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Second Conditional
-

Druhý kondicionál



Second Conditional
• Vyjadřujeme nereálné podmínky (okolnosti) a jejich 

možné následky 
• Říkáme, co by teď bylo, kdyby byla podmínka splněna

Kdybych vyhrál hodně peněz, koupil bych si auto.

nereálná podmínka následek

If I won a lot of money, I would buy a car.



Second Conditional

• If = kdyby
Tvorba

If + minulý čas slovesa, would + sloveso (infinitiv bez to)
podmiňovací způsob

If I won a lot of money, I would buy a car.

Pozn.: místo would můžeme použít could nebo might



Second Conditional

!Pozor!
Po spojce IF můžeme používat „were“ místo „was“

If I were you, I wouldn`t do that.
Kdybych byla tebou, nedělala bych to.

If it weren`t so cold, we would go out.
Kdyby nebyla taková zima, šli bychom ven.



Second Conditional - examples
If I had a lot of money, I would buy a car.
Kdybych měla hodně peněz, koupila bych si auto. 

If I bought a car, I wouldn`t go to work by bus.
Kdybych si koupila auto, nejezdila bych do práce autobusem.

If I didn`t go to work by bus, I wouldn`t wait at the bus stop
Kdybych nejezdila do práce autobusem, nečekala bych na zastávce.

If I didn`t wait at the bus stop, I could stay in bed.
Kdybych nečekala na zastávce, mohla bych zůstat v posteli.

What would you do if you had a car?
Co bys dělala, kdybys měla auto?



Second Conditional - exercise
• Tell the class:

What would you do if…
…you won the lottery?
…you had three-months holidays?
…you met a famous actor/actress?
…lost your wallet/purse?
…passed a difficult exam?
…your best friend told a lie to you?



Second Conditional - exercise
• Fill in the correct form of the verb in brackets:

If I ………….(live) in the country, I ……….(have) a dog.

If she………(give) up smoking, she ………..(feel) better.

I………..…..(go) to the party if I.……….(not be) so busy.

What……...you…..….(do) if someone……...(give) you
a million pounds?

If I……….…(be) you, I……………(look) for another job. 



Second Conditional
• Solution:

If I lived in the country, I would have a dog.

If she gave up smoking, she would feel better.

I would go to the party if I weren`t so busy.

What would you do if someone gave you a million
pounds?

If I were you, I would look for another job. 



Prameny a literatura:
• Murphy, R.: English grammar in use. Cambridge, 2004.

ISBN: 0-521-53289-2

• 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.


