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Lösungsschlüssel
Nicht in den Lösungsschlüssel aufgenommen wurden Übungen zur Konjugation (Lektion 7, Ü 8 und
Ü 9) sowie Übungen, bei denen aufgrund der zahlreichen Lösungsmöglichkeiten keine verbindliche
Lösung angegeben werden kann (Lektion 11, Ü 8), ferner Übersetzungen ins Deutsche.

Lektion 1
2. docentka, profesorka, asistentka, proděkanka, ředitel, spisovatel, novinář, autor, inženýr,
socioložka, filoložka, historička, matematička, kritik, právník, prozaik, biolog, chemik.
3.
a) 1. Karel je doma. Karel byl doma. Karel bude doma. 2. Petra a Pavla jsou také doma. Petra
a Pavla byly také doma. Petra a Pavla budou také doma. 3. Kdo je to? 4. To je učitelka. To byla
učitelka. To bude učitelka. 5. Kdo jste vy? 6. Já jsem obchodník. Já jsem byl obchodník. Já budu
obchodník. 7. To jsou Andrea a Klára. To byly Andrea a Klára. To budou Andrea a Klára. 8. Andrea i Klára jsou z Prahy, ale Udo a Oliver jsou z Berlína. Andrea i Klára byly z Prahy, ale Udo a
Oliver byli z Berlína.
b) 1. Petr je z Berlína, ale Irena a Marie jsou z Prahy. Petr byl z Berlína, ale Irena a Marie byly z
Prahy. 2. Já jsem učitel, ale Marie je studentka. Já jsem byl učitel, ale Marie byla studentka. Já budu
učitel, ale Marie bude studentka. 3. Oliver a Julie jsou z Bonnu, my jsme z Prahy. Oliver a Julie byli
z Bonnu, my jsme byli z Prahy. 4. Vy jste z Berlína? Ano, jsem z Berlína.

4.
a) 1. Já jsem student. Já jsem byl student. Já budu student. 2. Petra je učitelka. Petra byla učitelka. Petra bude učitelka. 3. Pan Novák je fotograf. Pan Novák byl fotograf. Pan Novák bude
fotograf. 4. Karel a Eva jsou doma. Karel a Eva byli doma. Karel a Eva budou doma. 5. Martina je
v Praze. Martina byla v Praze. Martina bude v Praze. 6. My jsme večer doma. My jsme byli večer
doma. My budeme večer doma. 7. Jste učitel? Byl jste učitel? Budete učitel?
b) 1. Já nejsem student, ale Marie je studentka. Já jsem nebyl student, ale Marie byla studentka.
Já nebudu student, ale Marie bude studentka. 2. Petr není z Prahy, ale Karin a Georg z Prahy jsou.
Petr nebyl z Prahy, ale Karin a Georg z Prahy byli. (Futur nicht möglich). 3. Jste večer doma? Byl
(byla) jste večer doma? Budete večer doma? 4. Ne, bohužel nejsme doma. Ne, bohužel jsme nebyli
doma. Ne, bohužel nebudeme doma. 5. Jsou Pavel a Martin v Praze? Byli Pavel a Martin v Praze?
Budou Pavel a Martin v Praze? 6. Ne, bohužel ne, jsou v Bonnu. Ne, bohužel ne, byli v Bonnu.
Ne, bohužel ne, budou v Bonnu.
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5. 1. Nejsem Čech. 2. Monika není z Berlína. 3. Nejsi učitel? 4. Eva a Marie nejsou studentky. 5. Večer nejsme doma. 6. Nejste z Prahy? 7. Nebyl jsem doma. 8. Učitelka nebyla z
Prahy. 9. Irena a Marie nebyly studentky. 10. Nebyl jsi v Bonnu? 11. Petr nebyl z Bonnu. 12. Nebyli
z Prahy. 13. Nebyli jste také doma? 14. Večer nebudu doma. 15. Ráno nebudeme v Praze. 16. Eva
a Marie nebudou studentky. 17. Nebudeš v Berlíně? 18. Petr nebude učitel. 19. Nebudete večer
doma?

6. 1. Ano, jsem z Prahy. Ne, nejsem z Prahy. 2. Ano, Alena je učitelka. Ne, Alena není učitelka. 3. Ano, Albert Einstein je fyzik. 4. Ano, večer jsem doma. Ne, večer nejsem doma. 5. Ano,
Karin a Udo jsou v Praze. Ne, Karin a Udo nejsou v Praze. 6. Ten pán je pan Novák. 7. Ano, ráno
jsem doma. Ne, ráno nejsem doma. 8. Ano, Milan Kundera je prozaik.

7. 1. Ona je studentka. 2. On je učitel. 3. Oni jsou z Prahy. 4. Ony nejsou z Berlína. 5. On je
učitel, ale ona není učitelka. 6. Oni jsou z Berlína, ale ony ne.

8. 1. Kdo je ten pán? 2. Kdo je ta slečna? 3. Ta sekretářka je slečna Krausová. 4. Ta paní je moje
přítelkyně. 5. Ten student je můj přítel Lars z Berlína.

9. 1. Dobrý den! 2. Jmenuji se Steffen Kraus a jsem z Berlína. 3. Jsem student. 4. To je moje
přítelkyně Lucie Vandová. 5. Je z Prahy a je také studentka. 6. Jak se jmenujete? 7. Jsi večer
doma? 8. Ne, bohužel nejsem doma, ale Monika je doma. 9. (Já) jsem Němec, ale Eva je
Češka. 10. Kdo je ta paní? 11. Ta paní je paní Vondráčková, moje sekretářka. 12. Paní Nováková,
byla jste učitelka? 13. Pane Nováku, byl jste večer doma? 14. Co to bylo?

Lektion 2
1. 1. Ráno vstáváš/vstáváte/vstávají v 7. 2. Večer se často díváš/díváte/dívají na televizi. 3. Často
posloucháš/posloucháte/poslouchají hard rock. 4. Snídáš/Snídáte/Snídají chleba, máslo a
džem. 5. Ráno a večer se myješ/myjete/myjí. 6. Studuješ/Studujete/Studují v Praze. 7. Nakupuješ/Nakupujete/Nakupují chleba a maslo. 8. Bydlíš/Bydlíte/Bydlí ve studentské koleji. 9. Spíš/
Spíte/Spí často velmi dlouho. 10. Končíš/Končíte/Končí ve tři odpoledne. 11. Domů se vracíš/
vracíte/vrac(ej)í večer. 12. Uklízíš/Uklízíte/Uklízí ten malý pokoj. 13. Trochu se nudíš/nudíte/
nudí. 14. Ráno se češeš/češete/češou. 15. Odpoledne piješ/pijete/pijou čaj. Často čteš/čtete/
čtou. 17. Píšeš/Píšete/Píšou diktát. 18. Jdeš/Jdete/Jdou nakupovat. 19. Chceš/Chcete/Chtějí se
obléknout. 20. Víš, co chceš/Víte, co chcete/Vědí, co chtějí. 21. Jíš/Jíte/Jedí chleba a máslo.

4. 1. Ano, bydlím v Praze. Ne, nebydlím v Praze. 2. Ano, bydlím na/v koleji. Ne, nebydlím na/v
koleji. 3. Ano, večer se často dívám na televizi. Ne, večer se nedívám často na televizi. 4. Ano,
odpoledne jdu na procházku. Ne, odpoledne nejdu na procházku. 5. Piju (piji) čaj. 6. Ano, jdu
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nakupovat. Ne, nejdu nakupovat. 7. Ano, píšeme často diktát. Ne, nepíšeme často diktát. 8. Ano,
dopoledne máme praktické cvičení. Ne, dopoledne nemáme praktické cvičení. 9. Ano, vstávám
brzo ráno. Ne, nevstávám brzo ráno. 10. Ano, domů se vracím odpoledne. Ne, domů se nevracím
odpoledne. 11. Ano, doma uklízím. Ne, doma neuklízím. 12. Ano, nudím se často. Ne, nenudím
se často. 13. Ano, poslouchám často rádio. Ne, neposlouchám často rádio. 14. Ano, mám stále co
dělat. Ne, nemám stále co dělat. 15. Ano, večer mám čas. Ne, večer nemám čas. 16. Ano, chceme
jít domů. Ne, nechceme jít domů. 17. Ano, jíme hamburger. Ne, nejíme hamburger.

5. 1. Ráno piju (piji) čaj. 2. Irena a Pavel chtějí jít odpoledne nakupovat. 3. Jirka má praktické
cvičení. 4. Seminář začíná v devět dopoledne. 5. Píšeme diktát. 6. Monika spí často velmi
dlouho. 7. Díváte se večer často na televizi? 8. Karel jí hamburger. 9. Výuka končí ve dvě odpoledne. 10. Studuješ rád? 11. Martin večeří v sedm večer. 12. Překládáme text. 13. Já a moje
přítelkyně jdeme odpoledne na procházku.

6.
a) 1. Měl (měla) jsi dopoledne seminář? 2. Neměli (neměly) jsme doma čaj. 3. Kdo měl
mobil? 4. Irena a Petra neměly dopoledne čas. 5. Dnes jsme neměli (neměly) praktické cvičení. 6. Neměl (neměla) jsi doma chleba? 7. Někdy jsem neměl (neměla) co dělat. 8. Neměli
(Neměly) jste čas? / Neměl (neměla) jste čas? (Höflichkeitsform)
b) 1. Budeš mít odpoledne seminář? 2. Nebudu mít doma čaj. 3. Kdo bude mít mobil? 4. Irena
a Petr nebudou mít odpoledne čas. 5. Dnes nebudeme mít praktické cvičení. 6. Nebudeš mít
doma chleba? 7. Někdy nebudu mít co dělat. 8. Nebudete mít čas?

7. 1. On se jmenuje Steffen a ona se jmenuje Veronika. 2. Vstáváme v 7 (hodin), ale Jirka dlouho
spí. (My vstáváme v 7, ale Jirka spí dlouho). 3. Potom se umýváme, češeme se, oblékáme se a snídáme. 4. Jedí chleba máslo a marmeládu a pijí čaj nebo kakao. 5. Vyučování (výuka) začíná v 9
(hodin). 6. Večeříme v 8 (hodin). 7. Domů se vracíme v 5 nebo 6 (hodin). 8. Jens se velmi často
dívá na televizi. 9. Irena ráda uklízí pokoj. 10. Večer dlouho čtou. 11. Seminář končí ve 2 (hodiny)
odpoledne. 12. Nemám čas přeložit ten text. 13. Ty jsi ale neměl co dělat. 14. Moje přítelkyně a
já jdeme někdy na procházku. 15. Jdeš nakupovat? 16. Nebydlíme v Praze. 17. Ten text nemám
doma. 18. To mu vůbec nevadí. 19. Vím to. (To vím). 20. Byl (byla) jsem dnes odpoledne na
studentské koleji. 21. Nebudeš mít čas. 22. Večer bude paní Nováková doma. (Paní Nováková
bude večer doma.) 23. Budete brzy v Praze? 24. Kdo byl v Bonnu? 25. Zítra máme vstávat v 7
(hodin). 26. Máš ještě cvičit.
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Lektion 3
1. sochařka, prozaička, knihovnice, znalkyně, tajemnice, obchodnice, mistryně, ministryně,
soudkyně, žákyně

3. 1. Thomas studuje češtinu na Humboldtově univerzitě. 2. V Praze zůstane půl roku. 3. Vystupuje z vlaku na nádraží Holešovice. 4. Ptá se starého pána na cestu. 5. Kupuje si lístek na
metro. 6. Má schůzku s kamarádem Svenem na Václavském náměstí. 7. Thomas ještě Prahu
nezná. 8. Dává si kufr do úschovny. 9. Jde na malou procházku městem (po městě). 10. V
centru města vidí velký kostel. 11. Posílá pohled přítelkyni. 12. Jde ke známému Stavovskému
divadlu. 13. Ve směru k řece je budova filozofické fakulty. 14. Thomas a Sven jedou spolu na
kolej. 15. Thomas je už dost unavený.
4.
1. 
plánek: města, Prahy, Berlína. pokoj: Karla, Ireny, pana Grubera. stanice: metra, autobusu, vlaku.
budova: fakulty, divadla, parlamentu, banky.
2. 
jde k: Pavlovi, Evě, divadlu, hradu, autobusu, metru, bance, Thomasovi, Ivaně, Petře, Veronice,
Ritě, doktoru Petru Novákovi, profesoru Krausovi, Karlu Šmídovi, inženýru Jürgenu Grassovi,
doktorce Novákové, Janě Janků, Mirce Hořejší, Evě Malé.
3. vidí: kostel, Ivana, Věru, kino, kamaráda, dům, budovu, obchod, Petra, poštu, pána.
4. Vok.: Moniko!, Petře!, Aleno!, Martine!, Pavle!, Wolfgangu!
5. je to v: Praze, Berlíně, Bonnu, divadle, bance, domě, kufru, kavárně. studuje na: univerzitě,
fakultě, technice. píše o: Kláře, Veronice, Matyldě, Janovi, Václavovi, Ritě, Praze, Evě, Anně,
městě, kině. poslouchá program o: Václavu Malém, prezidentu Romanu Herzogovi, Albertu
Einsteinovi, prozaiku Heinrichu Böllovi.
6. jede: autobusem, metrem, vlakem, autem. má schůzku s: Jensem, Hanou, Mirkem, Janou, Janem.

5. 1. Staroměstské náměstí je velice známé. 2. Budova Humboldtovy univerzity je velká. 3. To
město je staré. 4. Ten kufr byl dost těžký. 5. Ten džus není dobrý. 6. Ta žena je hezká. 7. To
metro je moderní. 8. Ten diktát byl těžký. 9. Hlavní nádraží je dost staré.
6.
1. 
Má plánek starého města. To je budova známého divadla, hlavní pošty. Jde do drahého obchodního domu, velké banky, malého bistra. To je stanice moderního metra. Ptá se hezké slečny,
starého pána, kde je nádraží. Je tam socha svatého Václava, svaté Anny.
2. 
Jde k dobrému kamarádovi, známé fotografce, vysokému kostelu, velké řece. Píše pohled známému fotografovi. Pokračuje pěšky k Stavovskému divadlu, filozofické fakultě.
3. Čteme dobrou knihu. Píšeme těžký diktát. Vidím hlavní budovu filozofické fakulty. Překládají
zajímavý text. Hledá dobrého kamaráda. Nese těžkou tašku a velký kufr.
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4. Bydlí v moderním domě. Studuje na filozofické fakultě. Vymění si eura za koruny ve velká bance
ve starém středu města.
5. Má schůzku s dobrým kamarádem, dobrou kamarádkou. Jede tam starým autobusem a moderním metrem. Jdeme velkým parkem na nádraží. Hrad je za velkou řekou, velkým kostelem.

8. 1. Jsem z Německa a bydlím v Berlíně, ale teď jsem už půl roku v Praze. 2. Zde (tady) studuji na filozofické fakultě bohemistiku. 3. Na studentské koleji mám společně s Pavlem velký
pokoj. 4. Stále mám co dělat. 5. Výuka začíná už v osm (hodin) a končí ve dvě nebo ve tři odpoledne. 6. V praktickém cvičení píšeme diktát, čteme a překládáme známou knihu. 7. Odpoledne jdu na malou procházku po městě. 8. Mám dost času. 9. Velkou tašku a těžký kufr dám
do úschovny. 10. Potom vyměním v bance eura za koruny a zeptám se nějakého pána, kde je
pošta. 11. Je čas se vrátit. 12. Dnes večer půjdu do kina nebo do divadla.

Lektion 4
1. 1. Praha je v České republice. 2. Václavské náměstí je ve středu města. 3. Obecní dům
je u Prašné brány. 4. Chrám svatého Víta je na Hradě. 5. Královská cesta začíná u Prašné
brány. 6. Vyšehrad je na kopci. 7. Národní divadlo je na Národní třídě. 8. Známý pražský orloj
je na Staroměstském náměstí.

2. 1. Praha je hlavní město České republiky. 2. Sven a Thomas se na Václavském náměstí dívají na
Národní muzeum. 3. Národní třída vede k Národnímu divadlu. 4. Královská cesta začíná u Prašné
brány. 5. Thomas fotografuje na Staroměstském náměstí Týnský chrám. 6. Sven ukazuje Thomasovi z mostu Petřínskou rozhlednu. 7. Sven a Thomas odpočívají v parku na Kampě. 8. Dominantou Prahy je Hrad. 9. Z Hradu je krásný pohled na celé město.

3. 1. Máme dobrého učitele. 2. Jdu do kina s Milošem. 3. Ráno pije čaj. 4. To je kniha
Aleše. 5. V semináři čteme a překládáme. 6. Ptá se na cestu nějakého Němce. 7. Díváme se na
pěkný pokoj. 8. Mám schůzku s přítelem u orloje na Staroměstském náměstí. 9. Ukazuje panu
Prokešovi novou knihu. 10. V noci spím. 11. Bydlím v Pařížské ulici. 12. Má rezervovaný pokoj
na studentské koleji. 13. Jedu s přítelkyní do Prahy. 14. Poslouchá známou píseň. 15. Dělám
to s radostí. 16. Posílá pohled přítelkyni. 17. Kupuje růži pro Irenu. 18. Za malou chvíli začíná
seminář. 19. Čekám na Petra na náměstí. 20. Ten vlak jede z hlavního nádraží. 21. Odpoledne
máme praktické cvičení. 22. Jedu s Petrem k moři. 23. Národní divadlo je na nábřeží.
4.  1. Ten dům stojí vedle: hlavní pošty, drahého obchodního domu, Staroměstského náměstí,
Národního divadla, filozofické fakulty, barokního kostela, známého orloje, studentské koleje.
2. Jdeme k: známé soše svatého Václava, dobré přítelkyni, Staroměstskému orloji, hlavnímu
nádraží, známému psychologovi, obchodnímu domu, vysokému kopci, novému učiteli.
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3. Dívá se na: českou televizi, malý kopec, dobrý program, velkou řeku, krásnou růži, unaveného
muže, studentskou kolej, mladého učitele.
4. Milý: Petře, Wolfgangu, Miloši, Leoši, Pavle!
5. Pane: Nováku, Klausi, Malý, Schmidte, Broži, Musile!
6. Pane: inženýre, doktore, asistente, učiteli, ministře!
7. Milá: Evo, Irmo, Aneto!
8. paní: učitelko, doktorko, asistentko, kolegyně!
9. 
Jsme na: hlavní stanici, Václavském náměstí, vysokém kopci, Pražském hradě, Národní třídě,
obchodní schůzce, moderním nádraží, studentské koleji.
10. 
Procházíme: malým parkem, drahým obchodním domem, Celetnou ulicí, velkým náměstím,
hlavním nádražím.
11. Jdeme s: Ivanem, Olgou, pánem, doktorkou.

7. 1. Praha je hlavní město České republiky. 2. Je to velké město. 3. Ve středu města je (se nachází)
Václavské náměstí. 4. Tam stojí známá socha svatého Václava a Národní muzeum. 5. Také Staroměstské náměstí je velmi známé; vidíme tam známý orloj a Týnský chrám. 6. Hezká budova
Národního divadla je (se nachází) u nábřeží řeky Vltavy. 7. Dominantou Prahy je ale Hrad. 8. Z
Hradu (odtud) je/máme krásný pohled na celou Prahu. 9. Petr a Eva jedou spolu do centra
města. 10. Petr slibuje, že Evě ukáže celé město. 11. Na Václavském náměstí fotografují Národní
muzeum.

Lektion 5
1. 1. Mají malý pokoj ve studentské koleji v prvním patře. 2. Pod oknem je psací stůl. 3. Knihovna
je napravo u stěny, válenda je u stěny vlevo. 4. Skříň je v malé předsíni. 5. V pokoji není žádný
koberec a obraz, proto mají nad stolem plakát.

2. 1. Zahraniční oddělení je v prvním patře. 2. Děkanát je také v prvním patře. 3. Ústav bohemistických studií je ve třetím patře. 4. Rozvrh je na nástěnce na chodbě hned vedle sekretariátu. 5. Thomas se zajímá o současnou českou gramatiku. 6. Učebna je v hlavní budově a také v
Celetné ulici. 7. Sekretářka potvrzuje Thomasovi žádost o tramvajenku a menzu. 8. Knihovna a
studovna jsou na fakultě vlevo od vchodu do přízemí. 9. Dobré knihkupectví je hned přes ulici.

4.
1. 
Jedu do: Prahy, Berlína, Bonnu, Brna, Bratislavy
Jdu do: pokoje, knihovny, kina, Národního divadla
2. Jsem v(e): Týnském chrámu, v bazilice svatého Jiří, ve velké studovně, ve středu města, ve
velkém knihkupectví

8
© Helmut Buske Verlag 2015

3. Jdu/Jedu z: Berlína, z Hamburku, z České republiky, ze Spolkové republiky Německo, z kina, z
pokoje, z města, z parku
Jdu na: filozofickou fakultu, technickou univerzitu, zahraniční oddělení
Jsem na: důležitém semináři, zajímavé přednášce, velkém nádraží, nové poště
Jdu z: Václavského náměstí, hlavního nádraží, nové pošty, ze stanice metra, z autobusu, z Pražského hradu
4. Karel jde k: Aleně Vodičkové, Tomáši Vichrovi, Petrovi a Veronice, dobrému příteli, slečně
Novákové, panu Novému, doktoru Bozděchovi, Olze Hoření, Petře Janů, docentce Malé,
děkanu filozofické fakulty profesoru Janu Starému, hlavnímu nádraží, Stavovskému divadlu,
filozofické fakultě, známému doktorovi, novému ministrovi, známé ženě, novému domu
5. Petr jde: velkou ulicí, starou cestou, novým parkem, přes Berlínskou ulici, přes dlouhý most, po
Jindřišské ulici, po Václavském náměstí, po moderním mostě

6. 1. Vlak z Hamburku do Prahy jede přes Berlín. 2. Učitel tady není, je mimo republiku. 3. Jdeš
do divadla nebo na koncert? 4. Rád se procházím po parku. 5. Jede ten autobus od koleje až k
fakultě? 6. Je z České republiky, od Brna. 7. Vidíš ten dům naproti kinu? 8. Máš rád cestu podél
řeky nebo přes Staré Město? 9. Socha je před budovou divadla. 10. Je auto před domem nebo
u parku? 11. Jdeme k řece Vltavě a potom kolem Národního divadla. 12. Není ta kniha pod stolem? 13. Ve třídě je mezi stolem a oknem knihovna.

7. 1. Jdeme k soše a potom přes park k řece. 2. Bydlíš ve městě? 3. Jdete na metro? 4. Dnes jdu
s kamarádem na procházku. 5. Vlak jede kolem lesa a potom přes most do města. 6. Bydlí u/
vedle divadla. 7. Z nábřeží je vidět hrad. 8. Mám pokoj v prvním patře. 9. Pod oknem je psací
stůl. 10. Lampa je na psacím stole. 11. Sven má plakát nad válendou. 12. To knihkupectví je
hned přes ulici u univerzity.

8. 1. Před/za domem je park. 2. Máme schůzku před fakultou. 3. Jede ten vlak z Berlína do
Brna přes Prahu? 4. Když jdu z knihovny, jdu kolem univerzity, potom kousek po/podle nábřeží a
pak na náměstí. 5. Nevím, jaká je cesta z koleje na fakultu. 6. Musím jít k doktorovi. 7. V pokoji
mám vedle/u stolu skříň, před skříní je rádio. 8. U/vedle okna je psací stůl. 9. Nad stolem je
plakát. 10. Michal je z/od Bratislavy. 11. Nechceš se projít po městě? 12. Mezi skříní a stolem je
válenda. 13. Profesor tady dnes není, je mimo Prahu. 14. Je z Prahy, ale v Praze nebydlí.

9. 1. Kamarád studuje na univerzitě. 2. Jdu do bistra na džus. 3. Rád se prochází po městě. 4. Ta
ulice vede k divadlu. 5. Jdeme přes náměstí ke kinu. 6. Plakát je nad stolem. 7. Stanice autobusu
je před divadlem. 8. Proti fakultě je velké knihkupectví. 9. U řeky je Národní divadlo. 10. Thomas jde do divadla, ale Sven na koncert.

10. 1. Autobus jede před univerzitu. 2. Karel čeká za budovou. 3. Vracím se před divadlo. 4. Obraz je nad stolem. 5. Jdu před dům. 6. Bydlí za parkem. 7. Jdeme na hrad. 8. Bydlíme
na koleji. 9. Vedle stolu má Karel válendu. 10. Auto stojí za domem.
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11. 1. Jdeme hned domů. 2. Jdeme rovně a potom doleva. 3. Mirek je venku. 4. Thomas je
nahoře na Hradě a dívá se dolů na celou Prahu. 5. Ve třídě sedím vzadu, můj kamarád Lukáš
vpředu. 6. Uprostřed města je velké náměstí. 7. Dole před domem stojí auto. 8. Jdeme nahoru
na kopec. 9. Teď už musím jít domů, ale odpoledne chci jít ven. 10. Musíte jít touhle ulicí
doleva, potom kousek dolů a druhou ulicí doprava. 11. Seshora z kopce je hezký pohled dolů na
město. 12. Bydlíme v tom třetím domě zleva.

12. 1. Ptáme se pana vrátného, paní vrátné, pana vedoucího, paní vedoucí. 2. Řekneme to panu
vrátnému, paní vrátné, panu vedoucímu, paní vedoucí. 3. Prosíme pana vrátného, paní vrátnou,
pana vedoucího, paní vedoucí. 4. Pane vrátný, paní vrátná, pane vedoucí, paní vedoucí, musíte
jít sem! 5. O panu vrátném, paní vrátné, panu vedoucím, paní vedoucí nic nevím. Nemůžu panu
Krausovi říct, kde je. 6. Chceme mluvit s panem vrátným, paní vrátnou, paní vedoucí, panem
vedoucím.

13. Jdeme do druhé budovy. Hledáme deváté cvičení z páté lekce. Čekám na osmou hodinu a
potom jdu na nádraží. Kufr mám v první úschovně ve čtvrtém patře. Bydlíme v desátém patře.
Vrátím se druhým vlakem. Vystupujeme z metra třetím východem. Ty jsi dvacátý /dvacátá, kdo
se zapisuje do semináře. Pije už šestou kávu. Vystupujeme na sedmé stanici. Procházíme už dvanáctou ulicí, jsem unavený.
14. 1. My dnes jdeme do divadla, ale Sven jde na koncert. 2. Kdy pojedeš/jedeš do Berlína? 3. Robert čeká na Sandru dole před domem. 4. Musíte jít doleva a potom přes
náměstí. 5. Cesta horem je velmi pěkná, protože seshora je pěkný výhled na celé město. 6. Peter
je ještě venku, ale Sonja je už doma. 7. Auto stojí dole před nádražím. 8. Musíte jet kolem
náměstí a potom nahoru. 9. Stolní lampa stojí vlevo na psacím stole. 10. Mezi velkým oknem a
stolem je / stojí knihovna. 11. Naproti našemu domu čeká muž. 12. Je už Veronika doma, nebo
je ještě venku v parku? 13. Kam musím jít? 14. Ukazuje pánovi cestu podél řeky. 15. Uprostřed
Václavského náměstí je / stojí socha svatého Václava, nahoře je Národní muzeum a dole Můstek. 16. Dole v přízemí vlevo od vchodu je knihkupectví.

Lektion 6
1. 1. Máš ten text? 2. Chci koupit ten mobil 3. Do toho semináře se nezapíšu. 4. Jede do Prahy
tím vlakem. 5. V tom programu můžeme poslouchat krásnou poezii. 6. Musím ten pokoj každý
den uklízet. 7. Karel sedí u toho stolu. 8. Musíte jít tím parkem. 9. S tím těžkým kufrem tam
nejdu. 10. Stojí vedle toho kostela. 11. Kde je ten východ? 12. Dnes večer večeřím s tou slečnou. 13. Auto stojí před tou velkou budovou. 14. Bydlíme v té studentské koleji. 15. Jdeme
tou ulicí a potom doleva k té soše. 16. Co máš v té skříni? 17. Hledá tu slečnu už celé odpoledne. 18. V té bance si můžeš vyměnit eura za koruny. 19. Jak se dostanu do té velké stu10
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dovny? 20. V té vrátnici se musíme informovat. 21. Co říkáte té české knize? 22. Musím psát to
cvičení. 23. Vedle toho velkého okna je skříň. 24. Do toho divadla dnes nejdu. 25. Co říkáš tomu
autu? 26. Znáš už to město? 27. Tím metrem můžeš jet až k nádraží. 28. Nemám rád to místo.

2. 1. Chci koupit tento džus, ne tamhleten. 2. Chci si koupit toto auto, ne tamhleto. 3. Chci si
koupit tuto televizi, ne tamhletu. 4. Ptám se tohoto pána, ne tamhletoho. 5. Ptám se této slečny,
ne tamhleté. 6. Čekám na tento autobus, ne na tamhleten. 7. Auto stojí před tímto domem,
ne před tamhletím. 8. Musím psát toto cvičení, ne tamhleto. 9. Filozofická fakulta je v této
budově, ne v tamhleté. 10. Třída je v tomto patře, ne v tamhletom. 11. Sven je v této skupině,
ne v tamhleté. 12. Studuju u tohoto stolu, ne u tamhletoho. 13. Prádlo je v této skříni, ne v
tamhleté. 14. Chci mít válendu u této stěny, ne u tamhleté. 15. Čeká na Karla před tímto domem,
ne před tamhletím.

4. 1. Mluvíme o jejím příteli Honzovi. 2. Karel sedí a čte v naší studovně v prvním patře. 3. Kdy
začíná vaše vyučování? 4. Těšíme se už na jeho přítelkyni z Berlína. 5. Co říká učitel tvé
žádosti? 6. V naší skupině nestuduje. 7. Obdivujeme interiér jejich domu. 8. Dnes obědváme s
naším dobrým přítelem. 9. Čeká na Moniku u vchodu do jejich domu. 10. Ta kniha je na tvém
psacím stole. 11. Velice pospíchám na její zajímavou přednášku. 12. Vašemu příteli to nepromineme. 13. Jirka také pozná tvou přítelkyni. 14. Odpovídám na každou vaši otázku. 15. V naší
kuchyni je sporák. 16. Ukážu Petrovi jeho pokoj. 17. Mluví o naší práci. 18. V mém pokoji není
žádná televize.

5. 1. To auto je naše. 2. Ten chleba je můj. 3. To rádio je jeho. 4. Ten dům je jejich. 5. Ten psací
stůl je její. 6. Ten lístek do divadla je náš. 7. Ta tramvajenka je tvoje. 8. Ten mobil je můj. 9. Ta
lednička je naše. 10. To pivo je jeho.

7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Čí je ta kniha? Je tvoje? Ne, to není moje kniha, to je jeho kniha.
Čí je ten dům? Je jejich? Ne, ten dům není jejich, je náš.
Čí je to přítelkyně? Tvoje? Ne, to není moje přítelkyně, ale je to její přítelkyně.
Víš, kde je náš rozvrh? Váš rozvrh je na nástěnce na chodbě.
Řekneš to našemu Karlovi? Ne, vašemu Karlovi to neřeknu, ale řeknu to jeho příteli.
Je ta skříň tvoje? Ne, to není moje skříň, ale jeho.
Znáte našeho učitele? Ne, vašeho učitele neznám/neznáme.
To je moje skříň, její skříň stojí vlevo.

8.
1. Moje práce je zajímavá, a proto mám svou práci rád.
2. To je moje přítelkyně Erika. Chci doktoru Krausovi představit svou přítelkyni Eriku.
3. To je můj přítel Honza. Rád navštěvuji svého přítele Honzu.
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4. To je pokoj Martina. Martin bydlí rád ve svém útulném pokoji.
5. To je moje gramatika. Studuji ze své gramatiky.
6. To je tvůj čaj. Musíš svůj čaj hned vypít.
7. Jak se jmenuje tvůj přítel? Musíš představit svého přítele.
8. Petr má dobrého kamaráda. Dnes má se svým kamarádem schůzku.
9. Thomas má kufr v úschovně. Pospíchá pro svůj kufr do úschovny.
10. To je naše kuchyně. Musíme ještě ve své kuchyni uklidit.
11. To je tvoje třída. Musíš jít do své třídy.

9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pavel čte ve své knize. Vidíš jeho knihu?
Nevidíš v parku svého přítele? Ano, tamhle sedí můj přítel.
Jedeme do Prahy svým autem. V našem autě není místo, protože máme velký kufr a tašku.
Jdete spolu se svým přítelem do divadla? Ne, můj přítel nemá dnes čas.
Mirek posílá své přítelkyni pohled. Jeho přítelkyně bydlí ve Frankfurtu.
Ve svém pokoji si můžu dělat, co chci. Je to můj pokoj!
Alena hledá svou tašku. Nevíte, kde je její taška?

