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Zapiš si do teorie: 

ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB 

- vyjadřuje rozkaz, zákaz či přání 

- vyjadřuje osobu, číslo, ale NEURČUJEME ČAS 

- tvoří se tvary pro:  2. osobu čísla jednotného   piš! dělej! kresli! 

      1. osobu čísla množného   pišme! dělejme! kresleme! 

            2. osobu čísla množného   pište! dělejte! dělejme! 

1. os. č. j. -- 1. os. č. mn. pišme! 

2. os. č. j. piš! 2. os. č. mn. pište! 

3. os. č. j. -- 3. os. č. mn.  

 

Cvičení 1: Procvič si rozkazovací způsob. Tabulku překresli do cvičného sešitu  

a napiš tvary rozkazovacího způsobu 2. osoby čísla jednotného a 1. osoby čísla 

množného. 

infinitiv 2. osoba č. jednotné 1. osoba č. množného 

rozdělit   

hrát   

nebít   

vracet   

uklízet   

nebrat   

říct   

umýt   

splachovat   

žít   

učit   

přemýšlet   

malovat   
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Zapiš si do teorie: 

 

PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB 

 

-  vyjadřuje osobu, číslo, ale NEURČUJEME ČAS 

-    rozlišujeme podmiňovací způsob PŘÍTOMNÝ A MINULÝ 

 

 

PŘÍTOMNÝ (vyjadřuje, že děj je možný – Šel bych s tebou.) 

 

1. já     bych      šel 1. my      bychom       šli 

2. ty     bys        šel 2. vy       byste           šli 

3. on    by          šel 3. oni      by               šli 

 
MINULÝ (vyjadřuje děj neuskutečnitelný – Byl bych tam šel s vámi.) 

 

1. já     bych byl   šel 1. my      bychom byli      šli 

2. ty     bys   byl   šel 2. vy       byste     byli      šli 

3. on    by     byl  šel 3. oni      by          byli     šli 

 

 

 

Pozor!  my bychom  my by jsme 

       vy  byste      vy by jste  

 

Pozor!  podmiňovací způsob přítomný/minulý 

   podmiňovací způsob čas přítomný/minulý 

 

 

 

 

 

Cvičení 2: Text přepiš (vytiskni) do cvičného sešitu. Tvary podmiňovacího 

způsobu přítomného zvýrazni zeleně a tvary podmiňovacího způsobu minulého 

žlutě. 

Kdybychom přišli včas, mohli bychom si vybrat místo u pódia. Kdybych se byl učil 

pravidelně, nemusel bych teď strávit nad angličtinou celý víkend. Chtěla bych, aby se 

brzy uzdravil. Kdybychom bývali měli více času, určitě bychom si byli prohlédli celé 

Národní muzeum. Přál by si, aby ho trenér napsal na soupisku. Asi bys býval přijel dřív, 

kdybys byl věděl, že představení začíná v pět hodin. Čekala bys na něho, kdybys 

věděla, že se ti ani nepodepíše? 
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Cvičení 3: Text přepiš (vytiskni) do cvičného sešitu a doplň správné tvary 

podmiňovacího způsobu. 

My b_____________mu poradili, k________________ věděli, že si s tím neví rady. Vy 

b_________________mu asi půjčili peníze na jízdenku, k__________________ věděli, 

že dnes zapomněl peněženku. Ty ________________ na ni nekřičel, k_____________ 

věděl, že je nemocná. 

 

Cvičení 4: Věty ze cvičení 3 převeď do způsobu podmiňovacího minulého a přepiš 

do cvičného sešitu. 

 

Cvičení 5:  Minulý týden jste měli za úkol nastudovat si popis pracovního postupu. 

Tento týden bude vaším úkolem popis napsat. 

Recepty jsou také popisem pracovního postupu. Pozorně si přečtěte postup 

přípravy nějakého jídla a podle toho napište recept: „Jak si připravit pohodový 

den.“ Vaše práce mi zasílejte na e-mail (miroslava.mikulcova@zsnivnice.cz) do 

čtvrtku 30. dubna. Těším se na originální recepty, podle kterých si „uvařím“ 

pohodový den.   

 

Přeji Vám krásný týden… 

 

MM 
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Řešení: 

 

1. 

infinitiv 2. osoba č. jednotné 1. osoba č. množného 

rozdělit rozděl rozdělme 

hrát hraj, hrej hrajme, hrejme 

nebít nebij nebijme 

vracet vracej vracejme 

uklízet uklízej uklízejme 

nebrat neber neberme 

říct řekni řekněme 

umýt umyj umyjme 

splachovat splachuj splachujme 

žít žij žijme 

učit uč učme 

přemýšlet přemýšlej přemýšlejme 

malovat maluj malujme 

 

2. Kdybychom přišli včas, mohli bychom si vybrat místo u pódia. Kdybych se byl učil 

pravidelně, nemusel bych teď strávit nad angličtinou celý víkend. Chtěla bych, aby se 

brzy uzdravil. Kdybychom bývali měli více času, určitě bychom si byli prohlédli celé 

Národní muzeum. Přál by si, aby ho trenér napsal na soupisku. Asi bys býval přijel dřív, 

kdybys byl věděl, že představení začíná v pět hodin. Čekala bys na něho, kdybys 

věděla, že se ti ani nepodepíše? 

 

3. My bychom mu poradili, kdybychom věděli, že si s tím neví rady. Vy byste mu asi 

půjčili peníze na jízdenku, kdybyste věděli, že dnes zapomněl peněženku. Ty bys na ni 

nekřičel, kdybys věděl, že je nemocná. 

 

4. My bychom mu byli poradili, kdybychom byli věděli, že si s tím neví rady. Vy byste mu 

byli asi půjčili peníze na jízdenku, kdybyste byli věděli, že dnes zapomněl peněženku. 

Ty bys byl na ni nekřičel, kdybys byl věděl, že je nemocná. 

 

 


