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1. LEKCE4

1. LEKCE

TEXTOVÁ CVIČENÍ

1

(1) Tohle (6) ještě
(2) učitel (7) anglicky
(3) umí (8) učí
(4) cizinka (9) kreslit
(5) rozumí (10) spolu

2

(1) Jde to. A co ty?
(2) Tak to je super! A já se učím anglicky.
(3) Jo, už taky trochu rozumím.
(4) Dnes jsem doma.
(5) Jo, učím se.

GRAMATIKA

1

(1) jsme (8) nejsem
(2) Nejsem (9) jste
(3) jsou (10) nejsi
(4) není (11) jste
(5) jsi (12) je
(6) nejsme (13) jsou
(7) jsou (14) nejsou

2

(1) Mluví (8) Rozumí
(2) Fotíš (9) Učí se
(3) Umíte (10) kreslí
(4) děláš (11) vaří
(5) Nezpívám (12) rozumím
(6) Učíme se (13) Neumí
(7) fotím (14) Vaříte

3

(1) Ano, jsem doma. / Ne, nejsem doma.
(2) Ano, je cizinec. / Ne, není cizinec.
(3) Ano, mluvím anglicky. / Ne, nemluvím anglicky.
(4) Ano, jsou venku. / Ne, nejsou venku.
(5) Ano, rozumí česky. / Ne, nerozumí česky.
(6) Ano, umím(e) vařit. / Ne, neumím(e) vařit.
(7) Ano, učím se česky. / Ne, neučím se česky.
(8) Ano, fotí dobře. / Ne, nefotí dobře.

4

(1) Já neumím vařit.
(2) Vy mluvíte česky?
(3) On už trochu rozumí česky.
(4) My neumíme anglicky, ale učíme se.
(5) Ty jsi cizinec?
(6) Oni se učí fotit.
(7) Ona ještě neumí anglicky.
(8) Já neumím zpívat, ale umím kreslit.

5

(1) Ona SE učí česky.
(2) Učíme SE fotit.
(3) Dobře SE učí.
(4) Vy SE taky učíte vařit?
(5) Neumím SE učit.
(6) Ty SE učíš fotit?

6

(1) říká (5) se ptám, odpovídáte
(2) Posloucháš (6) Odpovídáme
(3) Ptají se (7) říkají
(4) znamená (8) znamená

7

(1) vy (7) on
(2) já (8) oni/ony
(3) ty (9) ty
(4) oni/ony (10) vy
(5) ona (11) my
(6) my (12) ty



51. LEKCE

8

(1) jedno (11) tenhle
(2) ta (12) ten
(3) tahle (13) ty
(4) ten (14) tohle
(5) jeden (15) tahle
(6) ten (16) jeden
(7) tahle (17) jeden
(8) jedna (18) tyhle
(9) to (19) to
(10) jedna (20) tohle

9

(1) zpívat (4) papíry
(2) kafe (5) učit se
(3) my (6) kočka

10

(1) Mluvíte anglicky?
(2) Dobrý den, jak se máte?
(3) Promiňte, vy jste Čech?
(4) Umíte anglicky?
(5) Rozumíte?
(6) Jste doma?
(7) Co dnes děláte?
(8) Vy nejste z Česka?

SLOVNÍ ZÁSOBA

1

(1) počítač (4) adresa
(2) mobil (5) učebnice
(3) telefon (6) univerzita

2

(1) doma (4) adresa
(2) broskev (5) zelí
(3) papír (6) paní

3

(1) Dobrou noc.
(2) Dobré ráno!
(3) Dobrý den! / Jak se máš? / Jak se máte?
(4) Ahoj! / Čau!
(5) Těší mě.
(6) Děkuju. Prosím.
(7) Promiň. / Promiňte.
(8) Na shledanou. / Ahoj. / Čau.

4

Česko (  N  )    jméno (  N  )    kafe (  N  )    
lekce (  F  )    počítač (  M  )    psaní (  N  )    
škola (  F  )    telefon (  M  )    učebnice (  F  )    
učitelka (  F  )    věc (  F  )    večer (  M  )

5

(1) banán: telefon, večer
(2) čaj: počítač
(3) čokoláda: škola, učitelka
(4) rýže: lekce, učebnice
(5) broskev: věc
(6) pivo: Česko, jméno
(7) kuře: kafe
(8) zelí: psaní
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TEXTOVÁ CVIČENÍ

1

(1) V 11:30 spolu obědvají a večer spolu sportujou.
(2) O víkendu spolu uklízí a potom jdou někdy nakupo-

vat. Večer jdou spolu často na drink.

2

(1) Tomáš většinou vstává brzo.
(2) Mirka studuje.
(3) Mirka jde spát pozdě.
(4) Tomáš rád obědvá doma.
(5) Tomáš sportuje o víkendu.
(6) Tomáš odpoledne nakupuje a pak jde domů.
(7) Mirka se ráno myje, snídá a pak vaří.

GRAMATIKA

1

(1) studuješ, pracuješ (6) studujeme
(2) tancujeme (7) cestujete
(3) pracuju, telefonuju (8) sportuje
(4) nakupujou (9) telefonuje
(5) netancuju, tancuje

2

(1) děláš (10) Sportujete
(2) nejdu (11) snídají
(3) Můžeme (12) nakupujeme
(4) nespí (13) kreslí, fotí
(5) je, nemluví (14) se myju, zpívám
(6) Umíte (15) uklízíte
(7) telefonuje (16) jsi, vaříš
(8) nerozumím  (17) odpočívají
(9) večeříš (18) cestuje

3

(1) telefonovat (9) tancovat
(2) večeřet (10) vstávat
(3) uklízet (11) sportovat
(4) odpočívat (12) spát
(5) obědvat (13) mýt se
(6) snídat (14) pracovat
(7) studovat (15) jít
(8) nakupovat 

4

(1) Nerad telefonuje.
(2) Pořád se učím.
(3) Učíš se jen o víkendu?
(4) Nerad se myju ráno, většinou se myju večer.
(5) Nemůžeme se učit.
(6) Neumíte se učit.
(7) Rádi obědvají doma.
(8) Myje se dvakrát za den.

5

(1) Umím (5) Můžete
(2) Můžeme (6) Umíš
(3) Umíš (7) může
(4) Můžou (8) Umí

6

(1) sedět (5) souhlasit
(2) spěchat (6) potkat se
(3) potřebovat (7) cítit se
(4) fungovat

7

(1) vstávat (3) cestovat
(2) spát (4) cestuju

8

(1) Neradi cestujou. (5) Rád spíš.
(2) Rád uklízí. (6) Nerada tancuju.
(3) Nerady vaříme. (7) Rádi studujeme.
(4) Nerada se učí. (8) Rádi se učíte česky.

2. LEKCE
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9

(1) Ráda cestujete? – ráda
(2) Rád zpíváte? – nerad
(3) Rádi vstáváte brzo? – neradi
(4) Rády mluvíte česky? – rády
(5) Ráda uklízíte? – nerada
(6) Rád sportujete? – rád

10

(1) Rád spíš? – rád
(3) Rádi kreslíte? – neradi
(3) Ráda telefonuješ? – nerada
(4) Rády tancujete? – rády
(5) Ráda odpočíváš? – ráda
(6) Rád vaříš? – nerad

ČÍSLA

1

(1) pět (6) dvacet šest
(2) třicet pět (7) padesát dva
(3) třicet tři (8) čtyřicet dva
(4) čtyřicet tři (9) padesát devět
(5) třicet dva (10) padesát

2

(1) Je čtyři patnáct.
(2) Je sedm dvacet devět.
(3) Je osmnáct čtyřicet čtyři.
(4) Jsou dvě (hodiny).
(5) Je dvacet tři padesát devět.
(6) Je dvanáct třicet.
(7) Je čtrnáct třicet dva.
(8) Je půlnoc.
(9) Je dvacet jedna padesát tři.
(10) Je jedna nula jedna.

3

(1) V osm nula pět.
(2) V devatenáct deset.

