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I. Translate       

Kdyby měl dovolenou, jel by do Itálie. 

Kdybych byl vysoký, hrál bych basketbal. 

Kdybychom bydleli v Praze, chodili bychom do divadla. 

Kdyby nepila tolik kávy, spala by lépe. 

Kdyby si koupili auto, nejezdili by vlakem. 

 
II. Fill in the correct form of the verb in brackets 
 
If he………………………..(have) more time, he ………………….(learn) to play the guitar. 

If she……………………..(study) hard, she ……………………..(get) better marks.  

If I………………………..(make) more money, I…………………(buy) new clothes. 

They………………………..(help) you if they ……………………….(know) how. 

If I……………………………(not feel) better, I……………………..(not go) to the cinema. 

If I………………………(be) you, I……………………………(not sell) the car. 

If we…………………(not have) TV, we ………………(not spend) so much time watching it. 

 
III. Match a line in A with a line in B. Then make sentences using the 
Second Conditional 
 

A                                                                                  B 
I/pass the exam                                                                              I/visit the Eiffel Tower 
I/see that strange man again                                                          I/look for another job                                      
It/be warmer                                                                                  I/be angry 
I/travel to Paris                                                                              I/celebrate 
I/not like my boss                                                                          I/go on a trip 
They/not invite me to the party                                                     I/go swimming 
I/have three days off                                                                      I/call the police 
 
1…………………………………………………………………………………………………. 

2…………………………………………………………………………………………………. 

3…………………………………………………………………………………………………. 

4…………………………………………………………………………………………………. 

5…………………………………………………………………………………………………. 

6…………………………………………………………………………………………………. 

7…………………………………………………………………………………………………. 

 

 



Řešení 

I. Translate       

Kdyby měl dovolenou, jel by do Itálie. If he had a holiday, he would go to Italy. 

Kdybych byl vysoký, hrál bych basketbal. If I was/were tall, I would play basketball. 

Kdybychom bydleli v Praze, chodili bychom do divadla. If we lived in Prague, we would go  
                                                                                           the theatre.  
Kdyby nepila tolik kávy, spala by lépe. If she didn`t drink so much coffee, she would sleep  
                                                                  better. 
Kdyby si koupili auto, nejezdili by vlakem. If they bought a car, they wouldn`t go by train. 

 
II. Fill in the correct form of the verb in brackets 
 
If he had more time, he would learn to play the guitar. 

If she studied hard, she would get better marks.  

If I made more money, I would buy new clothes. 

They would help you if they knew how. 

If I didn`t feel better, I wouldn`t go to the cinema. 

If I were you, I wouldn`t sell the car. 

If we didn`t have TV, we  wouldn`t spend so much time watching it. 

 
III. Match a line in A with a line in B. Then make sentences using the 
Second Conditional 

A                                                                                  B 
I/pass the exam                                                                              I/visit the Eiffel Tower 
I/see that strange man again                                                          I/look for another job                                      
It/be warmer                                                                                  I/be angry 
I/travel to Paris                                                                              I/celebrate 
I/not like my boss                                                                          I/go on a trip 
They/not invite me to the party                                                     I/go swimming 
I/have three days off                                                                      I/call the police 
 
1.  If I passed the exam, I would celebrate. 

2.  If I saw that strange man again, I would call the police. 

3.  If it was/were warmer, I would go swimming. 

4.  If I travelled to Paris, I would visit the Eiffel Tower. 

5.  If I didn`t like my boss, I would look for another job. 

6.  If they didn`t invite me to the party, I would be angry. 

7.  If I had three days off, I would go on a trip. 



Hodnocení: 
1. cvičení – 5 x 2b = 10b – za správný překlad 2 body 

2. cvičení -  14 x 1b = 14b – za správně doplněné sloveso 1 bod 

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

 

Za špatné odpovědi se body neodečítají. 

 

Celkem 31 bodů 

 

Hodnocení v bodech:  

0 - 10b =      5 

11b – 15b = 4 

16b – 21b = 3 

22b – 26b = 2 

27b – 31b = 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 


