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1. Make sentences for each pair of words using one phrase in the main clause and the other 

in the if-clause.  

Peter has money buy a new car 

I know it  not ask 

I am rich  travel a lot 

He comes in time not have problems 

Be you   tell him the truth 

 

2. Translate these conditional clauses into Czech: 

Kdybych měl psa, chodil bych s ním na procházky. 

 

Šla bych ven, kdyby nebylo tak chladno. 

 

Kdybych byl na tvém místě, nešel bych tam. 

 

Kdybych našel peníze, koupil bych si nový auto. 

 

Jestli chceš, pomohu ti. 

 

Pokud budeš pít pouze kolu, nebudeš zdravý. 

 

Pokud lidé jedí hodně hamburgerů, ztloustnou. 

 

Pokud nesportuješ, nebudeš fit. 

 

Pokud se neučíš angličtinu každý den, nebudeš schopen mluvit. 

 



1. Make sentences for each pair of words using one phrase in the main clause and the other 

in the if-clause.  

Peter has money buy a new car If Peter had money, he would buy a new car. 

I know it  not ask  If I knew it, I wouldn´t ask. 

I am rich  travel a lot If I were rich, I would travel a lot. 

He comes in time not have problems If he came in time, he wouldn´t have problems. 

Be you   tell him the truth If I were you, I would tell him the truth. 

 

2. Translate these conditional clauses into Czech: 

Kdybych měl psa, chodil bych s ním na procházky. 

If I had a dog, I would take him for a walk. 

Šla bych ven, kdyby nebylo tak chladno. 

I would go out if it wasn´t so cold. 

Kdybych byl na tvém místě, nešel bych tam. 

If I were you, I wouldn´t go there. 

Kdybych našel peníze, koupil bych si nový auto. 

If I found some money, I would buy a new car. 

Jestli chceš, pomohu ti. 

If you want, I will help you. 

Pokud budeš pít pouze kolu, nebudeš zdravý. 

If you drink only coke, you won´t be fit. 

Pokud lidé jedí hodně hamburgerů, ztloustnou. 

If people eat too much hamburgers, they get fat. 

Pokud nesportuješ, nebudeš fit. 

If you don´t play sport, you won´t be fit. 

Pokud se neučíš angličtinu každý den, nebudeš schopen mluvit. 

If you don´t study English every day, you won´t be able to speak. 

 



 


