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1. Bilden Sie zu den in Klammern angeführten Adjektiven die passenden Adverbien:

1. Na pozdrav odpověděl (chladný). 2. Venku dnes bylo (chladný). 3. V domě bylo opravdu 

(čistý). 4. I vysoké tóny zpívala (čistý). 5. Mám dojem, že se (hluboký) mýlíte. 6. (hluboký) 

v údolí byl krásný palouk. 7. V této restauraci bylo vždy (plný). 8. Lékař se (plný) věnoval 

pacientovi. 9. Kamarádka se na mě dívala velmi (smutný). 10. Bylo mi zde velmi (smutný). 

11. Celý život (těžký) pracoval. 12. Po tom jídle mi bylo (těžký). 13. Měl (vysoký) zajímavou 

přednášku. 14. Letadlo už letělo hodně (vysoký). 15. Byl s ním (blízký) příbuzný. 16. Město 

bylo (blízký). 17. V lese bylo (tichý). 18. (tichý) si zpívala. 19. Profesor to dokázal ( jasný) 

vysvětlit. 20. Dnes v noci bylo ( jasný).

2. Bilden Sie den Superlativ der Adverbien:

1. Byl to jeden z (často) opakovaných příběhů. 2. Co vám tam (mnoho) vadilo? 3. Buď tak 

hodný, přijď co (brzy). 4. Chtěla, aby se dětem dařilo co (dobře). 5. (snadno) to půjde tímto 

způsobem. 6. Choval se ze všech (lidsky). 7. Ondrovi to trvalo ze všech (dlouho). 8. (zlý) 

z nás na tom byla Eva. 9. (draho) bývá v hlavním městě. 10. (málo) o tom problému věděl 

Honza. 11. (často) přijíždějící byli domácí turisté.

3. Setzen Sie in den folgenden Sätzen Kurzformen von Adjektiven ein:

1. Soused, který byl dlouho (nemocný), se uzdravil po jediné lžičce zázračné vody.  

2. Školáci, kteří se nevrátili domů, byli nalezeni (živý a zdravý). 3. Pracujeme s lidmi, kteří 

jsou (ochotný) udělat celkovou životní inventuru. 4. Do jednání je (ochotný) investovat 

hodiny. 5. Ten problém už byl dávno (známý). 6. Jsem si tím naprosto ( jistý). 7. Většina lidí 

je (schopný) ztotožnit se spíše se sportovcem než s politikem. 8. Zůstal jsem mu (dlužný) 

za dvě kávy. 9. Ač zůstal po skoku z mostu (nezraněný), z bezvědomí se už neprobral. 10. 
Byl do ní neskutečně (zamilovaný). 11. Tvrdil, že byl tehdy opravdu (šťastný). 12. Za dvě 

hodiny byl (mrtvý). 13. Nebyla duchem (přítomný). 14. Cítila se opravdu (vinný), že ho 

tak dlouho zdržovala.

4. Ersetzen Sie in den kursiv gedruckten Nominalphrasen die Genitive der Substantive 
durch Possessivadjektive:

1. Příběh zpěvačky získal u veřejnosti tragický podtón. 2. S názory učitelky většinou 

nesouhlasili. 3. Cena Siemense je v České republice udělována mladým vědeckým pracov-

níkům. 4. Velmi citlivě vnímal smrt otce a matky. 5. Obešli se bez názorů Olgy. 6. S kvar-

tetem Dvořáka objeli skoro celý svět. 7. Na radu lékařky zůstal doma. 8. O textech pře-
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kladatelky se hodně diskutovalo. 9. Zhruba na místě dnešního mostu Karla stál původně 

most Judity. 10. Dekrety Beneše byly vydávány jako mimořádné řešení válečné a poválečné 

situace, kdy nebylo možné vykonávat zákonodárnou moc. 11. Povinnosti Sandry byly dost 

obsáhlé. 12. Setkali se na varhanním podzimu Bacha. 13. Političtí partneři primátorky pro 

ni mají o poznání lepší slova. 14. Vlastenci okruhu Jungmanna se věnovali ve velké míře i 

sbírání lidové slovesnosti.

5. Fügen Sie den Superlativ des betreffenden Adjektivs ein; achten Sie dabei auf den 
richtigen Kasus und Numerus:

1. Je jednou z (velký) hvězd současného českého filmu. 2. Je to (náročný a drsný) závod 

v Česku. 3. Tento supermarket má (široký) sortiment potravin. 4. To byly (těžký) otázky. 

5. Bylo to (skvělý) jídlo, jaké jsem kdy ochutnal. 6. Bylo to (pravděpodobný) vysvětlení.  

7. (Prodávaný) pivo v Česku je sudová desítka. 8. Přesvědčoval o tom (vlivný) politiky a 

bankéře. 9. Jak je na to připraveno vaše (blízký) okolí? 10. Byla to (častý) otázka zákazníků. 

11. Řemeslník natřel okna (levný) barvou. 12. Janův příspěvek byl (hodnotný). 13. Dnes 

byla zahájena onkologická léčba za použití (moderní) prostředků. 14. Brněnští vědci obje-

vili (malý) možný endoskop. 15. Kteří lidé jsou pro firmu (přínosný)? 16. Začalo to po mé 

(úspěšný) desce. 17. Byl to (teplý) den roku. 18. Česko je třetí (špatný) zemí EU v rozdílech 

v odměňování mužů a žen. 19. Byla to (navštěvovaný) výstava za poslední léta.

6. Verwenden Sie den Komparativ des in Klammern stehenden Adjektivs:

1. Byl o něco (mladý), (snaživý), (diplomatický) a (zapálený) než já. 2. V pražském tunelo-

vém komplexu Blanka se stala první (velká) nehoda. 3. Byla to skutečně (účinná) vakcína. 

4. V tomto roce dosáhl obchod (nízké) zisky. 5. Můj (mladý) bratr je rozený organizátor. 

6. Ranní cesta do práce bude hned (nakopnutý). 7. Nyní se však rýsuje (originální) pocta. 

8. Díky nové metodě mám teď vlasy (světlý) o dva a půl tónu. 9. Byl (úspěšný a zručný) 

klenotníkem než jeho švagr. 10. Jsem už (starý) pán. 11. Ve sportu byl opravdu (dob-

rý) než já. 12. Magda je den ode dne (hubená). 13. Pohybovali se v (dobrá) společnosti.  

14. Po celou školní docházku měl (slabý) prospěch.
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7. Formen Sie in den folgenden Sätzen den Indikativ in den Konditional um:

1. Když se všechny pozemky v Česku, jež nemají jasného majitele, poskládají vedle sebe, 

hravě překryjí celou Prahu. 2. Třiadevadesátiletý a celkově zdravý důchodce si nikdy ne-

koupí nic jen pro radost a nikdy nejde do restaurace na jídlo. 3. Když v reálném čase 

pozorujeme mozkové neurony, může se podařit odhalit spouštěče nemoci. 4. Možná stojí 

za to přepsat to. 5. Vlastně mě překvapí, když řekne cokoli jiného. 6. Ze zdravotního hle-

diska mají tyto potraviny být bezpečné i po uběhnutí data spotřeby. 7. Žádný z britských 

politiků si nedovolí veřejně vyslovit nějaká sprostá slova. 8. Když pozorují zločin, většina 

lidí sdělí svůj poznatek policii. 9. Rozhovory o vyplacení další části pomoci mají být podle 

původních předpokladů dokončeny do poloviny října. 10. Udělám to, když vím jak. 11. Po 

dlouhých měsících v zahraničí chci zase být doma. 

8. Suchen Sie im folgenden Liedtext alle Fälle heraus, in denen die Position der Enkli-
tika von der üblichen Wortfolge abweicht und „korrigieren“ Sie diese. Beachten Sie, 
dass in der weiten Strophe zwei Verse in polnischer Sprache stehen (Těšín liegt an der 
polnischen Grenze):

Jaromír Nohavica: Těšínská

Kdybych se narodil před sto lety 

v tomhle městě 

u Larischů na zahradě trhal bych květy 

své nevěstě

Moje nevěsta by byla dcera ševcova 

z domu Kamińskich odněkud ze Lvova 

kochał bym ją i pieśćił 

chyba lat dwieśćie

Bydleli bychom na Sachsenbergu 

v domě u žida Kohna 

nejhezčí ze všech těšínských šperků 

byla by ona

Mluvila by polsky a trochu česky 

pár slov německy a smála by se hezky 

jednou za sto let zázrak se koná 

zázrak se koná
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Kdybych se narodil před sto lety 

byl bych vazačem knih 

u Prohazků dělal bych od pěti do pěti 

a sedm zlatek za to bral bych

Měl bych krásnou ženu a tři děti 

zdraví bych měl a bylo by mi kolem třiceti 

celý dlouhý život před sebou 

celé krásné dvacáté století

Kdybych se narodil před sto lety 

v jinačí době 

u Larischů na zahradě trhal bych květy 

má lásko tobě

Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru 

slunce by zvedalo hraniční závoru 

a z oken voněl by 

sváteční oběd

Večer by zněla od Mojzese 

melodie dávnověká 

bylo by léto tisíc devět set deset 

za domem by tekla řeka

Vidím to jako dnes šťastného sebe 

ženu a děti a těšínské nebe 

ještě že člověk nikdy neví 

co ho čeká

9. Bilden Sie nach dem folgenden Muster Sätze mit dem Konditional Präteritum:

Muster: Zapomněla jsem v  tramvaji označit jízdenku. Musela jsem zaplatit pokutu. >  

Kdybych bývala nezapomněla označit v tramvaji jízdenku, nemusela bych zaplatit pokutu.

1. Josefína Čermáková neopětovala lásku Antonína Dvořáka. Ten se pak oženil s její mlad-

ší sestrou Annou. 2. Ministr neměl za sebou většinu kabinetu. Rozhodl se odstoupit.  

3. Záchranářům se hned na místě podařilo uklidnit silně rozrušenou ženu. Nebylo  

potřeba odvézt ji do nemocnice. 4. Eva úspěšně složila přijímací zkoušku z medicíny. 
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Nedostudovala politologii. 5. Isaac Newton pozoroval jablko padající ze stromu. Objevil 

zákon gravitace. 6. Neměli jsme více času. Nemohli jsme splnit všechny sliby. 7. Před ně-

kolika lety bylo tady objeveno bohaté naleziště hnědého uhlí. Kvůli dobývání toho uhlí 

byla naše vesnice zničena. 8. Nebyl zapleten do žádných korupčních afér. Stal se morální 

autoritou.

10. Verwenden Sie jeweils die richtige Kasusform des in Klammern angegebenen Sub-
stantivs: 

1. V boji s (terorista) přišlo o život také mnoho (civilista). 2. Jindřich Mann je spisovatelem, 

režisérem a (scenárista). 3. V Praze se představí nejlepší (kulturista) světa. 4. Děláš to dob-

ře, (Pepa), říkal táta i děda. 5. Naše města zastupovali jejich (starosta). 6. Bez (brácha) si 

dovolenou nedokážu představit. 7. Z mého kamaráda (Honza) se stal výborný (kanoista). 