10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

To je můj pokoj. Jdu do svého pokoje. Petr jde do mého pokoje.
Olga má auto. Jedeme jejím autem. Olga jede svým autem.
To je židle Jany Novákové. Jana sedí na své židli. Petr sedí na její židli.
To je tvá taška. Jan nese svou tašku. Neseš jeho tašku?
To je jeho psací stůl. Sedíš u jeho psacího stolu? Ne, sedím u svého psacího stolu.
To je můj rozvrh. Dívám se na svůj rozvrh. Pavel neví, jaký je jeho rozvrh.

11.
1. 
Ptá se: toho staršího pána, našeho dobrého přítele, mé/mojí učitelky, jeho známé Dany Svobodové, toho známého politika, jejich profesora, toho unaveného muže, vašeho Miloše.
2. Jdeme do: našeho studentského pokoje, mého bytu, její třídy, toho gotického kostela, tohoto
hlavního vchodu, tamhleté hlavní ulice, téhle velké knihovny, tohohletoho známého kina.
3. Co říkáš: tomu krásnému pohledu na město, našemu rozvrhu, té jeho knize, tomu našemu
velkému autu, té jejich dobré přítelkyni, té jeho velké gramatice češtiny, tomu našemu studentskému pokoji?
4. Mirek čeká na: jeho dobrou kamarádku Petru Černou, na našeho přítele Pavla Malého, na tu
volitelnou přednášku, na naši sekretářku, na toho známého psychologa, na mou/moji učitelku,
na tamhletoho staršího muže.
5. Mluvíme o: mém učiteli, o naší koleji, o jejich domě/domu, o tomto náměstí, o tamtom kostele,
o tom slavném filozofovi, o té naší procházce, o té jeho cestě do Prahy, o tom jejím malém
pokoji, o té slavné knize od H. Bölla, o tom našem semináři ze současné gramatiky.
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6. Jedeme/Jdeme: tou naší moderní ulicí, tím hezkým parkem, tím naším velkým autem, tím
moderním metrem, tamhletím starým autobusem.
7. Jedeme: tím starým vlakem, mým novým autem, tamtím hezkým autobusem.

12. 1. Musíš říct Evě, kdy to chceme udělat. 2. Můžu/smím se na něco zeptat? 3. Chceš/můžeš
Petrovi odpovědět? 4. Smím/mám/můžu to Petrovi říct? 5. Mami, můžu/smím jít dnes večer do
kina? 6. Tu novou gramatiku neznám, musím se podívat do učebnice. 7. Takový malý chlapec
nesmí/nemůže pít alkohol. 8. Musím nakoupit něco k večeři. 9. Nechci se dívat na televizi, ten
program je nudný. 10. Dnes můžeme večeřet v restauraci. 11. Nechceš mě představit panu profesorovi? 12. Musíme/máme vystoupit třetí stanici. 13. Odpoledne musím ještě uklidit, moje
přítelkyně přijde na návštěvu. 14. Petr chce Mathiasovi ukázat Pražský hrad. 15. Smím si vzít
ještě kakao?

13. 1. Dnes večer mám přijít k Petrovi. 2. Zítra chceme studovat. 3. Můžu jít zítra k Marcele? 4. Musíš se ještě zapsat do semináře. 5. Monika a Irena chtějí jít do města. 6. Přednáška má
začít v 8 hodin. 7. Musí ještě čekat na Georga. 8. To nesmíš jíst. 9. V této bance můžu vyměnit
korony za eura. 10. Markovi to nemůžu říct. 11. Zítra máme jet do Hamburku. 12. Co můžu
dělat/udělat? 13. To je patrně chyba. (To může být chyba.)

14. 1. Po jakém parku se procházím? 2. Přes jaký most jdou? 3. Jaký román čteme? 4. Čí kufr
je pod stolem? 5. Jakou knihu čte? 6. O kterou literaturu se zajímám? 7. Čí je to auto? 8. Se
kterou přítelkyní jdu do kina? 9. Kterou ulicí musíte jít? 10. Čí je to psací stůl? 11. Ve kterém
domě bydlí? 12. Které potvrzení potřebuji? 13. Na jaký koncert se těšíme? 14. Čím autem
pojedeme? 15. Na čí válendě sedí? 16. Na kterém stole je lampa? 17. Do jakého knihkupectví
jdeme? 18. Kterou přednášku musíme navštěvovat?

16. 1. Karel se velmi zajímá o slečnu Alici Kettnerovou. (Slečna Alice Kettnerová se velmi zajímá
o Karla.) 2. Už se těším na procházku do lesa s Evou Novou. 3. Každý večer se naše Marie dívá na
televizi. (Každý večer se Marie dívá na naši televizi.) 4. Před tím velkým domem čeká nějaký starší
pán na mou přítelkyni Miladu. 5. Učitel prominul Karlovi jeho neznalost gramatiky. 6. Petra mi
dává tu novou knihu od Maxe Frische. 7. Milan posílá Kláře krásný pohled z Prahy. 8. Peter mi v
Berlíně ukáže ulici Unter den Linden. 9. Co říkáš našemu plánu jet do Prahy? 10. Já slibuji Monice,
že koupím lístek do divadla. 11. Michal prosí Alici o schůzku před sochou svatého Václava na Václavském náměstí. 12. Alice Nováková se ptá přítelkyně na tu mladou ženu. 13. My se zapisujeme
do semináře ze současné české gramatiky. 14. Karel se domlouvá na schůzku s profesorem. (Karel
se s profesorem domlouvá na schůzku.)

17. 1. Jürgen se učí česky a také Kerstin studuje češtinu. 2. Dívám se do noci na televizi, ale
mému kamarádovi to vadí (mému kamarádovi to ale vadí), protože bydlíme v malém pokoji
na studentské koleji a nemůže spát. 3. Nevím, čí je ta velká kniha. 4. Nevíme, co to bylo. 5. Ta
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gramatika, která leží na mém stole, je moje. 6. Můžeš mi to říct, jaký je ten film? 7. Petr chce být
učitel a/ale Pavla chce být malířka.

18. 1. Nevím, kdy začíná naše výuka. 2. Co děláš, když jsi večer doma? 3. Když jsem doma,
uklízím. 4. Petr se ptá Milana, kdy jede do Prahy. 5. Když musím čekat, nudím se. 6. Co jíš,
když snídáš? 7. Kdy se vrací do Prahy, to nepíše? 8. Když jedu do Bonnu, musím mít velký
kufr. 9. Poslouchám rádio, když mám čas. 10. Musíš si vyměnit eura za koruny, když jedeš do
České republiky. 11. Když musím na nádraží, jedu metrem. 12. Domlouvají se, kdy jede vlak do
Hamburku. 13. Dívá se do rozvrhu, kdy je seminář ze současné české literatury.
19. 1. Petr má stipendium, a proto / proto zůstane půl roku na Filozofické fakultě UK v Praze.
Protože Petr má stipendium, zůstane půl roku na Filozofické fakultě UK v Praze. 2. Jsem velmi
unavený, proto jsem rád, že už jsem doma. Protože jsem velmi unavený, jsem rád, že už jsem
doma. 3. Zajímá se o současnou českou literaturu, a proto / proto se zapisuje do semináře o
postmoderním románu. Protože se zajímá o českou literaturu, zapisuje se do semináře o postmoderním románu. 4. Mám dobrou znalost češtiny, a proto / proto jsem ve skupině B. Protože
mám dobrou znalost češtiny, jsem ve skupině B. 5. Dnes je hezký den, a proto / proto jdu na
procházku na Petřín. Protože je dnes hezký den, jdu na procházku na Petřin. 6. Dnes večer mám
čas, a proto / proto se dívám na televizi. Protože mám dnes večer čas, dívám se na televizi. 7. Je
čas se vrátit, a proto / proto pospíchám. Protože je čas se vrátit, pospíchám. 8. Máme to jen
kousek pěšky, a proto / proto nepojedeme metrem. Protože je to jen kousek, nepojedeme metrem. 9. Neznám Berlín, a proto / proto mám plánek města. Protože neznám Berlín, mám plánek
města. 10. Chceme spolu jít na koncert, a proto / proto máme schůzku na náměstí. Protože
chceme jít na koncert, máme schůzku na náměstí. 11. Je dobrý student, a proto/proto mu vůbec
nevadí psát test. Protože je dobrý student, vůbec mu nevadí psát test.

20. 1. Pokoj, ve kterém bydlíme, je nahoře. (Bydlíme v pokoji, který je nahoře.) 2. Autobus,
ve kterém sedíme, jede do Prahy. (Sedíme v autobuse, který jede do Prahy.) 3. Banka, do které
jdeme, je vedle divadla. (Jdeme do banky, která je vedle divadla.) 4. Kufr, který leží v úschovně,
je můj. 5. Moderní dům, ve kterém bydlí, stojí na nábřeží. (Bydlí v moderním domě, který stojí
na nábřeží.)

21. 1. Dnes musím jít na fakultu, protože začíná zimní semestr a musím vědět, jaký máme rozvrh. 2. Sekretářka říká, že rozvrh je (visí) na nástěnce na chodbě. 3. Pospíchám (musím si pospíšit), protože chci ke sobě pozvat přátele a musím ještě trochu uklidit. 4. Můj pokoj je malý, ale
útulný. 5. Nevědí, kde je dnes (dneska) Wolfgang. 6. Nejen Georg, ale také Jürgen se dnes musí celé
odpoledne učit; v pondělí mají psát test. 7. Jeho přítelkyně chce zůstat půl roku v Praze, protože
má stipendium a chce zde (tady) studovat češtinu (český jazyk). 8. To je ten student z Německa,
se kterým teď bydlím na koleji v jednom pokoji / v jednom pokoji na koleji. 9. Výuka (vyučování)
začíná už v osm (hodin), a proto musím brzy vstát. 10. Když nevíš, ve kterém poschodí (patře) je
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ta místnost, musíš se zeptat (paní) vrátné. 11. V pondělí mám celý den vyučování (výuku), ale v
úterý ne. 12. Protože Martina chce jet v pátek vlakem do Berlína, musím ji navštívit už ve čtvrtek.

Lektion 7
1. 1. Požádám o stipendium do Prahy. 2. Už se musíme rozloučit. 3. V kolik hodin se asi vzbudíš
(probudíš)? 4. Poděkujeme za ten milý dopis. 5. Až se naobědvám, zavolám vám. 6. Kdy napíšeš
(dopíšeš) ten referát? 7. Toho kongresu se zúčastní i náš přítel. 8. Co chceš dnes vyfotografovat? 9. Kdy skončí přednáška o současné české literatuře? 10. Počkám u fakulty. 11. Chcete se
ještě na něco zeptat? 12. Víkend strávím na chatě. 13. Co musíme přečíst? 14. Co s tím úkolem
uděláme? 15. Kdo uvítá (přivítá) delegaci na letišti?

2.
1. Celou neděli se dívá na televizi. Za chvíli se podíváme na zajímavý film.
Chci ten obor vystudovat rychle. Jak dlouho už studuješ češtinu?
Čekám tady celé odpoledne. Počkám u vchodu do kina.
Zítra zopakujeme druhou lekci. Proč stále opakuješ tu otázku?
Čte tu knihu už podruhé. Přečtu ten článek rychle, zítra ten časopis musím vrátit.
Každý kontroluje cvičení pomalu a pozorně sám. Musíte zkontrolovat úkol rychle, nemáme
moc času.
Holím se vždycky ráno, dnes se ale oholím až večer.
Pije kávu pomalu, já musím kávu vypít rychle, protože spěchám.
2. Lektor právě vysvětluje novou gramatiku. Vysvětlíte to ještě jednou?
Co se stane, když nebudu mít úkol? Co se tady děje?
Zimní semestr začíná za týden. Myslím, že za chvíli začne pršet.
Můžete prosím otevřít to okno? Ten malý obchod ot(e)vírá velmi brzo.
Co si často bereš na cestu? Chci si vzít i ten český román.
Na tu těžkou otázku asi neodpovím správně. Lektor se ptá a student odpovídá.
Kdy se vrátíš? Vracím se pravidelně dost pozdě.
Co pořád překládáš? Ten dlouhý text přeložím až zítra.
Ten referát připravuje už dost dlouho. Připravím si rychle tašku a přijdu za tebou.
Určitě zase řekne, že nemá čas. Tohle slovo říká dost často.

3. 1. Kam dáte tu knihu? 2. Kde nastupujete na metro? 3. Často poslouchám klasickou
hudbu. 4. Vstane dost pozdě. 5. Kupuji(-u) si ten německý časopis. 6. Nechávají auto v
garáži. 7. Zamykáme dobře psací stůl. 8. Jednou týdně uklízím svůj pokoj. 9. Dopíšeme to
cvičení. 10. Vystoupíme na stanici Můstek. 11. Pošlu dopis do Karlsruhe. 12. Zůstanu dnes
doma. 13. Dostane hezký dárek. 14. Zopakujeme (si) teď gramatiku. 15. Dnes se naučíme druhou lekci. 16. Moment, ještě sním jogurt.
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4. 1. Myješ se? Ne, umyju se za chvilku. 2. Holíš se? Ne, oholím se večer. 3. Uklízíš pokoj? Ne, uklidím ho zítra. 4. Prohlížíš si fotografii? Ne, prohlédnu si ji až za moment. 5. Jíš polévku? Ne, je ještě
horká, sním ji až za chvilku. 6. Otvíráš okno? Ne, ale můžu ho otevřít. 7. Kontroluješ úkol? Ne, ale
rád/ráda ho zkontroluji(-u). 8. Připravuješ večeři? Ne, ale můžu ji připravit. 9. Telefonuješ Karlovi?
Ne, zatelefonuji mu až večer. 10. Odpočíváš? Ne, odpočinu si, až všechno udělám. 11. Překládáš
ten text? Ne, nemám čas, přeložím ho až zítra. 12. Vstáváš? Ne, vstanu až za hodinu. 13. Piješ
kávu? Ne, ale ten zbytek vypiju.
5. 1. Čekám před domem na Irenu už přes hodinu. 2. Petr se učí na zkoušku už od neděle. 3. Chci
ještě poděkovat za Váš dopis. 4. Kde se dnes naobědváme? 5. Musí se ještě dlouho učit. 6. Každou neděli zveme Petra na oběd. 7. Musíš si ještě osladit čaj. 8. Petr nemůže sladit, protože má
diabetes. 9. To všechno nemůžu sníst, je toho mnoho. 10. Ještě chvíli počkám, ale pak musím
jít do práce. 11. K snídani vždy jím chléb, máslo a džem. 12. Na co se to díváš? 13. Dnes večer
jdeme do divadla, musím se ještě oholit. 14. Každý den končí výuka ve dvě hodiny. 15. Irena
chce být krásná, a proto se každý večer dlouho češe. 16. Vidíš toho muže? 17. Musím zatelefonovat domů rodičům, že přijedu v pátek. 18. Už telefonuje dvě hodiny. 19. Hana nepije žádný
alkohol, chce džus. 20. Všechno to uslyšíš zítra v rádiu. 21. Každý den opakujeme v semináři
českou gramatiku. 22. Chci se zúčastnit toho semináře o české literatuře. 23. Je dobrý fotograf, rád fotografuje historické centrum města. 24. Zítra se musím probudit (vzbudit) už v pět
hodin. 25. Karel chce požádat o stipendium. 26. Milada říká, že je to zajímavý film. 27. Rád se
na ten film podívám. 28. Už žehlím celé odpoledne, ale musím to všechno vyžehlit.
6. 1. Předělávám celý byt. 2. Studenti si zapíší do indexu semináře a přednášky a jména profesorů. 3. Česká televize vypíše konkurz na redaktora publicistiky. 4. Tento rok dopíše svůj první
velký román. 5. Opisuji(-u) celý text. 6. Jenom děkan fakulty podepíše diplomy. 7. Vydělávám
dost, určitě neprodělávám. 8. Pospíchám, protože musím dodělat oběd.
7. 1. Musíme rychle nastoupit do vlaku. 2. Zítra chci Andreasovi ukázat historické centrum
města. 3. Každý den vystoupí (vystupuje) na konečné (stanici) a hodinu se prochází v (po)
parku. 4. Připravuji si všechno na cestu do Lipska. 5. Kdy dopíšeš ten román? (Kdy ten román
dopíšeš?) 6. Sandra zná českou gramatiku velmi dobře, odpovídá vždycky správně (vždycky odpovídá správně). 7. Vždycky zapomenu (zapomínám), co mám koupit. 8. Chceme si poslechnout
ten hezký koncert. 9. Nemůžu tu mouchu chytit. 10. Musíte si vždy zamknout byt, když nejste
doma. 11. Chtěl(a) bych se představit. 12. Promiňte prosím, kde se zde půjčují filmy? 13. Zdržím se tam jen hodinu. 14. Vidíš? Tam se něco hýbe! 15. Protože je Robert pořád unavený,
musí si každé odpoledne odpočinout (musí každé odpoledne odpočívat). 16. Co si dnes večer
oblékneš? 17. Výuka zažíná každý den v osm (hodin), ale zítra začne až v devět. 18. Co říkáš
mému novému příteli? 19. Každý student si musí na koleji (na kolejích) svůj pokoj uklízet
sám. 20. Každý den se vracíme domů v pět (hodin), ale zítra se vrátíme už ve tři. 21. Uklízíš
doma? Ne, ale zítra uklidím, protože moje přítelkyně přijde na návštěvu. 22. Posílám Jonasovi
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pohlednici z Prahy. 23. Dostáváme často pozvání na koncert. (Často dostáváme pozváni na koncert.) 24. Vstáváš každé ráno brzy? Ne, ale zítra musím vstát už v pět. 25. Jsem velmi unavený(-á),
proto zůstanu doma. 26. Musíš se ještě umýt a učesat. 27. Každý den překládám text z němčiny
do češtiny. 28. Musím ještě ten text přeložit. (Ten text musím ještě přeložit.)

10. 1. V neděli půjdu do divadla. 2. Kdy pojedeš do Prahy? 3. Budu kupovat nové auto. 4. Budu se
muset zapsat do semináře z praktické gramatiky. 5. Zítra budu vstávat už v šest hodin. 6. Dneska
budete obědvat doma, nebo v restauraci? 7. Půjdeš odpoledne rodičům naproti na nádraží? 8. Co
budeš dělat v sobotu? 9. Budu psát dopis své přítelkyni do Německa. 10. Mirek se bude vracet
z práce až večer. 11. V létě pojedeme na týden do Berlína. 12. Budeš mít ve středu odpoledne
čas? 13. Rodiče nebudou o víkendu doma. 14. Půjde to dobře. 15. Budeš chtít jít také s Marií
do divadla? 16. Budete určitě unavená, chodíte po městě celý den. 17. Bude se zajímat o českou
a německou historii. 18. Budu si muset přečíst kulturní program, protože chci jít s přítelkyní
do divadla. 19. Pan Kraus poletí zítra do Berlína. 20. Roman se bude celý večer dívat na televizi. 21. Budu telefonovat svému kamarádovi. 22. Ponese ten těžký kufr až na nádraží. 23. Na
jaře všechno pokvete (bude kvést). 24. Thomas bude potřebovat vědět, kdy pojede vlak z Lipska. 25. Budeš navštěvovat volnou přednášku? 26. Budu se už těšit na své rodiče. 27. Petr a já
budeme mít na koleji jeden malý pokoj. 28. Na psacím stole bude stát stolní lampa.

11. Moje plány na příští rok
Protože budu mít v lednu dovolenou, pojedu alespoň na týden do Krkonoš. Moje (má) přítelkyně
slibuje, že se mnou také pojede. Těším se na to, že budeme celou dobu jen lyžovat.
V únoru začne letní semestr. Budu studovat v Brně, protože dostanu stipendium. Budu se zajímat
zvlášť o současnou českou literaturu. Letní semestr skončí až v červnu, ale volno budu mít ještě
v březnu, protože budou Velikonoce.
V dubnu strávím dva týdny také na univerzitě v Olomouci. Bude to určitě velmi zajímavé, protože
Olomouc je hezké, historické město. Určitě se tam podívám na známou katedrálu, starý Přemyslovský palác a radnici s orlojem.
V květnu a (v) červnu budu muset složit zkoušky, a proto budu muset velmi intenzivně studovat.
V červenci a v srpnu budu mít prázdniny. Budu u svých rodičů, ale navštívím i své přátele v Berlíně a v Erfurtu. Asi (pravděpodobně) strávím týden u moře ve Španělsku. Už se těším se, že tam
budu surfovat.
V říjnu začne zase zimní semestr. Budu studovat v Lipsku, ale v listopadu ještě podniknu krátkou
cestu do Prahy. Tam navštívím své přátele.
V prosinci jsou Vánoce. Tyto svátky strávím samozřejmě se svou rodinou.
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Lektion 8
1. 1. Bude v Olomouci od úterý do čtvrtka. 2. Ten kostel je z doby gotické. 3. Musím se vrátit
za hodinu. 4. Chceš jet na víkend na chatu? 5. Po přednášce máme ještě jeden seminář. 6. Je
tam už přes měsíc. 7. Pojede do Ostravy v polovině příštího týdne. 8. Od začátku studuje velmi
dobře. 9. Za chvíli bude zpátky. 10. To je ten úkol z minulého týdne? 11. Mezi přednáškou a
seminářem půjdeme na oběd. 12. Během (do) hodiny to udělám. 13. Zůstane v Hamburku do
pátku.

2. 1. Jsem v Berlíně jen na týden. 2. Pracuje od pondělí do pátku, v sobotu a v neděli má
volno. 3. Po filmu půjdeme ještě do kavárny. 4. Musíš to přinést za měsíc (do měsíce). 5. Před
zkouškou se hodně učí. 6. Za měsíc pojede na týden do Švýcarska.
3. 1. Můj přítel Emil zůstane od pátku do úterý (do úterka) v Brně, ale v sobotu a v neděli chce
ale být doma. 2. Během své dovolené chci strávit dva dny v Salcburku a potom chci jet na týden
k moři do Španělska. 3. O Vánocích pojedeme na hory. 4. Musíš dopsat bakalářskou práci do
dubna. 5. Domů se vrátí (přijde) kolem poledne. 6. Před přednáškou musím jít ještě do knihovny
a po přednášce mám ještě seminář. 7. Ve středu zůstanu až do večera ve městě, ale o půlnoci budu
doma. 8. Zavolá během (příští) hodiny. 9. Na jaře chtějí letět na týden do New Yorku. 10. Na
Jörga počkám v jednu hodinu před knihovnou. 11. Od pondělí zase začíná vyučování. 12. Jednou
za týden (týdně) musím žehlit. 13. Steffen bude v Berlíně bydlet více než půl roku. 14. Půjdete
dnes po výuce (vyučování) do kina? 15. Ten text přeložím za hodinu (během hodiny). 16. Jednou
za týden (týdně) máme angličtinu. 17. Robert studuje od začátku velmi dobře.

4. 1. Kdy se vrátíš domů? 2. Na jak dlouho jedeš do Prahy? 3. Dokdy musíte napsat bakalářskou práci? 4. Kdy se vždy myješ? 5. Kdy chodíte odpoledne nakupovat? 6. Za jak dlouho se
naučíme tu gramatiku? 7. Nakdy pozveme našeho přítele na večeři? 8. Jak často navštěvuješ své
rodiče? 9. Pokolikáté jsi v Lipsku?

5. 1. Kdy letí/létá letadlo do Prahy? 2. Často běhá v parku. 3. Jezdím do práce tramvají, ale dnes
jdu pěšky. 4. Kam neseš ten těžký balík? 5. Dnes vedu syna do školy já. 6. Často vozí autem
rodinu na výlet. 7. Nechceš jít večer do kina? 8. Kdy jedou letos na dovolenou? 9. Na fakultu
chodíme v pondělí dopoledne, v úterý odpoledne a ve čtvrtek. 10. Kam ten člověk tak rychle
běží? 11. Vždycky nosím slovník. 12. Letadlo teď letí opravdu vysoko.
9. 1. Až přijdu odpoledne domů, budu muset uklidit svůj pokoj. 2. Když ráno vstávám, poslouchám rádio. 3. Když máme přestávku, jdeme do bistra na kávu. 4. Až budu mít večer volno,
půjdu do divadla na operu. 5. Až pojedu do Madridu, pošlu pohled svému příteli. 6. Až budeš v
Olomouci, musíš se jít podívat do starého přemyslovského paláce. 7. Když budu unavený, zůstanu
doma a budu spát. 8. Až se budu dívat na televizi, budu pít kávu. 9. Až vyžehlím prádlo, půjdu
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nakoupit. 10. Až budu u moře ve Španělsku, budu stále surfovat. 11. Až se rodiče vrátí z dovolené, pojedeme na chatu. 12. Až se naobědváme, půjdeme na procházku.

10. 1. Nebudete-li doma, musíte byt zamknout. 2. Neznáte-li cestu do středu města, musíte
se zeptat. 3. Nemáte-li české koruny, musíte jít do banky vyměnit eura. 4. Jsem-li unavený, jdu
spát. 5. Půjdu-li do opery, vezmu si dlouhé večerní šaty. 6. Chcete-li studovat v Praze, musíte
dostat stipendium. 7. Potřebuju-li vědět, jaký je náš rozvrh, zeptám se sekretářky. 8. Přijde-li k
nám na pokoj dnes večer návštěva, musíme odpoledne všechno uklidit. 9. Vrátíš-li se v úterý,
půjdeme na výstavu o moderní architektuře. 10. Nejsou-li rodiče doma, máme party. 11. Buduli
mít čas, navštívím svého přítele Jirku.
12. 1. Když neznáme dost dobře cestu, zeptáme se nějakého pána nebo paní. 2. Když (jestliže)
chci jít do divadla, koupím si nejprve lístek (vstupenku). 3. Když (jestliže, jestli) chceš jet do
Prahy, musíš si vzít velký kufr. 4. Když se nudím, poslouchám hudbu. 5. Jestli (když) chce Sven
udělat zkoušku, musí intenzivně studovat. 6. Když potřebuješ potvrzení, musíš jít k naší sekretářce. 7. Když (jestliže) mám čas, procházím se po městě. 8. Až pojedu k moři, pošlu Monice
pohlednici. 9. Až se vrátíme domů, půjdeme hned spát. 10. Když bude mít v neděli čas, navštíví
svého přítele Petra Veselého. 11. Když jezdím ráno autobusem na univerzitu, vždycky si opakuji
českou gramatiku.

Lektion 9
1. 1. Znám ho (jej) dobře. 2. Půjdete s námi? 3. Počkáme na vás. 4. Zeptám se jí na to. 5. Musíš
mi to říct. 6. Pošlu mu pohled. 7. Poslouchám ji už hodinu. 8. Vyžehlím mu prádlo. 9. Vyfotografuji vás. 10. Půjdeme k nim na oběd. 11. Ukážu ti to. 12. Pojedu s ním na chatu. 13. Budu
se o vás starat. 14. Vůbec se o ně nezajímám. 15. Vrátím se k tobě ve dvě hodiny. 16. Budu
s nimi zítra mluvit. 17. Vůbec mi nedůvěřuje. 18. Já s vámi nesouhlasím. 19. Přivítáme je na
nádraží. 20. Neslyším vás dobře. 21. Zatelefonujeme vám odpoledne. 22. Nechce s tebou mluvit. 23. Zeptám se ho (jej) na to. 24. Budeme večer u nás. 25. Stále se na mě směje. 26. Prochází
se s nimi v parku.

2. 1. Čekám na něho (něj) už dlouho. 2. Čte ji. 3. Dívám se na ni. 4. Ten dopis je od něho
(něj). 5. Zavolám jí. 6. Zeptám se jí. 7. Jemu ten pohled nepošlu. 8. Poslouchám ho. 9. Půjdeme
s nimi na procházku. 10. Diskutujeme s ním. 11. Musíš ho zavřít. 12. Postavíme ji na
stůl. 13. Musíme mu otevřít. 14. Georg se o ni zajímá. 15. Ukážu jim tu knihu. 16. Těším se už
na ně. 17. Stojíme před ní a opisujeme si ho. 18. Mluvíme spolu o něm.

3. 1. Půjdu tam bez tebe (něho/něj, ní, vás, nich). 2. Pamatujete se na mě (něho/něj, ni,
nás, ně)? 3. To není pro mě (tebe, něho/něj, ni, nás, vás, ně). 4. Jdeme ke mě (k tobě, němu,
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ní, sobě, vám, nim). 5. Víš něco o mně (něm, ní, nás, nich)? 6. Diskutujeme s tebou (ním, ní,
vámi, nimi). 7. Chci tě (ho/jej, ji, vás, je) umýt. 8. Poletíme s tebou (ním, ní, vámi, nimi) do Londýna. 9. Musíš mi (mu, jí, nám, jim) odpovědět. 10. Zeptáš se (ho, jí, jich) na to? 11. Nechce mě
(tě, ho, ji, nás vás, je) poslouchat. 12. Dovolte, abych se vám představil. 13. Zítra tě (ho/něj, ji, vás,
je) navštívíme. 14. Rád si tě (ho/jej, ji, vás, je) poslechnu. 15. Zůstaneme u mě (tebe, něho, ní, nás,
vás, nich) celé odpoledne. 16. Začneme se s tebou (ním, ní, vámi, nimi) učit česky. 17. Čekám na
tebe (něho/něj, ni, vás, ně) už hodinu. 18. Napíšu ti (mu, jí, vám, jim) dopis.

4. 1. Pomáháme si. 2. Přečtu si to. 3. Češe se. 4. Vidíme se často. 5. Myje se. 6. Obléká si
šaty. 7. Koupeme se. 8. Naučím se česky. 9. Vidím se dobře. 10. Navštívíme se. 11. Přece se
poznáme. 12. Koupím si chleba a máslo. 13. Dívají se na sebe. 14. Smějí se na sebe. 15. Vezmete
Petra s sebou na procházku?

5. 1. Pojedeš s námi? 2. Mám pro vás tu knihu. 3. Naobědváte se se mnou? 4. Chci jít s vámi do
divadla. 5. Každé odpoledne se s námi prochází v parku. 6. Chci vám to dát zítra. 7. Teta nám
koupí nové šaty. 8. Tatínek nás nevidí. 9. Musím vám to říct. 10. Půjdu tam bez tebe. 11. Napíše
mi dopis. 12. Nechce s tebou mluvit. 13. Půjdu tam až po vás. 14. Neřeknou mi to. 15. Nestane
se mi nic. 16. To není nic pro vás. 17. Kdo se mnou půjde? 18. Zavolám ti dnes odpoledne. 19. Stále o vás mluví. 20. Budu s tebou dnes večer mluvit?

6. 1. Zeptáš se ho na tu věc? 2. Ten svetr se mi líbí. 3. To je něco pro ni. 4. Čekám na tebe
už celou hodinu. 5. Chci mu to ještě dneska dát. 6. Nechce nám to říct. 7. Každé ráno se celý
myje. 8. Pošlu mu ze své cesty do Španělska pohlednici. 9. Sekretářka mi dá do indexu potvrzení. 10. Dnes večer ke mně přijde na návštěvu. 11. Už se na něj velmi těším. 12. Budu na vás
stále myslet. 13. Musím to pro něho ještě dnes udělat (udělat ještě dnes).

7. 1. Domů se vrátíme zítra. 2. Jmenuji se Jan. 3. Eva koupá svého syna. 4. Karel mě každé ráno
budí. 5. Až se nasnídám, půjdu na přednášku. 6. Musíš ho učesat. 7. Tu knížku ti vrátím, až ji přečtu. 8. Vážím si ho, protože je velmi inteligentní. 9. Známe se už velmi dlouhou dobu. 10. Zítra
se budeme učit o českém postmoderním románu. 11. Musím se připravit na zkoušku. 12. Často
se objevuje v televizi. 13. Chce objevit nové mikroorganismy.

8. 1. Dívají se na televizi. 2. Proč se smějete? 3. Petr hraje na klavír. 4. Stále se na nás
usmívá. 5. Koupeme se v létě každý den v řece. 6. Sedneme si ke stolu. 7. Velmi si vážíme
našeho profesora. 8. Váží hodně, je obézní. 9. Večer si obléknu nové šaty. 10. Na náměstí musíte
projít tímto parkem. 11. Projdu se v parku a vrátím se. 12. Až se budu vracet domů, přijdu k
tobě a vrátím ti tu knihu. 13. Martin se učí dobře. 14. Musím se ještě dnes naučit celou gramatiku. 15. Musíš nás to naučit. 16. V neděli vždycky navštěvuji rodiče. 17. V neděli se vždycky
navštěvujeme.
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9. 1. Náš pokoj na koleji je malý, ale bydlíme v něm jen dva: Ota a já. 2. Vzadu je jedno velké
okno a pod ním můj psací stůl. 3. Psací stůl je malý. Stojí na něm stolní lampa. 4. Vzadu pod
oknem je psací stůl a vedle něho (něj) jedna židle. 5. Vpředu je jedno velké okno. Napravo od
něho (něj) je válenda. 6. Válenda je napravo. Nad ní je plakát. 7. Vlevo je také jedna válenda. Na
ní spí Ota. 8. Vedle válendy nalevo stojí skříň. V ní máme šaty. 9. Napravo je knihovna. Vedle ní
je ještě skříň na prádlo. 10. Před pokojem je předsíň. Z ní je vchod do koupelny. 11. Vedle vchodu
do pokoje stojí skříň. Na ní je váza.

