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1. LEKCE A
2. Jak se jmenujete? / Jaké je vaše jméno? – Kdy jste se narodil, narodila? – Kde jste se narodil, naro
dila? – Jaká je vaše státní příslušnost? – Kde bydlíte? – Jaké je číslo vašeho pasu? – Jaký je váš ro
dinný stav? – Jak se jmenuje vaše zdravotní pojišťovna? / Jaké je číslo vaší zdravotní pojišťovny? –
Jaké je číslo vašeho bankovního účtu? – Jaké je vaše vzdělání? – Které cizí jazyky znáte?
4. 1. Mám raději psy, kočky moc ráda nemám, nevím proč. 2. Jím všechno. 3. Piju oboje, ale víc mám
ráda víno. 4. Nehraju ani tenis, ani šachy. 5. V létě k moři, v zimě na hory. 6. Nejraději píšu zprávy na
facebooku. 7. Samozřejmě do kina. 8. U televize. 9. Určitě koně. 10. Ve skupině.
5. 1. Raději pojedeme do Brna vlakem než autobusem, ale nejraději bychom jeli autem. 2. Raději si
koupím nový počítač než nový nábytek, ale nejraději bych si koupil/a kolo. 3. Raději si zkusím tu bí
lou košili než tu modrou košili, ale nejraději bych si zkusil/a tu žlutou. 4. Raději chceme bydlet
v Praze než na venkově, ale nejraději bychom bydleli v Pardubicích. 5. Raději se naobědváme v nějaké
tradiční restauraci než v MacDonaldu, ale nejraději bychom se naobědvali doma. 6. Raději na tebe po
čkáme u domu než na parkovišti, ale nejraději bychom na tebe počkali v parku. 7. Raději se sejdeme
v deset hodin než v jedenáct hodin, ale nejraději bychom se sešli v devět hodin. 8. Raději uklidíme
koupelnu než kuchyni, ale nejraději bychom uklidili obývák. 9. Raději uvařím brambory než knedlíky,
ale nejraději bych uvařil/a špagety. 10. Raději chci pracovat v soukromé firmě než na obecním úřadě,
ale nejraději bych pracoval/a v bance.
7. 1. které 2. které 3. kterou 4. kterému 5. které 6. která 7. které 8. kterého 9. kterou 10. kteří
8.
A: Ráda

B: Rád

B: Nejraději

B: Raději

B: Rádi

B: Nerad

9. 1. Raději ten dotazník nevyplňuj. Já bych ten dotazník nevyplňoval/a. 2. Raději na tu otázku neod
povídej. Já bych na tu otázku neodpovídal/a. 3. Raději tu odpověď neopakuj. Já bych tu odpověď ne
opakoval/a. 4. Raději si toho psa nekupuj. Já bych si toho psa nekupoval/a. 5. Raději si tu bundu ne
zkoušej. Já bych si tu bundu nezkoušel/a. 6. Raději ten salát nejez. Já bych ten salát nejedl/a. 7. Raději
večer do divadla nechoď. Já bych večer do divadla nechodil/a. 8. Raději v sobotu na hory nejezdi. Já
bych v sobotu na hory nejezdil/a. 9. Raději to pivo nepij. Já bych to pivo nepil/a. 10. Raději tu ese
mesku nepiš. Já bych tu esemesku nepsal/a.
10. 1. Nemám rád/a kočky. 2. Rád/a hraju tenis. 3. Petr má rád pohodlí a klid. 4. Rádi vám pomů
žeme. 5. Nemám rád/a domácí práce. 6. Máte raději pivo nebo víno? 7. Raději tady nekuřte. 8. Jsme
rádi, že jsi udělal zkoušku. 9. Ráda bych jela na dovolenou někam k moři. 10. Máte raději modrou
nebo červenou barvu?

1. LEKCE B
1. 1. ano 2. ano 3. ano 4. ano 5. ano 6. ne 7. ano 8. ne 9. ano 10. ne
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2. 1. rychleji 2. dále 3. později 4. častěji 5. tišeji 6. lépe 7. dále 8. snadněji 9. chladněji 10. více
3. 1. Ženy slyší lépe než muži. 2. Dívky se naučí mluvit dříve než chlapci. 3. V poledne je tepleji než
ráno. 4. Ženy vnímají hořkou chuť silněji než muži. 5. Muži riskují více než ženy. 6. Zrcadlo visí níže
než obraz. 7. Novákovi koupili auto levněji než my. 8. Muži snášejí fyzické nepohodlí lehčeji než ženy.
9. Bydlíte blíž od školy než my. 10. Ženy běhají pomaleji než muži.
4. 1. Filip chodí do školy častěji než Kamil. 2. Zastávka tramvaje je blíže než stanice metra. 3. Nataša
mluví česky lépe než Bernard. 4. Tomáš zná Prahu lépe než Petr. 5. Martina se obléká moderněji než
Eva. 6. Karolína se učí hůře než Aneta. 7. Psi reagují na hluk citlivěji než lidé. 8. Město Liberec leží
výše než Praha a je tam chladněji než v Praze 9. Tahle úřednice vypadá sympatičtěji než ta druhá úřed
nice. 10. Babička žila déle než dědeček.
5. 1. Hřensko 2. Kašperk 3. červenec 4. 1929 5. Baltské moře 6. Aš 7. Milešovka 8. Jizerské hory
9. Jihočeský kraj 10. Univerzita Karlova
6. 1. Člověk běhá pomaleji. 2. Nejtepleji bylo v Ostravě. V Liberci bylo chladněji o 1,6 °C než
v Ostravě. 3. Honza skočil nejvýše. 4. Oba pracovali stejně dlouho. Dělník C opravoval most nejdéle.
5. Benzin koupili nejdráže řidiči v Německu. 6. Paní Nováková. Paní Kvapilová přišla o čtrnáct minut
později než paní Nováková. 7. Nejdále jel Roman. Nejblíže byl Pavel. 8. O 7 metrů. 9. Lenka má nej
více a Markéta nejméně peněz. 10. Nejlépe udělalo zkoušku 10 % studentů, to znamená 15 studentů.
7. 1. Blanka 2. Marta 3. Marta 4. Blanka.5. Blanka 6. Blanka 7. Blanka 8. Blanka 9. Blanka 10. Blanka
9. 1. Brno je menší než Praha. Praha je větší než Brno. 2. Zlato je dražší než stříbro. Stříbro je levnější
než zlato. 3. První růže jsou barevnější než druhé. 4. Ženy mají delší život než muži. Muži mají kratší
život než ženy. 5. Marta má větší počet dětí než Blanka. Blanka má menší počet dětí než Marta.
Blanka má jedno dítě, Marta má dvě děti. 6. Byt 2 + 1 je levnější než byt 3 + 1. Byt 3 + 1 je dražší než
byt 2 + 1. 7. Víno A je lepší než víno B. Víno B je horší než víno C. Víno C je horší než víno A. Víno
A je chutnější než víno B. Víno A je nejlepší. Víno A je nejchutnější. Víno B je nejhorší. 8. Sukně z vlny
je kvalitnější než sukně z polyesteru. 9. Město Kolín je od Prahy vzdálenější než město Benešov. Město
Benešov je 45 kilometrů od Prahy, město Kolín je 70 km od Prahy. 10. Studenti ve skupině B1 jsou
lepší v češtině než studenti ve skupině A2. Studenti ve skupině A2 jsou horší v češtině než studenti ve
skupině B1.

1. LEKCE C
1. a) 1. přijela do Prahy. 2. žijou v České republice ještě nějací její příbuzní. 3. filmu, který bude
v Praze natáčet. 4. se rozvádí se svým manželem. 5. jí nevadí, že se o ni média tolik zajímají.
b) 1. New York 2. Praha 3. lékař 4. zdravotní sestra 5. 2 6. 2 7. 2 8. 10 a 8 let 9. režisér 10. podnikatel
2. 1. ho/jej 2. je 3. mě 4. nás 5. ho, jej 6. tě 7. vás 8. ho/jej 9. je 10. ji
3. 1. ní 2. nich 3. mně 4. vás 5. nás 6. něm 7. tobě 8. nás 9. ní 10. něm
4. a) 1. jí 2. ji 3. ní 4. ni 5. ní
b) 1. nás 2. něm 3. ho/jej 4. něj 5. něm
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5. 1. Ta herečka, která přiletěla včera večer do Prahy, odpověděla na otázky televize Star. 2. Rodiče té
herečky, kteří se narodili v Praze, žijí už mnoho let v New Yorku. 3. Herečka má s prvním manželem,
kterým byl režisér, dvě děti. 4. S druhým manželem, který pochází z Rakouska, nemá Nelly žádné děti.
5. Děti, které ještě chodí do školy, s matkou do Prahy nepřiletěly. 6. Kolegové, kteří pracují vedle
v kanceláři, nás pozvali na kafe. 7. Tety z otcovy strany, které jsem navštívil minulý rok, bydlí na
Slovensku. 8. Město Kolín, v kterém žije Marta, je 70 km od Prahy. 9. Na fotografii, kterou jsi viděl na
chodbě, je moje prababička. 10. Hotel, v kterém jsem bydlel v Praze, byl velmi luxusní.
8. 1. Narodila jsem se jako jedináček. 2. Vystudovala jsem právo. 3. Začala jsem pracovat v meziná
rodní firmě. 4. Zamilovala jsem se do šéfa. 5. Provdala jsem se za něho. 6. Seznámila jsem se s jiným
mužem. 7. Chtěla jsem se rozvést. 8. Odjela jsem pracovat do zahraničí. 9. Vrátila jsem se k manželovi.
10. Mám(e) dítě.
9. 1. muž – Už rok hledá zaměstnání. 1. žena – Stará se o všechno – o tři děti, o dva psy a o kočku.
2. žena – Má na starosti třicet obchodů v řetězci Tesco. 2. muž – Nestará se vůbec o nic.

1. LEKCE D
1. 1. který 2. kteří 3. z(e) kterého 4. které jsme 5. o které 6. kterému 7. ve které 8. na které 9. v(e) kte
rém 10. jsou ... které 11. které jsem
2. 1. které zajímají … 2. která nás učila … 3. kteří bydlí … 4. s kterou jsme byli … 5. u kterých jsem byd
lel … 6. kterou hledáte …7. na kterou chcete čekat … 8. které parkuje … 9. který je … 10. u kterého
jsem byl …
3. 1. lehčeji 2. déle 3. nejraději 4. tepleji 5. Nejlevněji 6. méně 7. o ... výš 8. dříve, minulý týden 9. poz
ději 10. téhle fotografii ... sympatičtěji

TEST 1. LEKCE
2. 1. která 2. kterém 3. kteří 4. které 5. který 6. která 7. kterým 8. kterého 9. které 10. které
3. 1. ní 2. nich 3. tobě 4. něm 5. vás
4. Robert 45 – 30 – šedá – psi – práce na zahradě
Tomáš 35 – 15 – řidič ve firmě TOS – červená – hraje fotbal
5. Robert má tři děti, Tomáš jedno. Robert bydlí ve Vyškově, Tomáš v Kuřimi. Robert bydlí v rodin
ném domě (5 + 1), Tomáš v bytě 2 + 1. Robert má auto Škoda Superb, Tomáš má auto Škoda Felicie.

2. LEKCE A
1. 1. Martina volala Evě. 2. Jak Eva s Adamem oslavili první výročí svatby. 3. Výročí slavila v sobotu.
4. Dostala zlatý náramek. 5. Dala si kachnu s červeným zelím a knedlík. 6. Po večeři pili moravské
víno. 7. Má přijet její sestřenice Tereza. 8. Tereza chce nakoupit nějaké dárky. 9. V neděli přijdou na
oběd Adamovi rodiče. 10. Eva pojede navštívit rodiče na vánoční svátky.
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2. 1. ano 2. ne 3. ano 4. ano 5. ne 6. ano 7. ne 8. ano 9. ne 10. ano
3. 1. něho 2. vás 3. nich 4. mě 5. něho 6. nás 7. tebe 8. ní 9. nich 10. ní
4. 1. Ano, rozumíme jí. 2. Ano, pomohl jsem mu. 3. Ano, jezdíme k ní často na návštěvu. 4. Ano, dáme
si k němu rýži. 5. Ano, tahle chalupa jim patří. 6. Ano, přijdeme k vám. 7. Ano, vysvětlila mi to slovo.
8. Ano, sedl si naproti nim. 9. Ano, poděkovala nám za dárek. 10. Ano, tenhle autobus jezdí až
k němu.
5.
A: mně
B: tobě

A: nám
B: vám

A: nám / mně
B: vám

B: jí ... mi / mně

B: ní ... jí

A: ti / vám
B: mi / mně

A: ti
B: mně

A: vám
B: mi / mně

A: mi / mně
B: ti

B: mu ... němu

6. 1. Terezin vlak přijede do Prahy ve tři čtvrtě na deset. 2. Sejdeme se ve čtvrt na tři. 3. Eva poslala
Martině esemesku o půl čtvrté. 4. Z práce se vracím ve čtvrt na sedm. 5. Včera jsem šel/šla spát ve tři
čtvrtě na dvanáct. 6. Ten fotbal dávají v televizi o půl deváté. 7. Poslední autobus na chalupu odjíždí
ve čtvrt na deset. 8. Na oběd přijdou ve tři čtvrtě na dvanáct. 9. Zítra musíme / musíte vstát o půl
šesté. 10. Zavoláme vám ve čtvrt na šest.
7. a) 1. Ne, je už šest hodin a pět minut. 2. Ne, je už čtvrt na deset a pět minut. 3. Ne, je už za pět mi
nut tři. 4. Ne, je už tři čtvrtě na sedm a pět minut. 5. Ne, je už za pět minut půl čtvrté. 6. Ne, je už pět
hodin. 7. Ne, je už za pět minut tři čtvrtě na osm. 8. Ne, je už za pět minut čtvrt na dvanáct. 9. Ne, je
už čtvrt na sedm a pět minut. 10. Ne, je už za pět minut půl druhé.
b) 1. Ne, je už šest hodin a deset minut. 2. Ne, je už za pět minut půl desáté. 3. Ne, jsou už tři hodiny.
4. Ne, je už tři čtvrtě na sedm a deset minut. Ne, je už za pět minut sedm. 5. Ne, je už půl čtvrté.
6. Ne, je už pět hodin a pět minut. 7. Ne, je už tři čtvrtě na osm. 8. Ne, je už čtvrt na dvanáct. 9. Ne, je
už čtvrt na sedm a deset minut. Ne, je už za pět minut půl sedmé. 10. Ne, je už půl druhé.
8. 1. 3:25 2. 7:50 3. 9:45 4. 14:30

2. LEKCE B
1. Adam 1. Adam jde na procházku se psem. 2. Adam se sprchuje. 3. Adam se holí. 4. Adam připravuje
snídani. 5. Adam odchází do práce.
Eva 1. Eva myje nádobí. 2. Eva si myje vlasy. 3. Eva si fénuje vlasy. 4. Eva telefonuje s maminkou.
5. Eva si upravuje obličej.
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2.
Čas

Adam

Eva

6:00

Adam se vrátil z procházky, nakrmil psa
a pospíchal do koupelny. Svlékl ze sebe
špinavé oblečení, osprchoval se vlažnou
vodou, vyčistil si zuby, oholil se a učesal.

Eva ještě spala.

6:30

Adam snědl jeden krajíc chleba a druhý si
vzal s sebou do práce jako svačinu.

(Adam ji právě probudil.) Eva se probudila.

6:45

Oba seděli proti sobě, dívali se na sebe,
snídali a povídali si.

Oba seděli proti sobě, dívali se na sebe, snídali
a povídali si.

7:00

Rychle se oblékl, vzal si aktovku, políbil
Evu a odešel do práce.

Eva ještě snídala.

7:30

Adam už byl v práci.

Eva byla v koupelně. Vyčistila si zuby, natřela
si pleť krémem, namalovala si oči řasenkou,
na tváře si dala světlý make-up, namalovala si
pusu rtěnkou a navoněla se parfémem.

3. 1. Prodavačka a zákaznice se pozdravily. 2. Eva a Adam si dali pusu. 3. Viktor a Honza se potkali
u kina. 4. Pan Kvapil a náš soused se často navštěvují. 5. Kamarád a Pavel si nerozumí. 6. Sestra a ma
minka se špatně v telefonu slyšely. 7. Eva a Martina si včera zavolaly. 8. Filip a bratr si poslali dárek.
9. Otec a kolega si vypravovali vtipy. 10. Psi a kočky se nemají rádi.
4. 1. se 2. si 3. se 4. se, si 5. se 6. si, si 7. si 8. si 9. se 10. si
5. a) To není pravda, 1. ... mladší sourozenci se umyli sami. 2. ... ten mladý muž se oholil sám. 3. ... ta
zákaznice se nalíčila sama. 4. ... ti studenti se připravili na zkoušku sami. 5. ... ta kamarádka se učesala
sama. 6. ... Martina se nakrátko ostříhala sama. 7. ... to dítě se vykoupalo samo. 8. ... ta nová kolegyně
se představila sama. 9. ... můj přítel se zachránil sám. 10. ... Eva se probudila sama.
b) To není pravda, 1. … pacient si oblékl pyžamo sám. 2. … bratr si koupil psa sám. 3. … herečka si
obarvila vlasy na blond sama. 4. … zákazník si oholil vousy sám. 5. … Eva si připravila snídani sama.
6. … Martina si oči namalovala hnědou řasenkou sama. 7. … Marie si otevřela dveře sama. 8. … ba
bička si přinesla květiny ze zahrady sama. 9. … letenku si objednal sám. 10. … kamarádka si přeložila
to cvičení sama.
6. 1. sobě 2. sebou 3. sebe 4. sobě 5. sebou 6. sobě 7. sebe 8. sebe 9. sebe 10. sobě
7. 1. sobě 2. sebe 3. sebe 4. sobě 5. sebou 6. sebe 7. sebe 8. sebe 9. sobě 10. sebou
8. 1. žena – Má jen dvě hodiny času. 2. žena – Má šest hodin času. 1. muž – Má asi hodinu času, ně
kdy i míň. 2. muž – Má osm hodin volna.
9. 1. Zuby si čistíme zubní pastou a zubním kartáčkem. 2. Češeme se hřebenem. 3. Holíme se holicím
strojkem Braun. 4. Eva si namalovala oči hnědou řasenkou. 5. Adam se voní parfémem od Armaniho.
6. Vlněné svetry pereme speciálním pracím prostředkem na vlnu. 7. Chleba si mažeme máslem a me
ruňkovým džemem. 8. Sprchujeme se studenou vodou. 9. Vlasy si sušíme fénem. 10. Chleba krájíme
ostrým nožem.
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2. LEKCE C
1. 1. ne 2. ano 3. ano 4. ne 5. ano 6. ne 7. ano 8. ano 9. ne 10. ano
2. 1. o víkendu 2. na ulici 3. na pracovišti 4. ve městě i na vesnici 5. v kostele 6. v restauraci a v baru
7. na stole 8. v autobuse 9. na chalupě 10. v hotelu
3. 1. ve vlacích, v tramvajích, trolejbusech, nemocnicích, školách
2. po týdnech, měsících, úspěších, návštěvách, soutěžích
3. po ulicích, náměstích, chodbách, schodech, kobercích
4. o problémech, zážitcích, rodinách, příležitostech, autech
5. na stolech, skříních, postelích, židlích, křeslech
6. o festivalech, výstavách, tradicích, zajímavostech, divadlech
7. na letištích, nádražích, zastávkách, stanicích metra, stanovištích taxi
8. v hypermarketech, restauracích, lékárnách, kinech, knihkupectvích
9. při trénincích, seminářích, zkouškách, konzultacích, cvičeních
10. o víkendech, svátcích, přestávkách, nedělích, poutích
4. a) 1. prosincový svátek 2. sváteční jídlo 3. novoroční ohňostroj 4. horské středisko 5. drahý byt
6. sportovní utkání 7. česká pohádka 8. zajímavá fotografie 9. pracovní příležitost 10. vánoční trh
b) Mluvili jsme o: 1. prosincových svátcích 2. svátečních jídlech 3. novoročních ohňostrojích 4. hor
ských střediscích 5. drahých bytech 6. sportovních utkáních 7. českých pohádkách 8. zajímavých foto
grafiích 9. pracovních příležitostech 10. vánočních trzích
5. 1. o třech 2. v mnoha 3. na dvou 4. v několika 5. po deseti minutách 6. v pěti 7. v devíti 8. v kolika
9. po čtyřech 10. ve všech
6. Právě: 1. ho uklízíme 2. ho pečeme 3. přichází 4. ho zdobíme 5. ho připravujeme 6. odpočíváme
7. si připíjíme 8. je chválíme 9. ji posloucháme 10. se s ním loučím
7. 1. Na shledanou. Ahoj. 2. … 3. Dobrou chuť. 4. Hurá! 5. Dobře. To je dobře. 6. Ty, ty, ty. 7. Bu, bu,
bu. 8. Na zdraví 9. Děkuju, to je překvapení. Děkuju, to jsem nečekal/a. 10. Šťastný nový rok.
8. 1. d) 25 % rodin 2. b) příbuzní 3. d) punčochy 4. c) brambory 5. c) za oknem
9. 1. Monika byla na horách na Šumavě. 2. Moničin bratr byl v Paříži. 3. Jedna Moničina kamarádka
byla v Pekingu v Číně. 4. Rodiče byli na chalupě v Krkonoších. 5. Zuzanini rodiče byli v hotelu
v Tatrách na Slovensku.
10.
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2. LEKCE D
1. 1. Chtějí k nám zítra večer přijet. 2. Pořád chodíme na nějaké prodejní akce. 3. Na Vánoce jsme
vždycky chodili na půlnoční. 4. Promiň, teď nemám čas, zavolej později. 5. A zase budou svátky a já
budu muset péct cukroví. 6. Co si dnes vezmeš na sebe? 7. Ještě nevím, kam půjdu na Silvestra.
8. Neříkej mi/mně pořád, co mám dělat. 9. Teď jsem přišel domů. 10. Právě jsme začali večeřet.
2. 1. Četl jsem to ve dvou knihách. 2. v běžných katalozích 3. dobrých 4. velkých českých 5. v nových
teplákách 6. o obou telefonních číslech té firmy 7. po různých nebezpečných místech 8. o společných
známých 9. možných i nemožných hotelech 10. jsme koupili ... trzích

TEST 2. LEKCE
1. 1. Na hory pojedeme o vánočních svátcích 2. Tramvaje nebo trolejbusy jezdí ve všech větších měs
tech. 3. To víno jsme koupili na vinných trzích. 4. K babičce jezdíme o víkendech. 5. Seznámili se na
sportovních soutěžích. 6. Češi slaví Silvestra v barech a restauracích. 7. Volno jsme měli o zkouškách.
8. Zahraniční hosté bydlí v nových pokojích. 9. Ty učebnice prodávají v několika pražských knihku
pectvích. 10. Vrátil se domů po 3 (třech) týdnech.
2. A. sobě B. se ... si C. se D. – E. se F. si G. se H. – I. si J. se ... si.
1. C

2. F

3. B

4. J

5. D

6. I

7. A

8. E

9. G

10. H

3. 1. Odjel na chalupu v sobotu ráno. 2. Pátého prosince viděl na ulici Mikuláše s čertem. 3. Autobus
přijel na zastávku ve tři čtvrtě na tři. 4. Na Silvestra byli na horách. 5. Byl jsem u nich na návštěvě
v červnu. 6. Na jaře jsme slavili Velikonoce. 7. Narodila se v Moskvě roku 1997. 8. O půlnoci si všichni
připíjeli na zdraví. 9. Vrátili se domů v noci. 10. Při vyučování jsme psali test.

3. LEKCE A
1.
1. muž – Chce bydlet ve vlastním domě ve větším městě.
1. žena – Bydlí s rodiči v bytě dva plus jedna.
2. muž – Je spokojený. Do centra Prahy se vrátit nechce.
2. žena – Má málo peněz, a dokonce musela požádat o příspěvek na bydlení.
3. žena – Opravili starší domek na venkově, ale chtějí se vrátit do města.
3. muž – Bydlí v horním poschodí.
4. muž – Chce si koupit garsonku v klidnější čtvrti.
4. žena – Rozešli se. Přítel chce bydlet dál v bytě a ona se chce stěhovat na ubytovnu.
5. muž – Byt zdědil po dědečkovi. Postupně ho opravuje.
5. žena – Koupili si menší domek na vesnici, chtějí se stěhovat.
3. Mluvili jsme s kamarádkami, s příbuznými, s dětmi, s přáteli, s prarodiči, s cizinci, s Čechy, s klienty,
s odborníky, s profesory, se spolubydlícími, se známými, s turisty, se sousedy, s hosty, se Slováky, se ses
trami, s kamarády, s Američany, se Španěly, s prodavači, s poradci, s vedoucími, s právníky, s kolegyněmi
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4. 1. Ne, hosté měli věci před pokoji. 2. Ne, bydleli pod horami. 3. Ne, vlaky stály před stanicemi.
4. Ne, jablka byla pod stromy. 5. Ne, ty věci byly za skříněmi. 6. Ne, ti lidé čekali před místnostmi.
7. Ne, ti řidiči stáli mezi auty. 8. Ne, lidé stáli pod schodišti. 9. Ne, lampy visely nad stoly. 10. Ne, děl
níci pracovali mezi horními poschodími.
5. 1. Bydlím sám se třemi psy a třemi kočkami. 2. Viktor si koupil byt s pěti místnostmi. 3. Pronajímají
budovu s deseti byty. 4. U domu je velký pozemek s dvěma garážemi. 5. Sešel jsem se se všemi zájemci
o dům. 6. Eva se radila s mnoha přítelkyněmi. 7. V přízemí je velká místnost se čtyřmi okny.
8. Kvapilovi bydlí v malé vesnici s padesáti obyvateli. 9. Uprostřed místnosti stál stůl se šesti židlemi.
10. Bydleli jsme v penzionu se sedmi pokoji.
6. 1. samostatnými 2. zařízenými 3. sportovními, zelenými 4. domácími 5. různými 6. ovocnými
7. vlastními 8. světlými 9. francouzskými 10. okolními
7. 1. Stali se nejlepšími kamarády, dětskými lékaři, dobrými lidmi, známými umělci, mladými rodiči.
2. Procházeli jsme dlouhými chodbami, hlubokými lesy, úzkými ulicemi, zámeckými místnostmi, zají
mavými místy.
3. Vrátili se před vánočními svátky, sportovními soutěžemi, lednovými zkouškami, velikonočními trhy,
úředními hodinami.
4. Ti lidé stáli před vysokými domy, historickými budovami, sportovními zařízeními, drahými obrazy,
novými kancelářemi.
5. Ti lidé seděli za zahraničními studenty, španělskými turisty, českými průvodkyněmi, hezkými dív
kami, malými dětmi.
6. Realitní kancelář nabízí byty s luxusními koupelnami, zařízenými kuchyněmi, prostornými pokoji,
krásnými výhledy na Hradčany, francouzskými okny.
7. Do práce jezdíme osobními auty, moderními tramvajemi, pohodlnými trolejbusy, starými vagony
metra, expresními vlaky.
8. Problémy máme s neznámými slovy, těžkými cvičeními, gramatickými formami, dlouhými texty, tele
fonními rozhovory v češtině.
9. Seznámili jsme se s realitními makléři, ruskými hokejisty, novými sousedy, japonskými hosty, sloven
skými kolegyněmi.
10. Ti odborníci se zabývají nejnovějšími počítačovými programy, zdravými potravinami, lidovými pís
němi, vánočními tradicemi, pracovními příležitostmi pro mladé lidi.
8. 1. předsíň 2. kuchyně 3. jídelna 4. balkon 5. obývací pokoj 6. WC 7. koupelna 8. ložnice 9. dětský
pokoj 10. pracovna
9.
sklepem, balkonem, podlahami, okny, poplatky

postelemi, skříněmi, spolubydlícími, cizinci, zvířaty

3. LEKCE B
1. 1. nájemné za každý kalendářní měsíc vždy předem, nejpozději do pátého dne měsíce. 2. čistotu
a pořádek ve společných prostorách. 3. ve společných prostorách 4. vchodové dveře po celý den
a dveře do dvora ve 23:00. 5. nábytek nebo jiné objemné předměty výtahem. 6. do popelnic a kontej
nerů, které jsou k dispozici na dvoře. 7. ve společných prostorách s otevřeným ohněm. 8. v době noč
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ního klidu od 22 hodin do 6:00 hodin výtah. 9. žádné předměty, jako jsou například jízdní kola nebo
dětské kočárky. 10. osoby a zavazadla.
2. 1. les 2. zvíře 3. čtvrť 4. chodba 5. popelnice 6. společné prostory 7. podlaha 8. pozemek
9. balkon 10. příspěvek na bydlení
3. a) 1. Nájemné se platí první den v měsíci. První den v měsíci se platí nájemné. 2. Rekonstruují se
podlahy v bytě. Podlahy v bytě se rekonstruují. 3. Na stůl se dá tahle váza s květinami. Tahle váza
s květinami se dá na stůl. 4. Na dvůr se umístí kontejnery na odpad. Kontejnery na odpad se umístí na
dvůr. 5. Na Štědrý večer se jí kapr s bramborovým salátem. Kapr s bramborovým salátem se jí na
Štědrý večer. 6. Otevírají se dveře autobusu. Dveře autobusu se otevírají. 7. Už se připravuje večeře.
Večeře se už připravuje. 8. Vysokoškolské zkoušky se dělají dvakrát za rok. Dvakrát za rok se dělají vy
sokoškolské zkoušky. 9. V prvním poschodí se prodává kuchyňský nábytek. Kuchyňský nábytek se
prodává v prvním poschodí. 10. V době nočního klidu se nesmí používat výtah. Výtah se nesmí použí
vat v době nočního klidu.
b) 1. V kině Centrál se hraje nový americký film. 2. Ve firmě AB se nyní pracuje na tři směny.
3. V Praze se postaví nová linka metra. 4. Pro supermarket Labe se hledají prodavačky. 5. V cestovní
kanceláři Jiráček se nabízejí pobyty u moře se slevou. 6. V realitní kanceláři C + C se prodávají nové
luxusní byty v Praze 9. 7. V Mateřské škole Sluníčko se přijme učitelka na hlavní pracovní poměr.
8. V knihovně se půjčují knihy pro děti jednou týdně. 9. Na poště ve Zlíně 1 se otevírá v neděli v 8 ho
din a zavírá ve 12 hodin. 10. V pivovaru Primátor Náchod se vaří pivo už od roku 1872.
4. 1. Všechno špinavé prádlo se odnese do pračky. 2. Čisté prádlo se uklidí do skříně. 3. Špinavé ná
dobí se dá do dřezu v kuchyni nebo do myčky. 4. Všechny nepotřebné věci se hodí do koše a koš se vy
nese do popelnice. 5. Utře se prach ze stolu a z nábytku. 6. Vyluxuje se pod stolem i pod postelí.
7. Zametou se pavučiny na stěnách. 8. Umyje se podlaha. 9. Povlékne se čistě postel. 10. Na několik
minut se otevře okno.
6. 1. Odpadky se musí házet do koše. 2. Nesmí se parkovat před hlavním vchodem. Před hlavním
vchodem se nesmí parkovat. 3. Dveře na ulici se musí zamykat. 4. V noci se nesmí dělat hluk.
5. Nepořádek na dvoře se musí uklízet. 6. U dveří se nesmí stát. 7. Musí se zavolat doktor. 8. Na noc
se nesmí jíst sladké. 9. Na všechny otázky se musí odpovídat jasně a stručně. 10. Při pohovoru se ne
smí lhát.
7. 1. ložnice 2. nemocnice 3. talíř 4. plavky 5. popelnice 6. sklo 7. vysavač 8. skříň 9. klíč 10. výtah
8. 1. Lékárna je budova, kde se prodávají léky. 2. Postel je nábytek, kde se spí. 3. Tramvaj je dopravní
prostředek, kterým se v některých městech přepravují lidé. 4. Pekařství je obchod, kde se prodávají
rohlíky, housky, chléb a jiné pečivo. 5. Pračka je zařízení, ve kterém se pere prádlo. 6. Pyžamo je oble
čení, ve kterém se spí. 7. Rtěnka je věc, kterou se barví rty. 8. Nástupiště je místo, kde se nastupuje do
vlaku. 9. Svačina je jídlo, které se jí mezi snídaní a obědem, nebo obědem a večeří. 10. Koš je zařízení
(nábytek), kam se dává odpad.
9. 1. První žena bydlí v podnájmu v Praze, druhá žena bydlí v bytovém domě v Brně. 2. První žena má
malý byt jedna plus jedna, druhá má byt tři plus jedna. 3. Druhá žena je spokojená. 4. První žena se
chce odstěhovat, protože byt je malý a platí vysoké nájemné. 5. Tato žena by chtěla bydlet na venkově
v rodinném domku se zahradou.
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3. LEKCE C
1. Modrá popelnice: 3 sešit, 7 časopisy, 10 reklamní letáky, 14 noviny, 17 papírový obal od čokolády
Zelená popelnice: 11 sklo z okna, 16 skleněná láhev od vína
Žlutá popelnice: 4 kelímek od jogurtu, 9 plastová vidlička, 12 obal od šamponu, 13 plastová láhev
Oranžová popelnice: 5 krabice od mléka
Červená popelnice: 2 mobilní telefon, 6 kalkulačka, 8 klávesnice
Lékárna: 19 léky
Zůstalo: 1 televizor, 15 starý svetr, 18 žárovka, 20 koberec
2. 1. Pět věcí z papíru: kniha, noviny, časopis, reklamní leták, krabice od bot
2. Pět věcí ze skla: skleněná láhev od mléka, skleněná láhev od vína, skleněná láhev od piva, sklenička,
okenní sklo
3. Pět věcí z kovu: hřebík, klíč od domu, kovový příbor, železné nástroje – nůž, lopata
4. Pět věcí z plastu: kelímek od jogurtu, plastový příbor, plastový sáček na pečivo, plastová láhev od
minerálky, sáček od bonbonů
5. Pět věcí ze dřeva: židle, stůl, skříň, postel, dveře
3. 1. skleněná lampa 2. počítačový hardware 3. papírová krabička 4. dřevěný nábytek 5. elektrický spotře
bič 6. elektronická kalkulačka 7. kovová nádoba 8. nebezpečný odpad 9. domovní řád 10. domácí úkol
1. Koupili jsme si do pokoje novou skleněnou lampu. 2. Počítačový hardware jsme odvezli do sběrny
odpadu. 3. Kam jsi dala tu papírovou krabičku? 4. Opravujeme starý dřevěný nábytek. 5. Kuchyně je
vybavena moderními elektrickými spotřebiči 6. Potřebuju kvalitní elektronickou kalkulačku. 7. Kovové
nádoby na odpad koupíte v obchodním době AB. 8. Nebezpečný odpad zlikviduje firma NEB-OD.
9. Nájemníci musí dodržovat domovní řád. 10 Dostali jsme těžký domácí úkol.
4. 1. Musíme třídit odpad. 2. Nesmíme být líní. 3. Musíme se k sobě chovat ohleduplně. 4. Nesmíme
v kamnech spalovat nebezpečný odpad. 5. Musíme si koupit dům někde na venkově. 6. Nesmíme kou
řit. 7. Musíme sbírat starý papír. 8. Nesmíme krást. 9. Musíme jíst kvalitní potraviny. 10. Nesmíme há
zet věci zbytečně do popelnice.
5. a) 1. Sedněme si dozadu. 2. Počkejme ještě chvíli. 3. Dejme si kafe. 4. Vezměme si svačinu.
5. Chraňme přírodu. 6. Šetřeme vlastní kapsu. 7. Nebojme se. 8. Pomozme Adamovi. 9. Pojďme do
kina. 10. Poběžme maratón.
b) 1. Fajn, zazpívejme si. 2. Fajn, skončeme už ve dvě. 3. Fajn, sejděme se zítra. 4. Fajn, pošleme jim
esemesku. 5. Fajn, odpovězme jim hned. 6. Fajn, vraťme se už. 7. Fajn, zahrajme si tenis. 8. Fajn, zů
staňme tady delší dobu. 9. Fajn, najezme se v téhle restauraci. 10. Fajn, pojeďme na výlet v neděli.
6. 1. Připomeňme si, jak třídíme odpad. 2. Řekněme mu to hned. 3. Přečtěme si ten text. 4. Zaplavme
si. 5. Ukliďme společně les u obce. 6. Vysvětleme si to cvičení. 7. Pronajměme si ten byt.
8. Přestěhujme se na venkov. 9. Podívejme se na ten film. 10. Ušetřeme společně za elektřinu.
7. 1. Teď se na cestu neptejme. 2. Teď neobědvejme. 3. Teď na tu otázku neodpovídejme. 4. Teď ty věci
do popelnice neházejme. 5. Teď ten byt neprodávejme. 6. Teď na procházku do lesa nechoďme. 7. Teď
Martinu nenavštěvujme. 8. Teď si ten byt neprohlížejme. 9. Teď k nám Urbanovy nezvěme. 10. Teď ne
odpočívejme.
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8. a) 1. lepší 2. levnější 3. zdravější 4. unavenější 5. klidnější
b) 1. dříve 2. tepleji 3. pomaleji 4. déle 5. pilněji
9. 1. úterý 2. 100 (sto), 150 (sto padesát) 3. 660 šest set šedesát 4. 160 (sto šedesát), zaplatí 500 (pět set)
5. 53 (padesát tři)

3. LEKCE D
1. 1. s rodiči 2. jsem se s kamarádkami 3. s dětmi 4. s hasiči, s policisty 5. mezi lesy a poli 6. pod
stromy 7. s několika zájemci 8. s okny 9. před dvěma měsíci 10. mezi poschodími
2. 1. guláš s pěti knedlíky 2. byt se čtyřmi místnostmi 3. rodina se třemi dětmi 4. dům s dvěma gará
žemi 5. auto se čtverými dveřmi 6. penzion se čtyřmi pokoji 7. se dvěma nájemníky 8. se dvěma druhy
omáček 9. se třemi žárovkami 10. s mnoha paneláky
1. Objednal jsem si guláš s pěti knedlíky. 2. Koupíme nebo pronajmeme si byt se čtyřmi místnostmi.
3. Naproti nám bydlí rodina se třemi dětmi. 4. Postavili si moderní dům s dvěma garážemi. 5. Stálo
tam auto se čtverými otevřenými dveřmi. 6. Na náměstí je nový penzion se čtyřmi pokoji. 7. Museli
jsme řešit problém se dvěma nájemníky. 8. Kuchařka uvařila dobré hovězí se dvěma druhy omáček.
9. V pokoji visí lustr se třemi žárovkami. 10. Ve velkých městech vznikají ulice s mnoha paneláky.