8. Vzpomínám si, že pan učitel často říkal: „(Hrouda, Hrouda), ty to daleko nedotáhneš“. 

9. (Hlavní hrdina) příběhu se stal populární zpěvák. 10. Prezident doplnil svůj tým (porad-

ce) o Ivana (Průcha). 11. Jsme (zastánce) včasnějšího přijetí eura. 12. Vyprávěl nám o (poli-

cista), kteří museli odstranit metráky výbušnin. 13. O problému nezaměstnanosti mluvil 

s (mnoho personalistů). 14. Demonstrace se zúčastnili také (politický aktivista). 15. Bez 

(náš kamarád Saša) na výlet nepojedeme. 16. Ve škole jsem seděl vedle (Jarda Svoboda).

11. Verwenden Sie jeweils die richtige Kasusform des in Klammern angegebenen Sub-
stantivs:

1. Jazyková a překladatelská agentura Slůně zahájila svou činnost v roce 1998 v Ostravě; 

(Slůně) je k dnešnímu datu 17 let. 2. V roce 1956 poslali George Adamsona, strážce (zvíře) 

v severní Keni, zlikvidovat lidožravého lva. Při pátrání nechtěně vyplašil lvici. Když na něj 

zaútočila, George ji zastřelil. Poté zjistil, že lvice má mléko a nedaleko objevil tři (lvíče). 

Rozhodl se je zachránit. (Mládě) odvezl autem do tábora, kde žila jeho žena, která se (mlá-

dě) ujala. Toto emotivní rozhodnutí udělalo z jednoho ze zachráněných (lvíče) legendu, jež 

stála u zrodu filmu „Volání divočiny“. 3. Jošt Moravský (1351–1411), též Lucemburský, byl 

moravský (markrabě) z dynastie Lucemburků, prvorozený syn (markrabě) Jana Jindřicha 

Lucemburského, mladšího bratra Karla IV. Moravským (markrabě) se stal po smrti svého 

otce roku 1375. 4. Bez přítomnosti (kníže) Karla Schwarzenberga si nemůžeme představit 

českou politiku na přelomu tohoto století. Jeho manželkou je MUDr. Therese Schwar-

zenbergová pocházející z rodu rakouských (hrabě) Harde. 5. Toto je organizace lékařů 

na pomoc raněným a nemocným (dítě). 6. Objev (dvojče) planety Země nespustí závody 

mezi Bajkonurem a Cape Canaveral. 7. Podobají se rohům (biblické zlaté tele).
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12. Setzen Sie jeweils den passenden Ortsnamen ein (recherchieren Sie ggf. im Inter-
net) und achten Sie dabei auf die richtige Kasusform:

Dukovany, Kunovice, Pardubice, České Budějovice, Bučovice, Loštice, Ponětovice, Luhačovi-

ce, Hrušky, Vážany, Svitavy, Šlapanice, Koryčany

1. Výroba tzv. olomouckých tvarůžků (říká se jim také syrečky nebo tvargle) se tradičně 

soustředila do regionu Haná, a to už od 15. stol. Dnes je s jejich výrobou spojeno město  

. O  se říká, že jsou jejich metropolí. Výrobu v  zahájil v roce 1876 Josef Wessels. 

2. Ze  pochází známá česká herečka Libuše Šafránková, která mimo jiné ztvárnila roli 

princezny ve filmu Tři oříšky pro Popelku.3.  jsou obec v  jihozápadní části Moravy. 

V  souvislosti s  výstavbou Jaderné elektrárny  byly zbourány obce Lipňany a Skryje.  

Tamější obyvatelé našli nový domov v  . 4. V  se vyrábí pivo Budweiser Budvar, jedna 

z nejexportovanějších pivních značek České republiky. Vyrábí se zde od roku 1895. 5. Ne-

daleko  se nachází Mohyla míru, památník na počest obětí Napoleonovy vítězné bitvy u 

Slavkova. 6. Čtvrté největší lázně v Česku jsou v  . Zde vyvěrá šest přírodních pramenů, 

z nichž nejznámější je Vincentka. Bez návštěvy  si mnoho lidí nedokáže představit své 

volnočasové aktivity. 7. Z , kde je neveřejné mezinárodní civilní letiště, jsou do Uher-

ského Hradiště pouhé čtyři kilometry. 8. Od roku 1874 se v  každoročně konají známé 

dostihy. Uvádí se, že je to jeden z nejtěžších překážkových dostihů evropského kontinen-

tu.  jsou také od 16. stol. proslulé perníkem. Tradiční spojení (adjektivische Form des 

Stadtnamens) perník je chráněné označení původu EU. 9. Ve  se narodil Oskar Schindler, 

hlavní hrdina Spielbergova filmu Schindlerův seznam. Této rozporuplné osobnosti je ve 

(adjektivische Form des Stadtnamens) muzeu věnována stálá expozice. 10. Při návštěvě , 

což je městečko v jihozápadním cípu okresu Kroměříž, si můžeme prohlédnout zajímavou 

zříceninu hradu Cimburk. 11. V lesoparku Kalvárie nad  se nachází dvě kapličky, mezi 

kterými je křížová cesta. 12. Z   u Brna do  nad Litavou se můžeme klidně vydat pěšky.

13. Benutzen Sie die richtige Form im Plural:

1. Kruhy pod (oko) mohou být projevem vyčerpanosti. 2. Z hlasité hudby mu začalo zvo-

nit v (ucho). 3. Mezi (dřevěné nohy stolu) se proplétalo malé kotě. 4. Byl nápadný (své velké 

ucho). 5. Nejčastější příčinou bolesti (oko) je obyčejná únava. 6. Prodám málo používaný 

děrovaný hrnec se (2 velké ucho). 7. Chlapec mlčky pokrčil (rameno). 8. Poškození (kole-

no) může znamenat trvalé komplikace. 9. V zimě (některé slepé rameno) řeky zamrzají.  

10. Udělal vše, co jí na (oko) viděl. 11. Bránil se tomu (ruka a noha). 12. Prosil ho o to 

na (koleno). 13. Říká se o něm, že má obě (ruka) levé. 14. Lidské (ruka) jsou nezbytné 
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pro většinu lidského konání. 15. Pacientku čeká odstranění (prso). 16. Když vyšel ze tmy 

na světlo, mžoural (oko). 17. Byliny zmírňují bolesti kloubů a únavu (noha). 18. Udržet 

impérium na (noha) znamenalo udělat krok k dekorativní kosmetice. 19. V (ucho) měl 

velké díry. 20. Zůstal tam stát s (vyvalené oko).

14. Wählen Sie zu jedem Satz jeweils das passende Verb aus und setzen Sie die korrek-
te Form des Partizips Passiv ein:

a) Die ČSSR von 1948 bis 1960

znemožnit, zvolit, zahájit, potlačovat, podřídit, provést, zrušit, nahradit, vyměnit, nahra-

zovat, vytvořit, ustavit, uskutečnit, zakotvit, přijmout, provést, schválit 

1. 14. června 1948 byl novým prezidentem  Klement Gottwald. 2. Postupně bylo  

úplné znárodnění průmyslu a obchodu a  násilná kolektivizace zemědělství. 3. Zcela 

byla  svoboda tisku a projevu, náboženské smyšlení obyvatelstva bylo . 4. Oblasti 

vědy a kultury byly  ideologickému monopolu KSČ. 1. ledna 1949 bylo  zemské zříze-

ní a  zřízením krajským. 5. Tržní hospodářství bylo postupně  systémem centrálního 

plánování. 6. 5.–8. ledna 1949 byla v Moskvě  Rada vzájemné hospodářské pomoci.  

7. 1. června 1953 byla  měnová reforma. 8. Hotové peníze a vklady byly  v poměru 1:5 

až 1:50. 9. 11. července 1960 byla Národním shromážděním  nová ústava. 10. Byla v ní 

 vedoucí úloha KSČ ve společnosti. 11. Byl  nový název státu Československá socia-

listická republika (ČSSR) a nový státní znak. 12. V roce 1960 byla  další reforma státní 

správy, čímž byly  nové „velké kraje“.

b)

publikovat, přidělit, provést, vpustit, zhotovit, umístit, vystavit, připravit, uzpůsobit, 

přesvědčit, popsat, upřesnit, vydat

1. Opera bude  v poloscénickém provedení. 2. Přístroj bude  v údolí mezi kopci.  

3. Kniha bude v příštím roce poprvé  . 4. Oblek bude  na zakázku. 5. V parku bude 

 tradiční řemeslný park. 6. Následně bude  stavební povolení. 7. V jednotlivých míst-

nostech bude  vše, co je pro svatební den potřebné a důležité. 8. Jeho příběh nebude 

zřejmě . 9. Prohlídková trasa bude  tak, abyste si mohli všechny objekty dobře pro-

hlédnout. 10. Jeho obvinění bude . 11. Věděla jsem, že na obřad nebude nikdo z veřej-

nosti . 12. Bude mu  advokát ex offo. 13. Jsem o tom pevně .
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15. Entscheiden Sie, in welchen Sätzen das reflexive Passiv verwendet werden kann:

1. Na čem je tento efekt založen? 2. Vystavené předměty jsou pečlivě vybírány z rozsáh-

lého sbírkového fondu. 3. Potraviny jsou označeny slovy: Spotřebujte do 10 dnů, pak jsou 

považovány za zdraví nebezpečné. 4. V Moravské Třebové je torzovitě zachován systém 

středověkého opevnění. 5. Úřad je připraven jednat o všech variantách. 6. Tyto krémy 

nejsou vyráběny v masové globální výrobě. 7. Tato praxe je rozšířena po celém Německu. 

8. Texty jsou kráceny a upravovány.

16. Übersetzen Sie ins Tschechische:

1. Auch süße Knödel werden mit Semmelbröseln bestreut. 2. Bei der Herstellung wer-

den neue Erkenntnisse über die Wirkung von Kräutern mit traditionellen Erfahrungen 

kombiniert. 3. In einigen Gaststätten wird ständig geraucht. 4. Diese Cremes werden 

auch besser bis in die tiefsten Hautschichten absorbiert (vstřebávat). 5. Gesucht wird der 

Duft des Jahres! 6. Man sagt, dass wir, die modernen Menschen, nur etwa 15% unserer 

Hirnkapazität nutzen. 7. Wie kauft man im Supermarkt der Zukunft ein? 8. In Tschechien 

wird über eine elektronische Erfassung von Umsätzen diskutiert. 9. Dieses neue Buch 

verkauft sich mühelos. 10. Man ging dorthin querfeldein. 11. Auf dem neuen Herd kocht 

man wirklich gut. 12. In dieser Unordnung findet man nichts. 13. Das kann man nicht im 

Voraus wissen. 14. Aus vier Eiweiß wird Eischnee geschlagen. 15. Wie ist das Arbeiten für 

Sie in der neuen Koalition?