10. 1. Jemu to neřekne. 2. Tebe to zajímá? 3. Jeho (jej) známe dobře. 4. Vám musím něco
říct. 5. Nás snad slyší. 6. Jí půjdeme naproti na nádraží. 7. Nás najdete odpoledne doma. 8. Jemu
pošlu pohled, ale Helze ne. 9. Jim odpověděl dobře. 10. Jemu zavolám večer. 11. Tebe taky zná
/ zná taky. 12. Vás učešu. 13. Jeho umyju, ale ji ne. 14. Mně se to nemůže stát. 15. Tebe jsme
čekali až večer. 16. Jim chci také poslat pohled. 17. Jeho chci představit paní Novákové.

11. 1. Nepředstavím se jí. 2. Tady ho neuvidíte. 3. Mám tě představit panu Bokovi. 4. Neznám
vás. 5. Tam ho poslat nemůžu. 6. Na to se jí neptám. 7. Neřeknu mu to. 8. Nebudu ji
mýt. 9. Dám ti všechno. 10. Neprosím vás o to. 11. Nezavolá mi (mně). 12. To tě asi nezajímá. 13. Tam nás můžete vidět každý den. 14. Nechceme ho vzít s sebou do Prahy. 15. Nebudou se mě (mně) ptát. 16. Nebudu jí odpovídat. 17. Nemůžeme se ho dočkat. 18. Bude mi něco
říkat! 19. Nemůžete je tam vidět.

12. 1. Bez Kateřiny Novotné tam nepůjdu. 2. Musíte jít s Richardem Kovářem do divadla. 3. Neřeknu to Jitce Matějíčkové ani Petru Dolejšímu. 4. Vrátím Olze Geislerové tu
knihu zítra. 5. Počkám na Milana Horáka před domem. 6. Mluvím s Pavlem Novákem každý
den. 7. Vidíš Slávka Rozsypala a Šárku Navrátilovou tam před tím divadlem? 8. Budu Michala
Novotného učit matematiku. 9. Nechci to Ireně Brandýsové dát. 10. Zdeňka Pokorného se
nezeptají. 11. Udělám pro Jarku Veselou všechno. 12. Mám Františka Davida rád. 13. Co Jarce
Svobodové a Karlu Drahošovi říkáš? 14. Neprosím se o to Václava Nového. 15. Mluví o Rudolfu
Šrámkovi. 16. Nemluvím s Janou Mikuláškovou.

13. 1. Známe se už dlouho. 2. Zeptáte se ho na to? 3. Ještě jednou vám to zopakují. 4. Zítra
vám ukážu historické centrum Berlína. 5. Buď mu napíšu dlouhý dopis, nebo mu zavolám. 6. S ní
chci mluvit zítra odpoledne a s ním až za týden. 7. Říkám ti ještě jednou, že teď pospíchám. 8. Co
pro ni můžu udělat? 9. Tobě výjimečně neodpovím. 10. Srdečně vás u nás vítáme. 11. Chci s
vámi jet vlakem do Lipska. 12. Bez ní do divadla nepůjdu. 13. Mluví o tobě a o mně. 14. Občas
nás srdečně zdraví. 15. Proč jim nedůvěřuješ? 16. Obdivuji ho, protože pěkně maluje. 17. Co
vám chybí? 18. Zajímáme se jen o tebe, ne o něho (něj). 19. Nesouhlasí s vámi. 20. Mluví se
mnou o svém novém bytě (bytu). 21. Můžete na mě počkat, musím se ale ještě obout. 22. Děkuji
ti za tvůj milý dopis a přeji ti hezký pobyt v našem městě. 23. Neslyšíme vás dobře, musíte mluvit
hlasitěji. 24. Musíš se ho na to ještě jednou zeptat, když (jestliže) tomu nerozumíš. 25. Moje
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maminka se už na ni (ně) velmi těší. 26. Bez tebe a beze mne to bohužel nepůjde (nejde). 27. Vám
dám všechno. 28. Mám ti také uvařit kávu? 29. Známe se už dlouho. 30. Sebastian mluví jenom
o sobě. 31. Nejvíc se zlobím sám (sama) na sebe.

Lektion 10
3.
1. 
Půjdeme do: parku (parků), divadla (divadel), lesa (lesů), knihovny (knihoven), kina (kin), koupelny (koupelen), bytu (bytů), domu (domů), obchodu (obchodů), banky (bank), bistra (bister),
budovy (budov), kostela (kostelů), sklepa (sklepů), města (měst), haly (hal).
2. Je tam několik: ponožek a pyžam, pánů a slečen, fotografů a fotografek, limonád a piv, profesorů a profesorek, docentů a docentek, psychologů a psycholožek, knih a obrazů, stolů a lamp,
váz a plakátů, housek a rohlíků, dědečků a babiček.
3. Jdeme k: sousedu/ovi (sousedům), autu (autům), učebně (učebnám), zrcadlu (zrcadlům), soše
(sochám), oknu (oknům), chatě (chatám), regálu (regálům), domu (domům), budově (budovám), prodavačce (prodavačkám), boxu (boxům).
4. Řekneme to: bratrovi (bratrům) a sestře (sestrám), švagrovi (švagrům) a tetě (tetám), manželovi
(manželům) a manželce (manželkám), manažerovi (manažerům) a sekretářce (sekretářkám),
sousedovi (sousedům) a sousedce (sousedkám), tatínkovi (tatínkům) a mamince (maminkám),
studentovi (studentům) a studentce (studentkám), ženichovi (ženichům) a nevěstě (nevěstám),
kamarádovi (kamarádům) a kamarádce (kamarádkám).
5. Hledám: řeku (řeky), most (mosty), hřbitov (hřbitovy), kolo (kola), knihu (knihy), zrcadlo (zrcadla), vázu (vázy), skleničku (skleničky), stůl (stoly), tašku (tašky), psa (psy), třídu (třídy), šéfa
(šéfy), pero (pera), profesora (profesory), kamarádku (kamarádky).
6. Vok.: dámy a pánové, bratři a sestry, studenti a studentky. (Nur im Pl.)
7. 
Diskutujeme o: filmu (filmech), opeře (operách), románu (románech), politikovi (politicích),
univerzitě (univerzitách), kurzu (kurzech), autu (autech), koncertu (koncertech), výstavě (výstavách), divadle (divadlech), klasikovi (klasicích), firmě (firmách), programu (programech).
8. 
Mluvíme o: parku (parcích) a soše (sochách), satiře (satirách) a satirikovi (satiricích), kostele
(kostelech) a klášteře (klášterech, klášteřích), řece (řekách) a lese (lesích), šéfovi (šéfech) a
sekretářce (sekretářkách), městě (městech) a hradu (hradech), koncertu (koncertech) a divadle
(divadlech), úřadu (úřadech) a firmě (firmách).
9. 
Prochází: patrem (patry), třídou (třídami), domem (domy), budovou (budovami), úřadem
(úřady), bytem (byty), sekretariátem (sekretariáty), chodbou (chodbami), parkem (parky),
učebnou (učebnami), hradem (hrady).
10. 
Půjdeme tam s: taškou (taškami) a košíkem (košíky), obrazem (obrazy) a plakátem (plakáty),
učitelkou (učitelkami) a studentem (studenty), babičkou (babičkami) a dědečkem (dědečky),
perem (pery) a knihou (knihami), matkou (matkami) a synem (syny), švagrem (švagry) a sestrou (sestrami).
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4.
a) 1. Stoly budou stát uprostřed třídy. 2. Doktoři se musí poradit. 3. Občané (občani) o tom nic
nevědí. 4. Psychologové mi nechtějí nic říct. 5. Studenti chodí každý den do knihovny. 6. Pražané budou o tom mezi sebou diskutovat. 7. Hoši si hrají v parku. 8. Filozofové a filozofky mají
dnes konferenci. 9. Dánové a Švédové si dobře rozumějí. 10. V České republice jsou krásné gotické
hrady a kláštery. 11. Politici (politikové) z Evropy přijedou do Berlína na kongres. 12. Kurzy budou
každý týden. 13. Tady budou stát nové domy. 14. Profesoři dnes musí jít na schůzku k děkanovi. 15. Angličané (Angličani) rádi jezdí do Itálie a do Španělska. 16. Staré domky stojí uprostřed vesnice. 17. Kamarádi přijdou dnes večer na návštěvu. 18. Reportéři o tom budou mluvit v
televizi. 19 Norové budou mít referendum. 20. Šéfové vlád budou o tom diskutovat. 21. Sousedé
mají na nás zlost. 22. Italové bydlí v tomto hotelu, Arabové jinde. 23. Hosté se dobře baví.
b) 1. Tu knihu mám od sester. 2. Do divadel chodím rád, ale do kaváren nechodím často. 3. Je
tam několik cest. 4. V obchodě musím koupit deset housek. 5. Od babiček jsem dostal dobré
koláče a víno. 6. Nesmíš se dívat z oken. 7. Můžete mi odpovědět na několik otázek? 8. K těmto
problémům se vrátíme v dalších číslech magazínu. 9. U pokladen v samoobsluze je vždycky fronta
na košíky. 10. Fakulta má pět pater. 11. Ve které z učeben bude náš seminář? 12. Mnoho sekretářek mluví nepěkně o svém šéfovi. 13. V obchodě mají několik typů válend. 14. Jedna z ledniček
není dobrá. 15. Mám několik plánků Prahy. 16. Musím vzít nákup z tašek. 17. V ledničce je
několik kousků koláče. 18. Ze schůzek s Irenou se vrací pozdě v noci. 19. Na nádraží je několik úschoven. 20. Hoši tam nemůžou jít bez maminek a tatínků. 21. Mám jen několik korun a
eur. 22. V Praze je mnoho bank. 23. Sním jen několik sušenek a vypiju jen několik šálků čaje.
c) 1. O jejich stanoviscích nic nevím. 2. Kdo bydlí v nových domech a domcích? 3. Ve vlacích a
autobusech je vždycky plno lidí. 4. Víš něco o městech a městečkách na Moravě? 5. O hoších už
neuslyšíš nic. 6. V parcích se nerad procházím, chodím v lesích. 7. V neděli pojedeme na výlet
po českých gotických hradech. 8. Často hovoříme o německých autorech románů a o literárních
kriticích. 9. O otázkách a problémech studentů dnes nebudeme mluvit. 10. Tato studie je o
dnešních politicích a diplomatech. 11. Bohužel, v řekách se nemůžeme koupat. 12. Prodávají
to po kouscích/kouskách, nebo po krabičkách? 13. Praha leží na březích řeky Vltavy. 14. Píše
o klasicích české literatury. 15. Musíte se stále bavit o doktorech? 16. Hosté bydlí v drahých
hotelích (hotelech). 17. Přinesl v sáčcích (sáčkách) rohlíky a koláče. 18. V teplákách (teplácích)
nemůžeš chodit po ulici.
d) 1. Pražané (Pražani) jezdí do práce auty. 2. Musíš vrátit knihy do knihoven. 3. Na stolech
stojí krásné vázy. 4. Koupím rohlíky a housky, pro párky musíš jít odpoledne. 5. Prodavačka
mi ukazuje několik pyžam. 6. Co říkáš novým botám a šatům? 7. V taškách mám jenom piva a
minerálky. 8. Musím poslat pohled kamarádům. 9. U stolů uprostřed sedí několik slečen a pánů.
10. V samoobsluhách si musíme vždycky vzít košíky. 11. Ve městě je mnoho obchodů, bank a
pošt. 12. Mám už málo českých korun, musím si vyměnit eura za koruny. 13. Karlova univerzita
má několik fakult. 14. To představení hrají v pražských divadlech. 15. V třídách sedí studenti u
malých stolků. 16. V knihovně jsou na stolech stolní lampy. 17. Každý den kupuje cigarety.
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5. francouzští občané, německé ženy, anglická města, české hotely, američtí politici, norské
profesorky, švédské hrady, pražští demokraté, berlínští ministři, rakouská městečka, francouzské
lesy, němečtí studenti, anglické studentky, česká auta, americké domy, norští profesoři, švédské
učitelky, pražské kostely, berlínští klasici.
6. 1. Jací jsou doktoři? Doktoři jsou dobří. 2. Jací jsou Španělé? Španělé jsou hezcí. 3. Jací jsou
manželé? Manželé jsou šťastní. 4, Jaké jsou problémy? Problémy jsou velké. 5. Jací jsou studenti? Studenti jsou pokročilí. 6. Jaké jsou ledničky? Ledničky jsou italské. 7. Jaké jsou kostely?
Kostely jsou barokní. 8. Jaké jsou hotely? Hotely jsou drahé. 9. Jaká jsou města? Města jsou
klidná. 10. Jaká jsou pyžama? Pyžama jsou bavlněná. 11. Jaká jsou saka? Saka jsou hnědá. 12. Jaké
jsou budovy? Budovy jsou secesní. 13. Jaké jsou knihy? Knihy jsou zahraniční. 14. Jací jsou hosté?
Hosté jsou spokojení. 15. Jaké jsou romány? Romány jsou působivé. 16. Jaké jsou slečny? Slečny
jsou krásné. 17. Jaká jsou auta? Auta jsou moderní. 18. Jaké jsou přednášky? Přednášky jsou
volitelné. 19. Jaké jsou byty? Byty jsou útulné. 20. Jací jsou psi? Psi jsou silní. 21. Jací jsou kritici?
Kritici jsou nadšení. 22. Jací jsou kamarádi? Kamarádi jsou vtipní.

7.
a) 1. Diskutujeme s americkými studenty. 2. Bratři jsou ještě svobodní, ale sestry jsou už
vdané. 3. To jsou české koruny. 4. Fotografujeme pražské památky. 5. Na českých univerzitách
studují i němečtí studenti. 6. Chceme vidět film o anglických gotických klášterech. 7. Velkými
okny vidíme do parku. 8. Dnes si obléknu černé šaty. 9. Na malých stolcích stojí vázy. 10. Mítink s
plzeňskými občany bude zítra. 11. O určitých problémech nebudu hovořit. 12. Rád se procházím
v krásných, tichých lesích. 13. Nevíš, kde jsou v Praze Židovské hřbitovy? 14. Dvě kamarádky jsou
rozvedené. 15. Má rád drahé kravaty. 16. Zítra bude diskuse se známými reportéry. 17. Večer
tam půjdu v dlouhých šatech, krátké šaty dám sestře. 18. Ti hoši jsou velice šikovní. 19. Půjdeme
na procházku s německými kamarády. 20. Večer vypiju dvě plzeňská piva. 21. Co je v malých
modrých krabičkách? 22. Studenti mají seminář v malých, ale světlých učebnách. 23. Kamarádky
jsou dnes smutné. 24. Jde dlouhými chodbami. 25. Co říkáš současným problémům? 26. Já a
manžel spíme na velkých válendách.
b) 1. To jsou hlavní problémy. 2. Bavíme se se zahraničními hosty. 3. Rádi jezdíme v moderních autech. 4. Musíme jet pro obchodní partnery. 5. V Praze je hodně secesních budov. 6. Rád
nakupuju v obchodních domech. 7. V příštích týdnech mám hodně práce. 8. Jogurty jsou v
chladicích boxech. 9. Na psací stoly musíme dát stolní lampy. 10. Ráda se obléká do moderních
a elegantních šatů. 11. Nerad mluví o studijních problémech. 12. Nechce nic mít s korpulentními
ženami. 13. To všechno budeš studovat v základních kurzech. 14. S jeho velkými problémy se
nedá nic dělat. 15. Zítra bude schůzka se zahraničními diplomaty.
c) 1. Nechci bydlet v drahých hotelech, pojedu do nových studentských kolejí. 2. V příštích
dnech navštívíme známá města na jižní Moravě. 3. Ve volitelných přednáškách mluvíme o současné české literatuře a francouzském postmoderním románu. 4. Kdo bydlí v útulných bytech
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ve druhém patře? 5. Hnědé boty k modrému saku a šedým ponožkám nemůžeš mít, není to
hezké. 6. S italskými studenty budeme hovořit o italské architektuře. 7. V příštím týdnu budou
hezké dny, ale bude silný jižní vítr. 8. S nadšenými hosty pojedu zítra do vinných sklepů do malého
městečka na jižní Moravu. 9. O jeho současných studijních problémech nic nevím, musím se
zeptat jeho dobrého kamaráda. 10. Rád vypiju několik malých skleniček červeného vína. 11. V
pražských barokních kostelech je mnoho krásných soch. 12. Musíme dát bílé víno do chladicích
boxů. 13. Současnou gramatiku a starší literaturu budete studovat v základních kurzech, historii
v kurzu pro pokročilé studenty. 14. Pro moravské svatby je typická velká hostina. 15. Hovoří s
tím starším pánem o berlínských památkách. 16. Chci si koupit bílé bavlněné prádlo a tmavě šedé
ponožky. 17. Nerozumím současným moderním románům, ale rád čtu starší literaturu. 18. Na
královské cestě v Praze můžeš vidět mnoho starých gotických a barokních domů.

8. 1. Musíme navštívit starou tetu. 2. Chceme jim dát novou otázku. 3. Nemůžu najít hnědou botu. 4. O velkém problému nic nevíme. 5. To je hezká slečna! Nechodíme často na
výstavu. 6. V pražském kostele je krásná socha. 7. V obchodném domě této firmy je mladá a
hezká prodavačka. 8. Nechceme ochutnat českou cigaretu. 9. Na velkém stole stojí sklenička
a minerálka. 10. Musím vám dát ochutnat moravské víno. 11. Chceme si pohovořit s českou
učitelkou. 12. Co říkáte nové knize? 13. Hrají často v americkém filmu. 14. Svatba je v kostele
i na obecním úřadě. 15. Dívá se velkým oknem na kamaráda, jak si hraje. 16. Koupíme novou
válendu? 17. V nové ledničce můžete mít salám celý týden a bude dobrý.

9. 1. Diskutuji s profesory o nových knihách. 2. Jezdím do práce vlaky a autobusy. 3. Sestry
chodí často do pražských divadel. 4. Malí bratři si hrají s kamarády v parcích. 5. Staré židovské hřbitovy jsou nedaleko. 6. O nových studentech nic nevím. 7. Na přednáškách sedím vedle
kamarádek. 8. Ukážu ti krásné obrazy. 9. Ti hoši jsou dobří kamarádi. 10. V patrech jsou nové
koupelny a záchody. 11. Malí hoši tam můžou jít jen s maminkami a s tatínky. 12. Před domy
stojí nová moderní auta. 13. Musíš mi dát ochutnat moravská vína. 14. Nevím, kde mám modré
ponožky. 15. Líbí se ti hnědé kravaty? 16. Co říkáš novým americkým filmům? 17. Na koncertech budou hrát slavné sonáty od Ludwiga van Beethovena. 18. Na Moravě jsou o svatbách tradiční velké hostiny. 19. Spím na velkých válendách. 20. To jsou známí autoři. 21. Musíš si koupit
nová pera. 22. Psychotronici říkají, že jsou to neznámé síly. 23. Dobří demokraté (demokrati)
musí o problémech rasismu přemýšlet.
10. 1. Je už dlouho ženat. 2. Jsem moc šťastna, že mám dobrého přítele. 3. Rádi (rády) o tom
s vámi budeme diskutovat. 4. Maminka s babičkou jsou strašně rády, že jsi jim napsal. 5. Jsme
nadšeni, že můžeme jet na tu svatbu. 6. Proč jsi tak smutna, Kláro? 7. Ten muž je v celém městě
znám jako dobrý reportér. 8. Pane profesore, jste spokojen s mou prací? 9. Jsem si tím naprosto
jist. 10. Nesmíš být smutna, maminko!
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11. 1. Musím se zeptat pana vrátného, kde je institut slavistiky. 2. To jsou dobří známí
našeho Karla. 3. Dnes jdu na návštěvu ke známým. 4. Zítra uvidím našeho společného známého. 5. Pojedu na návštěvu k naší blízké příbuzné. 6. Zítra to příbuzným řeknu. 7. Na svatbu
přijdou i vzdálení příbuzní. 8. Musím to vrátit paní vrátné. 9. Bez známých nejsme šťastni. 10. Se
známým naší Ireny už nebudu mluvit. 11. Nemluví s příbuznými. 12. Rád zase uvidím vaše příbuzné.

13. 1. Musím jít ještě nakoupit, protože dnes večer čekám návštěvu. 2. Přijde ke mně moje
přítelkyně Irena a dva známí. 3. Znám je od svého příjezdu do Prahy před dvěma týdny. 4. Irena
studuje na univerzitě slavistiku a zajímá se zvlášť o současnou českou gramatiku. 5. Thomas a
Andreas jsou němečtí studenti z Berlína. 6. Mluví ale velmi dobře česky a studují zde českou
a polskou literaturu.  7. Ještě nevím, co mám nakoupit. 8. Možná (snad) láhev červeného a
láhev bílého vína. 9. Irena říká, že si večer ráda dá (dává) dvě skleničky červeného vína. 10. Moji
(mí) přátelé a já ale rádi pijeme bílé víno. 11. Potřebuji ale také sušenky, kávu, koláč, čaj a citrony. 12. Thomasovi koupím anglické cigarety a Ireně ještě dvě tabulky čokolády. 13. Musím si
pospíšit, protože už je pět (hodin) a známí přijdou v sedm (hodin).  14. Rád/ráda chodím nakupovat. 15. Protože dnes čekám návštěvu a potřebuji toho spoustu, jedu (pojedu) k obchodnímu
domu autem. 16. Za obchodním domem je velké paroviště, tam tedy můžu dobře zaparkovat
(parkovat). 17. V přízemí je velké oddělení potravin. 18. Zde (tady) nejprve koupím pečivo, tj.
deset rohlíků, jeden tmavý a jeden světlý chléb (chleba) a pět kousků koláče k snídani. 19. Z chladicího boxu si vezmu sýr, salám, párky a krabičku mléka. 20. Nesmím zapomenout, že si zítra k
obědu chceme dát kachnu. 21. Vím, že potřebuji také hořčici, olej a sůl, dále pak balíček čaje a
kávy a smetanu do kávy. 22. Z regálu u stěny si vezmu ještě deset lahví piva, pět lahví minerálky,
jednu láhev červeného a jednu bílého vína. 23. Nákup zaplatím u pokladny. 24. Protože moje
taška je velmi těžká, odnesu ji nejprve do auta. 25. Potom se vrátím do obchodního domu a
půjdu do prvního poschodí, kde prodávají prádlo.

Lektion 11
2. 1. Má jednu velmi dobrou kamarádku a jednoho kamaráda. 2. Mluví o jednom dobrém
německém filmu a jedné zajímavé knize. 3. Pořád si to jedno slovo nemůže zapamatovat. 4. Jde
k jednomu profesorovi a jedné docentce na konzultaci. 5. Studuje na jedné dobré a drahé
škole. 6. Nemůže najít jednu botu. 7. Ten obchod stojí na jednom náměstí. 8. Nemůžeš telefonovat za jednu korunu. 9. V jednom regálu stojí staré knihy. 10. Není spokojený jen s jednou
lahví vína. 11. V ledničce leží krabička s jedním sýrem. 12. Ve městě je jenom jedno divadlo.

3. 1. Oběma textům rozumí dobře. 2. Po dvou přednáškách máme ještě seminář. 3. Před
oběma obchody je dlouhá fronta. 4. Nese nákup ve dvou taškách. 5. Půjdeme do dvou velkých
obchodů. 6. V ledničce mám jen dvě papriky. 7. Na obou regálech stojí knihy. 8. Zítra půjdeme
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k dvěma známým. 9. Sníš oba rohlíky? 10. Náš syn si hraje s dvěma kamarády. 11. Obě kravaty
jsou hezké.

4. pět domů, čtyři okna, devět eur, padesát pět (pětapadesát) knih, dva obchody, osmnáct časopisů, dvacet pět (pětadvacet) konzerv, tři jablka, dvanáct kin, třicet jedna (jed(e)natřicet) studentů, osmdesát šet (šestaosmdesát) korun, jedna socha, dvě rádia, patnáct plakátů.

7. 1. Pokoj bude stát dvaadvacet (dvacet dva) až devětadvacet (dvacet devět) eur. 2. Do kurzu
chodí okolo deseti studentů. 3. Náš lektor má konverzaci od dvou do čtyř hodin. 4. Vidíš ten
dům se šesti velkými okny? 5. Vlak přijede za patnáct minut. 6. Vezmeme si ještě jednu nebo
dvě konzervy. 7. Na stole leží krabička s pěti sýry. 8. Ve třídě sedí dvacet šest (šestadvacet)
žáků. 9. Mám u sebe jen sto padsesát pět (sto pětapadesát) korun. 10. Přijíždí vlak s dvaadvaceti (dvaceti dvěma) vagony. 11. V té knihovně je dvacet pět tisíc pět set (pětadvacet tisíc pět
set) knih. 12. Na pěti stech stranách románu najdeš mnoho zajímavého. 13. Do toho obchodu
nemůžeš jít jen s dvěma sty korunami (dvěma sty korun).

9. 1. V knihovně můžeme číst mnoho českých časopisů. 2. Do kolika hodin zůstane tvůj syn
venku? 3. Musíš se spokojit s málem. 4. Máme doma dost vína pro naše hosty? 5. Pro tolik hostů
to je málo. 6. V téhle ulici je několik kin. 7. Můžeš si vybrat z několika nových knih. 8. Vezmu
si asi čtvrt koláče. 9. Není zdravé jíst hodně masa. 10. Chceš trochu čaje? 11. Po několika hodinách odpočinku se budeš cítit dobře. 12. V jeho románu je jen málo nového. 13. Mám rád šálek
dobré kávy. 14. K večeři si můžeš vzít pět deka šunky a kousek sýra. 15. Na stole stojí láhev
vína. 16. Jestli máš hlad, je tu ještě kousek chleba a krabička sýra. 17. Přinesu dvě sklenice limonády. 18. Máme ještě v kuchyni krabičku čaje?

11. 1. V této/téhle knize najdete mnoho zajímavého, zvláště na straně dvě stě. 2. Vždycky
vypadá velmi smutně, když ho kritizuješ. 3. Můžete mi prosím přinést ještě šálek čaje a kousek
koláče? 4. Musím ještě koupit kilo jablek, pár (několik) banánů a šest obložených chlebíčků. 5. Náš
syn si hraje venku ještě se dvěma kamarády. 6. Jsem velmi zvědavý (zvědavá), kde letos (tento rok,
v tomto roce) strávíme dovolenou. 7. V těchto časopisech je bohužel jen málo nového. 8. Tato tři
křesla jsou velmi pohodlná, můžeme je koupit. 9. Příští týden máme ještě tři přednášky, potom
musím dokončit dvě domácí práce a připravit referát. 10. Na stole máme: láhev vína, tři šálky
kávy, sklenici marmelády, deset deka šunky a sýra a pět housek (rohlíků). 11. V obou regálech
jsou (stojí) jen knihy. 12. Sníš obě dvě jablka? 13. Tento kurz navštěvuje asi deset studentů (Do
tohoto kurzu chodí asi deset studentů). 14. Vlak přijede za patnáct minut. 15. Není zdravé jíst
mnoho masa.
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Lektion 12
1. třetí pokoj nalevo, osmé slovo zprava, desátý den v měsíci, patnáctá strana, čtrnáctý den,
sedmnáctý dům v ulici, devatenáctá kniha, třiadvacáté (dvacáté třetí) cvičení, třicátý student,
pětatřicátý (třicátý pátý) týden, čtyřicátý rok, jedenapadesátý (padesátý první) víkend, sedmdesáté auto, po třinácté hodině, před osmnáctou hodinou, kolem třiadvacáté (dvacáté třetí) hodiny.
Už vidím prvního studenta a první studentku. Musíte ještě přeložit druhou, třetí a pátou větu.
Vlak do Mnichova jezdí každou čtvrtou hodinu. Studuje už v šestém semestru. Teď čteme sedmou
a osmou lekci. Je to jeho desátá návštěva Prahy.

7. První autobus jede v 5.30, poslední autobus ve 23.25. Vzpomínáš ráda na minulý výlet? Přiští
měsíc pojedu do Curychu (Zürich). První den v týdnu je pondělí, poslední den je neděle. V metru
slyšíme: přiští stanice Muzeum.

8. 1. Jemu nerozumím. 2. Směje se na něho/něj. 3. Musíme jím šetřit, máme ho doma málo. 4. Jí
určitě porozumíte. 5. Před odjezdem do Mnichova se s ní ještě musím rozloučit. 6. Velmi si ho
vážíme. 7. Určitě se jí zúčastníme. 8. Velmi mu děkujeme za milý dopis. 9. Bojím se ho. 10. Jí
věřím všechno. 11. Musíš si ho víc všímat. 12. Vysmívá se jí, že se bojí. 13. To se týká jen jeho a jí.

9. 1. Posloucháš často hudbu? 2. Karlovi můžete věřit. 3. Rozumíš dobře tomu cvičení? 4. Snad
zítra potkáme našeho strýčka. 5. Rozloučíme se s dědečkem a babičkou. 6. Divíme se jeho znalostem češtiny. 7. Děkujeme za krásné dárky. 8. Zúčastníte se výletu do Prahy? 9. Pavel se zabývá
bohemistikou. 10. Není hezké vysmívat se tomu, kdo se splete. 11. To nezávisí na mně.

10.
1. Našeho souseda často potkáváme v parku. V parku často potkáváme našeho souseda.
2. Smějeme se vtipnému představení v našem novém divadle. V našem novém divadle se smějeme vtipnému představení.
3. Eva se chlubí svým novým svetrem.
4. Musíme se už bohužel rozloučit s naším bratrancem Karlem. Bohužel se už musíme rozloučit
s naším bratrancem Karlem.
5. Mamince vadí, když mám cigaretu.
6. Vážíme si našeho nového učitele. Našeho nového učitele si vážíme.
7. Proč nešetříš chlebem?
8. To se tě přece také týká. Tebe se to přece také týká.

11. 1. Počkám na tebe (Budu na tebe čekat) od tří do čtyř (hodin) v obchodním domě. 2. Kolik
vlaků jezdí mezi osmou a jedenáctou do Brna? 3. Vrátíme se ještě před desátou (hodinou). 4. Vlak
přijede do Prahy až před pátou (hodinou). 5. Za půl hodiny budu (jsem) zase doma, potom
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s tebou můžu mluvit. 6. Každý tisící návštěvník výstavy dostane (obdrží) malý dárek. 7. Thomas chce jet příští týden se svou přítelkyní do Karlových Varů (Var), proto hledá v jízdním řádu
výhodné autobusové spojení. 8. Pojedou do Ostravy autobusem, který z autobusového nádraží
odjíždí v půl deváté. 9. Zúčastníš se také toho (tohoto/tohohle) výletu? 10. Rád (ráda) poslouchám moderní hudbu. 11. Bohužel se už musíme s vámi rozloučit, je už pozdě. 12. Nevadí ti
(neruší tě) to rádio? 13. Musíte se ještě zabývat tim novým úkolem. 14. Bohužel mu nerozumím. 15. České gramatiky se nebojíme (z české gramatiky nemáme strach). 16. Pana Meyera si
velmi vážíme.

Lektion 13
1. 1. V kuchyni máme vařič (vařiče). 2. V restauraci budeme obědvat s přítelem (přáteli). 3. Často
mluví o bratranci (bratrancích). 4. Musím ještě koupit chlapci (chlapcům) čokoládu. 5. V
tomto pokoji bydlí Němec (Němci). 6. Nevidíš někde klíč (klíče) od domu? 7. Co dáte zeťovi
(zeťům)? 8. Už se těšíme na strýce (strýce). 9. Práce poslance (poslanců) je nelehká. 10. Řekne
to řidiči (řidičům). 11. Nevím nic o události (událostech) z Prahy. 12. Na stanici (stanicích) čeká
touto dobou mnoho studentů na autobus. 13. Co říkáš informaci (informacím) o studijním
pobytu v Olomouci? 14. Na hory nemůžete jet bez čepice (čepic). 15. Prádlo a šaty jsou ve
skříni (skříních). 16. Sestřenici (sestřenicím) nebudeme nic říkat. 17. Knihy uklidíme do police
(polic). 18. Autobus jede až ke koleji (kolejím). 19. Nevěřím jeho řeči (řečem). 20. Mnoho aut
parkuje na ulici (ulicích). 21. Prodávají zde víno v láhvi (lahvích), ne ze sudu. 22. Musím koupit
dceři (dcerám) nové běžky. 23. Nerozumím cvičení (cvičením) na straně 5. 24. Potřebuju potvrzení (potvrzení). 25. Ve středu města je na parkovišti (parkovištích) vždycky mnoho aut. 26. Na
tu knížku se musíš zeptat v knihkupectví (knihkupectvích) u fakulty. 27. Nevím nic o jeho dobrodružství (dobrodružstvích) v Africe. 28. Vlak nestaví na nádraží (nádražích) v Berlíně. 29. Musíte
s pozváním (pozváními) k večeři ještě chvíli počkat. 30. Na nábřeží (nábřežích) Vltavy v Praze
stojí secesní domy.