TEST 3. LEKCE
1. 1. s rodiči a bratry, s oběma sourozenci … 2. třemi roky, pěti lety… 3. Němci a Francouzi, se zajíma
vými lidmi … 4. obědy a večeřemi, obchody a restauracemi … 5. našimi sousedy, dobrými advokáty …
2. 1. kuchyně 2. oběd 3. východ 4. postel 5. papír 6. pračka 7. váza 8. nůž 9. nájemník 10 metro
3. 1. začněme. 2. vraťme se. 3. sedněme si. 4. (po)jeďme na výlet. 5. upečme si kuře. 6. počkejme. 7. za
plaťme. 8. pomozme jim. 9. vystupme tady. 10. vstaňme brzo.
4. E) Pronajmeme 1 + kk v Hostivaři, světlý byt v 7. poschodí. Zcela zařízený. Koupelna se sprchovým
koutem, WC samostatně. Nedaleko obchodní centrum Park Hostivař, zastávka tramvaje a autobusů.
Nájemné + poplatky 6000 Kč. Kauce: 8500 Kč.
5. 1. předsíň 2. chodba 3. kuchyně 4. obývací pokoj 5. balkon 6. ložnice 7. koupelna 8. záchod 9. dět
ský pokoj 10. druhý dětský pokoj (zatím pracovna)

4. LEKCE A
1. a) 1. nehoda na dálnici D1 – 14 2. hokejový zápas – 12 3. zemětřesení v Chile – 7 4. záplavy na
Dunaji – 6
b) nesprávné titulky: 2. 5. 10.
2. 1. E 2. J 3. G 4. H 5. A 6. I 7. C 8. B 9. D 10. F
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3. 1. Koupil jsem přátelům dárky. 2. Martina rezervovala kolegyním z práce letenky. 3. Sekretářka při
pravila hostům kávu a malé pohoštění. 4. Vláda zvýší dávky postiženým. 5. Nový penzion v Dolní
Lhotě bude poskytovat služby turistům a cyklistům. 6. Muzeum nabízí důchodcům a dětem slevu
vstupného 25 %. 7. Přinesl jsem spolubydlícím nákup. 8. Děti mohou přinést zvířatům potravinové
dárky. 9. Nabízíme bydlení ženám s dětmi. 10. Poskytujeme zaměstnání lidem nad 50 let.
4. 1. Nerozuměli jsme informacím v rádiu. 2. Nevěříme reklamám v televizi. 3. V Rakousku došlo k po
vodním. 3. Vláda chce bojovat proti podvodům s daněmi. 4. Při nehodě na dálnici došlo ke zraněním.
5. Ti studenti se chtějí vyhnout povinnostem. 6. Hladina řek stoupla kvůli dešťům. 7. Musíme se pojis
tit proti nemocem. 8. Ve volném čase dáváme přednost procházkám v přírodě. 9. Tohle pojištění potře
bujeme k cestám do zahraničí. 10. V tom domě mohou bydlet díky příspěvkům na bydlení.
5. 1. Řekl tu informaci všem přátelům. 2. Ředitel policie poděkoval čtyřem lidem. 3. Na dálnici dnes
ráno došlo ke dvěma nehodám. 4. Poruchu se podařilo odstranit několika technikům. 4. Minulý rok
došlo v Chile k osmi zemětřesením. 5. Dnes ráno nefungovala elektřina mnoha domácnostem. 6. V ne
děli došlo na českých silnicích k jedenácti zraněním a třem úmrtím. 7. Lékaři zachránili život oběma ři
dičům. 8. Hokejisté budou hrát na turnaji proti pěti týmům. 9. V poslední době došlo v našem domě
k devíti krádežím. 10. Nezisková organizace zajišťuje pomoc seniorům díky čtrnácti pracovištím.
6. 1. hlavním 2. nejbohatším 3. vytrvalým, rakouským (hornorakouským) 4. menším 5. mladým 6. váž
ným 7. slovenským 8. srbským 9. špatným 10. kontaktním
7. 1. Šli k přátelům, sousedům, příbuzným, sourozencům, známým.
2. Ti hokejisté budou hrát proti Kanaďanům, Rusům, Švýcarům, Slovákům, Čechům.
3. Sedli jsme si naproti mladým novomanželům, čínským turistům, hezkým dívkám, novým kolegyním,
starším cestujícím.
4. Přijeli jsme pozdě kvůli silným mrazům, velkým kolonám na dálnici, špatným silnicím, dlouhým
přestávkám řidičů, několikahodinovým zpožděním vlaků.
5. Dosáhli úspěchu díky výborným trenérům, častým tréninkům, novým tréninkovým metodám, dob
rým finančním podmínkám, bohatým zkušenostem.
8. 1. k 2. kvůli 3. proti 4. kvůli 5. naproti (proti) 6. proti 7. kvůli 8. naproti (proti) 9. ke 10. díky
9. 1. Naši hokejisté budou hrát se slovenskými hokejisty. 2. Kolony se tvoří na dálnici D1. 3. Mladí lidé
z Ústí nad Labem zachránili život řidiči kamionu. 4. Dělníci v Bangladéši bojují za lepší pracovní pod
mínky. 5. Poruchu elektřiny v Praze opravili technici v rozvodně na Chodově. 6. Tento rok se nezvýší
platy učitelů, policistů a hasičů. 7. Někteří důchodci mají problémy s dluhy. 8. Nezisková organizace
připravuje právní poradny pro důchodce a důchodkyně (pro seniory). 9. Cestující budou slyšet hudbu
ve stanicích metra. 10. Děti mohou přinést zvířatům ovoce a tvrdé pečivo.
10. Samostatný poslech z rádia nebo televize.

4. LEKCE B
1. 1. b) 2. a) 3. a) 4. c) 5. c) 6. b) 7. b) 8. a) 9. b) 10. c)
2. 1. J 2. E 3. G 4. B 5. I 6. D 7. A 8. F 9. H 10. C
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1. Závod začal v 7 hodin ráno. 2. Nejdříve bylo hezké počasí. 3. V 10:30 překvapila lyžaře sněhová
vichřice. 4. Kvůli špatnému počasí závod vzdali. 5. V boji s větrem a sněhem pokračoval jen Bohumil
Hanč z Jilemnice. 6. Během závodu potkává Hanč kamaráda Václava Vrbatu, ten mu půjčil kabát a če
pici. 7. Hančovi ale došly brzo ve špatném počasí síly. 8. V 13:45 našel Hanče jeho největší soupeř
Emerich Rath a snažil se ho zachránit. 9. Asi ve tři odpoledne přivezli Hanče do chaty, kde několik mi
nut nato zemřel. 10. Hančův kamarád zabloudil a také zemřel skoro ve stejnou dobu jako Hanč.
3. 1. C 2. E 3. A 4. B 5. D
4. 1. Dnes je chladno. 2. Na kurzu je veselo. 3. Venku je zataženo. 4. Je klidno. 5. V červenci je horko.
6. V Jemenu je sucho. 7. V místnosti je vlhko. 8. V úterý bude jasno. 9. V tomhle obchodě je draho.
10. Na ulici je hlučno.
5. Výlet do Jeseníků
1. Minulý měsíc jsme jeli na výlet do Jeseníků. 2. Bylo tam hodně sněhu. 3. Chtěli jsme si zalyžovat.
4. Když jsme ráno vyjeli, svítilo slunce a bylo jasno. 5. Teploměr ukazoval pět stupňů nad nulou.
6. Chvíli jsme lyžovali a pak se počasí rychle změnilo. 7. Začalo foukat a sněžit. 8. V 11 hodin nás pře
kvapila sněhová bouře. 9. Na nic jsme nečekali a vrátili jsme se do chaty u lanovky. 10. Bylo tam sice
plno, ale mohli jsme si tam dát teplý čaj a usušit mokré oblečení.
6. 1. začal 2. měli, bylo 3. začalo, překvapila 4. vzdali, pokračoval 5. potkal, půjčil 6. čekali 7. rozhodl
8. našel, se rozhodl 9. vydali se 10. snažili, zemřel
7. Včerejší ráno
1. když/jakmile, 2. zatímco 3. když 4. hned jak 5. když 6. dříve než 7. než 8. když/jakmile 9. jakmile/až
10. pak
8. 1. Než závodníci vyjeli, foukal mírný vítr. 2. Zatímco ráno bylo hezké počasí, před polednem přišla
sněhová bouře. 3. Když se počasí zhoršilo, závodníci vzdali. 4. Hanč nevěděl, že pořadatelé skončili
závod. 5. Když bylo kolem poledne, Hanč potkal kamaráda Vrbatu. 6. Vrbata přemlouval Hanče, ať se
vrátí do bezpečí. 7. Než se spolu rozloučili, Vrbata mu půjčit kabát a čepici. 8. Rozešli se, ale Vrbata
ztratil cestu. 9. Protože Hančovi také došly síly, zůstal ležet ve sněhu. 10. Jakmile závodník Rath našel
Hanče, snažil se Hanče (snažil se ho) zachránit.
10. k textu patří třetí obrázek

4. LEKCE C
1. 1. Muž č. 1 se seznámil s přítelkyní, když měl nehodu na motorce. 2. Žena č. 3 se seznámila s man
želem, když bydlela na koleji. 3. Muž č. 5 se seznámil s přítelkyní, když se nudil u počítače. 4. Žena č.
2 se seznámila s manželem, když tlumočila na strojírenském veletrhu. 5. Muž č. 3 se seznámil se ženou,
když při přednášce špatně viděl na tabuli. 6. Žena č. 1 se seznámila s přítelem, když pojišťovala nové
auto. 7. Muž č. 4 se seznámil s manželkou, když špatně zaparkoval auto u supermarketu. 8. Žena č. 5
se seznámila s mužem, když jí operoval dceru. 9. Muž č. 2 se seznámil s přítelkyní, když pomáhal její
rodině uklízet po povodních. 10. Žena č. 4 se seznámila s manželem, když mu dělala sekretářku.
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2. 1. Muži č. 1 poskytla pomoc žena, která šla náhodou kolem. 2. Ženě č.1 doporučil její bratranec po
jišťovacího makléře. 3. Muž č. 2 pomáhal po povodních jedné rodině a ta měla hezkou dceru. 4. –
5. Muž č. 3 neviděl při přednášce na tabuli a poprosil jednu studentku, aby mu půjčila poznámky.
6. Studentka půjčila mužovi č. 3 poznámky z fyziky. 7. Šéf ženě č. 4 denně psal a telefonoval z Prahy.
Nejprve pracovně, pak i osobně. 8. Mužovi č. 4 patřilo auto, které parkovalo před supermarketem.
9. Muž č. 5 napsal inzerát do internetové seznamky. 10. –
3. b) 1. Děti přinesly zvířatům ovoce a suchý chléb. 2. Muž poslal esemesku přítelkyni. 3. Václav
Vrbata dal Bohumilu Hančovi čepici a kabát. 4. Ministerstvo zvýšilo dávky nezaměstnaným. 5. Mladí
lidé poskytli první pomoc řidiči kamionu. 6. Zoologická zahrada nabídla dětem vstup zdarma. 7. Paní
Nováková přeložila řediteli smlouvu z italštiny. 8. Dopravní podnik zpříjemnil lidem cestu metrem.
9. Starosta popřál hezký nový rok obyvatelům obce. 10. Obchodní řetězce nabízely zákazníkům vá
noční dárky už od léta.
c) 1. Eva odpověděla Martině na esemesku. 2. Pojišťovací makléř poradil sestřenici s pojištěním bytu.
3. Dopravní podnik se omluvil cestujícím za zpoždění. 4. Student nerozuměl přednáškám z fyziky.
5. Šéf telefonoval sekretářce z Londýna. 6. Nájemník nezaplatil majiteli bytu nájemné za měsíc červen.
7. Český národní tým se představil fanouškům na zimním stadionu v Plzni. 8. Pacientka poděkovala
lékařům za záchranu života. 9. Řidič, kterému patřilo červené auto, nedal přednost tramvaji.
10. Tlumočnice tlumočila budoucímu manželovi jeho schůzku s důležitým zákazníkem.
4. 1. něho 2. mu 3. mu 4. mu … něm 5. ho (jej) 6. ním 7. ní … mu 8. jim 9. něho 10. jim
5. 1. Dva řidiči 2. Zahraniční turisté 3. Zvířata 4. Jeho rodiče 5. Lyžaři 6. Blondýnky 7. Kolegové
8. Cestující 9. Závodníci 10. Fotbalisté
6. 1. Zákazníkům 2. Nájemníkům 3. Tenistům 4. Studentům 5. Cestujícím 6. Automobilistům
7. Chlapcům 8. Firmám 9. Ženám 10. Zaměstnancům
7. a) 1. k nejbohatším evropským regionům. 2. k nejdůležitějším českým svátkům. 3. k hlavním cílům
nové vlády. 4. k nejslavnějším americkým herečkám. 5. k nejlepším lyžařům v českých zemích. 6. k nej
větším přírodním katastrofám moderní české historie. 7. k nejteplejším měsícům od roku
1880. 8. k jeho pracovním povinnostem. 9. K obětem této nehody 10. k nejsilnějším zemětřesením
v historii.
b) 1. … došlo v Praze k velkým povodním. 2. V tramvaji číslo 22 dnes došlo už ke dvěma krádežím.
3. … došlo ke dvěma menším zemětřesením. 4. … došlo k velkým protestům proti vládě. 5. Na roz
vodně v Chodově došlo k několika poruchám. 6. V tomto programu došlo k neznámým chybám. 7. …
došlo k několika důležitým událostem. 8. … dochází často ke změnám počasí. 9. Došlo k nějakým pro
blémům. 10. Nedošlo k žádným obětem.
8. 1. Nefungoval náš výtah. 2. Ministerstvo zvýší vaše stipendium. 3. Povodeň poškodila jejich garáž.
4. V téhle nemocnici operovali moji dceru. 5. Tomáš ztratil naše klíče. 6. Opravila jsem tvé chyby ve
cvičení. 7. Ten hasič zachránil jeho děti. 8. Odpověděl na její esemesku. 9. Šel pro naše obědy.
10. Jejich hosté nepřišli.
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4. LEKCE D
1. 1. známým 2. elektřina, dvěma 3. dobrým 4. příbuzným 5. velkým 6. oběma, jazykový 7. dovoleným,
čtyři 8. oběma 9. dvěma zraněným 10. dvěma důležitým
2. 1. Co jsi mu řekl? 2. Chvíli jsme si odpočinuli/odpočali. 3. Novákovi si sedli někam dopředu.
4. Poslechli jste si tu hudbu? 5. Petr si oblékl teplou bundu. 6. Pronajali jsme si chatu na víkend?
7. Kdy se Nataša začala připravovat na zkoušku z češtiny? 8. Jak ses rozhodl? 9. Prominuli jste jim tu
chybu? 10. Nezapomněl jsi, že máš psát test? 11. Co jsi jim nabídl? 12. Navrhli nám zajímavou slevu.
13. Teploty v noci klesly na nulu. 14. Ve dne teploty stouply na 15 °C. 15. Přijali jste jeho omluvu?
16. Turisté si prohlédli Karlštejn. 17. Kam si lehl? 18. Určitě si ničeho nevšiml. 19. Připomněli nám ty
události? 20. Váza spadla na zem.

TEST 4. LEKCE
1. 1. mokro 2. horko 3. bouřka 4. mrzlo 5. jasno 6. fouká 7. pršelo 8. vedro
řešení – KRKONOŠE
2. 1. kolonám 2. lidem 3. cvičením 4. platům 5. poruchám 6. krádežím 7. zvířatům 8. městům 9. cestu
jícím 10. zákazníkům – zákaznicím
3. 1. 7. února 2. místy mlhy 3. déšť nebo sněhové přeháňky 4. šest až deset stupňů 5. od jihozápadu až
západu 6. 4 až 8 metrů za sekundu 7. bude padat sníh 8. minus pět až minus dva stupně 9. od nuly do
pěti stupňů 10. v sedm hodin a třicet tři minut 11. v šestnáct hodin a padesát sedm minut

5. LEKCE A
1. 1. ordinace 2. dny 3. 39 4. bolí 5. špatně 6. neděli 7. obléknout 8. dvanáct 9. recept
3. 1. játra 2. ledviny 3. uši 4. krk 5. krev 6. dieta 7. rentgen 8. sanitka 9. lék 10. kosmetička
4. 6. Bolelo ho v krku. 15. Bylo mu špatně a nemohl jíst. 16. Byl unavený a chtělo se mu spát. 18. Měl
vysokou horečku, ale byla mu zima.
5. 1. Mrzelo ji, že se nemohli o víkendu vidět. 2. Nemohla přijet, protože byla nemocná. 3. Překvapilo
ji, že tam nebyl Honza. 4. Špatně jí začalo být ve čtvrtek. 5. Nic ji nebavilo, protože byla unavená.
6. K lékaři šla v sobotu ráno. 7. K praktickému lékaři nešla, protože se chtěla léčit sama. 8. V pondělí
musela znovu k lékaři, protože měla alergii na léky, které dostala v sobotu. 9. Pořádně ji štvalo, že mu
sela být doma. 10. Napadlo ji, že by mohli jet někam společně, až se uzdraví.
6. a) 1. Adamovi 2. Panu Benešovi 3. Martinu 4. Nemocnému 5. Oběma dětem 6. Kolegyni
7. Pacientům 8. Lékaře 9. Fotbalisty 10. Olze
b) 1. Adamovi bylo špatně a bolelo ho v krku.
2. Nemocného svěděla vyrážka na ruce.
3. Děti měly průjem a nechutnalo jim jíst.
4. Zdálo se nám, že jim bylo všechno jedno.

18

KLÍČ K CVIČENÍM V UČEBNICI

5. Potěšilo nás, že se vaše babička uzdravila.
6. Zuzaně bylo těžko od žaludku a zvracela.
7. Pacientku trápilo, že musela jít na operaci.
8. V místnosti bylo horko, ale Evě byla pořád zima.
9. Panu Novákovi vadilo, že bylo mnoho lidí v čekárně.
10. Paní Horákovou naštvalo, že musela dlouho čekat u zubaře.
7. 1. němu, mi/mně 2. mě, mě, mě 3. mi/mně, mě 4. mu 5. mi/mně, mě 6. mi/mně 7. mě, mi/mně
8. mi/mně 9. mi/mně, mi/mně, je 10. mi/mně
8. 1. Adamovi nebylo už 2 dny dobře a byl pořád unavený. 2. Bolelo ho v krku. 3. Bylo mu špatně od
žaludku a nemohl nic jíst. 4. Chtělo se mu zvracet. 5. Měl vysokou horečku. 6. V pondělí šel k dokto
rovi. 7. Lékař ho prohlédl a předepsal mu antibiotika. 8. Bral jednu tabletu vždy za dvanáct hodin.
9. Musel také hodně pít a odpočívat. 10. Za několik dnů mu bylo už lépe.
9. 1. J 2. I 3. G 4. B 5. H 6. A 7. F 8. E 9. D 10. C

5. LEKCE B
1. 1. ne 2. ne 3. ano 4. ano 5. ano 6. ne 7. ne 8. ano 9. ne 10. ano
2. 1. Lékař pacientce doporučil, že si má vzít prášek proti bolesti. … ať si vezme prášek proti bolesti.
… vzít si prášek proti bolesti. 2. Lékařka mi doporučila, že mám začít cvičit. … ať začnu cvičit. … cvi
čit. 3. Lékaři nám doporučují, že máme jíst více zeleniny. … ať jíme více zeleniny. … jíst více zeleniny.
4. Lékař ti doporučil, že máš jít na operaci. … ať jdeš na operaci. … jít na operaci. 5 Lékaři jim dopo
ručují, že mají přestat kouřit. … ať přestanou kouřit. … přestat kouřit. 6. Lékař mu doporučil, že má
spát 6 až 7 hodin denně. … ať spí 6 až 7 hodin denně. … spát 6 až 7 hodin denně. 7. Lékařka vám do
poručila, že si máte odpočinout. … ať si odpočinete. … odpočinout si. 8. Lékaři doporučují těhotným
ženám, že mají hodně spát. … ať hodně spí. … hodně spát. 9. Lékař jí doporučil, že má brát pravi
delně všechny léky. … ať bere pravidelně všechny léky. … brát pravidelně všechny léky. 10. Lékařka
Tomášovi doporučila, že má pravidelně sportovat. … ať pravidelně sportuje. … pravidelně sportovat.
3. a) 1. Lékař ti doporučil, aby ses vyhýbal/a místům, kde je hodně lidí. 2. Sestra pacientce zopako
vala, aby přišla za týden na kontrolu. 3. Lékař pacientovi řekl, aby se svlékl do půl těla. 4. Eva ti vo
lala, aby sis vzal léky. 5. Klára mi telefonovala, abych jí přinesl/a věci do nemocnice. 6. Kamarádi jim
připomenuli, aby si nezapomněli kartu pojištěnce. 7. Adam nás prosil, abychom nezačínali bez něho.
8. Lékařka mu poradila, aby jedl potraviny bohaté na vitaminy a minerály. 9. Babička vám napsala,
abyste jí pomohli s prací na zahradě. 10. Žádala jsem tě, aby ses rychle rozhodl/a.
b) 1. Lékaři dovolili pacientce, aby vstala z postele. 2. Radíme ti, aby ses pojistil u zdravotní pojiš
ťovny Victoria. 2. Manželka mi zakázala, abych to řekl Evě. 3. Psycholožka poradila Markovi, aby vy
pnul počítač a šel na procházku do přírody. 4. Odborníci nám doporučují, abychom vypili dva litry
vody za den. 5. Policisté nařídili lidem, aby odešli z budovy. 7. Doporučujeme vám, abyste si přečetli
nájemní smlouvu, než ji podepíšete. 8. Navrhujeme ti, aby sis pronajal/a ten byt. 9. Můj zdravotní stav
mi neumožňuje, abych zatím přijal/a vaši pracovní nabídku. 10. Všichni účastníci závodu se snažili,
aby zachránili Hanče.
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4. 1. Eva mě poprosila, abych jí koupil/a vitaminy v lékárně. 2. Lékař mi doporučil, abych
přestal/a kouřit. 3. V lékárně Adama upozornili, aby si bral ty prášky ráno před snídaní. 4. Zdravotní
sestra volala na Evu, aby nezapomněla ten recept. 5. Martina napsala kamarádkám, aby na ni počkaly
u polikliniky. 6. Stále ti říkám, aby sis trochu odpočal/a. 7. Martina nám navrhla, abychom jeli o ví
kendu někam společně na výlet. 8. Poslala jsem esemesku jedné známé, aby mi zavolala zítra večer.
9. Ředitel požádal sekretářku, aby ho objednala příští čtvrtek k zubaři. 10. Přítelkyně mi poradila,
abych nechodil/a zítra ráno do školy a šel/šla hned k doktorovi.
5. 1. zavolali 2. požádal 3. řekl 4. chtěl 5. uklidnil ho 6. doporučil 7. poradil 8. přikázal 9. zakázal
10. popřál
6. 1. Je nutné brát ty léky. 2. Je správné učit se česky. 3. Je důležité být zdraví. 4. Je špatné sedět celý
den u počítače. 5. Je vhodné obléknout si šaty. 6. Bude nejlepší odpočinout si. 7. Je potřeba vyřešit
naše potíže. 8. Je hloupé přijít pozdě. 9. Je možné nechat se očkovat proti chřipce. 10. Je nebezpečné
lézt na střechu.
7. 1. Bylo nutné, abych se rychle rozhodla. 2. Je vhodné, aby maminky kojily děti co nejdéle. 3. Bylo
nebezpečné, abys lezl na ten strom. 4. Není správné, abyste pili alkohol, když řídíte auto. 5. Bylo důle
žité, abychom se nechali očkovat. 6. Je zakázáno, abyste se tady koupali. 7. Je možné, abych vás
o něco poprosil/a? 8. Je naprosto nezbytné, abys zamkl/a vchodové dveře. 9. Bylo nejlepší, abyste
odešli. 10. Bylo už na čase, abychom si našli práci.
8. 1. Musíte jít na rentgen. 2. Je třeba mít kartičku pojištění. 3. Je povinné platit nájemné včas. 4. Je
zbytečné chodit na operaci. 5. Těhotné ženy mají povinnost chodit na prohlídky. 6. Darovat krev je
dobrovolné. 7. Je nutné požádat o příspěvek na bydlení. 8. Je potřebné koupit si nějaké vitaminy v lé
kárně. 9. Je naprosto nezbytné přijít zítra na kontrolu. 10. Je potřeba držet dietu.
9. 1. Lékaři nám doporučují, abychom pravidelně cvičili. 2. V lékárně nám poradili, abychom jedli
hodně vitaminů. 3. Naši kamarádi nás poprosili, abychom je vzali s sebou na výlet. 4. Přeju/Přejeme si,
abych/abychom udělal/a/i zkoušku. 5. Je potřeba, abys/abyste udělal/a/i večeři pro hosty. 6. Rodiče
mi/mně/nám nechtěli dovolit, abych/abychom šel/a/šli do kina. 7. Naši učitelé nás žádali, abychom
pilně studovali. 8. Policista mi/mně/nám nařídil, abych/abychom přešel/přešla/přešli na druhý chod
ník. 9. Je zbytečné, abychom opakovali stejné chyby. 10. Chtěl/a bych vám navrhnout, abyste přijeli na
návštěvu o víkendu.
10. 1. Nemůže v noci spát. 2. Přemýšlí o očkování proti chřipce. 3. Je těhotná a často ji bolí hlava.
4. Jejich dcera pomalu roste.

5. LEKCE C
1. 1. ramenou 2. neštovice 3. ušima 4. lokte 5. očima 6. prsou 7. rukou, nohou 8. plicích, játrech, led
vině 9. v kolenou 10. zády
2. 1. rukama, nohama 2. rukou 3. očima 4. ramenou 5. ušima 6. prsou 7. očí 8. nohou 9. koleny 10. ra
menou
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3. 1. oku 2. ruky 3. lokti, koleni/koleně 4. uchu 5. rameni 6. kolena 7. prsu 8. ruce, ramene, lokti 9. ne
mocnou nohou 10. nemocné ruce
4. 1. koleno – rameno – játra – žebro
2. bunda – košile – sukně – kalhoty
3. noviny – časopis – kniha – slovník
4. ret – zub – ústa – tvář
5. koruna – peníze – euro – dolar
6. viróza – angína – infarkt – neštovice
7. punčocháče – rukavice – bota – ponožka
8. brýle – krém – rtěnka – řasenka
9. okno – dveře – podlaha – strop
10. svátek – přestávka – prázdniny – víkend
5. 1. o víkendech, Vánocích, svátcích, sobotách, nedělích
2. kvůli poranění ramen, jater, ledvin, zad, nohou
3. před dvěma lety, narozeninami, Dušičkami, Velikonocemi, prázdninami
4. v nových šatech, botách, kalhotách, teplákách, punčochách
5. za jejich dveřmi, kamny, zády, dětmi, okny
6. s penězi, ušima, koleny, zuby, povodněmi
7. těch brýlí, lyží, léků, hodinek, plavek
8. kvůli nemocným očím, neštovicím, bolestem hlavy, lázním, masážím zad
9. na plicích, rukou, ústech, tvářích, prsou
10. na operaci srdce, lokte, obou rukou, obou kolen, očí
6. 1. Je třeba, aby dospělí brali maximálně 5 tablet za den. 2. Není dobré, aby se tablety nechránily
před světlem. 3. Je nutné, aby tablety byly na suchém a tmavém místě. 4. Není vhodné, aby se tablety
braly s jinými léky. 5. Nedoporučuje se, aby lidé, kteří užívají tablety, pili mléko. 6. Je nezbytné, aby se
žena, která kojí, poradila s lékařem. 7. Je zakázáno, aby těhotné ženy braly více než 2 tablety. 8. Je
nutné, aby těhotná žena brala stejnou dávku jako děti. 9. Když užíváte tablety, není možné, abyste
ráno dříve jedli. 10. Výrobce tablet doporučuje, abychom tablety zapili čistou vodou.
7. 1. Nařizuju vám, abyste chránil/a tento lék před světlem. 2. Radím ti, abys užíval/a ty léky ráno
nalačno. 3. Doporučuju/Doporučujeme vám, abyste zapíjeli Kroupovy tablety sklenicí vody.
4. Nedovoluju ti, aby sis bral/a víc než 5 tablet. 5. Žádáme vás, abyste vrátili léky, které už neuží
váte, do lékárny. 6. Upozorňuju tě, abys nedával/a dětem více než 2 tablety za den. 7. Přikazujeme
vám, abyste skladovali v suchu při teplotě kolem 20 °C. 8. Připomínám ti, aby sis nezapomněl/a vzít
každé ráno jednu tabletu. 9. Přeju si, aby ses brzo uzdravil/a. 10. Prosím vás, abyste se oblékl/a
a posadil/a.
8. 1. Věře Jandové 2. Vnučce 3. Petru Novotnému 4. Mamince 5. Františku Soukupovi 6. Synovi
7. Dceři 8. Markovi 9. Lence 10. Mně
9. 1. Optika je obchod, kde kupujeme brýle. 2. Chřipka je nemoc, kdy máme kašel a vysokou teplotu.
3. Porodnice je část nemocnice, kde se rodí děti. 4. Záchranka je sanitka, která poskytuje rychlou po
moc při úrazu nebo nemoci. 5. Gynekoložka je lékařka, která léčí ženy a ženské nemoci. 6. Kojenec je
malé dítě do jednoho roku. 7. Nemocenská jsou peníze, které dostávají lidé během nemoci. 8. Vyrážka
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jsou červené skvrny na těle. 9. Tableta je pevný kulatý lék, který užíváme, když jsme nemocní.
10. Recept je papír, s kterým jdeme od lékaře do lékárny.

5. LEKCE D
1. 1. dýchat, na prsou 2. s koleny 3. těžkých nohou, bolí, od kolene dolů. 4. mně, pod prsy 5. hýbat ra
meny 6. vašim prsům 7. zraněný, na rukou 8. drahý, do rukou 9. na nohou, strašné 10. s rukama
2. 1. nemocný s játry 2. nějakou, na zádech 3. plícemi 4. Viděla jsem, před vchodovými dveřmi 5. Co
jsi udělal, s penězi 6. k Vánocům 7. který, ústy 8. Jaké si mám vzít boty k teplákům … 9. Byla jsem,
s novými lyžemi, druhý den jsem se zranila. 10. K džínům
3. 1. abych 2. abyste 3. abys 4. abychom 5. aby ses 6. abychom 7. abys 8. abych 9. abych 10. abyste

TEST 5. LEKCE
1. 1. s očima 2. na lokti 3. s koleny 4. zad 5. ledvin 6. rameni 7. plicím (plícím) 8. žaludku 9. uších
10. játrech
2. 1. Zubařka Evě přikázala, aby dvě hodiny nejedla. 2. V lékárně mě upozornili, abych bral/a tablety
dvakrát denně. 3. Policista nařídil řidiči, aby ukázal řidičský průkaz. 4. Sestra mi připomenula, abych
šel/šla příští čtvrtek na rentgen. 5. Eva volala na Adama, aby si nezapomněl koupit nějaké vitaminy.
6. Lékař jim doporučil, aby začali pravidelně cvičit. 7. Babička chtěla, abychom si na výlet vzali svačinu.
8. Dvakrát jsem ti říkala, abys na mě počkal/a u polikliniky. 9. Lékárnice mi doporučila, abych si po
zorně přečetl/a příbalový leták u léku. 10. Tomáš vám telefonoval, abychom za ním přišli do nemocnice.
3. 1. paní brala léky dvakrát denně po jídle, dva ráno a dva večer. 2. se paní Nováková nechala očkovat
proti chřipce. 3. pan Horák přestal kouřit. 4. paní Černá zhubla. 5. chodila pravidelně na kontroly.
Minimálně jednou, ale nejlépe dvakrát za rok.

6. LEKCE A
1. 1. a) v 9. století 2. b) 7 fotbalovým hřištím 3. c) ve 20. století 4. c) nejdelším středověkým mostům
v Evropě 5. a) ze 14. století 6. c) 70 metrů 7. b) z 15. století 8. b) 6 synagog 9. b) v 16. století
10. a) radnici s orlojem
2. 1. Karlův most 2. Starý židovský hřbitov s náhrobkem rabbiho Löwa 3. katedrála svatého Víta,
Václava a Vojtěcha 4. Staroměstská radnice s orlojem 5. socha svatého Václava na Václavském náměstí
3. 1. Seznamte se s památkami Prahy. 2. Historie Pražského hradu začíná už v 9. století. 3. K posled
ním stavebním úpravám katedrály došlo až ve 20. století. 4. V prostorách kaple svatého Václava se na
chází kamenná socha svatého Václava. 5. Na obou koncích Karlova mostu jsou věže. 6. Mechanismus
orloje je významnou technickou památkou. 7. Z vrcholu Staroměstské radnice je hezký výhled na
město. 8. Na území Starého židovského hřbitova je kolem 12 tisíc hrobů. 9. V domech Pařížské ulice
jsou nejvyšší ceny nájmů v Praze. 10. S výkladem paní průvodkyně Markéty Holubové jsme byli velmi
spokojení.
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4. a) 1. s jejími 2. od jejích 3. na jejím 4. k jejímu 5. z jejího 6. v jejích 7. jejího 8. s jejím 9. jejího
10. k jejím
b) 1. jejím 2. jejímu 3. jejího 4. jejími 5. jejím 6. jejích 7. jejích 8. jejího 9. jejím 10. jejími
5. 1. u muzea, Karolina, infocentra, gymnázia, Rudolfina
2. soukromých rádií, nestátních muzeí, nákupních center, jazykových gymnázií, televizních studií
3. se studiem češtiny, s datem zkoušky, s vízem, se starým rádiem, s datovým centrem
4. z Tokia, Bornea, Poštovního muzea, centra Chodov, Atria na Žižkově
5. k obchodnímu centru, ke gymnáziu Jana Keplera, ke Klementinu, k Národnímu muzeu, k filmo
vému studiu Barrandov
6. o novém informačním centru, Židovském muzeu v Praze, studiu na Univerzitě Karlově, stipendiu
pro zahraniční studenty, dlouhodobém vízu
7. s důležitými fakty, s několika pražskými muzei, s novými antibiotiky, se statistickými daty o Praze,
s teplotními minimy a maximy v České republice
8. kvůli pracovním vízům, studiím na univerzitě, stipendiím v zahraničí, datům zkoušek, antibiotikům
9. v Národním muzeu, Rudolfinu, centru Černý most, Atriu na Žižkově, televizním studiu
10. o pražských muzeích, informačních centrech, sociálních stipendiích, konkrétních datech, čtyřletých
a osmiletých gymnáziích
6. 1. kolem tisíce korun 2. kolem dvaceti 3. kolem třiceti rodin 4. kolem dvou milionů korun 5. kolem
půl milionu návštěvníků 6. kolem devíti set korun 7. kolem deseti metrů 8. kolem pěti set věží 9. kolem
dvou tisíc lidí 10. kolem dvou set studentů
7. 1. Sídlem prezidenta republiky je Pražský hrad. 2. Významnou technickou památkou je Pražský or
loj. 3. Centrálním místem katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha je kaple svatého Václava.
4. Nejluxusnějším pražským bulvárem je Pařížská ulice. 5. Největším nestátním muzeem v České re
publice je Židovské muzeum. 6. Duchovním centrem židovské komunity je Staronová synagoga.
7. Historickou budovou Karlovy univerzity je Karolinum. 8. Nejstarším mostem v České republice je
Kamenný most v Písku. 9. Nejvyšší stavbou hlavního města Prahy je Žižkovská věž. 10. Desátým nej
bohatším regionem v Evropě je Praha.
8. 1. Nejkratší prohlídka Prahy je veteránem. 2. Žádnou nabídku nemůžete využít o Vánocích. 3. Víno
v ceně máte při prohlídce Prahy veteránem. 4. Oběd je v ceně prohlídky Prahy na lodi. 5. Průvodce ne
budete mít při prohlídce Prahy na lodi. 6. O půl šesté večer začíná prohlídka Prahy na kole. 7. Hudbu
můžete poslouchat při prohlídce Prahy na lodi. 8. Nejlevnější pro jednu osobu je prohlídka Prahy na
kole. 9. Na prohlídku lodí může jet maximálně 30 osob. 10. Slovo „veterán“ znamená v tomto případě
historické auto. Ale může to znamenat i člověka, který bojoval v nějaké válce.
9. 1. Je třeba, abyste se seznámili s pražskými památkami. 2. Doporučujeme vám, abyste si dopřáli od
počinek v některé z pražských restaurací 3. Navrhujeme vám, abyste si dali dobré české pivo.
4. Nabízíme vám, abyste ochutnali tradiční české speciality. 5. Bude nejlepší, abyste vyjeli výtahem na
věž Staroměstské radnice a podívali se na město. 6. Je důležité, abyste si prohlédli Karlův most.
7. Radíme vám, abyste se prošli Pařížskou ulicí. 8. Umožníme vám, abyste se projeli lodí po řece
Vltavě. 9. Je možné, abyste si objednali za nízkou cenu luxusní apartmá v našem hotelu. 10. Přejeme
si, abyste přemýšleli o naší nabídce.
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6. LEKCE B
1. 1. Je jí 100 let. 2. Ta vesnice se jmenuje Rakov. 3. Rodiče měli malé hospodářství. 4. Měla sedm sou
rozenců. 5. Pilo se mléko, vařily se polévky a jedl se chléb. 6. Chléb se sádlem a solí a buchty s mákem
nebo tvarohem. 7. Muselo se brzo vstávat a všechno se dělalo ručně, nebyly stroje. 8. Do školy chodila
jen do čtrnácti let. 9. Pomáhala rodičům a starala se o mladší sourozence. 10. Vdala se, tatínek one
mocněl a zemřel a maminka prodala hospodářství a přestěhovala se.
2. 1. Dříve se pracovalo od rána do večera, dnes je kratší pracovní doba, většinou 8 hodin. 2. Dříve se
chleba pekl doma, dnes se kupuje v obchodech. 3. Dříve se pralo prádlo v řece, dnes máme automa
tické pračky skoro v každé domácnosti. 4. Dříve se topilo jen dřevem, dnes se topí uhlím, plynem nebo
za pomoci elektřiny. 5. Dříve se chodilo do školy pěšky, dnes žáci dojíždějí autobusy nebo je vozí ro
diče osobními auty. 6. Dříve se nosila voda ze studny, dnes stačí otočit kohoutkem u vodovodu.
7. Dříve se maso jedlo jen v neděli, dnes se jí skoro každý den, i když to taky není dobře. 8. Dříve se
všechny práce dělaly ručně, dnes práci ulehčují stroje. 9. Dříve se doma více zpívalo, dnes lidé poslou
chají písničky v rádiu nebo na mobilu. 10. Dříve se hodně četlo, dnes se lidé dívají na televizi nebo
jdou do kina.
3. a) 1. Na poli jsme pěstovali obilí a brambory. Na poli se pěstovalo obilí a brambory. 2. Dělali jsme
z mléka tvaroh a prodávali ho na trhu. Z mléka se dělal tvaroh a prodával se na trhu. 3. Chovaly se
husy a kachny na prodej. 4. Na podzim se sklízelo ovoce. 5. Jen v neděli se jedlo k obědu maso.
6. K snídani se pilo mléko. 7. Vařili jsme jídla z brambor. Vařila se jídla z brambor. 8. V lese jsme sbí
rali houby a borůvky. V lese se sbíraly houby a borůvky. 9. Tehdy jsme nepoužívali mnoho strojů.
Tehdy se nepoužívalo mnoho strojů. 10. Kupovali jsme na trhu vejce. Kupovala se na trhu vejce.
b) 1. Na venkově se rychle stárlo a brzo umíralo. 2. V neděli se chodilo do kostela. 3. Na vesnici se
vstávalo brzo ráno. 4. Na poli se pracovalo od rána do večera. 5. Tancovalo a zpívalo se na zábavách
v hospodě. 6. Odpočívalo se jen o svátcích. 7. Večer se sedělo v kuchyni. 8. Dříve se spalo v jedné míst
nosti. 9. Před válkou se jezdilo vlevo. 10. Minulý rok se protestovalo proti nízkým platům.
4. 1. prodal se na trhu 2. konala se zábava v hospodě 3. šlo se do kostela 4. uvařilo se z nich jídlo
5. mohlo se vařit 6. bylo teplo 7. koupily se jiné věci 8. jedli jsme ji společně u stolu
9. sušilo se na louce 10. dělaly se další práce
5. 1. F 2. J 3. H 4. A 5. G 6. I 7. D 8. B 9. E 10. C
6. 1. z prasete, ze slepice, z kuřete, z jehněte, z telete 2. s oběma dětmi, děvčaty, štěňaty, vnoučaty,
dvojčaty 3. několik kachen, kuřat, hus, koťat, štěňat 4. o exotických zvířatech, morčatech, koních, my
ších, želvích mláďatech 5. s rajčaty, paprikami/paprikou, cibulí, česnekem, kuřetem 6. proti klíšťatům,
parazitům, komárům, vším, myším 7. k jeho praseti, psovi, teleti, koni/koňovi, zvířeti 8. o jejím vnou
četi, dítěti, koni/koňovi, psovi, zvířeti 9. kilo rajčat, pět kilo cibule, dvě kila jablek, tři kuřata, dvě koš
ťata 10. proti králíkům, divokým prasatům, drůbeži, hmyzu, dobytku
7. 1. štěně 2. tele 3. veš 4. králík 5. želva 6. ovce 7. myš 8. kočka 9. klíště 10. kůň
8. 1. chovali 2. pěstovali 3. vyráběla, nosila 4. pomáhat 5. staraly 6. chodily 7. sbírat 8. sklízet 9. odpo
čívat 10. chodili, chodili
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9. 1. ne 2. ano 3. ne 4. ano 5. ne 6. ano 7. ne 8. ano 9. jen částečně ano 10. ano
10. 1. Pane doktore, moc mě bolí záda. 2. Paní prodavačko, ty ceny jsou příliš vysoké. 3. Dnešní počasí
je velmi špatné. 4. Pane průvodčí, ve vagoně je vysoká teplota. 5. Pane číšníku, to jídlo je slané.
6. Pane majiteli, v jednom z bytů je velký hluk. 7. Pane řediteli, mám málo času. 8. Otevírací doba
banky mi nevyhovuje. 9. Pane starosto, v obci je nepořádek. 10. Paní kolegyně, mám nízký plat.

