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First Conditional - test 

1. Translate 

Jestli tady počkáš, přinesu sklenici vody. 

Jestli Petr koupí chleba, udělám topinky. 

Jestli se Mary brzy nevrátí, zavoláme policii. 

Jestli nepůjdeme na party, neuvidíme Toma. 

 
2. Fill in the correct form of the verb in brackets 
 
If I……………………….(win) a lot of money, I…………………….(buy) a new car. 

If they……………………..(not study) hard, they……………………(not pass) the exam. 

If it……………………….(rain), we………………………….(not play) tennis. 

If he………………………….(go) to the theatre, he……….…………..(not wear) jeans.  

If we…………………………..(not hurry up), we……………………….(be) late. 

If she……………………….(not come) in time, she………….………….(miss) her plane. 

 

3. Match a line in A with a line in B. Then make sentences using the First Conditional 
 

                 A                                                                        B  
She / pass the exam                                                        we / not go by bus 
You / help me                                                                 I / turn it off 
I / be hungry                                                                   she / celebrate 
You / use sun cream                                                       I / be happy 

      He / not eat so much chocolate                                      I / make a sandwich               
We / buy a car                                                                you / not get sunburnt 
You / not watch TV                                                        he / lose weight 
 

1……………………………………………………………………………….. 

2……………………………………………………………………………….. 

3……………………………………………………………………………….. 

4……………………………………………………………………………….. 

5……………………………………………………………………………….. 

6……………………………………………………………………………….. 

7……………………………………………………………………………….. 

 
 



Řešení 
1. Translate       
Jestli tady počkáš, přinesu sklenici vody.  
If you wait here, I will bring a glass of water. 
 
Jestli Petr koupí chleba, udělám topinky.  
If Peter buys some bread, I will make toasts. 
 
Jestli se Mary brzy nevrátí, zavoláme policii.  
If Mary doesn`t come back soon, we will call the police 
 
Jestli nepůjdeme na party, neuvidíme Toma. 
If we don`t go to the party, we won`t see Tom. 
 
2. Fill in the correct form of the verb in brackets 

If I win a lot of money, I will buy a new car. 

If they don`t study hard, they won`t pass the exam. 

If it rains, we won`t play tennis. 

If he goes to the theatre, he won`t wear jeans.  

If we don`t hurry up, we will be late. 

If she doesn`t come in ten minutes, she will miss her plane. 

 
3. Match a line in A with a line in B. Then make sentences using the First Conditional 
              
                A                                                                        B  
     She / pass the exam                                                        we / not go by bus 
     You / help me                                                                  I / turn it off 

I / be hungry                                                                   she / celebrate 
You / use sun cream                                                       I / be happy 

      He / not eat so much chocolate                                      I / make a sandwich               
We / buy a car                                                                you / not get sunburnt 
You / not watch TV                                                        he / lose weight 
 

1. If she passes the exam, she will celebrate. 

2. If you help me, I will be happy.  

3. If I am hungry, I will make a sandwich. 

4. If you use sun cream, you won`t get sunburnt. 

5. If he doesn`t eat so much chocolate, he will lose weight. 

6. If we buy a car, we won`t go by bus. 

7. If you don`t watch TV, I will turn it off. 

 

 



Hodnocení: 

1. cvičení   4 x 2b = 8b – za bezchybný překlad 2b 

2. cvičení  12 x 1b = 12b – za správně doplněné sloveso 1b 

3. cvičení   7 x  1b = 7b – za správně vytvořenou větu 1b 

Za špatnou odpověď se body nestrhávají. 

Celkem je možno dosáhnout 27b 

Známkování 

 0b – 9b = 5 

10b – 14b = 4 

15b – 19b = 3 

20b – 23b = 2 

24b – 27b = 1 
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Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech 
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