(3) Ve čtyři třicet jedna.
(4) V sedmnáct dvacet osm.
(5) Ve třináct nula čtyři.
(6) Ve dvanáct padesát šest.
(7) V patnáct čtyřicet sedm.
(8) Ve dvacet jedna čtrnáct.
(9) V deset dvanáct.
(10) O půlnoci.

PSANÍ

4

Ahoj! Co děláš?
Nic. Odpočívám :)
Tak nejdeme na pivo dnes večer?
Nemůžu :( Jdu nakupovat a večer uklízím.
Ale je víkend. Zítra můžeš uklízet.
Tak dobře. Můžeš v 7.
Jojo, super.

SLOVNÍ ZÁSOBA

1

(1) rozumět (4) pracovat
(2) kamarád (5) brzo
(3) doma

2

(1) snídat (3) studovat / učit se
(2) spolužačka (4) jít spát / spát

3

(1) vstávám (7) sportuju
(2) snídám (8) nesportuje
(3) vstává (9) tancuje
(4) nesnídá (10) dělá
(5) jdeme (11) nakupuje
(6) obědvat
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4

(1) trochu (4) pozdě
(2) už (5) spolu
(3) ještě (6) moc

5

hodina (  F )    měsíc (  M  )    odpoledne (  N  )    
práce (  F  )    půlnoc (  F  )    ráno (  N  )    
studentka (  F  )    škola (  F  )    týden (  M  )    
učitelka (  F  )    večer (  M  )    víkend (  M  )

6

(1) banán: týden, večer, víkend
(2) čaj: měsíc
(3) čokoláda: hodina, studentka, škola, učitelka
(4) rýže: práce
(5) broskev: půlnoc
(6) pivo: ráno
(7) kuře: odpoledne
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TEXTOVÁ CVIČENÍ

1

(1) pít: 5× (2) jíst: 7×

2

(1) Jedí (bílý) jogurt, maso, kuře, rybu, chleba, zeleninu, 
květák, sýr, šunku 

(2) Pijou mléko, vodu, (černou) kávu, (černý) čaj

3

(1) (bílý) jogurt, maso, kuře, ryba, chleba, zelenina, kvě-
ták, sýr, šunka

(2) mléko, voda, (černá) káva, (černý) čaj

4

(1) ne (5) ne
(2) ano (6) ne
(3) ano (7) ano
(4) ne (8) ne

GRAMATIKA

1

(1) jednu zmrzlinu (6) jednu kachnu
(2) ten salát (7) snídani
(3) jedno kafe (8) ovoce
(4) tu čokoládu (9) zelí
(5) rýži (10) tu polévku

2

(1) To — levné (7) To — výborné
(2) Ta — dobrá (8) Ta — horká
(3) Ta — domácí (9) Ta — vegetariánská
(4) Ta — drahá (10) Ten — hovězí
(5) Ten — kuřecí (11) Ten — smažený
(6) Ty — skvělé (12) Ty — ovocné

3

(1) chleba a kuřecí šunku
(2) tuhle cibulovou polévku
(3) ovocný čaj
(4) sladké jídlo
(5) vepřové maso a rýži
(6) sýr nebo šunku
(7) ten levný jogurt
(8) pizzu nebo kuřecí salát
(9) černou kávu
(10) domácí limonádu

4

(1) oběd, akuzativ (7) mobil, akuzativ
(2) máslo, nominativ (8) tašku, akuzativ
(3) školu, akuzativ (9) pravda, nominativ
(4) práci, akuzativ (10) univerzitu, akuzativ
(5) šunka, nominativ (11) Jakou práci, akuzativ
(6) učebnici, akuzativ (12) velké štěstí, akuzativ

5

(1) nějaký (6) Kterou
(2) Které (7) Jaké
(3) Jakou (8) který
(4) Které (9) nějakou
(5) nějakou 

6

(1) Máme rádi (7) Má ráda
(2) Rádi (8) Rádi
(3) Rád (9) Mají rády
(4) Mám rád (10) Máte rády
(5) Máš rád (11) Ráda
(6) Rádi (12) Má rád

7

(1) Máte (7) Jíte
(2) Nechci (8) Piju
(3) Pijeme (9) Mají
(4) Nejedí (10) Jí
(5) Máš (11) Nepiješ
(6) Chce (12) Chtějí

3. LEKCE
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8

(1) rozumět (7) pracovat
(2) jíst (8) být
(3) hledat (9) jít
(4) pít (10) objednat si
(5) mýt se (11) umět
(6) spát (12) odpočívat

9

(1) sto osmdesát pět korun
(2) čtyřicet devět korun
(3) padesát pět korun
(4) dvě stě devatenáct korun
(5) pět set třicet osm korun
(6) čtyři sta šedesát jedna korun
(7) dvacet šest korun
(8) sto sedmdesát sedm korun
(9) tři sta osmdesát dva korun
(10) devadesát čtyři korun

10

(1) Já se učím česky. / Učím se česky.
(2) Jaké jídlo máš rád?
(3) Rád tancuješ?
(4) Já si objednám hovězí maso a knedlíky. / Objednám 

si hovězí maso a knedlíky.
(5) Hledáš tuhle univerzitu?
(6) Rádi cestujou.
(7) Dám si horkou čokoládu.
(8) Ty máš rád pivo?
(9) Oni mají pravdu.
(10) To je dobrá práce.
(11) Prosím jedno máslo.
(12) Oni nechtějí pracovat.
(13) Neumím vařit.
(14) Jakou práci dělají?

11

(1) Dáš SI čaj?
(2) ✓ 
(3) Nemůžu SE učit na test, nemám čas.
(4) Chcete SI už objednat?

(5) ✓
(6) Jdeme SE mýt, protože už chceme jít spát.
(7) Teď SI nedáme oběd.
(8) Každý den SE učí česky.
(9) ✓
(10) Tady máte jídelní lístek. Co SI objednáte?

12

(1) muset (5) cena
(2) chvíle (6) existovat
(3) přijít (7) nechat
(4) podobný 

SLOVNÍ ZÁSOBA

1

(1) štěstí (5) chuť
(2) čas (6) hlad
(3) žízeň (7) pravdu
(4) problém 

2

(1) vývar (5) hlad
(2) sýr (6) dvanáctka
(3) knedlík (7) pití
(4) mléko 

3

(1) zelený (8) sladké
(2) černou (9) oblíbený
(3) ovocný (10) jaký
(4) ovocnou (11) čokoládový
(5) minerální (12) čokoládovou
(6) bílé/červené (13) skvělá
(7) červené/bílé 

4

(1) jdeme (6) pije
(2) si objednáme (7) Máme
(3) nejím (8) Pracuje
(4) nejí (9) nemůžeme
(5) piju (10) se učíme
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5

(1) pije (5) piješ
(2) mám (6) Chtějí
(3) chci (7) jíme
(4) Jíte/Chcete/Máte (8) má

6

(1) jíst: maso, zmrzlinu, polévku, guláš, oběd, květák, 
sýr, omáčku, řízek, rybu, ovoce, máslo

(2) pít: mléko, kávu, dvanáctku, nealko
(3) mít: čas, žízeň, štěstí, chuť, hlad

7

(1) drahá restaurace (6) černá káva
(2) české jídlo (7) domácí zmrzlina
(3) smažený řízek (8) grilovaná ryba
(4) levná hospoda (9) zelený čaj
(5) pečené koleno (10) červené víno

8

(1) banán (5) zelenina
(2) džus (6) chuť
(3) žízeň (7) supermarket
(4) hospoda (8) svíčková