6. LEKCE C
2. 1. Mariánské Lázně 2. Mutěnice 3. Hory 4. Mariánské Lázně 5. Mariánské Lázně 6. Mutěnice
7. Hory 8. Hory 9. Hory 10. Mutěnice
3. 1. tradiční metodou 2. ovocnou pálenkou 3. všem návštěvníkům 4. z moravských specialit 5. na no
vých vinicích 6. bílého vína 7. výbornou specialitu 8. k celkové nabídce 9. v moderních apartmánech
10. pro věrné zákazníky
4. 1. ve vašich lázních. 2. do našich lázní 3. vaši specialitu 4. naše hrady a zámky. 5. naši hosté 6. k na
šemu lyžařskému středisku 7. do vašeho penzionu 8. našim hostům 9. na našem golfovém hřišti 10. po
celou dobu vaší návštěvy, vaše průvodkyně
5. a) 1. ve vašem penzionu 2. s vaším majitelem 3. o vašich požadavcích 4. vaši lyžařskou školu
5. z vaší produkce 6. ve vašem okolí 7. s vaší dcerou 8. proti vašemu plánu 9. z vašeho sklepa 10. váš
zájem
b) 1. naše vinařství 2. v naší obci 3. s našimi historickými památkami 4. naše hory 5. naši restauraci
5. do našich hor 6. našim kamarádům 7. pro naše hosty. 8. naši průvodci 9. k našemu penzionu
10. v našich příjemných barech
6. Město v Česku: České Budějovice, Kravaře, Napajedla, Otrokovice, Pardubice, Poděbrady, Teplice,
Vítkovice
Město v zahraničí: Atény, Antverpy, Benátky, Helsinky
Pohoří v Česku: Beskydy, Jeseníky, Krkonoše
Pohoří v zahraničí: Alpy, Himálaje, Pyreneje, Tatry
Stát nebo region: Čechy, Bermudy, Filipíny, Maledivy, Seychely
Souostroví: Antily, Bermudy, Filipíny, Maledivy, Seychely
7. 1. do Alp, Krkonoš, Beskyd, Jeseníků, Tater
2. v Mariánských Lázních, Luhačovicích, Poděbradech, Teplicích a Velichovkách
3. k Pardubicím, Českým Budějovicím, Napajedlům, Holešovicím, Nuslím
4. před Rokycany, Kravařemi, Vysočany, Senohraby, Dolními Počernicemi
5. nad Aténami, Benátkami, Pyrenejemi, Himálajemi, Seychelami
6. ve Vršovicích, ve Strašnicích, v Horních Měcholupech, ve Strančicích, v Říčanech
7. do Čech, Litoměřic, Strakonic, Klatov, Hranic
8. na Bahamách, na Seychelách, na Maledivech, v Pyrenejích, v Himálajích
9. k Svitavám, k Lounům, k Otrokovicím, ke Kralupům nad Vltavou, k Neratovicím
10. z Antverp, Dolomitů, Pardubic, Mariánských Lázní, Jeseníků
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8. 1. v Mutěnicích, po našich předcích. 2. z naší produkce. 3. k hostům 4. s vámi 5. při kterém si
ochutnáte 6. na našich vinicích. 7. k večeři 8. po celou dobu, se o vás bude starat 9. během vaší ochut
návky vína 10. na vaši návštěvu
9. 1. Navštivte 2. Ubytujte se 3. Upevněte si 4. Využijte 5. Zahrajte si 6. Zalyžujte si 7. Poznejte 8. uží
vejte 9. Zbavte se 10. Utečte
10. 1. Reklama nás zve do Mariánských Lázní. 2. Může trvat 3, 4 nebo 6 dnů. 3. Ubytovat se můžeme
v rodinném hotelu Dino. 4. Hotel se nachází přímo v centru města. 5. Hotelová restaurace nabízí tra
diční českou kuchyni. 6. V ceně jsou snídaně a večeře. 7. Večeři si můžeme vybrat ze tří jídel. 8. Dále je
v ceně relaxační masáž a vstup do městského bazénu. 9. Zdarma můžete používat wifi a parkoviště.
Hotel ubytuje i vaše malé psy. 10. Nabídka platí do 31. května.

6. LEKCE D
1. 1. před naším domem 2. naší otázce 3. k jejím narozeninám 4. Sešli jsme se s jejími dcerami. 5. z vaší
návštěvy 6. po jejích předcích 7. vaším autem 8. Byli jsme … s našimi dětmi. 9. ve vaší lyžařské škole
10. s vašimi památkami
2. 1. v datu 2. s vízy 3. se základními fakty 4. Chtěla jsem se zeptat … s ubytovacími stipendii 5. se
dvěma přirozenými centry 6. proběhla rádiem, televizí, internetem i novinami 7. s dětmi v několika al
bech 8. v malém, s pár obchody … a pár muzei 9. léčím se antibiotiky 10. s rajčaty

TEST 6. LEKCE
1. 1. Každý rok se jezdilo v srpnu k babičce na chalupu. 2. Na chalupě se žilo jinak než ve městě.
3. Brzo ráno se vstávalo. 4. Pak se šlo do studny pro vodu, protože tam nebyl vodovod. 5. Po snídani
se přineslo dřevo z lesa a začal se vařit se oběd. 6. Obědvalo se přesně v poledne. 7. Po obědě se tro
chu odpočívalo, četlo se nebo poslouchalo rádio. 8. Odpoledne se chodilo na houby nebo na borůvky.
9. Někdy se pracovalo na zahradě. 10. Večer se poslouchaly historky našich příbuzných.
2. 1. V muzeu. V Krkonoších. 2. Za Rudolfinem. Za Horními Počernicemi. 3. S dětmi. Se štěňaty.
4. O Karolinu. O Mariánských Lázních. 5. Z Tokia. Z Atén. 6. Směrem k Českým Budějovicím.
K Poděbradům. 7. Vší. Klíšťat. 8. O antibiotikách. O Pyrenejích. 9. Naproti informačnímu centru.
Naproti Atriu. 10. S kuřetem a rajčaty.
3. 1. našich 2. naší 3. naší 4. naší 5. našem 6. našich 7. vaší 8. vaší 9. našeho 10. vaši
4. 15. až 17. listopadu – od 9:00 do 17:00 – tři výstavní haly – slepice – holubi

7. LEKCE A
1. 1. Jela směrem k Dolní Lhotě. 2. To nevíme. 3. Nehoda se jí stala u lesa před Dolní Lhotou. 4. Eva
měla malou nehodu. 5. Zabrzdila, protože z lesa vyběhlo nějaké zvíře. 6. Není zraněná, nic se jí ne
stalo. 7. Ano, na autě je nějaká škoda. 8. Eva telefonuje Adamovi. 9. Adam má přijet k lipám za zatáč
kou za Horní Lhotou (k odbočce na Dobrou Vodu). 10. U cesty stojí lípy.
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3. 1. Kterou paní? 2. Které lidi? 3. Před kterým vchodem? 4. Proti kterému plánu? 5. Na konec které
ulice? 6. V kterém hotelu? 7. Za kterými stromy? 8. Před kterou hospodou? 9. V kterých zatáčkách?
10. Kolem kterého lesa?
4. a) 1. kolem toho rybníka 2. pod tím kopcem 3. naproti těm vysokým stromům 4. na té mapě 5. toho
pana doktora Nováka 5. k té křižovatce 6. na toho/ty chodce 7. na tom parkovišti 8. tou první ulicí
9. za těmi garážemi 10. přes tu řeku
1. kolem tohoto rybníka 2. pod tímto kopcem 3. naproti těmto vysokým stromům 4. na této mapě
5. tohoto pana doktora Nováka 5. k této křižovatce 6. na tohoto/tyto chodce 7. na tomto parkovišti
8. touto první ulicí 9. za těmito garážemi 10. přes tuto řeku
b) 1. v jedné pizzerii 2. u jedněch dveří 3. jednoho muže 4. s jednou kamarádkou 5. k jednomu stolu
6. za jednu hodinu 7. o jedněch prázdninách 8. do jednoho auta 9. o jednom zajímavém filmu 10. před
jedním obchodem
5. a) 1. ne tamtou ulicí. 2. v téhle kapse 3. ne vedle tamté paní 4. uprostřed téhle ulice 5. ne tamty
žluté 6. tihle lidé 7. ne v tamtom domě 8. téhle staré paní 9. ne za tamtěmi dvěma budovami. 10. do
těchhle dvou autobusů
b) 1. ne v tamhletěch před mostem. 2. tohohletoho pána 3. ne tamhletu tmavou košili 4. k tomuhle
tomu oknu 5. s tamhletím mužem 6. tahleta okna 7. k tamhleté budově 8. v těchhletěch pokojích 9. ne
tamhletím rychlíkem. 10. k těmhletěm dveřím
6. a) 1. Kam jede tenhle autobus? 2. Kde čeká taxi? 3. Odkud odjíždí ten vlak? 4. Kudy se vrátíte?
5. Kam si sednete? 6. Kudy půjdete? 7. Kde je ten hrad? 8. Kde má zastávku autobus? 9. Odkud při
jelo auto? 10. Kudy nic nejezdí?
b) 1. Kam pojedete? 2. Odkud přijelo to auto? 3. Kudy se vrátíte? 4. Kde budeme čekat? 5. Kam
spadlo to auto? 6. Kam si sedneme? 7. Odkud se musíme připojit? 8. Kam běželi? 9. Kde je ještě
místo? 10. Kudy se musíme dát?
7. a) 1. venku 2. dopředu 3. zprava 4. sem 5. tudyhle 6. dolů 7. odtamtud 8. zadem 9. tamhle
10. venku
b) 1. směrem od nádraží 2. před mostem 3. od hypermarketu. 4. daleko od Prahy 5. vystupoval z vlaku
6. na skříni 7. pod postelí 8. z velkého kopce 9. za dveře 10. z Českých Budějovic
8. Levý sloupec: nahoru, odsud zpátky, tudy, doprava
Pravý sloupec: vzadu, semhle, dole, blízko, naproti
9. A. 1. předem 2. vpředu 3. dopředu 4. zepředu
B. 1. zadem 2. dozadu 3. zezadu 4. vzadu
C. 1. nahoře 2. nahoru 3. vrchem 4. shora
D. 1. venku 2. zvenku 3. ven 4. dovnitř
E. 1. dolů 2. dole 3. spodem 4. zdola

7. LEKCE B
1. 1. protože jí vběhl do cesty pes. 2. protože se střetlo s hejnem hus a přestaly mu fungovat motory.
3. protože zůstala viset vysoko v horách kvůli poruše elektrického motoru. 4. protože byl opilý. (pro
tože před jízdou pil alkohol.) 5. protože vjel do křižovatky na červenou. 6. protože skočil po nedělní
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půlnoci pod vagon metra. 7. protože měla špatný technický stav a pasažéři zapálili deky a od nich
chytla motorová nafta a pak i celá loď. 8. protože autobus sjel do příkopu a převrátil se. 9. protože ři
diči havarovali kvůli sněhové přeháňce. 10. protože vjela na železniční přejezd právě ve chvíli, kdy
tudy projížděl osobní vlak do Kolína.
2. 1. Řidič kamionu řídil pod vlivem alkoholu, způsobil dopravní nehodu. 2. Řidič trolejbusu vjel do
křižovatky na červenou. 3. Loď s migranty se potopila kvůli špatnému technickému stavu a také proto,
že lidé na palubě zapálili oheň a loď začala hořet. 4. Cestující v letadle se zachránili díky pilotovi,
který přistál na řece Hudson. 5. Důvodem hromadné nehody na dálnici D1 byla sněhová přeháňka.
6. Na dálnici se srazilo asi padesát aut. 7. Majitelce psa hrozí pokuta a musí uhradit všechny náklady
na léčbu. 8. Důsledkem poruchy elektrického motoru muselo dojít k evakuaci cestujících a lanovka
stála asi dvě hodiny. 9. Za nehodu mohl opilý řidič kamionu. 10. Letadlo muselo přistát na řece, pro
tože po střetu s ptáky přestaly fungovat motory a letiště bylo daleko.
3. 1. Bylo málo sněhu, a proto vyjeli lyžaři už brzy ráno. 2. Bylo špatné počasí, a proto někteří závod
níci nedojeli do cíle. 3. Čtyři mladí lidé zachránili řidiče kamionu, a proto jim poděkoval ředitel poli
cie. 4. V Krkonoších po celý víkend pršelo, a proto hladina řeky Labe stoupla. 5. Na dálnici D1 se tvoří
kolony, a proto policie radí řidičům, aby se dálnici vyhnuli. 6. Adam měl vysokou horečku, a proto šel
na pohotovost. 7. V těch zatáčkách se stalo už několik vážných nehod, a proto musí řidič dávat pozor.
8. Potřebujeme si odpočinout, a proto pojedeme na víkend do Mariánských Lázní. 9. Můj syn začal
užívat Kroupovy tablety, a proto se jeho zdravotní stav rychle zlepšil. 10. Mám bolesti v zádech,
a proto musím pravidelně cvičit.
4. a) prudce zabrzdila 2. tam došlo k hromadné nehodě 3. jí vběhl do cesty pes 4. měl v krvi 3 promile
alkoholu 5. přistál 6. porouchal 7. zapálili deky 8. střetlo 9. nechala psa volně pobíhat 10. přišla sně
hová přeháňka
b) 1. se potopila 2. jsou nebezpečné 3. vběhl pes 4. policisté odebrali řidičský průkaz 5. sjela do pří
kopu 6. rozhodl přistát na řece Hudson 7. začala hořet 8. museli evakuovat všechny cestující 9. fungo
vala 10. musí zaplatit všechny výdaje na léčbu
5. a) 1. protože (kvůli tomu, že; poněvadž) byl opilý. 2. protože (kvůli tomu, že; poněvadž) byla nepo
zorná. 3. protože (kvůli tomu, že; poněvadž) byl na palubě oheň. 4. protože (kvůli tomu, že; poně
vadž) bylo hezké počasí, 5. protože (kvůli tomu, že; poněvadž) byla prudká sněhová bouře. 6. protože
(kvůli tomu, že; poněvadž) je nepříznivé počasí na trati. 7. protože (kvůli tomu, že; poněvadž) ji zavi
nil řidič trolejbusu. 8. protože (kvůli tomu, že; poněvadž) byl silný vítr. 9. protože (kvůli tomu, že; po
něvadž) byl porouchaný rozvaděč v Chodově. 10. protože (kvůli tomu, že; poněvadž) byly vytrvalé
deště.
b) 1. na nějakou dětskou nemoc. 2. k technické poruše. 3. kvůli husté mlze. 3. následkem rozsáhlého
požáru. 4. od vytrvalého deště. 5. z nešťastné lásky. 6. z důvodu vysoké rychlosti. 7. pro velkou bolest.
8. v důsledku vážné nehody. 9. vinou červnových povodní. 10. díky finanční pomoci.
8. 1. Jurij Gagarin vyletěl do vesmíru 12. dubna 1961. 2. Jeho raketa obletěla Zemi jednou. 3. Raketa
přeletěla Tichý oceán, Jižní Ameriku, Antarktidu, Atlantský oceán a Afriku. 4. Raketa začala brzdit
nad Angolou v Africe. 5. Gagarin slétl s padákem u města Engels v Saratovské oblasti 6. Při pražském
maratonu vyběhnou běžci ze Staroměstského náměstí. 7. Během trasy přeběhnou pětkrát nebo šestkrát
různé pražské mosty. 8. Pařížskou ulicí proběhnou dvakrát. 9. Libeňský okruh oběhnou také dvakrát.
10. Do cíle doběhnou z Libeňského okruhu Pařížskou ulicí.
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9. a) 1. vjela 2. vyjeli 3. objet 4. přijede 5. vyjíždí, přijede, odjede 5. obejděte, sejděte, přejděte, vejděte,
vyjeďte 6. půjdu 7. vjel, projížděla 8. sjel 9. obešli, vešli 10. vjíždí nebo přijíždí
b) 1. vyběhlo, vběhlo 2. vyletěl 3. seběhla 4. přeletěl 5. vyběhnout 6. proběhl 7. odlétá 8. přeletěla
9. obletěly 10. vbíhají nebo přibíhají
10. a) Nehoda se stala na křižovatce v obci Staňkov. b) Auto značky Audi vyjíždělo z místní komuni
kace na hlavní silnici. Po ní jelo auto značky Škoda Fabia. c) Zranily se tři osoby, jedna vážně. d)
Nehodu zavinil řidič Audi. e) Svědkem nehody byl řidič kamionu.

7. LEKCE C
1. Na letišti – 6; Na nádraží – 8; Na ulici v Praze – 3; V linkovém autobuse – 5; V letadle – 1;
V tramvaji – 4; V trolejbuse – 7; Ve vlaku – 2
3. a) 1. Kdo připravil program? 2. Kdo uklidil místnost? 3. Kdo tady zakázal parkovat? 4. Kdo zrušil
naši cestu? 5. Kdo rezervoval tohle místo? 6. Kdo vypnul automat na kávu? 7. Kdo změnil jízdní řád?
8. Kdo zranil řidiče autobusu? 9. Kdo zaplatil dluh? 10. Kdo uzavřel tuhle silnici?
b) 1. Kdo vypil tu kávu? 2. Kdo si pronajal ten byt? 3. Kdo si vypůjčil tu knihu? 4. Kdo umyl tu pod
lahu? 5. Kdo přeložil ten text do češtiny? 6. Kdo obsadil tohle sedadlo? 7. Kdo natřel tu lavičku?
8. Kdo zamkl ty dveře? 9. Kdo vyprodal ty papírové jízdní řády? 10. Kdo zhasnul to světlo?
4. a) 1. Naše místo je obsazené. 2. Jízdenka je zaplacená. 3. Oběd je snědený. 4. Nádobí je umyté.
5. Okno je otevřené. 6. Pivo v lednici je vypité. 7. Porucha je ohlášená. 8. Koláče jsou upečené. 9. Sklo
je rozbité. 10. Letenka je objednaná.
b) 1. Na chodbě je zhasnuto. 2. V knihovně je zavřeno pro nemoc. 3. Nebylo zjištěno, kdo zavinil ne
hodu. 4. V kuchyni je rozsvíceno. 5. Na dvoře je zamčeno. 6. V koupelně je uklizeno. 7. V ložnici je vy
luxováno. 8. Na všechny otázky nebylo odpovězeno. 9. Je zakázáno kouřit v kanceláři. 10. Už je roz
hodnuto.
5. 1. nebo vystoupíte z vlaku. 2. nebo způsobíte požár. 3. nebo se zraníte. 5. nebo budete uklízet celou
chodbu. 6. nebo nebudete moct řídit. 7. nebo zaviníte nehodu. 8. nebo se budete muset přestěhovat.
9. nebo si nesednete. 10. nebo ohrozíte další účastníky provozu i mě.
6. a) 1. Tady nesmíte parkovat. 2. Tady nemůžete zastavit. 3. Tady není dovoleno předjíždět.
4. Neotáčejte se. 5. Je zakázáno, abyste odbočil/a doleva. 6. Nesmíte používat mobilní telefon.
7. Zakazuju vám, abyste skákal/a do vody. 8. Nikdo vám nedovolil, abyste se tady koupal/a. 8. Není
možné, aby tu volně pobíhali psi. 9. Není dovoleno, abyste tady rozdělával/a oheň. 10. Nechoďte po
trávě.
b) Značky vodorovně zleva doprava: 1. D. Před výjezdem ze dvora. 2. F. V centru města. 3. J. V úseku,
kde není dobře vidět. 4. A. Na pěší zóně. 5. G. V jednosměrné ulici. 6. B. Na pracovišti. 7. E. V ba
zénu. 8. I. U rybníka. 9. H. V lese. 10. C. Na trávníku.
c) 1. Sem nesmíte vstoupit. 2. Tudy nesmíte přicházet k vlakům. 3. Tudy nesmíte projíždět. (Touto ko
munikací nesmíte projíždět.) 4. Nesmíte sbírat borůvky. 5. Nesmíte jít tímto směrem. 6. Nesmíte jezdit
tímto výtahem. 7. Tudy nesmíte procházet. (Těmito vraty nesmíte procházet.) 8. Nesmíte přecházet
přes koleje. 9. Tady nesmíte prodávat alkoholické nápoje. 10. Nesmíte plout na Vltavě.
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7. 1. Tady je zákaz parkování. 2. Při práci je zákaz pití. 3. Je zákaz nastupování do posledního vagonu.
4. Před nemocnicí je zákaz stání. 5. Na křižovatce je zákaz zastavení. 6. Na této ulici je zákaz odbočení
doprava. 7. Při zkoušce je zákaz používání mobilních telefonů. 8. Na silnici je zákaz hraní fotbalu.
9. V lese je zákaz sbírání hub. 10. V podnájmu je zákaz ubytovávání cizích osob.
8.
Nástup

Výstup

Otevřeno

Zavřeno

Vjezd

Výjezd

Zapnuto

Vypnuto

Příjezd

Odjezd

Rozsvíceno

Zhasnuto

Přílet

Odlet

Zablokováno

Odblokováno

Příchod

Odchod

Tlačit

Táhnout

Vstup

Výstup

Obsazeno

Volno

Vchod

Východ

Odemčeno

Zamčeno

Příjem

Výdej

Stisknout

Uvolnit

Prodej

Výkup

Úřední hodiny

Přestávka

Zákaz

Povolení

Dámy

Páni

9.
A: pokutu
B: místo

A: zpoždění
B: události
A: jinudy

A: křižovatce
B: semaforu

B: dopravní nehodě

A: zákaz

B: záchranku

10. 1. Došlo ke zpoždění vlaku. 2. Firma EFKO hledá zaměstnance do třísměnného provozu. 3. Jiřině
Kulhánkové se ztratil pes. 4. 7. července bude přerušena dodávka elektrické energie.

7. LEKCE D
1. 1. do té ulice 2. za těmi domy 3. za tím rybníkem 4. na téhle křižovatce 5. tamti lidé ... nejsem odsud
6. ta dvě okna v druhém poschodí … tam bydlí. 7. u té křižovatky … minulý týden 8. o tomhle 9. --10. na téhle cestě ... nějaké zácpy
2. 1. Půjdete touhle/tamtou ulicí pořád rovně až ke křižovatce. 2. Musíte projet těmihle/tamtěmi zatáč
kami až k odbočce na Vary. 3. Úřad práce je v téhle/tamté budově napravo, tady v té je pojišťovna.
4. Musíte přejít po tomhle/tamtom mostě a pak už uvidíte ten kostel. 4. Ta benzinka je hned za ves
nicí, hned jak vyjedete z téhle/tamté obce. 5. Musíte projít tímhle/tamtím parkem, ukážu vám to na
mapě. 6. Téhle/Tamté silnici je lepší se vyhnout, je to tady samá bouračka. 7. Tihle/Tamti kluci na mo
torkách tady jezdí až 120. 8. Já bych tahle/tamta auta a všechnu individuální dopravu zakázal. 9. Tady
půjdete do tohohle/tamtoho velkého kopce a na tomhle/tamtom velkém kopci už uvidíte tu cestu,
která vede do Lhoty. 10. Tahle/Tamta jízdenka je neplatná, musíte mně ukázat jinou.
3. 1. Bar je otevřený do dvou do rána. 2. Všechny obchody jsou už zavřené. 3. Tady jsou nějaké zapo
menuté kufry. 4. Můžete mi říct, kde je to napsané. 5. Tahle místa jsou vyhrazena pro invalidy, tady ne
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můžete stát. 6. Všechny lety do Frankfurtu jsou dnes zrušené. 7. Autobus do Brna je už obsazený.
8. Promiňte, tahle místa jsou rezervovaná. 9. Výtah je zablokovaný, musíme jít pěšky. 10. Tenhle byt je
už pronajatý, zavolám vám, až budu mít jinou nabídku.

TEST 7. LEKCE
1. 1. Od nádraží půjdeš tou/hle/tamtou ulicí směrem k tomu/hle/tamtomu mostu. 2. Přejdeš přes most
a hned za tím/hle/tamtím mostem zahneš doleva. 3. Půjdeš pořád rovně asi jeden kilometr podél té/
hle/tamté hlavní silnice. Na jejím konci uvidíš několik vysokých stromů. 4. Za těmihle/tamtěmi stromy
se dáš doprava. Je tam několik zatáček. 5. Projdeš těmi/hle/tamtěmi zatáčkami. 6. Když vyjdeš z těch/
hle/tamtěch zatáček, uvidíš napravo rybník. 7. Půjdeš pořád rovně kolem toho/hle/tamtoho rybníka,
až přijdeš ke křižovatce. 8. Na té/hle/tamté křižovatce se dáš doprava. 9. Asi dvě stě metrů za tou/hle/
tamtou křižovatkou uvidíš už ze silnice naši chatu. 10. Na tom/hle/tamtom místě tě budeme čekat.
2. 1. Ale ty dveře nejsou zamčené. 2. Ale ta jízdenka není zaplacená. 3. Ale to zařízení není vypnuté.
4. Ale ten čaj není vypitý. 5. Ale ten dort není snědený. 6. Ale to světlo není zhasnuté. 7. Ale ten spoj
není zrušený. 8. Ale to místo není obsazené. 9. Ale ta voda není vylitá. 10. Ale ta karta není ztracená.
5. Situaci odpovídá první obrázek.

8. LEKCE A
1. a) 1. Erika má ráda cizí jazyky a chce se zlepšit v češtině. 2. Igor chce v České republice studovat
a chce poznat Prahu. 3. Silvia potřebuje lépe komunikovat se zaměstnanci své firmy. 4. Tom chce od
stranit bariéru mezi českými lidmi a sebou a chce poznat českou kulturu. 5. Irina se do Česka vdala
a chce se lépe domluvit se svými příbuznými. 6. Bob se rád učí cizí jazyky. 7. Natalia si chce zvýšit kva
lifikaci v práci. 8. Alberto se chce domluvit se svou dcerou. 9. Lan chce získat občanství a musí složit
zkoušku na úrovni B1. 10. Eusebio si chce v Česku budovat kariéru.
b) 1. Natalia 2. Igor 3. Alberto 4. Tom 5. Irina 6. Erika 7. Bob 8. Eusebio 9. Silvia 10. Lan
2. 1. Eva se učí, aby udělala zkoušku z angličtiny. 2. Tom a Irina pospíchali, aby nepřišli pozdě na vy
učování. 3. O víkendu pojedeme na výlet, abychom navštívili Krkonoše. 4. Musím se podívat do slov
níku, abych věděl/a, co znamená tohle slovo. 5. David přijel do České republiky z Kamerunu, aby tady
studoval informatiku. 6. Poslouchej pozorně, abys tomu rozuměl/a. 7. Napište si to číslo, abyste ho ne
zapomněl/a/i. 8. Martina si ode mě půjčila peníze, aby si koupila nové kolo. 9. Zastavili jsme u benzi
nové pumpy, abychom se zeptali na cestu. 10. Chci jet do Mariánských Lázní, abych si zahrál/a golf.
4. Možné odpovědi
1. Bob se přihlásil do kurzu češtiny, protože se rád učí jazyky. …, aby se naučil něčemu novému.
2. Sekretářka mi napsala e-mail, protože jsem zapomněl/a přijít na sjednanou schůzku. …, abych při
nesl/a nějaké dokumenty. 3. Herečka Nelly Kaufman přijela do Prahy, protože natáčí nový film. …,
aby poznala Prahu. 4. Paní Jandová užívá Kroupovy tablety, protože měla různé vyrážky a padaly jí
vlasy. …, aby se zbavila všech bolestí. 5. Koupili jsme si nové auto, protože to staré už špatně jezdilo.
…, abychom mohli jezdit i do zahraničí. 6. Ten byt v centru města si chci pronajmout, protože je
blízko mého pracoviště. …, abych mohl/a do práce chodit pěšky. 7. Mnoho lidí jezdí v zimě na hory,
protože rádi lyžují. …, aby si odpočinuli v klidné přírodě. 8. Do Brna chci jet vlakem, protože je to po
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hodlnější. …, abych nemusel/a jít dlouho na autobusové nádraží. 9. Pilot přistál s letadlem na řece,
protože se porouchaly motory. …, aby zachránil cestující. 10. Martina pozvala kamarády k sobě na
chalupu, protože s nimi chtěla strávit víkend. …, aby si o víkendu popovídali.
5. 1. Už jsem se byl/a zapsat, zapiš se i ty. 2. Už jsem ho byl/a zavřít, zavři ho i ty. 3. Už jsem jim byl/a
pomoct, pomoz jim i ty. 4. Už jsem si je byl/a koupit, kup si je i ty. 5. Už jsme si byli zalyžovat, zaly
žujte si i vy. 6. Už jsem je byl/a zamknout, zamkni je i ty. 7. Už jsme se byli podívat, podívejte se i vy
k nám. 8. Už jsme je byli poslat, pošlete je i vy. 9. Už jsme si ho byli přečíst, přečtěte si ho i vy. 10. Už
jsme si ji byli sníst, snězte si ji i vy.
6. a) 1. Choďte na procházky, ať máte více pohybu. 2. Oblékni si kabát, ať nejsi nemocná. 3. Jeďte do
Prahy, ať se projdete po Židovském městě. 4. Vyhněte se dálnici D1, ať nemusíte stát v koloně.
5. Zaplať včas školné, ať můžeš navštěvovat kurz češtiny. 6. Zopakujte si 7. lekci, ať napíšete kontrolní
test bez chyb. 7. Napiš mu vzkaz, ať ví, kde jsi. 8. Doprovoďte ji domů, ať se nebojí. 9. Pojeďme do
lázní, ať si trochu odpočineme. 10. Nechte se očkovat proti chřipce, ať ji nedostanete.
b) 1. Lan chce udělat zkoušku na úrovni B1, a proto se přihlásila do kurzu. 2. Alberto se chce scházet
s dcerou, a proto se učí česky. 3. Aleš chce, aby ho nebolela záda, a proto musí cvičit. 4. Chci dobře vi
dět na tabuli, a proto nosím brýle. 5. Studenti se chtějí domluvit, a proto chodí do kurzu. 6. Chci mít
vyšší plat, a proto chci změnit zaměstnání. 7. Chtěli jsme si koupit víno přímo ze sklepa, a proto jsme
jeli do Mutěnic. 8. Chceme zlepšit životní prostředí v naší obci, a proto třídíme odpad. 9. Natalia chce
udělat zkoušku, a proto opakuje. 10. Nechtěl jsem vás rušit, a proto jsem tam nešel.
7. 1. F 2. E 3. H 4. A 5. C 6. I 7. J 8. G 9. D 10. B

8. LEKCE B
1. 1. b) 2. c) 3. b) c) 4. c) 5 b) 6. c) 7. b) 8. c) 9. a) 10. c)
2. 1. vašeho. 2. vaší 3. vašim 4. vaší 5. vaši 6. vašem 7. vašimi 8. vaší 9. vašich 10. vašeho
3. a) 1. tvými 2. tvé 3. tvou 4. tvou 5. tvým 6. tvých 7. tvému 8. tvého 9. tvého 10. tvém
b) 1. mé 2. mého 3. mé 4. mému 5. mém 6. mé 7. mým 8. mé 9. mými 10. mou
4. a) 1. 1/3 hodiny trvá 20 minut. 2. 3/10 metru je 30 centimetrů. 3. 3/4 z 800 Kč je 600 Kč. 4. 1/6 dne
jsou 4 hodiny. 5. 4/5 z jedné tuny je 800 kilogramů. 6. 1/2 metrického centu je 50 kilogramů. 7. 1/100 ki
logramu se jmenuje 1 dekagram. 8. 1/1000 metru se jmenuje 1 milimetr. 9. 1/1 000 000 tuny se jmenuje
1 gram. 10. Firma Astro z Kypru zaplatila za svou část domu na Václavském náměstí 20 milionů Kč.
5. 1. 168

2. 45

3. 4

4. 125

5. 200

6. 420

7. 625

8. 19

9. 1,125

10. –

6. 1. přímka 2. trojúhelník 3. koule, nebo kruh 4. čtverec 5. kruh, nebo kružnice s poloměrem 6. válec
7. krychle 8. obdélník 9. kužel 10. jehlan
7. a) 1. Druhá nejlepší známka ve škole 2. Čísla tramvají, autobusů nebo trolejbusů 3. Tisíc korun
4. Druh piva 5. Číslo sedm 6. Běžecká dráha 400 metrů 7. Věk 80 let 8. Velikost oblečení 9. Všechny
hory vyšší než 8000 metrů 10. Pozice zubu – sedmý zub od středu vpravo dole
b) 1. Třináctka nosí smůlu. 2. Mám u sebe jen dvoustovku. 3. Bydlím ve stopětce. 4. Teta bude slavit
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padesátku 5. Nejraději mám Plzeň dvanáctku. 6. Potřebuju boty osmičky. 7. Autobus třicítka bude mít
od 1. dubna nový jízdní řád. 8. Chceme se zúčastnit sedmdesátky na lyžích v Krkonoších. 9. Závodu se
zúčastní asi stovka sportovců z celého světa. 10. I když nejvyšší hora Česka se nachází v Krkonoších,
největší počet tisícovek má Šumava.
8. 1. Délka – metr 2. Čas – sekunda 3. Teplota – kelvin 4. Hustota – kilogram na metr krychlový
5. Objem – litr 6. Rychlost – metr za sekundu 7. Výkon – watt 8. Napětí – volt 9. Tlak – pascal
10. Síla – newton
9. a) Možnosti:
Igor, Lan, Viktor, Nataša, Kim, Karima
Karima, Viktor, Nataša, Kim, Lan, Igor
Správné je tvrzení A: Karima seděla na kraji.
b) 1. 45 2. 6596 3. 1940 4. 36 5. 3
10. b) osmička – dvakrát – pětina – třetina – odmocnina – dvacítka – metr – třicítka – dekagram –
tlaku – MATEMATIKA

8. LEKCE C
1. Titulky 2. 1. 8. 3. 6.
2. a) 1. Abych mohl/a vypracovat ten text, potřebuju čas. 2. Abych mohl/a složit zkoušku, potřebuju
ovládat češtinu na úrovni B1. 3. Abych mohl/a přeložit tohle slovo, potřebuju překladač. 4. Abych
mohl/a napsat žádost, potřebuju klid. 5. Abych mohl/a vyplnit ten dotazník, potřebuju propisku.
6. Abych mohl/a prokázat vážné důvody, potřebuju neschopenku od lékaře. 7. Abych mohl/a zaplatit
poplatek, potřebuju účet v bance. 8. Abych mohl/a zjistit výsledky zkoušky, potřebuju identifikační
kód. 9. Abych mohl/a řešit ten problém, potřebuju se domluvit s partnerem/partnerkou. 10. Abych se
mohl/a přihlásit na zkoušku, potřebuju vyplnit formulář na internetu.
b) 1. Abych se mohl/a připravovat na zkoušku, potřebuju učebnici češtiny. 2. Abych mohl/a platit /
zaplatit, potřebuju číslo účtu. 3. Abych mohl/a studovat, potřebuju učební pomůcky. 4. Abych mohl/a
poslouchat, potřebuju CD s poslechovými texty. 5. Abych se mohl/a nechat identifikovat, potřebuju
cestovní pas. Aby mě mohli identifikovat, potřebuju cestovní pas. 6. Abych se mohl/a zapsat do kurzu,
potřebuju přihlášku. 7. Abych mohl/a opravit to slovo, potřebuju gumu. 8. Abych mohl/a dobře ko
munikovat s pojišťovnou, potřebuju umět dobře česky. 9. Abych si mohl/a prohlédnout muzeum, po
třebuju vstupenku. 10. Abych mohl/a jet metrem, potřebuju jízdenku.
3. 1. K zaplacení poplatku potřebujete mít dost peněz na účtu. 2. K úspěšnému vykonání zkoušky mu
síte ovládat češtinu alespoň na úrovni B1. 3. K podání žádosti o stipendium je třeba vyplnit tento for
mulář. 4. Potřebuju tlumočníka k vyřízení nějakých záležitostí na finančním úřadě. 5. Tohle cvičení je
vhodné k zopakování učiva ke zkoušce. 6. K zjištění výsledku přijímací zkoušky si musíš zapamatovat
tohle heslo. 7. K přeložení téhle věty jsem musel použít překladač. 8 K dosažení našeho cíle musíme
hodně pracovat. 9. Tento lék si můžete vzít k rychlému zmírnění bolesti. 10. Nemám sílu k vyřešení to
hoto matematického příkladu.