17. Verwenden Sie in den angeführten Sätzen Verbalsubstantive:

1. Krásné okamžiky (loučit se) se školou s námi prožili také rodiče a prarodiče. 2. Hlavním 

cílem projektu se stala podpora (vzdělávat se) pedagogických pracovníků. 3. (cvičit) ve 

vodě pomáhá seniorům v získání lepší kondice. 4. Jen pro (upřesnit), v předešlém (ří-

dit) neměl majitel k záměrům žádné námitky. 5. V úterý se konalo mimořádné (zasedat) 

městské rady. 6.  (Přijmout) u pana starosty bylo velkým zážitkem. 7. Obdivovali jsme 

moderní technické (vybavit). 8. Po (použít) krému pleť vypadá jako liftovaná. 9. (Plavat) je 

jeden z nejkrásnějších pohybů. 10. Makléři prováděli (oceňovat) nemovitostí. 11. Využijte 

sychravé počasí k domácímu (lenošit)! 12. Dostal pokutu za (narušovat veřejný pořádek). 

13. (chodit) do kopce už ho unavuje.
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18. Bilden Sie die richtige Form der sog. Verbaladjektive (Adjectiva verbalia):

1. Opilec (sedat) za volant nebo i střízlivý řidič hrubě (porušovat) předpisy spáchá úmy-

slný trestný čin. 2. Jednou z uliček, (vybíhat) z náměstí, je ulice Hvězdní. 3. Chce si vyfotit 

některé ze staveb troufale (tyčit se) k modré obloze. 4. Lidé, (čekat) v dlouhé frontě, byli 

nespokojení. 5. Člověk (pracovat) na tři směny, je často velmi unavený. 6. Dým (vycházet) 

z okna třetího patra panelového domu donutil v sobotu ráno sousedy přivolat hasiče 

i policii. 7. Neprojevoval změny osobnosti (vyplývat) z pokročilého stadia nemoci. 8. K 

potokům (protékat) údolím, chodil velmi rád. 9. Umělcům zpřístupňuje vlastní sbírky 

fotografií (čítat) zhruba sedm tisíc exponátů. 10. Hrdina filmu odcizí papouška (citovat) 

různé výroky. 11. V některých restauracích se proti (utíkat) neplatičům brání tak, že člo-

věk musí účet zaplatit předem. 12. Autor (psát) pod pseudonymem pracoval dlouhá léta 

jako policista. 13. Centrum města, které uvidíte jak na dlani ze státního zámku a hradu 

(trčet) se nad ním, obklopuje meandr Vltavy. 14. V (nadcházet) týdnu můžeme čekat 

nejvyšší teploty kolem 10 stupňů Celsia. 15. Volby se konají v době (růst) nestability v 

těsné blízkosti Turecka.

19. Setzen Sie die richtige Form des adjektivisch gebrauchten Partizips Passiv ein:

1. Sám jsem teď (rozpoltit) mezi radostí a strachem. 2. Jsme (odhodlat) pokračovat v 

našem záměru. 3. S tímto (hrát) seriálem jsme měli velký úspěch. 4. Patřil k (vyhledávat) 

umělcům své doby. 5. Přijela až (opozdit) vlakem. 6. Byla to dobře (mínit) rada. 7. Někteří 

lidé mají (zaručit) návod, jak věci řešit. 8. Soudí se, že to byla uměle (vytvořit) krize. 9. 
Jednalo se o už dávno (vyřídit) agendu. 10. Ela měla pěkně (zařídit) byt. 11. Byla to vše-

mi (odmítnout) připomínka. 12. Na venek pronikla (utajit) zpráva. 13. Na (plnit) papriky 

opravdu neměl chuť. 14. (otisknout) text vyjde na podzim. 15. (vyprodat) koncerty svědčí 

o velkém úspěchu této kapely.

20. Bilden Sie von den folgenden Verben l-Partizipien und verbinden Sie diese mit den 
angeführten Substantiven:

– ochabnout, uvědomit, prosáknout, zkrachovat, osamět, nafouknout, odumřít, zrát,  

  zachovat

– krása, reportér, papír, krajina, mediální bublina, člověk, tkáň, ovoce, svaly
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21. Setzen Sie die richtige Form des Zahlwortes ein:

1. Do horních pater budovy vedou (4) schody. 2. Na aukci byly nabídnuty (7) vzácné staré 

housle ze 17. a 18. století. 3. Opoziční strana již prohrála (3) volby za sebou. 4. (9) řemesel 

– desátá bída. 5. Jirkovo oblíbené jídlo je (2) maso ve smetanové omáčce. 6. Pachatel od-

cizil (3) lyže, (2) brusle a (2) kola. 7. Na konci chodby jsme došli k (6) dveřím. 8. V obchodě 

jsme si koupili (2) sardinky a (10) housek, na nádraží pak (2) noviny. 9. Do kufru auta vlo-

žila (1) košili, (3) blůzy, (5) jezdecké kalhoty a (7) párů kožených holínek. 10. K tradiční (7) 

zemí – Česko, Slovensko, Německo, Slovinsko, Polsko, Rusko a Maďarsko – přibyla letos 

Čína. 11. V takovém velkém městě, jak je Brno, jsou jen (3) jesle. 12. Na veletrhu automo-

bilů vloni představili novou limuzínu s (5) dveřmi. 13. Děda v rádiu poslouchal Vivaldiho 

houslové koncerty (4) ročních období v podání Josefa Suka. 14. Ve svém kázání citoval 

kněz (2) z (10) přikázání. 15. Číšníci přinesli na stůl (16) talířů a talířků, vedle kterých po-

ložili (8) příbory. 16. (12) zemí eurozóny už hledá cestu, jak se z řeckého debaklu poučit. 

17. Kvůli zmizelé (5) Čechů zasedl v úterý ráno znovu krizový štáb.

22. Lesen Sie die folgenden Sätze laut und schreiben Sie die Zahlwörter aus:

1. Krátce poté firma ohlásila propuštění až 336 zaměstnanců, tedy zhruba 8 procent z 

celkových 4100 pracovníků. 2. U pobřeží Indonésie se potopila loď s 231 pasažéry na 

palubě. 3. Majitel firmy dá k dispozici celkem 6,5 milionu akcií. 4. V Česku mohou vlaky 

jet až rychlostí 160 kilometrů v hodině a zastavit v takovém případě dokážou za 600 až 

700 metrů. 5. Letos stát z rozpočtu elektřinu a teplo podpořil 15,7 miliardy korun. 6. 
Důchodce našel na ulici peněženku se 100 tisíci korunami a zanesl ji do kanceláře Ztráty 

a nálezy. 7. Schválený návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na příští rok je ve výši 5,83 

miliardy korun. 8. Kdyby stejnou rychlostí, tedy asi 58 500 kilometrů za hodinu, letěla 

vesmírem kosmická loď k planetě Kepler 452B, trvala by cesta 25, 8 milionu let. 9. Naše 

slunce krátkodobě kolísá v rozmezí do 0,1% a dlouhodobě do 0,5% svítivosti. 10. Poměr 

čerstvých bylinek a alkoholu by měl být asi 1:4.

23. Schreiben Sie in den folgenden Sätzen die Bruchzahlwörter aus:

1. Názor 1/3 z 500 dotázaných se změnil pod vlivem postoje EU. 2. Důchodci, kteří letos 

vyrazí do Albánie, tvoří až 2/3 českých turistů. 3. Výsledky znaly 2/3 veřejnosti a jen 

1/4 jim důvěřovala. 4. České firmy za tři čtvrtletí letošního roku zvýšily tržby až o 1/5.  

5. Španělsko se rozkládá na 5/6 Pyrenejského poloostrova. 6. Zákon byl schválen 3/5 sená-

torů. 7. Letošní obrat koncernu dosáhl 6/7 loňské částky. 8. Jeho firma, která do projektu 
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dokázala získat 75 milionů korun ze státního rozpočtu, podle smlouvy disponuje 5/8 

movitého i nemovitého majetku akvaparku, město pak 3/8. 9. K uskutečnění výstavy bylo 

třeba mnoho času a energie, nemluvě o 3/4 miliónu Kč, které přibližně akce spotřebovala. 

10. Při prvních zkouškách přesné přístroje ukazovaly rozpětí od 4/10 sekundy k 5/10.

24. Setzen Sie die richtige Form des in Klammern angegebenen Zahlwortes ein:

1. Naše Slunce existuje přibližně 4,5 (miliarda) let a vesmír je podle posledních poznatků 

starý asi 13,7 (miliarda) let. 2. Při ploše (osmdesát) čtverečních metrů kupující zaplatí 

zhruba mezi (tři miliony) a (pět milionů) korun. 3. Objem obchodování burzy od zahájení 

její činnosti dosáhl už částky přes tři čtvrtě (miliarda) Kč. 4. Finsko je nazýváno zemí 

(tisíc) jezer. 5. V Česku by se mohlo usadit zhruba pět (desítka) osiřelých dětí zejména ze 

Sýrie. 6. Čeští rybáři vyloví ročně kolem (milion čtyři sta tisíc) kaprů, zatímco dravých ryb 

– štik, candátů, bolenů a sumců – jen okolo (sto šedesát tisíc) kusů. 7. Velký britský dis-

kontní řetězec plánuje logistické centrum se (sto) až (dvě stě) pracovními místy. 8. Stavba 

jedné věže trvala deset měsíců a bylo na ni potřeba několik (sto tisíc) tun železobetonu.  

9. Shora je vidět do dálky (několik – desítka) kilometrů. 10. Kypr a ČR uzavřely smlouvu 

o zamezení (dvojí) zdanění. 11. Je třeba počítat s jednorázovou cenou za vyřízení žádosti, 

která se pohybuje v řádu (stovka) až (tisíc) korun. 12. Ve filmu bylo vidět ženy pracující 

na poli a oblečené do (troje sukní), halenek a čepců. 13. Bylo schváleno 280 projektů v 

souhrnné výši (4,9 miliardy) korun a proplaceno bylo již 91,2 (milion) korun. 14. Cizinci 

učící se češtinu vždy mají potíže se (sedm) pády.