9

jídlo (  N  )    maso (  N  )    pizza (  F  )    sýr (  M  )    
guláš (  M  )    čokoláda (  F  )    ryba (  F  )    šunka (  F  )    
polévka (  F  )    řízek (  M  )    knedlík (  M  )    
kuře (  N  )    salát (  M  )    zelenina (  F  )    máslo (  N  )    

cibule (  F  )    omáčka (  F  )    dezert (  M  )    
jogurt (  M  )    koleno (  N  )    dort (  M  )    
kachna (  F  )    zelí (  N  )    zmrzlina (  F  )    cukr (  M  )    
ovoce (  N  )    burger (  M  )    květák (  M  )    
pomeranč (  M  )    rohlík (  M  )    vývar (  M  )    
pití (  N  )    káva (  F  )    mléko (  N  )    limonáda (  F  )    
dvanáctka (  F  )    desítka (  F  )    víno (  N  )    
alkohol (  M  )    džus (  M  )    jedenáctka (  F  )    
kafe (  N  )    nápoj (  M  )    nealko (  N  )    snídaně (  F  )    
oběd (  M  )    večeře (  F  )    restaurace (  F  )    
kavárna (  F  )    bar (  M  )    hospoda (  F  )    
obchod (  M  )    pizzerie (  F  )    supermarket (  M  )    
chuť (  F  )    hlad ( M   )    žízeň (  F  )    štěstí (  N  )    
problém (  M  )    čas (  M  )    lístek (  M  )    místo (  N  )    
hudba (  F  )    moment (  M  )    vegetariánka (  F  )    
příloha (  F  )    zdraví (  N  )

10

(1) banán: sýr, řízek, knedlík, salát, dezert, jogurt, dort, 
cukr, burger, květák, rohlík, vývar, alkohol, džus, 
oběd, bar, obchod, supermarket, hlad, problém, čas, 
lístek, moment

(2) čaj: guláš, pomeranč, nápoj
(3) čokoláda: pizza, čokoláda, ryba, šunka, polévka, ze-

lenina, omáčka, kachna, zmrzlina, káva, limonáda, 
dvanáctka, desítka, jedenáctka, kavárna, hospoda, 
hudba, vegetariánka, příloha

(4) rýže: cibule, snídaně, večeře, restaurace, pizzerie
(5) broskev: chuť, žízeň
(6) pivo: jídlo, maso, máslo, koleno, mléko, víno, nealko, 

místo
(7) kuře: kuře, ovoce, kafe
(8) zelí: zelí, pití, štěstí, zdraví
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TEXTOVÁ CVIČENÍ

1

(1) veselý (5) to nevadí
(2) dítě (6) móda
(3) lidé (7) kuchařka
(4) pracovitý

2

(1) malý kluk
(2) vysoký starší muž
(3) dobrá nálada
(4) mladý hezký inteligentní kluk
(5) starší hezký muž
(6) kočka
(7) holka
(8) hodná žena
(9) veselá žena

3

(1) d (4) b
(2) f (5) c
(3) a (6) e

GRAMATIKA

1

(1) toho kluka (6) toho spolužáka
(2) pana Mladého (7) psa
(3) Koho (8) Františka
(4) toho cizince (9) toho Čecha
(5) nového učitele (10) pana Nováka

2

(1) toho učitele (4) Kamarád
(2) pan Novák (5) toho nového učitele
(3) koho (6) cizinec

(7) toho psa (9) dobrého učitele
(8) Bratr 10) ten student

3

(1) sýrovou pizzu (8) velký hlad
(2) ten starý svetr (9) čokoládovou zmrzlinu
(3) Pečené kuře (10) Ten dezert
(4) vepřové koleno (11) Jakou barvu
(5) toho cizince (12) nový mobil
(6) zajímavá otázka (13) tu novou učitelku
(7) Které tričko (14) Pan Kocourek

4

(1) můj (6) naše
(2) jejich (7) její
(3) tvoje (8) váš
(4) váš (9) moje
(5) jeho (10) náš

5

(1) jeho (6) mou
(2) její (7) jejich
(3) náš (8) mého
(4) tvého (9) naši
(5) vaši (10) jejich

6

(1) tu (8) ten
(2) Ten (9) To
(3) ta (10) to
(4) ten (11) ten
(5) toho (12) tu
(6) tu (13) to
(7) toho (14) To

7

(1) Víš (7) Znáte
(2) Umím (8) Umíme
(3) Znáš (9) Víš
(4) Umíte (10) Znají
(5) Vědí (11) Ví
(6) Umí (12) Znám

4. LEKCE
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8

(1) nosí (4) nosím
(2) má na sobě (5) mám na sobě
(3) nosí (6) nosí

9

(1) Vypadá (6) spíš
(2) Myslím (7) jsou
(3) čekáš (8) Miluju
(4) nakupujeme (9) se myje
(5) Jedí (10) Dáme si

10

(1) fotit, já (7) uklízet, on/ona/oni/ony
(2) nosit, on/ona/oni/ony (8) ptát se, oni/ony
(3) tancovat, on (9) vidět, vy
(4) zpívat, ty (10) sportovat, on/ona
(5) vědět, oni/ony (11) vstávat, vy
(6) zaplatit, my (12) učit se, my

11

(1) Ráda (6) Rád
(2) Nemáš rád (7) Nemáte rády
(3) Rádi (8) Máte rádi
(4) Mám ráda (9) Nerada
(5) Rádi (10) Nerad

12

(1) Máte bratra.
(2) Má modré oči.
(3) Nerad se učí česky.
(4) Oni hledají pana učitele.
(5) Nemám rád hnědou barvu.
(6) Nerad telefonuju.
(7) Dám si kafe.
(8) Má jednoho dědečka.

13

(1) řidič (5) bratranec
(2) fi alový (6) tatínek
(3) maminka (7) chytrý
(4) mikina (8) pamatovat si

14

(1) Jakube! (6) Evo!
(2) Marie! (7) Ivane!
(3) Dominiku! (8) Františku!
(4) Karolíno! (9) Matyáši!
(5) Tomáši! (10) Sofi e!

PSANÍ

3

Máme doma jednu kočku. Je trochu tlustá, ale je moc 
milá. Je hlavně bílá, ale taky trochu hnědá. Má hezké 
zelené oči. Ráda spí a taky ráda jí. Její oblíbené jídlo je 
pečené kuře. Taky si ráda dá kuřecí polévku. Máme naši 
kočku moc rádi.

SLOVNÍ ZÁSOBA

1

(1) milá (4) žlutý
(2) vlasy (5) přítelkyně
(3) zlý (6) nálada

2

(1) dlouhé vlasy (5) inteligentní muž
(2) krátká sukně (6) zajímavá kniha
(3) staré tričko (7) nový svetr
(4) sympatická žena (8) hnědé oči

3

(1) vysoký (7) důležité
(2) tlustý (8) zajímavé
(3) krátké (9) skvělou
(4) modré (10) oblíbené
(5) zelenou (11) smažený
(6) inteligentní

4

(1) malý (3) krátké
(2) tlustý (4) ošklivý
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(5) hloupý (7) dobrou
(6) zlý 

5

(1) se jmenuje (6) Rozumím
(2) Můžeme (7) pijou
(3) se dívají (8) se směje
(4) Posloucháte (9) Čtu
(5) pracuje (10) Jdeš

6

(1) To je zajímavé. (5) To je ideální.
(2) To je fajn. (6) To je normální.
(3) To je super. (7) To je problém.
(4) To je důležité. 

7

(1) i (7) f
(2) d (8) e
(3) g (9) j
(4) a (10) k
(5) c (11) h
(6) ch (12) b

8

babička (  F  )    barva (  F  )    bota (  F  )    bratr (  M  )    
čeština (  F  )    dědeček (  M  )    fotbal (  M  )    
fotka (  F  )    holka (  F  )    hra (  F  )    kluk (  M  )    
košile (  F  )    kuchař (  M  )    kytara (  F  )    máma (  F  )    
nálada (  F  )    oblečení (  N  )    partner (  M  )     
partnerka (  F  )    přítel (  M  )    přítelkyně (  F  )    
rodina (  F  )    sestra (  F  )    sport (  M  )    sukně (  F )    
svetr (  M  )    táta (  M  )    televize (  F  )    tenis (  M  )    
tričko (  N  ) 

9

(1) banán: fotbal, sport, svetr, tenis
(2) student: bratr, dědeček, kluk, partner
(3) kuchař: kuchař, přítel 
(4) táta: táta
(5) čokoláda: babička, barva, bota, čeština, fotka, holka, 

hra, kytara, máma, nálada, partnerka, rodina, sestra
(6) rýže: košile, přítelkyně, sukně, televize 
(7) pivo: tričko
(8) zelí: oblečení
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5. LEKCE
TEXTOVÁ CVIČENÍ

1

(1) Potřebuje se učit na test v pondělí a ve čtvrtek.
(2) Hraje fotbal dvakrát za týden.
(3) Do kina jde v sobotu večer.
(4) Jeho babička má narozeniny v neděli.
(5) Na pátek večer potřebuje víno.
(6) Na poštu musí jít ve středu.
(7) Pracuje v pondělí a v úterý.
(8) Hraje na kytaru.
(9) Katka může být jeho přítelkyně, ale taky kamarádka, 

sestra…

GRAMATIKA

9

(1) Ne, nesportuju nikdy.
(2) Ne, neznám(e) žádnou jeho knihu.
(3) Ne, nejedu nikam.
(4) Ne, nemám(e) žádnou limonádu.
(5) Ne, nečtu nikdy.
(6) Ne, nemám žádného českého kamaráda.
(7) Ne, nedám si nic k jídlu.
(8) Ne, nemám(e) žádné oblíbené jídlo.
(9) Ne, nikdo na mě nečeká.
(10) Ne, nevidím tam nikoho.