33

KLÍČ K CVIČENÍM V UČEBNICI

4. a) 1. K telefonování a posílání esemesek. 2. Lyže k lyžování a brusle k bruslení. 3. K měření teploty.
4. K mytí. 5. K čištění zubů. 6. K vysoušení vlasů. 7. K nakupování. 8. K česání. 9. K řezání, krájení,
mazání. 10. K odemykání a zamykání.
b) 1. Myčka nádobí. 2. Sporák nebo mikrovlnnou troubu. 3. Řidičský průkaz. 4. Sprcha. 5. Nábytek –
skříně, stoly, židle, křesla, postele, kuchyňskou linku, pračku, ledničku a mnoho dalších věcí. 6. Knihy,
sešity, tužky, propisky. 7. Žehlička. 8. Někdo tišicí léky, někdo uklidňující hudbu, někdo jen chvíli ti
cha. 9. Knihy a časopisy. 10. Smetáček, lopatku a odpadní koš.
5. 1. K vygumování nesprávného řešení. 2. K zopakování učiva. 3. K přihlášení se na zkoušku.
4. K odložení věcí. 5. K rozřazení studentů do kurzů podle úrovně. 6. K přijetí studentů ke studiu.
7. K zvyšování kvality testování. 8. K parkování v blízkosti školy. 9. K uhašení požáru v budově školy.
10. K umístění do učebny nebo do kanceláře.
6. 1. To je věc, která slouží k praní. 2. To je věc, která slouží k odkládání různých předmětů. 3. To je
přístroj, který slouží k šití. 4. To je věc, která slouží k čištění. 5. To je přístroj, který slouží k holení.
6. To je doba, která slouží (je nutná) k čekání. 7. To je auto, které slouží k testování. 8. To jsou údaje,
které slouží k přihlašování. 9. To je papír, který slouží k objednání (k objednávání). 10. To je papír,
který slouží k pečení.
7. 1. To je automat, který používáme při přípravě kávy. 2. To jsou peníze, které používáme na nákup
školních pomůcek. 3. To je láhev, kterou používáme při pití. 4. To je tužka, kterou používáme při kres
lení. 5. To je jídlo, které jíme při cestování. 6. To je práce, kterou děláme s radostí a pro potěšení své
i druhých. 7. To je přihláška, kterou potřebujeme k přihlášení se ke zkoušce. 8. To jsou pomůcky, které
potřebujeme při studiu. 9. To je byt, který používáme k pronájmu 10. To je text, který potřebujeme
k poslechu.
8. 1. Proč cestujete po České republice? 2. K čemu slouží nahrávka na CD. 3. Proč jste přijel do České
republiky? 4. K čemu je dobré sednout si dopředu? 5. Na co jsou ty knihy? 6. Proč udělal tu zkoušku?
7. K čemu jsou ty papíry a na co je ta guma? 8. K čemu je potřebný čas 60 minut? 8. K čemu se hodí
tyhle cvičné testy? 9. Na co je tento přístroj? 10. Proč byli na horách?
9. 1. má 2. ověřuje 3. seřadit 4. uslyšíte 5. se skládá 6. tvořit 7. vyplňují 8. pokračuje 9. domluvit
10. zjistíte

8. LEKCE D
1. 1. webové stránky … mým (svým) známým 2. mým rodičům 3. s tvými kamarády 4. o mém oboru
5. k tvým šedesátinám (šedesátým narozeninám) 6. mé spolužačky 7. kvůli mému studiu 8. tvého uči
tele matematiky 9. mých oblíbených 10. z mé strany
2. 1. Není chytrý. 2. Když začínal pracovat, podnikat, nic neměl. 3. Oba jsou stejní. Mají stejné nedo
statky. 4. Třídí hodně. 5. Ukradl to. 6. Povedlo se mu více věcí, akcí najednou. 7. Je to stále horší
a horší. 8. Přišel na poslední chvíli. Už moc času nezbývalo. 9. Kdo šetří, má dostatek. 10. Nejraději by
šel jinam. Něco mu hodně vadí.
3. 1. Adam nalil víno do sklenice o obsahu dvou decilitrů. 2. Její dcera chodí do osmé třídy. 3. Kvitová
skončila na čtvrtém místě světového žebříčku tenistek. 4. V Nýřanech dnes ráno hořelo auto Škoda 105.
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5. Silnice číslo sedmatřicet (třicet sedm) z Pardubic do Hradce Králové je uzavřená. 6. Devadesátá léta
minulého století, to byla skvělá doba. 7. Auto ujíždělo policistům rychlostí 200 km za hodinu. 8. Bydlí
v deváté čtvrti (v Praze IX.) v Kolbenově ulici. 9. Dívá se na sportovní pořady na čtvrtém programu
televize. 10. Naši fotbalisté opět prohráli se Slovanem Liberec.
4. 1. paní učitelka 2. matematika 3. angličtina 4. domácí úkol 5. průmyslová škola 6. biologie 7. gy
mnázium 8. stipendium 9. studium medicíny 10. laboratorní práce

TEST 8. LEKCE
1. 1. naše 2. tvé 3. tvého 4. tvým 5. naší 6. našich 7. naši 8. našim 9. naší, tvou 10. naše, tvému
2. 1. Abych mohl/a překládat. 2. Abych mohl/a odemykat a zamykat. 3. Abych mohl/a opakovat učivo.
4. Abych mohl/a poslouchat poslechové texty. 5. Abych si mohl/a čistit zuby. 5. Abych mohl/a jíst po
lévku. 6. Abych mohl/a vyhodit odpad. 7. Abych získal/a občanství. 8. Abych mohl/a komunikovat
s lidmi, protože ještě nerozumím dobře. 9. Abych mohl/a jezdit do práce a na výlety. 10. Abych mohl/a
koupit různé věci.
5. 1. Mohou pracovat v oboru informačních technologií. 2. Platí se 29 900 korun za jedno pololetí.
3. Ve škole jsou nadstandardní podmínky ke studiu. 4. Škola hledá zájemce o studium. 5. Přijímací
zkoušky se skládají z testu z matematiky a testu studijních předpokladů.

9. LEKCE A
1. 1. Hledá práci v Praze a místo, které inzerát nabízí je podobné tomu, kde teď pracuje. 2. Rozhodla
se přestěhovat ke svému příteli do Prahy. 3. Za svou silnou stránku považuje vytrvalost. 4. Nosí s se
bou vždy svůj elektronický diář. 5. Ano, ráda se učí nové věci. 6. Nebude jí to vadit. 7. Mohla by na
stoupit na začátku příštího měsíce. 8. Pracovní poměr by rozvázala po domluvě se svým zaměstnavate
lem dohodou. 9. Ptala se, jak se daří firmě oslovit zákazníky. 10. Tereza dostane odpověď do týdne.
2. 1. její 2. jeho 3. tvůj 4. má (moje) 5. vaší 6. můj 7. jejich 8. naše 9. tvůj 10. váš
3. a) 1. ve své kanceláři 2. se svou prací 3. své pracovní místo 4. se svou sestřenicí Evou 5. o svých pro
blémech se svým vedoucím 6. se svými výsledky 7. svým přátelům ... o svém novém místě 8. ze své slu
žební cesty 9. od všech svých zákazníků 10. své manželce
b) 1. svůj 2. svou 3. svých 4. svou 5. svých 6. svým 7. svými 8. svých 9. svém 10. se svými
4. 1. své, její 2. svém, tvém 3. jeho, své 4. vaši, svou 5. své, jeho 6. svému, tvůj 7. své, mé 8. Jejich,
svými 9. naši, své 10. svém, má, mou
5. a) 1. Kdybych ztratil/a místo v práci, dal/a bych si inzerát. 2. Tereze by nevadilo, kdyby pracovala
přesčas. 3. Pokud bys udělal/a zkoušku z češtiny na úrovni B1, mohl/a bys požádat o české občanství.
4. Kdybys vyhrál/a v loterii, mohl/a by sis koupit byt. 5. Kdybyste užíval/a/i ty léky pravidelně, váš
zdravotní stav by se zlepšil. 6. Kdybych měl/a v práci problémy, řešil/a bych je s vedoucím. 7. Co by
Li a Wu dělali, kdyby je nepřijali na vysokou školu? 8. Kdybys neměl/a u sebe dost peněz, půjčil/a
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bych ti. 9. V případě, kdybyste neměl/a/i pracovní povolení, nemohl/a/i byste v České republice pra
covat. 10. Kdybych byla vytrvalá, naučila bych se dobře česky.
b) 1. Když budu mít čas, budu navštěvovat kurz češtiny. 2. Nebudeme se stěhovat do Prahy, když tam
nebudeme mít zajímavou pracovní nabídku. 3. Pokud si budeme moci vybrat, pojedeme na dovolenou
raději do Itálie než do Chorvatska. 4. V případě, že dnes skončíš dříve v práci, půjdeme odpoledne
spolu nakupovat. 5. Když to vedoucí dovolí, vezmu si zítra dovolenou. 6. Pokud Tereza nastoupí
v naší firmě, bude pracovat na stejné pozici jako v Brně. 7. Když budeš nemocný, nebudeš moct jet
s námi na tu služební cestu do Německa. 8. Když budou ve firmě Kordex hledat nové zaměstnance,
pošlu jim svůj životopis a motivační dopis. 9. Když budu nezaměstnaný, budu se muset registrovat na
úřadu práce. 10. Když nebudu umět dobře česky, nebudu moct v Česku studovat na vysoké škole.
6. a) 1. Když jsi unavený/unavená, tak si odpočiň. 2. Jestli máš hlad, tak se najez. 3. Jestliže chceš
něco dokázat, tak buď aktivní. 4. Když chceš pracovat v jiné firmě, tak se připrav na přijímací poho
vor. 5. Jestliže už máš zkušenosti s hledáním práce, tak mi pomoz napsat životopis. 6. Když říkáte, že
jste ukončil/a vysokoškolské studium, tak nám ukažte svůj diplom. 7. Jestliže u nás chcete pracovat,
tak se přihlaste v kanceláři. 8. Jestli máte nějaký dobrý návrh, tak si domluvte schůzku s ředitelem.
9. Když hledáte nové zaměstnání, tak čtěte inzeráty. 10. Jestli chcete, abychom vám odpověděli, tak
nám nezapomeňte poslat svou e-mailovou adresu.
b) 1. Kdyby bylo o víkendu hezké počasí, jeli bychom do Krkonoš. 2. Kdybych se chtěl/a učit česky,
zapsal/a bych se do kurzu. 3. Kdybyste u nás chtěli studovat, zeptali byste se v kanceláři školy.
4. Kdybyste chtěli získat speciální stipendium, rozhodli bychom o vaší žádosti na konci prvního roč
níku. 5. Kdyby ses chtěl připravit dobře na zkoušku z češtiny, mohl by sis prostudovat příručku se
cvičnými testy. 6. Kdyby měli dostatek peněz, koupili by si chatu. 7. Kdyby nestihli udělat všechno
včas, pracovali by přesčas. 8. Kdyby byl Adam nemocný, musela by mu Eva koupit léky v lékárně.
9. Kdybys potřeboval/a uklidit pokoj, pomohla bych ti. 10. Kdybyste přijeli v sobotu na návštěvu, byli
bychom rádi.
7. 1. Kdybych ho nepoužíval/a, nemohl/a bych přeložit některá slova. 2. Kdybych si ji nezvýšil/a, ne
mohl/a bych pracovat na lepší pozici. 3. Kdybych si ho nekoupil/a, nemohla bych už s tím starým jez
dit. 4. Kdybych ji neudělal/a, nezískal/a bych občanství. 5. Kdybych si je nepůjčil/a, nemohl/a bych si
koupit nový byt v centru města. 6. Kdybych necvičil/a, měl/a bych problémy se zdravím. 7. Kdybych
si je nepsal/a, všechno bych zapomněl/a. 8. Kdybych si ho nebral/a, byla by mi zima. 9. Kdybych ho
nerozvázal/a, nemohl/a bych pracovat na zajímavějším pracovním místě daleko odtud. 10. Kdybych se
nepřestěhoval/a, musel/a bych stále platit vysoké nájemné.
8. 1. Pokud by metro nejelo, šli bychom pěšky.
2. Kdyby Tereza nedostala to místo, zůstala by pracovat v Brně.
3. Když si Adam vezme auto, bude na letišti včas.
4. Kdybys uměl dobře česky, nepotřeboval bys žádného tlumočníka.
5. Jestli o víkendu bude hezky, pojedu na chalupu.
6. Nenapíšete-li ten test, nebudete moct pokračovat ve studiu.
7. Jestliže nepojedou na výlet, omluví se paní učitelce.
8. Když firma Kordex zvýší výrobu, bude potřebovat nové zaměstnance.
9. Kdyby ses přestěhoval/a, poslal/a bys nám svou novou adresa.
10. V případě, že máte dobrý prospěch z matematiky, podejte si přihlášku na naši školu.
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9. LEKCE B
1. a) Nejhorší je začátek – Stanovte si pevné termíny a jasné úkoly – Při práci potřebujete klid –
Pravidelnost – A co motivace?
b) 1. rad 2. začátku 3. seznam 4. nebezpečí 5. pochůzky 6. klid 7. úkoly 8. činnosti 9. odměna 10. vý
sledků
c) 1. začít. 2. pustíte 3. zvykněte si 4. zvládnout. 5. pokračujte 6. nepřerušujte 7. se odpojte 8. naučte
9. si vyberte 10. těšit
2. 1. každé činnosti 2. každý e-mail. 3. každému svému koníčku. 4. každým novým zaměstnancem.
5. každého toho úkolu 6. každého kolegu 7. každé kolegyni, která měla 8. každou novou zaměstnan
kyni. 9. každý klient 10. každé cvičení
3. 1. Všechny začátky jsou těžké. 2. U všech přijímacích pohovorů dostane uchazeč dotazník s dvaceti
otázkami. 3. Na soukromé škole informačních technologií dostaneš všechny učebnice zdarma.
4. Všichni účastníci zkoušky se musí ke zkoušce přihlásit prostřednictvím internetového formuláře.
6. Zeptali se všech uchazečů, za jak dlouho můžou nastoupit do práce.7. Vedoucí souhlasil se všemi
našimi návrhy. 8. Ředitel oznámil, že od 1. ledna firma zvýší plat všem zaměstnancům. 9. Před všemi
pohovory je vhodné si přečíst webové stránky firmy. 10. Musíte přemýšlet o všech odpovědích, když
vyplňujete dotazník.
4. a) 1. všemu, všemu 2. se vším 3. o všem 4. všechno 5. za všechno 6. všeho 7. všechno 8. o všem 9. se
vším 10. všeho
b) 1. veškerý/všechen 2. celé 3. každý 4. celý 5. celý 6. každý 7. veškeré/všechno 8. celou 9. všechno
10. celý
5. 1. Eusebio teď tráví víkendy učením se na certifikované zkoušky. 2. Začněte svůj den vyřízením ne
příjemných hovorů.3. Jen řešením více úkolů se dostanete do správného pracovního tempa. 4. Jazyk se
můžete naučit i čtením krátkých zpráv v češtině na internetu. 5. Tříděním odpadu šetříte životní pro
středí. 6. Odškrtnutím úkolů na seznamu zkontrolujete, jestli jste na nějaký úkol nezapomněli.
7. Odpojením se od sociálních sítí získáte najednou pro sebe více času. 8. Nejlépe si odpočinete spor
továním. 9. Spoléháním se na tlumočníky se česky nenaučíte. 10. Podepsáním pracovní smlouvy se sta
nete zaměstnancem naší firmy.
6. a) 1. Pustili jsme / Dali jsme se do psaní testu. 2. Vrhl se do pravidelného cvičení. 3. Pustila se /
Dala se do opakování na zkoušky. 4. Tomáš se dal do hraní golfu. 5. Dala jsem se / Pustila jsem se do
opravování vašich testů. 6. Firma Kordex se dala do přijímání nových zaměstnanců. 7. Eva se vrhla na
uklízení v bytě. 8. Dal jsem se do vyřizování pošty. 9. Obyvatelé Lhoty se vrhli do třídění odpadu.
10. Pustili jsme se do překonávání překážek.
b) 1. Přestaň s tím lenošením. 2. Přestaňte s tím lhaním při pohovorech. 3. Přestaňte s tím zbytečným
mluvením. 4. Přestaň s tím zbytečným povídáním s kolegy. 5. Přestaňte s tím telefonováním za jízdy
v autě. 6. Martino, přestaň s tím kouřením. 7. Přestaňte s tím braním těchhle léků. 8. Přestaňte s tím
vyhazováním odpadu do lesa. 9. Přestaň s tím zapomínáním a kup si elektronický diář. 10. Přestaňte
s tím vyplňováním toho dotazníku.
7. a) 1. Tereza pokračuje v hledání práce v Praze. 3. Pokračujeme ve zvyšování naší kvalifikace.
4. Adam pokračuje ve svém vzdělávání. 5. Pokračujeme v organizování přípravných kurzů k certifiko
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vaným zkouškám. 6. Pokračuju v užívání těch léků. 7. Novákovi pokračují v topení uhlím.
8. Pokračujeme v překládání vašich reklamních letáků do angličtiny. 9. Policisté pokračují ve vyšetřo
vání té nehody. 10. Pokračujeme v řešení těch problémů s projektem.
b) 1. Už mi přestaňte volat. 2. Už tady přestaňte čekat. 3. Už přestaňte jíst a pít. 4. Už mi přestaňte re
zervovat tu jízdenku. 5. Už jim přestaňte pronajímat tu kancelář. 6. Už přestaňte zamykat ty dveře do
dvora. 7. Už přestaňte posílat všechny nabídky. 8. Už nám přestaňte dodávat tohle zboží. 9. Už pře
staňte ztrácet svoje věci. 10. Už jim přestaňte pomáhat.
8. a) 1. Mám to přečteno 2. Máme skončeno. 3. Máme vypráno. 4. Mám rozsvíceno. 5. Mám uklizeno.
6. Mám to zjištěno. 7. Mám to uděláno. 8. Mám to nakresleno. 9. Máme to zaplaceno. 10. Máme to vy
zkoušeno.
b) 1. Ano, tu reklamní kampaň máme objednanou. Ano, máme ji objednanou. 2. Ano, tu práci mám už
odevzdanou. Ano, mám ji odevzdanou. 3. Ano, ten úkol mám napsaný. Ano, mám ho napsaný. 4. Ano,
to auto máme prodané. Ano, už ho máme prodané. 5. Ano všechna cvičení máme zopakovaná. Ano,
máme je zopakovaná. 6. Ano, ten dotazník mám vyplněný. Ano, už ho mám vyplněný. 7. Ano, všechny
potřebné zaměstnance máme přijaté. Ano, máme je přijaté. 8. Ano, tu rovnici máme vypočítanou. Ano,
máme ji vypočítanou. 9. Ano, ty problémy ve firmě máme vyřešené. Ano, máme je vyřešené. 10. Ano,
viníka nehody máme zjištěného. Ano, máme ho zjištěného.
9. 1. Žena chce podat výpověď. Našla si práci v obci, kde bydlí. 2. Ředitel firmy snižuje plat panu
Novotnému kvůli špatné kvalitě výrobků. 3. Žena si objednala tlumočnici, i když v životopise uvedla,
že anglicky umí. Musí se přihlásit do kurzu s rodilým mluvčím.

9. LEKCE C
1. a) Hodinový manžel právě opravuje plot, čistí koberec, seká zahradu, vyrábí poličku, vyměňuje žá
rovku, maluje koupelnu, montuje skříň, zapojuje pračku, odváží staré věci do sběru, instaluje sprchu.
b) Hodinový manžel může opravit plot, vyčistit koberec, posekat zahradu, vyrobit poličku, vyměnit
žárovku, vymalovat koupelnu, smontovat skříň, zapojit pračku, odvézt staré věci do sběru, instalovat
sprchu.
2. 1. a; 2. a; 3. b; 4. c; 5. c; 6. c; 7. b; 8. c; 9. c; 10. b
3. 1. Tyhle šaty mi nejdou vyprat. 2. Na všechny otázky v testu nešlo odpovědět. 3. Tohle okno nejde
zavřít. 4. Zatím nešlo dokončit náš projekt. 5. Dnes mi nepůjde vyřídit všechny pochůzky. 6. Nešlo mu
splnit ten úkol. 7. Nešlo jim zaměstnat všechny uchazeče o práci. 8. Nepůjde nám zaparkovat u banky,
je tam zákaz zastavení. 9. Nejde vám smontovat tu skříň? 10. Nepůjde nám ho kontaktovat telefonicky,
protože je v Číně.
4. 1. Je nábytek, který se dá smontovat. 2. Je úkol, který se nedá splnit. 3. Je vada u výrobku, která se
dá opravit. 4. Je podpis, který se nedá přečíst 5. Je překážka, která se dá překonat. 6. Je odpověď, která
se nedá přijmout. 7. Jsou sny, které se dají realizovat. 8. Je den, na který se nedá zapomenout. 9. Je
předmět, který se dá zvolit. 10. Je cíl, kterého se nedá dosáhnout.
5. 1. Uděláme tu práci tak, aby naši zákazníci byli spokojení. 2. Pověste ten obraz tak, abychom na něj
viděli z křesla. 3. Vyslovujte tak, aby vám Češi rozuměli. 4. Uklidíme vaši koupelnu tak, aby nikdo ne
viděl, že se tam něco opravovalo. 5. Studujeme tak, abychom udělali všechny zkoušky. 6. Oblékněte se
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tak, aby vám nebyla zima. 7. Sedněte si tak, abyste slyšeli poslechový text. 8. Pište tu žádost tak, aby ji
úřednice na úřadě práce přečetla. 9. Děláme práci tak, aby ji nikdo nemusel po nás opravovat.
10. Chováme se k přírodě tak, abychom chránili životní prostředí.
6. 1. G 2. C 3. H 4. A 5. I 6. J 7. D 8. B 9. E 10. F
7. a) 1. Když si chci dát opravit brýle, půjdu k optikovi. 2. Když se chci nechat ostříhat, půjdu k ho
liči. 3. Když si chci dát ušít svatební šaty, půjdu ke švadleně. 4. Když si chci nechat zasklít rozbité
okno, půjdu ke sklenáři. 5. Když si chci nechat upéct dort, půjdu k cukrářce. 6. Když si chci dát očko
vat psa, půjdu k veterináři. 7. Když si chci nechat ošetřit pleť, půjdu ke kosmetičce. 8. Když si chci dát
nakrájet maso na grilování, půjdu k řezníkovi. 9. Když si chci dát udělat plán na dům, půjdu k archi
tektovi. 10. Když si chci nechat sepsat svatební smlouvu, půjdu k notáři.
b) 1. Kdybych si chtěl/a vyměnit pneumatiky, jel/a bych do autoservisu. 2. Kdybych si chtěl/a půjčit
peníze na byt, šel/šla bych do banky. 3. Kdybych si chtěl/a půjčit nůžky na plot, šel/šla bych do půj
čovny nářadí. 4. Kdybych si chtěl/a vybrat peníze na nákup, šel/šla bych k bankomatu. 5. Kdybych si
chtěl/a nechat pojistit auto, šel/šla bych do pojišťovny. 6. Kdybych si chtěl/a koupit zájezd k moři, šel/
šla bych do cestovní kanceláře. 7. Kdybych chtěl/a poslat balík, šel/šla bych na poštu. 8. Kdybych si
chtěl/a dát vyčistit oblek, šel/šla bych do čistírny. 9. Kdybych si chtěl/a vypůjčit knihu, šel/šla bych do
knihovny. 10. Kdybych si chtěla dát upravit nehty, šla bych do nehtového studia.
c) 1. Abych se mohl/a přihlásit k sociálnímu pojištění, musím jít na úřad práce. 2. Abych mohl/a získat
rodný list, musím jít na matriku. 3. Abych mohl/a získat příspěvek na bydlení, musím jít na okresní
správu sociálního zabezpečení. 4. Abych mohl/a získat živnostenský list, musím jít na živnostenský
úřad. 5. Abych mohl/a zapsat společnost do obchodního rejstříku, musím jít/jet na krajský soud.
6. Abych mohl/a získat řidičský průkaz, musím jít na registr řidičů na městském úřadě. 7. Abych si
mohl/a nechat prodloužit trvalý pobyt, musím jít na odbor azylové a migrační politiky. 8. Abych
mohl/a oznámit krádež auta, musím jít na policii. 9. Abych mohl/a získat očkovací průkaz, musím jít
k praktickému lékaři. 10. Abych mohl/a zaplatit daň z příjmu, musím jít na finanční úřad.
8. Je nutné, aby pan Volf
3. platil důchodové pojištění za zaměstnance. 5. aby pan Volf ohlásil volnou živnost na živnostenském
úřadě. 6. platil dluhy svým dodavatelům. 7. platil daň z příjmů. 9. zapsal obchodní společnost na
soudě. 11. poskytoval zaměstnancům dovolenou. 13. platil zaměstnancům alespoň minimální mzdu.
16. uzavíral pracovní smlouvy se zaměstnanci. 17. řešil problémy se zákazníky. 18. posílal včas zaměst
nancům výplatu na účet. 19. vyplnil přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu.
Není potřeba,
1. aby si pan Volf koupil dodávku. 2. aby si pan Volf udělal certifikovanou zkoušku z angličtiny. 4. aby
si pan Volf vytvořil webové stránky. 8. aby si pan Volf udělal plán práce na každý měsíc. 12. aby pan
Volf platil zaměstnancům přídavky na děti. 14. aby si pan Volf pojistil svůj vlastní dům. 15. aby se pan
Volf radil s právníkem.
9. 1. Kdybych dokončil/a studium, nastoupil/a bych hned rád/a do zaměstnání. 2. Kdybych byl/a za
městnaný/zaměstnaná, musel/a bych dodržovat pracovní dobu. 3. Kdybych nastoupil/a do zaměst
nání, podepsal/a bych pracovní smlouvu. 4. Kdybych bydlel/a daleko, musel/a bych dlouho dojíždět
do práce. 5. Kdybych už zítra dostal/a výplatu, koupil/a bych si tenhle hezký svetr. 6. Kdybych ne
stihl/a práci dokončit včas, určitě bych musel/a pracovat přesčas. 7. Kdybych potřeboval/a odjet na tý
den na sportovní soutěž, musel/a bych požádat vedoucího o dovolenou. 8. Kdybych byl/a nemocný/

39

KLÍČ K CVIČENÍM V UČEBNICI

nemocná, musel/a bych odevzdat neschopenku. 9. Kdybych nebyl/a v práci spokojený/spokojená,
chtěl/a bych dát výpověď. 10. Kdybych ztratil/a práci, musel/a bych se přihlásit na úřadu práce.
10.
kolem domu – v domě
Smontujeme nábytek. – Vyrobíme nábytek ze dřeva a kovu.
Uklidíme sníh. – Uklidíme listí.
Postaráme se o všechna vaše domácí zvířata. – Postaráme se o vašeho psa.
Další 200 Kč. – Další 150 Kč.
do 50 km od sídla firmy – do 50 km od Opavy
na čísle 603 248 621 – na čísle 603 248 621 nebo na pevné lince 952 239 111
Naše služby si můžete také objednat v naší provozovně Olomoucká 254. – V naší provozovně
Olomoucká 254 dočasně objednávky nepřijímáme.
14 dnů v červenci – 14 dnů v srpnu
(25. a 26. prosince) – (25. a 26. prosince) a na Nový rok

9. LEKCE D
1. 1. jsem, s vámi, o svých problémech. 2. o své věci, jiného 3. ze svých 4. svými názory 5. svým dětem
6. ve své kůži 7. přes své značné staří, spolehlivé. 8. jsem, u svého okna 9. svému psovi a své kočce
10. ve svém autě
2. 1. ve svém nynějším zaměstnání 2. svůj vlastní dům. 3. svou žádost 4. svou e-mailovou adresu
5. svou živnost 6. na svůj pracovní pohovor 7. své peníze 8. za svými kamarády 9. svým autem. 10. na
svého psa
3. 1. Co by se stalo, kdybych neudělal zkoušku? 2. Kdybychom přišli pozdě, musíme se omluvit.
3. Kdybych přišla pozdě, vadilo by to? 4. Kdyby nejel vlak, šli bychom pěšky. 5. Kdybych neměla rodiče,
tak by mně nikdo ty peníze nedal. 6. Mohli jsme ti pomoct/pomoci, kdybys zavolala. 7. Co byste dělali,
kdybyste byli svědkem nehody? 8. Kdybych dostala dobrou známku, tak nikdy nevolám. 9. Byli bychom
spokojení, kdybychom tady mohli pracovat. 10. Jak bychom měli psát, kdybychom chtěli udělat zkoušku?
4. 1. všechno 2. všechnu 3. všechna 4. všichni 5. všem 6. všechny 7. všechno 8. s těmi všemi věcmi
9. všechen 10. všechny
5. 1. Uvařila a všechno prádlo vyprala. 2. Až smontujete tu pračku, tak mi řekněte. 3. Prosím tě ukliď,
než přijdeme. 4. Všechny lístky už jsme vyprodali. 5. Počkejte chvilku, za chvíli všechno vyřídíme.
6. Až tu knihu přečtu, dám ti ji. 7. Ten zájezd k moři jsme zaplatili už před čtyřmi měsíci. 8. Neodnášej
to kafe, ještě jsem ho nevypil/a. 9. Kdybych vypočítala všechny příklady, mohla bych už ten test ode
vzdat. 10. Volali nám, abychom zítra všechny smlouvy připravili.

TEST 9. LEKCE
1. 1. svém 2. svého, svým 3. své 4. svůj 5. --- 6. svou, svou 7. své 8. své 9. své 10. svým
2. 1. mohli byste se zeptat učitele. 2. Kdybys měl/a volno 3. mohli by se jít podívat na výstavu.
4. Kdybych se přestěhovala 5. mohl by použít překladač. 6. Kdybyste byli nezaměstnaní
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7. zatelefonovala bys nějakému řemeslníkovi. 8. Kdybych dělala zkoušku z češtiny 9. vzal/a byste si lék
proti bolesti. 10. Kdybych potřebovala obarvit vlasy
3. 1. Pan Vávra už nepije. 2. Už neplatím v hotovosti. 3. Hasiči už nehasí požár. 4. Paní Růžičková už
neřídí auto. 5. Už nestudujeme češtinu. 6. Už nechodím na červenou. 7. Už nemyjeme auto na dvoře.
8. Urbanovi už nečistí koberce. 9. Už nelžu. 10. Babička už nešije šaty pro Evu.
4. 1. čím, tím 2. než 3. tím, že 4. až 5. aby 6. ať 7. jakmile 8. že 9. pokud 10. a tak
5. Je možno vybrat
Firma 1. pověsí obraz 2. vymaluje byt 3. natře okna a dveře 4. uklidí v bytě i na zahradě 5. vymění žá
rovku 6. smontuje nábytek 7. položí koberec 8. zapojí domácí spotřebiče 9. opraví zámek u dveří a vy
mění klíče 10. namontuje bezpečnostní zařízení

10. LEKCE A.
1. a).
Člen rodiny

Vztah ke kultuře

Vztah ke sportu

Vztah k hudbě

Vztah k přírodě

Eva

ano

ano

ano

ano

Adam

ne

ano

ne

ne

Břetislav

ne

ne

ano

ano

Věra

ano

ne

ano

ne

Jakub

ano

ano

ano

ne

Tereza

ne

ano

ano

ne

2.
Eva

Adam

Břetislav

Věra

Jakub

Tereza

všichni

H

F

G

J

I

D

A

3. 1. první slůně, které se narodilo v pražské zoo 2. pavilon slonů, který byl otevřen / který se otevřel
v minulém roce 3. předměty, které se používají v domácnostech 4. výlet po vinařských stezkách, který
se koná / který konají ve Velkých Pavlovicích 5. film, který se promítá / který se promítal / který pro
mítají / který promítali na festivalu v Trutnově 6. jídlo, které nabízejí / které nabízeli / které budou na
bízet / které je nabízeno / které bylo nabízeno / které bude nabízeno / které se nabízí / které se nabí
zelo / které se bude nabízet na gastronomickém festivalu 7. derby mezi Spartou a Slavií, které se
dlouho očekávalo / které jsme dlouho očekávali 8. zvěř, kterou ulovili / kterou uloví / která byla ulo
vena / která bude ulovena / která se ulovila / která se uloví v místních lesích 9. jídlo z restaurací, které
jsou vybrané / které byly vybrané / které se vybraly 10. operní árie, které se zpívají / které se zpívaly /
které se budou zpívat / které zpívají / které zpívali / které budou zpívat na festivalu
4. a) 1. vybraná restaurace 2. věci používané v domácnosti 3. koupené vstupenky 4. připravovaná vý
stava 5. nabízený program 6. plánovaná návštěva 7. ochutnané jídlo 8. vypůjčená kniha 9. pronajímaný
byt 10. pozvaní hosté
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b) 1. rozbitý mobil 2. umyté nádobí 3. ušité šaty 4. zaplacené dluhy 5. pronajatý dům 6. vyčištěné boty
7. vytisknutá kopie 8. zamknuté (zamčené) dveře 9. uklizený pokoj 10. snědený oběd
c) 1. nabídnutá pomoc 2. ulovená zvěř 3. provedené opravy 4. zajištěné služby 5. opravené muzeum
6. podepsaná smlouva 7. odeslaná pošta 8. přerušené televizní vysílání 9. zapomenuté věci 10. ztracené
předměty
d) 1. nejoblíbenější herečka 2. nejdiskutovanější problém 3. nejprodávanější auto 4. nejnavštěvovanější
zámek 5. nejpoužívanější počítačové heslo 6. nejpřekládanější kniha 7. nejčtenější blog 8. nejpředepiso
vanější lék 9. nejobdivovanější fotbalista 10. nejdoporučovanější filmy
5. 1. sloni, kteří žijí v zoo 2. stromy, které kvetou 3. tabule, která informuje návštěvníky / tabule, které
informují návštěvníky 4. festival, který nabízí gastronomické zážitky 5. číšník, který přináší aperitiv
6. diváci, kteří sedí 7. hosté, kteří obědvají 8. dirigent, který řídí orchestr 9. operní sólisté, kteří zpívají
árie 10. auto, které parkuje před divadlem
6. a) 1. odjíždějící vlak 2. kojící žena 3. platící zákazníci 4. kvetoucí vinná réva 5. soutěžící sportovci
6. začínající zpěvačka 7. hořící dům 8. spěchající řidiči 9. spící dítě 10. nefungující přístroj
b) 1. vracející se lidé 2. vařící se polévka 3. holící se muž 4. loučící se muž a žena 5. připíjející si přátelé
6. měnící se počasí 7. zmírňující se bolesti 8. nehýbající se pacientka 9. stěžující si host 10. potápějící
se loď
7. a) 1. Tamhle je obchod otevřený po dlouhé opravě / každý den do 22 hodin. 2. Čtu knihu vypůjče
nou od Adama / z knihovny. 3. Uklidila nádobí umyté hned po obědě / v myčce. 4. Našli jsme věci
ztracené včera / při stěhování. 5. Adam a Eva si objednali kuře pečené s mrkví a celerem / na grilu.
6. Sekretářka napsala dopis studentům nepřijatým k dennímu studiu / v prvním termínu. 7. Koupili
jsme si lístky nabízené v předprodeji / s výhodnou slevou. 8. Bydlíme v domě zděděném po rodičích /
po babičce. 9. Eva měla na sobě šaty ušité z jemného hedvábí / v módním salonu. 10. Studenti přihlá
šení ke zkoušce / na zahraniční stáž musí zaplatit poplatek.
b) 1. Muž střílel z auta jedoucího po mostě / v protisměru. 2. Test z poslechu přerušil mobil zvonící
jedné studentce / v odložené tašce. 3. Narazili jsme do autobusu stojícího na okraji dálnice / v nepře
hledné zatáčce. 4. Hasiči hasili dům hořící nebezpečně blízko benzinové pumpy / v centru města.
5. Všichni lidé sedící u oken / proti nám rychle vstali. 6. Průvodčí probudil dívku spící nalevo / vedle
místa pro invalidy. 7. Studenti učící se ke zkoušce / matematiku seděli potichu ve studovně. 8. Lidé
snídající ovesné vločky s jogurtem / podle pravidel zdravé výživy nemají problémy s váhou. 9. Kůň bě
žící v první řadě / po polní cestě spadl a poranil si nohu. 10. Policisté chytili zloděje utíkajícího v ukra
deném autě / s ukradeným alkoholem a cigaretami.
8. 1. Dospělí tráví volný čas nejčastěji sledováním televize. 2. Jana tráví volný čas hraním na kytaru.
3. Paní Malá tráví volný čas šitím a pletením. 4. Španělé rádi tráví volný čas chozením do kina. 5. Málo
dětí dnes tráví volný čas čtením. 6. Volný čas trávím hlavně spaním a lenošením. 7. Hodně Čechů tráví
volný čas sbíráním hub. 8. Náš soused tráví volný čas sezením v hospodě a pitím piva. 9. Bratranec rád
tráví volný čas ježděním na kole a na koni. 10. Tihle studenti tráví volný čas učením se cizím jazykům.
9. a) b) 1. Koncert kytaristy Štěpána Raka – úterý 8. prosince 18:30 2. Setkání se spisovatelem Ivanem
Klímou – středa 21. 3. 19:00 3. Výstava malíře Ludvíka Kuby – čtvrtek 15. října 16:00 4. Divadelní
představení Antonína Procházky S tvojí dcerou ne – 12. října 19:30
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10. LEKCE B.
1. 1. ano 2. ne 3. ano 4. ne 5. ano 6. ne 7. ano 8. ano 9. ano 10. ne
2. 1. pěti 2. čtyři písničky 3. devíti 4. kolem pěti tisíc 5. dvaceti pěti (pětadvaceti) svými přáteli. 6. je
den lístek 7. dvou 8. se všemi 9. sedmi 10. se třemi
3. a) 1. ve spoustě českých měst. 2. spoustě svých fanoušků. 3. spoustě důležitých producentů.
4. spousty zemí. 5. se spoustou předmětů ... používaných 6. spoustu 7. spousty 8. se spoustou světo
vých hvězd. 9. spoustě lidí 10. spousty
b) 1. Kolika lidem se vaše písničky líbí? 2. V kolika místech České republiky se budou koncerty konat?
3. S kolika známými jste se na výstavě sešli? 4. Kolika začínajícím zpěvákům pomáhá frontman sku
piny A. C.? 5. Kolik nových písniček nabízí vaše nové album? 6. Život kolika lidí byl najednou v ne
bezpečí, když se letadlo střetlo s hejnem hus? 7. Ke kolika vážným nehodám došlo dnes ráno na dál
nici D1? 8. Kolik vynikajících jídel jste ochutnali na gastronomické výstavě? 9. Kolika slovům jsi
v textu nerozuměl. 10. S kolika návrhy jste nesouhlasili?
4. 1. On 2. Ty 3. Já 4. On 5. Ona 6. Oni 7. Ty 8. On 9. My 10. Vy
5. 1. Jemu, mně 2. Tebe, mě. 3. Jemu 4. Tebe 5. Jeho, ji 6. Jim, jemu 7. Mě, tebe 8. Mně 9. Jemu, mně
10. Jeho, jí
6. a) 1. Ano, už jim jej oznámila. 2. Ano, už jsem jí je dal. 3. Ano, už nám je slíbil. 4. Ano, už jej uká
zala. 5. Ano, už nám jej přinesou. 6. Ano, už jsem jí ji koupil. 7. Ano, už jim ji předali. 8. Ano, už jsi
mi je vrátila. 9. Ano, už jsem ti ji poslala. 10. Ano, už mi ji nabídl.
b) 1. Kdo jí to koupil? 2. Kdo vám to půjčil? 3. Kdo jí to prodal? 4. Kdo nám to dal? 5. Kdo ti to da
roval? 6. Kdo vám to věnoval? 7. Kdo mu to vrátil? 8. Kdo mu to dal? 9. Kdo jim to poskytl? 10. Kdo
nám to přinesl?
7. 1. Na podzim jsme museli přidat několik koncertů. 2. Včera večer jsme se z koncertu vrátili kolem
půlnoci. 3. Dneska jsi zpíval skvěle. 4. Příští rok bychom chtěli jet na turné do Německa. 5. Rád bych
si koupil vstupenky na to představení, ale nevím, jestli budu mít čas. 6. Určitě bych se chtěl podívat na
ten film. 7. Dlouho jsme si mysleli, že to představení skončí dříve. 8. My jsme vás v Lucerně na kon
certě neviděli. 9. Moc bychom potřebovali, abys nám pomohl. 10. Nikdy bych nevěřila, že se mi to po
daří.
8. 1. G 2. J 3. I 4. F 5. B 6. H 7. D 8. A 9. E 10. C
9. Možné odpovědi
a) 1. Doufám, že budeme mít úspěch. 2. Jsem si jistý/jistá, že zítra vyhrajeme. 3. Pochybuju, že přijdou
včas. 4. Předpokládám, že na výlet pojedeme v sobotu. 5. Jsme přesvědčení, že jsme tu přihlášku vyplnili
správně. 6. Je možné, že udělala několik chyb. 7. Věřím, že nás nezklamete. 8. Je pravděpodobné, že při
jdeme pozdě. 9. Myslím, že děda a babička přijdou na návštěvu. 10. Zdá se mi, že bude pršet.
b) 1. Těžko se nám to povede. 2. Pravděpodobně zmeškáme vlak na Prahu. 3. Možná nás vezmou s se
bou na výstavu. 4. Snad už se uzdraví. 5. Sotva vám něco řekne. 6. Rozhodně ten koncert musíte sly
šet. 7. Třeba se ještě vrátí. 8. Určitě budete překvapeni. 9. Jistě na nás nesmíte zapomenout. 10. Asi bu
deš muset koupit jídlo na sobotu i neděli.
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10. LEKCE C.
1. a) 1. připomíná 2. vozil 3. prochází 4. jezdí 5. doprovází 6. --- 7. zpívají 8. nabízí 9. tahali 10. čeká
b) Některé stejné – cesta Královského průvodu, vystoupení herců a hudebníků, různé soutěže, loutky,
vůz naložený ženami,
Některé odlišné – červnová neděle, celý víkend, Staroměstské náměstí, Černošice, farmářské trhy, vy
stoupení dětských pěveckých sborů, festival malých pivovarů a dobrého jídla, Eliška Pomořanská, ry
tíři, divadelní hra Noc na Karlštejně, horkovzdušný balon
2. 1. hraje 2. převážel 3. stál na rukou 4. soutěžily 5. provází 6. brali 7. sbíráme houby 8. se pohyboval
9. plují 10. vleče
3. 1. běžet 2. povede 3. rozehnal 4. táhne 5. letíme 6. jet 7. odvezl (odveze) 8. přinesla 9. pojedeme
10. pojedeme
4. 1. jsme se jeli 2. vezl 3. vedla 4. jel 5. táhli 6. hnali 7. trvala 8. jsme čekali (jsme počkali), zúčastnili
jsme se, připravili 9. jsme běželi, lezli 10. jsme se šli, ochutnali jsme
5. 1. pojede, ponese 2. potáhnou 3. poveze 4. polezou 5. poběží 6. zítra, nepoteče, nepůjde 7. bude vo
zit 8. příští, poplujeme 9. navštívíme, až pokvete 10. bude létat
6. 1. Nechoďte sem. 2. Nelétejte přes Frankfurt. 3. Nechoďte na hrad pěšky. 4. Nejezděte s námi.
5. Nechoďte tam. 6. Nechoďte v úterý. 7. Nejezděte přes ten most. 8. Nevybíhejte nahoru. 9. Nelezte
s námi na ten kopec. 10. Neplavte sem.
7. 1. Nejezdi 2. Nelezte 3. Netahejte 4. Neběhejte 5. Nelétejte 6. Nenoste 7. Nevozte 8. Netahej
9. Nevoďte 10. Nevoz
8. 1. přijel 2. pojedeme 3. vyjeli 4. vystoupili, přešli 5. prošli, vyšli 6. obešli 7. vyšli 8. sešli, vešli 9. pro
šli 10. odjeli
9. a) 1. Vlak vyjíždí ze stanice. 2. Auto vjelo do garáže. 3. Odtáhneme ten stůl víc od okna. 4. Slezli
z vyhlídkové věže. 5. Eva vyběhla nahoru po schodech. 6. Autobusy rozvezly účastníky akce z Pece
pod Sněžkou. 7. Kočka vylezla na strom. 8. Loď vplula do přístavu. 9. Účastníci akce se sjeli z různých
hotelů v Praze. 10. Pták vyletěl z místnosti oknem.
b) 1. Přijedou sem vlakem. 2. Doběhli až do cíle. 3. Rozváželi zboží do různých obchodů ve městě.
4. Raketa obletěla několikrát kolem Měsíce. 4. Přecházíme přes řeku po dřevěném mostě. 5. Na víkend
vyjíždíme ven z města. 6. Vyvezeme ty věci nahoru výtahem. 7. Na podzim ptáci odlétají pryč odsud
a na jaře se sem zase vracejí. 8. Přeplaveme přes řeku. 9. Vlezl dovnitř oknem. 10. Hasič vyvedl děti
pryč z hořícího domu.
c) Kočka vylezla na strom. Paní převedla děti přes silnici. Raketa obletěla kolem Země. Muž snesl ze
schodů kufr. Závodníci vběhli do cíle. Z pračky vytekla voda. Číšník odnesl špinavé nádobí. Autobus
vyjel na kopec před hrad. Muž přešel most. Vlak projel tunelem.

