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PRACOVNÍ  LIST 
PODMIŇOVACÍ  ZPŮSOB 

 
1. Časuj sloveso číst v podmiňovacím způsobu: 
    a) přítomném: 
 

Číslo jednotné Číslo množné 
1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
 
    b) minulém: 
 

Číslo jednotné Číslo množné 
1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
 
 
2. Z vět vypiš slovesa v podmiňovacím způsobu a rozděl je: 
  
Napsal jsem mu, aby příští neděli nejezdil. Budeme se tvářit, jako bychom o 
ničem nevěděli. Do lesa bychom si raději vzali vysoké boty. Byl by dostal lepší 
známku, kdyby se byl lépe učil. Představ si, že by ses dostal na střední školu. 
 
podmiňovací způsob přítomný: 
 
 
 
podmiňovací způsob minulý: 
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3. Dejte podtržené tvary do zadané osoby, zachovejte podmiňovací způsob: 
 
Udělal bych (my) to lépe.  
Mohla bych (vy) se pokusit o lepší známku. 
To byste si museli (ty) pospíšit.  
Chtěla bych (oni) se někdy podívat do Anglie. 
 
 
 
4. Převeďte slovesné tvary do 2. os. č. j.: 
 
zaplavala bych si: 
smáli bychom se: 
povídali byste si: 
podepsal by se: 
 
 
 
5. Přepiš text správně: 
 
V létě bysme chtěli jet na dovolenou k moři. Mohli by jste nám půjčit ručník? 
Nechtěl by jsi se podívat, kdo tam je?  Rádi bychom si koupili vstupenky do 
divadla. Chtěl by jsem někdy letět letadlem. 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
6. Převeď slovesné tvary do podmiňovacího způsobu přítomného a minulého. 
   Dodrž osobu a číslo! 
  
 Podmiňovací způsob 

přítomný 
Podmiňovací způsob 

minulý 
budeš běhat   
poznali jsme   
sedíte   
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ŘEŠENÍ: 
1.  
    a) přítomném: 
 

Číslo jednotné Číslo množné 
1. četl bych 1. četli bychom 
2. četl bys 2. četli byste 
3. četl by 3. četli by 
 
    b) minulém: 
 

Číslo jednotné Číslo množné 
1. byl bych četl 1. byli bychom četli 
2. byl bys četl 2. byli byste četli 
3. byl by četl 3. byli by četli 
  
2. 
podmiňovací způsob přítomný: nejezdil by, nevěděli bychom, vzali bychom si, 
dostal by ses 
podmiňovací způsob minulý: byl by dostal, byl by se učil 
 
3. udělali bychom 
    mohli byste 
    musel by sis 
    chtěli by 
 
4. zaplavala by sis 
    smál by ses 
    povídal by sis 
    podepsal by ses 
 
5. V létě bychom chtěli jet na dovolenou k moři. Mohli byste nám půjčit ručník? 
    Nechtěl by ses podívat, kdo tam je? Rádi bychom si koupili vstupenky do di-  
    vadla. Chtěl bych někdy letět letadlem. 
 
6.  
 Podmiňovací způsob 

přítomný 
Podmiňovací způsob 

minulý 
budeš běhat běhal bys byl bys běhal 
poznali jsme poznali bychom byli bychom poznali 
sedíte seděli byste byli byste seděli 
 
 