2

(1) nikde (6) Někdy
(2) Kdo (7) Jakou
(3) Nic (8) Co
(4) někdo (9) Žádný
(5) Který (10) Jak

3

(1) žádnou (4) Kterou
(2) nějaký (5) žádného
(3) nikoho (6) Nikdo

(7) nějaké (9) nějakého
(8) který (10) někdo

4

(1) žádného (6) Nikoho
(2) někdo (7) nějaký
(3) některou (8) některé
(4) žádný (9) žádnou
(5) Nikdo (10) někoho

5

(1) mě (9) ni
(2) ně (10) tě
(3) tě (11) tebe
(4) ho (12) nás
(5) ně (13) ji
(6) mě (14) je
(7) nás (15) něj
(8) vás (16) vás

6

(1) Potřebuju tě tady.
(2) My na vás pořád čekáme.
(3) Co pro něj máš?
(4) Často nás zvou na oběd.
(5) Baví ho čtení?
(6) Já ho nikdy neposlouchám.
(7) Jdeme pro něj domů.
(8) Myslím, že ji nepotřebuju.
(9) Proč vás nikdy nezvou?
(10) Říkají, že mě nepotřebujou.

7

(1) Zveme vás na oběd.
(2) Pořád ho vidíš?
(3) Jsme tady dole, vidíte nás?
(4) Ještě na ně čekáte?
(5) Nebaví mě dívat se na televizi.
(6) Tady tě nikdy nenajdou.



5. LEKCE16

(7) Často na ni myslím.
(8) Máš pro ně nějaký dárek?

8

(1) Baví (8) nepoužívá
(2) Potřebujete (9) nevidím
(3) pošle (10) Vyplníte
(4) zapomenou (11) stačí
(5) Vezmeme (12) Zkusíme
(6) nežije (13) najdu
(7) Jedeš (14) zvou

9

(1) zvát, já (6) poslat, oni/ony
(2) najít, my (7) potřebovat, on/ona
(3) zkusit, vy (8) vzít, oni/ony
(4) vyplnit, my (9) zapomenout, on/ona
(5) vidět, ty (10) žít, my

10

(1) Je tam někdo?
(2) Máš pro ni dárek?
(3) Máte nějakou slevu?
(4) Hledáme ho.
(5) Já tě nevidím.
(6) Neznáme žádného Čecha.
(7) Na koho čekáš?
(8) Mám ho ráda.
(9) Nemám žádný pohled.
(10) Vidíte je?

PSANÍ

2

Ahoj, máš už nějaké plány na víkend? Nechceš jít 
v so botu odpoledne třeba na nějaký fi lm? Hrajou teď 
je den nový, už dlouho ho chci vidět. A pak můžeme jít 
na pizzu! Co říkáš?

SLOVNÍ ZÁSOBA

1

(1) Potřebuju (5) Používáš
(2) baví (6) stačí
(3) Vidíme (7) zkusit
(4) vyplníte (8) Čekám

2

(1) Vezmeš (5) poslat
(2) Žijeme (6) Zvou
(3) jedeme (7) najdu
(4) zapomene (8) jdeme

3

balík (  M  )    brigáda (  F  )    časopis (  M  )    
číšník (  M  )    čtvrtek (  M  )    dárek (  M  )     
dcera (  F  )    deprese (  F  ) dopis (  M  )    fi lm (  M  )    
historie (  F  )    hlava (  F  )    hrad (  M  )    
chalupa (  F  )    informace (  F  )    kino (  N  )    
koncert (  M  )    kontakt (  M  )    kurz (  M  )    lék (  M  )    
manžel (  M  )    manželka (  F  )    minuta (  F  )    
místnost (  F  )    nápad (  M  )    neděle (  F  )    
oblek (  M  )     pátek (  M  )    plán (  M  )    
pohádka (  F  )    pohled (  M  )    policie (  F  )    
pomoc! (  F  )    pondělí (  N  )    program (  M  )    
předmět (  M  )    přihláška (  F  )    rok (  M  )    
rozvrh (  M  )    sleva (  F  )    sobota (  F  )    středa (  F  ) 
škoda (  F  )    termín (  M  )    úterý! (  N  )    výlet (  M  )    
začátečník (  M  )    zkouška (  F  )    známka (  F  )  

4

(1) banán: balík, časopis, čtvrtek, dárek, dopis, film, 
hrad, koncert, kontakt, kurz, lék, nápad, oblek, pátek, 
plán, pohled, program, předmět, rok, rozvrh, termín, 
výlet 

(2) student: číšník, manžel, začátečník
(3) čokoláda: brigáda, dcera, hlava, chalupa, manželka, 

mi nuta, pohádka, přihláška, sleva, sobota, středa, 
škoda, zkouška, známka 

(4) rýže: deprese, historie, informace, neděle, policie
(5) broskev: místnost, pomoc
(6) pivo: kino
(7) zelí: pondělí, úterý
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OPAKOVÁNÍ

1

(1) To je moje věc!
(2) Kde jsi, Mirku?
(3) Znáš naši restauraci?
(4) Vezmete s sebou někoho?
(5) A ty máš psa?
(6) To je tvůj táta?
(7) Dáme si grilované kuře.
(8) Učím se na test.
(9) Miloši! Můžeš jít sem?
(10) Znáte mou babičku?
(11) Mám mladšího bratra.
(12) Ta žena je naše učitelka.
(13) Mám chuť na kávu.
(14) Dám si tuhle limonádu.

(15) Ahoj Evo, jak se máš?
(16) Hledají jejího muže?
(17) Dělají domácí zmrzlinu.
(18) Neznám vašeho učitele.

2

(1) Víš (7) Mají
(2) čte (8) Můžeš
(3) jedí (9) se myju
(4) se smějete (10) spí
(5) se jmenuje (11) je
(6) Pijeme (12) Hledám

3

(1) protože (4) a
(2) ale (5) Když
(3) že (6) nebo
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TEXTOVÁ CVIČENÍ

1

(1) ano (6) ne
(2) ne (7) ne
(3) ne (8) ano
(4) ne (9) ne
(5) ne (10) ne

2

(1) Většinou jí ovoce a zeleninu (zelí, brambory, salát, 
květák). Na snídani jí chleba, máslo, sýr nebo jogurt 
a ovoce. Na večeři jí chleba a polévku. 

(2) Zdravě jíst, sportovat a hlavně chtít žít.

GRAMATIKA

1

(1) neumí (4) Můžeš
(2) Můžu (5) Můžeme
(3) nemůže (6) umíte

2

(1) Chci (4) musíme
(2) musí (5) Chceš
(3) Chcete (6) musí

3

(1) nemůžeš (4) nesmí
(2) nesmím (5) nesmíte
(3) Nemůžeme (6) Nemůžou

4

(1) Má (4) máme
(2) mám (5) Chceš
(3) Chtějí (6) Chce

5

(1) Nemůžu (6) Nesmíš
(2) chci (7) neumíme
(3) můžeme (8) nemusí
(4) nemám (9) Umí
(5) má (10) musíte

6

(1) jezdíme (6) Jedeš
(2) nejdu (7) chodit
(3) nechodí (8) Jezdíte
(4) jezdím (9) chodím
(5) chodíme (10) jezdíte

7

(1) jdeme (5) jet
(2) jet (6) chodit
(3) jdeme (7) nejede
(4) nejedou (8) jezdí

8

(1) Každý týden jezdíme autobusem.
(2) Každý týden chodí na víno.
(3) Každý týden jezdíme plavat.
(4) Každý týden chodíte pěšky?
(5) Každý týden jezdíš do práce autem?
(6) Každý týden chodím tancovat.
(7) Každý týden jezdíte nakupovat?
(8) Každý týden chodí fotit.