10. LEKCE D
1. to je pecka, no, hele, nic moc, hodně nás to nakoplo
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2. 1. Je to vynikající, nádherné, jedinečné, nejlepší, super. 2. Album se umisťuje na nejvyšších stupních
hitparády. 3. Spolupráce nebyla moc dobrá. 4. Jak je možné, že máte anglického producenta? Jak se
vám podařilo, že máte anglického producenta? Jak jste dokázali, že máte anglického producenta?
5. Jak jste k němu získali přístup? Jak se vám podařilo se s ním dohodnout? 6. Možná to dopadne
dobře. 7. Můžeš se klidně ptát na cokoliv. 8. Hodně nás to motivovalo. Měli jsme pocit, že to pro nás
bude dobré, že budeme mít další úspěchy. 9. Můžeš mi věřit, že jsem spokojený. 10. Ne, další koncert
už nepřipravujeme.
3.
pst

Buďte tiše.

Co ty na to?

Co tomu říkáš?

au

Bolí mě to.

Klidně tady seďte.

Můžete tady zůstat.

no né

To je překvapení.

Už je mi fajn.

Mám se dobře.

aha

Už tomu rozumím.

Je mi to fuk.

Je mi to jedno.

fuj

To je ošklivé.

To je v pohodě.

Nemám s tím žádný problém.

houby

To není pravda.

Raději tam nechoď.

Neradím ti tam chodit.

haló

Poslyšte.

Jen mluv.

Neboj se mi to říct.

do toho

Přeju vám úspěch.

Ruku na to.

Potvrzuji to.

proboha

Nechápu, co se děje.

Je to tak.

To je pravda.

sláva

Mám radost.

Pro mě za mě.

Nejsem tím nadšená.

4.
Tak fajn.

Souhlasím.

Tak na to zapomeň.

V žádném případě nesouhlasím.

Tak zatím.

Ahoj.

Je to tak.

Máte pravdu.

Dobře mu tak.

Zasloužil si to.

No tak už začni.

Už víc neváhej.

Buď tak hodná a zavři okno.

Prosím tě zavři okno.

Jen tak.

Bez důvodu.

Tak tam teda běž.

Když chceš, nebráním ti tam jít.

Jen tak dál.

Pokračujte tímto způsobem.

5. 1. pár 2. klidně 3. určitě 4. pozor 5. aha 6. dobrá 7. jakpak by ne 8. nic moc 9. houby 10. prosím

TEST 10. LEKCE
1. 1. několika 2. spoustě zemí. 3. s mnoha 4. v pár 5. řadě desek 6. několika málo dnů 7. v tolika vě
cech. 8. dost nových nápadů. 9. se dvěma fanoušky. 10. celou řadu
2. 1. Ano, já jsem je tam navštěvoval. 2. Ano, já jsem se tam na něj díval. 3. Ano, já jsem jim ji četla.
4. Ano, měl by ses jí tam zúčastnit. 5. Ano čekali jsme tam na něj dlouho. 6. Ano, tu věc bych vám
mohl vysvětlit. 7. Ano, chtěl jsem se tam na něj podívat. 8. Ano, přivezli jsme jí ho tam. 9. Ano, chtěl
bych ho/jej tam slyšet. 10. Ano, přál bych si tam na ni jet.
3. 1. přiletěl 2. prošel 3. odvezl 4. vyjel 5. sjel 6. vyšel 7. se sešel 8. přivezl 9. odjel 10. odletěl
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4.
Muž 1: Nejraději sportuje, hraje fotbal, někdy jezdí fandit a fotbal také sleduje v televizi.
Žena 1: Nejraději pracuje na zahradě. Pěstuje květiny a zeleninu.
Muž 2: Nejraději má hudbu. Poslouchá ji, také hraje na kytaru a zpívá.
Žena 2: Nejraději má tanec. Závodně tančí a jezdí na soutěže.
Společná činnost: sport
5. Možné odpovědi
1 výhoda

1 nevýhoda

1. Alena ráda pěstuje květiny.

Má hezky upravený domov.

Nemůže mít všechny květiny
podle svého přání.

2. Babička ráda plete.

Může plést věci pro celou
rodinu i pro známé.

Někdy se stane, že něco uplete
a druhým se to nelíbí.

3. Dědeček je myslivec.

Tráví hodně času v přírodě.

Jeho koníček je dost drahý.

4. Tereza ráda vaří.

Může sobě i druhým vařit
zdravá jídla.

Musí uklízet hodně nádobí.

5. Adam je fotbalový fanoušek.

Může se scházet se svými ka

Možná hodně fandí a málo

marády na fotbalových akcích.

sportuje.
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1. LEKCE
B)
1. a) 1. rychle 2. moderně 3. přesně 4. čistě 5. slabě 6. hloupě 7. zdravě 8. sladce 9. draze 10. tiše
b) 1. prakticky 2. hezky 3. pomalu 4. blízko 5. přímo 6. česky 7. těžce 8. snadno 9. daleko
10. nízko
2. a) 1. tvrdý 2. teplý 3. tmavý 4. tichý 5. mokrý / vlhký 6. drsný 7. tupý / jemný 8. slaný 9. nejasný
10. ledový
b) 1. daleko 2. nahlas 3. těžce 4. rychle 5. slabě 6. nesympaticky 7. zdravě 8. hloupě 9. kysele 10. teplo
c) 1. hůře 2. blíže 3. více 4. studeněji 5. silněji 6. níže 7. později 8. smutněji 9. nesystematičtěji
10. dráže
d) 1. ticho 2. tma 3. zima / chlad / chladno 4. zápach 5. nepohodlí 6. zdraví 7. shoda 8. klid 9. východ
10. smutek
3. a) 1. nevěsta 2. přítelkyně 3. sestřenice 4. teta 5. příbuzná 6. dívka 7. partnerka 8. prababička 9. ne
teř 10. jedináček
b) 1. režisérka 2. zpěvačka 3. herečka 4. kolegyně 5. umělkyně 6. úřednice 7. dělnice 8. sportovkyně
9. divačka 10. průvodkyně
4. a)
Verbum

Název smyslu

Název orgánu

vidět

zrak

oko

slyšet

sluch

ucho

chutnat

chuť

jazyk

čichat, cítit

čich

nos

dotýkat se, cítit

hmat

kůže, celé tělo

5. a) 1. C 2. D 3. I 4. H 5. G 6. F 7. E 8. B 9. J 10. A
b) 1. hloubkou 2. délkou 3. váhou 4. výškou 5. objemem 6. velikostí 7. věkem 8. počtem dětí 9. cenou
10. barvou
6. 1. rozměry: délka, výška, hloubka, šířka
2. vzdělání: základní škola, střední škola, vysoká škola, vyšší odborná škola, průmyslová škola, gymná
zium, střední odborná škola, učiliště, univerzita
3. rodinný stav: svobodný, ženatý / vdaná, vdovec / vdova, rozvedený, v registrovaném partnerství
4. dopravní prostředek: auto, kolo, autobus, vlak, letadlo, tramvaj, trolejbus, metro, loď
5. barva očí: modrá, zelená, hnědá, černá, šedá
6. lidské smysly: zrak, chuť, sluch, hmat, čich
7. světové strany: západ, východ, jih, sever
8. příbuzní: strýc, teta, sestřenice, bratranec, otec, matka, bratr, sestra, babička, dědeček, syn, dcera
9. chutě: hořká, slaná, sladká, kyselá
10. oblečení: sukně, kalhoty, triko, sako, halenka, bunda, punčocháče, boty, kabát, svetr, košile
8. 1. A C E H I 2. B C F J 3. C F H J 4. A C E I J 5. B 6. D 7. A C E H I 8. A C E H I 9. B C F J
10. C G J
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9. 1. Právě skáče. 2. Právě přilétá. 3. Právě se rozvádí. 4. Ještě ho studuje. 5. Právě odjíždí. 6. Teď právě
se vrací. 7. Právě se seznamují. 8. Teď odpovídá. 9. Právě ho natáčí. 10. Teď právě se ubytovávají.
10. 1. Režisér King je Američan. 2. Moji prarodiče jsou Ukrajinci. 3. Paní Li je Číňanka 3. Moji kama
rádi jsou Indové. 4. Tihle zahraniční studenti jsou Jordánci. 5. Váš učitel je Bolivijec. 6. Tenhle zpěvák
je Senegalec. 7. Můj švagr je Syřan. 8. Olga je Argentinka. 9. Miro je Slovák. 10. Tihle doktorandi jsou
Egypťané.
C)
1. 1. Dávám přednost: jaru před podzimem. 2. ... filmu před divadlem. 3. ... bílému vínu před červe
ným. 4. ... modré barvě před zelenou. 5. ... perlivé vodě před neperlivou. 6. ... hovězímu masu před
vepřovým. 7. ... sladkému čaji před hořkým. 8. ... chladnému počasí před vedrem. 9. ... stříbru před
zlatem.10. ... nepříjemné pravdě před lží.
2. 1. Zajímám se víc o sport než o literaturu. 2. Televize nás informovala o rozvodu slavné herečky.
3. Noviny píšou o svatbě známého režiséra. 4. Soutěžili jsme o první místo v běhu na 100 m.
5. Povídali jsme si o Praze. 6. V televizi losovali o vstupenku na fotbalový zápas Sparta – Slavia.
7. Muži se nebojí o život tolik jako ženy a více riskují. 8. Přátelé nám vyprávěli o dovolené v New
Yorku. 9. Nevím vůbec nic o České republice. 10. Starám se o syna a dceru.
3. 1. Muži podávají lepší fyzické výkony než ženy. 2. Herečka Nelly Kaufman má mladšího manžela.
3. Ženy jsou obratnější než muži. 4. Chceš si koupit nějaký novější nebo starší nábytek? 5. Líbí se vám
více světlejší nebo tmavší barvy? 6. Mám raději teplejší než chladnější počasí. 7. Co je podle vás těžší,
tenis, nebo golf? 8. Anetino druhé manželství bylo ještě kratší než první manželství. 9. Nový model
Škody je hezčí a praktičtější než starý. 10. První film tohohle režiséra byl mnohem zajímavější než
druhý.
4. 1. jedna z nejúspěšnějších modelek 2. jedna z nejkrásnějších hereček 3. jedno z nejdražších aut 4. je
den z nejhorších výkonů 5. jeden z nejbližších příbuzných 6. jeden z nejslavnějších režisérů 7. jedna
z nejnižších teplot 8. jedna z nejvyšších hor 9. jedna z nejdelších cest 10. jedna z nejzdravějších potra
vin
5. 1. Vědí o nás a čekají na nás, protože s námi chtějí mluvit.
2. Vědí o tobě a čekají na tebe, protože s tebou chtějí mluvit.
3. Vědí o nich a čekají na ně, protože s nimi chtějí mluvit.
4. Vědí o vás a čekají na vás, protože s vámi chtějí mluvit.
5. Vědí o něm a čekají na něj, protože s ním chtějí mluvit.
6. 1. s ní 2. jí 3. ji, o ní 4. s nimi 5. s ním 6. za něj 7. o něm 8. o ni 9. s ním 10. jí, o ní
7. 1. Na jaký film? 2. V jaké firmě? 3. Které paní? 4. Kterou barvu? 5. Kterým vlakem? 6. Které věci?
7. Které kamarády? 8. V kterém hotelu? 9. Kterému kolegovi? 10. Kterých psů?
8. 1. která 2. kterou 3. ve kterém 4. se kterým 5. o kterém 6. které 7. kteří 8. který 9. kterého 10. se kterou
9. 1. Raději je nenavštěvuj. 2. Raději nečekej. 3. Raději na ty otázky neodpovídej. 4. Raději jim nevolej.
5. Raději tam nechoď. 6. Raději si tam nesedej. 7. Raději mu s tím nepomáhej. 8. Raději tam nechoď.
9. Raději jim to neříkej. 10. Raději tam nejezdi.
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10. a) 1. Ženy se lehčeji učí cizí jazyky než muži. 2. Ženy reagují mnohem citlivěji na chlad než muži.
3. Ženy jsou častěji nemocné než muži. 4. Dívky se naučí mluvit dříve než chlapci. 5. Bydlím dál od
školy než ty. 6. Na tom koncertě bylo více chlapců než dívek. 7. Příští týden si koupíte levněji všechny
prací prášky. 8. České Budějovice leží jižněji než Praha. 9. Řekněte to jednodušeji a stručněji. 10. Eva
myslí praktičtěji než ty.
b) 1. Kdo nejméně riskuje? 2. Kdy je v České republice nejchladněji? 3. Které město leží nejseverněji?
4. Kdo sem přišel nejpozději? 5. Kdo to řekl nejjasněji? 6. Kde je v Česku nejkrásněji? 7. Kdo naku
puje na internetu nejaktivněji? 8. Která dívka vypadá nejsympatičtěji? 9. Která kniha vás nejsilněji
ovlivnila? 10. Kdo všechno dělá nejchytřeji a nejsystematičtěji?
D)
1. E 2. H 3. A 4. F 5. G 6. J 7. I 8. D 9. C 10. B
2. 2, 5, 6, 7, 9
3. 1. Zajímám se o sport. 2. Dávám přednost fotbalu před hokejem. 3. Mám raději pivo než víno.
4. Raději nemluv. 5. Eva se stará. 6. Nemám rád/a tenhle zvuk. 7. Nezajímá mě, co si lidé myslí.
8. Nelže. 9. Rád bych si zamluvil apartmá.
E)
1. 1. Psy. 2. Jím všechno. Ale asi si dám spíš maso než salát. 3. Raději pivo. Ale moravské bílé víno taky
není špatné. 4. Hraju tenis, a to dokonce pravidelně každý týden. 5. Raději na hory v zimě i v létě.
6. Asi raději píšu esemesky. 7. Tak to je jasné. Na fotbal. Jsem velký fanoušek fotbalu. 8. Určitě v pří
rodě. V televizi se dívám jen na fotbal. 9. Spíš koně, motorky mi nic neříkají. 10. Ve skupině.
2. 1. Zpívat profesionálně začala před dvěma lety, dřív zpívala s několika hudebními skupinami.
2. Češtinu si vybrala, protože několikrát zpívala v České republice a seznámila se s některými českými
zpěváky. 3. Čeština pro ni byla těžká zpočátku. 4. V Olomouci se jí moc líbí, chce ji doporučit všem
studentům češtiny. 5. V Česku se jí nelíbí, že s ní všichni chtějí mluvit anglicky.
3. 1. ano 2. ano 3. ano 4. ano 5. ne 6. ne 7. ne 8. ano 9. ano 10. ano
F)
1. 1. Lucie je o 5 let mladší než Klára. 2. Lucie váží více než Klára. 3. Klára má nejraději červenou
barvu. 4. Klára umí 2 cizí jazyky. 5. Obě dívky mluví anglicky a česky. 6. Lucie dává přednost modré
barvě. 7. Obě dívky vystudovaly střední školu. 8. Lucie je svobodná, Klára je vdaná. 9. Lucie má světlé
vlasy, Klára má tmavé vlasy. 10. Klára ráda sportuje, Lucie ráda chodí do divadla a do kina.
2. 1.lékař 2. starší 3. podruhé vdaná 4. režisérem 5. zatím
3. 1. ne 2. ano 3. ano 4. ano 5. ne 6. ne 7. ne 8. ano 9. ne 10. ano
I)
1. 1. Rozloha: 78 866 km2
2. Počet obyvatel: 10 538 275
3. Sousední státy: Slovensko, Německo, Polsko, Rakousko
4. Hlavní město: Praha
5. Měna: česká koruna

49

KLÍČ KE CVIČENÍM V PRACOVNÍM SEŠITĚ

6. Časové pásmo: +1
7. Nejvyšší hora: Sněžka
8. Nejdelší řeka: Vltava
9: Podnebí: mírné
10. Počet krajů: 14

2. LEKCE
B)
1. a) 1. narozeniny 2. autobus, vlak 3. teta, bratr, … 4. maso, brambory, … 5. jablko, hruška, …
6. kalhoty, sukně, tričko, … 7. pokoj, ložnice, … 8. koncert 9. talíř, lžíce, … 10. zákusek, bonbon
b) 1. místnost 2. domácí spotřebič 3. nápoj 4. měsíc 5. oblečení 6. doplněk 7. ovoce 8. zvíře, ryba
9. zvíře, savec, domácí mazlíček 10. jídlo
2. a) 1. noc, 2. ráno 3. odpoledne 4. podzim 5. všední den 6. léto 7. konec 8. nejpozději 9. včera
10. pozdě
b) 1. slabý čaj 2. slabý svetr 3. špinavé oblečení 4. mokré vlasy 5. chladná voda 6. chudá snídaně
7. letní šaty 8. pracovní den 9. minulý rok 10. poslední pondělí v měsíci
c) 1. usnout 2. lehnout si do postele 3. obléknout se 4. mlčet 5. odcházet z práce 6. vejít dovnitř
7. kritizovat dospělé 8. těšit se 9. vítat nový rok 10. kupovat zboží
3. 1. návštěva 2. pozvání 3. večeře 4. nákup 5. oslava 6. práce 7. doprovázení, doprovod 8. příprava
9. překvapení 10. úklid
4. 1. s knedlíkem, zelím 2. s rodiči, přítelem, přítelkyní, se psem 3. se šlehačkou, s cukrem 4. s ovocem,
s džemem 5. se sprchovým koutem 6. s doklady, knihami 6. s bramborovým salátem 7. s čajem, kávou,
ovocem 8. se zeleninou 9. Mikuláš s čertem a andělem 10. s oblečením, obuví
5. a) 1. půlnoční 2. zítřejší 3. podzimní 4. hodinový 5. sváteční 6. víkendový 7. roční 8. středeční
9. štědrovečerní 10. silvestrovský
b) 1. obchodní 2. nákupní 3. sportovní 4. reklamní 5. horní 6. rodinný 7. hrachový 8. ovocný 9. vlnový,
vlnitý 10. zlatý
6. a) 1. Češe 2. Líčí 3. Myje 4. Kupuje 5. Slaví 6. Dívá 7. Čistí 8. Vaří 9. Připravuje 10. Zve
b) 1. Obouvá 2. Obléká 3. Čeká 4. Bojí 5. Chválí 6. Nabízejí 7. Zpívají 8. Dívají 9. Vybírá
10. Poslouchá
7. a) 1. Ne, už vstal/a. 2. Ne, už si odpočinul/a. 3. Ne, už si je vyčistil/a. 4. Ne, už se oblékl/a. 5. Ne,
už se učesal/a. 6. Ne, už se oholil. 7. Ne, už uklidil/a. 8. Ne, už se umyl/a. 8. Ne, už ho nakrmil/a.
9. Ne, už se navečeřel/a. 10. Ne, už jí zavolal/a.
b) 1. Ne, ještě se sprchuje. 2. Ne, ještě ji připravuje. 3. Ne, ještě ji pije. 4. Ne, ještě ji čte. 5. Ne, ještě ho
maže. 6. Ne, ještě se maluje. 7. Ne, ještě se domlouvají. 8. Ne, teď jim ho dávají. 9. Ne, teď si připíjejí.
10. Ne, ještě ji jedí.
c) 1. Nebudu se svlékat. 2. Nebudu si je brát. 3. Nebudu jim pomáhat. 4. Nebudu na tebe čekat.
5. Nebudu ji doprovázet. 6. Nezapomenu je. 7. Nebudu ho péct. 8. Nebudu ho zdobit. 9. Nebudu se
na něj dívat. 10. Nebudu vám to slibovat.
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10. Vánoce
Vánoce považují Češi za nejdůležitější svátky v roce. Někteří lidé proto začínají s přípravou na Vánoce
už velmi brzo. Také v obchodních řetězcích a v reklamních katalozích na internetu začínají nabízet
první vánoční zboží už od začátku podzimu. Skutečná příprava na Vánoce ale začíná v domácnostech
až od první prosincové neděle. Na Štědrý den (24. prosince) lidé zdobí vánoční stromečky, staví ro
dinné betlémy a připravují bohatou večeři. Jedí nejčastěji rybí nebo hrachovou polévku a smaženého
kapra s bramborovým salátem. Po večeři jde rodina k vánočnímu stromečku, kde už čekají dárky od
Ježíška. Hodně lidí chodí do kostela na půlnoční mši. Během dalších volných dnů navštěvují příbuzné,
dívají se na oblíbené televizní pohádky, hodně odpočívají a jedí různá sváteční jídla.
C)
1. 1. Setkali jsme se s nimi při obědě. 2. Viděli jsme ho v trolejbuse. 3. Koupila jsem ho na trhu. 4. Na
chalupu jezdíme o víkendu. 5. Přišli jsme po přestávce. 6. Vyprávěl o Silvestru na chalupě. 7. Přijeli po
silnici od kostela. 8. Povídali si o sestřenici z Brna. 9. Na chalupu pojedou na jaře. 10. Ten koncert se
koná v prosinci.
2. 1. V posledním textu ve druhé lekci se píše o prosincovém svátku. 2. 5. prosince můžeme vidět
Mikuláše s čertem a andělem na ulici nebo v dopravním prostředku. 3. Někteří Češi nakupují první vá
noční dárky v letních měsících. 4. Velmi brzo můžeme vidět reklamu na vánoční dárky v reklamním
katalogu na internetu. 5. Tradiční vánoční zboží můžeme nakoupit na vánočním trhu. 6. Češi nejčas
těji nakupují dárky v obchodě s elektronikou. 7. S přípravou na Vánoce se začíná v domácnostech.
8. Češi rádi tráví Silvestra v horském středisku. 9. Lidé si připíjejí na zdraví v první minutě nového
roku. 10. Velké slevy začínají během prvního dne po Vánocích.
3. Myju se vodou a mýdlem. Holím se holicím strojkem. Krájím chleba nožem. Suším si vlasy fénem.
Češu se hřebenem. Pleť si natírám krémem. Pusu si maluju rtěnkou. Zuby si čistím pastou a kartáč
kem. Polévku jím lžící. Navoním se parfémem.
4. 1. Kadeřnice obarvila klientce vlasy na blond. 2. Kadeřnice klientku obarvila. 3. Ředitel nám před
stavil nového zaměstnance. 4. Ředitel představil nově zaměstnanou sekretářku. 5. Matka svlékla dceři
pyžamo. 6. Matka dceru učesala. 7. Lékaři zachránili pana Nováka při nehodě. 8. Lékaři zachránili
panu Novákovi život. 9. Babička obula chlapci boty. 10. Babička chlapce oblékla.
5. 1. s ní 2. jí 3. ji 4. k ní 5. s ní 6. je 7. jim 8. jí 9. ni 10. ni
6. 1. Objímali se navzájem. 2. Navzájem si připíjeli na zdraví. 3. Pochválili se navzájem. 4. Napomínali
se navzájem. 5. Píšou si esemesky navzájem. 6. Doprovází se navzájem. 9. Říkají si všechno navzájem.
8. Připravují si překvapení navzájem. 9. Vidí se navzájem. 10. Telefonují si navzájem.
7. 1. Nikdo, učí se sám. 2. Nikdo, obarvila se sama. 3. Nikdo, ušila si je sama. 4. Nikdo, probudila se
sama. 5. Nikdo, zachránil se sám. 6. Nikdo, ohřál si ji sám. 7. Nikdo, uklidil si ho sám. 8. Nikdo, po
chválila se sama. 9. Nikdo, přeložila si ho sama. 10. Nikdo, přeložil si ho sám.
8. 1. se, si 2. se, si 3. si 4. se 5. se 6. se, si, se 7. si, se 8. si, se 9. se, si 10. se, si
9. 1.Hrají proti sobě. 2. Starají se o sebe. 3. Kupují si dárky. 4. Čekají na sebe. 5. Sedí vedle sebe.
6. Zlobí se na sebe. 7. Jezdí za sebou přes celou Prahu. 8. Mají byty nad sebou. 9. Lžou o sobě.
10. Nemohou žít bez sebe.
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10. 1. Poznej sám sebe. 2. Věř sám sobě. 3. Hledej chybu u sebe. 4. Měj rád sám sebe. 5. Vyprávěj
o sobě. 6. Nemysli jen na sebe. 7. Nechval jen sebe. 8. Nemluv jen o sobě. 9. Nezajímej se jen o sebe.
10. Řekni nám něco o sobě.
D)
3. 1. G 2. J 3. D 4. H 5. I 6. A 7. B 8. E 9. C 10. F
E)
2. Tereza chtěla navštívit Evu v Praze, ale nemůže přijet.
3. 6:00 Vstal a šel běhat. 6:30 Vrátil se z běhání a osprchoval se, oholil a nasnídal. 7:00 Jel autobusem
na Albertov. 8:00 Začalo vyučování. 13:00 Šel s kamarády na oběd. 14:00 Pracoval v KFC. 18:00
Skončila mu práce. 19:00 V sedm se dostal domů. Uklidil a vypral prádlo. 20:00 Přišel jeho kamarád
Albert, hráli šachy a poslouchali hudbu. 23:00 Šel spát.
F)
1. 1. 26. října. 2. Budou moci spát o hodinu déle. 3. 12 4. Hodinu. 5. Vlak Slovakia z Košic do Prahy
zastavuje pouze pro výstup cestujících. 6. Ne. 7. Na lince Kontaktního centra. 8. Ano, informace jsou
podávány ve 4 jazycích. 9. Ty, které vyjedou před druhou ráno, odjedou podle letního času, spoje s od
jezdem po druhé hodině ráno podle zimního času. 10. Linky 513, 603 a 605.
2 1. ne 2. ano 3. ano 4. ano 5. ne 6. ano 7. ano 8. ne 9. ne 10. ne
3. 1. umělec, řemeslník, který vyrábí umělecká díla vyřezáváním do různých materiálů, nejčastěji dřeva
2. nejlepší výsledek v nějaké oblasti lidské činnosti 3. hmyz, zástupce řádu vážky, žijí v blízkosti vody,
typické dlouhým protáhlým tělem 4. pohoří na severovýchodě České republiky 5. obec, malé město
v Moravskoslezském kraji 6. hora v pohoří Hrubý Jeseník, 1491,3 m vysoká, známá televizním vysíla
čem 7. plastické vyobrazení scény narození Ježíše Krista, z různých materiálů (papír, dřevo, keramika,
perník, čokoláda, …) 8. nejvyšší představitel římskokatolické církve 9. mytická postava z českých dějin,
přivedl svůj lid do Čech 10. první prezident Československa
I)
1. 1. Svátek práce 2. Štědrý den 3. den upálení mistra Jana Husa 4. Nový rok 5. Vznik Československé
republiky 6. Silvestr 7. sv. Václav 8. Mikuláš 9. konec 2. světové války 10. příchod věrozvěstů Cyrila
(Konstantina) a Metoděje
2. 1. žil v 10. století, český kníže 2. přelom 19. a 20. století, první československý prezident 3. 15. sto
letí, církevní reformátor, teolog 4. 9. století, křesťanští misionáři 5. 20. století, první prezident po same
tové revoluci 6. 19. století, básník 7. 17. století, učitel národů 8. 19. století, hudební skladatel 9. přelom
19. a 20. století, významný podnikatel, zakladatel značky Baťa 10. 14. století, římský císař a český král

3. LEKCE
B)
1. a) 1. obývací pokoj, ložnice, koupelna, jídelna, … 2. rodinný dům, panelák, vila, … 3. postel, skříň,
noční stolek, … 4. pes, kočka, … 5. zrcadlo, kartáček na zuby, zubní pasta, sprcha, vana, … 6. chodba,
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schody, … 7. rychlovarná konvice, televize, sporák, vařič, … 8. koš, popelnice 9. talíř, příbor, sklenička,
hrnek, šálek, … 10. zahrada, chodník
b) 1. příroda 2. zvíře 3. dopravní prostředek 4. domácí spotřebič 5. příbor 6. příslušenství 7. materiál
8. materiál 9. zavazadlo 10. městská část
2. a) 1. vesnice 2. ticho 3. nájemce 4. špína 5. nepořádek 6. východ 7. tma 8. okolí města, předměstí
9. nekuřák 10. neklid
b) 1. drahý podnájem 2. dolní poschodí 3. neklidné, rušné místo 4. nezařízená kuchyň 5. společné pro
story 6. večerní hodiny 7. cizí, nevlastní, pronajatý pozemek 8. moderní, novodobá budova 9. bez
pečné předměty 10. pracovitý, pilný člověk
c) 1. prodat dům 2. pronajímat si, prodávat byt 3. nežádat o příspěvek na bydlení 4. přestat dál bydlet
v bytě 5. přijít do domu 6. zamykat dveře 7. otevírat okno 8. nedovolit, zakázat kouřit 9. dát někomu
dárek 10. utrácet peníze
3. 1. realitní kancelář, makléř, firma 2. panelový dům 3. vilová čtvrť 4. rodinný dům 5. družstevní byt
6. obývací pokoj 7. občanský průkaz 8. nájemní byt, smlouva, družstvo 9. domovní družstvo, dveře,
řád 10. vchodové dveře
4. 1. přestěhovat se do ubytovny 2. být spokojený s bydlením 3. žádat o příspěvek / příspěvky 4. zdě
dit byt po tetě 5. mít klíč od sklepa 6. okna kuchyně vedou do zahrady/na zahradu 7. radit se s rodiči.
8. společnými prostorami se rozumějí chodby a schodiště 9. práva a povinnosti nájemníků se řídí do
movním řádem 10. odpad se dává do kontejnerů
5. 1. kovová klika 2. skleněná váza 3. keramický hrníček 4. mléčný výrobek 5. porcelánový talíř 6. dře
věná ozdoba 7. papírový ubrousek 8. plastová mísa 9. zlatý náramek 10. železné kolo
6. a) 1. bydlíme 2. platíme 3. přestavujeme 4. pronajímáme si 5. stěhujeme se 6. třídíme 7. házíme
8. dáváme 9. používáme 10. zamykáme
b) 1. dám 2. vyžehlím 3. umyju 4. vyluxuju 5. odnesu 6. vyhodím 7. utřu 8. zametu 9. otevřu 10. po
vléknu
7. 1. Právě ho prodáváme. 2. Právě je odvážíme. 3. Právě ji podepisuju. 4. Právě ho kupujeme. 5. Právě
ji uklízím. 6. Právě ho otvíráme. 7. Právě ho zamykám. 8. Právě ho platíme. 9. Právě ho čistíme.
10. Právě ji myjeme.
9. 1. byt od rodičů – byt po rodičích – byt se dvěma místnostmi – byt na sídlišti – byt v osobním vlast
nictví
2. dům na venkově – dům u řeky – dům za městem – dům po rekonstrukci – dům před rekonstrukcí
3. smlouva na byt – smlouva o podnájmu – smlouva podle občanského zákoníku – smlouva bez pod
pisu – smlouva mezi pronajímatelem a nájemníkem
4. pronájem chalupy na víkend – pronájem bytu přímo od majitele – pronájem bytu za dobrou cenu
pronájem kanceláří pro pracovní schůzky – pronájem bytu s nábytkem
5. kontejner na sklo – kontejner na dvoře – kontejner pro nájemníky – kontejner před radnicí – kon
tejner se starým papírem
6. nábytek z plastu – nábytek do koupelny – nábytek pro mladé lidi – byt bez nábytku – sleva na ná
bytek
7. obec na venkově – obec u Prahy – obec bez civilizace – obec s 500 obyvateli – obec mezi poli a loukami
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8. nádobí v myčce – nádobí z porcelánu – nádobí z/do jídelny – nádobí od firmy L – nádobí na cha
lupu
9. garáž pro dvě auta – garáž u domu – dům s garáží a zahradou – garáž ze dřeva – garáž za domem
10. láhev na vodu – láhev od mléka – láhev ze skla – láhev s vínem – láhev od/pro kamaráda
C)
2. a) 1. Na stole je váza s květinami. 2. Na talíři je maso s bramborovými knedlíky. 3. Na fotografii
jsou rodiče s dvěma malými dětmi. 4. Za domem je zahrada s mnoha stromy. 5. V autobuse byl řidič
s několika cestujícími. 6. Na mapě bylo město s okolními vesnicemi. 7. Na podlaze ležely krabice s pa
pírovými obaly. 8. Na chodbě stály dětské kočárky s jízdními koly. 9. Ve výtahu jel majitel domu se
dvěma cizími lidmi. 10. Platíme nájemné se všemi poplatky přes bankovní účet.
b) 1. Nad poli letěl balon. 2. Pod postelemi jsou pavučiny. 3. Za zahradami jsou pole a louky. 4. Před
hotely je parkoviště. 5. Nad kancelářemi jsou byty. 6. Za sídlišti postavili obchodní centrum. 7. Před
popelnicemi ležely nějaké krabice. 8. Nad stoly visely lampy. 9. Za auty parkovaly autobusy. 10. Pod
papíry ležel jeho slovník.
3. a) 1. Vlasy si myju šampony značky Astra. 2. Do 5. poschodí se dostanete dvěma výtahy. 3. V Praze
můžete jezdit metrem, autobusy nebo tramvajemi. 4. Perte vlněné svetry speciálními pracími pro
středky na vlnu. 5. Vchodové dveře a dveře do dvora odemykáme a zamykáme dvěma různými klíči.
6. Z Prahy do Ostravy můžeme cestovat moderními vlaky. 7. Stavební materiál odvážíme kamiony.
8. Malé děti vozíme kočárky. 9. Prach v pokoji uklízíme vysavači. 10. Podepíšeme smlouvu vlastními
pery.
b) 1. Slunce svítilo do místnosti velkými okny. 2. Řeka Labe protéká několika důležitými městy. 3. Šli
jsme k rybníku cestou mezi poli a loukami. 4. Cesta k hradu vede hlubokými lesy. 5. Všechny výrobky
procházejí kontrolami. 6. Tramvaje jezdí plnými ulicemi a náměstími. 7. Před Brnem u Blanska jsme
projeli několika tunely. 8. Tramvaj jede mezi oběma konečnými stanicemi jednu hodinu. 9. Vrátili se
domů stejnými cestami. 10. Zloděj utíkal policii mezi dvory a budovami.
5. 1. delší / kratší, kratší / delší 2. déle, unaveněji 3. častěji, rychleji 4. lepší, starší 5. tepleji, spokoje
nější 6. déle, nervóznější 7. méně, šťastnější 8. starší, větší 9. více, zábavnější 10. vyšší, později, méně
6. a) 1. Práva a povinnosti nájemníků se řídí občanským zákoníkem, nájemní smlouvou a domovním
řádem. 2. Společnými prostorami se rozumí / se míní / se myslí vchody, chodby, schodiště a výtah.
3. Ve společných prostorách se nenechávají / se neukládají / se neodkládají žádné předměty, jako jsou
například dětské kočárky. 4. Ve společných prostorách se nemanipuluje / se nezachází / se nepracuje
s otevřeným ohněm. 5. Ve společných prostorách se udržuje / se zachovává vždy čistota a pořádek.
6. Výtahem se přepravují jen lidé a neobjemné předměty. 7. Výtahem se nepřepravuje nábytek. 8. Výtah
se nepoužívá v době nočního klidu. 9. Vchodové dveře se zamykají / se zavírají / se uzamykají po celý
den. 10. Nájemné se platí každý kalendářní měsíc první pracovní den v týdnu.
b) 1. Kolej se otvírá v 6 hodin ráno. 2. Kolej se zavírá ve 24 hodin večer. 3. V době od 22 hodin do
6 hodin se dodržuje v pokojích noční klid. 4. V pokojích se nepřemisťuje nábytek. 5. Nepoužívají se
zde žádné elektrické spotřebiče, jako jsou žehličky, vařiče, ledničky. 6. Dovoluje se používat počítače,
tiskárny, fény, holicí strojky a rychlovarné konvice. 7. V pokojích se nekouří a nemanipuluje s otevře
ným ohněm. 8. V pokojích se udržuje čistota a pořádek. 9. Všechny informace pro studenty se posílají
e-mailem do jejich školní e-mailové adresy. 10. Kolejné se platí zpětně do desátého dne v měsíci na
účet u Komerční banky.
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7. 1. Na Štědrý den se jí kapr s bramborovým salátem. U nás se ale ryba nejí. 2. Vánoční dárky se nabí
zejí už od začátku podzimu. Někteří lidé ale kupují dárky na poslední chvíli. 3. Knihovna půjčuje
knihy pro děti dvakrát za týden. V knihovně se půjčují i CD. 4. Odpad se odváží každé úterý odpole
dne. Odpad odváží firma Václav Janeček. 5. Na chodbě se nekouří. Nikdo nekouří na chodbě. 6. V do
mácnostech se před Vánocemi peče cukroví. Cukroví před Vánocemi pečou hlavně ženy. 7. Výtah se
opravuje. Výtah se opravuje už týden. 8. Tady se nesmí parkovat. Tady nikdo nesmí parkovat. 9. Adam
výtah nikdy nepoužívá. Výtah nájemníci nepoužívají v době nočního klidu. 10. Plast se v kamnech ne
spaluje. V naší obci nikdo plast nespaluje.
8. 1. Prádlo se nehází do pračky přímo z koše. 2. Špinavé oblečení se roztřídí podle barvy a materiálu.
3. Perou se věci stejné barvy a podobného materiálu. 4. Nepoužívá se jen jeden prací prostředek.
5. Doporučuje se používat minimálně jeden prací prostředek na bílé prádlo a jeden na barevné prádlo.
6. Zvolí se vždy správný program podle návodu. 7. Vybere se vhodná teplota podle materiálu a stupně
špíny. 8. Do pračky se nedává příliš velké množství pracího prostředku. 9. Množství prášku se zvýší
jen, když je prádlo hodně špinavé. 10. Zapíná se jen plná pračka. Šetřete spotřebu vody a elektrické
energie.
9. 1. Maso se připraví, osolí, přidá se kmín. 2. Pak se maso nechá chvíli odpočinout. 3. Jablka a cibule
se nakrájí, smíchají s medem a lehce se osolí. 4. Do pekáče se položí jablka s medem a s cibulí a na ně
kachna. 5. Pekáč se dá do trouby a kachna se peče velmi pomalu asi 3 hodiny při teplotě 100–120 °C.
6. Pekáč se neotvírá, kachna se neotáčí. 7. Za tři hodiny se sundá horní část pekáče. 8. Přidá se pivo
nebo voda a nechá se ještě asi půl hodiny nebo hodinu (podle velikosti kachny) péct v troubě bez
víka. 9. Jako příloha se doporučuje bramborový knedlík a červené zelí. 10. Místo kachny se může
upéct podle stejného receptu také husa nebo velké kuře.
10. 1. Nebuďte líní. 2. Třiďte odpad. 3. Nedávejte do popelnic starý papír, sklo nebo nepotřebné že
lezo. 4. Nenoste, neodkládejte odpad do lesa. 5. Nepalte v kamnech věci z plastu. 6. Neznečisťujte
vzduch v naší obci. 7. Chovejte se k sobě ohleduplně. 8. Starý papír dávejte / odkládejte / noste do
modrých kontejnerů, sklo do zelených kontejnerů. 9. Kolem kontejnerů udržujte čistotu.
10. Kontejnery pečlivě zavírejte.
D)
2. 1. Hezký víkend. 2. Ahoj / Na shledanou. 3. Hodně zdraví. 4. Příjemnou zábavu. Hezký zážitek.
5. Ať roste (jako z vody). 6. Hodně štěstí. 7. Buďte s manželkou šťastni. 8. Hezké počasí. 9. Šťastný
nový rok. 10. Šťastné a veselé Vánoce.
3. Víš co, dáme si kafe? – No tak si dáme kafe. – Co takhle dát si kafe? – Co říkáte? Dáme si kafe.
E)
1. 1. Můžete si podat inzerát, můžete odpovědět na inzerát nebo si hledat byt pomocí realitní kance
láře. Doporučuju vám nešetřit a jít do realitní kanceláře, kde vám nejlépe pomohou. 2. Nezapomeňte
si vždy byt prohlédnout. Prohlédněte si také okolí bytu. 3. Nájemní smlouvu čtěte vždy velmi pečlivě,
musí obsahovat informace, kdo je pronajímatel a kdo je nájemce, adresu bytu, počet místností, příslu
šenství, nájemné a náklady na byt, jak a kdy budete platit tyto peníze za byt, informaci o kauci, když ji
majitel požaduje. 4. Nikdy nepodepisujte nějaký papír, kde nejsou všechny potřebné informace.
5. Vždy si zjistěte, jestli musíte platit kauci nebo ne. Hledejte spíše byty bez kauce. 6. Vybírejte si vždy
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byt, kde majitel uvádí zvlášť nájemné a zvlášť náklady na byt. 7. Když několik lidí bydlí spolu, pak se
jim nájemné a náklady na byt lépe platí.
2. 1. Byt je ve druhém poschodí. 2. V bytě jsou tři místnosti a příslušenství 3. V bytě chybí telefon a in
ternet. 4. V bytě se topí plynem. 5. Nájemné je 11 000 Kč měsíčně a platí se převodem na účet na za
čátku každého měsíce.
3. Kromě nájemného bude nájemník platit za teplo, vodu, odvoz odpadu a pojištění 4 000 Kč za měsíc.
Za elektřinu také měsíčně 1 500 Kč a jednou za rok podle spotřeby dostane zpět peníze, nebo zaplatí
doplatek. Dále bude platit měsíčně poplatky za televizi, rádio a internet 700 Kč. A jednou za čtvrt roku
bude platit 900 Kč za plyn. Celkem tedy přibližně 6 500 Kč vedle nájemného.
F) Čtecí cvičení
1. Zájemce č. 1 – inzerát č. 5, zájemce č. 2 – inzerát č. 4, zájemce č. 3 – inzerát č. 6, zájemce č. 4 – in
zerát č. 2.
2. 1. V nájemním bytě bydlí nejvíce lidí v Praze. 2. Průměrná cena bytu je asi 1,5 milionu korun.
3. Byty mají nejčastěji tři místnosti. 4. Přibližně 95 procent bytů má koupelnu. 5. Bydlení v Česku není
levné.
I)
1.
1. občanský zákoník

