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Second Conditional – pracovní list 
 
I. Fill in the correct form of the verb 
 
1. If we…………………..(know) her address, we……………………(send) her a letter. 

2. If I………………………..(win) a lot of money, I ………………………(buy) a new car. 

3. If I……………………….(be) you, I………………………………..(not buy) this jacket. 

4. He……………………….(go) to the cinema if he………………………..(have) more time. 

5. She…………………………(be) very happy if her friends………………………..(come). 

6. If he……………………….(not smoke), he …………………(not feel) so bad. 

7. If they ……………………….(not arrive), we………………………(not go) to the pub. 

 

 

II. Translate these sentences 

Kdyby měli víc času, pomohli by ti. 

Kdyby bylo léto, nosili bychom trička. 

Kdybych byla mladší, cestovala bych po světě. 

Kdyby nepřišel do školy, měl by problémy. 

Kdybychom koupili auto, nejezdili bychom autobusem. 

Kdyby neutrácel tolik peněz, neměl by dluhy. 

 

III. Make questions. Use the second conditional 

…………….……(he/go) to university if……………………..(he/pass) the exams? 

………………….(she/earn) more money if……………………..(she/get) the job? 

…………………...(we/go) swimming if………………………(the weather/be) nice? 

…………………...(you/buy) the skirt if……………………….(you/like) it? 

…………………….(the boss/be) upset if………………………(we/be) late? 

      ……………………..(he/have) a better job if…………………(he/speak) perfect English? 



Řešení 
 
I. Fill in the correct form of the verb 
 
1. If we knew her address, we would send her a letter. 

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

3. If I was/were you, I wouldn`t buy this jacket. 

4. He would go to the cinema if he had more time. 

5. She would be very happy if her friends came. 

6. If he didn`t smoke, he  wouldn`t feel so bad. 

7. If they didn`t arrive, we wouldn`t go to the pub. 

 

 

II. Translate these sentences 

Kdyby měli víc času, pomohli by ti.    If they had more time, they would help you. 

Kdyby bylo léto, nosili bychom trička.   If it was/were summer, we would wear t-shirts. 

Kdybych byla mladší, cestovala bych po světě. If I was/were younger, I would travel the   
                                                                            world 
 
Kdyby nepřišel do školy, měl by problémy. If he didn`t come to school, he would have 
                                                                       problems. 
 
Kdybychom koupili auto, nejezdili bychom autobusem. If we bought a car, we wouldn`t go 
                                                                                          by bus. 
 
Kdyby neutrácel tolik peněz, neměl by dluhy. If he didn`t spend so much money, he                          
                                                                          wouldn`t have debts. 
 

III. Make questions. Use the second conditional 

     Would he go to university if he passed the exams? 
Would she earn more money if she got the job? 

Would we go swimming if the weather were/was nice? 

Would you buy the skirt if you liked it? 

Would the boss be upset if we were late? 

      Would he have a better job if he spoke perfect English? 

 



Metodický list: 
Pracovní list obsahuje tři cvičení. 

První cvičení je zaměřeno na doplňování správného tvaru slovesa v závorce. Žáci 

mají sloveso v závorce doplnit tak, aby vytvořili větu v druhém kondicionálu. Každý žák 

pracuje sám.  Při tomto cvičení žáci nepoužívají slovník. Časový limit pro tento úkol je pět 

minut. Po uplynutí času následuje společná kontrola. Učitel vyvolá některého žáka a vyzve 

ho, aby přečetl a přeložil doplněnou větu. Učitel se pak obrátí na ostatní žáky, zda je řešení 

správné. Kontrola zabere cca tři minuty. 

Ve druhém cvičení žáci překládají věty. Žáci pracují ve dvojicích a mohou 

používat slovník. Časový limit je deset minut. Po uplynutí limitu následuje společná kontrola. 

Učitel vyvolá některou dvojici. Jeden žák z dvojice větu přečte a druhý ji pak napíše na tabuli. 

Učitel se obrátí na ostatní studenty, zda-li je překlad správný, popř. vyzve jinou dvojici, aby 

překlad opravila. Kontrola zabere cca pět minut. 

Ve třetím cvičení žáci vytvářejí otázky z dané slovní zásoby. Žáci pracují ve 

dvojicích a mohou používat slovník. Časový limit je tři minuty. Následuje společná kontrola. 

Vyvolaná dvojice přečte otázku a přeloží ji do češtiny. Učitel se obrátí na třídu, zda-li jsou 

otázka a překlad správné. Kontrola trvá cca tři minuty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prameny a literatura: 
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. 

 
 
 