2.
1. 
půjdu tam bez: unaveného bratrance (unavených bratranců), dobrého přítele (dobrých přátel),
domácího cvičení (domácích cvičení), důležité informace (důležitých informací), důležitého
potvrzení (důležitých potvrzení)
2. vyprávíme to: šťastné sestřenici (šťastným sestřenicím), pražskému strýci (pražským strýcům),
zvědavé přítelkyni (zvědavým přítelkyním), novému učiteli (novým učitelům), zoufalému manželovi (zoufalým manželům), malému chlapci/chlapcovi (malým chlapcům), unavenému řidiči/
řidičovi (unaveným řidičům)
3. navštívíme: barokní palác v centru města (barokní paláce v centru města), informační kancelář
(informační kanceláře), divadelní představení (divadelní představení), studentskou kolej (studentské koleje), pražskou restauraci (pražské restaurace), výběrový seminář (výběrové semináře)
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4. Vokativ: pane poslanče (páni poslanci), milý příteli (milí přátelé), milá přítelkyně (milé přitelkyně)!
5. informujeme se o: důležité stanici (důležitých stanicích), výběrovém semináři (výběrových
seminářích), místním parkovišti (místních parkovištích), drahém koberci (drahých kobercích),
autobusovém spojení (autobusových spojeních), zahraniční události (zahraničních událostech)
6. nevíme, co dělat s/se: starou policí (starými policemi), elektrickým vařičem (elektrickými
vařiči), zlým nepřítelem (zlými nepřáteli), velkou skříní (velkými skříněmi), zoufalým mužem
(zoufalými muži), komplikovaným cvičením (komplikovanými cvičeními), malým klíčem
(malými klíči)

3. 1. Ve dnech pátého a šestého září bude v aule školy výstava. 2. V létě jsou dny/dni
dlouhé. 3. Za pět dnů/dní už budu všechno vědět. 4. O tom dnu/dni nerad mluvím. 5. Mám
napsat reportáž o dnech německé kultury v Praze. 6. Co celé dny/dni děláš? 7. Ve dne chodím
na dlouhé procházky a večer tancovat. 8. Za několik dnů/dní se vrátím zpátky. 9. V tento den se
zase uvidíme. 10. První dny/dni o prázdninách jsem strašně unavený a jenom spím. 11. Neví, co
ještě bude dělat v příštích dnech. 12. Bude to bez dvou dnů/dní měsíc, co se známe.

4. 1. Sedíme na kameni/kamenu (kamenech). 2. Dům je v plamenech. 3. V předsíni je několik hřebenů. 4. Nesmíš mít při jídle lokty na stole. 5. Z tohoto pramene se nesmí pít. 6. V
Krkonoších se půjdeme podívat k pramenům Labe. 7. Uděláme si horskou túru po hřebenech
Krkonoš. 8. Sedíme na kmeni/kmenu (kmenech) a odpočíváme. 9. Pod kořenem (kořeny) je
spousta mravenců. 10. Má hlavu jako z křemene. 11. V lázních Karlovy Vary je dvanáct pramenů. 12. Mouku z ječmene/ječmena nekupuju.
5. 1. Zítra to musíme říct dceři. 2. Nesmíte doma zapomenout žádnou věc. 3. V krásném
pokoji nahoře bydlí zahraniční host. 4. O důležité zahraniční události nás budou informovat
až večer. 5. Doma vás očekává nemilé překvapení. 6. To je jen hloupost. 7. Do poslední chvíle
nebudete vědět, kdo je přítel a kdo nepřítel. 8. Mají obdivuhodnou vlastnost. 9. S malým klíčem nemohou skříň otevřít. 10. Zde může lyžovat jen dobrý lyžař. 11. Slibujeme vám, že vám
novou publikaci koupíme hned zítra. 12. V literárním semináři budeme studovat román známého
německého spisovatele. 13. Jíme rádi moravský koláč. 14. Znáte místní tradici?

6. 1. Němci přijedou dnes, Španělé až zítra. 2. Páni poslanci, nemůžete celý den jen diskutovat. 3. Přátelé na vás už čekají. 4. Vítězi/vítězové dostanou nové publikace od známých českých
spisovatelů. 5. Líbí se nám barokní skříně a židle. 6. Ve sváteční dny/dni si moji/mí přátelé z
Moravy stále ještě oblékají kroje. 7. Můžeme u vás dostat informace o studijních plánech? 8. Jeho
strýcové, tety, bratranci a sestřenice bydlí v malých vesnicích. 9. Stojíme poprvé na stupních
vítězů. 10. Jsou v Berlíně nějaké kopce? 11. Lahve stojí na policích. 12. Líbí se vám studentské
práce? 13. To si můžete přečíst v pracích od I. Kanta. 14. Milé přítelkyně, my víme, že jsou to
nepříjemná překvapení. 15. Manželé/manželové na nás už určitě čekají.
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7. 1. Telefonuji s tím známým poslancem. 2. Bakalářskou práci určitě dopíšu do pěti dnů/
dní. 3. Stojí u dveří do bytu. 4. Potřebuji trochu soli. 5. Ta kniha je na té velké polici u kamen. 6. O
zahraničních událostech nic nevím. 7. Budu ho hledat v jedné restauraci. 8. Vím to z jeho
pamětí. 9. Parkoviště taxi jsou všude na velkých náměstích nebo na hlavních ulicích. 10. Zajímám se o moravské tradice. 11. Mluvím s novými učiteli na češtinu a matematiku. 12. Bydlím v
jedné malé vesnici. 13. Půjdu tam s oběma přáteli. 14. Ten plakát je v pokoji nad postelí. 15. To
je překvapení pro otce. 16. Ty dopisy mám od obou přítelkyň. 17. Chci si koupit nové běžky a
hole. 18. Do parku jdu se svou dcerou, sestrou a dvěma neteřemi.

8. 1. Kde jsou moje (mé) nové brýle? 2. Co koupíš své dceři k narozeninám? 3. Chtěl(-a) bych
své dceři darovat (dát) nové kalhoty. 4. Na to potřebuješ velké kleště. 5. Ty černé šaty se mi velmi
(moc) líbí. 6. Co čteš v novinách? 7. Chtěl(-a) bych si vypůjčit (půjčit) nové publikace o dějinách
Německa. 8. Když mám ještě dnes ten koláč upéct, musíš jít ještě pro kvasnice (musíš mi ještě dojít
pro kvasnice). 9. Máš už něco pro své dcery a sestřenice k Vánocům? 10. O jarních prázdninách
bych chtěl(-a)/chci jet do Krkonoš, v hotelu Merkur nám rezervují dva velké pokoje. 11. Můžeš
mi půjčit své staré běžky? 12. Máš moc (hodně, mnoho) peněz? 13. Můžeš prosím otevřít ty
dveře? 14. Teď ho nemůžeš (nesmíš) navštívit, má spalničky a leží v posteli. 15. Řekneš to rodičům
nebo si to necháš pro sebe? 16. Těmito malými klíči nemůžu ty velké skříně otevřít. 17. Jsem rád(-a), že mám všude dobré přátele. 18. V těchto lázních je dvanáct různých pramenů. 19. Sedíme
na kameni a povídáme si. 20. Doma vás očekávají (na vás čekají) nemilá překvapení. 21. O nejdůležitějších politických událostech nás budou informovat až dnes večer. 22. Co bude v příštích
dnech dělat, ještě neví. 23. Dnes večer čtou mladí čeští spisovatelé ze svých knih.

Lektion 14
2.
a) 1. Napsal/-a/-i/-y jste to dobře. 2. Ženy přišly první. 3. Zrcadla byla rozbitá. 4. Sestřenice četly
zajímavou knihu. 5. Bydleli/-y jsme tam dva roky. 6. Rodiče se vrátili až večer. 7. Obě rodiny strávily neděli společně. 8. Prezidenta vítaly tisíce lidí. 9. Kde jste na nás čekal/a/i/y? 10. Před školou už stálo dvanáct studentů. 11. Celý den pršelo. 12. Prodavačky po práci odpočívaly. 13. Na
stole stály dvě láhve vína. 14. Dvě kina v našem městě hrála staré filmy. 15. Noviny o tom ještě
nepsaly. 16. Obě skupiny studentů se už vrátily. 17. Mluvili o tom v rádiu. 18. V ledničce bylo
pět sklenic s marmeládou.
b) 1. Lyžaři i lyžařky byli spokojení. 2. Kam běželi/-y Jana a Petr? 3. Maso i máslo zůstaly v ledničce. 4. V tom domě bydlela/-i moje babička a dědeček a potom i moji rodiče. 5. Auta a autobusy se blížily k Praze. 6. U stolu seděly/-i dvě ženy a jeden muž; pili kávu a jedli koláče. 7. Matka
a její dvě přítelkyně se procházely po nábřeží. 8. Můj syn a dcera chodili do školy v Brně.
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3. 1. Neměli čas. 2. Uklízela (jsi) v našem pokoji? 3. Kde stál ten hrad? 4. Ukazoval mi své
knihy. 5. Co (jsi) kupovala v obchodě s potravinami? 6. Naše babička nosila dlouhé šaty. 7. Bála
(jsem) se, že přijdu pozdě. 8. Otec vedl syna do školy. 9. Opakovali to těžké cvičení? 10. Děkovali
přátelům za pěkný dárek. 11. Jana se česala čtvrt hodiny. 12. Jak dlouho (jsi) studoval českou
gramatiku? 13. Eva a Karel zpívali.

4. 1. Když jsem ráno vstal(-a), bylo už dost pozdě. 2. Rychle jsem se oblékl(-a), umyl(-a) se a
vyčistil(-a) si zuby. 3. Pak jsem si uvařil(-a) kávu, vypil(-a) jsem ji a snědl(-a) jsem rohlík s máslem. 4. Potom jsem si musel(-a) připravit ještě několik věcí do tašky. 5. Pak jsem pospíchal(-a) na
autobus. 6. Kus cesty jsem běžel(-a). 7. Přišel (přišla) jsem na stanici na poslední chvíli. 8. Autobus právě přijížděl. 9. Nastoupil(-a) jsem a jel(-a) (jsem) tři stanice, potom jsem vystoupil(-a) a
šel (šla) kousek na metro. 10. Naštěstí jsem nečekal(-a) moc dlouho. 11. Nakonec jsem všechno
stihl(-a) /stihnul(-a) a přišel (přišla) jsem do práce včas.

5. 1. Zavřel (zavřela) jsi už okno? 2. Pořád se mě na něco ptal. 3. Úplně jsem na to zapomněl(a)/ zapomenul(-a). 4. Koupil(-a) sis tu novou gramatiku? 5. Už mi to prominula. 6. Rozhodli/-y jsme se odjet na venkov. 7. Znali ji dlouho. 8. Včera si vzala nové šaty, protože šla do
divadla. 9. Viděli/-y jste Petra ve škole? 10. Celý večer četly noviny. 11. Marie se v létě pěkně opálila. 12. Zase jsem se spletl(-a). 13. Dlouho jsme se smáli/-y. 14. Loučili se (rozloučili se) s tetou
před domem. 15. Jak často jste navštěvovali/-y babičku? 16. Lekli (leknuli) se, protože najednou
zazvonil zvonek. 17. Eva nedávala ve škole pozor.

6. 1. Zeptal(-a) jsem se na cestu. 2. Už zase pršelo. 3. Čekal(-a) jsem tady dvě hodiny. 4. Vyprávěl(-a) o výletu do hor. 5. Obul(-a) jsem si nové boty. 6. Zaplatil(-a) jsem ten účet hned. 7. Kdy
jste si odpočinul(-a/-i/-y)? 8. Eva se brzo uklidnila. 9. Přivolali/-y jsme taxi. 10. Kdo zaplatil za
jízdu? 11. Koupil(-a) jsem si ještě čaj a cukr. 12. Moji rodiče přišli až za hodinu. 13. Budík zazvonil
v šest hodin. 14. Uvařil(-a) jsi to maso? 15. Vyprovodil(-a) jsem tetu na nádraží. 16. Tu přednášku
jsme nestihli/-y. 17. Chtěl(-a) jsem ještě napsat jeden dopis. 18. Sedli/-y (sednuli/-y) jsme si do
třídy. 19. V které stanici jste nastoupil(-a/-i/-y)? 20. Objali se. 21. Jana se bála jít domů. 22. Sestra četla zajímavý román. 23. Kam jsi ho vedl(-a)? 24. Přinesl(-a) jsem ti tu knihu. 25. Kdy ses
rozhodl(-a) (rozhodnul/rozhodla)? 26. Karel si oblékl (obléknul) nové sako. 27. Přijal(-a/-i/-y) jste
ty peníze? 28. Někdy jsme se koupali/-y v řece. 29. Snědl(-a) jsi to jablko?
8. 1. Rozuměl(-a) jste mu? 2. Chtěl(-a) jste něco říct? 3. Kdy jste se vrátil(-a)? 4. Napsal(-a) jste
mu dopis? 5. Čekal(-a) jste dlouho? 6. Vzal(-a) jste si kávu? 7. Zavřel(-a) jste okno? 8. Koupil(-a)
jste si novou kravatu? 9. Co jste mu poradil(-a)? 10. To jste jistě ještě neviděl(-a). 11. Našel (našla)
jsi tu knihu? 12. Pozval(-a) jste také pana profesora?

9. 1. Včera jsme viděli Evu. Evu jsme viděli včera. 2. Nepřetržitě jsem spala deset hodin. V úterý
jsem nepřetržitě spala deset hodin. 3. Pomalu se blížilo ráno. Ráno se blížilo pomalu. 4. Pilně
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jsem cvičil každý den. Každý den jsem pilně cvičil. 5. Včera jsem jim to řekla ještě jednou. Ještě
jednou jsem jim to řekla včera. 6. Loni jsem je přivítal s velkou radostí. S velkou radostí jsem
je loni přivítal. 7. Opravdu jste včera byli na výletě? Včera jste opravdu byli na výletě? 8. Celý
večer jsme se smáli jeho slovům. Jeho slovům jsme se smáli celý večer. 9. Už před hodinou jsem
si objednal jídlo. Jídlo jsem si objednal už před hodinou. 10. Celý večer jsem se radoval z toho
dárku. Z toho dárku jsem se radoval celý večer. 11. Rychle jsme vypili jen jeden šálek čaje. Vypili
jsme rychle jen jeden šálek čaje.

10. 1. Ptal jsem se ho na to už třikrát./Už třikrát jsem se ho na to ptal. 2. Co jsi dělal včera ve
škole? 3. Už jste dnes četli noviny? 4. Kdy jste se vrátili do Prahy? 5. Na tom koncertě jsem se
vůbec nenudila. 6. Viděli jsme ho před týdnem v divadle. 7. Dal jsi mu tu jeho knihu? 8. Procházeli jsme se po pražských ulicích. 9. Vzali jste si z ledničky sýr a salám? 10. V obchodním domě
na Václavském náměstí jsem si koupila nové šaty. / V novém obchodním domě na Václavském
náměstí jsem si koupila šaty.

11. 1. Už sis odpočinul? Ano, už jsem si odpočinul. Ne, ještě jsem si neodpočinul. 2. Byl Karel
ještě doma? Ano, Karel byl ještě doma. Ne, Karel ještě nebyl doma. Karel už nebyl doma. 3. Dívali
jste se večer ještě na televizi? Ano, večer jsme se ještě dívali na televizi. Ne, večer jsme se už nedívali
na televizi. 4. Už sis vzal cukr? Ano, už jsem si vzal cukr. Ne, ještě jsem si nevzal cukr. 5. Viděl
jste dnes už pana profesora? Ano, dnes jsem už viděl pana profesora. Ne, dnes jsem ještě neviděl
pana profesora. 6. Napsal Petr už ten dopis? Ano, Petr už napsal ten dopis. Ne, Petr ještě nenapsal ten dopis. 7. Měla jste ještě čas na nákupy? Ano, ještě jsem měla čas na nákupy. Ne, ještě
jsem neměla čas na nákupy. 8. Už jsi mluvil s maminkou o našem plánu? Ano, už jsem mluvil s
maminkou o našem plánu. Ne, ještě jsem nemluvil s maminkou o našem plánu. 9. Už jste večeřeli?
Ano, už jsme večeřeli. Ne, ještě jsme nevečeřeli. 10. Byl jste už na výstavě nových českých knih?
Ano, už jsem byl na výstavě nových českých knih. Ne, ještě jsem nebyl na výstavě nových českých
knih. 11. Vybral sis už konečně kravatu? Ano, už jsem si konečně vybral kravatu. Ne, ještě jsem si
nevybral kravatu. 12. Čekali jste ještě na dědečka? Ano, čekali jsme ještě na dědečka. Ne, už jsme
nečekali na dědečka. 13. Koupila sis už nové brýle? Ano, koupila jsem si už nové brýle. Ne, ještě
jsem si nekoupila nové brýle. 14. Dodělali jste už cvičení číslo pět? Ano, už jsme dodělali cvičení
číslo pět. Ne, ještě jsme nedodělali cvičení číslo pět.

13. 1. Přednáška začala už před třiceti minutami. 2. Celou noc pršelo. 3. Velmi (moc) jste mi
pomohl, pane Nováku. 4. Starší pán měl strach (obavy) přejít ulici. 5. Stůl, skříň, židle a křesla
v obývacím pokoji byly už staré. 6. Moji (mí) rodiče mi vyprávěli o své cestě do Švédska. 7. V
tom velkém autobusu(-e) sedělo jen šest lidí. 8. Můj tatínek a moje maminka se vrátili domů
až za tři hodiny. 9. Už ses rozhodl(-a), jesli s námi pojedeš na výlet (jestli se s námi zúčastníš
výletu)? 10. Petře, už jsi uklidil svůj pokoj (už sis uklidil svůj pokoj)? 11. To víno vypily(-i) moje
sestřenice a můj strýc. 12. Byl(-a) jsem rád(-a), že jsem dostal(-a) tak pěkný dárek. 13. Když jsme
přišli (přijeli, dorazili) na autobusové nádraží, zůstalo (zbývalo) nám do odjezdu autobusu ještě
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deset minut. 14. Jel jste taxíkem (použil jste taxík) nebo jste šel pěšky, pane Müllere? 15. Matka
objala svou milou dceru. 16. Jak jsi mohla(-a) zapomenout, že jsem na tebe čekal(-a)? 17. Torsten
vytáhl po jídle z kapsy (tašky) peněženku a zaplatil účet. 18. V kuchyni bylo něco slyšet, ale nevěděl(-a) jsem, co se tam stalo. 19. Bohužel ses zmýlil(-a). 20. Vedoucí odmítl můj návrh. 21. Kde jsi
našel (našla) moje brýle? 22. Můj bratr a moje sestra právě přišli. 23. Do třídy vešlo pět nových
studentů. 24. Naše Irena se hned otočila a šla domů. 25. Včera jsem pozoroval(-a), jak se s ní
rozloučil (loučil).

Lektion 15
1. 1. Naši rodiče se z toho výletu vrátili unavení. 2. Koho hledáte? 3. Můžete mi ukázat tamty
boty? 4. Na mých hodinkách je devět hodin. 5. Proč ti lidé tak pospíchají? 6. Psali o tom ve
všech novinách. 7. Někde jsem nechal svoje (své) rukavice. 8. Řekl o těch přednáškách už
kdekomu. 9. Tyhle restaurace jsou pro mě a mé (moje) přátele moc drahé. 10. O čem jste s
těmi Američany tak dlouho mluvili? 11. Tahle okna jsme už zavřeli, ale tamta ještě necháme
otevřená. 12. Petr nám vypil všechnu kávu a snědl všechny koláče. 13. Proč si kupuješ tyhlety
cigarety? 14. V našich kinech nyní hrají hlavně americké filmy. 15. Často vypráví o svých dobrodružstvích v horách. 16. K těmto knížkám se stále rádi vracíme. 17. Zazvonil jsem u těch dveří,
ale nikdo neotevřel.
2. 1. S těmi těžkými kufry tam nepůjdu. 2. Co máš v těch skříních? 3. Dnes obědváme s našimi
dobrými přáteli. 4. Ty vlaky jezdí z hlavního nádraží. 5. Viděl jsi už naše nové obrazy? 6. Ty
jsi o těch problémech nevěděl? 7. Bydlí ještě někdo v těchhle starých domech? 8. V našich
knihovnách ty knihy nenajdete. 9. Tyto kravaty už nejsou moderní. 10. Jak se ti líbí tamty staré
mince? 11. Vzal si své tašky a odešel. 12. Ty filmy, o kterých jsi mluvil, vůbec neznám. 13. Co si
o těchto nápadech myslí váš bratr? 14. Ty žádosti určitě nikdo nebude číst. 15. Našla jsi už ty
slovníky?
3. 1. Komu/koho jsi volal? 2. Jaký (čí) je ten nový román? 3. Co jsi v tom obchodě tak dlouho
dělala? 4. Která tramvaj jezdí kolem filozofické fakulty? 5. Čí jsou ty papíry na stole? 6. Na co jsi
se (ses) ho ptal? 7. Jaký (který) sýr chceš k večeři? 8. O co (o koho) se Pavel zajímá? 9. Který zpěvák
je teď oblíbený? 10. Kdo vstává v šest hodin? 11. Na kterém nádraží budete vystupovat? 12. Čí
boty zůstaly za dveřmi? 13. V které restauraci jste obědvali? 14. Koho jste tam potkali? 15. Která
barva šatů je teď moderní? 16. S kým šel Petr na procházku? 17. Co se Karlovi stalo? 18. Ve kterém kině hrají nový film Miloše Formana? 19. Jakou hudbu máš rád? 20. O čem dnes píší noviny?

4. 1. Kde zůstal Karel? 2. Kdy jsem se vrátil? 3. Kolem čeho jsme šli? 4. Kudy jsme šli? 5. Kde
zůstalo mléko? 6. Co piju k snídani? 7. Koho jsem potkal před domem? 8. Odkud mám tu červenou čepici? 9. Čí je to klobouk? 10. Kam půjdeme za chvíli? 11. Kdy musí Eva vstávat? 12. Co se
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blíží? 13. Jaká barva se líbí Evě? 14. Jak se jmenuje naše sousedka? 15. Co pijí někteří lidé každý
den? 16. S kým jsme se o tom radili? 17. Jaká dnes byla večeře?

5. 1. Nevím, co mám dělat. 2. Auto, které stojí před domem, není moje. 3. To, co vám říkal,
není vůbec pravda. 4. Kdo přišel před osmou hodinou, ten si ještě mohl sednout. 5. Knihovna, ve
které studujeme, má velká okna. 6. Pavel se ptal, čí jsou ty rozbité hodinky. 7. Víš, co chce Petra
dnes vařit? 8. Potřebuji tu učebnici, kterou měli v obchodě na nábřeží. 9. Slyšela jsi už, s kým byl
Pavel na výletě? 10. Zeptáme se Karla, co si o tom myslí. 11. Neumíš si představit, jakou mám
teď radost. 12. Zajímají tě ty výstavy, na které chodíš s Evou? 13. Teď nám můžete říct, čemu jste
nerozuměli. 14. Ještě jsi nám nevyprávěl nic o tom, jaká byla tvá cesta do Švédska. 15. Ten, kdo
má dobrý vkus, si tyto šaty určitě nekoupí.

6. 1. To, co se stalo včera, vím od Karla. 2. Ta kniha, kterou jsem ti půjčil už před rokem, je
tady. 3. Ty šaty, které si chce Eva koupit, jsou teď posledním módním hitem v Paříži. 4. Pavel
stále maloval obrazy, které (si) nikdo nechtěl kupovat. 5. Karel nás informoval o tom, co navrhl
profesor Bach. 6. Před chvílí jste diskutovali o tom, co mě zajímá. 7. Proti nám jde můj známý, o
kterém jsme včera mluvili. 8. Cesta do Afriky je pro mě velkým dobrodružstvím, o kterém jsem
nikdy ani neuvažoval.

7. 1. Ty peníze mohl vzít leckdo (kdokoli). 2. O tom už ví leckdo (kdekdo). 3. Někdo/kdosi
stále chodí po chodbě. 4. U naší babičky najdete kdeco (cokoli). 5. Můžete přijít s čímkoli (kýmkoli). 6. Jsem připravený udělat cokoli. 7. Ty hodinky jsi mohl zapomenout kdekoli. 8. Kdejaký člověk si myslí, že bude šikovný obchodník. 9. Na náměstí odtud můžeš jít kteroukoli ulicí. 10. Snad
to někdo zaplatí. 11. Už jsem o něm slyšel leccos. 12. Tohle auto můžete dostat v kterékoli
barvě. 13. Tento rok ještě někam pojedeme. 14. Anně se asi stalo něco nepříjemného. 15. Pavel
odjel někam do zahraničí. 16. Vyprávěl o tom dobrodružství kdekomu (leckomu). 17. Dostali
jsme o něm nějaké informace.
8. 1. Nikdy nepiju kávu. 2. Nic jsem o tom neslyšel. 3. Toho člověka jsem ještě nikde neviděl. 4. Žádné balíčky nejsou těžké. 5. Nikdo nám o tom nic neřekl. 6. Nikomu se to
nelíbí. 7. Nic nám už nezbylo. 8. Nikam neuteče. 9. Nemám už žádné peníze. 10. Nic jsem
ještě nesnědla. 11. Nekoupíme to nikde jinde. 12. Nijak to nepůjde. 13. Na nic jste nezapomněli. 14. Nikdo ještě nezaplatil účet. 15. V žádné konzervě není maso. 16. Nikde to už neseženu. 17. Nenaučil se nic nového. 18. Nemáte žádné otázky?

9. 1. Večer nepůjdu nikam. 2. Ten sešit není ničí. 3. Nemluvili jsme o ničem. 4. Na chodbě
jsem nepotkal nikoho. 5. Nepsali jsme žádné cvičení. 6. V tomhle bytě nebydlí nikdo. 7. Neviděli jsme nikoho. 8. Ty peníze jsem nedal nikam. 9. Nehledal tě nikdo. 10. Nepochopím to
nikdy. 11. Nemám ráda žádné víno. 12. Žádná pračka není rozbitá. 13. Nezavolají nás odnikud. 14. K řece nepřijedeme nikudy. 15. Nevrátím se nikdy. 16. Nesměji se ničemu.
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10. 1. Někoho zná. 2. Nějak to půjde udělat (To jde nějak udělat). 3. Nějaké auto jsem
viděl. 4. Něco nám řekli. 5. Bylo to něco zajímavého. 6. Někdy jsem ho potkal. 7. Stalo se
něco důležitého. 8. Něčeho jsme se lekli. 9. Někam jsme pospíchali. 10. Někomu jsem pomáhal. 11. Něco jsem si koupil. 12. Na něco jsme se ho ptali. 13. Někoho jsem pozval.

11. 1. Kde budeme obědvat? Budeme někdy obědvat? Nebudeme nikdy obědvat? 2. Kdo napíše
ten úkol? Napíše někdo ten úkol? Nenapíše nikdo ten úkol? 3. Kterou knihu koupíme? Koupíme
některou knihu? Nekoupíme žádnou knihu? 4. Jak jim odpovíme? Odpovíme jim nějak? Neodpovíme jim nijak? 5. Kdy se vrátí domů? Vrátí se někdy domů? Nevrátí se nikdy domů? 6. Co
mu chcete dát? Chcete mu něco dát? Nechcete mu dát nic? 7. Jaký je tam hotel? Je tam nějaký
hotel? Není tam žádný hotel? 8. Kam pojedou příští týden? Pojedou někam příští týden? Nepojedou příští týden nikam? 9. Kudy se dostaneme na náměstí? Dostaneme se někudy na náměstí?
Nedostaneme se nikudy na náměstí? 10. Čí je ten slovník? Je to něčí slovník? Není to ničí slovník
(Ten slovník není ničí)? 11. Kde ho najdeme? Najdeme ho někde? Nenajdeme ho nikde? 12. Kterou knihu si vezmeš? Vezmeš si některou knihu? Nevezmeš si žádnou knihu? 13. Kdy zavřeš to
okno? Zavřeš někdy to okno? Nezavřeš nikdy to okno? 14. Koho navštívíš o víkendu? Navštívíš
někoho o víkendu? Nenavštívíš nikoho o víkendu? 15. Kam půjdeš po vyučování? Půjdeš někam
po vyučování? Nepůjdeš nikam po vyučování? 16. Které šaty si vybereš? Vybereš si některé šaty?
Nevybereš si žádné šaty?

12. 1. Všichni mladí lidé mají rádi hudbu. 2. Každý se chce procházet po nábřeží. 3. Všechny
pokoje v hotelu mají koupelnu. 4. Každý učitel spěchá na oběd. 5. Všichni dobří studenti mají
stipendium. 6. Každý Čech pije pivo. 7. Telefonovat můžeš na všech poštách. 8. Ne všechny
hodiny jdou dobře. 9. Zvonil u všech dveří. 10. Každá ulice je plná lidí. 11. U všech oken někdo
stojí. 12. Tahle melodie se líbí všem. 13. Češtinu nemůžete studovat na všech univerzitách. 14. Ty
plakáty najdeš na každém rohu.

13. 1. Každá prodavačka ti může poradit. 2. Každé kolo musí mít zvonek. 3. Snědli jsme
všechno maso. 4. Pokoj uklízíme každý týden. 5. Tramvaj jezdí každých pět minut. 6. Proč máš
všechny své věci pod postelí? 7. Všechny domy v této ulici jsou vysoké. 8. Pavel umí zazpívat
každou píseň. 9. Každé tři měsíce jezdím do Berlína. 10. Na všech regálech stály knihy. 11. Rádio
si můžeš koupit v každém obchodním domě.

15. 1. Někde v knihovně jsem zapomněl(-a) svůj česko-německý slovník a dlouho jsem ho tam
hledal(-a). 2. Napadá mi (mně), že někdo na tebe čeká před knihovnou (že před knihovnou
na tebe někdo čeká). 3. Všechny hotely v našem městě jsou teď plné. 4. Každé prázdniny (o
každých prázdninách) jezdím se svými přáteli k moři. 5. Ten nový román od Milana Kundery
jsme nikde nemohli dostat (sehnat). 6. Tvoje nové šaty jsou velmi (moc) pěkné. 7. V ledničce už
není sýr. 8. Kdo přišel pozdě, ten musel stát. 9. Ne ve všech restauracích je nutné rezervovat si
místo. 10. Jörg mluví česky bez chyb (bezchybně), což všichni obdivujeme. 11. Kdo zase nechal
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všechny sklenice na stole? 12. Kdysi byly na těchto horách velké lesy (Na těchto horách byly
kdysi velké lesy). 13. Co je Saša za člověka? 14. Všechna představení v obou těchto divadlech
jsou zajímavá. 15. Dnes jsme v parku neviděli žádné psy. 16. Ty tři muže, kteří sedí tam vzadu,
odněkud znám. 17. Ještě jsem je nikdy nikde neviděl(-a). 18. V těchto (těchhle) skříních najdeš
různé věci. 19. Nemohl(-a) jsem Thomase zastihnout doma, už zase někam šel.

Lektion 16
1.
a) pomoz, otevři, umyj se, seď, podepiš se, vzpomeň si, zastav se, spi, vezmi si, poděkuj, zůstaň,
přines, pozdrav, odejdi, leť, navrhni.
b) nekupuj, nechoď, nerozčiluj se, neper se, nezavírej, nečekej, nevracej se, nezačínej, nejezdi,
neposílej, nepospíchej, necpi se, nepokoušej se, neodnášej.

2.
a) 1. Běž (jdi) do kina, ale vrať se včas. 2. Nečekej na nás u školy, počkej před obchodem. 3. Zeptej
se, kdy jede ten vlak. 4. Nech (nechej) nás chvíli v klidu. 5. Napiš to cvičení čitelně. 6. Nejez
tolik čokolády. 7. Vyměň si koruny za eura v téhle bance. 8. Tak už dělej, musíme tam přijít
včas. 9. Kup si lístek na metro v automatu. 10. Pozvi k nám také Petra. 11. Už neplač (neplakej),
všechno je v pořádku. 12. Podívej se ještě jednou po té knize. 13. Mysli také na nás. 14. Zastav
se večer u nás. 15. Umyj se v koupelně.
b) 1. Vraťme se, už je pozdě. 2. Nejezme mastná jídla. 3. Pojďme večer do divadla. 4. Ukliďme
konečně náš pokoj. 5. Pospěšme si, vlak se už blíží. 6. Poraďme se o tom ještě jednou. 7. Přepišme raději ten dopis.
c) 1. Přijďte k nám zítra na večeři. 2. Buďte tak laskavý (laskav) a půjčte mi ty noviny. 3. Dávejte
přece pozor na to, co vám říkám. 4. Nastupte si rychle do autobusu. 5. Otevřete všechna
okna. 6. Pište podle diktátu. 7. Shromážděte se před budovou. 8. Vraťte se domů. 9. Už
spěte. 10. Vezměte si ještě kousek koláče. 11. Odpusťte nám to, už to nikdy neuděláme.

