
 

 

 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list č. 2 (V.) řešení 
 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Ročník: sedmý (7. B) 

Opakování vzdělávacího celku: Slovesa – podmiňovací způsob 

 

 

1. já bych 1. my bychom 

2. ty bys 2. vy byste 

3. on, ona, ono by 3. oni, ony, ona by 

 

 
1. Převeďte slovesné tvary do 2. osoby čísla jednotného: 

 

 

nesmála bych se -  nesmála by ses 

 

koupili bychom -  koupil bys 

 

seznámili by se -  seznámil by ses 

 

nerozhodl by se -  nerozhodl by ses 

 

byla by si jista -   nebyla by sis jista 

 

 

 

2. Převeďte sloveso v infinitivu do tvaru podmiňovacího způsobu uvedeného v závorce: 

Vzor: půjčit (1. osoba, číslo množné) – půjčili bychom 

 

 

přivstat si (3. osoba, číslo množné)  přivstali by si (oni)  

 

dopisovat si (3. osoba, číslo jednotné)   dopisoval by si (on) 

 

zúčastnit se (2. osoba, číslo jednotné)  zúčastnil by ses (ty) 

 

bavit se (1. osoba, číslo jednotné)    bavil bych se (já) 

  

dostat (2. osoba, číslo množné)    dostali byste (vy) 

 

přát si (1. osoba, číslo množné)  přáli bychom si (my) 

 

 

 

 



 

3. Převeďte věty (celý text) do podmiňovacího způsobu: 

 

Jdeme na túru. 

Šli bychom na túru. 

 

Vzpomeneš si na pohádku o perníkové chaloupce?   

Vzpomněl by sis na pohádku o perníkové chaloupce? 

 

Jak se chováš, když nechceš v lese zabloudit? 

Jak by ses choval, když bys nechtěl v lese zabloudit? 

 

Můžeš sypat prášek nebo odvíjet provázek? 

Mohl bys sypat prášek nebo odvíjet provázek? 

 

Nejlepší bude zapamatovat si po cestě nápadná místa. 

Nejlepší by bylo zapamatovat si po cestě nápadná místa. 

 

Může to být vysoký strom, posed, krmelec a podobně. 

Mohl by to být vysoký strom, posed, krmelec a podobně. 

 

Na delší túry se nikdy nemáme vydávat sami. 

Na delší túry bychom se nikdy neměli vydávat sami. 

 

Máme jít aspoň v trojici. 

Měli bychom jít aspoň ve trojici. 

 

Když se někomu z vás něco nepříjemného přihodí, jeden zůstane u postiženého, druhý dojde pro 

pomoc. 

Když by se někomu z vás přihodilo něco nepříjemného, jeden by zůstal u postiženého, druhý by 

došel pro pomoc. 

 

Jako první a poslední mají jít vždy nejzkušenější ze skupiny. 

Jako první a poslední by měli jít vždy nejzkušenější ze skupiny. 

 

Do lesa si máme vzít vysoké boty a dlouhé nohavice. 

Do lesa bychom si měli vzít vysoké boty a dlouhé nohavice. 

 

Umíte říct proč? 

Uměli byste říct proč? 

 

 

 

 

Další materiály k tématu najdete na internetu:                                                      
 

www.mojecestina.cz  

www.umimecesky.cz 

www.pravopisne.cz 

www.onlinecviceni.cz 

 

 

 

Vypracovala: Jana Bačková, jana.backova@zszachar.cz 
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