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First Conditional
-

První kondicionál



First Conditional
• Vyjadřujeme reálné podmínky (okolnosti) a 

pravděpodobné následky v budoucnosti

Jestliže budu mít dost peněz, pojedu do Itálie.

If I have enough money, I will go to Italy.

podmínka následek



First conditional
• If = jestliže

Tvorba:

If + přítomný čas prostý, will + sloveso (infinitiv bez to)

If I have enough money, I will go to Italy.  

Remember!
Ve vedlejší podmínkové větě (po spojce if) nepoužíváme
budoucí čas s will, ale čas přítomný



First Conditional
Look at these examples:

If you study hard, you will pass your exams.
Jestliže budeš pilně studovat, uděláš zkoušky.

If he studies hard, he will pass his exams.
Jestli bude pilně studovat, udělá zkoušky.



First Conditional
Look at these examples:

If you don`t study hard, you won`t pass your exams.
Jestli nebudeš pilně studovat, neuděláš zkoušky.

If he doesn`t study hard, he won`t pass his exams.
Jestli nebude pilně studovat, neudělá zkoušky.

What will you do if you don`t pass your exams?
Co budeš dělat, jestliže neuděláš zkoušky?



First conditional - exercises
• Tell the class:

What will you do if…?
…the weather is nice this weekend
…you forget your homework
…you see a big spider
…you pass a difficult exam
…you have three days off
…your best friend doesn`t invite you to his/her       

party



First Conditional – exercises

Match a line in A with a line in B
A

If it is cloudy in the morning

If we save enough money

If she goes to bed early

If I don`t find the keys

If you eat a lot of fruit

B
I won`t open the door.

I will take my umbrella.

you won`t be ill.

we will go on holiday.

she won`t be tired in the 
morning.



First Conditional - exercises
Solution:

• If  it is cloudy in the morning, I will take my umbrella.

• If we save enough money, we will go on holiday.

• If she goes to bed early, she won`t be tired in the 
morning.

• If I don`t find the keys, I won`t open the door.

• If you eat a lot of fruit, you won`t be ill.



Prameny a literatura:

• Murphy, R.: English grammar in use. Cambridge, 2004. ISBN 
0-521-53290-6

• www.helpforenglish.cz

• Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA 
(www.creativecommons.cz).

• Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby
výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. 
Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

• Všechna neocitovaná autorská díla včetně příkladů jsou dílem
autorky.