25. Verbinden Sie jeweils die beiden einfachen Sätze zu einem zusammengesetzten 
Satz. Wählen Sie dazu aus den folgenden Konjunktionen die jeweils passende aus. 
Beachten Sie, dass sich beim zweiten Satz u.U. die Wortfolge ändert. 

než, hned – jak, i kdyby, až, takže, ačkoliv, ať, ale, avšak, proč, že

1. Vypadalo to, že pořád nechápe. Všichni se mu vysmívají. 2. Odpovím vám. Řádně si to 

rozmyslím. 3. Museli byste na výsledky dlouho čekat. Dozvěděli byste se všechny podrob-

nosti. 4. Vydali se na cestu. Vysvitlo sluníčko. 5. Určitě to uděláme. Ostatní kolegové s tím 

vůbec nesouhlasili. 6. Předpokládali jsme to. Neměli jsme přesné informace. 7. Striktně 

dodržujeme zákony. Na hranicích jsme zavedli přísné kontroly. 8. Na našich webových 

stránkách jsou přesné informace. Lidé se na to podívají. 9. Chtěla se u kamarádky ještě 

zastavit. Zdálo se jí, že už je dost pozdě. 10. To je náhoda. Včera jsme se potkali. 11. Myslel 

si, že je vše v pohodě. Tomu tak nebylo.
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26. Beginnen Sie den Satz mit dem kursiv gedruckten Personalpronomen; beachten 
Sie, dass Enklitika nicht am Satzanfang stehen können.

1. Opravdu jsem tě nechtěl rozčílit. 2. Nikdy bych mu to takto neřekla. 3. Vůbec se mě na 

nic neptal. 4. Zřejmě bychom je o tom museli přesvědčit. 5. Radši se jich na nic neptejte. 

6. To se vás skutečně netýká. 7. Absolutně se jí to nelíbilo. 8. Neodvážila by se vyfotit ho. 

9. Nemohl bych to jim mít za zlé. 10. O tom se nám ani nesnilo. 11. Nezamlouvalo se mu 

to ani trochu. 12. Byli bychom jim určitě pomohli.

27. Bilden Sie durch Änderung der Wortfolge von den folgenden Sätzen verschiedene 
Varianten:

Muster: Nový předseda vlády včera měl projev o hospodářské situaci země. Projev o hos-

podářské situaci země včera měl nový předseda vlády. O hospodářské situaci země včera 

měl nový předseda vlády projev. 

1. Při propagaci češtiny sehráli významnou roli kněží. 2. Jiří a Dana si dali oběd v drahé 

francouzské restauraci v centru. 3. Pro prezentaci českého kulturního života byly vý-

znamné zejména literární časopisy. 4. Od tragické smrti Jitčiných rodičů uplynulo šest let.  

5. Mladí demonstranti v centru města při protestech začali házet zápalné láhve na policis-

ty. 6. V Evropské unii se kvůli „estetickým nedokonalostem“ nedostane na pulty obchodů 

třetina každoročně vypěstovaného ovoce a zeleniny. 7. Nad nízkými střechami starého 

města se zvedá kostel z 14. století. 8. Do důvěryhodného Nizozemí začali investovat bohá-

či z celé Evropy. 9. Ve státní školce na Novém Zélandu má jeden učitel obvykle na starosti 

nejvíc deset dětí. 10. Pietní vzpomínky k výročí listopadové revoluce se na Národní třídě 

zúčastní ministři a primátor. 11. Na svých projektech začali mladí vědci pracovat na půdě 

univerzity před čtyřmi lety. 12. Irové si vybojovali v baráži druhou účast na evropském 

šampionátu po sobě.

28. Ersetzen Sie die Germanismen durch tschechische Ausdrücke:

1. Velmi chutné jsou zde různé druhy štrúdlů. 2. V Českém Krumlově na nás dýchne 

zachovalá renesanční krása oštemplovaná ochranou UNESCO. 3. Hospoda byla plná 

štamgastů. 4. Prezident vzešlý z přímé volby by měl určitě větší respekt než ten, kte-

rý je výsledkem handlu politických stran. 5. Zámecký košt přilákal řadu milovníků vína.  

6. Co je lakýrnickým majstrštykem? 7. Musí se tady řádně vyluftovat. 8. Koupila to všech-

no do foroty. 9. Náš mančaft už zase prohrál. 10. Být v lágru nebylo jednoduché. 11. Ta 

flaška dobrého vína jim přišla vhod. 12. Stiskne-li mašinfira nouzové tlačítko, jeho hlas 
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slyší všechny vysílačky v okolí. 13. Řekl mi to rovnou do ksichtu. 14. Pro ně je to jen šichta 

ve fabrice. 15. Byl to vážně dobrý kšeft. 16. Do partaje jsem tenkrát nevstoupil. 17. Teh-

dejší život se odehrával v nepatrném domku o dvou cimřičkách. 18. Měla neutuchající 

apetyt. 19. Vypadala festovně. 20. Po domácím tyátru utekla z domova. 21. Nebyla jsem 

na takové ciráty zvyklá.

29. Fügen Sie die Ausdrücke in Klammern im angegebenen Numerus ein:

1. Země plní (ekonomické kritérium, Pl.) pro vstup bez výraznějších obtíží. 2. (Fakt, Pl.) ho-

voří proti ní. 3. Řeka slouží také k zavlažování fotbalového hřiště na (městský stadion, Sg.). 

4. Byť je Ázerbájdžán zemí muslimskou, jde více o tradici než o aplikovanou víru, natož 

( fanatismus, Sg.). 5. Po (africké safari, Sg.) chce vedení zoo už příští rok otevřít (americké 

safari, Sg.). 6. V minulosti byla Albánie (doména, Sg.) cestovních kanceláří specializujících 

se na příznivce vysokohorské a (outdoorový) turistiky. 7. Oba pánové se sešli kvůli na-

hrávání (soundtrack, Sg.). 8. (Podrobnější informace, Pl.) najdete na (webová stránka, Pl.).  

9. V pátek se dostala na trh kolekce (nové cédéčko, Pl.). 10. (Haker, Pl.) denně útočí na 

sítě českého státu. 11. Díky (recyklace) se daří použít víc než 95 % původního materiálu.  

12. Konkrétní (datum, Pl.) stanovena nejsou.

30. Bestimmen Sie bei den Fremdwörtern jeweils die Wortart und ordnen Sie die 
Fremdwörter nach dem Grad ihrer Adaption:

1. Na utajeném místě odrazili dva bodyguardi útok. 2. Napsal mu na Facebook vzkaz.  

3. Hlavní displej ukazuje rychlost. 4. Ministerstvo vnitra se nápadu a priori nebrání.  

5. Vůz má elegantní a sexy design. 6. Doplňují ho super pomocníci pro usnadnění parkování.  

7. Nic extra se nedělo. 8. Do přímořských hotelů s nabídkou all inclusive stále častěji 

vyrážejí rodiny s dětmi. 9. Honza mi přišel ukázat, jak prakticky vypadá dumster diving; 

dumsteři se často během shánění večeře potkají s bezdomovci. 10. Režisér pro známého 

herce napsal one man show. 11. Občas si udělejte peeling rukou. 12. Zvolili si top program. 

13. Její přístup k byznysu byl vzhledem k branži, ve které se pohybovala, až výjimečně 

férový. 14. Byla to schopná rozhlasová dýdžejka a v poslední době i hudební promotérka. 

15. Hosté si umíchané drinky chtějí vychutnat. 16. Na nějakou dobu jsem chytila bronz 

v soláriu.
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31. Setzen Sie die passende Konjunktion ein:

jako by, zatímco, že, aby, i když, neboť, co, -li, přestože, a proto, zdali, když, či

1. Skoro celou dobu,  jsem na konzervatoř chodila, jsem samozřejmě snila o tom,  

budu baletka. 2. Firma, která koupí patent  licenci, dostává garantovanou dobu na to, 

 se jí náklady vrátily. 3. Úřad prověří,  je žádost oprávněná. 4. Někteří lidé se brání 

změně,  to potřeby trhu vyžadují. 5. Na Vídeňském kongresu mluvili všichni diplomaté 

francouzsky,  francouzština byla řečí evropské šlechty. 6. Myslíte  si, že se lze v datech 

různých agentur zkoumajících veřejné mínění snadno vyznat, jste na omylu. 7. Formanství 

bylo považováno za výnosné zaměstnání,  často hospodář ponechal správu statku rodi-

ně a čeledi a sám se věnoval pouze přepravě zboží. 8. Zloděj ukradl kolo z kočárkárny,  

bylo připoutané zámkem. 9. Přes zeď slyšel její hlas,  stála vedle něho. 10. Ve Francii se 

pokládá za důkaz špatného vychování,  někdo jí jednou rukou pod stolem,  v Anglii 

je to v rámci správného chování nezbytné.

32. Verknüpfen Sie die folgenden Satzpaare jeweils sowohl mit einem a) paratakti-
schen und b) einem hypotaktischen Konnektor.

1. Počet žáků inženýrských studií rychle rostl. Technické vzdělání otevíralo dveře k mnoha 

profesím. 2. Měla poslední maturitní zkoušku za sebou. Vydala se na cestu kolem světa. 

3. V naší čtvrti včera vypadla elektřina. Celý večer jsme museli strávit při světle svíček.  

4. Na konci křídy došlo na Zemi k dopadu asteroidu. Vymřeli všichni dinosauři. 5. Paris 

unesl Helenu do Troje. Agamemnón vyhlásil Troje válku. 6. Petra nepřišla na mejdan. Ona 

to kamarádům slíbila. 7. Dědečkovi je již přes osmdesát let. Každodenně plave v bazénu 

a řeší křížovky. 8. O Vánocích nikdo z nás nemusel pracovat. Rozhodli jsme se jet na cha-

lupu. 9. V letech kolem roku 1848 bylo v podstatě ukončeno obrození národní. Začínalo 

obrození politické. 10. Domácí fotbalový tým vedl už v 8. minutě. Jeho útočník hlavičkoval 

míč do soupeřovy branky.

33. Setzen Sie die passende einfache, zusammengesetzte bzw. zweiteilige Konjunktion 
ein:

ale, kdy, aby, ba, a proto, jelikož, zčásti… zčásti, kdyby, jakmile, nebo, co, ani… ani, nebo

1. Vyšetřování toho miliardového podvodu bude trvat měsíce,  roky. 2. Spisovatelka 

se  v Čechách,  v zahraničí nikdy neúčastní premiér svých her. 3. Měl na kolenou 

šálek s horkým čajem, který čas od času musel odložit na stůl  na polici,  si potřásl 

rukou s některým ze zaměstnanců. 4. Starší, zkušenější pracovníci jsou dražší  mohou 



16

© Helmut Buske Verlag 2015

být pro danou práci překvalifikovaní,  se mnozí zaměstnavatelé obávají, že nebudou 

ochotni vykonávat práci za nižší odměnu. 5.  její rodina byla chudá, přivydělávala si od 

mládí jako pokojská. 6. Koncem 18. století byla ve větších městech ještě běžná nájemná 

nosítka,  většina lidí již využívala služeb fiakrů. 7. Prostředky na financování projektu 

nám poskytli  soukromí investoři,  ministerstvo průmyslu a obchodu. 8.  řidič jen 

na vteřinu pohlédl stranou, auto by se převrátilo. 9.  neznámý muž spatřil, že jsem si ho 

všimla, nadzvedl klobouk a usmál se. 10. V době,  se hudební scéna rozpadla, dokázala 

poměrně neomylně najít to,  považovala za důležité.