9

(1) vám (6) jim
(2) ti (7) nám
(3) mi (8) mi
(4) mu (9) nám
(5) jí (10) vám

10

(1) tě (4) ji
(2) mě (5) je
(3) ho (6) nás

6. LEKCE
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(7) ji (9) tě
(8) vás (10) ně

11

(1) mi (8) ji
(2) vám (9) ho
(3) jim (10) tě
(4) vás (11) je
(5) jí (12) mě
(6) ti (13) mu
(7) nás (14) nám

12

(1) ti, velkou pomoc
(2) vám, nového učitele
(3) nám, nějaký pohled
(4) mi, dlouhý dopis
(5) jim, zeleninovou polévku
(6) mu, šunkovou pizzu
(7) ti, jiného psa
(8) jí, pečené kuře

13

(1) kašle (7) plaveme
(2) plavete (8) Píšou
(3) Beru (9) plaveš
(4) Píšeme (10) Kašlu
(5) kašlou (11) Berou
(6) Bereš (12) píšeš

14

(1) sedíš (7) nevezmou
(2) Potřebujeme (8) relaxuješ
(3) Pomáhají (9) vadí
(4) používáte (10) kontaktuju
(5) bolí (11) Líbí se
(6) Zvu (12) vyplníme

SLOVNÍ ZÁSOBA

1

(1) relaxovat (5) píše
(2) pomáhá (6) nekašlu
(3) líbí (7) bolí
(4) Cvičím (8) sedíš

2

(1) unavený (5) vysokou
(2) různé (6) nemocný
(3) teplá (7) další
(4) čisté (8) Celý

3

(1) hodně (5) zdravě
(2) vůbec (6) pravidelně
(3) špatně (7) tolik
(4) sám (8) málo

4

(1) f (5) b
(2) c (6) e
(3) h (7) d
(4) g (8) a

5

(1) parkovat (6) kouřit
(2) jíst a pít (7) jíst zmrzlinu
(3) jezdit na kole (8) mít psa / brát psa
(4) pít alkohol (9) telefonovat
(5) používat mobil (10) fotit

6

autobus (  M  )    člověk (  M  )    dieta (  F  )    
doktor (  M  )    doktorka (  F  )    důvod (  M  )    
chřipka (  F  )    chyba (  F  )    kolo (  N  )    krk (  M  )    
lékař (  M  )    lékařka (  F  )    mýdlo (  N  )    noha (  F  )    
počítač (  M  )    prst (  M  )    průjem (  M  )    rada (  F  )    
rouška (  F  )    stres (  M  )    technologie (  F  )    
tělo (  N  )    teplota (  F  )    toaleta (  F  )    věk (  M  )    
vitamín (  M  )    vteřina (  F  )    zákaz (  M  ) 
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7

(1) banán: autobus, důvod, krk, prst, průjem, stres, věk, 
vitamín, zákaz

(2) čaj: počítač
(3) student: člověk, doktor

(4) kuchař: lékař
(5) čokoláda: dieta, doktorka, chřipka, chyba, lékařka, 

noha, rada, rouška, teplota, toaleta, vteřina
(6) rýže: technologie
(7) pivo: kolo, mýdlo, tělo
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TEXTOVÁ CVIČENÍ

1 2

(blízko) centra města, (od) domu, (vedle) té čínské restau-
race, (zastávka) autobusu, (do) školy, (od) domu, (do) 
prvního patra, (vedle) záchodu, (vedle) koupelny, (ze) 
spo lečného pokoje, (vedle) knihovny, (u) okna, (u) stolu, 
(vedle) stolu, (z) okna 

GRAMATIKA

1

(1) internetu (7) oběda
(2) nábytku (8) stolu
(3) autobusu (9) koncertu
(4) lístku (10) svetru
(5) večera (11) parku
(6) guláše (12) počítače

2

(1) souseda (7) bratra
(2) lékaře (8) přítele
(3) partnera (9) číšníka
(4) psa (10) kamaráda
(5) táty (11) dědečka
(6) manžela (12) spolužáka

3

(1) ledničky (8) policie
(2) televize (9) učebnice
(3) skříně (10) kavárny
(4) přihlášky (11) místnosti
(5) ulice (12) mámy
(6) univerzity (13) chuti
(7) žízně (14) postele

4

(1) másla (5) centra
(2) zvířete (6) místa
(3) kola (7) kafe
(4) mýdla (8) auta

7. LEKCE
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(9) čtení (12) pití
(10) kuřete (13) města
(11) okna (14) mléka

5

(1) sprchy (8) obchodu
(2) sýra (9) spolužáka
(3) parkoviště (10) pračky
(4) guláše (11) lístku
(5) cukru (12) nádraží
(6) bratra (13) konce
(7) energie (14) chyby

6

(1) toho fi lmu (7) té přihlášky
(2) toho kafe (8) toho balíku
(3) toho výtahu (9) toho člověka
(4) té učebnice (10) toho učitele
(5) toho jídla (11) té broskve
(6) toho hradu (12) toho auta

7

(1) jednoho kamaráda (7) jedné kamarádky
(2) jednoho časopisu (8) jednoho piva
(3) jednoho másla (9) jednoho baru
(4) jedné kavárny (10) jednoho balíku
(5) jednoho spolužáka (11) jedné paní
(6) jedné učebnice (12) jednoho lékaře

8

(1) bramborového salátu 
(2) domácího zvířete 
(3) české rodiny 
(4) červeného mostu 
(5) Tlusté kočky 
(6) bílého vína 
(7) nejlepšího českého kuchaře 
(8) vepřového kolena 
(9) českého jazyka 
(10) nové kuchyně 
(11) velkého města 
(12) smažené rýže

9

(1) toho černého obleku
(2) té modré tramvaje
(3) toho nového supermarketu
(4) toho velkého parkoviště
(5) té hovězí polévky
(6) toho nákupního centra
(7) té dlouhé chodby
(8) toho bílého jogurtu
(9) toho kuřecího masa
(10) té nové učitelky
(11) toho druhého dědečka
(12) té velké postele

10

(1) do (6) od
(2) bez (7) do
(3) bez (8) u
(4) do (9) z
(5) Vedle (10) blízko

11

(1) tří (6) dvou
(2) deseti, dvanácti (7) sedmi
(3) jedné (8) pěti
(4) jedenácti (9) šesti
(5) osmi, čtyř (10) devíti

12

(1) pátku (5) úterý
(2) středy (6) neděle
(3) soboty (7) čtvrtka
(4) pondělí (8) pondělí, pátku

13

(1) do hospody (7) do baru
(2) na policii (8) na náměstí
(3) do školy (9) Do restaurace
(4) na zastávku (10) do centra
(5) na poštu (11) na parkoviště
(6) do obchodu (12) do banky
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(13) na univerzitu (15) na nádraží
(14) do parku (16) do knihovny

14

(1) do pokoje (5) na záchod
(2) na terasu (6) do výtahu
(3) do kuchyně (7) do přízemí
(4) do sprchy (8) do koupelny

15

(1) Jdu na náměstí na koncert.
(2) Jdu do restaurace na oběd.
(3) Jdu do hospody na pivo.
(4) Jdu do kavárny na kávu.
(5) Jdu do školy na zkoušku.
(6) Jdu do kina na fi lm.
(7) Jdu do parku na procházku.
(8) Jdu do obchodu na brigádu.