Soubor zákonů soukromého práva.

2. smlouva o nájmu bytu

Smlouva, při které pronajímatel pronajímá byt nájemci.

3. kupní smlouva

Smlouva, při které si nějaký člověk kupuje od jiného člověka nějakou
věc, například byt, auto atd.

4. pronajímatel

Člověk, který pronajímá nějakou nemovitost na základě smlouvy.

5. nájemce

Člověk, který si pronajímá nějakou nemovitost na základě smlouvy.

6. úhrada za služby

Poplatky, které se platí vedle nájemného za služby spojené s bydlením,
např. za odpad, za vodu apod.

7. hypotéka

Úvěr, který slouží k nákupu bytu nebo domu a za který dlužník ručí
stejnou nebo jinou nemovitostí.

8. nájem na dobu určitou

Nájem, který bude trvat jen do dne ve smlouvě.

9. rezervační smlouva

Je smlouva, ve které si zájemce rezervuje nákup bytu nebo nemovitosti,
obyčejně u realitní kanceláře.

10. jistota

Peníze, které slouží jako záruka, že někdo bude plnit povinnosti. V in
zerátech na bydlení se nazývá kauce.

2. Historické centrum Prahy
Historické centrum Českého Krumlova
Historické centrum Telče
Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého
Historické centrum Kutné Hory s kostelem sv. Barbory a chrámem Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci
Lednicko-valtický areál
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Zámek s přilehlými zahradami v Kroměříži
Zámek v Litomyšli
Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci
Vila Tugendhat
Třebíčská židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa
Verbuňk
Masopustní průvod s maskami na Hlinecku
Sokolnictví
Jízda králů

4. LEKCE
B)
1. a) 1. požární ochrana, ochrana osob a majetku, hasí požáry 2. hraje tenis 3. člen vlády, řídí příslušné
ministerstvo 4. řídí dopravní prostředek 5. řídí organizaci, firmu, společnost 6. lyžuje 7. závodí 8. orga
nizuje akci, podílí se na jejím řízení 9. dodržování sportovních pravidel při hře 10. ústně překládá
z jednoho jazyka do druhého
b) 1. hasička 2. tenistka 3. ministryně 4. řidička 5. ředitelka. 6. lyžařka 7. závodnice 8. pořadatelka
9. rozhodčí 10. tlumočnice
2. a) 1. vedlejší cíl 2. chudý region 3. slabý, ustávající déšť 4. nespokojený člověk 5. lehká, malá nehoda
6. pesimistická nálada 7. suché oblečení 8. živý muž 9. hlavní ulice 10. silný vítr
b) 1. zvýšit plat 2. hladina řeky stoupá 3. zpříjemnit život 4. odnést potraviny 5. ukončit závod 6. při
jmout návrh 7. prohrát 8. nepamatovat si cestu 9. vrátit se z cesty 10. nevzdat závod
3. a) 1. elektrický 2. bankovní 3. chemická 4. prudký 5. zájmová 6. moderní 7. rozkvetlá 8. sportovní
9. hezký 10. čerstvé
b) 1. lyžařský 2. sněhová 3. zimní / letní 4. proměnlivé 5. dobrá / skvělá 6. mírný / severní 7. nepří
jemný 8. teplý 9. veselý 10. těžký
4. a) 1. opravili 2. zvýšila 3. protestovali 4. zjišťovaly 5. potřeboval / poskytl 6. zachránili 7. hráli
8. utkali 9. poslouchali 10. vyhýbali
b) 1. nedal 2. ztratil 3. poskytli 4. zastupoval 5. tlumočila / překládala 6. zapisovala 7. nastoupil
8. Potřebovali 9. vymkla / zlomila 10. pozval
5. a) 1. Právě ji opravují. 2. Právě ji ohlašují. 3. Právě jim ji zajišťují. 4. Právě jim děkují. 5. Právě jim
je nabízejí. 6. Právě vyjíždějí. 7. Právě začínají. 8. Právě jim ho přinášejí. 9. Právě se na ni vydávají.
10. Právě mu je půjčuje.
b) 1. Ale já to chci odmítnout. 2. Ale já to chci připravit. 3. Ale já ji chci poslouchat. 4. Ale já se jí chci
vyhnout. 5. Ale já se ho chci zúčastnit. 6. Ale já to chci vzdát. 7. Ale já mu chci zavolat. 8. Ale já se
chci vrátit. 9. Ale já chci čekat / počkat. 10. Ale já tam chci zůstat.
c) 1. Teprve ho budou přemlouvat. 2. Teprve ji budou zjišťovat. 3. Teprve je budou zachraňovat.
4. Teprve se budou měnit. 5. Teprve se bude loučit. 6. Teprve se budou rozhodovat. 7. Teprve si ho
bude brát. 8. Teprve se s tím budou seznamovat. 9. Teprve nám budou blahopřát. 10. Teprve mu bu
dou pomáhat.
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d) 1. Proč bychom ho přemlouvali? 2. Proč bychom jim radili? 3. Proč bychom jim ho zvyšovali?
4. Proč bychom jim ho zpříjemňovali? 5. Proč bychom je překvapovali? 6. Proč bychom to tu nechá
vali? 7. Proč bychom jim ji dávali? 8. Proč bychom jim odpovídali? 9. Proč bychom se jim omlouvali?
10. Proč bychom jim telefonovali?
6. 1. E 2. J 3. A 4. H 5. C 6. B 7. I 8. F 9. D 10. G
8. 1. E 2. A 3. J 4. H 5. G 6. D 7. F 8. I 9. B 10. C
9. a) 1. K hlavním cílům vlády patří pomoc rodinám s dětmi. 2. Podle údajů Evropského statistického
úřadu patří Praha mezi deset nejbohatších evropských regionů. 3. Kvůli vytrvalým dešťům hrozí po
vodně v Rakousku. 4. Dělníci v Bangladéši protestují proti špatným pracovním podmínkám.
5. Nezisková organizace připravuje poradny pro seniory. 6. Díky kontaktním pracovištím ve všech kra
jích zajistí pomoc seniorům v celé zemi. 7. Ředitel policie poděkoval mladým lidem za záchranu ži
vota. 8. Český hokejový tým bude hrát proti Slovákům. 9. Naši tenisté se utkají se Srby. 10. Před chvílí
došlo ke dvěma vážným nehodám na dálnici.
b) 1. Na Velikonoce v neděli dne 23. března 1913 se konal u Labské boudy lyžařský závod. 2. Než za
čal závod, bylo hezky a teploměr ukazoval osm stupňů nad nulou. 3. Brzy se ale počasí změnilo a ko
lem jedenácté překvapila závodníky sněhová bouře. 4. Zanedlouho závodníci boj s počasím vzdali, po
kračoval jen Bohumil Hanč, který nevěděl, že závod skončil. 5. Chtěl zvítězit, i když mu mokré
oblečení mrzlo k tělu. 6. Jeho kamarád ho přemlouval, ať se vrátí do bezpečí. 7. Ale Hanč nechtěl
kvůli špatnému počasí boj vzdát. 8. Vydal se sám bojovat proti sněhu a větru. 9. Ve tři čtvrtě na dvě
objevil závodník Rath Hanče na zemi, vzal ho na záda a šel s ním k chatě. 10. Nemohl ho ale nést
dlouho, nechal ho tedy u lyží a běžel pro pomoc, ale ta přišla už pozdě.
C)
1. a) 1. Vláda nebude zvyšovat platy policistům. 2. Nezisková organizace dává právní rady důchod
cům. 3. Čtyři mladí lidé zachránili život řidiči kamionu. 4. Dopravní podnik chce zpříjemnit cestujícím
jízdu metrem. 5. Zoo v Ostravě nabízí rodinám s dětmi vstup zdarma. 6. Děti mohou přinést zvířatům
ovoce nebo tvrdé pečivo. 7. Starosta popřál spoluobčanům hodně zdraví a pohody. 8. Známí pronajali
garsonku studentce. 9. Řekl jsem ty informace cizincům. 10. Tento týden nabízejí slevy všem zákazní
kům.
b) 1. Průvodci ukazují Prahu turistům. 2. Pronajímatelé pronajímají byty nebo domy nájemníkům.
3. Knihovnice půjčují knihy čtenářům a čtenářkám. 4. Tlumočníci tlumočí informace zahraničním kli
entům. 5. Číšníci a servírky nosí jídlo a nápoje hostům. 6. Prodavači nabízejí zboží zákaznicím.
7. Právníci poskytují rady firmám i soukromým osobám . 8. Lékaři předpisují léky pacientům.
9. Zpěváci zpívají písně posluchačům. 10. Kadeřnice učesala vlasy modelkám.
2. 1. Pomáháme spolužákům. 2. Nerozumíme dlouhým větám. 3. Odpovídáme obchodním partnerům.
4. Věříme radám přátel. 5. Ten byt patří nějakým Angličanům nebo Američanům. 6. Dáváme přednost
bezmasým jídlům. 7. Radíme organizátorům závodu. 8. Vyhýbáme se povinnostem. 9. Smějeme se ve
selým historkám. 10. Věříme dobrým přítelkyním.
3. 1. Děkuji vám za pomoc. 2. Číšník mi odnesl sklenici. 3. Ten lékař nám operoval dceru. 4. Nějaký
zloděj mu ukradl peněženku. 5. Položil jsem ti klíče na stůl. 6. Někdo mi vypil pivo. 7. Narazil nám do
auta autobus. 8. Pan Novák jim zachránil psa. 9. Manžel jí nesl kufr. 10. Rodiče jim zaplatili dovole
nou u moře.
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4. 1. Tenistům se dařilo v Srbsku. Tenistům se zadařilo v Srbsku. 2. Alici oblečení vždy sluší. 3. Panu
Urbanovi se zdálo, že mu někdo ukradl auto. 4. Zvířatům v zoo chutná ovoce a zelenina. 5. Panu ředi
teli nevyhovuje doba schůzky. 6. Známým se stala nehoda v Legerově ulici. 7. Městům vadí nákladní
auta v centrech. 8. Přátelům nestačily na dovolené peníze. 9. Studentkám se nehodí čas konzultace
3. února. 10. Některým firmám chybí pracovníci.
5. 1. Jeho prarodičům je 80 let. 2. Nájemníkům vadí v domě hluk. 3. Dětem chutná smažený sýr. 4. Všem
studentům a studentkám se podařilo udělat zkoušku. 5. Zahraničním hostům jídlo stačilo. 6. Oběma mým
spolubydlícím se zdá nájemné moc vysoké. 7. Štíhlým ženám se hodí každé oblečení. 8. Tato práce vyho
vuje hlavně mladým mužům. 9. Hokejistům chybělo štěstí. 10. Spolucestujícím je ve vagonu moc teplo.
6. 1. Zaparkovali jsme naproti autobusovému nádraží. 2. Pomoc rodinám s dětmi patří k hlavním cí
lům vlády. 3. Bojují proti nezaměstnanosti. 4. Kvůli bolesti jsem nemohl spát. 5. Co jste měli k obědu.
6. Díky tvé pomoci jsme skončili práci včas. 7. Letadlo nemohlo letět kvůli špatnému počasí.
8. Chránili se proti větru. 9. Stojíme naproti Komerční bance. 10. Hokejisté budou hrát ve finále díky
výhře v posledním utkání.
7. 1. Včera bylo hezky. 2. V pátek foukal vítr a bylo chladno. 3. V noci byly ulice prázdné, celé město
spalo a všude byl klid. 4. Včera ráno byla mlha, ale pak bylo jasno a svítilo slunce. 5. V noci byla
bouřka, hřmělo a blýskalo se. 6. Celou neděli bylo pěkně a teplo. 7. Předevčírem bylo zataženo a pr
šelo. 8. O víkendu byl mráz a sněžilo. 9. Když jsme odcházeli, nic nebylo vidět, byla úplná tma.
10. K večeru byly na obloze mraky a foukalo.
8. Závod v Krkonoších
1. Na Velikonoce v neděli dne 23. března 1913 se konal v Krkonoších u Labské boudy lyžařský závod.
2. Závodu se zúčastnilo šest lyžařů a devět turistů. 3. Protože na jaře roku 1913 bylo v Krkonoších
málo sněhu, závodníci začali závodit už v sedm hodin ráno. 4. Na startu závodu měli všichni optimis
tickou náladu. 5. Teploměr ukazoval osm stupňů nad nulou. 6. Svítilo slunce a foukal mírný vítr.
7. Závodníci se rozhodli závodit jen v košili a kalhotách, protože venku bylo opravdu teplo. 8. Brzy po
začátku závodu se počasí rychle změnilo. 9. Nejdříve začalo pršet, později dokonce mírně sněžilo.
10. Nakonec kolem půl jedenácté překvapila závodníky sněhová bouře.
9. 1. Sousedům vadil hluk v domě. 2. Zdálo se mi, že někdo jde. Zdálo se mi, že někdo šel. 3. V Praze
se mi líbilo. 4. Polévka jim chutnala. 5. Nehodilo se mu, že musel dlouho čekat. 6. Zelená barva jim
slušela. 7. Danovi se často stávalo, že zapomenul / zapomněl nějakou věc. 8. Hokejistům se na mist
rovství světa nedařilo. 9. Zákazníkům nevyhovovala změna otevírací doby na poště. 10. Některým li
dem jejich platy nestačily.
10. 1. hlučno, hlučně 2. těžce, těžko 3. klidně, klidno 4. chladno, chladně 5. čistě, čisto 6. ošklivě, ošk
livo 7. teplo, teple 8. ticho, tiše 9. veselo, vesele 10. draze, draho
D)
1. 2. Můžu vám pomoct s tím kufrem? 3. Potřebuješ pomoc? 6. Nechceš pomoct? 7. 8. Dovolíš, po
můžu ti. 9. Počkej prosím, pomůžu ti.
2. a) 1. ano 2. ano 3. ne 4. ne 5. ano 6. ano 7. ano 8. ano 9. ano 10. ne
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E)
1. 1. zpráva F 2. zpráva D 3. zpráva B 4. zpráva C
2. 1. Muž jel na kole. 2. Špatně zaparkoval muž a přišla sympatická dívka. 3. Muž se se ženou sezná
mil na přednášce z fyziky, 4. Muž pomáhal jedné rodině s úklidem po povodních. Jejich dcera se mu
líbila. Pozval ji na rande. 5. Tomuto muži se líbila jeho sekretářka, ale byl ženatý. Rozvedl se a pra
covní kontakty se změnily na osobní.
3. Podle aktuálních denních výsledků
F)
1.
Období

Celkový charakter
počasí

Typ srážek

Denní teploty

Noční teploty

První polovina prosince

Studené

Sněhové

Pod 0 °C

Pod –10 °C

Pondělí

Zataženo až oblačno

Dešťové, přeháňky, ve
vyšších polohách sněhové

0 až 4 °C

–1 až –3 °C

Úterý
a středa

Oblačno až zataženo,
ve středu až polojasno

Občasný déšť, vyšší
polohy sněžení

0 až 4 °C

–1 až –3 °C

Čtvrtek
a pátek

Oblačno

Slabé přeháňky, od
středních poloh sněhové

–2 až 2 °C

–1 až –5 °C

Víkend

Zataženo

Dešťové, od středních

–2 až 2 °C

0 až –4 °C

poloh sněhové
2. Výlet do Prahy
1.

Ve dnech 3. až 5. října jsme jeli s naším klubem na výlet do našeho hlavního města.

2.

Vyjeli jsme brzo ráno rychlíkem z Ostravy. Chtěli jsme využít každou minutu v Praze.

3.

Na Hlavním nádraží v Praze na nás už čekali naši kamarádi z pražského klubu.

4.

Potom, co jsme se ubytovali, jsme navštívili Vyšehrad, prohlédli jsme si zdejší hřbitov, rotundu
svatého Martina a baziliku svatého Petra a Pavla. Moc se nám líbila procházka ve zdejším
parku.

5.

První večer jsme se sešli s našimi kamarády z pražského klubu u skleničky vína v jedné útulné
vinárně na Starém Městě.

6.

Druhý den jsme vyrazili lanovkou na Petřín a procházkou jsme došli až k Pražskému hradu.

7.

Po prohlídce Pražského hradu jsme pokračovali pěšky až na Karlův most.

8.

Druhý večer jsme navštívili muzikál Mýdlový princ v divadle Broadway. Skvěle jsme se bavili.

9.

Třetí den jsme celé dopoledne strávili na Kampě, kde jsme navštívili Muzeum Kampa
a Čertovku.

10.

Bohužel odpoledne jsme se museli s Prahou rozloučit a pospíchat na Hlavní nádraží, odkud
jsme se vrátili rychlíkem do Ostravy.

11.

Strávili jsme v Praze tři krásné dny a určitě se sem zase brzy vrátíme a navštívíme naše přátele.
Těšíme se také, že naše přátele přivítáme brzy u nás v Ostravě.
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I)
1.
1. Praha, Praha

8. Zlínský kraj, Zlín

2. Středočeský kraj, Praha

9. Jihomoravský kraj, Brno

3. Liberecký kraj, Liberec

10. Moravskoslezský kraj, Ostrava

4. Královéhradecký kraj, Hradec Králové

11. Vysočina, Jihlava

5. Pardubický kraj, Pardubice

12. Jihočeský, České Budějovice

6. Karlovarský kraj, Karlovy Vary

13. Ústecký kraj, Ústí nad Labem

7. Plzeňský kraj, Plzeň

14. Olomoucký kraj, Olomouc

2.
1. Ministerstvo financí

Vybírat daně

2. Ministerstvo školství, mládeže a sportu

Uznávat platnost zahraničních vysvědčení

3. Ministerstvo zdravotnictví

Informovat o nebezpečných výrobcích

4. Ministerstvo vnitra

Přijímat žádosti o povolení k trvalému pobytu

5. Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vyplácet důchody pro postižené

6. Ministerstvo životního prostředí

Starat se o národní parky

7. Ministerstvo zahraničí

Ověřovat listiny do ciziny

8. Ministerstvo obrany

Starat se o bezpečnost státu

9. Ministerstvo kultury

Starat se o památky

10. Ministerstvo zemědělství

Starat se o lesy

3. 1. Ne, ale je možné, že měl reálný předobraz. 2. O přivedení lidu do Čech a vzniku názvu Čechy.
Není. 3. Ve Středočeském kraji, blízko Roudnice nad Labem. 4. Rotunda sv. Jiří. 5. Polský. 6. Alois
Jirásek. 7. Kněžna Libuše, Přemysl Oráč, Kazi, Teta, Krok, Ctirad, Vlasta, Šárka, … 8. Po Přemyslu
Oráčovi, manželu kněžny Libuše. 9. V 6.–7. století. 10. Z oblasti mezi Vislou a Dněprem.

5. LEKCE
B)
1. a) 1. lehká nemoc 2. zdravý člověk 3. nízká teplota 4. větší zlo 5. zadní část těla 6. odborný lékař,
specialista 7. tmavé a vlhké místo 8. nepovinné pojištění 9. slabé bolesti 10. pravá ruka
b) 1. je mi smutno 2. je mi zima 3. je mi dobře 4. je mi lehko u srdce 5. jsem energický, nejsem una
vený, jsem plný energie 6. je mi lépe než včera 7. je mi dobře 8. ten problém mě netrápí 9. je mi dobře
10. nic mě nebolí
c) 1. Oblečte si košili. 2. Zavřete ústa. 3. Dědeček se uzdravil. 4. Jeho zdravotní stav se zhoršil. 5. Eva
nemá chuť něco / nic dělat. 6. Lékaři mu nedovolili vstát. 7. Sešel dolů ze schodů. 8. Paní Urbanová
zhubla. 9. Vypni ten počítač. 10. Nemusíte se vyhýbat místům, kde je mnoho lidí.
2.
1. hlavy, trupu a končetin. 2. obličej 3. oči 4. uši 5. břicho 6. záda 7. srdce 8. loktu 9. prstů 10. kolena
3.
1. krku . 2. kotník 3. zuby 4. těle 5. plic 6. žaludku 7. kolena 8. srdcem 9. ramenou 10. vlasy
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4.
1. Má rýmu a kašel a teplotu 38,3 °C.

E. Paní Novotná šla / půjde k praktickému lékaři.

2. Bolí ji osmička vlevo nahoře.

F. Paní Novotná šla / půjde k zubařce.

3. Je těhotná a jde na kontrolu.

I. Paní Novotná šla / půjde ke gynekoložce.

4. Špatně vidí do dálky.

G. Paní Novotná šla / půjde k očnímu lékaři.

5. Spadla z kola a zranila si nohu.

B. Paní Novotná šla / půjde na pohotovost na chirurgii.

6. Potřebuje vyšetřit krev.

J. Paní Novotná šla / půjde do laboratoře.

7. Bolí ji záda a nechce užívat léky.

H. Paní Novotná chodila / bude chodit na masáže.

8. Rozbila si brýle o víkendu na kole.

C. Paní Novotná šla / půjde do optiky.

9. Lékař ji poslal na vyšetření plic.

A. Paní Novotná šla / půjde na rentgen.

10. Její dcera dostala neštovice.

D. Paní Novotná šla / půjde s dcerou k dětskému lékaři.

5. 1. zdravotní potíže 2. těhotná pacientka 3. vysoký tlak 4. odborné vyšetření 5. dietní jídlo 6. zdravý
životní styl 7. zlomená žebra 8. infekční nemoc 9. silné bolesti 10. pravidelný spánek
6. 1. pít 2. držet 3. snížit 4. odpočívat 5. brát 6. přestat 7. trávit 8. hýbat 9. oblékat 10. očkovat
7. a) 1. Ne, teprve si je bude brát. 2. Ne, teprve ji budou volat. 3. Ne, teprve mu ho budou měřit.
4. Ne, teprve mu ji budou dávat. 5. Ne, teprve mu ho budou dělat. 6. Ne, teprve budeme odpočívat.
7. Ne, teprve se budu objednávat. 8. Ne, teprve budu hubnout. 9. Ne, teprve budou cvičit. 10. Ne, te
prve nám / mi je budou trhat.
b) 1. Ale já mu musím pomoci / pomoct. 2. Ale já ho musím poslouchat. 3. Ale já je tady musím odlo
žit. 4. Ale já vás tam musím poslat. 5. Ale já musím přestat. 6. Ale já vám je musím předepsat. 7. Ale já
vám je musím zakázat. 8. Ale já ho musím požádat / žádat. 9. Ale já jí to musím dovolit. 10. Ale já za
ni musím zaplatit.
8.
1. Když vás bolí koleno,

F. dejte si na noc na koleno list zelí a zabalte ho do ručníku.

2. Když vás pálí oči,

I. dejte si dva sáčky čaje na oči a nechte ležet dvacet minut.

3. Když vás píchne hmyz,

B. dejte si na místo, které vás svědí, slupku od banánu.

4. Když vás trápí nedostatek spánku,

J. vypijte sklenici mléka vždy, než jdete spát.

5. Když vás svědí kůže,

D. dejte si do vany mořskou sůl.

6. Když je vám zle od žaludku,

C. vypijte si mátový čaj.

7. Když je vám chladno, ale potíte se,

A. dejte si do vany s vlažnou vodou ovesné vločky.

8. Když je vám smutno a trápíte se,

G. dejte si do koupele olej z levandule.

9. Když je vám nevolno v letadle,

E. užívejte ženšen před letem.

10. Když je vám špatně po alkoholu,

H. vypijte dvě sklenice vody s citronem a jděte si lehnout.
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9.
Pacient/ka

Lékař/ka

Lékárník/Lékárnice

1. Mohl/a byste mi
doporučit něco proti
zácpě?
3. Au, to je hrozná bolest.
6. Jak mám užívat tyhle

2. Teď dostanete injekci.
5. Kde vás to přesně
bolí?
8. Dýchejte zhluboka.
12. V pátek dopoledne
musíte přijít na kontrolu.
14. Předepíšu vám něco
proti kašli.

4. Tuhle mast musíme připravit. Bude to
hotové ve 2 odpoledne.
9. Nezapomeňte, že tenhle prášek musíte
užívat na lačno. 10. Berte jednu lžičku
každých šest hodin.
13. Na bolest hlavy vám doporučuji tyhle
tablety.
15. Bohužel tenhle lék je jenom na předpis
od lékaře.

tablety?
7. Není to nic vážného, že?
11. Chce se mi zvracet.

10. 1. od 2. z 3. do 4. na 5. za 6. proti 7. v 8. k 9. mimo 10. pro
C)
1. 1. Eva si vzala do kufru jedny šaty, jednu sukni, jednu košili a jedny kalhoty. 2. V místnosti jsou
jedna kamna, jedna skříň, jedna židle a jeden stůl. 3. Na knihovně ležel jeden časopis, jedny noviny, je
den slovník a jedna učebnice. 4. Do bazénu jsme si vzaly jeden ručník, jedny brýle, jeden krém, jedny
plavky a jednu čepici. 5. V lékárničce pro auta jsou jedny rukavice, jedna náplast, jeden obvaz a jedny
nůžky. 6. Lékař mi předepsal jedny kapky, jeden sirup a jednu mast. 7. K Vánocům jsme dostali jedny
lyže, jedny brusle, jeden fotbalový míč a jednu tenisovou raketu. 8. Muzeum má řadu drahých hudeb
ních nástrojů, například jeden klavír z 19. století a jedny housle z konce 18. století. 9. V poslední době
Milada utrácí moc peněz, koupila si jedny nové hodinky, jedny boty, jednu kabelku a jedny rukavice.
10. Sportovec si vzal na sebe jedno tričko, jedny trenýrky, jedny tepláky a jednu bundu.
2. 1. dárek k narozeninám 2. biftek s hranolky 3. několik dnů po Vánocích 4. očkování proti neštovi
cím 5. budova s dřevěnými vraty 6. dívka v modrých džínech 7. měsíc před Velikonocemi 8. setkání
o prázdninách 9. taška s penězi 10. kniha o šachách
3. 1. U jeho nohou stál malý pes. 2. Měla jsem tak silné bolesti v ramenou, že jsem nemohla zvednout
ruce nad hlavu. 3. Lenka je skoro slepá, má velké problémy s očima. 4. Měl vatu v uších, aby nic nesly
šel. 5. Zdeněk musí chodit na masáže. Bolí ho v zádech. 6. Matka nesla dítě na rukou. 7. To dítě ještě
nechodí, jen leze po kolenou. 8. Když kašlu, bolí mě na prsou. 9. Neberte ty věci do rukou, vezměte si
rukavice. 10. Měl jsem horečku a sucho v ústech.
4. 1. Nemůžu chodit, mám silnou bolest v noze. 2. Mám vyrážku na lokti. 3. Přestalo mě píchat
v uchu. 4. Jakub nesmí pít alkohol, má problémy s játry. 5. Když jdu do schodů, bolí mě v koleni.
6. Co mám dělat při hrozné bolesti zubu? 7. Řidič měl po nehodě zlomené žebro a zranění na ruce.
8. Hynek má kámen v ledvině. 9. Dostal se mi prach do oka. 10. Mám červenou skvrnu na kotníku.
5. 1. Pálilo mě v očích. 2. Bolelo mě v krku. 3. Měl/a jsem bolesti. 4. Byl jsem unavený a chtělo se mi
spát. 5. Špatně se mi polykalo. 6. Bylo mi horko a potil jsem se. 7. Tekla mi krev z nosu. 8. Hučelo mi
v uších. 9. Kašlal jsem a špatně se mi dýchalo. 10. Štvalo mě, že jsem nemocný.
6. 1. vstal / vstával 2. pršelo 3. byla zima 4. nebylo 5. bolela 6. necítila 7. chtělo 8. nastydla 9. svítilo
10. začalo, začalo
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7. 1. Změna tvého denního režimu byla potřeba. Bylo potřeba, abys změnil svůj denní režim.
2. Mrzelo mě moje zpoždění. Mrzelo mě, že jsem nemohl přijít včas.
3. Trápilo ho, že nám nemohl pomoct. Trápily ho bolesti v rameni.
4. Nebylo nutné, abyste držel přísnou dietu. Přísná dieta nebyla ve vašem případě nutná.
5. Byl čas, abyste už šli do práce. Bylo na čase, abys šel s tím problémem k lékaři.
6. Bylo zbytečné brát tyhle vitaminy. Tyhle léky byly pro vás naprosto zbytečné.
7. Adama určitě potěšila moje návštěva. Adama určitě potěšilo, když jsem ho přišla navštívit.
8. Bylo mi líto, že je Adam nemocný. Litovala jsem ho, že nemůže jít na fotbal.
9. Byla jsem unavená a bylo mi všechno jedno. Nic mě nezajímalo.
10. Vyhovovala vám doba té schůzky? Bylo pro vás vhodné, abychom přišli v tu dobu?
8. 1. Tahle chyba nás mrzí. Je nám to opravdu líto. 2. Svědí mě vyrážka na ruce. 3. Stačí ti to jídlo?
4. Zajímá vás to, nebo je vám to jedno? 5. Vadí mu, co jsi mu řekla. Štve ho to. 6. Ta modrá barva jí
moc sluší. 7. Vyhovuje jim tenhle hotel? Líbí se jim tady? 8. Bolí vás tady za krkem a trápí vás časté
bolesti hlavy? 9. Zdá se mi, že tě můj dárek potěšil. 10. Napadlo mě, že se jim mohlo něco stát.
9. 1. Řekni mu, aby si vzal ty léky. 2. Řekni jí, aby si nezapomněla koupit ty vitaminy. 3. Řekni mu,
aby nestál hned za dveřmi. 4. Řekněte jim, aby nám nekouřili tady na chodbě. 5. Řekni jí, aby odpově
děla na tu esemesku. 6. Řekni jí, aby přišla včas. 6. Řekněte jim, aby zavírali dveře do čekárny.
7. Řekněte jim, ať nám pomůžou / pomohou. 8. Řekni mu, ať si vypne mobil. 9. Řekni mu, ať se teple
oblékne. 10. Řekněte jim, ať třídí odpad.
10. 1. Dýchejte zhluboka. 2. Svlékněte se do půl těla. 3. Užívejte ty léky na lačno. 4. Berte léky pravi
delně. 5. Skladujte mast v ledničce. 6. Lék zapíjejte minerálkou nebo vodou. 7. Za týden přijďte na
kontrolu. 8. Buďte opatrný. 9. Dejte se očkovat proti chřipce. 10. Zavolejte záchranku.
D)
1. 1. G 2. A 3. J 4. I 5. B 6. C 7. D 8. E 9. H 10. F
2. 1. Přejeme vám, abyste měli hodně štěstí. 2. Dovolte mi, abych mohl otevřít okno. 3. Radím ti, abys
přestal kouřit. 4. Pozor, abyste nespadli a nezranili se. 5. Prosím tě, abys zatelefonoval pro doktora.
6. Radím vám, abyste bral/a ty léky pravidelně. 7. Myslíš, abych ho informoval? 8. Radím, abyste ne
překračoval/a denní dávku tablet. 9. Radím ti, aby sis nezapomněl/a vzít rukavice, venku mrzne.
10. Navrhuju, abychom si v sobotu jeli zalyžovat.
3.
Pozitivní pocity

Negativní pocity

Lhostejnost

3. Je mi fajn.
4. Dnes je mi mno
hem lépe, než včera.
9. Mám radost, že vás
vidím.
12. Jsem v pořádku.
15. Cítím se skvěle.

2. Je mi to moc líto.
5. Štve mě, že nemůžu nic dělat.
6. Co s tím asi mám dělat?!
7. Tohle mi žádnou radost nedělá.
8. Mrzí mě, že jsi nepřišel.
11. Vadí mi, že nechcete otevřít to okno.
14. Chce se mi plakat.

1. Je mi to fuk.
10. Klidně mu to řekni, je mi to
jedno.
13. Tahle věc mě opravdu netrápí.
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E)
1. a) 1. Na co si stěžujete, paní Urbanová? 2. Máte horečku? 3. Máte rýmu nebo kašel?
b) Lékařka zjistila chřipku.
2. 1. Pacientka musí jíst hodně ovoce s vitaminem C nebo vitamin C koupený v lékárně. 2. Musí jíst
kuřecí polévku. 3. Dále musí pít hodně teplého čaje s citronem. 4. Po dobu nemoci nesmí kouřit a pít
alkohol.
3. 1. Očkování je vhodné v říjnu a listopadu, ale ani v prosinci není pozdě. 2. Lékaři doporučují očko
vání lidem starším než 65 let, kteří mají cukrovku, nemoci plic, srdce nebo ledvin. 3. Očkování není
vhodné pro děti do půl roku a těhotné ženy. Někteří lékaři nedoporučují očkovat zdravé děti do pěti
let. 4. Očkování některým lidem hradí pojišťovna nebo zaměstnavatel, vakcína stojí 180 až 280 korun
a za aplikaci někteří lékaři nevyžadují nic, jiní 100 nebo 200 Kč. 5. Vakcína chrání tělo do jara, děti do
šesti let potřebují vakcíny dvě. Očkování se musí každý rok opakovat.
F)
1. 1. ano 2. ano 3. ne 4. ne 5. ano 6. ne 7. ano 8. ne 9. ano 10. ne
2. 1. V 10 letech. 2. Pila jen ovocné šťávy. 3. Protože si připadala tlustá. 4. Problémy se žaludkem
a střevy. 5. Protože prodělala srdeční infarkt. 6. Lékaři jí doporučili radikálně změnit životní styl.
7. Ano. 8. Přibrala, zlepšila se jí pokožka, přestaly jí padat vlasy, přestala jí být stále zima a přestala
být pořád nervózní. 9. Zdravě. 10 Zdraví je důležitější než vše ostatní.
3. Spisovatel byl sám doma, pocítil prudkou bolest na hrudníku. Rozhodl se, že pojede do nemocnice.
Poprosil souseda, aby pohlídal děti, zabalil si nejdůležitější věci a zavolal si sanitku. V nemocnici ho
lékaři dlouho operovali. Zachránili mu život.
G)
3. Stalo se to týden po návratu z pánské jízdy. Žena byla v Praze na koncertě v Rudolfinu, on v Sázavě
hlídal děti. Večer pocítil svíravou bolest na prsou, náhlou slabost, srdce mu prudce bušilo. Bál se, že
omdlí. Měl podezření na infarkt. Zavolal sousedovi, jestli by jim nepohlídal děti, a zavolal si sanitku.
Vyšel nahoru do pokoje, vzal si občanský průkaz a nějaké peníze. Ještě netušil, že život, jak ho znal
(a miloval), právě skončil. Slyšel příjezd záchranky. Zamkl prázdný dům a šel sanitce naproti. Někdo
ho položil na lehátko uvnitř vozu, změřil mu tlak, dostal jakousi injekci. Sanitka vyjela a on ztratil vě
domí.
I)
1. 1. 150 2. 158 3. 158 4. 156 5. 112 6. Pokud číslo známe a víme, komu potřebujeme konkrétně zavolat
a jsme schopni se dohovořit správně česky. 7. Pokud nevíme, která pomoc je potřeba a mluvíme špatně
česky. 8. Co se přesně stalo, místo, kde se to stalo, kolika osob se to týká a popis (pohlaví, věk, stav),
naše jméno a číslo telefonu. 9. Je zdarma. 10. Dopustili jsme se přestupku a musíme zaplatit pokutu.
2. 1. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Mendelova zemědělská a lesnická univer
zita v Brně. 2. Oto Wichterle, Karel Preis… 3. Jaroslav Heyrovský, za chemii. 4. Krevní skupiny A, B,
AB, 0. 5. Oblouková lampa. 6. Stanice metra. Křižíkova fontána. 7. Na pražském výstavišti. 8. Oto
Wichterle. 9. Jaroslav Seifert, za literaturu. 10. Bertha von Suttner.
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3. 1. Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. 2. Jaroslav Hašek, 1883–1923. 3. O období první
světové války (1914–1918). 4. Prodavač psů, který musí nastoupit do armády. 5. Hloupost a naivita
Švejka, kterému vše prochází. 6. Aby zjistili, jestli je blázen a tím pádem neschopný vojenské služby.
7. Ne. 8. Ve světě jsou známa například díla Franze Kafky, Karla Čapka a některé knihy pro děti.