34. Übersetzen Sie ins Tschechische:

1. Gestern konnte ich nicht zur Arbeit kommen, weil mein kleiner Sohn erkrankt ist.  

2. Wir würden heute gerne auf die Schneekoppe wandern, denn der Wetterbericht sagt 

Sonnenschein voraus. 3. Bevor wir den Flug nach Rimini buchen, sollten wir uns verge-

wissern, ob es dort überhaupt freie Hotelzimmer gibt. 4. Die Oder ist gestern über die 

Ufer getreten, der Wasserstand der Elbe dagegen ist nur geringfügig erhöht. 5. Magdas 

neuer Roman wurde von der Kritik positiv, ja sogar überschwänglich aufgenommen, doch 

verkaufte sich nur mäßig. 6. Kaffee und schwarzer Tee sind der Gesundheit angeblich 

abträglich, aber grüner Tee soll sehr gesund sein. 7. Obwohl die Fassade der Stadtbiblio-

thek renoviert wurde, ist das Gebäude noch immer in einem beklagenswerten Zustand. 

8. Habt ihr im Keller nachgeschaut, ob von den Kartoffeln, die wir letzten Monat gekauft 

haben, noch welche übrig sind? 9. Die baufällige Autobahnbrücke wurde abgerissen, ohne 

dass der Verkehr umgeleitet werden musste. 10. Wen glaubst du, könnte man mit die-

ser verantwortungsvollen Aufgabe betrauen? 11. Du kannst dein Auto solange auf dem 

Grundstück abstellen, bis endgültig geklärt ist, ob es verkauft wird. 12. Am Waldesrand, 

an dem entlang sich schneebedeckte Felder erstreckten, standen Rehe.
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Lösungsschlüssel
1.

1. Na pozdrav odpověděl chladně. 2. Venku dnes bylo chladno. 3. V domě bylo opravdu čisto. 
4. I vysoké tóny zpívala čistě. 5. Mám dojem, že se hluboce mýlíte. 6. Hluboko v údolí byl krásný 
palouk. 7. V této restauraci bylo vždy plno. 8. Lékař se plně věnoval pacientovi. 9. Kamarádka se 
na mě dívala velmi smutně. 10. Bylo mi zde velmi smutno. 11. Celý život těžce pracoval. 12. Po 
tom jídle mi bylo těžko. 13. Měl vysoce zajímavou přednášku. 14. Letadlo už letělo hodně vysoko. 
15. Byl s ním blízce příbuzný. 16. Město bylo blízko. 17. V  lese bylo ticho. 18. Tiše si zpívala.  
19. Profesor to dokázal jasně vysvětlit. 20. Dnes v noci bylo jasno.

2.

1. Byl to jeden z nejčastěji opakovaných příběhů. 2. Co vám tam nejvíc vadilo? 3. Buď tak hodný, 
přijď co nedříve. 4. Chtěla, aby se dětem dařilo co nejlépe. 5. Nejsnáze to půjde tímto způsobem. 
6. Choval se ze všech nejlidštěji. 7. Ondrovi to trvalo ze všech nejdéle. 8. Nejhůře z nás na tom byla 
Eva. 9. Nejdráže bývá v hlavním městě. 10. Nejméně o tom problému věděl Honza. 11. Nejčastěji 
přijíždějící byli domácí turisté.

3.

1. Soused, který byl dlouho nemocen, se uzdravil po jediné lžičce zázračné vody. 2. Školáci, kteří 
se nevrátili domů, byli nalezeni živi a zdrávi. 3. Pracujeme s lidmi, kteří jsou ochotni udělat cel-
kovou životní inventuru. 4. Do jednání je ochoten/ochotna investovat hodiny. 5. Ten problém už 
byl dávno znám. 6. Jsem si tím naprosto jist/jista. 7. Většina lidí je schopna ztotožnit se spíše se 
sportovcem než s politikem. 8. Zůstal jsem mu dlužen za dvě kávy. 9. Ač zůstal po skoku z mostu 
nezraněn, z bezvědomí se už neprobral. 10. Byl do ní neskutečně zamilován. 11. Tvrdil, že byl tehdy 
opravdu šťasten. 12. Za dvě hodiny byl mrtev. 13. Nebyla duchem přítomna. 14. Cítila se opravdu 
vinna, že ho tak dlouho zdržovala.

4.

1. Zpěvaččin příběh získal u veřejnosti tragický podtón. 2. S učitelčinými názory většinou ne-
souhlasili. 3. Siemensova cena je v České republice udělována mladým vědeckým pracovníkům.  
4. Velmi citlivě vnímal otcovu a matčinu smrt. 5. Obešli se bez Olžiných názorů. 6. S Dvořákovým 
kvartetem objeli skoro celý svět. 7. Na lékařčinu radu zůstal doma. 8. O překladatelčiných textech 
se hodně diskutovalo. 9. Zhruba na místě dnešního Karlova mostu stál původně Juditin most.  
10. Benešovy dekrety byly vydávány jako mimořádné řešení válečné a poválečné situace, kdy ne-
bylo možné vykonávat zákonodárnou moc. 11. Sandřiny povinnosti byly dost obsáhlé. 12. Setkali 
se na Bachově varhanním podzimu. 13. Primátorčini političtí partneři pro ni mají o poznání lepší 
slova. 14. Vlastenci Jungmannova okruhu se věnovali ve velké míře i sbírání lidové slovesnosti.
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5.

1. Je jednou z největších hvězd současného českého filmu. 2. Je to nejnáročnější a nejdrsnější 
závod v Česku. 3. Tento supermarket má nejširší sortiment potravin. 4. To byly nejtěžší otázky. 
5. Bylo to nejskvělejší jídlo, jaké jsem kdy ochutnal. 6. Bylo to nejpravděpodobnější vysvětlení. 
7. Nejprodávanější pivo v Česku je sudová desítka. 8. Přesvědčoval o tom nejvlivnější politiky a 
bankéře. 9. Jak je na to připraveno vaše nejbližší okolí? 10. Byla to nejčastější otázka zákazníků. 
11. Řemeslník natřel okna nejlevnější barvou. 12. Janův příspěvek byl nejhodnotnější. 13. Dnes 
byla zahájena onkologická léčba za použití nejmodernějších prostředků. 14. Brněnští vědci obje-
vili nejmenší možný endoskop. 15. Kteří lidé jsou pro firmu nejpřínosnější? 16. Začalo to po mé 
nejúspěšnější desce. 17. Byl to nejteplejší den roku. 18. Česko je třetí nejhorší zemí EU v rozdílech 
v odměňování mužů a žen. 19. Byla to nejnavštěvovanější výstava za poslední léta.

6.

1. Byl o něco mladší, snaživější, diplomatičtější a zapálenější než já. 2. V pražském tunelovém 
komplexu Blanka se stala první větší nehoda. 3. Byla to skutečně účinnější vakcína. 4. V tomto 
roce dosáhl obchod nižší zisky. 5. Můj mladší bratr je rozený organizátor. 6. Ranní cesta do práce 
bude hned nakopnutější. 7. Nyní se však rýsuje originálnější pocta. 8. Díky nové metodě mám 
teď vlasy světlejší o dva a půl tónu. 9. Byl úspěšnějším a zručnějším klenotníkem než jeho švagr.  
10. Jsem už starší pán. 11. Ve sportu byl opravdu lepší než já. 12. Magda je den ode dne hubenější. 
13. Pohybovali se v lepší společnosti. 14. Po celou školní docházku měl slabší prospěch.

7.

1. Kdyby se všechny pozemky v Česku, jež nemají jasného majitele, poskládaly vedle sebe, hravě 
by překryly celou Prahu. 2. Třiadevadesátiletý a celkově zdravý důchodce by si nikdy nekoupil 
nic jen pro radost a nikdy by nešel do restaurace na jídlo. 3. Kdybychom v reálném čase pozoro-
vali mozkové neurony, mohlo by se podařit odhalit spouštěče nemoci. 4. Možná by stálo za to 
přepsat to. 5. Vlastně by mě překvapilo, kdyby řekl cokoli jiného. 6. Ze zdravotního hlediska by 
tyto potraviny měly být bezpečné i po uběhnutí data spotřeby. 7. Žádný z britských politiků by 
si nedovolil veřejně vyslovit nějaká sprostá slova. 8. Kdyby pozorovali zločin, většina lidí by sdělila 
svůj poznatek policii. 9. Rozhovory o vyplacení další části pomoci by měly být podle původních 
předpokladů dokončeny do poloviny října. 10. Byl bych to udělal(-a), kdybych věděl(-a) jak. 11. Po 
dlouhých měsících v zahraničí bych chtěl(-a) zase být doma.

8.

Kdybych se narodil před sto lety 
v tomhle městě 
u Larischů bych na zahradě trhal květy / u Larischů na zahradě bych trhal květy 
své nevěstě
…
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Bydleli bychom na Sachsenbergu 
v domě u žida Kohna 
nejhezčí ze všech těšínských šperků 
by byla  ona

Mluvila by polsky a trochu česky 
pár slov německy a smála by se hezky 
jednou za sto let  se zázrak  koná 
se zázrak koná

Kdybych se narodil před sto lety 
byl bych vazačem knih 
u Prohazků bych dělal  od pěti do pěti 
a sedm zlatek bych za to bral 
…
Kdybych se narodil před sto lety 
v jinačí době 
u Larischů bych na zahradě trhal květy / u Larischů na zahradě bych trhal květy 
má lásko tobě

Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru 
slunce by zvedalo hraniční závoru 
a z oken by voněl   
sváteční oběd
…

9.

1. Kdyby bývala Josefína Čermáková opětovala lásku Antonína Dvořáka, ten by se pak neoženil s 
její mladší sestrou Annou. 2. Kdyby ministr býval měl za sebou většinu kabinetu, nerozhodl by se 
odstoupit. 3. Kdyby se záchranářům bývalo nepodařilo hned na místě uklidnit silně rozrušenou 
ženu, bylo by potřeba odvézt ji do nemocnice. 4. Kdyby Eva bývala úspěšně nesložila přijímací 
zkoušku z medicíny, dostudovala by politologii. 5. Kdyby Isaac Newton býval nepozoroval jablko 
padající ze stromu, neobjevil by zákon gravitace. 6. Kdybychom bývali měli více času, mohli by-
chom splnit všechny sliby. 7. Kdyby před několika lety tady nebylo objeveno bohaté naleziště 
hnědého uhlí, nebyla by naše vesnice kvůli dobývání toho uhlí zničena. 8. Kdyby byl býval zapleten 
do nějakých korupčních afér, nestal by se morální autoritou.
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10.