16

(1) ven (7) dolů
(2) vpravo (8) domů
(3) doma (9) vlevo
(4) Kde (10) Kam
(5) doprava (11) nahoře
(6) sem (12) doleva

SLOVNÍ ZÁSOBA

1

(1) DO: do koupelny, do kuchyně, do pokoje, do přízemí, 
do sprchy, do výtahu

(2) NA: na terasu, na záchod

2

(1) DO: do banky, do baru, do centra, do hospody, 
do kina, do knihovny, do parku, do školy 

(2) NA: na nádraží, na náměstí, na parkoviště, na policii, 
na poštu, na univerzitu, na zastávku

3

(1) volné (5) nemocná
(2) unavená (6) štíhlý
(3) těžké (7) mladý
(4) hodný (8) hovězí

4

(1) židle (5) záchod
(2) parkoviště (6) hluk
(3) silnice (7) zastávka
(4) stůl (8) budova

5

banka (  F  )    budova (  F  )    byt (  M  )    cena (  F  )    
centrum (  N  )    energie (  F   )    hluk (  M  )    
chodba (  F  )    kostel! (  M  )    koupelna (  F  )    
křižovatka (  F  )    kuchyně (  F )    kultura (  F  )    
lampa (  F  )    lednička (  F  )    místnost (  F  )    
nabídka (  F  )    nábytek (  M  )    nádraží (  N  )    
náměstí (  N  )    okno (  N  )    park (  M  )    
parkoviště! (  N  )    pokoj (  M  )    poplatek (  M  )    
postel (  F  )    pračka (  F  )    pronájem (  M  )    
přízemí (  N  )    schod (  M  )    silnice (  F  )    
skříň (  F  )    sprcha (  F  )    strana (  F  )    stůl (  M  )    
terasa (  F  )    ticho (  N  )    tramvaj (  F  )    ulice (  F  )    
vana (  F  )    výtah (  M  )    záchod (  M  )    
zastávka (  F  )    zvíře (  N  )    židle (  F  )  

6

(1) byt (banán): byt, hluk, nábytek, park, poplatek, pro-
nájem, schod, stůl, výtah, záchod

(2) pokoj (čaj): pokoj
(3) kostel: kostel
(4) banka (čokoláda): banka, budova, cena, chodba, 

kou pelna, křižovatka, kultura, lampa, lednička, na-
bídka, pračka, sprcha, strana, terasa, vana, zastávka

(5) kuchyně (rýže): energie, kuchyně, silnice, ulice, 
židle

(6) tramvaj (broskev): postel, skříň, tramvaj
(7) místnost (broskev): místnost
(8) kino (pivo): okno, ticho
(9) zvíře (kuře): zvíře
(10) nádraží (zelí): nádraží, náměstí, přízemí
(11) parkoviště: parkoviště
(12) centrum: centrum



8. LEKCE24

TEXTOVÁ CVIČENÍ

1

(1) jednou za čas: například jedenkrát za měsíc (ne moc 
často)

(2) z druhé ruky: věc z druhé ruky někdo už předtím 
po užíval

2

(1) ano (5) ano
(2) ne (6) ano
(3) ne (7) ne
(4) ne (8) ano

3

(1) perfektivní (5) imperfektivní
(2) imperfektivní (6) imperfektivní
(3) perfektivní (7) perfektivní
(4) perfektivní (8) perfektivní

GRAMATIKA

1

(1) počkal (6) jel jsi
(2) odjela jsem (7) nepokračovala
(3) letěli jsme (8) slyšeli jste
(4) ztratili (9) plaval jsem
(5) nenechaly jste (10) potřebovala jsi

2

(1) dal jste si (6) nebyla
(2) brala jsi (7) myly jsme se
(3) zvala jsem (8) nepili
(4) žil (9) spali jsme
(5) ptali jste se (10) psal jsem

3

(1) zapomněla (6) šla jste
(2) vzal (7) řekly
(3) četl jsi (8) mohl jste
(4) chtěli jsme (9) našel jsem
(5) jedli jste (10) přečetla jsem

4

(1) Dostal jsi to zadarmo.
(2) Spala celý den.
(3) Rádi cestovali.
(4) Vstávali jsme každý den v osm.
(5) V kolik hodin jsi snídala?
(6) Uměl dobře kreslit.
(7) To město se mi nelíbilo.
(8) Co jste mu řekl?
(9) Kam jste šly?
(10) Jeli jste na výlet do Prahy?
(11) Rozuměla jste mu?
(12) Nebyla jsi tam taky?

5

(1) Už jsem trochu mluvila česky.
(2) Kurt a Amy někdy zpívali spolu.
(3) Pracoval jako učitel.
(4) Většinou jsem vstávala v 8:00.
(5) Nakupoval jsem jen o víkendu.
(6) Někdy dělali domácí zmrzlinu.
(7) Bylo to moje oblíbené místo.
(8) Tuhle restauraci jsem měla moc ráda.
(9) Přes den pořád telefonovala.
(10) Měl jsem jednoho českého kamaráda.
(11) Babička se taky učila anglicky.
(12) Musely jsme vyplnit přihlášku.
(13) Vzal jsem bratra do kina.
(14) Bavila mě čeština.
(15) Vůbec mi nebylo dobře.
(16) Celou noc jsem nemohla spát.
(17) Bolelo mě trochu v krku, kašlal jsem a měl jsem 

teplotu.
(18) Bydleli jsme blízko centra města.

8. LEKCE
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(19) Byt měl velkou světlou koupelnu.
(20) Bylo to hned v přízemí domu.

6

(1) _ . .  (6) . .
(2) _ _ (7) _ .
(3) . . (8) _ _
(4) . . (9) . .
(5) _ _ (10) . _

7

(1) kupovali (6) naučil
(2) díval (7) Bral
(3) četl (8) řekl
(4) Čekal (9) psala
(5) napsala (10) Otevřel, přečetl

8

(1) něj (5) ní
(2) jí (6) nich
(3) tebe (7) jich
(4) tě (8) ho

9

(1) tebe (8) vás
(2) nich (9) ní
(3) mě (10) jich
(4) ho (11) něj
(5) nás (12) tebe
(6) něj (13) vás
(7) tě (14) nás

10

(1) akuzativ (7) akuzativ
(2) akuzativ (8) genitiv
(3) genitiv (9) akuzativ
(4) akuzativ (10) genitiv
(5) genitiv (11) akuzativ
(6) genitiv (12) genitiv

11

(1) nám (3) nás
(2) tebe (4) něj

(5) mě (14) vás
(6) ní (15) mě
(7) je (16) vás
(8) tebe (17) nás
(9) jim (18) mu
(10) nich (19) ti
(11) jí (20) mi
(12) ho (21) vám
(13) ji 

12

(1) malého (6) jednoduchého
(2) cizí (7) takový
(3) teplého (8) důležitého
(4) hezký (9) sympatický
(5) vysoký (10) růžového

13

(1) nic smutného (6) něco českého
(2) něco nového  (7) nikoho lepšího
(3) něco pikantního  (8) někoho zajímavého
(4) někoho dobrého (9) nic vegetariánského
(5) někoho takového (10) někdo cizí

14

(1) rozhodneš (6) zavřu
(2) zavřou (7) se nerozhodne
(3) neřeknu (8) otevřeš
(4) Otevřete (9) řekne
(5) řekneme (10) Rozhodnou se

15

(1) Koupíš (10) Napíšou
(2) Necháš (11) řekne
(3) letíte (12) přečtu
(4) se rozhodnu (13) odjedeme
(5) otevřou (14) neztratím
(6) zavřu (15) běžíme
(7) Přijedete (16) přijde
(8) Počkají (17) Vrátíme se
(9) Nepodívame se 
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16

(1) Nechala (10) Podívala se
(2) sis koupila (11) jsi napsala
(3) jste neletěli (12) Řekl jsem
(4) Rozhodl jsem se (13) Přečetla jsem
(5) se stalo (14) jste odjeli
(6) otevřeli (15) Ztratily
(7) Zavřel jsi (16) Běželi jsme
(8) jsme přijely (17) přišla
(9) Počkal (18) Vrátili jsme se

PSANÍ

1

Dalibor byl mladý muž a ženy ho milovaly. A on miloval 
je. Měl manželku, ale měl taky různé další ženy. Protože 
je často zval někam na drahé jídlo nebo na drahé víno, 
neměl nikdy peníze a nevěděl, kde je vzít. Dalibor 
měl velké štěstí. Když šel do restaurace a měl na sobě 
oblek, vypadal jako číšník. Když ho tam někdo viděl, 
hned mu chtěl zaplatit za jídlo a pití. Dalibor nejdříve 
ne byl rád a vadilo mu to. Ale pak měl najednou nápad. 
Šel do restaurace a tam „pracoval“ – hrál si na číšníka 
a bral peníze. A takto „pracoval“ každý večer. Tak měl 
peníze a mohl brát ženy na oběd nebo na víno. Mohl si 
taky koupit drahé auto nebo vzít rodinu na dovolenou. 
Policie ho ale nakonec našla a to byl konec jeho „práce“.