3. 1. Buďme spokojeni s tím, co máme. 2. Neměj strach! 3. Na tu otázku odpovězte
hned! 4. Zahraj (zahrej) nám na kytaru! 5. Buďte dnes večer doma! 6. Věz, že je to pravda! 7. Petrovi s tím pomozme! 8. Jezte rychle! 9. Mějme se rádi! 10. Nechme to být tak, jak to je! 11. Povězte
nám něco zajímavého! 12. Nezapomeňte na to! 13. Vypracujte to cvičení!
5. 1. jez hodně ovoce, nepíj často silnou černou kávu, pravidelně cvič. 2. dej si na noc skleničku
slivovice, otevři okno, přečti si něco hezkého. 3. choď pěšky, nepij kávu s cukrem, vař makrobiotická jídla. 4. spi každý den asi osm hodin, nestuduj dlouho do noci, nedívej se tak dlouho na
televizi
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6. 1. Marku, nechoď k nám večer, nebudu doma. 2. Pane Nováku, běžte (jděte) tam beze mě,
dnes nemám čas. 3. Jakube a Martine, běžte si hrát. Moniko, jeď do Berlína expresem. 4. Studenti, přijďte na seminář české gramatiky přesně v osm hodin. 5. Paní Krausová, leťte do New
Yorku airbusem. 6. Karle, běž (jdi) už spát, je moc hodin. 7. Vašku, běž (zajdi, jdi, skoč) do samoobsluhy pro chleba. 8. Pane Černý, choďte každý den na procházku. 9. Slečno Bozděchová,
přijďte ke mně až za hodinu, teď bohužel nemám čas. 10. Thomasi, nejezdi na Vánoce do Prahy,
buď raději s námi.
7. 1. K autobusovému nádraží běžte (jděte) touto ulicí! 2. Víc šetři! 3. Ať se rozhodne
hned! 4. Tu seminární práci napište do týdne! 5. Řekni mu všechno! 6. Ať si pospíší! 7. Počkejme
na něj ještě chvilku! 8. Dodělej to odpoledne! 9. Ve škole dávej pozor! 10. Domluvme mu ještě
jednou! 11. Dopjte tu kávu rychle! 12. Ať ten text přeloží až večer! 13. Doufejme, že ho tam
uvidíme! 14. Zastavme se ještě u Pavla! 15. Když zdravíš dámu, skmekni klobouk! 16. Ať to
opraví ještě dnes!

8. 1. Souhlasíte s tím, co jsme navrhli? 2. Rozhodněte se hned! 3. Vy nám raději
neraďte! 4. Rezervujeme vám lístky na koncert až do půl osmé. 5. Dovolte, abych vám představil svou ženu. 6. Mluvte do mikrofonu, vzadu vás není slyšet. 7. Nikdy se nechlub, není to
hezké. 8. Kdy pojedeme do Berlína? 9. Vypijte to kakao, je moc dobré. 10. Za chvíli mu půjdeme
naproti na nádraží. 11. Choďte po levé straně. 12. Polib mě, dlouho se neuvidíme. 13. Mlčte, už
vás nechceme poslouchat. 14. O čem to mluvíte?

9. 1. Napiš ho hned! 2. Běž (běžte, jdi, jděte) přes náměstí! 3. Dopis pošli z pošty! 4. Učeš
se hřebenem! 5. Ukliď v koupelně! 6. Zatelefonujte nám večer! 7. Zaparkujte nám auto před
domem! 8. Zazpívejte jim lidovou písničku! 9. Zaplaťte za nás oběd! 10. Mluvte s ním o novém
filmu! 11. Ať hovoří o morfologických kategoriích slovesa! 12. Ať se nevysmívá špatné výslovnosti! 13. Ať vystoupí na třetí zastávce! 14. Ať se nezajímá o akční filmy. 15. Ať se vrátí co
nejdříve.
10. 1. Běž ho honem koupit (kup ho hned)! 2. Rychle vstaň! 3. Co nejrychleji ji uvař! 4. Neváhej
dlouho! 5. Okamžitě ukliď svůj pokoj! 6. Ukaž mu ji co nejdříve! 7. Ztlum ho ihned! 8. Zazvoňte
hned! 9. Napište ji co nejdříve! 10. Zažádejte o něj zítra! 11. Zopakujte si ji dnes večer! 12. Vyměňte
si je pozítří dopoledne! 13. Vypiš si je co nejdříve! 14. Ať ho vypije okamžitě! 15. Obleč si ho
hned! 16. Ať se ji naučí hned! 17. Ať mu ho dá brzy!

11. 1. Petře, pošli babičce pohled! 2. Káťo, rychle vstaň! 3. Veroniko, dej mi cigaretu! 4. Pane
Niči, přečtěte tu knihu do týdne a vraťte ji do knihovny! 5. Michale, dojdi nám pro pivo! 6. Vašku,
vyprovoď mě domů! 7. Paní Černá, vyfotografujte mě! 8. Jonasi, nekřič na nás tolik! 9. Thomasi,
zúčastni se s námi této přednášky! 10. Markéto, umyj nám skleničky!
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12. 1. Nekupuj ty boty! 2. Nevyklánějte se z oken! 3. Nezapomeňte tu tašku na stole! 4. Nečekej na mě, mám ještě práci! 5. Nepodepisuj ten papír! 6. Nevracej se před polednem! 7. Nehrej
si na ulici! 8. Nesměj se mu! 9. Neházej ponožky pod stůl! 10. Nečti teď noviny! 11. Nejez před
obědem čokoládu!
13. 1. Nedávej mu to! 2. Neber si už ani kousek! 3. Ještě nespi! 4. Nepij to kakao horké! 5. Nezvi
nikoho na návštěvu! 6. Už mu nedomlouvej! 7. Nechoď do obchodu! 8. Nejezdi na výlet na
kole! 9. Nepokládejte pera na stůl! 10. Nelehejte si do postele! 11. Nelíbej mě a neobjímej
mě! 12. Nelétejte do Paříže! 13. Nekupuj už nic! 14. Nepijte už to víno! 15. Nenastupte do
toho vlaku! 16. Nenavštěvujte už tyto památky!

15. 1. Počkejte na něho ještě pět minut, ale pak už nečekejte. 2. Odjeďte až zítra, dnes ještě
neodjíždějte. 3. Napiš ten dopis ještě dnes, ale teď ho nepiš. 4. Dneska si ještě vezmi čepici, ale
zítra si ji už neber. 5. Vrať tu knihu až za týden, teď ji ještě nevracej. 6. Otevři okno, ale neotvírej
dveře. 7. Dej Karlovi jen tu knihu, to cédéčko mu nedávej. 8. Sněz k snídani jen jogurt, pak už
nic nejez. 9. Jeď na nádraží metrem, tramvají raději nejezdi. 10. Ukliď v kuchyni, pokoj už neuklízej. 11. Opiš si toto cvičení, to druhé už neopisuj. 12. Ožeň se, ale nežeň se moc mladý. 13. Podepiš jen tuto žádost, tu druhou nepodepisuj. 14. Podívej se večer na televizi, ale nedívej se moc
dlouho. 15. Potvrďte žádost o stipendium Katje, ale nepotvrzujte ji Astrid. 16. Prodejte mi vaše
auto, neprodávejte ho do autobazaru.

16. 1. Vzbuďte mě v sedm hodin! 2. Doprovoďte mě domů! 3. Přihlaste mě do toho kurzu! 4. Připravte mi všechno na zítra! 5. Zeptejte se na to pana profesora! 6. Půjčte mi do zítřka nějaké
peníze! 7. Sedněte si! 8. Přestaňte na chvíli křičet! 9. Zatančete si se mnou! 10. Zúčastněte se
v pondělí té debaty!

17. 1. Pane Wagnere, přijďte k nám prosím už v sedm hodin. 2. Petře, pojď kousek se mnou, chci
ti ještě něco říct. 3. Zůstaň (buď) dnes večer určitě doma a dívej se na televizi; ten program je
velmi zajímavý. 4. Ať Thomas ještě koupí chleba a mléko. 5. Mluv nahlas a zřetelně! 6. Neběhej
pořád za mnou! 7. Zůstaňte stát, jede auto! 8. Promiň, že jsem tě nepozdravil(-a), ale opravdu
jsem tě neviděl(-a). 9. Vraťte se brzy domů! 10. Moniko, buď tak hodná a neber si od neznámého
člověka žádné dárky. 11. Nejezdi do Bambergu, zůstaň raději (po) celé prázdniny u nás! 12. Ať
nám pan Kraus promine, že jsme nepřišli, ale měli jsme mnoho (moc) práce. 13. Nevstupujte
na (za) bezpečnostní pás! 14. Pane Nováku, užívejte léky pravidelně! 15. Poleťme letos do New
Yorku! 16. Petře, nech/nechej tu poznámku podepsat! 17. Milí žáci, odpovídejte celou větou a
opište to cvičení čitelně! 18. Zůstaň pěkně ležet a konečně spi! 19. Nevyklánějte se! 20. Přečti
si ten návod (pokyn) dobře!
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Lektion 17
4. 1. pěkně zařízený byt. 2. anglicky napsaný referát. 3. bohatě ilustrovaná kniha. 4. krásně
malovaný porcelán. 5. vypadat ošklivě. 6. chovat se pyšně. 7. tvářit se skromně. 8. pokoj vymalovaný modře. 9. jít čile. 10. andělsky krásná žena. 11. levně koupené auto. 12. široce otevřené
dveře. 13. reálně existující plán. 14. jednat diplomaticky 15. vyprávět krátce. 16. dívat se dlouho/
dlouze. 17. hrdě vztyčená hlava. 18. hustě popsaný papír. 19. řídce osídlená oblast. 20. městsky oblečená dívka. 21. tiše sedící publikum. 22. odpovědět prudce. 23. zdravě vypadající člověk. 24. vyjádřit se jasně. 25. podtrhnout červeně. 26. mistrovky zahraná sonáta.

5.
a) 1. Dnes je krásné počasí. Krásně svítí slunce a celý svět je krásný. Proto je mi krásně. 2. No to
je výborné, že s námi pojedeš! Dneska byl výborný oběd. Maminka umí výborně vařit. Nám všem
je po tak výborném obědu výborně. 3. Napsal jsem to špatně? Ne, ta práce není úplně špatná.
Bylo jí špatně, musela si na chvíli lehnout. 4. Ta autohavárie byla strašná. Ten byt je strašně malý,
musíme se přestěhovat. Když si vzpomenu, co se mohlo stát, je mi strašně. To, co mi říkáš, je přece
strašné. 5. Bylo mi hezky. To je hezké, že jsi na nás nezapomněl. Dneska vypadáš hezky. Chodí
vždy hezky oblečená a nalíčená.
b) 1. Jak bylo v tropech? V tropech bylo vlhko a dusno. 2. Jak má být zítra a pozítří? Zítra má být
jasno až polojasno a pozítří oblačno a zataženo. 3. Jak bylo včera? Včera bylo teplo a sucho. 4. Jak
bylo o Vánocích? O Vánocích bylo deštivo a sychravo. 5. Jak bývá v létě u Baltického moře? U
Baltického moře bývá chladno a větrno.

6. 1. Je dneska venku hezky? 2. Ten obrázek je skutečně krásný. 3. Hrozně pospíchám; náš syn
je doma sám a je mu určitě smutno. 4. Proč jsi stále tak smutný? 5. Stále se jen smutně díváš a
nic neříkáš. 6. Budeme nocovat vysoko v horách. 7. Jde o vysoce postaveného politika. 8. Jak je
ta hora vysoká? 9. Počasí je dneska ošklivé; obloha je úplně zatažená a je sychravo. 10. Jak je v té
řece hluboko? 11. Pro mě je to příliš drahé. 12. V Berlíně je draho.
7. 1. Byly to těžce vydělané peníze. 2. Po obědě je mi těžko od žaludku. 3. Petr byl vloni těžce
nemocný. 4. Bydlíš daleko? 5. Jak dalece jsi o všem informován? 6. Je to ještě daleko? 7. Ty si
s tím problémem jistě lehce poradíš. 8. Když jsem ti všechno řekl, tak už je mi lehko. 9. Učitel
nám všechno jasně vysvětlil. 10. Svítí měsíc, venku je jasno jako ve dne. 11. Ten obraz visí příliš
nízko. 12. Jednal jsi nízce, když jsi nás zradil. 13. Náš dům stojí blízko u lesa. 14. My nejsme
blízce příbuzní.

8. 1. Venku bylo po celý den ošklivo. 2. To jsi napsal ošklivě/škaredě. 3. Ta malá holčička je
strašně ošklivá/škaredá. 4. V bytě bylo čisto a uklizeno. 5. V čistém a uklizeném bytě se cítím
dobře. 6. Po celou dobu jsem byla klidná a zůstala jsem klidná i potom, když odešel. 7. Všude
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na ulicích je v neděli klidno/klid. 8. Chovej se klidně! 9. Domů jsem se vrátila klidná a spokojená. 10. Spokojeně se usmál. 11. Budu spokojený/-á, když dostanu u zkoušky dvojku. 12. Je
už ta polévka teplá? 13. Je konec dubna, už bude určitě teplo. 14. Obleč se teple, venku je
chladno. 15. Vřele/vroucně se na ni podíval, viděla, že ji má rád. 16. Na všechno odpovídal
chladně. 17. Je mi špatně. 18. To je špatné, když nevíš, proč ti to říkám.

12. 1. Po dlouhém výletu jsme se vrátili domů velmi/velice/moc unavení. 2. Ještě nikdy jsem ji
neviděl/-a tak smutnou a zoufalou. 3. Včera jsem dokončil/-a bakalářskou práci, teď se cítím sice
unavený/-á, ale spokojený/-á. 4. Starý muž se ptal nešťastně a bezradně na cestu. 5. Vrátil/-a jsem
se domů zklamaný/-á z toho, že mi nepomůže. 6. Celé dny trávila v křesle u okna, všemi opuštěná. 7. Policisté našli/nalezli dívku v lese mrtvou. 8. Viděl/-a jsem ho oblečeného do dlouhého,
černého kabátu. 9. Sedí u stolu úplně bledý. 10. Našel/našla jsem pokoj prázdný.

13. 1. Bydlí v těch malých zahradních domcích. 2. Diskutovali o nových českých filmech. 3. Na
velkých jídelních stolech stály porcelánové mísy plné ovoce. 4. Už ses seznámil s našimi novými
přáteli? 5. Pod kuchyňskými okny si hrají nějací malí chlapci. 6. Ve zdejších zámeckých zahradách
nádherně voněly čajové růže. 7. Nesmíš parkovat na hlavních ulicích. 8. Rád chodím do tamějších
řeckých nebo čínských restaurací. 9. K jeho naléhavým prosbám zůstal hluchý. 10. Koupil sis ty
moderní tmavé košile? 11. V městských parcích bohužel není pozdě večer bezpečno. 12. Co
máš v těch těžkých taškách? 13. V rozích stály velké zasklené knihovny. 14. Mám chuť na ta
obrovská červená jablka. 15. V jejich českých textech byly bohužel hrubé chyby. 16. Cvičení
policejní psi jsou velmi chytří. 17. Závěrečné zkoušky vykonala velmi dobře. 18. Co se tě ptali
ti staří páni? 19. Německé texty mám uložené na těchto flashkách. 20. Posaď se k těm kulatým stolům. 21. Můžeš sledovat francouzské televizní programy? 22. Koupila jsem si tvarohové koláče. 23. Rozumíš těmto českým větám? 24. Vezmi si červené tužky a oprav včerejší
úlohy. 25. V těchto zoologických zahradách chovají orly skalní, mořské i bělohlavé.

14. 1. Nejsem schopen/schopna mu to vysvětlit. 2. Jste si tím jisti? 3. Buďte prosím tak laskav/laskava a vysvětlete mi, jak se dostanu na Staroměstské náměstí. 4. Jsem si vědom/vědoma
toho, že to může být velmi nebezpečné. 5. Jsi už s tou písemnou prácí hotov/hotova? 6. Zůstala
mi dlužna 100 eur. 7. Otec přišel domů z práce velmi unaven. 8. Nejsme vinni tím, co se
stalo. 9. Buďte zdráv/zdráva! 10. Je ochoten kdykoli(v) jí pomoct. 11. Kdo dnes není přítomen? 12. Nebyl schopen říct ani slovo. 13. Teď jsme si rovni. 14. Sebastian se naštěstí z Tibetu
vrátil živ a zdráv. 15. Jsme velmi zvědavi, který film letos dostane Oscara. 16. Martha je šťastna, že
dobře zvládla závěrečnou zkoušku. 17. Eva byla nucena opustit slavnost/akci. 18. Jsme ochotni,
kdykoli(v) vám pomoct. 19. Není známo, co se s ním stalo.

15. 1. má obě ruce levé = je nešikovný. 2. jedl vtipnou kaši = vtipný. 3. má horkou krev = vznětlivý. 4. čerti s ním šijí = nepokojný. 5. je všemi mastmi mazaný = vychytralý. 6. má zlaté ruce =
šikovný. 7. pro korunu si nechá koleno vrtat = lakomý.
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16. 1. olomoucké tvarůžky. 2. panamský průplav. 3. jablonecká bižuterie. 4. vlašský
salát. 5. italské špagety. 6. uherský salám. 7. plzeňské pivo. 8. turecká káva. 9. londýnská
mlha. 10. karlovarské oplatky.

17.
a) 1. Všichni jsme byli rádi, že jsme se z namáhavé cesty vrátili zdrávi/zdraví. 2. Opravdu nejsem vinen/vinný (vinna/vinná), že se to tak stalo. 3. Vážený pane profesore Krausi, buďte tak
laskav/laskavý (hodný) a přijďte prosím na tuto slavnost. 4. V dětství byl často těžce nemocen/
nemocný. 5. Od včera se vůbec necítí dobře. 6. V jejím/jejich malém, ale útulném domě bylo
vždy čisto a uklizeno. 7. Všude bylo úplně prázdno. 8. Já jsem dnes trochu smutný/smutná, ale
tady je moc veselo. 9. Ivan je prima, báječně si rozumíme. 10. Irena má teď blond vlasy. 11. Jsem
si vědom/vědomý, (vědoma/vědomá), že to tak nejde dál. 12. Miluje lila šaty.
b) 1. Můžeš mi říct (vyprávět) něco zajímavého? 2. Co je nového? 3. Chceš zkusit něco dobrého? 4. O veletrhu nelze vyprávět nic pozoruhodného. 5. Nech se překvapit, k narozeninám
ode mě dostaneš něco pěkného. 6. Jemu se určitě přihodilo (stalo) něco zlého. 7. Nebyl schopen
vnímat něco nového. 8. Nechci tě přemlouvat k něčemu špatnému. 9. Ještě nikdy jsem ji neslyšel/-a povídat o něčem tak zajímavém.

Lektion 18
2. 1. nový, novější, nejnovější; 2. pomalý, pomalejší, nejpomalejší; 3. krátký, kratší, nejkratší; 4. čistý, čistší/čistější, nejčistší; 5. tenký, tenčí, nejtenčí; 6. měkký, měkčí, nejměkčí; 7. těžký,
těžší, nejtěžší; 8. malý, menší, nejmenší; 9. drobný, drobnější nejdrobnější; 10. drzý, drzejší
nejdrzejší; 11. zlý, horší nejhorší; 12. hrubý, hrubší/hrubější, nejhrubší; 13. trpký, trpčí, nejtrpčí; 14. špatný, horší, nejhorší; 15. snadný, snazší/snadnější, nejsnazší/nejsnadnější; 16. jistý,
jistější, nejjistější; 17. vyvinutý, vyvinutější, nejvyvinutějši; 18. logický, logičtější, nejlogičtější; 19. velký, větší, největší; 20. řídký, řidší, nejřidší; 21. mělký, mělčí, nejmělčí; 22. choulostivý, choulostivější, nejchoulostivější; 23. lehký, lehčí, nejlehčí; 24. dlouhý, delší, nejdelší; 25. mladý, mladší, nejmladší; 26. prudký, prudčí, nejprudčí; 27. drobný, drobnější,
nejdrobnější; 28. častý, častější, nejčastější; 29. teplý, teplejší, nejteplejší; 30. mokrý, mokřejší,
nejmokřejší; 31. pochopitelný, pochopitelnější, nejpochopitelnější; 32. konkrétní, konkrétnější,
nejkonkrétnější; 33. bohatý, bohatší, nejbohatší.
3. Pes je nejlepší přítel člověka. Jitka měla těžší kufr než Lucie. Kurz A měl nižší úroveň než kurz
B. Druhý úkol byl lehčí než první. Karel Gott patří v Německu k nejznámějším zpěvákům z České
republiky. Delší přestávka mezi přednáškami by nám udělala dobře. Byl to jen takový menší nedostatek. Větší rozdíl mezi úrovní studentů by byl horší.
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4. 1. Náš byt není stejně velký jako váš. Náš byt je o něco větší než váš. Náš byt je ze všech největší. 2. Můj kufr je stejně těžký jako tvůj. Můj kufr je mnohem težší než tvůj, Můj kufr je ze všech
nejtěžší. 3. Cesta do Prahy je stejně dlouhá jako do Brna. Cesta do Prahy je o hodinu delší než
do Brna. Cesta do Prahy je ze všech nejdelší. 4. Tento obraz je stejně hezký jako tamten obraz.
Tento obraz je o moc hezčí než tamten. Tento obraz je ze všech nejhezčí. 5. První cvičení je stejně
jednoduché jako druhé. První cvičení je o dost jednodušší než druhé. První cvičení je ze všech
nejjednodušší. 6. Voda v moři je stejně teplá jako v řece. Voda v moři je o 5 stupňů teplejší než
v řece. Voda v moři je ze všech nejteplejší. 7. Jejich auto je stejně drahé jako naše. Jejich auto je o
50 000 Kč dražší než naše. Jejich auto je nejdražší ze všech.
5. 1. V červnu jsou nejdelší dny. 2. Paní Němcová dělá nejlepší koláče. 3. Jejich přednáška byla
nejzajímavější. 4. Tento slovník je nejkvalitnější. 5. Ivo má nejhorší výslovnost. 6. S tímto programem mám největší zkušenosti. 7. Nevěnoval mu ani nejmenší pozornost. 8. Jeho příspěvek
byl nejdelší. 9. Včera mi napsal nejkratší dopis. 10. Dnes jsem měla nejkrásnější den. 11. Úspěšně
jsme projeli i tím nejužším místem. 12. Ani ten nejzábavnější program ho nenadchl. 13. Byl to
nejhorší začátek. 14. Řešení tohoto úkolu je nejsložitější. 15. Koupil mi nejdražší prsten. 16. Petr
mi byl nejbližší. 17. V tomto místě je řeka nejširší. 18. Tato městská čtvrt je nejtišší. 19. Je to
nejvzácnější nález. 20. Jejich rány byly nejhlubší. 21. Byl to nejtvrdší oříšek. 22. Jeho polibky
byly nejsladší.

6. 1. Únor je nejkratší měsíc. 2. Podnebí ve Španělsku je teplejší než u nás. 3. Minulý týden bylo
horší počasí než dnes. 4. Jirka byl nejlepší ze všech. 5. V létě jsou delší dny než v zimě. 6. Budova
obchodního domu je vyšší než budova naší koleje. 7. O dovolené bychom chtěli mít hezčí
počasí. 8. Snažíme se o co nejrychlejší postup. 9. Tento film byl mnohem zajímavější. 10. V supermarketech je zboží o něco levnější. 11. V zimě jsou dny o dost kratší než v létě. 12. Tato země je
ze všech nejchudší. 13. Byla tam celá rodina, dokonce i můj mladší/nejmladší bratr. 14. Německo
je jedna z nejbohatších zemí Evropy. 15. Bude to jejich nejdůležitější úkol. 16. Tito studenti jsou
o moc chytřejší. 17. Kmínový chleba byl měkčí než obyčejný. 18. Kde jsou na světě nejhezčí
děvčata? 19. Skupina B měla nejnižší úroveň jazykových znalostí.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Honza je pomalý jako šnek. Honza je pomalejší než šnek.
Miloš je červený jako rak. Miloš je červenější než rak.
Pan ministr je chytrý jako liška. Pan ministr je chytřejší než liška.
Ta studentka je pilná jako včela. Ta studentka je pilnější než včela.
Její přítel je bohužel líný jako veš. Její přítel je ještě línější než veš.
Najednou byla němá jako ryba. Najednou byla němější než ryba.
Jirkův kamarád byl věrný jako pes. Jirkův kamarád byl věrnější než pes.
Irena je falešná jako kočka. Irena je falešnější než kočka.
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8. 1. Jeho výsledky jsou horší než tvoje. 2. Moje dcera je pilnější než můj syn. 3. Vezmi můj
kufr, je lehčí než tvůj. 4. Zdena je milé děvče, ale Jitka je ještě milejší. 5. Petra je nejhezčí z celé
skupiny. 6. Naše okna jsou širší a vyšší než vaše. 7. Váš byt je stejně velký jako náš. 8. Tvůj referát
je mnohem lepší než můj. 9. Tvůj návrh je mnohem / o mnoho /o hodně zajímavější. 10. Snaž
se o co nejlepší výsledky! 11. On je stále hubenější a ona tlustší a tlustější. 12. Honza je stále
línější. 13. Chceme se dostat co nejdále.  14. Přeji ti vše/všechno nejlepší. 15. Je nejvyšší čas jít
domů. 16. Starší muž se ptal na cestu na Karlovo náměstí. 17. Paní Königová je mladší hezká
žena se světlými vlasy. 18. Čím je naše babička starší, tím je zapomnětlivější. 19. Čím je Ivana
vyčerpanější, tím je nesoustředěnější. 20. Čím je náš syn větší, tím je zvědavější. 21. Čím jsou lidé
vzdělanější, tím / o to rozuměji jednají.
9. 1. sestřin kufr. 2. otcův klobouk. 3. babiččina zahrada. 4. bratrův čaj. 5. Pavlovi
příbuzní. 6. sousedovo dítě. 7. Olžiny spolužačky. 8. studentčini přátelé. 9. matčina
slova. 10. kamarádova teta. 11. spisovatelovo dílo. 12. Věřina postel. 13. studentova
práce. 14. snašina skříň. 15. Honzova košile. 16. Danino přání.

10. 1. Už jsi mluvil se spolužákovými kamarády? 2. Máš rád opery Antonína Dvořáka? 3. Román
tohoto českého autora je dost známý. 4. Ředitelova odpovědnost je obvykle velká. 5. Proslov
paní ministryně byl velmi zajímavý. 6. Učitelovy otázky byly dost těžké. 7. Přednášel o Patočkově filozofii. 8. Poznámky tohoto studenta byly nečitelné. 9. Schopnosti našeho nového
manažéra jsou opravdu výborné. 10. Dokážeš pochopit Jitčiny pochyby? 11. Sestřino přání je
mi rozkazem. 12. Byli jsme na posledním dirigentově koncertě. 13. Míč spadl do sousedovy
zahrady. 14. Po profesorově příchodu se odmlčel. 15. V autorových slovech je mnoho pravdy.

11. 1. Petrův úkol. 2. Janina kniha. 3. Jiřininy noviny. 4. Olžina žádost. 5. prezidentův
projev. 6. Moničin muž. 7. Alenina přítelkyně. 8. Jitčina nákupní taška. 9. Mariino nové
auto. 10. sestřina hračka/hračka mé malé sestry. 11. Novákova žena/žena Tomáše Nováka.
13. 1. Bydlím v Mánesově ulici. 2. Procházeli jsme se po Masarykově nábřeží. 3. Už z dálky bylo
vidět Humboldtovu univerzitu. 4. Nové nákupní centrum se staví v Nerudově ulici. 5. Nehoda
se stala na rohu Šafaříkovy a Erbenovy ulice. 6. Půjdeš se se mnou podívat do Čapkova památníku? 7. Vchod do tohoto domu je z Janáčkovy ulice. 8. Velmi obdivuji Muchovy obrazy. 9. Mám
jít k babiččině přítelkyni. 10. Ta kniha je pro bratrova kamaráda. 11. Koncert bude v Dvořákově
síni. 12. Opsal to ze sousedova sešitu. 13. Rimbaudovy verše četl v Nezvalově překladu. 14. Přeložil Brechtova dramata. 15. Ve Smetanově divadle budou hrát Straussova Růžového kavalíra. 16. V antikvariátu jsem našel Máchovy spisy. 17. Šli na dceřinu promoci. 18. Z matčina
dopisu jsem měl opravdu radost. 19. Na sestřinu kočku jsme úplně zapomněli. 20. Dosud byla
otištěna jen část autorových próz.
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14. 1. Jitka hledá knihu v matčině skříni. 2. Z tetiččiny návštěvy jsme neměli velkou
radost. 3. Zapomněl na dceřiny i synovy narozeniny. 4. Musím navštívit sestřina přítele. 5. Jak
se dostanu do babiččina bytu? 6. Seznámili se s umělcovým dílem. 7. Na ředitelův příkaz opustil školu. 8. Dlouho diskutovali o profesorově novém článku. 9. Rádi si prohlédneme umělcovy obrazy. 10. Dám si to do Olžiny kabelky. 11. S tlumočníkovým výkonem nebyl spokojen. 12. Bez učitelova souhlasu to neudělám. 13. Četli spisovatelovy vzpomínky. 14. Musí hlídat
tetiny děti. 15. V sousedově zahradě je mnoho ovoce. 16. Seznámil jsem se se strýcovým kolegou. 17. Kvůli špatným kamarádovým vtipům se nebudu zlobit. 18. Do otcova příchodu jsme o
tom nevěděli. 19. Voják neuposlechl velitelova rozkazu / velitelův rozkaz.

15. 1. Roentgenovy paprsky 2. Pythagorova věta 3. Augiášův chlév 4. Kolumbovo vejce
5. Achillova pata 6. Tantalova muka 7. Damoklův meč

16. 1. Kde jsou peníze mého strýce? 2. Kam jsi dal/-a (položil-a) knihu mého/tvého bratra? 3. S
Věřiným návrhem nesouhlasím. 4. Znáš Petrovu ženu (manželku)? 5. V Jiráskově ulici je nové
nákupní centrum. 6. Otcova zavazadla ještě necháme v úschovně. 7. V příštím semestru bych
chtěl/-a studovat na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. 8. S Jitčinými nápady se daleko nedostaneme. 9. Dvořákovy Slovanské tance poslouchám opravdu rád/-a. 10. Janina přání nemůžeme respektovat. 11. Podrobně hovořil (mluvil) o Smetanových operách. 12. Ředitelovy názory
nemohu sdílet. 13. O učitelových metodách lze (je možné/je možno) diskutovat.