1. V boji s teroristy přišlo o život také mnoho civilistů. 2. Jindřich Mann je spisovatelem, režisérem 
a scenáristou. 3. V Praze se představí nejlepší kulturisté světa. 4. Děláš to dobře, Pepo, říkal táta i 
děda. 5. Naše města zastupovali jejich starostové. 6. Bez bráchy si dovolenou nedokážu představit. 
7. Z mého kamaráda Honzy se stal výborný kanoista. 8. Vzpomínám si, že pan učitel často říkal: 
„Hroudo, Hroudo, ty to daleko nedotáhneš“. 9. Hlavním hrdinou příběhu se stal populární zpěvák. 
10. Prezident doplnil svůj tým poradců o Ivana Průchu. 11. Jsme zastánci včasnějšího přijetí eura. 
12. Vyprávěl nám o policistech, kteří museli odstranit metráky výbušnin. 13. O problému neza-
městnanosti mluvil s mnoha personalisty. 14. Demonstrace se zúčastnili také političtí aktivisté. 
15. Bez našeho kamaráda Saši na výlet nepojedeme. 16. Ve škole jsem seděl vedle Jardy Svobody.

11. 

1. Jazyková a překladatelská agentura Slůně zahájila svou činnost v roce 1998 v Ostravě; Slůněti je 
k dnešnímu datu 17 let. 2. V roce 1956 poslali George Adamsona, strážce zvířat v severní Keni, zlik-
vidovat lidožravého lva. Při pátrání nechtěně vyplašil lvici. Když na něj zaútočila, George ji zastřelil. 
Poté zjistil, že lvice má mléko a nedaleko objevil tři lvíčata. Rozhodl se je zachránit. Mláďata odvezl 
autem do tábora, kde žila jeho žena, která se mláďat ujala. Toto emotivní rozhodnutí udělalo 
z jednoho ze zachráněných lvíčat legendu, jež stála u zrodu filmu „Volání divočiny“. 3. Jošt Morav-
ský (1351–1411), též Lucemburský, byl moravský markrabě z dynastie Lucemburků, prvorozený syn 
markraběte Jana Jindřicha Lucemburského, mladšího bratra Karla IV. Moravským markrabětem se 
stal po smrti svého otce roku 1375. 4. Bez přítomnosti knížete Karla Schwarzenberga si nemůžeme 
představit českou politiku na přelomu tohoto století. Jeho manželkou je MUDr. Therese Schwar-
zenbergová pocházející z rodu rakouských hrabat Harde. 5. Toto je organizace lékařů na pomoc 
raněným a nemocným dětem. 6. Objev dvojčete planety Země nespustí závody mezi Bajkonurem 
a Cape Canaveral. 7. Podobají se rohům biblického zlatého telete.

12.

1. Výroba tzv. olomouckých tvarůžků (říká se jim také syrečky nebo tvargle) se tradičně sou-
středila do regionu Haná, a to už od 15. stol. Dnes je s jejich výrobou spojeno město Loštice. O 
Lošticích se říká, že jsou jejich metropolí. Výrobu v Lošticích zahájil v roce 1876 Josef Wessels.  
2. Ze Šlapanic pochází známá česká herečka Libuše Šafránková, která mimo jiné ztvárnila roli prin-
cezny ve filmu Tři oříšky pro Popelku. 3. Dukovany jsou obec v jihozápadní části Moravy. V sou-
vislosti s výstavbou Jaderné elektrárny Dukovany byly zbourány obce Lipňany a Skryje. Tamější 
obyvatelé našli nový domov v Dukovanech. 4. V Českých Budějovicích se vyrábí pivo Budweiser 
Budvar, jedna z nejexportovanějších pivních značek České republiky. Vyrábí se zde od roku 1895. 
5. Nedaleko Ponětovic se nachází Mohyla míru, památník na počest obětí Napoleonovy vítězné 
bitvy u Slavkova. 6. Čtvrté největší lázně v Česku jsou v Luhačovicích. Zde vyvěrá šest přírodních 
pramenů, z nichž nejznámější je Vincentka. Bez návštěvy Luhačovic si mnoho lidí nedokáže před-
stavit své volnočasové aktivity. 7. Z Kunovic, kde je neveřejné mezinárodní civilní letiště, jsou do 
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Uherského Hradiště pouhé čtyři kilometry. 8. Od roku 1874 se v Pardubicích každoročně konají 
známé dostihy. Uvádí se, že je to jeden z nejtěžších překážkových dostihů evropského kontinentu. 
Pardubice jsou také od 16. stol. proslulé perníkem. Tradiční spojení pardubický perník je chráněné 
označení původu EU. 9. Ve Svitavách se narodil Oskar Schindler, hlavní hrdina Spielbergova filmu 
Schindlerův seznam. Této rozporuplné osobnosti je ve svitavském muzeu věnována stálá expo-
zice. 10. Při návštěvě Koryčan, což je městečko v jihozápadním cípu okresu Kroměříž, si můžeme 
prohlédnout zajímavou zříceninu hradu Cimburk. 11. V lesoparku Kalvárie nad Bučovicemi se 
nachází dvě kapličky, mezi kterými je křížová cesta. 12. Z Hrušek u Brna do Vážan nad Litavou se 
můžeme klidně vydat pěšky.

13.

1. Kruhy pod očima mohou být projevem vyčerpanosti. 2. Z hlasité hudby mu začalo zvonit v 
uších. 3. Mezi dřevěnými nohami stolu se proplétalo malé kotě. 4. Byl nápadný svýma velkýma 
ušima. 5. Nejčastější příčinou bolesti očí je obyčejná únava. 6. Prodám málo používaný děrovaný 
hrnec se dvěma velkými uchy. 7. Chlapec mlčky pokrčil rameny. 8. Poškození kolenou může zna-
menat trvalé komplikace. 9. V zimě některá slepá ramena řeky zamrzají. 10. Udělal vše, co jí na 
očích viděl. 11. Bránil se tomu rukama a nohama. 12. Prosil ho o to na kolenou. 13. Říká se o něm, 
že má obě ruce levé. 14. Lidské ruce jsou nezbytné pro většinu lidského konání. 15. Pacientku 
čeká odstranění prsou. 16. Když vyšel ze tmy na světlo, mžoural očima. 17. Byliny zmírňují bolesti 
kloubů a únavu nohou. 18. Udržet impérium na nohou znamenalo udělat krok k dekorativní 
kosmetice. 19. V uších měl velké díry. 20. Zůstal tam stát s vyvalenýma očima.

14.

a)
1. 14. června 1948 byl novým prezidentem zvolen Klement Gottwald. 2. Postupně bylo provedeno 
úplné znárodnění průmyslu a obchodu a zahájena násilná kolektivizace zemědělství. 3. Zcela 
byla znemožněna svoboda tisku a projevu, náboženské smýšlení obyvatelstva bylo potlačováno.  
4. Oblasti vědy a kultury byly podřízeny ideologickému monopolu KSČ. 1. ledna 1949 bylo zru-
šeno zemské zřízení a nahrazeno zřízením krajským. 5. Tržní hospodářství bylo postupně nahrazo-
váno systémem centrálního plánování. 6. 5.–8. ledna 1949 byla v Moskvě ustavena Rada vzájemné 
hospodářské pomoci. 7. 1. června 1953 byla provedena měnová reforma. 8. Hotové peníze a vklady 
byly vyměněny v poměru 1:5 až 1:50. 9. 11. července 1960 byla Národním shromážděním schvá-
lena nová ústava. 10. Byla v ní zakotvena vedoucí úloha KSČ ve společnosti. 11. Byl přijat nový 
název státu Československá socialistická republika (ČSSR) a nový státní znak. 12. V roce 1960 byla 
uskutečněna další reforma státní správy, čímž byly vytvořeny nové „velké kraje“.
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b)
1. Opera bude provedena v  poloscénickém provedení. 2. Přístroj bude umístěn v  údolí mezi 
kopci. 3. Kniha bude v příštím roce poprvé publikována. 4. Oblek bude zhotoven na zakázku.  
5. V parku bude připraven tradiční řemeslný park. 6. Následně bude vydáno stavební povolení. 
7. V jednotlivých místnostech bude vystaveno vše, co je pro svatební den potřebné a důležité.  
8. Jeho příběh nebude zřejmě popsán. 9. Prohlídková trasa bude uzpůsobena tak, abyste si mohli 
všechny objekty dobře prohlédnout. 10. Jeho obvinění bude upřesněno. 11. Věděla jsem, že na 
obřad nebude nikdo z veřejnosti vpuštěn. 12. Bude mu přidělen advokát ex offo. 13. Jsem o tom 
pevně přesvědčen/-a.

15.

1. Na čem se tento efekt zakládá? 2. Vystavené předměty se pečlivě vybírají z rozsáhlého sbír-
kového fondu. 3. Potraviny se označují slovy: Spotřebujte do 10 dnů, pak se považují za zdraví 
nebezpečné. 6. Tyto krémy se nevyrábějí v masové globální výrobě. 8. Texty se krátí a upravují.

16.

1. Strouhankou se sypou i sladké knedlíky. 2. Při výrobě se kombinují nové poznatky o účincích 
bylinek s tradičními zkušenostmi. 3. V některých hospodách se stále kouří. 4. Tyto krémy se lépe 
vstřebávají i do nejhlubších vrstev pokožky. 5. Hledá se vůně roku! 6. Říká se, že my, moderní lidé, 
používáme jen asi 15 procent mozkové kapacity. 7. Jak se nakupuje v supermarketu budoucnosti? 
8. V Česku se diskutuje o elektronické evidenci tržeb. 9. Tato nová kniha se snadno prodává. 10. 
Šlo se tam cestou necestou. 11. Na novém sporáku se opravdu dobře vaří. 12. V tomto nepořádku 
se nic nenajde. 13. To se nemůže vědět předem. 14. Ze čtyř bílků se ušlehá sníh. 15. Jak se vám 
v nové koalici pracuje?

17.

1. Krásné okamžiky loučení se školou s námi prožili také rodiče a prarodiče. 2. Hlavním cílem 
projektu se stala podpora vzdělávání pedagogických pracovníků. 3. Cvičení ve vodě pomáhá se-
niorům v získání lepší kondice. 4. Jen pro upřesnění, v předešlém řízení neměl majitel k záměrům 
žádné námitky. 5. V úterý se konalo mimořádné zasedání městské rady. 6. Přijetí u pana starosty 
bylo velkým zážitkem. 7. Obdivovali jsme moderní technické vybavení. 8. Po použití krému pleť 
vypadá jako liftovaná. 9. Plavání je jeden z nejkrásnějších pohybů. 10. Makléři prováděli oceňování 
nemovitostí. 11. Využijte sychravé počasí k domácímu lenošení! 12. Dostal pokutu za narušování 
veřejného pořádku. 13. Chození do kopce už ho unavuje. 
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18.

