
CONDITIONAL SENTENCES/ podmínkové věty              

1. FIRST conditionals - real conditional sentences/ REÁLNÉ podmínkové věty 

 Podmínková věta je souvětí, které se skládá ze dvou vět,  
věty hlavní a věty vedlejší, podmínka popisuje reálnou možnost v budoucnosti  
„IF“ +PŘÍTOMNÝ ČAS, věta hlavní WILL (BUDOUCÍ ČAS) 

If/ when/ after/ as soon as/ as long as/ before/ until=till 

 Př.  Když budu mít čas, přijdu.   When I have spare time, I will come.  

  Pokud nebudu mít čas, nepřijdu. As long as I do not have spare time, I will not come. 

  Přijdeš, jestli budeš mítvolný čas?  Will you come, if you have spare time? 

  Když bude pršet, budu se učit.  If it rains, I will learn.  POZOR NA 3. OSOBU -s!! 

  Když nepřijde Petr, do kina nepůjdeme. When Peter doesn´t come, we will not go to the cinema. 

         !!ZÁPOR - POMOCNÉ don´t/ doesn´t 

Když budu doma, pošlu ti to. When I a mat home, I will send it to you.         !! SPRÁVNÝ TVAR 
        SLOVESA BÝT – am/is/are 

Doplňte/ Complete:  When I get home, …     

   If it is sunny tomorrow, …. 

   If the restaurant doesn´t have pizza, .. 

   If it rains at the weekend, .. 

When I have money, … 

2. SECOND conditionals - unreal conditional sentences/ NEREÁLNÉ 
podmínkové věty  WB pg. 100 

 Podmínková věta je souvětí, které se skládá ze dvou vět,  
věty hlavní a věty vedlejší, podmínka popisuje imaginární, nepravděpodobnou možnost   
„IF“ +MINULÝ ČAS, věta hlavní WOULD (PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB) 

Př. Kdybych měla lepší práci (já ji nemám), koupila bych si sportovní auto.     
   If I had a  better job, I would buy a sports car.    

 Nelhala bych, kdyby to nebylo nutné. (ale já jsem zalhala) I wouldn´t lie, if it wasn´t necessary.  

 Kdybych byla Tebou (Tebou nejsem, je to jen úvaha), zeptala bych se jí. If I WERE you, I would
    ask her.     !!VYJÍMKA používá se IF I WERE/ i IF I WAS 

 Kdybych neměla angličtinu (já ji ale mám, pouze uvažuji), byla bych doma. If I didn´t have English, 
   I would be at home. 

Odpovězte/ Answer:  What if there was no television? 

   What if you won a lottery?  

   What if you were born 500 years ago?
        
   What if an asteroid hit the Earth? 

   What if you could become invisible? 

   What if you could design a new city?
        

   What if humas had wings? Where would you fly?             ©Ali 