Lektion 19
1. 1. Podíval by ses rád na ten film? 2. Určitě by ses tomu nesmál. 3. Co by sis o nás pomyslel? 4. Už ses umyl/-a? 5. Měl by sis to ještě jednou promyslet. 6. Chtěla by ses co nejdřív přestěhovat? 7. A to by sis dovolil/-a? 8. Měl/-a by ses do zítra rozhodnout. 9. Chtěl/-a by sis co nejdřív
koupit nový byt? 10. Obula by sis ty nové boty a hezky by ses oblékla. 11. Co by ses rozmýšlel? 12. Celé odpoledne by sis jen hrál. 13. Při bouřce by ses bála. 14. Chtěl/-a by ses to naučit
rychle? 15. Zatancovala by sis? 16. Měl by ses nechat ostříhat. 17. To by ses divil/-a. 18. Příliš by
ses namáhal/-a. 19. Musel/-a by sis rezervovat vstupenky předem. 20. Styděl by ses.
2. 1. Na to bych se ho chtěl zeptat. 2. Příští rok by měla vyjít nová učebnice. 3. Nikomu by
to neřekla. 4. Nikdy by něco takového neudělal. 5. Ještě zítra by se tomu určitě smál. 6. Pavla
bychom raději vzali s sebou. 7. S kouřením bys měl přestat. 8. Bez mapy by tu ulici nenašel. 9. Markovi by ses měl omluvit. 10. Mohla by tam dojít Jana. 11. Telefonem bys to jistě taky
vyřídil. 12. Promyslela bych si to ještě jednou. 13. Stejně by mi nikdo nic neřekl. 14. Pokusit
bych se o to určitě chtěl. 15. Na něco bychom se ho chtěli zeptat. 16. Nikdy by se mu to nepodařilo. 17. S ním bych si rád promluvil. 18. S ním bych se o tom nebavil.
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3. 1. Denně bych se vracel/-a domů pozdě. Denně bych se byl/-a vracel/-a domů pozdě. Denně
bych se býval/-a vracel/-a domů pozdě. 2. Určitě bychom mu napsali. Určitě bychom mu byli
napsali. Určitě bychom mu bývali napsali. 3. V každém případě by mi zanechal/-a zprávu. V
každém případě by mi byl/-a zanechal/-a zprávu. V každém případě by mi býval/-a zanechal/-a
zprávu. 4. Nevyřídili by mi to. Byli by mi to nevyřídili. Byli by mi to bývali nevyřídili. 5. Raději
bychom si to s sebou nevzali. Raději bychom si to byli s sebou nevzali. Raději bychom si to bývali
s sebou nevzali. 6. Nerad bych studoval matematiku. Nerad bych byl studoval matematiku.
Nerad bych býval studoval matematiku. / Byl bych býval nerad studoval matematiku. 7. Jel/-a
bych na víkend do Prahy. Byl/-a bych jel/-a na víkend do Prahy. Býval/-a bych jel/-a na víkend do
Prahy. 8. Nikdy bych se o tuto problematiku nezajímal. Nikdy bych se byl o tuto problematiku
nezajímal. Nikdy bych se býval o tuto problematiku nezajímal. 9. To by bylo pravděpodobné. To
by bývalo bylo pravděpodobné. 10. To bys jim nikdy nemohl/-a udělat. To bys jim byl/-a nikdy
nemohl/-a udělat. 11. Nikdy by se nepřeceňoval/-a. Nikdy by se byl/-a nepřeceňoval/-a. 12. Ty
by ses mi vysmál/-a. Ty by ses mi byl/-a vysmál/-a. To by ses mi býval/-a vysmál/-a. 13. Neuměl/-a
by ses rozhodnout. Bývala by ses neuměla rozhodnout. 14. Přihlásil/-a bych se do soutěže. Byl/-a
bych se přihlásil/-a do soutěže. Býval/-a bych se byl/-a přihlásil/-a do soutěže. 15. Ty by ses to snad
nikdy nenaučil/-a. Ty by ses to snad nikdy nebyl/-a naučil/-a. 16. Tomu bych nerozmuěl/-a. Tomu
bych byl/-a nerozuměl/-a. 17. Zeptal/-a by ses ho na to? Byl/-a by ses ho na to zeptal/-a? 18. Věděli
bychom o všem. Bývali bychom o všem věděli. 19. Dívali bychom se na televizi. Byli bychom se
dívali na televizi. 20. Naobědval/-a by ses v této restauraci. Bývala by ses naobědvala v této restauraci. 21. Napili bychom se vína. Byli bychom se napili vína. 22. Posadili bychom se k volnému
stolu v rohu. Bývali bychom se posadili k volnému stolu v rohu.
4. 1. Aby se ti tu líbilo! 2. Aby vám dítě hezky rostlo a aby bylo zdravé! 3. Aby se nám vyplnilo
vše, co si přejeme. 4. Aby se vám všechno dařilo! 5. Aby se ti u nás nestýskalo po domově! 6. Aby
se vám nic zlého nestalo! 7. Abychom už s tím neměli žádné problémy! 8. Aby ti už nikdy nebylo
smutno! 9. Abyste ten vlak nezmeškali! 10. Jenom aby nám o dovolené nepršelo!

5. 1. Ať zůstaneš stále tak mladý! Abys zůstal stále tak mladý! 2. Ať už nikdy nejsme smutní!
Abychom už nikdy nebyli smutní! 3. Ať tu zkoušku uděláte v klidu! Abyste tu zkoušku udělali
v klidu! 4. Ať dojedeš šťastně domů! Abys dojel/-a šťastně domů! 5. Ať jste spolu šťastni až do
smrti! Abyste byli spolu šťastni až do smrti! 6. Ať už nejsi nikdy tak nervózní! Abys už nebyl/-a
nikdy tak nervózní! 7. Ať se už stále nerozčilujete! Abyste se stále nerozčilovali! 8. Ať si o dovolené
odpočinete! Abyste si o dovolené odpočinuli! 9. Ať se v lázních dobře zotavíte! Abyste se v lázních dobře zotavili! 10. Ať na nás nezapomenete! Abyste na nás nezapomněli! 11. Ať se máme v
příštím roce dobře! Abychom se měli v příštím roce dobře! 12. Ať se u nás krásně vyspíte! Abyste
se u nás krásně vyspali!
6. 1. Ať ti lidé přece vejdou! 2. Ať ti Pán Bůh žehná a chrání tě! 3. Ať žije! 4. Ať je člověk šlechetný, nápomocný a dobrý! 5. Ať mě Bůh před tím ochraňuje! 6. Ať přijde, co chce! 7. Kéž bych/
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Kdybych jen měl tuto knihu! 8. Kéž bys/Kdybys jen byl/-a přišel/přišla! 9. Kéž by/Kdyby mě jen
byl poslechl! 10. Kéž bychom/Kdybychom jen vlastnili tento dům! 11. Kéž byste/kdybyste jen byli
skromnější! 12. Kéž by/Kdyby to jen byli neudělali/nebyli udělali!

7. 1. Nebude-li moct, půjdeme tam sami. 2. Máme-li rozhodnout správně, musíme si to ještě
jednou promyslet. 3. Dojde-li k tomu, bude z toho určitě nešťastný. 4. Proč nejdeš raději domů,
nelíbí-li se ti tady? 5. Nechutná-li vám to, tak to nejezte. 6. Budete-li odpoledne doma, rádi se u
vás zastavíme. 7. Pojedu na ten sobotní výlet, nebude-li pršet. 8. Rozmyslíš-li si to, zavolej nám
do pěti hodin. 9. Můžeme ještě chvilku pracovat, souhlasíš-li s tím. 10. Potkáte-li ho, pozdravujte
ho ode mě.

8. 1. a) Kdybych nemohl/-a přijít, zavolám vám. b) Kdybych býval/-a nemohl/-a přijít, byl/-a bych
vám zavolal/-a. 2. a) Kdybychom to věděli, rádi bychom vám poradili. b) Kdybychom to bývali
věděli, byli bychom vám rádi poradili. 3. a) Šli byste se koupat, jen kdyby bylo horko? b) Bývali
byste se šli koupat, jen kdyby bylo horko? 4. a) Petra by nás určitě navštívila, kdyby měla čas. b)
Petra by nás byla navštívila, kdyby bývala měla čas. 5. a) Kdybych jel/-a vlakem v deset hodin,
byl/-a bych na místě asi ve dvanáct. b) Kdybych býval/-a jela vlakem v deset hodin, byl/-a bych
na místě asi ve dvanáct. 6. a) Kdybyste si to přáli, rádi bychom vás doprovodili. b) Kdybyste si to
bývali přáli, byli bychom vás rádi doprovodili. 7. a) Celé bych to přepracoval/-a, kdyby byl posudek
špatný. b) Celé bych to byl/-a přepracoval/-a, kdyby byl býval posudek špatný. 8. a) Kdybys mi tu
knihu půjčil/-a, tak bych si ji přečetl/-a. b) Kdybys mi býval/-a tu knihu půjčil/-a, tak bych si ji byl/-a přečetla. 9. a) Zul/-a bych si boty, kdyby ti to nevadilo. b) Byl/-a bych si zul/-a boty, kdyby ti to
bývalo nevadilo. 10. a) Kdybychom s sebou neměli dost peněz, půjčili byste nám? b) Kdybychom
bývali neměli s sebou dost peněz, byli byste nám pújčili? 11. a) Byla bych ráda, kdybys mi odpověděl/-a na můj dopis. b) Byla bych bývala ráda, kdybys býval/-a odpověděl/-a na můj dopis. 12. a)
Potěšilo by mě, kdyby mi manžel dal květiny. b) Bylo by mě potěšilo, kdyby mi býval můj manžel
přinesl květiny. 13. a) Kdybychom tu zkoušku udělali, byli bychom šťastni. b) Kdybychom bývali
tu zkoušku udělali, byli bychom šťastni. 14. a) Kdybyste s tím souhlasili, jeli bychom v neděli na
výlet na Karlštejn. b) Kdybyste s tím bývali souhlasili, byli bychom jeli na výlet na Karlštejn. 15. a)
Kdybys tomu rozuměl/-a, bylo by to jen dobře. b) Kdybys tomu býval/-a rozuměl/-a, bylo by to
jen dobře.

9. 1. Kdyby to bývalo bylo možné, byl bych tam jel autobusem. 2. Kdybys byl vyhrál v loterii, byl
bys mohl jet na cestu kolem světa. 3. Byl bych přišel, kdybych o tom věděl dřív. 4. Byla by ti o tom
určitě vyprávěla, kdyby tě bývala potkala. 5. Bývalo by bylo dobré, kdyby býval nic neříkal. 6. Byli
by přestavěli celý dům, kdyby bývali měli dost peněz. 7. Kdybych byla měla všechny informace
včas, byla bych tu práci mohla odevzdat v pondělí. 8. Kdyby nám býval ujel vlak, byli bychom
museli jít pěšky. 9. Kdybychom se bývali rozhodli jinak, byli bychom vám dali vědět. 10. Kdybych
já býval překládal ten text, byl bych volil tuto variantu. 11. Kdybys ho býval znal, určitě by sis
býval s ním rozuměl. 12. Kdyby byla mohla, bývala by ráda studovala v Oxfordu. 13. Kdyby nás
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býval požádal, byli bychom mu to auto půjčili. 14. Kdyby byl počítač fungoval, ten soubor bych
býval zkopíroval. 15. Kdybyste nám to bývali řekli, byli bychom o těchto problémech nemluvili.

10. 1. Kdybych přišel/přišla domů v osm, zavolal/-a bych mu. 2. Kdyby měl dost peněz, koupil
by si nový byt. 3. Kdybych to býval/-a věděl/-a, udělal/-a bych to jinak. 4. Kdyby tento vlak neměl
zpoždění, určitě bychom stihli vlak do Frankfurtu. 5. Kdybyste mi to dovolil/-a, doprovodil/-a
bych vás domů. 6. Kdybys mě býval/-a včas informoval/-a, určitě bych býval/-a na schůzi přišel/
přišla (dostavil/-a se). 7. Kdyby byl počítač v pořádku, mohli bychom mu napsat e-mail. 8. Kdyby
se vrátil včas, mohl by s námi ještě jet na venkov. 9. Co bys tomu řekl/-a, kdybychom se přestěhovali? 10. Kdybych celý den chodil/-a bez cíle po městě, byl/-a bych strašně unavený/-á. 11. Kdyby
bývali ten dopis pozorně četli, byli by ten termín nepropásli. 12. Kdyby naše auto nebylo rozbité,
určitě bychom vám ho půjčili. 13. Udělal/-a bys to pro mě, kdybys měl/-a tu možnost?
11. 1. Petr jde k očnímu lékaři, aby mu předepsal nové brýle. 2. Hrozně pospíchám, abych
vyzvedl/-a a děti ze školy. 3. Raději pojedeme taxíkem, abychom stihli vlak do Prahy. 4. Celý večer
budu studovat, abych zítra tu zkoušku udělal/-a. 5. Jdu ještě do supermarketu, abych koupil/-a
něco k večeři. 6. Chtěla bych jet na čtrnáct dní na dovolenou, abych si odpočinula. 7. Nařídím
budík, abychom nezaspali. 8. Musíme si pospíšit, abychom nepřišli pozdě. 9. Zapnuli jsme si televizi, abychom se podívali na zprávy. 10. Monika se ještě musí převléknout, aby jí nebyla/nebylo
zima. 11. Ještě jednou si to rozmysli, abys později nelitoval. 12. Musím ještě zatelefonovat do
práce, abych se omluvil/-a, že přijdu pozdě. 13. Dávej přece pozor, aby tě nepřejelo auto. 14. Otevřela jsem si internet, abych se podívala na poštu. 15. Zajedu na nádraží, abych se podíval/-a na
odjezdy vlaků do Prahy.

13.
a) 1. Navštívil/-a jsem svého přítele Paula, abych mu vše (všechno) řekl/-a mezi čtyřma očima. 2. V
létě jedeme (pojedeme) do Karlových Var (Varů), abychom navštívili filmový festival. 3. Raději
mlčel, aby neřekl něco hloupého. 4. Jirka musí navštívit babičku, aby jí popřál (pogratuloval)
k 80. narozeninám. 5. Musím si pospíšit, abych mohl/-a koupit něco k večeři. 6. Určitě čeká
na Irenu, aby ji mohl doprovodit domů. 7. Vezmi si každý den tuto tabletku, abys předešel/
předešla chřipce. 8. Jdeme na nádraží, abychom koupili jízdenky. 9. Musíte mu všechno říct,
abyste ho varoval/-a. 10. Přátelé, musíte si vaši práci ještě jednou přečíst, abyste našli všechny
chyby. 11. Abych si odpočinul/-a, musel/-a bych jet alespoň na čtrnáct dní na hory. 12. Pracovala až do dvou do rána, aby tu práci dokončila. 13. Katjo, obleč si zimní bundu a čepici, aby ses
nenachladila.
b) 1. Koupil si nějaké čisticí prostředky, aby mohl uklidit celý byt. 2. Peter si sedl (se posadil) do křesla, aby mohl v klidu sledovat televizní zprávy. 3. Pěstujeme sport, abychom zůstali
zdraví. 4. Nedělej takový hluk, abys nevzbudil dítě. 5. Musime si nastavit budík, abychom nezaspali. 6. Musíš být u pokladny v šest, abys dostal/-a vstupenku. 7. Určitě ti to řekl jen proto, aby

48
© Helmut Buske Verlag 2015

ti pomohl. 8. Abych byl/-a upřímý/-á, ten film se mi vůbec nelíbil. 9. Zabal ten balíček pečlivě,
aby se hrníčky (šálky) nerozbily. 10. Obstarej exotické poštovní známky, abys mu udělal/-a radost.

14. 1. Zapnul televizi, aby se podíval na nový seriál. 2. Pospíchá, aby nepřišel/nepřišla
pozdě. 3. Musím mu poslat dopis, aby o tom věděl. 4. Vezmu si s sebou víc peněz, abych si koupil/-a boty. 5. Otevřel okno, aby v místnosti nebylo dusno. 6. Půjdeme na oběd, abychom neměli
hlad. 7. Sedneme si na půl hodiny na lavičku, abychom nebyli unavení. 8. Raději si obleč svetr,
abys nedostal rýmu. 9. Chci tu detektivku dočíst do konce, abych věděl/-a, kdo je vrah. 10. Vzal
jsem si s sebou minerálku, abych neměl žízeň. 11. Každý večer vyprávím dětem pohádku, aby
usnuly. 12. Na výlet si raději vezmi staré boty, aby tě nebolely nohy. 13. Přečteme si tu práci ještě
jednou, abychom v ní neměli chyby. 14. Pojedeme raději autem než tramvají, abychom ten vlak
stihli. 15. Nechce rozhodovat sám, aby neměl odpovědnost.
15. 1. Pojď rychleji, aby nám neujel vlak. 2. Rozsviť, abychom na sebe viděli. 3. Vezměme si
raději teplé bundy, aby nám nebyla zima. 4. Raději ti to ještě jednou vysvětlíme, abys nám dobře
rozuměl/-a. 5. Ukaž mi cestu, abych zase nebloudil/-a. 6. Zavři si tašku, abys něco neztratil/a. 7. Zatelefonujte nám, abychom věděli, co máme dělat. 8. Zastav na příštím parkovišti, aby si
děti trochu odpočinuly. 9. Dojdi do bankomatu, abys měl/-a dost peněz. 10. Zavři dveře, aby nás
nikdo nerušil. 11. Pojedeme autem, abychom měli pohodlí. 12. Raději mlč, aby se nikdo nezlobil. 13. Uvař čaj, abychom se zahřáli. 14. Dej růže do vody, aby nezvadly. 15. Přijďte, abychom
si mohli popovídat. 16. Pošleme mu dopis, aby přijel na návštěvu.
16. 1. Nezapomeň si doma brýle, ať v kině dobře vidíš. 2. Pospěš si, ať nám v obchodě nezavřou. 3. Zapni si bezpečnostní pás, ať nedostaneme od policie pokutu. 4. Dávej pozor, ať nedostaneme smyk. 5. Koupím mu dárek, ať má radost. 6. Napustím ti vodu do vany, ať se můžeš
vykoupat. 7. Nechte se očkovat, ať nedostanete chřipku. 8. Raději studuj, ať tu zkoušku uděláš. 9. Vyzkoušej si ty boty pořádně, ať ti nejsou malé.

17. 1. Kdyby k nám zítra přišli naši přátelé na návštěvu, připravil/-a bych hrušky s čokoládou. 2. Hrušky bych oloupal/-a, překrojil/-a na polovinu a odstranil/-a jádra. 3. Potom bych je
pokapal/-a citronovou šťávou, protože by zhnědly. 4. Oloupal/-a bych kiwi, překrojil/-a je a zatlačil/-a do hrušky. 5. Takto připravené hrušky bych dal/-a do pekáčku, který bych napřed vymazal/-a máslem. 6. Pak bych dal/-a pekáček do trouby a hrušky bych pekl/-a deset minut při teplotě
170°. 7. Potom bych hrušky vyndal/-a, položil/-a na talíře, nalil/-a na ně čokoládovou polevu a
posypal/-a je mandlemi.

18. 1. Nic by nebylo v pořádku. 2. Nikomu by se s tím určitě nesvěřil. 3. Určitě bych se s tím
člověkem nikde nesetkal. 4. Nikde bych ho nehledal. 5. Nikdo by o tom nic nevěděl. 6. Nikdy
bych ti o tom nic nevyprávěl/-a. 7. Nikde bych tu knihu nezapomněl. 8. Určitě by se mu nic
nestalo! 9. O tom by mi nic nevyprávěl. 10. To by přece nemusel nikdo vědět! 11. Teď by sis
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nemohl/-a jít nikam hrát. 12. Právě teď by s nikým netelefonoval. 13. Nemohl/-a bych se tě na
něco zeptat? 14. Nikam bychom večer už nešli. 15. K pití bych si nic neobjednal/-a.

Lektion 20
2. komunista, finalista, komponista, specialista, publicista, idealista, kapitalista, germanista,
optimista, pesimista, autista, fašista, anarchista, bohemista, rezervista, žurnalista, lobbyista,
fejetonista, kariérista.

3.
1. klavírista, houslista, trumpetista, hobojista, violista, flétnista, (kontra)basista, violončelista,
pozounista, klarinetista, saxofonista, harfista.
2. fotbalista, basketbalista, hokejista, tenista, volejbalista, šachista.

4. 1. Včera jsme se seznámili s přednostou kliniky. 2. Průvodci absolvovali obsáhlé školení. 3. Husité byli přesvědčeni, že bojují za spravedlivou věc. 4. Nehraj si na hrdinu! 5. Vyzval
poslance, aby se vzdal mandátu. 6. Se správcem vycházím velmi dobře. 7. Zprávu jsme předali
jeho zástupci. 8. Novináři diskutovali o výrocích šéfporadce předsedy sněmovny. 9. Delegace
navštívila starostu Ostravy a setrvala s ním v krátkém rozhovoru. 10. Soudce odsoudil teroristu
na doživotí. 11. Ve škole jsme se učili o Janu Evangelistu Purkyňovi. 12. Ekologičtí aktivisté zablokovali přístup k atomové elektrárně. 13. To je žádost státního zástupce. 14. Všichni se mu obdivují jako velmi šikovnému obhájci. 15. Prezident promluvil ke všem poslancům. 16. Pravidelně
chodím na koncerty tohoto známého klavíristy. 17. Policie zasáhla jak proti anarchistům, tak
proti neonacistům. 18. Těmto filatelistům se podařilo koupit vzácnou známku. 19. Strážcům se
nepodařilo zloděje chytit. 20. Právě probíhá proces s tímto zrádcem. 21. Naši fotbalisté byli na
mistrovství Evropy druzí. 22. Jemu jako kosmopolitovi je jakýkoliv šovinismus cizí. 23. V zámku
provádí několik německých průvodců. 24. Ve volbách vyhráli socialisté. 25. Děti v Africe dostaly
peníze na vzdělání od německých dárců. 26. To je názor těchto dvou idealistů. 27. O těchto
gymnastech byla zpráva v novinách. 28. Sehraje partii s ruským šachistou.

5. 1. Půjdeme na koncert toho známého francouzského tenoristy. 2. Publikum ocenilo výkon
obou obránců Sparty. 3. Tato básnická sbírka známého českého spisovatele Fráni Šrámka
se jmenuje Splav. 4. Toto rozhodnutí se našemu starostovi Václavu Nepraktovi nelíbilo, a tak
proti němu protestoval. 5. Není snadné napsat interview s prozaikem českého původu Milanem Kunderou. 6. Finanční situace důchodců se v letošním roce zlepšila. 7. Pojedu na chatu s
naším dědou. 8. Prahu každý rok navštíví několik milionů zahraničních turistů. 9. Naši zástupci
v Evropském parlamentu chtějí prosadit nový zákon. 10. Každý ministr má několik odborných poradců. 11. Pojedu na výlet s naším malým Stáňou. 12. Koncert českého houslisty Vác-

50
© Helmut Buske Verlag 2015

lava Hudečka s tímto známým švédským klavíristou se bude konat v pátek. 13. Před vozem, v
němž jeli ministerští předsedové Velké Británie a České republiky, jelo auto se dvěma tajnými
policisty. 14. O našem společném příteli Honzovi Liškovi se povídá, že je už delší dobu těžce
nemocný. 15. Státnímu zástupci se rozhodnutí krajského soudce nelíbilo, a proto podal odvolání.

6. 1. Náš spolek má nového předsedu. 2. Proč nemluvíš o tvých nových kolezích? 3. Pověz nám
něco o hlavním hrdinovi toho románu. 4. Viktor je nejen dobrý klavírista, ale i výborný bohemista. 5. Tu knihu jsem dostal/-a od svého kolegy Sovy. 6. Město bylo plné zvědavých turistů. 7. O
panu Svobodovi jsem slyšel/-a hodně dobrého. 8. Bez Rudy a Jardy nemůžeme hrát fotbal (kopanou). 9. Přednosta kliniky si zavolal k sobě pány Procházku, Máchu, Svobodu a Vančuru. 10. Péťu
a Káju jsem nedávno potkal/-a ve městě. 11. Důchodci měli radost ze zvýšení důchodu.

8. 1. Na dovolenou pojedeme: bez toho mladšího vnoučete, obou velkých dětí, těch našich
tří děvčat. 2. Stále se věnujeme: těm mladším vnoučatům, oběma velkým dětem, těm našim
třem děvčatům. 3. Zavolej sem: ta mladší vnoučata, obě velké děti, ta naše tři děvčata. 4. Pořád
vypráví o: těch mladších vnoučatech, obou velkých dětech, těch našich třech děvčatech. 5. Půjde
na procházku do parku s: těmi mladšími vnoučaty, oběma velkými dětmi, těmi našimi třemi
děvčaty

9. 1. Děti si hrály se štěnětem. 2. K tomu zvířeti se moc nepřibližuj. 3. Liška lezla z doupěte. 4. K
pečenému kuřeti si dám vařené brambory. 5. Kromě chlapců tam bylo i pár děvčat. 6. V pohádkách vždycky čarodějnice lítaly na koštěti. 7. Zapomněli dát nažrat praseti. 8. Už je podzim,
ale ty růže ještě mají hodně poupat. 9. Potkali jsme dědečka s oběma vnoučaty. 10. Poslové
přinesli zprávu od hraběte. 11. Rád jím chleba s máslem a s rajčetem. 12. Malá koťata jsou vždy
roztomilá. 13. Z hnízda vyletěly vlaštovky i se svými mláďaty. 14. Všechna zvířata v zoologické
zahradě se nemají krmit. 15. Na louce se pásly krávy bez telat. 16. Malá Anička toužila po morčeti. 17. Ani kuřeti by neublížil. 18. V zoologické zahradě přišla na svět krásná a zdravá medvíďata. 19. Lvice si hrála s malými lvíčaty. 20. Německá knížata se dlouho nemohla sjednotit.
10. O neposlušných kůzlatech
1. Byla jednou jedna koza a ta měla čtyři malá kůzlata. 2. Jednou musela sama někam odejít, a
tak kůzlatům řekla: »Kůzlata, nechám vás tady chvíli o samotě, ale to vám povídám, nikomu neotvírejte, dokud neuslyšíte můj hlas.« 3. Kůzlata slíbila, že budou poslušná. 4. Netrvalo to dlouho
a k jejich domku přišel vlk a začal volat: »Kůzlata, otevřete, jsem vaše maminka a přinesla jsem
vám mlíčko!« 5. Ale jednomu kůzleti se jeho hlas nelíbil a ostatním kůzlatům řeklo: »Ba ne, to
není naše maminka, naše maminka má hlásek jemný a tenhle hlas je hrubý. Neotevřeme!« 6. A
tak vlk odešel s nepořízenou. 7. Přemýšlel, co by měl dělat, a nakonec šel ke kováři. 8. Kovář mu
upiloval jazyk a vlk teď mluvil jemně jako máma koza. 9. Šel znova k domku malých kůzlat a volal:
»Kůzlata, otevřete, jsem vaše maminka, přinesla jsem vám mlíčko!« 10. Jedno kůzle si myslilo, že
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je to maminčin hlas, a chtělo otevřít, druhému kůzleti se to nezdálo. 11. Kůzlata se začala strkat
a vtom se dveře otevřely. 12. Vlk vběhl do domku a začal kůzlata honit.  13. Když se máma koza
vrátila domů, dala se do pláče.  14. V domku bylo všechno rozbité a nikde neviděla ani jedno
kůzle. 15. Naříkala: »Co se stalo s mými kůzlaty! Co já si bez těch svých kůzlat počnu!« 16. Vtom
uslyšela slabé hlásky. Začala se rozhlížet a nakonec našla jedno kůzle schované ve skříni. 17. S
druhým kůzletem to bylo těžší, to se schovalo v koutě za hodinami – a zbylá dvě kůzlata? 18. Ta
utekla do lesa a vrátila se domů až večer. Menší se drželo většího kůzlete a skákalo radostí, když
vidělo mámu.  19. Od té doby byla všechna čtyři kůzlata poslušná a máma koza o svých kůzlatech
všem říkala: »Moje kůzlata? To jsou nejhodnější děti na světě!«

11. 1. Děti, běžte domů! 2. Prosil/-a bych kilo rajčat! 3. Musím dnes se svým dítětem k lékaři,
má vysokou horečku, kašel a rýmu. 4. Naši rodiče koupili mému malému bratru Robertovi
pěkné štěně. 5. Úplně sám za ně odpovídá, a to se mi líbí. 6. Musí s ním několikrát denně do
parku a také ho sám krmit. 7. Když jsme byly malé děti, často jsme si hrály s dvojčaty našeho
souseda. 8. Matka se sklonila ke svému dítěti a ukázala mu dvě malá koťata, která si hrála v
trávě. 9. Naše babička už má pět vnoučat. 10. Určitě jsi viděl/-a ta tři děvčata, která si hrají na
hřišti; jedno z nich je naše Anja. 11. Zameť před domem koštětem!

12.
1. 
Bydlíme: u Napajedel, Břežánek, Loun, Dvorů, Lánů/Lán, Klatov, Lenešic, Postoloprt, Teplic,
Karlových Varů/Var, Mariánských Lázní, Zahrádek, Čihadel, Mokropsů.
2. Blížíme se k: Napajedlům, Břežánkám, Lounům, Dvorům, Lánům, Klatovům, Lenešicím, Postoloprtům, Teplicím, Karlovým Varům, Mariánským Lázním, Zahrádkám, Čihadlům, Mokropsům.
3. Celý měsíc jsme strávili v: Napajedlech, Břežánkách, Louny, Dvorech, Lánech, Klatovech, Lenešicích, Postoloprtech, Teplicích, Karlových Varech, Mariánských Lázních, Zahrádkách, Čihadlech,
Mokropsích.
4. Projíždíme: Napajedly, Břežánkami, Lounami, Dvory, Lány, Klatovy, Lenešicemi, Postoloprty,
Teplicemi, Karlovými Vary, Mariánskými Lázněmi, Zahrádkami, Čihadly, Mokropsy.

13.
a) 1. Výlet do Beskyd se nám opravdu vydařil. 2. Z Husovic do Žabovřesk tramvaj nejezdí. 3. Na
návštěvu přijede teta ze Svitav. 4. Obyvatelé Semil a Doks nesouhlasili s novou vyhláškou. 5. Exkurze do Drážďan se zúčastnili všichni studenti. 6. Zimní prázdniny budeme trávit v
Krkonoších. 7. Stará část Nuslí a Vinohrad je v rekonstrukci. 8. Cesta z Kralup do Řep netrvala
dlouho. 9. Mezi Blažovicemi a Křenovicemi vlak nestaví. 10. V létě pojedeme na dovolenou do
Vysokých Tater nebo Nízkých Tater.
b) 1. Přilož do kamen. 2. Potřebuju si koupit plavky. 3. V létě chodím na venkově nejraději v trenýrkách a teplákách/teplácích. 4. Co říkáš mým novým kalhotám/kalhotům? 5. Skříň stojí hned
52
© Helmut Buske Verlag 2015

za dveřmi. 6. Úřednice šla na poštu s penězi. 7. Bolí ho v zádech. 8. K obědu jsem měla guláš
z vepřových jater. 9. V těchto šatech vypadáš hrozně. 10. Dojdu koupit dnešní noviny. 11. Ke
kuřecím prsíčkům si objednám hranolky. 12. V těch brýlích špatně vidím. 13. Ostříhej si nehty
malými nůžtičkami. 14. Mám rád buchty se švestkovými povidly. 15. Na hodinkách mám o
pět minut více. 16. Kolik je hodin? 17. Nestůj ve dveřích, jdi dovnitř. 18. O prázdninách jsem
byla ve Skandinávii. 19. Kam pojedeš o Velikonocích? 20. Několik let jsme bydleli v jižních
Čechách. 21. Líbí se mi v tropech.

15. 1. Na punčoše ti tečou oka. 2. Sledoval očima každý můj pohyb. 3. Na polévce bylo mnoho
mastných ok. 4. V lese byla na zvěř nastražena oka. 5. Byla to taška s velkými uchy. 6. Ucha
těch jehel byla příliš malá. 7. Čepice bez uch je ve velkých mrazech málo platná. 8. Na ramenech
semaforu seděly vlaštovky. 9. Ručičky u hodinek se ulomily.

16. 1. Mával na mě oběma rukama. 2. Podívej, na punčoše ti utekla dvě oka. 3. Po několika
týdnech jsem byla z obou bolavých kolenou/kolen už nešťastná. 4. V obou kolenech potrubí
byla díra. 5. Zakrýval si uši oběma rukama. 6. Podívej se mi do očí, jestli nelžeš. 7. Na mohutných ramenou /ramenech nesl velký batoh. 8. Po babičce mám drahé hodinky se zlatými ručičkami. 9. Na obou slepých ramenech řeky bylo množství kachen. 10. V rohu místnosti stál stolek
s třemi štíhlými nožičkami. 11. Nesahej na mě těma špinavýma rukama. 12. Přijede na návštěvu
s těmi oběma starými tetami. 13. Pes hrabal všema čtyřma nohama.
18. 1. Jsem přesvědčen/-a, že ta věc je v dobrých rukou/rukách. 2. Na obrázku je pes s dlouhýma
ušima. 3. Jana je už dnes celý den na nohou/nohách. 4. Byla to dívka s hezkýma očima a dlouhýma štíhlýma nohama. 5. Musíš tu bednu vzít oběma rukama. 6. Ten muž má velké ruce, velké
nohy a široká ramena. 7. Mám ten obraz pořád před očima. 8. On má oči opravdu všude. 9. Ten
rozhovor můžeme vést jen mezi čtyřma očima.
19. 1. Co není v hlavě, musí být v nohách/nohou. 2. Před svatbou sliboval, že ji bude nosit na
rukou/ rukách. 3. Já mu dám za uši, takhle si ze mě dělat legraci. 4. Mluvili jsme o tom mezi
čtyřma očima. 5. Těšil se, až bude stát na vlastních nohou/nohách. 6. Voda jim sahala až po
kolena. 7. Neustále ho píchalo v kolenou /kolenech. 8. Když byla Anička malá, nosil ji tatínek
na ramenou/ramenech. 9. Po úraze měla na nohou /nohách velké jizvy. 10. Podívej se mi do
očí! 11. Stěžuje si, že ho bolí na prsou. 12. Všechno mu padá z rukou. 13. Utrhnu ti za to obě uši.
20. 1. Vypadal, jako by mu z oka vypadl. 2. Šel, kam ho oči vedly a nohy nesly. 3. Obrátil
všechno vzhůru nohama. 4. Je jednou nohou v hrobě. 5. Pro haléř by si dal koleno vrtat. 6. Víťa
má zlaté ruce. 7. Sejde z očí, sejde z mysli. 8. Skočil do toho rovnýma nohama. 9. Nebudene to
lámat přes koleno. 10. Udělal si u něho oko. 11. Vzal nohy na ramena. 12. Mohla na tom oči
nechat. 13. Je to na dosah ruky.
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Lektion 21
1. 1. Nový dům se staví už dva roky. 2. Ten dopis se napíše za chvíli. 3. Dříve se ve škole psalo
plnicím perem. 4. Protančila se celá noc. 5. Chleba se koupí na rohu v samoobsluze. 6. Rozhodně se to bude muset udělat. 7. Nádobí se umyje až večer. 8. Přece se celý den nesleduje
televize! 9. To se nevědělo. 10. Ta růže se bude muset přesadit. 11. Na venkově se už domácí
chleba nepeče. 12. To se musí zařídit okamžitě. 13. O čem se bude přednášet? 14. Na to se
nesmí myslet. 15. Teď se nebude lhát. 16. To se rozhodně nedělalo. 17. Jedlo se a pilo až do
rána. 18. Příroda by se neměla ničit. 19. O tom se nerozhodlo včera. 20. Teď by se už mělo jít.