1. Opilec sedající za volant nebo i střízlivý řidič hrubě porušující předpisy spáchá úmyslný trestný 
čin. 2. Jednou z uliček, vybíhajících z náměstí, je ulice Hvězdní. 3. Chce si vyfotit některé ze staveb 
troufale se tyčících k modré obloze. 4. Lidé, čekající v dlouhé frontě, byli nespokojení. 5. Člověk 
pracující na tři směny, je často velmi unavený. 6. Dým vycházející z okna třetího patra panelového 
domu donutil v sobotu ráno sousedy přivolat hasiče i policii. 7. Neprojevoval změny osobnosti 
vyplývající z pokročilého stadia nemoci. 8. K potokům protékajícím údolím, chodil velmi rád.  
9. Umělcům zpřístupňuje vlastní sbírky fotografií čítající zhruba sedm tisíc exponátů. 10. Hrdina 
filmu odcizí papouška citujícího různé výroky. 11. V některých restauracích se proti utíkajícím 
neplatičům brání tak, že člověk musí účet zaplatit předem. 12. Autor píšící pod pseudonymem 
pracoval dlouhá léta jako policista. 13. Centrum města, které uvidíte jak na dlani ze státního 
zámku a hradu trčícího se nad ním, obklopuje meandr Vltavy. 14. V nadcházejícím týdnu můžeme 
čekat nejvyšší teploty kolem 10 stupňů Celsia. 15. Volby se konají v době rostoucí nestability v 
těsné blízkosti Turecka.

19.

1. Sám jsem teď rozpolcený mezi radostí a strachem. 2. Jsme odhodlaní pokračovat v našem 
záměru. 3. S tímto hraným seriálem jsme měli velký úspěch. 4. Patřil k vyhledávaným umělcům 
své doby. 5. Přijela až opožděným vlakem. 6. Byla to dobře míněná rada. 7. Někteří lidé mají zaru-
čený návod, jak věci řešit. 8. Soudí se, že to byla uměle vytvořená krize. 9. Jednalo se o už dávno 
vyřízenou agendu. 10. Ela měla pěkně zařízený byt. 11. Byla to všemi odmítnutá připomínka. 12. 
Na venek pronikla utajená zpráva. 13. Na plněné papriky opravdu neměl chuť. 14. Otištěný text 
vyjde na podzim. 15. Vyprodané koncerty svědčí o velkém úspěchu této kapely.

20.

ochablé svaly – uvědomělý člověk – prosáklý papír – zkrachovalý reportér – osamělá krajina – 
nafouklá mediální bublina – odumřelá tkáň – zralé ovoce – zachovalá krása

21.

1. Do horních pater budovy vedou čtvery schody. 2. Na aukci byly nabídnuty sedmery vzácné 
staré housle ze 17. a 18. století. 3. Opoziční strana již prohrála troje volby za sebou. 4. Devatero 
řemesel – desátá bída. 5. Jirkovo oblíbené jídlo je dvojí maso ve smetanové omáčce. 6. Pacha-
tel odcizil troje lyže, dvoje brusle a dvě kola. 7. Na konci chodby jsme došli k šesterým dveřím.  
8. V obchodě jsme si koupili dvoje sardinky a deset housek, na nádraží pak dvoje noviny. 9. Do 
kufru auta vložila jednu košili, tři blůzy, patery jezdecké kalhoty a sedm párů kožených holínek. 
10. K tradiční sedmičce zemí – Česko, Slovensko, Německo, Slovinsko, Polsko, Rusko a Maďarsko 
– přibyla letos Čína. 11. V takovém velkém městě, jak je Brno, jsou jen troje jesle. 12. Na veletrhu 
automobilů vloni představili novou limuzínu s paterými dveřmi. 13. Děda v rádiu poslouchal 
Vivaldiho houslové koncerty Čtvero ročních období v podání Josefa Suka. 14. Ve svém kázání 



24

© Helmut Buske Verlag 2015

citoval kněz dvě z desatera přikázání. 15. Číšníci přinesli na stůl šestnáct talířů a talířků, vedle 
kterých položili osmery příbory. 16. Dvanáctka zemí eurozóny už hledá cestu, jak se z řeckého 
debaklu poučit. 17. Kvůli zmizelé pětici Čechů zasedl v úterý ráno znovu krizový štáb.

22.

1. Krátce poté firma ohlásila propuštění až tří set třiceti šesti zaměstnanců, tedy zhruba osm pro-
cent z celkových čtyř tisíc jednoho sta pracovníků. 2. U pobřeží Indonésie se potopila loď s dvěma 
sty jedenatřiceti pasažéry na palubě. 3. Majitel firmy dá k dispozici celkem šest celých pět desetin 
milionu akcií. 4. V Česku mohou vlaky jet až rychlostí sto šedesát kilometrů v hodině a zastavit 
v takovém případě dokážou za šest set až sedm set metrů. 5. Letos stát z rozpočtu elektřinu a 
teplo podpořil patnácti celými sedmi miliardami korun. 6. Důchodce našel na ulici peněženku se 
sto tisíci korunami a zanesl ji do kanceláře Ztráty a nálezy. 7. Schválený návrh rozpočtu Jihomo-
ravského kraje na příští rok je ve výši pěti celých osmdesáti tří miliard korun. 8. Kdyby stejnou 
rychlostí, tedy asi padesát osm tisíc pět set kilometrů za hodinu, letěla vesmírem kosmická loď 
k planetě Kepler čtyři sta padesát dva B, trvala by cesta dvacet pět celých osm milionu let. 9. Naše 
slunce krátkodobě kolísá v rozmezí do nula celá jedna desetina procenta a dlouhodobě do nula 
celá pět desetin procenta svítivosti. 10. Poměr čerstvých bylinek a alkoholu by měl být asi jedna 
ku čtyřem.

23.

1. Názor jedné třetiny z pěti set dotázaných se změnil pod vlivem postoje EU. 2. Důchodci, kteří 
letos vyrazí do Albánie, tvoří až dvě třetiny českých turistů. 3. Výsledky znaly dvě třetiny veřej-
nosti a jen jedna čtvrtina jim důvěřovala. 4. České firmy za tři čtvrtletí letošního roku zvýšily 
tržby až o jednu pětinu. 5. Španělsko se rozkládá na pěti šestinách Pyrenejského poloostrova. 6. 
Zákon byl schválen třemi pětinami senátorů. 7. Letošní obrat koncernu dosáhl šesti sedmin loňské 
částky. 8. Jeho firma, která do projektu dokázala získat sedmdesát pět milionů korun ze státního 
rozpočtu, podle smlouvy disponuje pěti osminami movitého i nemovitého majetku akvaparku, 
město pak třemi osminami. 9. K uskutečnění výstavy bylo třeba mnoho času a energie, nemluvě 
o třech čtvrtinách miliónu Kč, které přibližně akce spotřebovala. 10. Při prvních zkouškách přesné 
přístroje ukazovaly rozpětí od čtyř desetin sekundy k pěti desetinám.

24.

1. Naše Slunce existuje přibližně 4,5 miliardy let a vesmír je podle posledních poznatků starý asi 
13,7 miliard let. 2. Při ploše osmdesáti čtverečních metrů kupující zaplatí zhruba mezi třemi mili-
ony a pěti miliony korun. 3. Objem obchodování burzy od zahájení její činnosti dosáhl už částky 
přes tři čtvrtě miliardy Kč. 4. Finsko je nazýváno zemí tisíců jezer. 5. V Česku by se mohlo usadit 
zhruba pět desítek osiřelých dětí zejména ze Sýrie. 6. Čeští rybáři vyloví ročně kolem jednoho 
milionu čtyř set tisíc kaprů, zatímco dravých ryb – štik, candátů, bolenů a sumců – jen okolo sta/
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sto šedesáti tisíc kusů. 7. Velký britský diskontní řetězec plánuje logistické centrum se stem až 
dvěma sty pracovními místy. 8. Stavba jedné věže trvala deset měsíců a bylo na ni potřeba několik 
set tisíc tun železobetonu. 9. Shora je vidět do dálky několika desítek kilometrů. 10. Kypr a ČR uza-
vřely smlouvu o zamezení dvojího zdanění. 11. Je třeba počítat s jednorázovou cenou za vyřízení 
žádosti, která se pohybuje v řádu stovek až tisíců korun. 12. Ve filmu bylo vidět ženy pracující na 
poli a oblečené do trojích sukní, halenek a čepců. 13. Bylo schváleno 280 projektů v souhrnné výši 
čtyř celých devět desetin miliard korun a proplaceno bylo již devadesát jedna celých, dvě desetiny 
milionu korun. 14. Cizinci učící se češtinu vždy mají potíže se sedmi pády.

25.

1. Vypadalo to, že pořád nechápe, proč se mu všichni vysmívají. 2. Odpovím vám, až si to řádně 
rozmyslím. 3. Museli byste na výsledky dlouho čekat, než byste se dozvěděli všechny podrob-
nosti. 4. Vydali se na cestu hned, jak vysvitlo sluníčko. 5. Určitě to uděláme, i kdyby ostatní ko-
legové s tím vůbec nesouhlasili. 6. Předpokládali jsme to, ačkoliv jsme neměli přesné informace.  
7. Striktně dodržujeme zákony, takže jsme na hranicích zavedli přísné kontroly. 8. Na našich webo-
vých stránkách jsou přesné informace, ať se lidé na to podívají. 9. Chtěla se u kamarádky ještě 
zastavit, ale zdálo se jí, že už je dost pozdě. 10. To je náhoda, že jsme se včera potkali. 11. Myslel 
si, že je vše v pohodě, avšak tomu tak nebylo.

26.

1. Tebe jsem opravdu nechtěl rozčílit. 2. Jemu bych to nikdy takto neřekla. 3. Mě se vůbec na nic 
neptal. 4. Je bychom zřejmě o tom museli přesvědčit. 5. Jich se radši na nic neptejte. 6. Vás se 
to skutečně netýká. 7. Jí se to absolutně nelíbilo. 8. Jeho by se neodvážila vyfotit. 9. Jim bych to 
nemohl mít za zlé. 10. Nám se o tom ani nesnilo. 11. Jemu se to ani trochu nezamlouvalo. 12. Jim 
bychom byli určitě pomohli.

27.

