SP – 13: zadání
by M. Smolka

1/ Jestliže (on) jezdí autem, vyzvedává mě z práce.
Jestliže je (ona) doma, on nechodí do hospody.
2/ Jestliže tam bylo tolik lidí, proč jste nešli někam jinam?
Jestliže už vyrazili, měli by tady do hodiny být. (vyrazit = set off)
3/ Jestliže jsi neměl co dělat, mohl jsi aspoň nakoupit.
Jestli si to už koupil/měl koupené, proč si to sakra zase půjčoval?
4/ Pokud chceš, abych zamknul ty dveře, musíš mně dát ten klíč.
Pokud chceš zabránit, aby to ti lidé brali, budeš muset zamykat ty dveře.

5/ Jestliže (on) pojede autem, sveze mě do města. (give sb a lift)
Jestliže ona bude doma, on nepůjde do hospody.
6/ Jestliže tam bude příliš moc lidí, možná půjdeme někam jinam.
Jestliže nevyrazíme hned teď, nedostaneme se tam než se setmí. (get dark)
7/ Jestliže nebudeš mít co dělat, mohl bys aspoň nakoupit.
Jestliže si to (on) už koupil, možná si to už nebude půjčovat.
8/ Jestli mně nedáš ten klíč, nemůžu zamknout ty dveře.
Jestli nebudeš zamykat ty dveře, nezabráníš těm lidem, aby to brali.
9/ On pravděpodobně pojede autobusem. Kdyby jel autem, vyzvednul by mě z práce.
Helena je tento týden v Německu. Kdyby byla doma, Petr by do hospody nešel.

10/ Nevím, kolik lidí bude v té hospodě. Kdyby tam bylo příliš moc lidí, možná bychom
mohli jít někam jinam.
Nevím kdy tam budeme. Kdybychom vyrazili hned, byli bychom tam než se
setmí. (= …než by se setmělo)

11/ Kdybys neměl co dělat, mohl bys nakoupit.
On to stále ještě nemá. Kdyby si to koupil, nemusel by si to půjčovat.

12/ Nesmím zapomenout dát mu ten klíč. Kdybych mu ho nedal, nemohl by zamknout
ty dveře.
Já to kolo vždy dávám za dveře. Kdybych ho nechával venku, někdo by ho
mohl ukrást.

13/ Nenechávej to kolo venku. Kdyby to bylo moje kolo, vzal bych ho ssebou
dovnitř. Kdybych byl tebou, udělal bych to.
14/ Bylo by nepříjemné, kdyby to kolo někdo ukradl.
On by se zbláznil, kdyby to kolo zmizelo.
Kdyby chodil pěšky, nemusel by se starat o to kolo. (všechny tři situace by se
hypoteticky ještě mohly stát)

15/ Kdyby tady byl, pomohl by nám. (není tady)
Kdyby tady nebyl, nevěděl bych, co dělat. (je tady)
Kdyby to nebylo tak obtížné, udělal bych to sám. (je to obtížné)

16/ Oni chtějí vědět, jestli budeš mluvit anglicky.
Jestliže budeš mluvit anglicky, oni nebudou rozumět.
Oni chtěli vědět, jestli budeš mluvit anglicky.
Kdybys mluvil anglicky, oni by ti nerozuměli. (v přítomnosti nebo budoucnosti)