2.
1. 
Na skvrnu od propisky se přitiskne papírový kapesník, pak se na vatu nanese líh a přes kapesník
se skvrna vyčistí.
2. Místo umazané od inkoustu se potře citronovou šťávou a na něj se přitiskne bílá bavlněná
látka. Skvrna se opláchne vlažnou vodou a vypere. Tip: Za našich babiček se tyto skvrny odstraňovaly mlékem.
3. Skvrna od vodových barev se vysaje papírovým kapesníkem a vydrhne žlučovým mýdlem.
4. Jestliže se dítě umaže od modelíny, tak se modelína sloupne, pod skvrnou se podrží bílá látka
a nanese se čisticí prostředek na skvrny. Místo se chvíli tře, pak se opláchne vlažnou vodou a
vypere.
5. Žvýkačka se nejlépe odstraní tak, že se ušpiněné místo potře bezbarvým lakem na nehty. Místo
se nechá zaschnout a žvýkačka se bez problémů sloupne. Šaty se pak vyperou. Jiná možnost:
Jestliže nemáte doma lak na nehty, oděv se zmrazí v mrazničce a žvýkačka se pak bez problémů
kartáčem odloupne.

3. 1. Mohlo by se nám něco stát? 2. Kvůli onemocnění dirigenta by se koncert odložil na příští týden. 3. Za hezkého počasí by se v každém případě šlo na procházku. 4. To by se nemělo
dělat. 5. Určitě by se o tom psalo v novinách. 6. Kuře by se upeklo za chvilku. 7. V práci by se
pokračovalo až zítra? 8. O tom by se nepochybovalo. 9. V divadle by se dnes nehrálo. 10. Všude
by se mluvilo jen o tobě. 11. O tom by se muselo rozhodnout včas. 12. To zboží by se už do
večera neprodalo. 13. Za hodinu by se to auto neopravilo. 14. Studovalo by se ti ve Vídni
dobře? 15. Určitě by se to nějak vyřešilo. 16. Po celodenní túře v horách by se mi chtělo
spát. 17. Už by se nedalo nic dělat. 18. Na tom projektu by se vydělalo hodně peněz. 19. Kdy by
se rozhodlo o udělení grantů? 20. Tak by se získal čas na lepší přípravu. 21. Tomu neštěstí by se
dalo zabránit. 22. V tomto domě by se nám dobře bydlelo. 23. Stejně by se o těchto možnostech
neuvažovalo. 24. Praha by se před povodní ochránila hrázemi. 25. Polévka by se už nestačila
uvařit. 26. Dopis by se odeslal doporučeně. 27. Ten kufr by se naložil do auta. 28. Pacient by se
okamžitě převezl do nejbližší nemocnice. 29. Všechen nepořádek by se musil uklidit.
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4. 1. To se neříká. 2. Co se dnes hraje v opeře? 3. Zde/tady se staví nové nákupní centrum. 4. V
jeho přitomnosti by se nemělo mluvit o jeho těžké nemoci. 5. To by se nemělo stát. 6. Taková
hezká výstava se nevidí každý den. 7. Tato práce se může zítra ukončit. 8. Už se prodalo 3000
exemplářů této knihy. 9. Ještě se nerozhodlo, kde se budou konat příští olympijské hry. 10. Tento
dort se peče asi 40 minut při 180o stupních. 11. V létě se musí vymalovat celý byt. 12 Ta kniha je
napínavá, přečte se velmi rychle. 13. Tyto šaty by se neměly žehlit. 14. Na to se bude ještě dlouho
vzpomínat. 15. Poškozené domy by se měly úplně rekonstruovat.
5. 1. Dopis bude odeslán faxem. 2. To se přece nedělá. 3. Byt bude vymalován příští
týden. 4. Přístroj byl minulý týden odvezen do Nemocnice svatého Václava. 5. Napijeme se
raději mléka. 6. Okna mohou být dobře vyčištěna novinami. 7. Těmito medikamenty ta nemoc
určitě nebude vyléčena. 8. To bude muset být líp promyšleno. 9. Neposadíme se ke stolu? 10. O
tom bylo v parlamentu rozhodnuto minule. 11. Smál se nahlas. 12. Ta píseň se už dlouho v
rádiu nehrála. 13. Děti si celé odpoledne hrály s autíčky. 14. To sídliště bylo postaveno do půl
roku. 15. Proslavil se jako skladatel oper. 16. Ze stolu byly sklizeny papíry a na něj postaveny šálky
s čajem. 17. Jedna láhev vína bude vypita hned, musí se jich koupit víc.

7.
a) 1. Hrad byl postaven ve 12. století. 2. Dopis ještě nebyl napsán. 3. Karlova univerzita byla
založena ve 14. stol. 4. Byl vybrán jako nejlepší ze všech. 5. Často nebyl pochopen. 6. Byli jsme
srdečně přivítáni. 7. Už dlouho nebyl zkoušen. 8. Naposledy byl viděn v parku. 9. Kniha ještě
nebyla přeložena do němčiny. 10. V minulém roce byl tento dům zrekonstruován. 11. Byl nám
představen při návštěvě divadla. 12. Okno bylo zakryto záclonou. 13. Prádlo nebylo dobře
vypráno. 14. Naštěstí mi to bylo prominuto. 15. Byl jsem požádán, abych krátce promluvil o
jeho díle. 16. Nádobí zůstalo ležet ve dřezu neumyto. 17. Obchod byl v sobotu zavřen. 18. Stůl
byl krásně prostřen. 19. Mám rád, když je káva čerstvě umleta.
b) 1. Děti už byly obuty a oblečeny. 2. Byli jsme přepadeni v parku. 3. Ještě není všechno vyřízeno. 4. To auto bylo ukradeno minulý týden. 5. Ty peníze bohužel nebyly nalezeny. 6. Byt
byl překrásně zařízen. 7. Po celý den je obloha zatažena. 8. Bohužel už je všechno snědeno a
vypíto. 9. Už je všechno zaplaceno? 10. Jeho slovy jsem byl dojat. 11. Strom byl zasažen bleskem. 12. V parlamentu bylo navrženo, aby tento zákon nebyl schválen. 13. Dva Američané byli
zajati. 14. Byla oblečena do večerních šatů. 15. Kniha byla vytištěna na křídovém papíře. 16. Byl
jsem napjat, co mi bude vyprávět. 17. Dveře byly zamčeny/zamknuty. 18. Tímto filmem jsme
byli nadšeni.

8. 1. Náš dědeček byl odvezen do nemocnice. 2. Byl přiveden policií. 3. Naštěstí nám nebyl ukraden pas. 4. Nemocný byl propuštěn do domácího ošetření. 5. Zraněný byl ošetřen lékařem. 6. V
Praze byl odhalen nový pomník. 7. V rozhlase jsou vysílány zprávy. 8. Slavnost byla zakončena
hymnou. 9. Žáci budou vyzváni k účasti na slavnosti. 10. Ten dům byl postaven za krátkou
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dobu. 11. Za chvíli bude přivítán miliontý návštěvník výstavy. 12. Beethovenova Óda na radost
byla neobyčejně krásně zahrána Berlínskou filharmonií. 13. Výstava bude uspořádána ve velkém
sále. 14. Byl operován zdejšími lékaři. 15. Byl potěšen krásným dárkem k narozeninám. 16. Byl
vyzván, aby opustil tento prostor. 17. Film byl nominován na prestižní cenu. 18. Janiným výkonem jsme byli opravdu nadšeni.

9.
a) 1. Ředitel našeho ústavu pronesl úvodní řeč. 2. Třídní učitelka ho pochválila za domácí
úkol. 3. Dopis už odeslali. 4. Tato firma provede rekonstrukci domu. (Rekonstrukci domu
provede tato firma.) 5. Tuto vilu prodala realitní kancelář. 6. Tuto operu neinscenoval režisér
dobře. 7. Nakonec mi to rozmluvili. 8. Sekretářka ho uvedla do pracovny. 9. Tento dům postavili
během jednoho roku. 10. Poučili ho, co smí a nesmí dělat. 11. Polévku uvařili během dvaceti
minut. 12. Paní Holasová zprávu ihned přepíše.
b) 1. Peníze vám vrátí pokladna. 2. Včera nám řekli, že tam nemáme chodit. 3. Dítě posadili do autosedačky. 4. Náš šéf mi přímo nařídil, abych se tohoto jednání zúčastnil. 5. Pokoj
osvítilo večerní slunce. 6. Bohužel nás přeřadili na jiné pracoviště. 7. Tento film tě hluboce
dojme. 8. Obslouží vás tato servírka. 9. Učebnici dopíšou do konce roku. 10. Naše účtárna účet
zítra proplatí. 11. Dopravu zajistí náhradní autobusy. 12. Proti úrazu vás pojistí i naše pojišťovna. 13. Když se mě na to otázali, cítil jsem rozpaky.

10.
a) 1. Byli jsme pohoštěni šampaňským. 2. Je už ten obraz v obývacím pokoji pověšen? 3. Požár
byl hasiči uhašen až po dvou dnech. 4. V autoopravně byly staré svíčky nahrazeny novými. 5. Bayern Mnichov byl ve včerejším utkání s Borusií Dortmund vysoko poražen 4:1. 6. Bohužel nám byly
odcizeny i všechny doklady. 7. Byl jsem probuzen voláním o pomoc. 8. Na dnešek nám nebyla
ohlášena žádná zahraniční návštěva. 9. Doprava byla v obou směrech policií omezena. 10. Tato
práce mi byla dobře zaplacena. 11. Jeho arogancí jsem byl zděšen/-a. 12. Byl/-a jsem zařazen/-a
do pátého družstva.
b) 1. Nápoj byl obohacen o vitamin C a B. 2. Byl/-a jsem poctěn/-a jejich návštěvou. 3. Bude
nám nakreslen plánek domu. 4. Auto bohužel nebylo dobře zabržděno/zabrzděno. 5. Celý večer
byl zkažen jeho nevhodným jednáním. 6. Kvůli hromadné havárii byla policií na několik hodin
zatarasena dálnice z Prahy do Brna a osobní doprava byla odkloněna na vedlejší silnice. 7. Včera
byl vyhozen z práce. 8. Jeho socha byla umístěna do Národní galerie. 9. Pro nedostatek důkazů
byl soudem zproštěn viny a propuštěn na svobodu. 10. Mladistvý delikvent byl chycen na
útěku a umístěn zpět do domova mládeže. 11. Na tomto plátně byla zobrazena malířova žena
Anna. 12. To bylo vymyšleno dobře. 13. Tím nebude spasen. 14. Staré peníze byly bankou
znehodnoceny. 15. Jeho osud byl touto poslední příhodou zpečetěn. 16. Už byl můj oblek
vyčištěn?
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12. 1. Erika byla velmi pěkně a elegantně oblečena/-á. 2. Kniha byla vytištěna už v 17. století. 3. O tom bylo rozhodnuto už před 14 dny. 4. Jeho koncertem jsem byl/-a úplně nadšen/-a (nadšený/-á). 5. Tímto lékem byly při léčení srdečních nemocí dosaženy velmi dobré
výsledky. 6. Zloděj byl dopaden a zadržen přímo před bankou. 7. V románu Lišky na vinici je
Lionem Feuchtwangerem velmi dobře zachycena atmosféra počátku Francouzské revoluce. 8. Při
bouřce byla v celém městě přerušena dodávka elektrického proudu. 9. V této soutěži bylo dosaženo vrcholných výkonů. 10. Během celého představení jsem byl/-a napnut/-a, jak ten film
dopadne. 11. Plachty byly velmi rychle napnuty a my jsme mohli vyrazit na moře.

Lektion 22
1. 1. narození. 2. bytí. 3. ochrnutí. 4. uzdravení se. 5. onemocnění. 6. mlčení. 7. mluvení. 8. stlaní. 9. vstávání. 10. uplynutí. 11. žití. 12. porozumění. 13. probuzení. 14. žloutnutí. 15. odplutí. 16. chození. 17. procházení se. 18. kašlání. 19. začervenání se.

2.
a) 1. vanutí větru. 2. hučení vlaku. 3. tancování medvěda. 4. hvízdání diváků. 5. potopení (se)
lodi. 6. cvičení žáků. 7. proudění vody. 8. pochodování vojáků. 9. rachocení hromu. 10. řinčení
skla. 11. záření slunce. 12. klesání teploty. 13. štěkání psa. 14. kokrhání kohouta. 15. mňoukání kočky. 16. bučení krávy. 17. bečení ovce. 18. mečení kozy. 19. kdákání slepice. 20. pípání
ptáka. 21. chrochtání prasete. 22. syčení hada.
b) 1. bubnování déště na střechy. 2. pochodování vojska přes nepřátelské území. 3. připlutí lodě
do přístavu. 4. docházení rodičů do školy dvakrát ročně. 5. přestěhování se našich sousedů do
Německa. 6. parkování aut v ulicích města. 7. postoupení tohoto soutěžícího do dalšího kola.
c) 1. dopravování zboží nákladními auty do hypermarketů i v sobotu a v neděli. 2. vyvolání skandálu v parlamentu předsedou opoziční strany. 3. vyslýchání podezřelého muže policií. 4. zveřejnění protokolů ministerstvem vnitra. 5. očekávání podpory členských států EU Evropskou
komisí. 6. zabití pěti lidí nezodpovědným řidičem. 7. přepadení benzinové pumpy neznámým
lupičem. 8. založení Národního muzea hrabětem Šternberkem. 9. omezení počtu sociálních
dávek ministrem práce a sociálních věcí. 10. snížení počtu úředníků radnicí Prahy 10.  11. zfilmování i druhého dílu knihy o Bridget Jonesové britskými producenty. 12. hledání nových spolupracovníků se znalostí němčiny a angličtiny touto zahraniční firmou.

4.
a) 1. Už mě unavuje stálé nakupování v hypermarketech. 2. Nenávidím brzké vstávání. 3. Poslání
esemesky mu nezabralo příliš času. 4. Venku jsme slyšeli hučení větru. 5. Lékař mu zakazuje pití
alkoholu. 6. Napsání zprávy trvalo asi pět minut. 7. Nachlazení (se) v tak studené noci není
nic výjimečného. 8. Nalezení nového obchodního partnera bude obtížné. 9. Kopírování těchto
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nahrávek je přísně zakázáno. 10. Upečení dortu mi dalo spoustu práce. 11. Vždycky se mi líbilo
plachtění na moři. 12. Děti se musí naučit dobrému porozumění psanému textu.
b) 1. Hraní na klavír našeho syna vůbec nezajímalo. 2. Rozhodně se vám vyplatí každý den
několik minut cvičení. 3. Pravidelné sledování večerních televizních zpráv bylo pro něj samozřejmostí. 4. Vyzkoušení nové metody bude trvat nejméně půl roku. 5. Už ho nudilo stálé
čekání. 6. Rozhodování o tom, kdo má pravdu, nebude jednoduché. 7. Dopadení zloděje
se nepodařilo. 8. Sestupování dolů do údolí nás pořádně unavilo. 9. Čtení cizích dopisů je
neslušné. 10. Vůbec mě nebaví učení se k závěrečným zkouškám. 11. Cestování do Peru by bylo
jistě drahé. 12. Stříhání vlasů pomocí strojku není nic obtížného.

5.
a) 1. Překvapilo mě váhání mého kolegy. 2. Tento lék působí proti bolení hlavy. 3. Její hraní
Beethovenovy Měsíční sonáty bylo prostě úžasné. 4. Koupání v řece nebylo až do nedávné doby
možné. 5. Cestování na safari do Keni by bylo nádherné. 6. Vždycky se nám líbilo jeho vyprávění
o svých zážitcích z dětství. 7. Bylo mi doporučeno léčení v lázních. 8. Další čekání nebylo již
možné. 9. Nemohl přijít kvůli náhlému onemocnění. 10. Slyšel jsi její volání? 11. Je už jeho přijetí
na prestižní univerzitu jisté? 12. Tak vysoké ocenění mé práce mě potěšilo.
b) 1. Děti vůbec nečekali zkoušení v hodině chemie. 2. Podle zjištění policie jde o nehodu. 3. Po
setmění nechtěla chodit domů sama. 4. Přišli jsme jen kvůli jeho pozvání. 5. Zdůvodění její neúčasti jsem vůbec nevěřil. 6. Ředitel školy ručí za hospodaření s dotacemi. 7. Hrozilo mu odvolání
z funkce. 8. Za nesprávně parkování musíte zaplatit pokutu. 9. Konání olympijských her v Praze
není ještě jasné. 10. Podle jeho vyprávění se Novákovi měli přestěhovat na Slovensko. 11. O
objevení pokladu, když kopali základy, nevím nic. 12. Po nalezení práce v krajském městě se
přestěhoval.

6. 1. Tento přípravek je na hubení hmyzu. 2. Vyčištění kabátu stojí 90 Kč. 3. Dokončení nového
úseku metra linky B pražské dopravě velmi pomůže. 4. Placení hotovými penězi v obchodech
vychází z módy. 5. Vybírání daní je v našem státě drahé a složité. 6. Po zazvonění mají žáci sedět
na svých místech v lavicích. 7. Použítí telefonu pro sledování filmu umožňuje mobilní společnost
Vodafone. 8. V Praze přibývá míst na hraní. 9. Zájemci o basketbal, volejbal či tenis se mohou
těšit na otevření nového hřiště na Novém Městě. 10. Nalezení práce v hlavním městě nebývá
takový problém jako na venkově. 11. Lidé mohou při hledání nového pracovního místa využít
služby mnoha personálních agentur.
7. 1. foukající vítr. 2. svítící světlo. 3. oblékající se sestra. 4. kolegové sedící kolem
stolu. 5. potápějící se loď. 6. sekretářka píšící dopis. 7. skvěle se bavící publikum. 8. probíhající
reforma. 9. diváci pravidelně sledující zábavné pořady v televizi. 10. rychle jezdící vlaky. 11. přítel tisknoucí mi ruku. 12. dědeček vzpomínající na staré časy. 13. nemohoucí staří lidé. 14. stůl
stojící v koutě. 15. potoky tekoucí do Vltavy.
58
© Helmut Buske Verlag 2015

8.
a) 1. Kočka ležící na gauči spokojeně spala. 2. U stolků seděli nějací turisté popíjející kávu. 3. V
přijíždějícím autobuse nebylo ani jedno místo volné. 4. Přistoupil k muži a ženě čekajícím na
zastávce autobusu a ptal se jich na cestu. 5. Dohonili jsme je až na cestě vedoucí k lesu. 6. Zahrada
byla plná zpívajících ptáků. 7. Rozvádějící se rodiče by měli především brát ohled na své děti;
je to pro ně velmi stresová situace. 8. Lékař přistoupil k pacientovi ležícímu na posteli v rohu
místnosti. 9. Lidé jedoucí v tramvaji jsou povinni se držet. 10. Vedení ústavu se zítra setká se
studenty studujícími západoslovanské jazyky. 11. Zákazníkům nakupujícím pravidelně v naší prodejně poskytneme slevu. 12. Nepřibližuj se k tomu štěkajícímu psovi!
b) 1. Sáček s rýží se musí dát do vroucí vody. 2. Mluvil o svých plánech s očima planoucíma nadšením. 3. Metro bylo po ránu plné lidí čtoucích noviny. 4. Uviděla jsem nějakého muže stojícího
před naším domem. 5. V rychle tekoucí řece plavala spousta odpadu. 6. Za okny se objevila
klukovská hlava s odstávajícíma ušima. 7. Hovořila s nějakou neznámou ženou mající v uších
velké náušnice. 8. Zdravotní sestra přistoupila k lékaři myjícímu si ruce a podávala mu sterilní
rukavice. 9. Neznáš náhodou toho smějícího se vysokého muže? 10. Fotbalovému mužstvu hrajícímu proti slunci se nedařilo. 11. Po parku se procházely mladé ženy vedoucí za ruku malé dítě.

10.
a) 1. Postavili pomník vojákům padlým v první světové válce. 2. V zahradě jsme seděli pod rozkvetlými stromy. 3. V uplynulém týdnu jsem byla nemocná. 4. V nastalé panice nikdo nevěděl,
co dělat. 5. Pochutnávali jsme si na zralých hruškách. 6. V minulém roce se oženil. 7. V novinách
bylo otištěno interview s bývalým prezidentem. 8. Měli jsme mokré boty, protože jsme chodili v
roztálém sněhu. 9. V prochladlé místnosti bylo nepříjemně. 10. Houby raději nesbírám, protože
si nejsem jist, které jsou jedlé a které nejedlé.
b) 1. Dojedli jsme zbylou polévku. 2. Měla tváře zčervenalé od mrazu. 3. Co stálo v tom dopise
došlém dnes ráno? 4. Odnes pryč tu vázu se zvadlými květinami. 5. Stáli kolem něho, oněmělí bolestí. 6. V jeho omládlém obličeji zářily veselé oči. 7. Několik dnů cestovali vyprahlou
pouští. 8. Z vyhaslých kamen se žádné teplo nešířilo. 9. Všichni tito lidé bydleli ve zchátralém
domě. 10. Po dlouhé nemoci měla celé tělo ochablé.

11. 1. zavřené okno. 2. obsazená místa. 3. mražené zboží. 4. umyté auto. 5. vařené
maso. 6. pečená kachna. 7. překvapení lidé. 8. objevený poklad. 9. ukradená peněženka. 10. rozbité sklo. 11. zazpívaná píseň. 12. otevřená skříň. 13. prostřené stoly. 14. připravená akce. 15. přednesené básně. 16. rozčilení muži. 17. dojatí diváci. 18. vyprané prádlo. 19. vyžehlená košile. 20. poslaný dopis.
12.
a) 1. Stál jsem před zavřenými dveřmi a nevěděl jsem, co dělat. 2. Mám ráda vajíčka uvařená
naměkko. 3. Dones mi prosím tu knihu položenou na psacím stole. 4. Víš o nějakém dob59
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rém románu vydaném v poslední době? 5. Je režisérem dokumentárního filmu natočeného
na Srí Lance. 6. Podle sjednaného havarijního pojištění zaplatí za nás pojišťovna škodu v plné
výši. 7. Mezi nově vybudovanými stanicemi metra bude vzdálenost asi 1 km. 8. Měla jemně
nalíčený obličej. 9. Četl jsi už zprávu uveřejněnou v dnešních novinách? 10. Nastoupil do dobře
placeného zaměstnání.
b) 1. Dětské ústavy u nás jsou bohužel plné nechtěných dětí. 2. Sedni si tamhle k tomu zapnutému počítači. 3. Po prohraných volbách musela tato strana přejít do opozice. 4. Policisté převezli dopadeného bankovního lupiče do vězení. 5. Toto ocenění, dotované částkou zhruba šesti
milionů korun, je od roku 1995 udělováno jak osobnostem, tak institucím. 6. Musíte věnovat
pozornost ještě jednomu nevyřešenému problému. 7. S těmito už dávno překonanými názory
nebudu polemizovat. 8. Náměstí lemované renesančními domy bylo nádherné. 9. Pod rozepnutým kabátem bylo vidět, že má na sobě svůj nejlepší oblek. 10. Po celou zimu vzpomínáme na
dovolenou prožitou na břehu Rudého moře.

13.
a) 1. Lékař musel dát zraněného muže přivézt do nemocnice. 2. Ukradené auto ještě nebylo
nalezeno. 3. Šla do dětského pokoje uklidnit křičící děti. 4. Můžu vám nabídnout čerstvě upečený koláč? 5. James Bond vyskočil z jedoucího vlaku. 6. Nejsme schopni zaplatit rostoucí
nájmy. 7. Jste rozený umělec! 8. Na zamrzlém rybníku jsme mohli bruslit. 9. Včera jsme viděli
v Národním divadle Prodanou nevěstu od Bedřicha Smetany. 10. Jsi s probíhajícím programem
spokojený? 11. Stál hluboce dojatý před nadšeným publikem.
b) 1. Zaplacený účet ležel před ním na stole. 2. Slyšeli jsme od něho nic neříkající odpověď. 3. Podepsal/-a jsi přece zavazující/závaznou smlouvu. 4. Když byla malá, bylo jejím největším
přáním dostat mluvící panenku. 5. Předepsané léky musíme v lékárně koupit ještě dnes. 6. Bezradně stáli před zavřeným obchodem. 7. Držela na rukou/v rukách spící dítě. 8. V zahradě jsem
seděli pod kvetoucími stromy. 9. Ve vypůjčené knize bohužel chybělo několik stránek. 10. Těsně
kolem nás projela zvonící tramvaj. 11. O Vánocích jíme pečenou kachnu se zelím a knedlíkem.

14.
a) 1. Hlasem třesoucím se strachem se ptala, co se s ním stalo. 2. Hlasitě plačící dítě hledalo
maminku. 3. Připravte smlouvu pro toho člověka prodávajícího dům na Malé Straně. 4. V pomalu
houstnoucím šeru už nebylo vidět ani na krok. 5. Té ženě stojící u vlaku se ztratil kufr. 6. Díval
se na zápasící kluky. 7. V dálce uviděl blikající světlo. 8. Učitelka není spokojena se žákem právě
teď píšícím cvičení na tabuli. 9. K dětem hrajícím si na hřišti přiběhl náhle velký pes. 10. Chvíli
jsme se dívali na tančící lidi.
b) 1. Na hlasitě mluvící ženu zavolala, aby byla zticha. 2. Toho muže pospíchajicího na zastávku
tramvaje jsem určitě odněkud znal. 3. Děti dívající se na pohádku se daly do smíchu. 4. Přijeli
jsme k domu stojícímu na konci ulice. 5. Pozorovali tygra krmícího se čerstvým masem. 6. Viděl
jsi to auto vezoucí zeleninu? 7. Neznala jsem všechny studenty navštěvující přednášky o středo60
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věké literatuře. 8. Bohužel přehlédl auto přijíždějící zleva. 9. Policie sledovala muže jedoucího
ve voze značky Mercedes Benz. 10. Náměstí bylo plné lidí spěchajících koupit na poslední chvíli
nějaký vánoční dárek.

15.
a) 1. Žena přepadená v parku rychle volala policii. 2. Obraz namalováný neznámým malířem byl
oceněn na několik set tisíc. 3. Tímto uhlím vytěženým v dolech u Mostu se nedá v našich kamnech topit. 4. Obdivovali se nedávno restaurovánému domu. 5. Muži nedávno dopadenému
policií při pokusu o vyloupení banky hrozí sedm až deset let vězení. 6. V dopise včera zaslaném
na naši adresu jsme našli podrobné instrukce. 7. V článku uveřejněném v dnešních Lidových
novinách, se tvrdí něco jiného. 8. Vstoupili jsme do pečlivě uklizeného pokoje. 9. Tento neznámý
muž oblečený do světle modrých džínsů a černého bavlněného trička je asi 180 centimetrů vysoký
a má štíhlou postavu. 10. Na hradě Karlštejn postaveném za vlády Karla IV. je kaple, vyzdobená
vzácnými gotickými obrazy od Mistra Theodorika.
b) 1. Nahlédl do pokoje pootevřeným oknem. 2. Co uděláš s tím rozbitým počítačem? 3. Snažila
se dohnat čas ztracený dlouhým telefonním hovorem. 4. Podivovali jsme se výsledkům dosaženým intenzivním studiem. 5. Šli jsme ulicí rozkopanou kvůli opravě vodovodu. 6. Miminko
probuzené hlasitým hovorem začalo plakat. 7. Je mnoho čtenářů okouzlených příběhem Harryho
Pottera. 8. Lidem unaveným dlouhou prohlídkou galerie přijde vhod občerstvení ve zdejší
kavárně. 9. Kolik peněz jsi měl v tè ukradené peněžence? 10. Po tomto prohraném utkání se
trenér rozhodl, že některé hráče vymění.

16. 1. Musíme mluvit s lékařem ošetřujícím našeho syna. 2. Toto tvrzení dosvědčují také
příklady uvedené na straně 224. 3. Do nedaleko ležící vesnici jsme mohli pohodlně dorazit na
kole. 4. Město, téměř úplně zničené během druhé světové války, bylo opět vybudováno. 5. Podařilo se nám našeho nic netušícího přítele tímto dárkem překvapit. 6. Přines ze stromu spadaná
jablka do kuchyně, rád/-a bych upekl/-a (chtěl/-a bych upéct) jablkový závin. 7. Lidé stojící v
dlouhé frontě před pokladnou už byli velmi nervózní. 8. Letos v létě bych měl/-a konečně realizovat (uskutečnit) už dlouhá léta pečlivě plánovanou cestu do Jižní Ameriky. 9. Znudění diváci
začali pískat už během představení. 10. Tento televizní seriál vysílaný už před více než třiceti
lety je velmi oblíbený také u dnešních diváků. 11. V rohu stálo několik studentů třesoucích se
trémou. 12. Paříž patří k městům ročně navštěvovaným milióny turistů. 13. Báseň přednesená
známým hercem se nám velmi líbila. 14. Nevíš, komu patří vůz stojící před naší garáží? 15. Po
dlouhém hledání našel dobře placené místo. 16. Ty včera ještě kvetoucí květiny jsou dnes
zvadlé. 17. Tyto již dávno překonané názory nesdílím. 18. Zpráva uveřejněná v novinách byla
pro mne nezajímavá. 19. Připálené jídlo jsme bohužel museli vyhodit. 20. Po prohraných volbách
musela strana přejít do opozice. 21. Na zamrzlém rybníku se dalo bez problémů bruslit. 22. Opařil si ruku vařicí vodou.
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Lektion 23
1. 1. Už dvoje Vánoce, loňské a předloňské, jsme strávili na horách. 2. Včera jsme se sešli s našimi
třemi přáteli. 3. Ke svým dvacátým narozeninám dostal Petr od rodičů nový notebook. 4. Ivana
pročetla už troje dnešní noviny, ale nikde nenašla o této události zprávu. 5. V zámecké místnosti
viselo pět starých obrazů a dvoje velké bicí hodiny. 6. S těmito jedněmi starými hodinkami si
zatím žádný opravář nevěděl rady. 7. Vezmu si s sebou troje letní kalhoty a nejméně patera
bavlněná trička. 8. Uvažovali jsme o koupi druhého rodinného auta. 9. Vůbec nemohu najít
krabičku se dvěma zlatými náušnicemi po babičce. 10. K těmto dvojím večerním šatům nemám
bohužel žádné vhodné boty.

2. Katja přemýšlí: Příští týden chci strávit v Praze, proto si dnes večer musím zabalit věci. Co si
vezmu s sebou? Určitě dvoje, možná dokonce troje boty, protože chci chodit po městě. Potom
budu potřebovat alespoň sedmery ponožky a troje tepláky. Na každý den potřebuji alespoň jedno
tričko nebo halenku. A také bundu! Nebo raději svetr? Nejlépe obojí. Ale jedny šaty bych si měla
také zabalit, kdybychom šli na koncert nebo do divadla. A samozřejmě také jedny punčocháče.
Ne, raději dvoje … a co ještě?
4. 1. Na terasu vedly dvoje/dvojí dveře. 2. Dohodli se na objednávce trojích novin a čtyř časopisů. 3. Jedna kamna nemohla tak velkou místnost vytopit. 4. Tuto úlohu je možné řešit trojím /
způsobem / třemi způsoby. 5. Petra si v hypermarketu koupila dvoje nové boty, i když doma má
alespoň desatery. 6. Zpěvačka na koncertě vystoupila snad v osmerých šatech. 7. Tento paragraf zákona má dvojí možný výklad / dva možné výklady. 8. Vezmi si s sebou alespoň čtvery
teplé ponožky a dvoje rukavice. 9. Průvodce při prohlídce zámku chodil s pěti klíči/ paterými
klíči. 10. Do našeho domu potřebujeme trojí dveře, venkovní, pokojové a koupelnové. 11. V
zásuvce ležely čtyři nože a troje/trojí nůžky. 12. Zloděj z obchodu ukradl osmery drahé náramkové hodinky. 13. Pavel v diskusi upozornil, že existuje dvoje pojetí /existují dvě pojetí slavistiky. 14. Na zkoušku musím prostudovat troje skripta. 15. V ledničce jsme našli jen čtyři jogurty
a patery sardinky. 16. Náš nábytek nabízíme zákazníkům v trojí různé povrchové úpravě. 17. Z
kufru vybalila jedny džíny a dvoje plavky. 18. V obchodě nám nabídli dvojí mléko, polotučné a
nízkotučné.

