytuacji awaryjnej.

Użycie spójnika unless to przede wszystkim zdania warunkowe. Jest to bardzo użyteczne
słowo, które zastępuje if not, i które pojawia się dość często w mowie potocznej. Używając
tego słowa musimy jednak pamiętać, że zawiera ono w sobie przeczenie – nie popełnijmy
błędu podwójnego przeczenia, to znaczy przeczenia w tej samej części zdania, w której
znajduje się omawiany spójnik:
Unless Jack gets tired, we'll continue on.
Unless Jack doesn't get tired, we'll continue on.
I okres warunkowy: unless + czas teraźniejszy
Z if
You will be sick if you don't stop eating.

Odpowiednik z unless
You'll be sick unless you stop eating.

I won't pay if you don't provide the goods
immediately.

I won't pay unless you provide the goods
immediately.

If you don't study dilligently, you'll never
understand trigonometry.

Unless you study dilligently, you'll never
understand trigonometry.

First conditional with if and unless
Ćwiczenie 2. Choose the correct verb form a or b to complete each sentence.
1 Unless we ... flying, we won’t reduce global warming.

A stop b will stop
2 Unless we ... the way we travel, we will have serious environmental problems.
A change b will change
3 If you pay to offset carbon emissions, you ... better.
A feel b will feel
4 Is it OK for me to fly if I ... an organisation which funds carbon offset projects?
A pay b will pay
5 The situation ... better unless we do something immediately.
A gets b won’t get
6 If we don’t travel so much, we ... carbon emissions.
A reduce b will reduce

Ćwiczenie 3.
Przepisz zdania używając “if” lub “unless” zachowując znaczenie:

Przykład: I will go to the police if you don’t give me my money.
I will go to the police unless you give me my money.
1) Prices will go up if the government doesn’t take action.
.............................................................................
2) Lilian won’t tell you about her trip to Rome if you don’t ask her.
.............................................................................
3) I get up late on Sundays unless I go fishing. ............................................................................
4) You will miss your train if you don’t start at once.
.................................................................................
5) We won’t go to the cinema if my friends aren’t at home.
..........................................................................................
6) He won’t earn any money unless he gets the job
...................................................................................

7) He won’t go to the theatre if he doesn’t finish work early.
................................................................................................
8) It will seem a long way if you don’t walk quickly.
................................................................................................
9) I won’t buy a new dress if Sally doesn’t buy a new one.
................................................................................................
10) He won’t help us if it isn’t necessarry. .......................................................................

