
 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: AJ 

Ročník: devátý 

Opakování vzdělávacího celku: the first conditional  (podmínkové věty) 

 
Read the explanation and learn it:  

 

První kondicionál (first conditional) 

První kondicionál používáme pro reálné, možné podmínky. Vlastně jím říkáme, co udělám, jestli…. 

(Jestli bude pršet, zůstaneme doma.) Vedlejší věta podmínková zde opět nejčastěji používá spojku IF, 

kterou zde můžeme přeložit jako ‘jestli, jestliže’. 

if = jestli 

Nejčastěji tyto věty mluví o budoucnosti. Hlavní věta tedy bude v budoucím čase. Vedlejší však místo 

budoucího času používá přítomný. 

vedlejší podmínková věta --- hlavní věta   

If it rains tomorrow,   we will stay home. 
 

If you don't study,   you won't pass the exam. 
 

přítomný čas   budoucí WILL   

Hlavní věta zde vždy říká, že daná věc nastane, bude-li splněna podmínka. A protože je to podmínka 

uskutečnitelná, reálná, možná, je tedy možné že k činnosti v hlavní větě skutečně dojde. 

Další příklady: 

If I miss the bus, I will be late for school.  (Možná přijdu pozdě, protože nevím, jestli ten vlak stihnu – 

je to možné, je to reálné.) 

I'll be very happy if you help me with my homework.  (Nevím, jestli mi pomůžeš, ale možné to je, a 

pak budu moc rád.) 

If he passes the exam, we'll celebrate.  (Tu zkoušku možná složí, nevíme, možná ale ano. Jestli ano, 

pak bude oslava.) 

 

Nejčastěji se otevřené kondicionály používají pro budoucnost, tedy říkáme, že k něčemu dojde, jestli bude 

splněna nějaká podmínka. Prohlédněte si tyto příklady: 

We'll stay in if it rains tomorrow.  Význam této věty je budoucí a říká, že možná zůstaneme doma, 

ale záleží na tom, jestli bude pršet. Mluvčí tedy připouští možnost, že zítra bude pršet a tak je možné, 

že zůstanou doma. Proto je to otevřená podmínka, protože ta možnost je otevřená. 

 

What will you do if the job interview doesn't work out?  Opět je zde otevřená možnost, že ten 

pohovor nevyjde, a já se ptám, co v tom případě bude dotyčný dělat. 

V těchto souvětích je velmi důležité, že ve vedlejší podmínkové větě nepoužíváme budoucí čas, ale čas 

přítomný. 

We'll stay in if it will rain tomorrow.  

What will you do if the job interview won't work out? 



 

 

 

Ne každá podmínková věta samozřejmě musí obsahovat spojku IF. Pojďme se tedy podívat na další 

možné spojky, které se v podmínkových větách objevují. 

UNLESS 

UNLESS je záporná spojka, která znamená 'IF NOT', neboli 'jestli ne/pokud ne'. Vedlejší věta, která za ní 

následuje, je již kladná: 

I won't help you unless you help me.  = ...if you don't help me. 

We'll go out unless she's too busy.  = ...if she isn't too busy. 

PROVIDED / PROVIDING THAT 

Tato spojení můžeme přeložit jako 'za předpokladu, že...'. Slůvko THAT lze v těchto případech zcela 

vypustit. 

I'll take the job provided/providing (that) they offer me a good salary.  

 

ON CONDITION THAT 

Toto spojení přeložíme jako 'pod podmínkou, že' a opět je možné spojku THAT vynechat. 

I'll tell you a secret on condition (that) you don't tell anyone.  

AS LONG AS 

Tato spojka se používá jak ve významu časovém (dokud), tak podmínkovém (pokud). Nás zde tedy 

zajímá spíše použití v podmínkových větách. 

I like spending weekends with my parents as long as they don't start trying to talk me into getting 

married and settling down.  
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Complete these superstitions: 

 

1. If a cat ______________ (wash) behind its ears, it ______________ (rain). 

2. If the bride ___________ (make) her own dress, it_________________ (bring) bad luck. 

3. You ______________ (catch) a cold if a cat _____________ (sneeze) three times. 

4. If you ____________ (open) an umbrella indoors, it ____________ (bring) bad luck. 

5. Something bad _________________ (happen) to you if you ____________ (walk) under the ladder. 

6. If you ________ (take) the last piece of bread on the plate, you ____________ (be) unlucky. 

7. If you ___________ (have) an itchy nose, you ______________ (have) an argument with someone 

soon. 

 

Which is correct? 

 

1. If I find the book you want, I’ll send you a text message. 

 a) I’ll definitely find the book  b) I might find the book 

2. If the tickets are too expensive, Sam won’t buy them. 

 a) Sam might buy the tickets   b) Sam will definitely buy the tickets 

3. I’ll tell Jane the news if she comes to the party. 

 a) Jane might come to the party  b) Jane’s definitely coming to the party 

4. John’s parents will give him a car if he passes the exam. 

 a) He might have a car  b) He’ll definitely have a car 
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Complete the sentences with your own ideas, use the first conditional: 

 
1. I’ll be happy ____________________________________________________________________________ 

2. If it rains all weekend, ____________________________________________________________________ 

3. If I forget my best friend’s birthday, __________________________________________________________ 

4. I’ll pass all my exams _____________________________________________________________________ 

5. If I don’t feel well tomorrow morning, ________________________________________________________ 

6. I’ll go to bed early ________________________________________________________________________ 

7. I’ll be disappointed _______________________________________________________________________ 

 
There are 4 basic types of conditional sentences. We are going to cover them next time: 
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