6. LEKCE
B)
1. 1. pole 2. koza 3. žito 4. husa 5. papoušek 6. pára 7. ulice 8. kostel / katedrála 9. buchta 10. tvaroh
2. a) 1. památková zóna 2. gotická katedrála 3. základní kámen 4. astronomické hodiny 5. židovský hřbi
tov 6. středověký hrad 7. duchovní hudba 8. barokní kostel 9. lázeňská kolonáda 10. horský penzion
b) 1. nejvýznamnější památka 2. nejluxusnější hotel 3. nejkrásnější budova 4. největší dům 5. nejdelší
ulice 6. nejstarší most 7. nejnáročnější návštěvník 8. nejkvalitnější služby 9. nejslavnější spisovatelka
10. nejpříjemnější místo
3. 1. specialitu 2. výtahem 3. budov 4. náhrobku 5. hotelu 6. houby 7. nemoc 8. muziku 9. pokoj 8. pří
rody
4. a) 1. provádějí turisty po městě 2. stavějí domy 3. píšou básně 4. léčí se v lázních 5. pěstujou a vyrá
bějí víno 6. pěstujou ovoce a zeleninu na farmách 7. navštěvujou různá města 8. chovají domácí zvířata
9. ubytovávají hosty v hotelech 10. v zimě sportujou na běžkách
b) 1. dívají se do okolí věže 2. prohlížejí si vystavené předměty 3. vzpomínají na své blízké 4. navštěvu
jou luxusní obchody, kina, divadla 5. odpočívají daleko od civilizace 6. sbírají lesní plody 7. lyžujou
8. pijou dobré víno, poslouchají hudbu a zpívají a tančí 9. nakupujou ovoce a zeleninu a další farmář
ské výrobky 10. dívají se na různá zvířata
5. 1. kůže z králíka 2. maso z jehněte 3. koláč z borůvek 4. mléko od krávy 5. maso z prasete, 6. mouka
z žita 7. sádlo z husy 8. vlna z ovce 9. polévka z kuřete 10. omáčka z hub
6. a) 1. svatý 2. vysoká 3. hodinová 4. základní 5. gotická 6. dlouhý 7. zajímavá 8. významné 9. české
10. turistický cíl
b) 1. fotbalové 2. běžecké 3. hudební 4. vinný 5. moravská 6. stánkový 7. léčivé 8. neporušená 9. staro
bylé 10. zimní
7. a) 1. si dát 2. ochutnat 3. obdivovat 4. si prohlédnout 5. vložit 6. se projít 7. se léčit 8. se ubytovat
9. se zbavit 10. si užít
b) 1. se seznámit 2. začala 3. pocházejí 4. patří 5. spojuje 6. položil 7. došlo 8. neváhejte 9. najdete
10. splnit
c) 1. se narodila 2. pocházela 3. zemřeli 4. patřilo 5. pěstovali 6. chovali 7. vyráběla 8. pracovali
9. vdala 10. odstěhovala se
8. a) 1. Proč bych se s ní seznamoval/a? 2. Proč bych ho navštěvoval/a? 3. Proč bychom se jí prochá
zeli? 4. Proč bychom se s ní radili? 5. Proč bychom si ho objednávali? 6. Proč bychom si s vámi připí
jeli? 7. Proč bychom vám ji představovali? 8. Proč bychom se s ní scházeli? 9. Proč bychom jich využí
vali? 10. Proč bychom utíkali?
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b) 1. Ne, už ji upekl/a. 2. Ne, už je sebrali. 3. Ne, už je uvařil/a. 4. Ne, už je sklidili. 5. Ne, už ho pro
dali. 6. Ne, už na ně odpověděli. 7. Ne, už ho dohráli. 8. Ne, už dolyžovali. 9. Ne, už se na něj dodí
vali. 10. Ne, už si na něj vzpomněl/a.
10. a) 1. pro 2. s 3. na 4. z 5. za 6. proti 7. podle 8. v 9. ke 10. od
b) 1. před 2. na 3. u / blízko / nedaleko 4. přes 5. na 6. k 7. o 8. se, se 9. od 10 k
C)
1. a) Adam byl: 1. v Alpách 2. v Krkonoších 3. v Beskydech 4. v Jeseníkách 5. v Pyrenejích
6. v Dolomitech 7. na Seychelách 8. na Maledivách 9. na Filipínách 10. v Helsinkách
b) Královi pojedou: 1. do Luhačovic 2. do Poděbrad 3. do Teplic 4. do Velichovek 5. do Mutěnic 6. do
Českých Budějovic 7. do Mariánských Lázní 8. do Karlových Varů 9. do Svitav 10. do Velkých Pavlovic
2. 1. zvířat 2. zvířaty 3. zvířete 4. zvířete 5. zvíře 6. zvířeti 7. zvířata 8. zvířete 9. zvířeti 10. zvíře
3. 1. dětí 2. děti, děti 3. Dětem 4. děti 5. děti 6. dětmi 7. dítětem 8. dítěti 9. dětem 10. dětech/dítěti
4. 1. muzeu 2. studia 3. gymnáziu 4. centrem 5. data 6. antibiotika 7. víza 8. rádiu 9. akvárií 10. stipendií
5. 1. její 2. jejího 3. jejího 4. jejímu 5. jejími 6. jejích 7. jejím 8. jejích 9. jejím 10. jejím
6. 1. naše 2. naší 3. našich. 4. naší 5. našem 6. Naší 7. našich 8. naše 9. naší 10. naše
7. 1. Čerstvá zelenina se kupovala na trhu. 2. V září se sklízely jablka a hrušky. 3. V knihovně se půjčo
valy knihy dvakrát za týden. 4. Opravoval se most přes Vltavu. 5. Na venkově se chovali králíci.
6. Jedly se tradiční moravské speciality a pilo se moravské bílé víno. 7. Hledali se noví pracovníci.
8. Očekávaly se změny ve vládě. 9. V Praze 11 se stavěla nová sídliště. 10. Láhve na mléko se vyráběly
ze skla.
8. 1. V neděli se chodilo do kostela. 2. Ve třídě se mluvilo jen česky. 3. V Mariánských Lázních se byd
lelo vždycky v luxusním hotelu. 4. Celý večer se sedělo u baru. 5. Té informaci se nevěřilo. 6. Od rána
do večera se lyžovalo na sjezdovce. 7. Po obědě se odpočívalo. 8. Do Prahy se nejelo autem. 9. Psalo se
o té události v novinách. 10. Nezapomnělo se na žádnou důležitou věc.
9. 1. Jak dlouho se stavěl Karlův most? 2. Jak často se převlékají postele? 3. Kam se hází krabice od
mléka? 4. Kdy se skončilo? 5. Co se začalo stavět minulý týden? 6. Při jaké teplotě se skladuje víno?
7. S čím se podávalo hovězí maso? 8. Jak se berou léky? 9. Proti komu se hrálo včera? 10. Od kdy se
nabízely vánoční dárky?
10. Moje zima na Šumavě
1. Na podzim loňského roku jsem se přestěhoval na chalupu na Šumavu. 2. V říjnu tam bylo fantas
ticky, krásná příroda a čerstvý vzduch. 3. Moc se mi tam líbilo. Vždycky se mi chtělo žít uprostřed pří
rody daleko od civilizace. 4. Poprvé začalo sněžit 2. prosince, upřímně jsem se radoval z prvního čis
tého a krásného sněhu. 4. Uklidil jsem sníh, brzo napadl další, takže jsem to musel udělat znovu, to mi
ještě moc nevadilo. 5. 19. prosince napadlo tolik sněhu, že jsem se nedostal do práce. Bylo mi těžko,
když jsem to musel vysvětlovat šéfovi. 6. 23. prosince zase nasněžilo, to už mě bolela ramena a píchalo
mě u srdce z celé té dřiny se sněhem. 7. Celé Vánoce jsem se nedostal ven z chalupy, protože se silnice

67

KLÍČ KE CVIČENÍM V PRACOVNÍM SEŠITĚ

ve volných dnech neuklízela. 8. 28. prosince jsem vyjel z garáže a hned došlo k nehodě. Na ledové
cestě jsem narazil do stromu. 9. Auto se muselo dát do servisu a zaplatil jsem padesát tisíc za opravu.
10. Druhý den jsem se rozhodl odstěhovat zpátky do Prahy, protože jsem pochopil, že ne Šumava, ale
Praha je nejkrásnější místo k životu.
D)
1. 1. se musí brát. 2. Může se říkat. 3. se může podávat 4. se to má psát 5. se má pít. 6. se nemohlo jíst
7. se musí opravovat 8. se nesmí mluvit 9. Muselo se jít 10. Můžeme už o tom něco vědět?
2. 1. E 2. J 3. H 4. I 5. G 6. C 7. B 8. A 9. D 10. F
E)
1. 1. Na pokoji chybí ručníky. 2. Turisté dlouho čekají na odjezd autobusu. 3. V koupelně neteče čistá
voda. 4. Muž chce reklamovat zájezd.
2. 1. ano 2. ano 3. ne 4. ano 5. ne 6. ano 7. ne 8. ne 9. ne 10. ano
3. Odpovědi podle toho, co studenti sami poslouchali.
F)
1. Domácí mazlíčci. Naši drazí domácí mazlíčci. Chcete pejska nebo kočičku?
2. 1. b 2. c 3. c 4. b 5. b 6. a
3. dostal – hledal – potkal – řekla – nevěděl – viděla – souhlasil – utekla – bojí - dal
I)
1.
1. Secesní architektura

Obecní dům v Praze

2. Barokní architektura

Kostel svatého Mikuláše v Praze

3. Lidová architektura

Stavby ve vesnici Holašovice

4. Gotická architektura

Katedrála Svaté Barbory v Kutné Hoře

5. Renesance

Zámek v Litomyšli

6. Románská architektura

Rotunda sv. Jiří na Řípu

7. Novorenesanční architektura

Národní divadlo

8. Funkcionalistická architektura

Vila Tugendhat

9. Kubistická architektura

Lázeňský dům v lázních Bohdaneč

10. Rokoková architektura

Zámek Nové Hrady u Skutče

3. 1. Karel IV. žil ve 14. století. 2. Jmenoval se Václav. 3. Václav I., II., III., IV. 4. Dětství prožil ve
Francii. 5. Ne, neuměl. 6. Protože tato cesta spojuje dvě důležitá města Římské říše a Karel IV.
v Norimberku trávil mnoho času. 7. Některé jsou nazvány podle něj – Karlův most, Karlova univer
zita, Karel IV. založil chrám svatého Víta. Mezi významné památky jeho doby patří i korunovační kle
noty. Jsou tam i další památky 8. Věnoval se literatuře a právu, zakládal hrady, chrámy a kláštery.
9. Otcem vlasti byl poprvé nazván při pohřbu 16. prosince v roce 1378. 10. Jeho hrob se nachází
v podzemí chrámu svatého Víta, Václava a Vojtěcha.
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7. LEKCE
B)
1. a) čtyři sta 2. čtyři tisíce 3. sedm milionů 4. tři miliardy 5. devatenáct set dva 6. dva tisíce 7. devět
miliard 8. sedm set 9. dvě stě milionů 10. pět set tisíc
b) 1. stý 2. nultý 3. tisící 4. třístý 5. osmistý 6. pětistý 7. sedmdesátý sedmý 8. devadesátý 9. desátý
10. sedmistý padesátý
2. a) 1. Vlak vyjíždí ze stanice. 2. Pták vylétl z nádražní haly dveřmi. 3. Nájemník seběhl po schodech
dolů. 4. Řidička vyjela z parkoviště. 5. Pacient vyšel z ordinace. 6. Zítra přiletíme do Prahy. 7. Muž
vběhl do metra. 8. Vyjeli jsme nahoru na Sněžku lanovkou. 9. Přišli k vlakovému nádraží směrem od
náměstí. 10. Letadlo vylétlo výše nad mraky.
b) 1. Zavřel 2. Odemkla 3. Vystoupil z vlaku 4. Zhasla 5. Vypnul 6. Dovolila 7. Našel 8. Uhasili
9. Stoupl 10. Přistává
3. 1. řidič 2. pilot 3. záchranář/zachránce 4. hasič 5. cestující 6. běžec (závodník) 7. návštěvník 8. cykli
sta 9. vlastník 10. potápěč
4. 1. lanovkou 2. sanitka 3. vrtulníkem 4. taxíkem 5. tramvají 6. trolejbusem 7. lodí 8. kola 9. kamio
nem 10. motorce
5. 1. průkaz 2. předpisy 3. přejezd 4. přeháňky 5. nafta 6. nehoda 7. nádraží 8. pruh 9. pásy 10. pojištění
6. 1. b) trasu 2. b) provoz 3. c) na záchytku 4. a) porucha 5. a) nástup 6. b) pokyny 7. a) příjemný
8. b) přistát 9. c) zranění 10. c) průjezdná
7. a) 1. Raketa obletěla Zemi. 2. Nějaké zvíře přeběhlo silnici. 3. Žena odešla z místnosti. 4. Vyjedeme
lanovkou. 5. Letadlo přeletělo Atlantský oceán. 6. Nějaký muž vyběhl z budovy. 7. Sejdeme k řece.
8. Přešli park z jednoho konce na druhý. 9. Cyklista spadl na zem a lidé se seběhli k němu. 10. Při
srážce vyletěl zadním oknem starší muž.
b) 1. Řidička způsobila nehodu. 2. Na křižovatce odbočte doprava. 3. Při té nehodě nikdo nezemřel.
4. Pes nebyl zraněný. 4. Řidič kamionu přespal na záchytce. 5. Po zemětřesení našli záchranáři 200 mrt
vých. 6. Od dek začala hořet motorová nafta. 7. Letadlo se srazilo s hejnem hus. 8. Vlak prudce zasta
vil. 9. Let z Paříže měl zpoždění dvacet minut. 10. Místo vlaků budou jezdit autobusy.
c) 1. Policie zavezla řidiče na záchytku, protože byl opilý. 2. Řidič trolejbusu vjel na křižovatku na čer
venou, protože byl nepozorný. 3. Zpozdili jsme se, protože došlo k poruše na lokomotivě. 4. Protože
bylo horké léto, prodaly restaurace více nápojů než minulý rok. 5. K této havárii došlo, protože ji zavi
nil jeden náš pracovník. 6. Protože je velký zájem, prodlužujeme výstavu do konce listopadu. 7. Jeden
jízdní pruh na dálnici je uzavřen, protože se opravuje dálnice. 8. Lanovka havarovala, protože byla ve
špatném technickém stavu. 9. Pacient zemřel, protože byl vážně nemocný. 10. Protože letadlo mělo
problémy, let byl zpožděn o dvě hodiny.
8. a) 1. Už odletěli. 2. Už jsem ji volal. 3. Už odešli. 4. Už jsme zaplatili. 5. Už je ošetřili. 6. Už je tam
dopravili. 7. Už projeli. 8. Už přistála. 9. Už ji omezili. 10. Už ji zrušili.
b) 1. Ještě ji neohlašujte. 2. Mám se vrátit domů? 3. Mám zavřít okno? 4. Mám objednat ty letenky do
Hanoje? 5. Mám tady uklidit? 6. Mám tady zastavit? 7. Mám zamknout? 8. Mám rozsvítit? 9. Mám se
přestěhovat? 10. Mám jim to říct?
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c) 1. Ne, všechno je připraveno. 2. Ne, všechno je uvařeno. 3. Ne, všechno je upečeno. 4. Ne, všechno
je zajištěno. 5. Ne, všechno je nakoupeno. 6. Ne, všechno je vysvětleno. 7. Ne, všechno je napsáno.
8. Ne, všechno je změněno. 9. Ne, všechno je opraveno. 10. Ne, všechno je přeloženo.
9.
Substantivum

Imperfektivní forma verba

Perfektivní forma verba

příchod

přicházet

přijít

odjezd

odjíždět

odjet

nástup

nastupovat

nastoupit

prodej

prodávat

prodat

koupě

kupovat

koupit

průchod

procházet

projít

přílet

přilétat

přiletět

příjem

přijímat

přijmout

chůze

chodit

xxxx

léčba

léčit

vyléčit

C)
1. a) 1. těch 2. toho 3. tím 4. těch 5. tou 6. těmi 7. tomu 8. té 9. těm 10. tom
b) 1. tihle 2. téhle 3. tahle 4. těchhle 5. tuhle, tohohle 6. tímhle 7. téhle 8. tomuhle 9. téhle 10. těchhle
2. 1. tohle, tahle 2. ta, tohle, tohle 3. tamty, tohle 4. tohle, tahle 5. tahle, tohle 6. tohle, ta 7. ti, tohle
8. ta, tohle 9. tohle, ten 10. tohle, tohle, ten
3. a) 1. v jednom autě 2. v jednom jízdním pruhu 3. v jedněch internetových novinách 4. vběhl ... je
den pes 5. Jednoho zraněného 6. Jednu hodinu 7. s jedním zraněným členem posádky 8. jednou pravi
delnou linkou 9. v jedné stanici 10. jedním autobusem
b) 1. k dvěma nehodám 2. střetli dva lidé s trolejbusem (s dvěma trolejbusy) 3. před třemi dny 4. před
třemi hodinami 5. čtyři volná místa 6. na dvou místech 7. třem přátelům 8. se čtyřmi místnostmi
9. třemi vlaky 10. čtyři knihy
4. 1. s dvaceti tisíci 2. padesáti osmi (osmapadesáti) 3. sto dvanáctým a sto devatenáctým 4. devíti
5. dvoustém 6. dvou set 7. dvaceti tří (třiadvaceti) 8. stotisící 9. sté 10. šesté ... dvacátou druhou (dvaa
dvacátou)
5. a) 1. koupit – koupen – koupený 2. prodat – prodán – prodaný 3. opravit – opraven – opravený
4. připravit – připraven – připravený 5. poslat – poslán – poslaný 6. zakázat – zakázán – zakázaný
7. otevřít – otevřen – otevřený 8. zarezervovat – zarezervován – zarezervovaný 9. zlevnit – zlevněn –
zlevněný 10. omezit – omezen – omezený
b) 1. ztratit – ztracen – ztracený 2. obsadit – obsazen – obsazený 3. uklidit – uklizen – uklizený
4. zpozdit – zpožděn – zpožděný 5. zajistit – zajištěn – zajištěný 6. vyčistit – vyčištěn – vyčištěný
7. zaplatit – zaplacen – zaplacený 8. ohrozit – ohrožen – ohrožený 9. ohlásit – ohlášen – ohlášený
10. nahradit – nahrazen – nahrazený
c) 1 upéct – upečen – upečený 2. přečíst – přečten – přečtený 3. ukrást – ukraden – ukradený 4. za
vézt – zaveden – zavedený 5. sníst – sněden – snědený 6. zamést – zameten – zametený 7. přinést –
přinesen – přinesený 8. odpovědět – (z)odpověděn / (z)odpovězen – (z)odpověděný / (z)odpovězený
9. dosáhnout – dosažen – dosažený 10. uplést – upleten – upletený
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d) 1. vypít – vypit – vypitý 2. umýt – umyt – umytý 3. nalít – nalit – nalitý 4. vypnout – vypnut – vy
pnutý 5. zapomenout – zapomenut – zapomenutý 6. pronajmout – pronajat – pronajatý 7. použít –
použit – použitý 8. rozbít – rozbit – rozbitý 9. rozhodnout – rozhodnut – rozhodnutý 10. zamknout –
zamknut – zamknutý
6. 1. Nehoda je ohlášená. 2. Svačina je snědená. 3. Okno v kupé je otevřené. 4. Motorka je prodaná.
5. Ložnice je uklizená. 6. Dort je upečený. 7. Víno je nalité. 8. Nájemné je zaplacené. 9. Text je pře
čtený. 10. Cvičení je napsané.
7. 1. V garáži je zhasnuto. 2. V hotelu je obsazeno. 3. Na dvoře je zameteno. 4. V kině je vyprodáno.
5. V krbu je zatopeno. 6. Na balkoně je dovoleno kouřit. 7. Je nakoupeno. 8. Je uvařeno. 9. V hyper
marketu je zlevněno. 10. V koupelně je umyto.
8. 1. Umýt okno mi trvalo čtvrt hodiny. 2. Skákat s padákem je nebezpečné. 3. Parkovat před vchodem
není dovoleno. 4. Stěhovat objemné předměty výtahem je zakázáno. 5. Evu baví plést a šít. 6. Chodit
na procházky děti moc nebaví. 7. Vstávat ráno mi dělá problémy. 8. Číst texty v cizím jazyce není
snadné. 9. Použít (Používat) slovníky při zkoušce není dovoleno. 10. Řídit auto pod vlivem alkoholu
může způsobit vážnou nehodu.
9. 1. Paní Urbanová, zůstaňte tady. 2. Kluci, stůjte tady. 3. Vy tam vzadu, poslouchejte. 4. Igore, vezmi
si teď auto a jeď s pizzou k zákazníkovi. 5. Evo, umyj nádobí a ukliď v kuchyni. 6. Adame, oblékni si
bundu a jdi ven se psem. 7. Paní, sedněte si sem a počkejte, až přijede sanitka. 8. Davide, vypij si to
kafe a začni něco dělat. 9. Studenti, běžte tamhle k tomu stromu a pak se vraťte zpátky. 10. Viktore,
pomoz tamtomu starému pánovi.
10. a) 1. a proto 2. protože 3. protože 4. a proto 5. a proto 6. a proto 7. protože 8. protože 9. a proto
10. protože
b) 1. Když 2. Až 3. Když 4. Až 5. Když (Až) 6. Až (Když) 7. Až (Když) 8. Když 9. Až 10. Až
D)
1. 1. Neztrať tu jízdenku. Ať tu jízdenku neztratíš. 2. Nevěřte mu všechno. Ať mu všechno nevěříte.
3. Neuteč nám. Ať nám neutečeš. 4. Nezlom si nohu. Ať si nezlomíš nohu. 5. Nezapomeňte na tu
schůzku. Ať na tu schůzku nezapomenete. 6. Nesnězte všechno jídlo v ledničce. Ať nesníte všechno
jídlo v ledničce. 7. Neříkejte ne. Ať neřeknete ne. 8. Neskákejte hned do vody. Ať neskočíte hned do
vody. 9. Nevylij to víno. Ať nevyliješ to víno. 10. Nespadni z toho stromu. Ať nespadneš z toho stromu.
2. 1. Tady nekuřte. Tady nesmíte kouřit. Tady se nekouří. 2. Nespadněte. Pozor, ať nespadnete.
3. Vypněte si prosím mobilní telefony. 4. Cvičte každý den. Musíte cvičit každý den. 5. Chraňte pří
rodu. Příroda se musí chránit. 6. Ukažte nám prosím váš pas. 7. Ne aby sis půjčil auto a neřekl nám to.
Nemůžeš si půjčit autu bez dovolení. Nepůjčuj si auto bez dovolení. 8. Můžete tady zůstat. Klidně
tady zůstaňte. 9. Odejděte. Raději odejděte. Musíte odejít. 10. Mluvte pravdu. Musíte mluvit pravdu.
3.
1. Tak ať je, jak myslíš (říkáš).

souhlas

2. Jen aby nezapálil dům.

strach

3. Ať se propadnu, jestli lžu.

potvrzení pravdy

4. Přejeme vám, abyste se brzy uzdravil/a.

přání
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5. Opatrně, nerozbij to.

varování

6. Už tě tady nechci vidět.

výhrůžka

7. To se už nikdy nesmí stát.

příkaz

8. Měl/a by si raději najít jinou práci.

doporučení

9. Nikdo mi nepomůže. Už se nedá nic dělat.

lhostejnost

10. Sekretářka by mohla koupit nějaký dárek hostům.

rozkaz třetí osobě

E)
2. 1. 962 – 17 hodin, 53 minut – 25
2. 758 – 19 – 12 – 4 – 19 – 19
3. Studenti odpovídají podle aktuálních informací, které slyšeli v rádiu
F)
1. 1. a) 16. dubna 1910 2. b) s Evženem Čihákem 3. c) 800 m 4. c) 92 minut 5. b) v 6:40
2. 1. V roce 2011 se stalo 707 a v roce 2012 je 679 nehod. 2. Na menší počet nehod má vliv větší přítom
nost policistů na silnicích, lepší kvalita silnic a modernější vozy. 3. K největšímu počtu smrtelných ne
hod došlo v srpnu. 4. K největšímu počtu smrtelných nehod za jeden den došlo 19. srpna. 5. Ten den
zahynulo 74 osob. 6. K žádné smrtelné dopravní nehodě nedošlo v 66 dnech. 7. V 11 prosincových
dnech nedošlo k žádné smrtelné nehodě. 8. Nejčastěji nehody způsobuje vysoká rychlost, jízda po ne
správné straně vozovky nebo vjetí do protisměru. 9. Při dopravních nehodách se těžce zranilo
2 827 lidí? 10. Pod vlivem alkoholu způsobili řidiči 4922 nehod.
3. 1. ne 2. ne 3. ano 4. ano 5. ano 6. ne 7. ano 8. ano 9. ne 10. ano
I)
1. 1. páté 2. sto 3. dva tisíce pět 4. devadesát 5. třicet
2. 1. B) Od deseti let. 2. B) 130 km/hod. 3. C) Z Prahy do Hradce Králové. 4. C) 50 km/h. 5. A) Dvě
červená světla, která blikají. 6. B) Smím jezdit po chodníku, ale nesmím ohrozit ostatní chodce. 7. B)
kterým je méně než 18 let 8. A) 50 000 Kč 9. C) Od 1. listopadu do 31. března. 10. A) Hrozí mi trest
vězení (nepodmíněného odnětí svobody).
3. Část A: 1. Text mluví o posledním roce 2. světové války. 2. V roce 1945 skončila 2. světová válka
v Evropě. 3. Češi žili od roku 1939 do roku 1945 v tak zvaném protektorátu Čechy a Morava.
5. 5. května 1945 začalo Pražské povstání.
Část B: 1. Tuto novelu napsal Bohumil Hrabal. 2. Například Perlička na dně, Postřižiny, Obsluhoval
jsem anglického krále. 3. Tento film natočil režisér Jiří Menzel. 4. Natočil například filmy Perlička na
dně, Postřižiny, Slavnosti sněženek, Obsluhoval jsem anglického krále a další. 5. Film Ostře sledované
vlaky získal cenu Oscara v roce 1966.
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8. LEKCE
B)
1. 1. Cizí jazyky: pro Čechy angličtina, francouzština, ruština, španělština, pro zahraniční studenty češ
tina
2. Školní předměty: matematika, přírodopis, zeměpis, dějepis, fyzika, výtvarná výchova, hudební vý
chova
3. Známky ve škole: jednička, dvojka, trojka, čtyřka, pětka
4. Základní početní operace: sčítání, odčítání, násobení, dělení
5. Geometrická tělesa: krychle, kvádr, koule, kužel, jehlan
6. Elektronická zařízení: televize, počítač, kalkulačka, telefon
7. Školní pomůcky: kniha, sešit, štětec, pravítko, trojúhelník s ryskou
8. Části písemné zkoušky: čtení, poslech, psaní, mluvení
9. Studijní obory: medicína, farmacie, strojírenství, architektura
10. Psací potřeby: propisovačka (propiska), tužka, kružítko, guma
2. a) 1. odčítání 2. mocnina 3. dialog 4. nevýhoda 5. zaměstnavatel 6. samoplátce 7. poschodí (první,
druhé, ...) 8. zaplatit bezhotovostně 9. výuka 10. jednička
b) 1. soukromý život. 2. složitým větám. 3. veřejnou střední školu. 4. ve správném pořadí. 5. nižší plat.
6. dlouhé vyprávění. 7. neoblíbený předmět. 8. na základní (vysoké) škole. 9. v ústní části zkoušky.
10. celé číslo.
c) 1. Zhoršil se v češtině. 2. Odhlásil se z kurzu. 3. Už nechodí s tou dívkou. 4. Nepůjčil si peníze na
studium. 5. Odečetl dvě čísla. 6. Informace neodpovídá textu. 7. Našla jsem identifikační kód.
8. Dovolili nám používat slovníky. 9. Počet úspěšných studentů se zvyšuje. 10. Technika život zlehčuje.
3. 1. maturitní vysvědčení 2. učebnici 3. přihlášku 4. identifikační kód 5. dobré znalosti 6. jízdenku, le
tenku 8. řidičský průkaz 9. drobné mince 10. překladač nebo slovník
4. a) 1. český (cizí) jazyk 2. krátkodobý (intenzivní, dlouhodobý) kurz 3. nebezpečná situace 4. do
mácí práce 5. sympatická dívka 6. státní občanství 7. rychlá kariéra 8. pracovní tempo 9. zajímavá myš
lenka 10. veselý příběh
b) 1. střední škola 2. geometrická tělesa 3. vynikající odborník 4. moderní technologie 5. školní (oblí
bený, neoblíbený) předmět 6. prvotřídní vybavení 7. přípravný ročník 8. dobré podmínky 9. den ote
vřených dveří 10. základní početní operace
c) 1. maturitní (opravná) zkouška 2. písemná část zkoušky 3. důležité informace 4. čtecí (krátký,
dlouhý) text 5. lexikální cvičení 6. písemný test 7. zdravotní důvody 8. služební cesta 9. identifikační
kód 10. webové stránky
d) 1. šicí stroj 2. čisticí prostředek 3. prací prášek 4. vyučovací předmět 5. přihlašovací formulář 6. tes
tovací centrum 7. psací stůl 8. hasicí přístroj 9. balicí papír 10. čekací doba
5. 1. jediná 2. jednoduchý 3. jedinečné 4. jednoduchou 5. jednotlivých 6. jedinečnou 7. jednoduchou
8. jednotný 9. jednotlivé 10. jednotný
6. a) 1. ptát se 2. přihlásit se 3. studovat 4. dovědět se 5 odstranit 6. orientovat se 7. povídat si 8. ne
spoléhat se 9. rozumět 10. domluvit se
b) 1. patřit 2. šetřit 3. dosáhnout 4. záviset 5. rozhodnout 6. skládat se 7. přemýšlet 8. domluvit se (do
hodnout se) 9. zaměřit se 10. dohodnout si
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8. a) 1. Právě se přihlašuju. 2. Právě se na něj připravujeme. 3. Právě si s nimi o tom povídám. 4. Právě
jim děkuju. 5. Právě je zajišťujou. 6. Právě to zjišťujou. 7. Právě si je odkládáme. 8. Právě si ji podá
vám. 9. Právě je sčítám. 10. Právě jej/ho vyplňuju.
b) 1. Nic zatím nepočítejte. 2. Nic zatím neplaťte. 3. Nic zatím nenásobte. 4. Na nic zatím neodpoví
dejte. 5. Na ničem se zatím nedomlouvejte. 6. Nic zatím neorganizujte. 7. Nic zatím neříkejte. 8. Na ni
koho se zatím nespoléhejte. 9. Zatím nikam neutíkejte. 10. Nikam zatím nepospíchej (nespěchej).
c) 1. Ano, život se stále prodlužuje. 2. Ano, Alberto se stále zlepšuje v češtině. 3. Ano, stále se rozšiřuje
nabídka zaměstnání. 4. Ano, stále se zvyšujou platy manažerů. 5. Ano, stále se dozvídáme mnoho no
vého. 6. Ano, rodiče stále ovlivňujou jeho názory. 7. Ano, stále přispívají na provoz na školy. 8. Ano,
Kim a Hong stále dosahujou úspěchu. 9. Ano, tahle firma nám stále poskytuje peníze na studium.
10. Ano, benzin se stále zdražuje.
d) 1. Ne, už jsem jej/ho přečetl/a. 2. Ne, už jsem o něj požádal/a. 3. Ne, už jsem ji složil/a. 4. Ne, už
jsem si ji zopakoval/a. 5. Ne, už jsem se rozhodl/a. 6. Ne, už jsem se zaregistroval/a. 7. Ne, už jsem to
odečetl/a. 8. Ne, už jsem ji změnil/a. 9. Ne, už jsem si ji opravil/a. 10. Ne, už jsem se to naučil/a.
e) 1. Došlo k zlevnění elektrické energie. 2. Došlo k prověření znalostí. 3. Došlo ke zmenšení rozdílů.
4. Došlo k použití pomůcek, které jsou zakázané. 5. Došlo ke snížení cen. 6. Došlo k odstranění bariér.
7. Došlo k zavření některých škol. 8. Došlo k porušení lidských práv. 9. Došlo k otestování dovedností.
10. Došlo k ohrožení životního prostředí.
9. 1. Adamovy problémy se stále zvětšují. 2. Sandra požádala o azyl. 3. Studenti přispívají na provoz
školy. 4. Venku se stále ochlazuje. 5. Tohle rozhodnutí ovlivní tvou kariéru. 6. Alberto uspěl u písemné
zkoušky. 7. Na jaře se dny prodlužujou. 8. E-mailuje si s kolegy ze zahraničí. 9. Zaplatil nám za učeb
nice. 10. Dobře nám poradil.
10. 1. na 2. k 3. pro 4. pro 5. k 6. na 7. ke 8. k 9. na 10. pro
C)
1. 1. na internet (k internetu) 2. kvůli technické závadě 3. pro pravdu 4. díky tvé pomoci 5. z důvodu
dovolené 6. vzhledem k velkému zájmu studentů 7. následkem počasí 8. za účelem studia 9. pro různé
potíže 10. z nepozornosti
2. 1. mé 2. mým 3. tvého, tvém 4. tvých 5. mého 6. tvou (tvoji) 7. tvém 8. mé 9. tvé 10. mých
3. 1. naše 2. tvým 3. vašeho 4. jejímu 5. naši 6. vaší 7. jejími 8. mých, mých 9. mou 10. tvé
4. 1. kterého 2. kterém 3. kterému 4. kterým 5. kterých 6. kterých 7. kterou 8. které 9. kterého 10. kte
rými
5. 1. Tyhle dívky přijely do Prahy, aby studovaly na vysokých školách. 2. Zuzana přišla, aby nám po
mohla s matematikou. 3. Adam utíkal, aby nám odemkl dveře. 4. Igor běžel (přiběhl) , aby nám řekl,
že odjíždí. 5. Babička spěchala domů, aby si vzala léky. 6. Pospíchala jsem, abych si přečetla jeho
vzkaz. 7. Paní Horáková odjela domů, aby upekla dětem dort. 8. Během dne otevřených dveří přišlo
mnoho lidí, aby si prohlédli naši školu. 9. Adam odešel, aby si obul boty. 10. Potřebovali jsme od tebe,
abys nás zavezl na nádraží.
6. 1. Igor chce studovat informační technologie, protože v tomto oboru je hodně pracovních nabídek.
2. Eva si chce koupit auto, aby mohla jezdit do školy. 3. O víkendu chceme jet do Ostravy, protože
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jsme ji ještě nikdy nenavštívili. 4. Chceme jít na tu přednášku, abychom se dozvěděli zajímavé infor
mace z české historie. 5. Ty noviny chceme, abychom si přečetli všechno, co nás zajímá. 6. Ten test chci
psát, protože bych se ráda připravila na certifikovanou zkoušku. 7. Tu přihlášku chci, abych ji poslal/a
do jazykové školy. 8. Ten kurz chci navštěvovat, protože se bude konat v době, kdy mám volno.
9. Chci přijít na konzultaci, protože chci skládat příští týden zkoušku. 10. Pospíchám domů, abych po
mohl ženě s úklidem.
7. 1. popsání zážitků a dojmů 2. seřazení částí textu 3. vyplnění dotazníku 4. použití nedovolených po
můcek 5. zaplacení pokuty 6. otevření účtu v bance 7. dosažení úspěchu 8. sečtení dvou čísel 9. pře
čtení formuláře 10. řízení zaměstnanců 11. zjištění výsledku
8. a) 1. společné bydlení 2. dlouhé pozorování 3. jednoduché vysvětlení 4. úplné nahrazení 5. pečlivé
uklizení 6. krátké připomenutí 7. úspěšné zvládnutí 8. chladné přijetí 9. značné zkrácení 10. pevné roz
hodnutí
b) 1. lepší prověření 2. horší vidění ve tmě 3. rychlejší vyřízení 4. ohleduplnější chování 5. častější pití
6. delší stání 7. pozitivnější myšlení 8. nejčastější řešení 9. nejstručnější vyprávění 10. nejjasnější vyjádření
9.1. rychlé zdražování služeb 2. intenzivnější cítění bolesti 3. lepší umístění informací o zkoušce
4. včasné placení kolejného 5. pozorné třídění odpadu 6. správné poskytnutí první pomoci 7. snadné
získání peněz 8. levné zprostředkování prodeje 9. opatrné projetí zatáčky 10. prudké zabrždění auta
10. 1. Abyste úspěšně složil/a zkoušku, musíte ovládat češtinu na úrovni B1. 2. Aby vyřešili tenhle pro
blém, studenti potřebovali hodně trpělivosti. 3. Aby zjistila výsledky zkoušky, použila Nataša identifi
kační kód. 4. Abych si zvýšil/a kvalifikaci, potřebuju studovat kurz angličtiny. 5. Abys získal stipen
dium, musel bys studovat lépe než dosud. 6. Abychom vypracovali všechny části zkoušky, měli jsme
málo času. 7. Aby ses přihlásil/a na internet, musíš znát heslo. 8. Po obdržení vaší přihlášky vás vy
zveme, abyste zaplatil/a kurz. 9. Abych správně sečetla tato čísla, musela jsem použít kalkulačku.
10. Abyste třídili odpad, potřebujete tyhle nádoby.
D)
1. 1. Bojím se, že se s nimi nedomluvím. 2. Mám strach, že to všechno nezvládnou. 3. Mám strach, že
si budete o mně myslet něco špatného. 4. Bojím se, že budu nemocný. 5. Bojím se, že budou mít
pravdu. 6. Mám strach, abych neztratil/a věci ve vlaku. 7. Mám strach, aby ses nezranil/a. 8. Bojím se,
abych vypočítal/a všechny příklady. 9. Bojím se, abychom se s přítelem nerozešli. (abych se s přítelem
nerozešla.) 10. Mám strach, abych neplatil/a vyšší nájemné.
2. 1. Je schopný/schopná (Dovede, Dokáže, Umí) mluvit anglicky. 2. Není schopný/schopná
(Nedovede, Nedokáže, Neumí) napsat jednoduchý text. 3. Nedokáže (Nenaučil/a se) poděkovat.
4. Nevydrží (Není schopný/schopná, Nedovede, Nedokáže) dlouho dělat jednu věc. 5. Neovládá
(Nenaučil/a se) žádný cizí jazyk. 6. Není informovaný/informovaná (Nedozvěděl/a se) o té záležitosti.
7. Dovedeme (Dokážeme, Umíme, Jsme schopní) to pochopit. 8. Každý manažer by měl umět (doká
zat) komunikovat. 9. Nevím moc o tom oboru. Ten obor moc neovládám. 10. Na konzultaci jsme se
nedověděli potřebné informace.
E)
1. Muž 1 studuje práva. Muž 2 studuje informatiku. Žena 1 studuje strojírenský management. Žena 2
studuje medicínu.
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2. 1. ano 2. ano 3. ne 4. ano 5. ne 6. ne 7. ne 8. ne 9. ne 10. ano
3. 1. Mluví více než třiceti pěti jazyky. 2. Začal v sedmi letech. 3. Chce se naučit dva nové jazyky za
rok. 4. Polyglot z Peru ovládá 12 jazyků. 5. Jako první se začal učit francouzštinu. 6. V budoucnosti
chce mluvit pětadvaceti jazyky. 7. Na základní úrovni rozumí nejméně 60 jazykům. 8. Český polyglot
se jmenoval Čeněk Šercl. 9. Ovládal 45 jazyků. 10. Jako první se naučil italštinu, jako poslední slovin
štinu.
F)
1. 1. Odesílatel je Olga Porošenko a adresát je Ing. Věra Hrubá. 2. Paní Porošenko pošle žádost dopo
ručeně. 3. Tato část slouží k naznačení, čeho se dopis týká. 4. Tato část se v e-mailu jmenuje
«Předmět». 5. Paní Porošenko chce ukončit studium. 6. Oslovuje ji Vážená paní ředitelko. Osloví ji
Vážená paní Porošenko. 7. U paní Porošenko se změnil zdravotní stav. 8. Na závěr dopisu paní
Porošenko děkuje za kladné vyřízení žádosti. 9. Příloha je nějaký doklad, papír přiložený k dopisu.
10. Paní Porošenko přidává k textu přílohu (lékařskou zprávu), aby prokázala svůj skutečný zdravotní
stav.
2.
Irina: A
Wan: E

