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Slovesný způsob:   

1. oznamovací vyjadřuje reálný děj 
2. podmiňovací vyjadřuje děj, který by se mohl (za určitých podmínek) uskutečnit.  
3. rozkazovací vyjadřuje rozkaz, pokyn nebo zákaz. 
PODMIŃOVACÍ ZPŮSOB 

Sloveso v podmiňovacím způsobu vyjadřuje děj, který by se mohl uskutečnit, když budou 
splněny určité podmínky. Např. spal bych, jedli bychom … 

Slovesem se vyjadřuje zpravidla: 
-podmínka (Kdyby nesněžilo, byli bychom venku.)  
-děj možný (Možná bych tam zašla ještě dnes.)  
-přání (Ráda bych dostala jedničku.)  
Čeština rozeznává podmiňovací způsob přítomný nebo minulý. Podmiňovací způsob minulý 
navíc určuje, že děj již nebude možno uskutečnit. 
V páté třídě ale ČAS u způsobu podmiňovacího URČOVAT NEBUDEME. 
Tvary podmiňovacího způsobu jsou složené. 
Skládají se z příčestí činného (minulého) a ze zvláštních tvarů slovesa být (bych, bys, by, 

bychom, byste, by).  

Podmiňovací způsob tvoříme: k tvaru minulého času slovesa přidáme tvary slovesa být.  

Tvary podmiňovacího způsobu 

č. j.  PŘÍTOMNÝ MINULÝ 

1. os.  cvičil bych  koupal bych se  četl bych si  byl bych zpíval  

2. os.  cvičil bys  koupal by ses  četl by sis  
byl bys zpíval byl by ses smál 

byl by sis koupil 

3. os.  cvičil by  koupal by se  četl by si  byl by zpíval  

č. mn.  
   

  

1. os.  cvičili bychom  koupali bychom se  četli bychom si  byli bychom zpívali  

2. os.  cvičili byste  koupali byste se  četli byste si  byli byste zpívali  

3. os.  cvičili by  koupali by se  četli by si  byli by zpívali  

Spojky aby a kdyby se v podmiňovacím způsobu spojují se slovesnými tvary bych, bys, by, 
bychom, byste, by v jedno slovo.                   abych přišla                  aby + bych přišla 

                                                                    kdybych psal                kdyby + bych psal  

POZOR!!! 

Nejvíce se chybuje ve tvarech: pracovali bysme - chybně            pracovali bychom – správně 

                                                       psali - byjste  - chybně                        psali byste – správně 

                                                        kreslil by jsi – chybně                     kreslil by sis – správně 
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