1. Významnou roli při propagaci češtiny sehráli kněží. Kněží sehráli při propagaci češtiny význam-
nou roli. 2. V drahé francouzské restauraci v centru si Jiří a Dana dali oběd. Oběd si dali Jiří a Dana 
v drahé francouzské restauraci v centru. 3. Zejména literární časopisy byly pro prezentaci českého 
kulturního života významné. Literární časopisy byly zejména významné pro prezentaci českého 
kulturního života. 4. Uplynulo šest let od tragické smrti Jitčiných rodičů. Šest let uplynulo od 
tragické smrti Jitčiných rodičů. 5. Při protestech v centru města začali házet mladí demonstranti 
zápalné láhve na policisty. Při protestech v centru města začali házet mladí demonstranti na poli-
cisty zápalné láhve. 6. Kvůli „estetickým nedokonalostem“ se v Evropské unii nedostane na pulty 
obchodů třetina každoročně vypěstovaného ovoce a zeleniny. Třetina každoročně vypěstova-
ného ovoce a zeleniny se v Evropské unii kvůli „estetickým nedokonalostem“ nedostane na pulty 
obchodů. Na pulty obchodů se v Evropské unii kvůli „estetickým nedokonalostem“ nedostane 
třetina každoročně vypěstovaného ovoce a zeleniny. 7. Kostel z 14. století se zvedá nad nízkými 
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střechami starého města. 8. Boháči z celé Evropy začali investovat do důvěryhodného Nizozemí. 
Z celé Evropy začali investovat boháči do důvěryhodného Nizozemí. 9. Na Novém Zélandu má 
jeden učitel ve  státní školce obvykle na starosti nejvíc deset dětí. Nejvíc deset dětí má jeden 
učitel ve státní školce na Novém Zélandu obvykle na starosti. 10. Ministři a primátor se zúčastní 
pietní vzpomínky k výročí listopadové revoluce na Národní třídě. K výročí listopadové revoluce 
se na Národní třídě zúčastní ministři a primátor pietní vzpomínky. 11. Na půdě univerzity začali 
před čtyřmi lety mladí vědci pracovat na svých projektech. Před čtyřmi lety začali mladí vědci 
na půdě univerzity pracovat na svých projektech. 12. V baráži si Irové na evropském šampionátu 
vybojovali druhou účast po sobě. Na evropském šampionátu si v baráži vybojovali Irové druhou 
účast po sobě.

28.

1. Velmi chutné jsou zde různé druhy závinů. 2. V Českém Krumlově na nás dýchne zachovalá 
renesanční krása opečetěná ochranou UNESCO. 3. Hospoda byla plná pravidelných hostů.  
4. Prezident vzešlý z přímé volby by měl určitě větší respekt než ten, který je výsledkem vyjedná-
vání politických stran. 5. Zámecká ochutnávka přilákala řadu milovníků vína. 6. Co je lakýrnickým 
mistrovským dílem? 7. Musí se tady řádně vyvětrat. 8. Koupila to všechno do zásoby. 9. Naše 
mužstvo zase prohrálo. 10. Být v táboře nebylo jednoduché. 11. Ta láhev dobrého vína jim přišla 
vhod. 12. Stiskne-li strojvůdce nouzové tlačítko, jeho hlas slyší všechny vysílačky v okolí. 13. Řekl 
mi to rovnou do tváře. 14. Pro ně je to jen směna ve fabrice. 15. Byla to vážně dobrá dohoda / 
Byl to vážně dobrý obchod. 16. Do strany jsem tenkrát nevstoupil. 17. Tehdejší život se odehrával 
v nepatrném domku o dvou pokojících. 18. Měla neutuchající chuť. 19. Vypadala statně. 20. Po 
domácím divadle utekla z domova. 21. Nebyla jsem na takové upejpání zvyklá.

29.

1. Země plní ekonomická kritéria pro vstup bez výraznějších obtíží. 2. Fakta hovoří proti ní.  
3. Řeka slouží také k zavlažování fotbalového hřiště na městském stadionu. 4. Byť je Ázerbájdžán 
zemí muslimskou, jde více o tradici než o aplikovanou víru, natož fanatismus. 5. Po africkém safari 
chce vedení zoo už příští rok otevřít americké safari. 6. V minulosti byla Albánie doménou cestov-
ních kanceláří specializujících se na příznivce vysokohorské a outdoorové turistiky. 7. Oba pánové 
se sešli kvůli nahrávání soundtracku. 8. Podrobnější informace najdete na webových stránkách.  
9. V pátek se dostala na trh kolekce nových cédéček. 10. Hakeři denně útočí na sítě českého státu. 
11. Díky recyklaci se daří použít víc než 95 % původního materiálu. 12. Konkrétní data stanovena 
nejsou.
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30.

keine Adaption
morphologische  

Adaption
morphologische &  

orthographische Adaption

Nomen

Facebook bodyguardi displej

design dumsteři byznysu

dumster diving drinky k branži

one man show dýdžejka

peeling promotérka

bronz

v soláriu

Adjektiv

sexy ferový

super

all inclusive

top

extra

Adverb a priori

31.

1. Skoro celou dobu, co jsem na konzervatoř chodila, jsem samozřejmě snila o tom, že budu 
baletka. 2. Firma, která koupí patent či licenci, dostává garantovanou dobu na to, aby se jí ná-
klady vrátily. 3. Úřad prověří, zdali je žádost oprávněná. 4. Někteří lidé se brání změně, i když to 
potřeby trhu vyžadují. 5. Na Vídeňském kongresu mluvili všichni diplomaté francouzsky, neboť 
francouzština byla řečí evropské šlechty. 6. Myslíte-li si, že se lze v datech různých agentur zkou-
majících veřejné mínění snadno vyznat, jste na omylu. 7. Formanství bylo považováno za výnosné 
zaměstnání, a proto často hospodář ponechal správu statku rodině a čeledi a sám se věnoval 
pouze přepravě zboží. 8. Zloděj ukradl kolo z kočárkárny, přestože bylo připoutané zámkem. 
9. Přes zeď slyšel její hlas, jako by stála vedle něho. 10. Ve Francii se pokládá za důkaz špatného 
vychování, když někdo jí jednou rukou pod stolem, zatímco v Anglii je to v rámci správného 
chování nezbytné. 

32.

1. a) Počet žáků inženýrských studií rychle rostl, neboť technické vzdělání otevíralo dveře k mnoha 
profesím. b) Počet žáků inženýrských studií rychle rostl, poněvadž technické vzdělání otevíralo 
dveře k mnoha profesím. 2. a) Měla poslední maturitní zkoušku za sebou, a tak se vydala na cestu 
kolem světa. b) Jakmile měla poslední maturitní zkoušku za sebou, vydala se na cestu kolem světa. 
3. a) V naší čtvrti včera vypadla elektřina, tedy jsme museli celý večer strávit při světle svíček. 
b) V naší čtvrti včera vypadla elektřina, takže jsme museli celý večer strávit při světle svíček.  



28

© Helmut Buske Verlag 2015

4. a) Na konci křídy došlo na Zemi k dopadu asteroidu, tak vymřeli všichni dinosauři. b) Potom 
co na konci křídy došlo na Zemi k dopadu asteroidu, vymřeli všichni dinosauři. 5. a) Paris unesl 
Helenu do Troje a proto Agamemnón vyhlásil Troje válku. b) Jelikož Paris unesl Helenu do Troje, 
vyhlásil Agamemnón Troje válku. 6. a) Petra nepřišla na mejdan, ale kamarádům to slíbila. b) 
Petra nepřišla na mejdan, ačkoliv to kamarádům slíbila. 7. a) Dědečkovi je již přes osmdesát let, ale 
přesto každodenně plave v bazénu a řeší křížovky. b) Přestože je dědečkovi již přes osmdesát let, 
každodenně plave v bazénu a řeší křížovky. 8. a) O Vánocích nikdo z nás nemusel pracovat, proto 
jsme se rozhodli jet na chalupu. b) Protože o Vánocích nikdo z nás nemusel pracovat, rozhodli 
jsme se jet na chalupu. 9. a) V letech kolem roku 1848 bylo v podstatě ukončeno obrození národní 
a začínalo obrození politické. b) Když v letech kolem roku 1848 bylo v podstatě ukončeno obro-
zení národní, začínalo obrození politické. 10. a) Domácí fotbalový tým vedl už v 8. minutě, jeho 
útočník totiž hlavičkoval míč do soupeřovy branky. b) Domácí fotbalový tým vedl už v 8. minutě, 
když jeho útočník hlavičkoval míč do soupeřovy branky.

33.

1. Vyšetřování toho miliardového podvodu bude trvat měsíce, ba roky. 2. Spisovatelka se ani 
v Čechách, ani v zahraničí nikdy neúčastní premiér svých her. 3. Měl na kolenou šálek s horkým 
čajem, který čas od času musel odložit na stůl nebo na polici, aby si potřásl rukou s některým ze 
zaměstnanců. 4. Starší, zkušenější pracovníci jsou dražší nebo mohou být pro danou práci pře-
kvalifikovaní, a proto se mnozí zaměstnavatelé obávají, že nebudou ochotni vykonávat práci za 
nižší odměnu. 5. Jelikož její rodina byla chudá, přivydělávala si od mládí jako pokojská. 6. Koncem 
18. století byla ve větších městech ještě běžná nájemná nosítka, ale většina lidí již využívala služeb 
fiakrů. 7. Prostředky na financování projektu nám poskytli zčásti soukromí investoři, zčásti minis-
terstvo průmyslu a obchodu. 8. Kdyby řidič jen na vteřinu pohlédl stranou, auto by se převrátilo. 
9. Jakmile neznámý muž spatřil, že jsem si ho všimla, nadzvedl klobouk a usmál se. 10. V době, 
kdy se hudební scéna rozpadla, dokázala poměrně neomylně najít to, co považovala za důležité.

34.

1. Včera jsem nemohl(-a) přijít do práce, protože (neboť) můj malý syn onemocněl. 2. Dnes by-
chom si rádi vyšli na Sněžku, neboť podle předpovědi bude slunečné počasí. 3. Dříve než zakou-
píme let na Rimini, měli bychom se přesvědčit, jestli jsou v hotelích volné pokoje. 4. Odra včera 
vystoupila z břehů, avšak stav vody na Vltavě se jen o málo zvedl. 5. Magdin nový román přijala 
kritika pozitivně, ba dokonce nadšeně, ale prodával se jen průměrně. 6. Káva a černý čaj prý nejsou 
příliš zdravé, zato zelený čaj má být velmi zdravý. 7. Ačkoliv fasáda Státni knihovny byla renovo-
vaná, budova je stále ještě v žalostném stavu. 8. Podívali jste se ve sklepě, jestli z brambor, které 
jsme poslední měsíc koupili, ještě něco zůstalo? 9. Zchátralý dálniční most byl zbořen, aniž by 
doprava musela být odkloněna. 10. Koho si myslíš, že bychom mohli pověřit tímto zodpovědným 
úkolem? 11. Auto si můžeš na pozemku nechat tak dlouho, než se s konečnou platností vyjasní, 
jestli se (ten pozemek) prodá. 12. Na okraji lesa, kde se rozprostírala sněhem pokrytá pole, stály 
srnky.