Karima: F
Kevin: B

3. 1. ano 2. ano 3. ne 4. ne 5. ne 6. ne 7. ne 8. ano 9. ano 10. ano
I)
1. 1. Jan Ámos Komenský žil v 17. století. 2. Vynikl v pedagogice, filozofii a věnoval se výuce jazyků.
3. Studoval v Německu. 4. Po studiích působil v Čechách, na Moravě a trochu později v Polsku. 5. Do
emigrace odešel právě do Polska. 6. Kromě Polska pracoval také ve Švédsku a v Maďarsku. 7. Poslední
léta života strávil v Holandsku ve městě Amsterodam. 8. Své práce psal česky, latinsky a německy.
9. V 17. století byly velmi populární hlavně jeho učebnice latiny. 10. Náboženská alegorie, kterou na
psal, se jmenuje Labyrint světa a ráj srdce.
2. 1. b) z českého jazyka 2. a) 1 – 5 3. d) rektor 4. d) mateřská 5. c) střední odborná škola 6. b) 9 let
7. c) na právnické fakultě 8. 4 roky 9. d) vysvědčení 10. d) zkouška k ověření středoškolského vzdělání
cizince
3.
Nositelé Nobelovy ceny narození v Praze
Nobelova cena za chemii

Jaroslav Heyrovský

Nobelova cena za lékařství a fyziologii

Carl Ferdinand Cori, Gerta Cori

Nobelova cena za literaturu

Jaroslav Seifert

Nobelova cena za mír

Bertha von Suttner
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9. LEKCE
B)
1. 1. kadeřnice 2. truhlář 3. zedník 4. prodavačka 5. makléř 6. automechanik 7. učitelka 8. holička
9. elektrikář 10. instalatér
2. 1. zaměstnankyně 2. vedoucí 3. pomocnice 4. příbuzná 5. zákaznice 6. sestřenice 7. přítelkyně 8. ko
legyně 9. právnička 10. sousedka
3. a) 1. vyplnit dotazník, podepsat pracovní smlouvu 2. psát na stroji, vyplňovat formuláře 3. uklízet
pokoje, vařit jídlo pro celou rodinu 4. pěstovat květiny, odpočívat 5. opravovat auto, kontrolovat
funkce auta 6. vystavit rodný list, vystavit oddací list a jiné dokumenty 7. odeslat balík, poslat peníze
pomocí složenky 8. vyměnit peníze za eura, požádat o půjčku 9. požádat o rekvalifikační kurz, hledat
vhodné zaměstnání 10. podat daňové přiznání, zaplatit daň
b) 1. Lékař léčí nemocné lidi, kontroluje zdravotní stav. 2. Automechanik opravuje auta. 3. Hodinový
manžel zajišťuje různé opravy v domácnostech. 4. Instalatér opravuje vodovodní potrubí, instaluje
různé přístroje spojené s vodou. 5. Švadlena šije šaty pro různé příležitosti. 6. Sklenář zasklívá okna,
skleněné dveře, zasklívá obrazy. 7. Optička brousí čočky do brýlí. 8. Knihovnice pracuje v knihovně,
půjčuje lidem knihy. 9. Cukrářka peče dorty, cukroví a další sladkosti.10. Květinářka prodává květiny,
váže kytice.
4. a) 1. zaměstnanec 2. konec 3. odchod 4. otázka 5. nepořádek 6. smutek 7 pracovní den 8. výdej
9. město 10. nečinnost
b) 1. dřívější (budoucí) zaměstnání 2. slabá stránka 3. soukromá cesta 4. známý člověk 5. cizí (slu
žební) auto 6. jednoduchý (lehký) úkol 7. nespokojený zákazník 8. velké opravy 9. předcházející (mi
nulý), budoucí kolega 10. složitá činnost
c) 1. odejít ze zaměstnání 2. vyjít z místnosti 3. odpojit se od facebooku 4. nepsat zprávu na mobil
5. prohrát peníze 6. přestat pracovat 7. přijmout e-mail 8. uzavřít pracovní poměr 9. ukončit reklamní
kampaň 10. (pilně) pracovat
5. 1. zapomnětlivý 2. odvážná 3. zručný 4. vytrvalí 5. líní 6. upřímná 7. šikovná 8. ochotná 9. pořádný
10. vděčná
6. 1. pracovní den, doba 2. přijímací pohovor, kancelář 3. exotická dovolená, zvířata 4. osobní automo
bil, oddělení 5. nepříjemný soused, úkol 6. zbytečné obavy, zapomínání 7. rutinní činnost, práce 8. ši
kovný zedník, zaměstnanec 9. živnostenský úřad, list 10. zpáteční lístek, adresa
7. a) 1. čitelný podpis 2. zvládnutelný úkol 3. přijatelná podmínka 4. opravitelný předmět 5. nahradi
telná součástka 6. zaměstnatelný člověk 7. viditelný pokrok 8. pochopitelná připomínka 9. vyléčitelná
nemoc 10. slyšitelný zvuk
b) 1. neopakovatelný zážitek 2. nezapomenutelný koncert 3. nepostradatelný pomocník 4. nedosaži
telný cíl 5. nepřeložitelné slovo 6. nezaplatitelná pomoc 7. nedělitelné číslo 8. neuvěřitelná zpráva
9. nezměnitelná situace 10. nepoužitelný dokument
8. a) 1. odpovědět 2. položit 3. odejít 4. nastoupit 5. rozvázat 6. splnit 7. přečíst 8. věnovat 9. ztrácet
10. soustředit
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9. a) 1. Právě ti ji posílám. 2. Už ho vyplňuju. 3. Právě si ji domlouvám. 4. Už se do ní pouštím.
5. Právě si ho vybírám. 6. Už ji vyřizuju. 7. Právě ji dokunčuju. 8. Už ji opravuju. 9. Právě mu pomá
hám.10. Už je sháním.
b) 1. Přestaňte jim pokládat ty otázky. 2. Přestaňte měnit zaměstnavatele. 3. Přestaňte jim připomínat
jejich povinnosti. 4. Přestaňte jim nabízet nové výrobky. 5. Přestaňte si povídat s kolegy. 6. Přestaňte
odbíhat do města. 7. Přestaňte jim radit. 8. Přestaňte jim všechno vysvětlovat. 9. Přestaňte přijímat
nové zaměstnance. 10. Přestaňte si půjčovat peníze.
c) 1. Ale já je chci oslovit. 2. Ale já z něj chci odejít. 3. Ale já do ní chci nastoupit. 4. Ale já se jich chci
zeptat. 5. Ale já to chci říct. 6. Ale já o tom chci hovořit. 7. Ale já se před ním chci schovat. 8. Ale já ho
chci teď uklidit. 9. Ale já ho chci objednat. 10. Ale já si ho chci účtovat.
10. 1. O 2. Za 3. v 4. před 5. bez 6. kvůli 7. přes 8. pro 9. do 10. s
C)
1. 1. váš 2. svým 3. tvých 4. naši 5. své 6. svou 7. vaši 8. své 9. její 10. svoje
2. a) 1. na své 2. ve svém 3. se svými 4. ve svých 5. svou 6. svým 7. svých 8. o své 9. svého 10. svému
b) 1. tyhle, s těmihle 2. s tímhle 3. tohle 4. v téhle 5. těmhle 6. tohohle 7. o tomhle 8. na tuhle
9. o těchhle 10. k tomuhle
3. 1. Všem cvičením 2. Při všech činnostech 3. Domluvím se se všemi lidmi. 4. Všichni zaměstnanci
5. Všechny mezinárodní vlaky 6. Všechna okna 7. Zúčastnila jsem se všech vyučovacích hodin.
8. všechny knihy. 9. Na všechny své učitele 10. Všem mým kamarádům
4. 1. Všechno pivo 2. Všechnu práci 3. Všechen čas 4. Všechnu chuť 5. Všechny peníze 6. Všechnu kávu
7. Všechno zboží 8. Všech pět lístků 9. Všechno uhlí 10. Všechen svůj smysl
5. a) 1. Ano, všechno jsme připravili. 2. Ano, všechno jsme zaplatili. 3. Ano, všechno jsme přečetli.
4. Ano, všechno jsme zjistili. 5. Ano, všechno jsme uklidili. 6. Ano, všechno jsme vypili. 7. Ano,
všechno jsme rozhodli. 8. Ano, všechno jsme odeslali. 9. Ano, všechno jsme zařídili. 10. Ano, všechno
jsme odemkli.
b) 1. Ano, zlevnili jsme všechno ovoce. 2. Ano, vypili jsme všechnu kávu. 3. Ano, zamkli jsme všechny
dveře. 4. Ano, snědli jsme všechnu polévku. 5. Ano, vyplnili jsme všechny formuláře. 6. Ano, vyřídili
jsme všechnu poštu. 7. Ano, smazali jsme všechny e-maily. 8. Ano, upekli jsme všechny koláče. 9. Ano,
vyprali jsme všechno prádlo. 10. Ano, domluvili jsme všechny schůzky.
6. 1. Už nekuřte. 2. Už nemějte strach. 3. Už se neomlouvejte. 4. Už se nebojte. 5. Už nestůjte u těch
dveří. 6. Už si nestěžujte. 7. Už se nesmějte. 8. Už nelžete. 9. Už si tady nehrajte. 10. Už jim nepomá
hejte.
7. 1. Ještě není možné, abyste vstupovali dovnitř. 2. Není možné, abyste se připojovali k wifi. 3. Není
možné, abyste odešli před koncem vyučování. 4. Není možné, abyste na to zapomněli. 5. Už není
možné, abyste tenhle sýr jedli. 6. Není možné, abyste mlčeli. 7. Není možné, abyste bez vedoucího za
čínali. 8. Není možné, abyste tyhle věci brali do letadla. 9. Není možné, abyste touhle ulicí projížděli.
10. Není možné, abyste někam utíkali.
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8. 1. Bylo by dobré, kdybyste šel/šla k lékaři. 2. Bylo by dobré, kdybyste přijal/a nové zaměstnance.
3. Bylo by dobré, kdybyste si pronajal/a tuhle kancelář. 4. Bylo by dobré, kdybyste rozvázal/a p
 racovní
poměr dohodou. 5. Bylo by dobré, kdybyste si všiml/a těch chyb. 6. Bylo by dobré, kdybyste nám
řekl/a něco o své zemi. 7. Bylo by dobré, kdybyste si dal/a inzerát. 8. Bylo by dobré, kdybyste začal/a
co možná nejdříve. 9. Bylo by dobré, kdybyste si zvykl/a pravidelně cvičit. 10. Bylo by dobré, kdybyste
teď nikomu nevolal/a.
9. 1. Kdyby pršelo, bylo by vody v řece dost. 2. Kdyby už Viktor uměl dobře česky, mohl by dělat
zkoušku z češtiny na úrovni B1. 3. Kdyby Nataša nebyla nemocná, šla by do práce. 4. Kdyby mě nebo
lela ruka, spal/a bych. 5. Kdyby sousedi nebyli líní třídit odpad, neházeli by ty láhve do popelnice.
6. Kdybych měl/a pracovní povolení, pracoval/a bych tady. 7. Kdyby nebyla nešikovná, pomáhala by
matce s domácími pracemi. 8. Kdyby se nezavřel v kanceláři, nesoustředil by se na práci. 9. Kdyby se
Denisa zajímala o jejich reklamní kampaň, určitě by ji přijali. 10. Kdyby učitelé měli čas opravit testy,
dozvěděli bychom se výsledek dříve.
10. 1. Kdybys mě požádal, nikam bych nejel. 2. Kdybys mi to doporučil, šla bych tam. 3. Kdyby to
chtěli, slíbil bych jim to. 4. Kdyby vás Tereza poprosila, pomohl byste jí. 5. Kdybys jí to zakázal, neod
bíhala by si v poledne na nákup. 6. Kdybys mi to poradil, přihlásila bych se na úřad práce. 7. Kdybys
nám napsal, přijeli bychom. 8. Kdybys jim to navrhl, začali by pracovat na tom projektu. 9. Kdybys
jim to nabídl, přišli by na konzultaci. 10. Kdybys mu zatelefonoval, zůstal by doma.
D)
1. a) Vybrané věty s možností/nemožností: 3. Dveře do dvora není možné (se nedají) otevřít.
5. Takhle to už dál není možné. 9. Tuhle pračku už není možné (nemůžeme) opravit. 10. Váš klíč
k tomuhle zámku nepatří.
Význam verb: 1. Pokračujte pořád dál. (pohyb směrem dopředu) 2. Internet už od rána nefunguje.
(má závadu) 3. Dveře do dvora nejdou otevřít. 4. Nic dnes nedokážu udělat dobře. (kazím věci)
5. Takhle to dál už nejde. 6. Jak se dostanu na nádraží? (otázka na směr) 7. O co se jedná v tom textu?
(otázka na smysl/význam textu) 8. Tak jak vám sednou/sluší ty šaty? (otázka na správný výběr šatů)
9. Tuhle pračku už nejde opravit. 10. Váš klíč k tomuhle zámku nejde.
b) Vybrané věty s možností/nemožností: 3. Děláme, co dokážeme (můžeme). 5. Tahle košile se už
nemůže vyžehlit. 9. Na tohle nemůžu (nemůžeme, není možné) zapomenout.
Význam verb: 1. Nepůjdeme tudy, ale půjdeme jinou cestou. 2. Nechal jsem se dvakrát operovat.
4. Pokračoval znovu ve studiu. 6. Začal hodně pít. 7. Nechala jsem se ostříhat. 7. Rozběhli se. 8. On je
odvážný, nikoho se nebojí. 10. Nechal se prosit.
2. 1. Můžeme studovat v České republice. 2. Musíš se mu omluvil. 3. Máme odejít. 4. Tohle nesmíš ří
kat. 5. Chci požádat o trvalý pobyt. 6. Smějí vstoupit do místnosti. 7. Umí překonat všechny problémy.
8. Nechci se s vámi o tom bavit. 9. Potřebujete (Potřebujeme) se učit česky. 10. Dokáže se domluvit an
glicky.

79

KLÍČ KE CVIČENÍM V PRACOVNÍM SEŠITĚ

3.
Na začátku prezentace
1. Chěl/a bych vás seznámit s prob
lémem nezaměstnanosti v naší zemi.
3. Vážené kolegyně a vážení kolegové!
6. Dnes bych vám rád/a něco řekl/a
o nezaměstnanosti v naší zemi.
8. Vážení přítomní!

Během prezentace
4. Teď se budu věnovat
nezaměstnanosti mladých
lidí ve věku 19 až 30 let.
7. Nyní přejdeme
k druhému bodu.
10. Podle mého názoru tato
situace není vůbec dobrá.

Na konci prezentace
2. Děkuju vám za pozornost.
5. Na závěr bych rád/a při
pomněl/a ještě jeden velmi
důležitý bod.
9. Nyní bych rád/a shrnul/a
hlavní body své prezentace.

E)
1. 1. Nyní je novinář. 2. Je inženýrka ekonomie a řídí velký hotel. 3. Je kuchař v restauraci Albion. 4. Je
podnikatelka, vybudovala firmu na výrobu čokolády. 5. Je trenérem národního (fotbalového) mužstva.
6. Je pečovatelkou v domově s pečovatelskou službou.
2. 1. ne 2. ano 3. ne 4. ne 5. ano 6. ano 7. ne 8. ano 9. ne 10. ano
3. 1. Ve vašem životopise jsem četla, že jste už pracovala na podobné pozici. Proč jste z této pozice
odešla?
2. Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?
3. Čeho byste chtěla dosáhnout?
4. Účastníte se přijímacího řízení i u jiné firmy?
5. V případě, že Vás přijmeme, můžete nastoupit ihned?
6. Jakou máte představu o platu?
F)
1. 1. Firma se jmenuje Doveda s. r. o. a její ředitel je ing. Miroslav Moravec. 2. Začne pracovat 
1. ledna 20... 3. Zaměstnanec bude pracovat jako elektrikář. 4. Firma bude platit 135 Kč plus 15 %.
5. Dovolenou má stanovenou podle zákona. 6. Bude pracovat od 7:00 do 15:30. 7. Každého 10. daného
měsíce bude zaměstnavatel platit mzdu na účet zaměstnance. 8. Zkušební doba bude trvat dva měsíce.
9. Smlouvu podepsal 31. prosince 20... 10. Ten právní předpis se jmenuje Zákon č. 625/2006 Sb., záko
ník práce
2.
Výhody práce z domova

Nevýhody práce z domova

1. Nemusí se nikam dojíždět.
2. Zbývá více času na rodinu a přátele.
3. Doma je klid, je možno lépe se soustředit na práci.
4. Samostatné stanovení tempa a přestávek.
5. Možnost kdykoliv zajít k lékaři, na nákup a po
dobně.

1. Chybí osobní kontakt s kolegy.
2. Něco se nedá řešit po telefonu.
3. Chybí okamžitá možnost konzultace
nápadů s kolegy.
4. Není možnost poradit se s kolegy.
5. Mění se (ochlazují se) mezilidské vztahy.

3. 1. Libuše Šmuclerová patří mezi nejvýznamnější ženy českého byznysu.
2. Narodila se v Nové Pace, kde také vystudovala gymnázium. Od roku 1984 žije v Praze.
3. Je rozvedená a má jednu dceru.
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4. Libuše Šmuclerová vystudovala Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze. Studium ukončila
v roce 1986.
5. Po studiích na vysoké škole nastoupila do České televize, kde se podílela na vzniku vysílání pro
mladé – Studio Kontakt v roce 1988.
6. V roce 1993 přešla do televize Nova, kde pracovala až do roku 2004 ve funkci programové ředitelky,
později výkonné ředitelky a jednatelky.
7. V letech 2005 až 2006 vybudovala ve funkci výkonné ředitelky spolu se svým tehdejším manželem
Romanem Šmuclerem síť klinik estetické medicíny.
8. V letech 2006 až 2009 přednášela na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy předmět „Média
a společnost“.
9. Od března 2007 působí jako generální ředitelka největšího českého multimediálního vydavatelství
Czech News Center.
10. Od roku 2014 je ředitelkou soukromé Akademie žurnalistiky a nových medií v Praze, kde také vyu
čuje.
11. Ve své poslední funkci dosáhla řady významných manažerských úspěchů a ocenění (např. nejvý
znamnější žena českého byznysu v roce 2012).
I)
1. a)
1. zákoník práce

G. Soubor právních předpisů, kterými se řídí vztahy mezi zaměstnavatelem
a zaměstnancem.

2. mzda

B. Odměna za práci v pracovním poměru, kterou zaměstnavatel platí
zaměstnanci v určitém termínu jednou za měsíc.

3. zaměstnavatel

J. Právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává fyzické osoby (zaměstnance).

4. zkušební doba

H. Doba, během které může zaměstnavatel nebo zaměstnanec bez důvodu
ukončit pracovní poměr. Začíná v den nástupu zaměstnance a nesmí trvat déle
než 3 měsíce.

5. výpověď

A. Ukončení (rozvázání pracovního poměru) buď zaměstnavatelem, nebo
zaměstnancem. Zaměstnavatel může dát výpověď jen z důvodů, které jsou uve
dené v zákoně, zaměstnanec může dát výpověď i bez důvodu.

6. úřad práce

C. Státní instituce, která má jako hlavní úkol registrovat uchazeče o zaměstnání
a volná pracovní místa. Realizuje politiku zaměstnanosti státu.

7. agentura práce

I. Fyzická nebo právnická osoba, která vyhledává zaměstnání pro fyzické osoby
a zaměstnance pro zaměstnavatele, kteří hledají zaměstnance.

8. živnostník

D. Fyzická nebo právnická osoba, která provozuje nějakou ekonomickou činnost
samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, aby dosáhla zisku.

9. odstupné

E. Peněžní příspěvek, který vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci, když končí jeho
pracovní poměr, má umožnit zaměstnanci překonat problémy, které mu vznikly
kvůli tomu, že ztratil práci.

10. pracovní řád

F. Jsou pravidla, která vydává zaměstnavatel a detailně popisují práva a povin
nosti zaměstnanců na pracovišti.

b) 1. každý člověk 2. nějaká firma, společnost, sdružení 3. člověk, který pracuje v nějaké instituci, or
ganizaci 4. vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem 5. místo, kde se pracuje 6. právo – něco smím
dělat, povinnost – něco musím dělat 7. první den, kdy člověk začíná pracovat jako zaměstnanec 8. pe
níze, které získá podnikatel jako odměnu za své podnikání 9. předpis, který upravuje vztahy mezi
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lidmi (například v oblasti pracovního poměru) 10. nějaká dávka peněz, kterou člověk dostane (napří
klad, když mu povodeň zničí dům)
2. 1. Protože podnikal ve výrobě obuvi a zavedl výrobu ve velkém 2. Zlín se nachází na jihovýchodě
Moravy 3. Například Plzeňský Prazdroj, Becherovka, Škoda, KOH-I-NOOR 4. Například pivo, osobní
automobily, nákladní automobily, výrobky ze skla, tužky, bižutérie 5. Baťa, Škoda, Křižík, Becher
3. 1. V Moravskoslezském kraji na hranici mezi ČR a Polskem 2. Je to zpěvák a v Českém Těšíně žije.
3. Na hranici s Polskem jsou dnes dvě města, která původně byla spojená. Po změně hranic část při
padla Čechům a část Polákům. Sousedí spolu přes řeku nazývanou v Česku Olše a v Polsku Olža.
4. Rakousko-Uhersko, Československá republika, Protektorát Čechy a Morava, Československá sociali
stická republika, Česká a Slovenská federativní republika, Česká republika 5. Bylo jich hodně, ale nej
horší byla první světová válka a druhá světová válka.

10. LEKCE
1. 1. Gastronomické speciality můžeme ochutnat v dobré restauraci. 2. Fotbalový zápas můžeme vidět
na stadionu. 3. Jak se žilo v minulosti, můžeme vidět v nějakém muzeu. 4. Zajímavé obrazy můžeme
vidět v galerii. 5. Baletní představení můžeme navštívit v divadle. 6. Vstupenky můžeme koupit v před
prodeji. 7. Písničky z nového alba si můžeme poslechnout na koncertě. 8. V kanoi můžeme plout na
(po) řece. 9. Výrobky od domácích zemědělců si můžeme koupit na trhu.10. Různých soutěží s dětmi
se můžeme zúčastnit na některých zajímavých akcích.
2. 1. myslivec – stará se o zvěř (zvířata) v lese a na poli, některá zvířata loví 2. fanoušek – fandí něja
kému sportovnímu klubu, nějakému zpěvákovi, nějaké zpěvačce, hudební skupině 3. sběratel – vytváří
sbírky zajímavých předmětů 4. herec hraje v divadle nebo ve filmu 5. sázkař – sází na výsledek nějaké
akce nebo sází v loterii, chce vyhrát peníze 6. rozhodčí – řídí a rozhoduje sportovní soutěž 7. diri
gent – řídí orchestr 8. kuchař – připravuje jídla 9. tanečník – předvádí tanec 10. sólista – zpívá napří
klad v opeře nebo hraje na nějaký hudební nástroj, při vystoupení má sólo – zpívá, hraje sám
1. – 2. fanynka 3. sběratelka 4. herečka 5. sázkařka 7. dirigentka 8. kuchařka 9. tanečnice 10. sólistka
3. 1. fotbalový fanoušek 2. domácí práce 3. výtvarné umění 4. klasická hudba 5. ženský časopis
6. adrenalinový sport 7. hudební festival 8. gastronomický zážitek 9. mimořádný herecký výkon
10. zimní radovánky
4. 1. operní zpěvák 2. tenisový fanoušek 3. zeleninová omáčka 4. indičtí sloni 5. moravská příroda
6. pražský fotbalový klub 7. španělský rozhodčí 8. zvěřinový guláš 9. středověké písně 10. horko
vzdušný balon
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5.
1. odlétající letadlo

1. zajímavý film

2. vystupující lidé

2. populární hudba

3. zhoršující se životní podmínky

3. současná kuchyně

4. zapadající slunce

4. domácí jazyk

5. číšník přinášející víno

5. moderní zábava

6. stojící auto

6. vstupenky do zadní řady

7. mluvící student

7. dobrovolná rezervace

8. usínající děti

8. přespolní myslivci

9. vlak odvážející cestující

9. nejhorší soutěžící

10. nesmějící se ženy

10. příští víkend

6. 1. čtoucí, čtecí, čtený: Znalost čtení prověřují tři čtecí texty. Poslechněte si povídku čtenou hercem
Oldřichem Kaiserem. Firma Opel vyvinula systém čtoucí dopravní značky.
2. přijímající, přijímací, přijímaný: Připravíme vás na přijímací zkoušky. Nově přijímaní studenti dosta
nou z fakulty dopis na konci června. Podívejte se na seznam škol přijímajících ještě nové studenty.
3. opakující, opakovací, opakovaný: Tady jsou termíny zkoušek pro opakující studenty. Při přípravě na
zkoušku se zaměřte hlavně na opakovací cvičení. Opakovaný fotbalový zápas bude bez fanoušků kvůli
jejich nevhodnému chování.
4. kreslící, kreslicí, kreslený: Chci koupit dceři kreslicí tablet. Máme rádi kreslené vtipy.
Vyfotografovala jsem děti kreslící zvířata v zoo.
5. přihlašující, přihlašovací, přihlašovaný: Student přihlašující se ke zkoušce musí vložit své heslo.
Nezapomněl jsi vyplnit přihlašovací údaje? Přihlašující se uživatel musí mít vytvořené heslo ke svému
účtu.
6. testující, testovací, testovaný: To je laboratoř testující bezpečnost automobilů. Porovnejte výkon tes
tovaných automobilů. Firma Škoda otevřela nové testovací centrum automobilových motorů.
7. pečící, pečicí, pečený: Ochutnejte králíka pečeného na česneku. Je pečený v naší nové pečicí troubě.
Na fotografii je maminka pečící toho králíka.
8. grilující, grilovací, grilovaný: Až půjdeš na nákup, kup mi grilovací koření na ryby. Naší specialitou
jsou grilované ryby. Většina lidí grilujících o víkendech na zahradě neví, jak dlouho má různé druhy
masa grilovat.
9. otevírající, otevírací, otevřený: Poslední prohlídka začíná vždy hodinu před koncem otevírací doby.
Náš zámek je otevřený od 1. dubna do 31. října. Navštivte náš zámek otevírající 1. dubna novou zají
mavou expozici.
10. uklízející, uklízecí, uklizený: Mám ráda věci uklizené na svém místě. Firma Pokorný nabízí různé
uklízecí služby. Při předvánočním úklidu se zraní každý rok jedno až dvě procenta uklízejících žen.
7. a) 1. Už je ugrilované. 2. Už jsou vystavené. 3. Už jsou objednané 4. Už je upečená. 5. Už je zahá
jená. 6. Už je sestavený. 7. Už je změněné. 8. Už jsou přesvědčeni. 9. Už je přivezené. 10. Už jsou při
nesené.
b) 1. Právě přilétá. 2. Právě ho odvážejí. 3. Právě jím probíhají. 4. Právě ho odtahují. 5. Právě z něj
leze. 6. Právě je odvádějí. 7. Právě vyplouvá. 8. Právě odtéká. 9. Právě ho vynášíme. 10. Právě je vyhá
níme.
8. 1. vjíždí 2. převážel 3. prochází 4. sejdeme se 5. proletí 6. vynést 7. vytáhněte 8. vběhlo 9. obepluli
10. přecházet
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9. 1. Klasické hudbě nerozumím. Klasická hudba mě nezajímá. 2. Album má velký úspěch na české
hudební scéně. 3. Tohle album je vynikající. 4. Ta spolupráce nebyla příliš dobrá. 5. Koncert je úplně
vyprodaný. Na koncert už není ani jeden lístek. 6. Na koncert přišlo mnoho (množství) mých zná
mých. 7. Těším se, že to dobře dopadne. 8. Tenhle úspěch nás hodně motivoval. Tenhle úspěch nám
dal hodně nových sil a nadějí. 9. Nesmíte to vynechat, určitě zažijete něco mimořádného. Určitě se
jděte podívat, zažijete něco mimořádného. 10. Jsem úplně (na nejvyšší míru) spokojený.
10. 1. o 2. na 3. pro 4. od 5. během, o 6. se, proti 7. po 8. od, přes, až na 9. přes, u 10. namísto, se
C) Gramatická cvičení
1. 1. s mnoha našimi přáteli 2. mezi tolika soutěžícími 3. většině návštěvníků 4. před pár dny
5. s mnoha věcmi 6. v kolika zemích 7. řadu zajímavých exponátů 8. několika málo chyb 9. spoustu
volného času 10. hodně místních specialit
2. 1. Měli spoustu jídla. 2. Dali ho několika myslivcům. 3. Souhlasil s většinou návrhů. 4. Musela to
vysvětlovat řadě návštěvníků. 5. Zůstala tam polovina papírů. 6. Mluvil jsem o tom s mnoha lidmi.
7. Řekl jsem o tom asi čtvrtině hostů. 8. Bude se konat v mnoha městech. 9. Dali mi příliš moc otázek.
10. Vrátil mi už třetinu peněz.
3. 1. Kolik vás tam bylo? Byli jsme tam jen čtyři. 2. Hodně mladých lidí se zúčastnilo té soutěže. 3. Pár
kamarádů šlo s námi na ten film. 4. V lednici bylo ještě trochu vína a v hrnci na sporáku byla troška
polévky. 5. Půl textu mi chybělo. 6. Při té nehodě přišla o život spousta lidí. 7. Na tom koncertě vy
stoupilo dost známých zpěváků a zpěvaček. 8. Polovina hostů přijela ze Slovenska. 9. Několik koní
táhlo ty zadní vozy a jeden pár koní táhl tuhle truhlu. 10. Spousta návštěvníků doprovodila náš
Královský průvod z Dobřichovic do Karlštejna.
4. 1. Ještě jim to nikdo nezavolal? 2. Museli jsme se ho ptát na tu věc několikrát. 3. Chtěli jsme vás se
známit s našimi místními specialitami. 4. Asi tě to nezajímalo, jak vidím. 5. Nikdo se nás na to zatím
ještě neptal. 6. Bylo mu minulý měsíc třicet let. 7. Bylo mně tam moc zima. 8. Poslali jsme ti tu při
hlášku už včera. 9. Mezi hosty jsem ji neviděl.
5. 1. Mně. 2. Jeho. 3. Jich. 4. Nás. 5. O tobě. 6. Se mnou. 7. Ji. 8. Jim. 9. Tebe. 10. S vámi.
6.1. Teď nad loukou letí balon. 2. Teď veze lidi do práce autobus. 3. Teď jede na koni Eva. 4. Teď vede
Petra do školky maminka. 5. Teď jde Tereza do práce pěšky. 6. Teď děti běží po chodbě. 7. Teď vítr
žene mraky po obloze. 8. Teď listonoška nese babičce důchod. 9. Teď syn táhne po koberci malé auto.
10. Teď letí ptáci nad řekou.
7. 1. vezl 2. vedla 3. utekli 4. rostly 5. tekla 6. kvetly 7. vlekl 8. pluli 9. vylezla 10. upekla
8. 1. Naopak, vyjeď tam. 2. Naopak, vylez tam. 3. Naopak, (po)běž ho bez přípravy. 4. Naopak, přines
mi to sem (tam). 5. Naopak, žeň se za ní. 6. Naopak, leť tam. 7. Naopak, poplav s nimi sem.
8. Naopak, dovezte si tam eura i dolary. 9. Naopak, přiveďte si je sem. 10. Naopak, vylez tam.
9. 1. Schody vedoucí do kaple. 2. Jezdci ženoucí koně. 3. Lodě plující po řece. 4. Voda tekoucí z vany.
5. Taxík vezoucí turisty. 6. Žena pletoucí svetr. 7. Autobus stojící na zastávce. 8. Hosté jedící večeři.
9. Vlak jedoucí z Brna do Prahy. 10. Turisté spící v hotelu.
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10. 1. Už několik let se koná průvod připomínající skutečnou historickou událost ze 14. století.
2. Seznamte se s prvním slůnětem, narozeným v naší zoologické zahradě. 3. Zastavíme se ve Velkých
Pavlovicích ležících 17 km severozápadně od Břeclavi. 4. Prohlédneme si výstavu otevřenou v muzeu.
5. Přijďte se podívat na tradiční Královský průvod vezoucí korunovační klenoty z Prahy na Karlštejn.
6. Hodně sázkařů sázejících na 280. zápas mezi Spartou a Slavií věří spíše Spartě. 7. Zveme vás na
Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech konající se začátkem července. 9. Vrátila se do diva
dla pro zapomenutou kabelku. 10. Průvodkyně provádějící turisty po našem zámku mluví čtyřmi svě
tovými jazyky.
D)
1.
Situace
Na začátku lovu.
Na začátku nějaké zábavné (zajímavé) akce.
Při nějaké soutěži a podobně.
Při oslavě nějakých dobrých výsledků jako přípitek.
Při jídle.
Po nějaké výhře.
Při nějaké soutěži.
Na fotbalovém utkání.
Při nějaké zajímavé akci.
Při poslechu rádia, koncertu, nějakého hudebního vystoupení.
2.
Absolutní jistota

Vysoký stupeň jistoty

Nízký stupeň jistoty

Nejistota.

2. Rozhodně ano.
5. To si pište.
7. Samozřejmě.
9. Na sto procent.
10. Jak říkáte.
13. Jistě.
14. Určitě.

3. Pravděpodobně ano.
4. Možná ano.
8. Snad ano.
11. Asi ano.
15. Doufám.
16. Moc tomu věřím.
18. Nejspíš ano.
19. Předpokládám, že ano.

1. To sotva.
6. Těžko.

12. Moc tomu nevěřím.
17. Myslíte?
20. Já nevím.

3.
... má ráda ...
Nenávidí ... Nemá rád ... Nemá ráda ...
Preferuje tenis ...
Je pravda ...
Je mi to fuk. Je mi to ukradené. (Pozor jedná se o silně zabarvené výpovědi.)
Jsem toho mínění (toho názoru) ... Myslím si ...
... úplně výborně.
Když mám říct pravdu ...
Určitě ta deska ... Ta deska bude mít určitě úspěch.
Těší mě ...
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E)
1. 1. Čte jen zprávy na internetu. 2. Čte ženskou literaturu. 3. Čte literaturu faktu, především sci-fi.
4. Čte všechno, nejraději detektivky. 5. Čte především historické romány, ale i detektivky. 6. Čte málo –
noviny, časopisy, ve vlaku lehké čtení (romantické příběhy pro ženy).
2. 1. Švédsko – Londýn 2. náš anglický producent – náš producent 3. Jak to, že máte anglického pro
ducenta? – Slyšela jsem, že máte amerického producenta … 4. Máte anglického producenta … – Máte
amerického producenta … 5. Kluci v kapele by moc chtěli, ale já si myslím, že už jsme na to trochu
staří. – Kluci v kapele by moc chtěli a já taky. Zkusíme to. 6. Rozhodně ne. Myslím, že další koncerty
bychom už nezvládli. – Ano, přidáme ještě pár koncertů.
3. 1. ne 2. ne 3. ano 4. ne 5. ne 6. ne 7. ne 8. ne 9. ne 10. ano
F)
1. 1. ne 2. ano 3. ano 4. ne 5. ne 6. ne 7. ne 8. ano 9. ne 10. ano
2. mnoha – otec – napsal – lépe – dostal – německých – západní – jazycích – tři – restauraci – pokra
čuje
3. 1. Ten román se jmenuje Běhat. 2. Tento sportovec se jmenoval Emil Zátopek. 3. Soutěžil v dlou
hých bězích – v běhu na 5 km, 10 km a v maratonu. 4. To bylo v Helsinkách v roce 1952. 5. To se říká
proto, že měl zvláštní běžecký styl. 6. Byly to dvě okupace Československa – německá v roce 1939
a sovětská v roce 1968. 7. Protože Emil Zátopek měl přezdívku “Česká lokomotiva”. 8. Byl vytrvalý
a poctivý při tréninku. 9. Ano zaujal. 10. Byl to Ota Pavel.
I)
1. 1. historik 2. spisovatel 3. hudební skladatel 4. malíř 5. spisovatelka 6. gymnastka 7. spisovatel
8. zpěvák 9. hudební skladatel 10. tenistka
2. 1. Dvořák 2. Smetana 3. Kupka 4. Forman 5. Kundera 6. Mucha 7. Myslbek 8. Voskovec, Werich
9. Hus 10. Trnka
3. 1. Byli to autoři divadelních her a písniček. 2. Semafor 3. Babeta, Koupil jsem si knot, Jó, to jsem
ještě žil, Tulipán … 4. Třeba divadlo Sklep, Štafle, Rokoko a další. 5. To bylo v roce 1434. 6. Znamenala
konec husitských válek. 7. Dvě skupiny Čechů. 8. Český malíř počátku 20. století. 9. Třeba panorama
tem Bitva u Lipan. 10. V Praze nedaleko výstaviště v Holešovicích.