SLOVNÍ ZÁSOBA

1

(1) letiště (3) nehoda
(2) vstupenka (4) zpoždění

2

bazén (  M  )    cesta (  F  )    cestující (  M/F  )    
doba (  F  )    dovolená (  F  )    hotel (  M  )    chvíle (  F  )    
jízdenka (  F  )    kilometr (  M  )    kufr (  M  )    
letadlo (  N  )    letiště (  N  )    metro (  N  )    moře (  N  )    
muzeum (  N  )    nástupiště (  N  )    nehoda (  F  )    
odjezd (  M  )    procházka (  F  )    průvodčí (  M/F  )    
radost (  F  )    rychlík (  M  )    řád (  M  )    stanice (  F  )    
systém (  M  )    trh (  M  )    uklízečka (  F  )    
vesnice (  F )    vlak (  M  )    vstupenka (  F  )    
zpoždění (  N  )    zpráva (  F  )   

3

(1) byt: bazén, hotel, kilometr, kufr, odjezd, rychlík, 
řád, systém, trh, vlak

(2) banka: cesta, doba, jízdenka, nehoda, procházka, 
uklízečka, vstupenka, zpráva

(3) kuchyně: chvíle, stanice, vesnice
(4) místnost: radost
(5) kino: letadlo, metro
(6) nádraží: zpoždění
(7) parkoviště: letiště, moře, nástupiště
(8) centrum: muzeum
(9) cestující: cestující, průvodčí
(10) dovolená: dovolená
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TEXTOVÁ CVIČENÍ

1

(1) c (4) a
(2) b (5) c
(3) c (6) b

2

(1) a (4) b
(2) c (5) b
(3) c (6) c

3

IMPERFEKTIVA

B2: chtít, žít, jít, být, 
muset, odpočívat, 

cítit se, vadit, moct

B3: umět, smět, mít, 
moct, líbit se

PERFEKTIVA

B2: přečíst, podívat se

B3: potkat, říct, 
zapomenout, 

rozhodnout se, ztratit, 
najít

GRAMATIKA

1

(1) Bude psát domácí úkol.
(2) Bude bydlet u nás.
(3) Nebude to fungovat.
(4) O víkendu budu relaxovat.
(5) Bude tam pršet?
(6) Bude ho bolet hlava.
(7) Budu muset jít.
(8) Tam nebudete smět kouřit.
(9) Budou pronajímat byt.
(10) Budeš pokračovat taky?
(11) Dnes nebude svítit slunce.
(12) Odpoledne nebudeme grilovat.

2

(1) Necháte to tam?
(2) Zkusí se to naučit.

(3) Počká na mě u obchodu.
(4) Objednám ti pivo.
(5) Otevřeš tam okno?
(6) Zeptáme se táty.
(7) Půjčím si nějaké peníze.
(8) Připraví nám snídani.
(9) Přijedou přímo tam.
(10) Pošleš ten balík?
(11) Zaplatíme to.
(12) Přečte tu knihu?

3

(1) Budete pronajímat ten byt?
(2) Bude nosit letní šaty.
(3) Dostaneme nějaké peníze.
(4) Rozhodne se správně.
(5) Budeš to jíst?
(6) Budu vstávat hodně brzo.
(7) Nic se nenaučíš.
(8) Budeme hodně cestovat.
(9) Budou potřebovat cukr.
(10) Nezapomene na to?
(11) Udělám snídani.
(12) Řeknete mu to?

4

(1) teď – Budu snídat chleba.
(2) zítra
(3) teď – Co budeš vařit?
(4) zítra
(5) teď – Bude pracovat sama.
(6) teď – Budeme se dívat na televizi.
(7) zítra
(8) teď – Taky budou pomáhat.
(9) zítra
(10) zítra
(11) zítra
(12) zítra
(13) teď – Naštěstí nebude pršet.
(14) zítra
(15) teď – Nebudu moct přijít.
(16) zítra

9. LEKCE
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5

(1) Přišla (6) neletěli/y
(2) Odletělo (7) nepřijeli
(3) jste odjel/a/i/y (8) odešla
(4) jsme šli/y (9) nejeli
(5) jsme přiletěli/y

6

(1) Přijde (6) nepoletím
(2) nepojedou (7) přiletíme
(3) odejdu (8) nepřijedete
(4) odjede (9) odletíme
(5) půjdeme

7

(1) neuslyší (4) neuslyší
(2) uvidí (5) neuvidím
(3) Uvidíš (6) uslyšíte

8

(1) Pomáhal (5) Zeptal
(2) Zvou (6) dělá
(3) odpověděl (7) pozval
(4) Udělal (8) odpovídal

9

(1) Učil (10) díval
(2) Podívala (11) Zavřel
(3) napsal (12) Řekla
(4) Koupil (13) přečetl
(5) čekal (14) Udělal
(6) Vzal (15) Počkal
(7) říkala (16) psal
(8) Čteme (17) brali
(9) naučil (18) kupoval

10

(1) naší (5) mé
(2) vašeho (6) tvé
(3) mého (7) její
(4) tvého (8) jejich

(9) našeho (11) vašeho
(10) jeho (12) jejího

11

(1) tvého pokoje (7) vašeho patra
(2) jeho přihlášky (8) jejich chaty
(3) naší restaurace (9) mého časopisu
(4) mé ulice (10) tvé sestry
(5) vašeho dědečka (11) její učebnice
(6) našeho táty (12) jejího okna

12

(1) 25. 8. (7) 8. 7.
(2) 3. 11. (8) 10. 9.
(3) 31. 3. (9) 9. 1.
(4) 14. 2.  (10) 16. 5.
(5) 24. 12. (11) 7. 10.
(6) 15. 4. (12) 11. 6.

13

(1) třináctého března
(2) dvacátého osmého srpna
(3) prvního května
(4) třicátého července
(5) druhého dubna
(6) devatenáctého ledna
(7) jedenáctého února
(8) sedmého června
(9) třetího září
(10) devátého prosince
(11) patnáctého listopadu
(12) dvacátého druhého října

14

(1) Nezůstaneme (9) Přestaneš
(2) Ukážeš (10) Ukážou
(3) přestane (11) pozve
(4) Pozvete (12) odpovím
(5) pomůže (13) Pomůžete
(6) Odpovíš (14) nepřestane
(7) Zůstanu (15) neodpoví
(8) nepomůžou (16) pozveme
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15

(1) zní (10) Pozvu
(2) Zůstanou (11) neprší
(3) začíná (12) Připravíš
(4) Hodí se (13) končí
(5) nezní (14) Pomůžeš
(6) Odpovíte (15) Zeptám se
(7) Ukážeš (16) grilujou
(8) Uděláme (17) Půjčím si
(9) Svítí (18) přestane

16

(1) Udělali jsme (10) začínala
(2) končil (11) zůstal
(3) přestalo (12) Zeptal jsem se
(4) Ukázal jsi (13) odpověděli
(5) Neznělo (14) Půjčili si
(6) Pomohl (15) pršelo
(7) Připravily jste (16) Pozvala jsem
(8) Nehodilo se (17) jste — grilovali
(9) svítilo (18) nesněžilo

17

(1) Uděláte (9) budeme začínat
(2) bude končit (10) Zůstane
(3) přestanu (11) Zeptá se
(4) ukáže (12) odpovědí
(5) Pomůžeš (13) Půjčím si
(6) Připravíte (14) bude pršet
(7) se bude hodit (15) pozvu
(8) bude svítit (16) nebude sněžit