5. 1. K pašování používali kufr s dvojím dnem. 2. Tleskali Borisi Beckerovi jako mnohonásobnému vítězi řady turnajů. 3. Chtěl jsem číšníka požádat o dvojitou porci brambor. 4. Nevěřím,
že se dočkáme několikanásobného zvýšení platů. 5. Krasobruslaři se bohužel nevydařilo několik
trojnásobných skoků. 6. Jednoduchá okna jsme v celém domě vyměnili za dvojitá. 7. Doufal v
čtyřnásobný zisk, ale bohužel se podnik ukázal jako ztrátový. 8. Její obličej s tlustými kulatými
tvářemi a dvojitou bradou nepůsobil právě přitažlivě. 9. V tisku se o něm často zmiňují jako o
trojnásobném mistrovi světa ve skoku na lyžích. 10. Dáte si jednoduchou, nebo dvojitou whisky?
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7. 1. Děkuji vám mnohokrát za vše. 2. Je dvakrát tak starý jako ona. 3. Často(krát) si na něho
vzpomínám. 4. Kolikrát jsi už navštívil/-a New York? 5. Bohužel ani jednou/jedenkrát. 6. Už jsme
ho tolikrát potkali a nikdy jsme se ho na to nezeptali. 7. Má jedenapůlkrát vyšší mzdu než já a
přesto si stěžuje. 8. Dvakrát za den musím vyvenčit psa. 9. Žadost musíte vyplnit dvojmo.
9. 1. Jedna pětina obyvatelstva je v této zemi negramotná. 2. O vítězství rozhodly dvě setiny
vteřiny. 3. Můžeme počítat se dvěma třetinami účastníků. 4. Bez devítiny správných příkladů
tu zkoušku nezvládneš. 5. Polovina diváků bouřlivě tleskala. 6. Do těsta se musí přidat osminka
másla. 7. Firma převezme osm devítin nákladů. 8. Na konci loňského března byla míra nezaměstnanosti osm celých, osm desetin procenta. 9. Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla v březnu
v okrese Most, kde činila osmnáct celých, tři desetiny procenta, následovala Karviná s šestnácti
celými, třemi desetinami procenta, Teplice s čtrnácti celými, šesti desetinami procenta, Jeseník se
čtrnácti celými, třemi desetinami procenta, Znojmo s třinácti celými, sedmi desetinami procenta
a Ústí nad Labem s třinácti celými, jednou desetinou procenta. 10. Nejnižší míra nezaměstnanosti
byla tradičně v okresech Praha-západ a Praha-východ. kde v březnu dosáhla jedné celé, osmi desetin procenta, respektive dvou celých, jedné desetiny procenta. 11. V hlavním městě Praze činila
dvě celé, šest destin procenta. 12. Vinníkovi nehody naměřila policie, dvě celé, dvě desetiny promile alkoholu v krvi. 13. Šance tohoto mladého boxera na vítězství jsou podle sázkových kanceláří dvě ku pěti. 14. Sněmovna schválila zákon o rodině poměrem hlasů sto dvacet ku osmdesáti.

11. 1. To je ten problém, k němuž se stále vracíme. 2. Pachatelé, jež vyloupili poštu v Praze 9,
byli policií dopadeni. 3. Článek, o němž jsme hovořili, vyšel v denním tisku. 4. Kolega, s nímž jsem
se setkal na konferenci, mi poslal separát svého příspěvku. 5. Sousedova psa, jehož ses vždy bála,
včera přejelo auto. 6. Kniha, na niž jsme dlouho čekali, konečně vychází. 7. Podnik, do něhož
vstoupili zahraniční investoři, zůstává v červených číslech. 8. Dívky, jež jsem dnes potkal, mi už
poslali SMS (esemesky).

12. 1. To je ta kniha, na niž jsem vás posledně upozornil. 2. Problém, o němž jsme už dříve slyšeli, se nyní stal aktuálním. 3. To jsou kolegové. s nimiž jsem dlouhá léta spolupracoval. 4. Petr
je člověk, jemuž můžeš důvěřovat. 5. Nevím, proč obchody, jež věří ve svou skvělou budoucnost,
neorganizují distribuci objednávek samy. 6. Člověk, jenž by byl ochoten přistoupit na ústupky,
se v těchto kruzích těžko hledá. 7. Jedním z důvodů vysoké poptávky je prý lokalita bytů, jež
se budou nacházet přímo u stanice metra. 8. Vzpomínal na ty, již mu byli blízcí. 9. Byl to přítel, jehož názor nás vždy zajímal. 10. Rozlišujeme dvě skupiny zákazníků, na něž se soustřeďují
výrobci luxusního zboží.
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Lektion 24
1. 1. Ráno jsem zaspal, a tak jsem ani nestačil dojít do knihovny. 2. Náš pes začal útočit na
cyklisty projíždějící kolem, a proto jsme ho museli uvázat na dlouhý řetěz. 3. České kluby vstoupily do fotbalových Poháru úspěšně. Teplice daly dva góly v německém Kaiserslauternu. Slavia
dobyla srbské Smeredevo a Žižkov remizoval v Kodani na hřišti nejslavnějšího dánského klubu
Broenby. 4. Album amerického rockera Bruce Springsteena Born To Run je nejoblíbenějším albem
všech dob, ale v první desítce hitů mají nejvíce opusů Beatles. 5. Řidič tramvaje zažil včera ráno
šok. Kolem deváté hodiny střílel neznámý útočník po jedoucím voze. 6. Můj otec pracuje jako
profesor na univerzitě a moje matka jako učitelka na gymnáziu. 7. Tento muž pracoval nejprve
jako dělník. Pak si našel práci na poště. 8. Přes veškeré změny k lepšímu mnohé problémy přetrvávají. Ministr hospodářství přiznává neschopnost nastartovat dlouhodobý ekonomický růst. 9. V
parku zasadili nějaké květiny. Budou to asi růže. 10. Přívlastek shodný stojí v češtině často před
podstatným jménem, ale může stát i za ním. 11. Nedostávám dárky příliš často, a tak mám z
každého dárku velkou radost. 12. Fangio začal v Evropě závodit ve svých sedmatřiceti letech a
ve svých čtyřiceti letech v roce 1951 vyhrál mistrovství světa.

2. Tutanchamonova hrobka
Hluboko pod zemí v Údolí králů stanuli britský archeolog Howard Carter a jeho mecenáš lord
Carnavon před malými dveřmi. Možná se za nimi skrývají poklady faraona Tutanchamona. (Tento
král vládl Egyptu kolem roku 1361 před Kristem.)
Carterův tým prohledal v celém údolí téměř každé místo; poblíž hrobky Ramesse VI. nechali
stranou pozornosti jenom jedno nevelké místo. Carter však věřil, že právě tam dlouho hledaný
poklad nalezne. Pod jeho vedením se egyptští dělníci dali do práce. Jeden z nich dne 4. listopadu
1922 narazil na úzký vchod. O tři dny později zahájil Carter průzkum. Nejprve v horním levém
rohu dveří udělal otvor. Pak ho rozšířil a nahlédl dovnitř.
Zpočátku nebylo vůbec nic vidět. Pak se ve světle lampy objevily nádherné poklady. Pro lorda
Carnavona to byly těžké chvíle, protože stál za Carterem a nic neviděl. »Něco vidíte?« ptal se
nervózně. Carter odpověděl. »Ano, neuvěřitelné věci.«
Většina Tutanchamonových pokladů je dnes vystavena v muzeu v Káhiře. V hrobce však zůstává
jedna ze zlatých rakví s královým tělem. Ale je to skutečně král? Nikdy se nenašel žádný doklad,
který by totožnost mrtvého potvrzoval. Jen hodnota pokladů svědčí o jeho společenském postavení.

4. 1. Hrad Karlštejn byl postaven za vlády Karla Čtvrtého. 2. Ty černé kalhoty ti lépe padnou
než ty hnědé. 3. A nyní si vysvětlíme postup při výrobě kyseliny sírové. 4. I lehká forma diabetu
se časem může změnit v těžkou. 5. Na kulatém stolku stála váza se žlutými růžemi. 6. Ty kluku
hloupý, co jsi to zase rozbil? 7. Violka vonná má výraznější barvu než violka psí. 8. Oblíbila si
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francouzské parfémy. 9. Čeští panovníci mívali titul král český a markrabě moravský. 10. Karlova
univerzita / Univerzita Karlova byla založena v roce 1348. 11. Bývalé Československo se 1.1.1993
rozdělilo na samostatný český a slovenský stát. 12. Lev, tygr a gepard patří mezi šelmy kočkovité.

5.
a) 1. Při večeři uspořádané u příležitosti významného životního jubilea profesora Bráta pronesl přípitek. 2. Naši fotbalisté hráli za klimatických podmínek pro ně nepříznivých. 3. Jedná
se o zboží dopravované po vodě. 4. Na lidi utíkající v panice se zřítil dům. 5. Rozhodl se pro
řešení pro mne nepříjemné. 6. Mnohem méně se ví o této sestře známé zpěvačky, mladší o osm
let. 7. Teprve před chvílí jsme se dozvěděli o výletu plánovaném na zítřek. 8. Na mistrovství
světa skončeném v neděli získali naši atleti dvě medaile. 9. Rozhodli jsme se pro cestu delší o
osm kilometrů, která je však velice krásná. 10. V tisku se už předem dlouho diskutovalo o reality
show začínající v neděli.
b) 1. Musí dodržovat přísnou dietu, aby si vyléčil žaludek pokažený nesprávnou životosprávou. 2. Podle měření provedených v Děčíně je voda Labe silně znečištěna. 3. Místem nejčastějších dopravních nehod byla v uplynulém měsíci dálnice Praha – Brno. 4. V centru Prahy jsou
chodníky dlážděné kostkami. 5. Se sluncem zapadajícím za les všechno utichá. 6. Nápis namalovaný nad vchodem už nešlo přečíst. 7. Nesahej na mě těma rukama špinavýma od oleje! 8. Zítra
musím nutně umýt okna zašpiněná od deště. 9. Obrázek zavěšený na stěně je podobizna Karla
Čapka. 10. Zboží vystavené ve výkladní skříni přitahovalo pozornost kolemjdoucích.

6. 1. Obdivujeme krajinu ležící před našima očima. Obdivujeme krajinu, která leží před našima
očima. 2. Lidé stojící u pokladny už byli netrpěliví. Lidé, kteří stáli u pokladny, už byli netrpěliví. 3. Bankovní lupič pronásledovaný policií měl na sobě černou koženou bundu. Bankovní lupič,
kterého pronásledovala policie, měl na sobě černou koženou bundu. 4. Znáš tu mladou ženu
flirtující s Martinem? Znáš tu mladou ženu, která flirtuje s Martinem? 5. Někdo volal, že v naší ulici
včera večer viděl zloděje skrývajícího se před policií. Někdo volal, že v naší ulici včera večer viděl
zloděje, který se skrývá před policií. 6. Hosté, stěžující si na vše možné, stáli v hotelové hale před
recepcí. Hosté, kteří si stěžují na vše možné, stáli v hotelové hale před recepcí. 7. Tyto recepty
doporučené mou přítelkyní, jsou velmi jednoduché. Tyto recepty, které mi doporučila moje
přítelkyně, jsou velmi jednoduché. 8. Nejznámější jsou pohádky napsané Boženou Němcovou.
Nejznámější jsou pohádky, které napsala Božena Němcová. 9. Tato cesta mým přítelem dlouho
plánovaná, se nevydařila. Tato cesta, kterou můj přítel dlouho plánoval, se nevydařila. 10. Srovnejte také příklady uvedené na první straně. Srovnejte také příklady, které jsou uvedené na první
straně. 11. V dopise psaném mými rodiči stálo, že Petr se minulý týden oženil. V dopise, který
psali mí rodiče stálo, že Petr se minulý týden oženil.

7. 1. Pozoroval tiše se pasoucí srny. 2. Lektor málo vyložil komplikovanou problematiku z
české gramatiky. 3. Jíme chleba starý už tři dny. 4. Bohužel jsem dosud nemohl využít platnou
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nabídku této firmy. 5. Rozpačitě uchopil podávanou ruku. 6. Vstup se psy je do této prodejny
zakázán. 7. Z letadla vystoupilo české národní fotbalové mužstvo poražené v Bukurešti. 8. Obě
maminky spokojeně pozorovaly spící děti. / Obě maminky pozorovaly spokojeně spící děti.

8.
a) 1. To jsem si nepomyslel. 2. To si rozhodni sám. 3. To by se nám určitě podařilo. 4. To by
se ti líbilo? 5. To by tě mělo trochu povzbudit. 6. To sis dobře rozmyslel? 7. To by bylo pravděpodobně předčasné. 8. To bychom měli aspoň jednou zkusit. 9. To by nebylo k ničemu. 10. To
bychom byli bývali nemohli nikdy stihnout.
b) 1. To se mi nepovedlo. 2. Něco se mu zase přihodilo? 3. Určitě by se nám to nepovedlo. 4. Asi
se ti něco zdálo. 5. Nikdy bych mu to nemohl udělat. 6. To by se mi nikdy nemohlo stát. 7. Doma
jsme ji nezastihli. 8. Představoval jsem si tě úplně jinak. 9. Nemohla jsem se ho dočkat. 10. Chtěl
jsem ti popřát všechno nejlepší k svátku. 11. Včera jsme mu netelefonovali. 12. Všechno bych ti
vysvětlila, kdybys chtěl. 13. Nic se mi nikdy neřekne, to je hrozné.
c) 1. Mně se nemůže nic stát. 2. Jemu bys to neměl raději říkat. 3. Tebe se to netýká. 4. Nám by
se to určitě hodilo. 5. Tebe jsme se na to neptali. 6. Vám by se to líbilo. 7. Tobě jsem k narozeninám upekla dort. 8. Mně se to se vůbec nelíbí. 9. Jeho jsem se vždycky bál. 10. Tobě jsem nikdy
nedůvěřoval. 11. Mně by se s tím v žádném případě nesvěřil. 12. Vás bychom rádi představili
našim přátelům.

9. 1. To by se mi nikdy nemohlo podařit. 2. Určitě bychom se vrátili do pěti hodin. 3. Byl bys
mu to býval mohl říct. 4. To by se (bývalo) nestalo náhodou. 5. Petr by nám všechno vysvětlil. 6. Ničemu bych (býval) nerozuměl. 7. Přišli byste k nám zítra na návštěvu? 8. Co by si (býval)
o tom myslel tatínek? 9. Raději bych se ho na nic neptal/-a. 10. Eva a Marta by seděly celé odpoledne v kavárně a povídaly by si. 11. Vypil bych celý litr vody. 12. Nechtěli bychom se s ním
setkat. 13. Ještě bych si to rozmyslel/-a. 14. To by bylo podle našich představ. 15. Určitě bych
byl doma.

10.
a) 1. Nemohli bychom s tím souhlasit. Domnívám se, že bychom s tím nemohli souhlasit. 2. Pravděpodobně by se rozhodl/-a jinak. Domnívám se, že by se pravděpodobně rozhodl/-a
jinak. 3. Mohl/-a bych k vám přijet maximálně na týden. Domnívám se, že bych k vám mohl/-a
přijet maximálně na týden. 4. Stejně by ti nic neporadil/-a. Domnívám se, že by ti stejně nic neporadil/-a. 5. Tuto otázku bych nedokázal/-a vyřešit. Domnívám se, že bych tu otázku nedokázal/-a
vyřešit. 6. Určitě by mu všechno prozradil/-a. Domnívám se, že by mu určitě všechno prozradil/-a. 7. Měl/-a bych mu zatelefonovat zítra. Domnívám se, že bych mu měl/-a zatelefonovat
zítra. 8. Vůbec bych jí nerozuměl/-a. Domnívám se, že bych jí nerozuměl/-a. 9. Do týdne bych
to nestihl/-a. Domnívám se, že bych to do týdne nestihl/-a. 10. Podařilo by se mu to. Domnívám
se, že by se mu to podařilo. 11. Koupil/-a bych jí to k svátku. Domnívám se, že bych jí to koupil/-a
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k svátku. 12. Chtěl/-a by mě něčím hezkým překvapit. Domnívám se, že by mě chtěl/-a něčím
hezkým překvapit.
b) 1. Nemohl bych mu to udělat. Domnívám se, že bych mu to nemohl udělat. 2. Odvezl bych ho
do nemocnice.Domnívám se, že bych ho odvezl do nemocnice. 3. Nechtěl bych mu nikdy ublížit.
Domnívám se, že bych mu nechtěl nikdy ublížit. 4. Rozhodně by je to velmi zajímalo. Domnívám
se, že by je to rozhodně velmi zajímalo. 5. Tobě by se to určitě líbilo. Domnívám se, že by se ti to
určitě líbilo. 6. Bylo by jí velmi smutno. Domnívám se, že by jí bylo velmi smutno. 7. Raději bych
se mu se vším svěřil. Domnívám se, že bych se mu se vším svěřil. 8. Volili bychom jinou alternativu. Domnívám se, že bychom volili jinou alternativu. 9. Všechno bychom ti pečlivě připravili.
Domnívám se, že bychom ti všechno pečlivě připravili. 10. Jen by se potichu usmíval. Domnívám
se, že by se jen potichu usmíval.

11. 1. Ani by se o tom raději nemělo mluvit. Raději by se o tom ani nemělo mluvit. 2. Dneska
se mi nechtělo nikam jít. Nechtělo se mi dneska nikam jít. 3. Byli by se tomu určitě jen vysmivali. Určitě by se tomu byli jen vysmívali. 4. Mně by se to nikdy nemohlo stát. Nikdy by se mi
to nemohlo stát. 5. Kolem našeho města se rozprostírá úrodná planina. Úrodná planina se rozprostírá kolem našeho města. 6. Ráda bych se o tom byla dozvěděla jako první. Byla bych se o
tom ráda dozvěděla jako první. 7. Zboží bychom mohli dopravovat vlakem. Mohli bychom zboží
dopravovat vlakem. 8. Málem bych mu před chvílí všechno prozradil. Před chvílí bych mu málem
prozradil všechno. 9. V žádném případě bych se vás nechtěl dotknout. Nechtěl bych se vás v
žádném případě dotknout. 10. Jednou za rok by si měl každý z nás pořádně odpočinout. Každý
z nás by si měl jednou za rok pořádně odpočinout. 11. Museli bychom se okamžitě vrátit domů.
Okamžitě bychom se museli vrátit domů. 12. Na Petra by ses mohla tvářit příjemněji. Mohla by
ses na Petra tvářit příjemněji.

12. 1. Zavolat se mu pokusím ještě dneska. 2. Seznámit se s ním blíž bych potřebovala. 3. Podat
mu zprávu jsme ještě nestačili. 4. Připravit ji nejdřív na tu změnu bychom rozhodně chtěli. 5. Vyrušovat tě bychom si nikdy nedovolili. 6. Zeptat by ses ho na to určitě měl. 7. Vyčistit si boty jsi
nezapomněl? 8. Pozvat ho na náš večírek jsme si netroufali. 9. Dopisovat si s nimi pravidelně
jsme začali před rokem. 10. Pomoct mu ve všem bychom se byli určitě snažili. 11. Vyptat se ho
na všechno jsme měli v úmyslu. 12. Zabývat se tím vůbec nemá smysl. 13. Doporučit mu jiné
řešení jsem se pokusil. 14. Zeptat se ho na to jsem zapomněl. 15. Vrátit se odpoledne domů
jsme už nestihli.

13. 1. Hurikán, rychle se blížící k Floridě, naháněl místním obyvatelům strach. 2. Policie žádá
chodce, povšimnuvší si něčeho neobvyklého, aby se přihlásili na lince 158. 3. Lidé rozhodující se
při nákupech na tržištích neuváženě na to často doplácejí. 4. Vyhrává soutěžící zapamatovavší si
všechna čísla. 5. Před domem jsme potkali Pavla právě se vracejícího se psem z procházky. 6. Janu
usedavě se rozplakavší jsme vůbec nemohli utišit. 7. Naše oči přitahovala obrovská jablka čer-
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venající se ve větvích stromů. 8. Galerie draze prodala obraz koupající se ženy. 9. Medaile byly
uděleny osobnostem zaslouživším se o stát. 10. Učitelka mateřské školy dohlížela na děti hrající
si na hřišti.

Lektion 25
1. 1. Jedná se o výrok císaře Augusta. 2. Během archeologických vykopávek v Sinajské poušti
našli texty napsané na papyrusu/papyru. 3. Naše osmdesátiletá sousedka je hospitalizován kvůli bronchitidě. 4. Ve škole se žáci učili o brontosaurovi. 5. Bez luxusu se někteří lidé
neobejdou. 6. Podobal se tomu hudebnímu géniovi. 7. Celé publikum tleskalo do rytmu
hudby. 8. Latináři si rádi si čtou verše z Ovidia. 9. Robert měl zajímavé album známek. 10. Projekt je zatím ve stadiu zrodu. 11. Pozorovala vše s kamennou tváří sfingy. 12. Je to v souladu se
soudobým územ? 13. Autor recenzované knihy nerozliší agens od patiense! 14. Zprávu poslali
do různých výzkumných center. 15. Sejdeme se zase před muzeem? 16. Zajímala se o názory
Aristotela a Sokrata. 17. Předal listiny papežskému nunciovi. 18. Lidstvo opět pokročlo v dobývání kosmu. 19. Ke korpusu přistupovali z funkčního hlediska. 20. K jeho významnému jubileu
připravili velkou oslavu. 21. Semestr zahájil nový cyklus přednášek. 22. Jejich základní ideje jsou
stále aktuální. 23. Při studiu zeměpisu se neobejde bez globusu. 24. Tím tématem se zabývá již
delší dobu. 25. Při stanovení termínu svatby uvažovali o datu 9. září. 26. V takovém klimatu se
rostlinám nedaří. 27. V lexiku nastaly významné změny. 28. V tomto dramatu chtěl Karel Čapek
varovat před nebezpečím války. 29. V tvém resumé jsme našel dvě chyby. 30. O dovolené se
ubytovali v prostorném apartmá. 31. Bude záležet na médiích. 32. V Berlíně je mnoho zajímavých muzeí.

2. 1. V zásuvce měl plno papírů. 2. Letos v létě bylo velké vedro. 3. Včera koupila tři láhve
piva. 4. Jitka měla při zkoušce velké štěstí. 5. Mohl bys mi s tím úkolem pomoct? 6. Můj otec se
ke mně choval nemožně. 7. Proč to pořád opakuješ? 8. Podejte mi to nářadí. 9. Nedělej obličeje a
jez! 10. Nové auto je dost drahé, nemůžu si to teď dovolit. 11. Na tu zkoušku toho moc neumím,
musím se ještě hodně učit. 12. Po obědě si rád zdřímnu. 13. Z toho by člověka ranila mrtvice.
3. 1. S Heikem a Mirkem už nekamarádím. 2. Nejznámějším obrazem Leonarda da Vinci/
Vinciho je Mona Lisa. 3. V semináři jsme diskutovali o Clemensi Brentanovi a jeho básnické
tvorbě. 4. Nejznámější dílo Lva Tostoje/Tolstého je Vojna a mír. 5. Zabývali jsme se díly francouzských spisovatelů Victora Huga a Alexandra Dumase. 6. Ve své práci důkladně analyzoval dílo
Friedricha Nietzsche/Nietzscheho. 7. Ve svém příspěvku se obšírně zmínil i o Fidelu Castrovi. 8. K
zásadám indického státníka Džaváhariála Nehrúa patřila politika mírového soužití. 9. Mezi génie
české hudby řadíme i Bohuslava Martinů.
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4. 1. abstrakce. 2. kolize. 3. amnestie. 4. kompozice. 5. akcent. 6. start. 7. transport. 8. navigace. 9. reakce. 10. korektura. 11. anexe. 12. adaptace. 13. publikace. 14. infomace.

5. 1. režírovat. 2. investovat. 3. excerptovat. 4. promovat. 5. datovat. 6. konzultovat. 7. manévrovat. 8. polemizovat. 9. dirigovat. 10. trénovat. 11. citovat. 12. diktovat. 13. financovat. 14. ignorovat. 15. ilustrovat. 16. realizovat.

6. externí učitel, kreativni člověk, solární energie, tradiční hodnoty, populární hudba, speciální
turné, sociální síť, televizní adaptace, telefonní seznam, riskantní čin, sugestivní atmosféra, konkrétní případ, solidní výkon.

7. Aachen, Thessaloniki,Wien, Meißen, Venedig, Bremen, Belgrad
Konstantinopel, Regensburg, Konstanz, München, Dresden, Mainz, Passau
Kopenhagen, Paris, Zürich, Potsdam, Köln, Zagreb, Mailand.

Lektion 26
1. 1. Pokoj je malý, ale/avšak hezký. 2. Pojedeme na hory, avšak/ale bez lyží. 3. Nezapsala se do
syntaktického, zato ale do stylistického semináře. 4. Přihlásili se, ale/avšak pozdě. V supermarketu
už neměli máslo, proto koupil margarín. 6. Byl velmi talentovaný, i když neukázněný. 7. Neprší,
dokonce svítí slunce. 8. Snažil se postupovat čestně, ale/avšak to nepomohlo. 9. Měli spoustu
plánů, ale nebyli schopni je realizovat. 10. Ostatní se koupali v moři, však on se jen opaloval. 11. Konečně se dostavil, tu knihu ale zase nepřinesl. 12. Jeho práce není rozsáhlá, avšak
přináší zajímavé poznatky. 13. Nezaplatili v hotovosti, nýbrž peníze poslali bankovním převodem. 14. Hráli líbivý fotbal, ale přesto k vítězství jim to nestačilo. 15. Petr neměl mnoho peněz,
ale/přesto/ale přesto žil spokojeně. 16. V galerii byly vystaveny kresby a/i olejomalby toho mladého malíře. 17. Odešel, ani se nerozloučil. 18. Trasa, kterou navrhl, byla riskantní, ba životu
nebezpečná.

2. 1. Byt byl prostorný, ba dokonce měl komoru/spíž. 2. Na vrcholku hory sníh už roztál a kvetly
první krokusy. 3. Eva se musí znovu vrátit do restaurace, neboť tam nechala deštník. 4. Vyjeď
zavčas, jinak se dostaneš do zácpy! 5. Její muž pocházel z chudých poměrů, to jí však nevadilo. 6. Její poznámka se ho hluboce dotkla, ale nenechal na sobě nic znát. 7. Paul vždycky jednal,
aniž by přemýšlel o důsledcích. 8. Opozice je neskutečně rozhádaná, proto z její strany nelze očekávat odpor. 9. Cestující nebyli zraněni, avšak parník byl při kolizi silně poškozen. 10. Ztlumte tu
hudbu, jinak zavolám policii. 11. Počet obyvatel na světě roste, a proto také roste potřeba potravin. 12. Na jeho kravatě byl flek / byla skvrna, ale to mu nevadilo. 13. Toto nakladatelství vydává
časopisy i knihy. 14. Většina mých kolegů pochází z Lipska, ale někteří také z Míšně a ze Zhořelce.
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3. 1. Ten zájezd je sice o něco dražší, ale zajímavější. 2. Měli sice dobré vybavení, ale zato
byli méně fyzicky odolní. 3. Jeho tvorba byla ovlivněna jednak naturalismem, jednak dekadenty. 4. Setkal se nejen s děkanem, ale i s prorektorem. 5. Neřekla ani ano ani ne. 6. Nezapsala
se ani do syntaktického, ale ani do stylistického semináře. 7. Byl sice velmi talentovaný, ale neukázněný. 8. Byla nejen pohledná, ale také milá. 9. Byl nejen neoholený, nýbrž (ale i, ale také) přišel
i nedbale upravený. 10. Schůzky se zúčastnili nejen členové vlády, nýbrž i (ale i) zástupci odborů a
podnitkatelů. 11. Reprezentační mužstvo sice vůbec neútočilo, ale se zoufale bránilo. 12. Neřekl
ani kam jde, ani kdy se vrátí. 13. To může být buď předmět, nebo příslovečné určení. 14. Buď
hraje fotbal, nebo jezdí na kole. 15. Test bude zaměřen jednak na morfologii, jednak se v něm
objeví i látka ze syntaxe.
4. 1. Nemám ani čas ani chuť zabývat se tvými problémy. 2. Slovinský architekt Jože Plečnik sice
v Praze postavil významné budovy, ale jeho nejznámější stavbou je budova univerzitní knihovny v
Lublani. 3. Jednak tráví Michal nejvíc času za počítačem, jednak si stěžuje, že nemá kamarády. 4. V
novém komplexu budov u hlavní silnice je možné si pronajmout jak kanceláře, tak i byty. 5. Během
své přednášky si tu nervózně hladil vlasy, tu se škrabal na nose. 6. Josef Suk byl nejen jeden z nejvýznamějších houslových virtuózů 20. stol, ale i (ale také) nadaný pedagog. 7. Agnieszka Holland
je jak režisérka, tak i překladatelka z češtiny. 8. Novinová branže [Zeitungsbranche] se nachází v
přelomu: jednak klesá počet čtenářů, jednak jim konkuruje internet. 9. Libuše sice není milovnicí
asijské kuchyně, ale přesto nedávno vyzkoušela čínský recept. 10. Ve zkoušce z historie (dějin)
přijde na řadu buď první nebo druhá pražská defenestrace. 11. Ani Hana ani Zuzana neměly
představu o tom, kolik by stálo studium v Pařiži. 12. Tento typ lokomotivy představuje sice jednoduchou, ale přesto spolehlivou konstrukci.

5. 1. Ačkoliv počet farem pěstujících tabák skutečně prudce klesl, v roce 2008 se vypěstovalo
téměř stejné množství tabáku jako dříve. 2. Kdyby si chtěl vydělat tolik, aby jeho žena mohla
zůstat doma, musel by změnit povolání. 3. Nepamatuji se, kdy jsem tu už někdy čekal naposledy. 4. Teď jsem málokdy u své přítelkyně, protože je pořád někde se svou kapelou. 5. Když
otevřel dveře konferenční místnosti, zjistil, že ředitel řeční. 6. Čekám před jejím domem, i když
(ačkoliv) vůbec nevím, jestli tu je. 7. Kdyby mě tu někdo uviděl, potrhal by se smíchy. 8. Rozhazuje rukama a naklání se ke mně tak, že cítím jemnou vůni jejího parfému. 9. Matka chtěla,
aby dcera seděla pořád doma a s nikým nemluvila. 10. Nesmím usnout, protože (poněvadž) o
půlnoci bude možná volat někdo z nemocnice. 11. Našli si místo u stolu, kde seděli dva mladí
kluci. 12. Cítím, že/jak v místnosti uchází plyn. 13. Když si Jitka dávala cigaretu k ústům, všiml
jsem si její zlatého snubního prstenu. 14. Když tam někdy pojedeš, zastav se u mě. 15. Chodila
po úplně prázdném bytě, zatímco z ulice doléhal nepřetržitý hluk. 16. Otázka mu vypadla z úst
dřív, než si stačil uvědomit její banalitu. 17. Počkala, až všichni z kupé vystoupili. 18. Petr chvíli
přemýšlel, než přišel na to, co chtěla říct.
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6. 1. Pokud daňové přiznání neodevzdáme včas, hrozí nám pokuta. 2. Jeho přátelé se obávají,
že kvůli zátěži vážně onemocní/aby kvůli zátěži vážně neonemocněl. 3. Neptáte se také někdy
sami sebe, jestli (zda) jste si zvolili správné povolání? 4. Běžel k otvoru jeskyně, odkud vcházelo
denní světlo. 5. Ačkoliv pěstoval sport a ani nekouřil a nepil, utrpěl srdeční infarkt. 6. Očekávám, že se jí omluvíš. 7. Když přijde večer domů, je tak unavený, že si se svými dětmi už nemůže
hrát. 8. Pokud nebudou žádné technické problémy, může být toto zařízení (tento přístroj) příští
týden uvedeno (uveden) do provozu. 9. Děkuji, že jste na nás počkali. 10. Babička píše, že máme
příští týden přijet do Pardubic. 11. Dokud máš své nohy pod naším stolem, budeš dělat, co řekneme. 12. Policie hledala pohřešovanou tak dlouho, až se setmělo. 13. Když nemají chleba, ať jedí
koláče! (Marie Antoinette). 14. Bylo dokázáno, že kolébka lidstva se nachází v Africe.
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