SLOVNÍ ZÁSOBA

1

(1) nezní (5) Zůstanou
(2) začíná (6) Udělám
(3) Půjčím (7) Svítí
(4) pozveme (8) Pomůžete

2

(1) jinam (5) zima
(2) dávno (6) příště
(3) teplo (7) nic moc
(4) hezky (8) Předtím

3

aplikace (  F  )    březen (  M  )    bunda (  F  )    
čepice (  F  )    červen (  M  )    červenec (  M  )    
duben  (  M  )    hora (  F  )    horko (  N  )    houba (  F  )    
chata (  F  )    jaro (  N  )    kopec (  M  )    květen (  M  )    
leden (  M  )    les (  M  )    letenka (  F  )    léto (  N  )    
listopad (  M  )    obličej (  M  )    počasí (  N  )    
podzim (  M  )    prosinec (  M  )    předpověď (  F  )    
příroda (  F  )    říjen (  M  )    slunce (  N  )    sníh (  M  )    
srpen (  M  )    strach (  M  )    stupeň (  M  )    
svátek (  M  )    šála  (  F  )    teplo (  N  )    únor (  M  )    
zahrada (  F  )    zámek (  M  )    září (  N  )    zima (  F  ) 

4

(1) byt: listopad, podzim, sníh, strach, svátek, zámek
(2) kostel: březen, červen, duben, květen, leden, les, ří-

jen, srpen, únor
(3) pokoj: červenec, kopec, obličej, prosinec, stupeň
(4) banka: bunda, hora, houba, chata, letenka, příroda, 

šála, zahrada, zima
(5) kuchyně: aplikace, čepice
(6) místnost: předpověď
(7) kino: horko, jaro, léto, teplo
(8) parkoviště: slunce
(9) nádraží: počasí, září
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1

(1) Spadne (5) odnesou
(2) Přinesou (6) začne
(3) nezačneme (7) Napiju se
(4) přinesete (8) začneš

2

(1) Změnili (8) jste zjistili
(2) odnesl (9) trvala
(3) Doufali jsme (10) Omlouval se
(4) zastavil (11) neskončili
(5) přinesl (12) Napil se
(6) Spadl jsi (13) jsme uviděly
(7) začali (14) jsem spadla

3

(1) napiju (5) Doufáme
(2) nezajímá (6) odnese
(3) přinese (7) změnit
(4) začal (8) trvá

4

(1) Vždycky (5) hodně lidí
(2) překvapení (6) dávno
(3) hodně peněz (7) Nedávno
(4) jinam (8) zkušenost

  OPAKOVÁNÍ –  GRAMATICKÁ 
CVIČENÍ

SUBSTANTIVA

1

(1) manžela (5) doktora
(2) táty (6) průvodčího
(3) kamarád (7) číšníka
(4) souseda (8) přítele

2

(1) vlaku (5) bazénu
(2) pokoje (6) počítač
(3) guláš (7) večera
(4) lesa (8) sportu

3

(1) psa (5) stolu
(2) června (6) domu
(3) dědečka (7) konce
(4) cizince (8) dárku

4

(1) sukni (5) chuti
(2) přírody (6) neděle
(3) manželku (7) náladu
(4) aplikaci (8) skříně

5

(1) náměstí (5) nástupiště
(2) kuřete (6) zpoždění
(3) léta (7) zvířete
(4) centra (8) moře

6

(1) dopis (8) zvíře
(2) metra (9) prosince
(3) letiště (10) zastávku
(4) tramvaje (11) kuchyně
(5) čtvrtka (12) pohled
(6) přízemí (13) košili
(7) knihovny (14) muzea

7

(1) té (5) to
(2) toho (6) toho
(3) toho (7) tu
(4) ten (8) toho

8

(1) tvého (3) moje
(2) jejich (4) jeho
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(5) našeho (7) vašeho
(6) její (8) mou

9

(1) jedné (5) jedno
(2) jednoho (6) jednoho
(3) jednu (7) jednoho
(4) jeden (8) jednoho

10

(1) chytrého (5) velký
(2) růžové (6) stejného
(3) malé (7) klidné
(4) dobrou (8) zajímavého

11

(1) poslední (5) lepší
(2) staršího (6) mladší
(3) jízdního (7) pikantního
(4) letní (8) dalšího

12

(1) velké teplo (7) další stanice
(2) jeden řízek (8) jakého data
(3) dobrého učitele (9) vysokou teplotu
(4) mého mobilu (10) jednoho psa
(5) našeho bratra (11) hlavní ulice
(6) toho letadla (12) hezké počasí

13

(1) velká (7) tvoje
(2) červená (8) čisté
(3) dobré (9) černé
(4) čisté (10) velká
(5) velké (11) moje
(6) skvělá (12) jedna

VERBA

1

(1) jde (3) jste
(2) Víš (4) jedeme

(5) Chtějí (8) nejí
(6) Můžu (9) Čteme
(7) spí (10) Nepiju

2

(1) jsi začala (6) měl
(2) šla (7) Mohl jsi
(3) chtěl (8) se stalo
(4) jsem znal(a) (9) Řekli jsme
(5) Dala si (10) Vzali

3

(1) Rozhodnu se (6) si koupíte
(2) se podíváme (7) bude sedět
(3) Bude potřebovat (8) Vrátíš se
(4) Zůstanou (9) budou stačit
(5) Budu čekat (10) Budete hrát

4

(1) xxxx, Změní práci.
(2) Táta pracuje jako průvodčí., Táta bude pracovat 

jako průvodčí.
(3) Bere tyto léky každý den., Bude brát tyto léky každý 

den.
(4) xxxx, Zeptám se té paní.
(5) Nemá čas, protože píše ten dopis., Nebude mít čas, 

protože bude psát ten dopis.
(6) Necítím se dobře., Nebudu se cítit dobře.
(7) xxxx, Napíšu ti zprávu.
(8) Hledáme nový byt., Budeme hledat nový byt.
(9) xxxx, Počkám na ni u knihovny.
(10) Jezdíme tam každý den., Budeme tam jezdit každý 

den.
(11) Trvá to dlouho., Bude to trvat dlouho.
(12) Dívám se na televizi., Budu se dívat na televizi.
(13) xxxx, Pomůže mi poslat ten balík.
(14) xxxx, Otevře ti dveře.

5

(1) Bereš (5) Udělal
(2) čtu (6) pomáhá
(3) Zveme (7) Otevřel, řekl
(4) zavřeli (8) Ptáš
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(9) začal (20) podívala
(10) pomůže (21) Napsal, vzal
(11) koupila (22) Dívali
(12) Dělala (23) otevíráš
(13) Píšu (24) začíná
(14) Odpovídal (25) se napiju
(15) učit (26) končíme, skončíme
(16) Přečetla, odpověděla (27) zavírají
(17) Počkáš (28) zeptal
(18) kupuju, koupila (29) Naučila
(19) říkala (30) Čekám

OPAKOVÁNÍ – LEXIKÁLNÍ 
CVIČENÍ

1

(1) zkusit (5) nebaví
(2) nehodí (6) stačí
(3) Rozhodnu (7) Kontaktuju
(4) napíšu (8) Doufám

2

(1) přestoupit (5) navštívíme
(2) běžíme (6) dostanu
(3) chodím (7) přijdu
(4) Jdeš (8) vrátíš

3

(1) grilujeme (5) nejedí
(2) Uděláš (6) Připravím
(3) koupit (7) vaří
(4) Chutnají (8) nakupovat

4

(1) relaxuju (5) jezdím
(2) Zajímají (6) hraje
(3) poslouchá (7) čte
(4) chodí (8) tancovat

5

(1) dlouho (5) příště
(2) Nejdříve (6) nakonec
(3) dávno (7) najednou
(4) pravidelně (8) Kdy

6

(1) dovnitř (5) Odkud
(2) pryč (6) venku
(3) nahoru (7) daleko
(4) vlevo (8) nikam

7

(1) málo (5) více
(2) přesně (6) strašně
(3) aspoň (7) Kolik
(4) Skoro (8) trochu

8

(1) rychle (5) zdravě
(2) zadarmo (6) pěšky
(3) zvlášť (7) hotově
(4) přímo (8) hezky


