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1. LEKCE
5

TEXTOVÁ CVIČENÍ
1

(1) týden → dva týdny,
(2) moře → dvě moře,
(3) plán → dva plány,
(4) kancelář → dvě kanceláře,
(5) odpověď → dvě odpovědi,
(6) otázka → dvě otázky,
(7) rok → dva roky,
(8) možnost → dvě možnosti,
(9) věc → dvě věci,
(10) služba → dvě služby
2

velká letiště
3

(1) Klimatizaci měl jen jeden pokoj ze tří.
(2) Nejprve mají kontaktovat majitele.
(3) Hotel byl špinavý, neměl bazén a na večeři nebyly
jednou týdně rybí speciality.
(4) Měli hned kontaktovat cestovní kancelář.

GRAMATIKA
1

(1) okurky, (2) pomeranče, (3) kosti, (4) vejce,
(5) knedlíky, (6) jablka, (7) kukuřice, (8) zelí, (9) broskve,
(10) rajčata
2

(1) Auta, (2) klíče, (3) cvičení, (4) aplikace, (5) Muzea,
(6) hodiny, (7) kanceláře, (8) zvířata, (9) kufry, (10) noci
3

(1) Dva, (2) dva, (3) Dvě, (4) dva, (5) dvě, (6) Dvě, (7) dva,
(8) dvě, (9) dvě, (10) dvě

(1) drahá, (2) těžké, (3) čerstvé, (4) luxusní, (5) domácí,
(6) pěkná, (7) malé, (8) dlouhá, (9) velká, (10) kuřecí
6

(1) Dlouhé seriály, (2) nějaké hrady, (3) velká okna,
(4) žádné starosti, (5) bílé jogurty, (6) různá místa,
(7) cizí kultury, (8) velké jedenáctky, (9) žádné aplikace,
(10) minerální vody
7

(1) y, (2) a, (3) y, (4) y, (5) a, (6) y, (7) y, (8) y, (9) y, (10) y
8

(1) x, (2) y, (3) y, (4) a, (5) a, (6) y, (7) i, (8) a, (9) i, (10) y
9

(1) dva rybníky, (2) dvě centra, (3) dvě hořčice, (4) dvě
brigády, (5) dvě jablka, (6) dva měsíce, (7) dvě možnosti,
(8) dvě překvapení, (9) dva seriály, (10) dvě vejce
10

(1) Blízko jsou tři fajn restaurace.
(2) Žiju tady tři roky.
(3) Musíš vyplnit tři přihlášky.
(4) Pronajali jsme jim tři pokoje.
(5) Vezmu si jen tři trička.
(6) Budeme tam jen tři dny.
(7) Šli jsme pěšky tři kilometry.
(8) Ukázali nám tři pizzerie.
11

(1) v 8:30 / v 20:30, (2) 11:15 / 23:15, (3) v 6:45 / v 18:45,
(4) ve 3:00 / v 15:00, (5) v 9:15 / v 21:15, (6) 12:30 / 00:30,
(7) v 5:45 / 17:45, (8) 5:00 / 17:00, (9) v 7:15 / 19:15,
(10) ve 3:30 / v 15:30
12

(1) o půl sedmé, (2) tři čtvrtě na jedenáct, (3) ve čtvrt
na jednu, (4) o půl druhé, (5) ve čtvrt na čtyři, (6) ve tři
čtvrtě na deset, (7) půl třetí, (8) ve tři čtvrtě na sedm,
(9) ve čtvrt na devět, (10) o půl šesté

4

(1) ty učebnice, (2) ta videa, (3) ty lístky, (4) Ta trička,
(5) Ty pokoje, (6) ty svačiny, (7) ta letiště, (8) ty košile,
(9) ty věci, (10) ty postele

4

1.1. LEKCE
LEKCE

SLOVNÍ ZÁSOBA
1

(1) neseš, (2) doporučit, (3) plánujeme, (4) přestupovat,
(5) přestane, (6) bojí, (7) koupat, (8) pronajmout

(8) přestupoval, přestupuje, bude přestupovat,
(9) souhlasil, souhlasí, bude souhlasit,
(10) sešel se, X, sejde se,
(11) věřil, věří, bude věřit,
(12) vykoupal se, X, vykoupe se

2

(1) Nakládaná, (2) státní, (3) jistý, (4) zbytečné,
(5) čerstvé, (6) chladno, (7) extra, (8) tentokrát
3

(1) vejce, (2) jistota, (3) koupelna, (4) hořčice, (5) deník,
(6) pekařství, (7) klíč, (8) zbytečný
4

(1) starosti, (2) pomazánka, (3) zámek, (4) svátek,
(5) okurky, (6) ryby, (7) mobil, (8) číslo
5

(1) pálivý, (2) rybí, (3) známý, (4) malé, (5) sýrová,
(6) velké, (7) české, (8) starý
6

část (F) deník (M) dík (M) hořčice (F) jablko (N) jistota
(F) kečup (M) klíč (M) konzerva (F) kost (F) koš
(M) kukuřice (F) majitel (M) možnost (F) okurka (F) olej
(M) pekařství (N) pomazánka (F) rajče (N) rybník
(M) seriál (M) smůla (F) smysl (M) specialita (F) starost
(F) svačina (F) svátek (M) vejce (N)
7

(1) hořčici, (2) jistotu, (3) kečup, (4) konzervu,
(5) kukuřici, (6) majitele, (7) olej, (8) pomazánku,
(9) smůlu, (10) smysl, (11) svačinu, (12) deníku,
(13) koše, (14) pekařství, (15) rybníka, (16) části,
(17) díky, (18) jablka, (19) klíče, (20) kosti, (21) možnosti,
(22) okurky, (23) rajčata, (24) seriály, (25) speciality,
(26) starosti, (27) vejce
8

(1) bál se, bojí se, bude se bát,
(2) doporučil, X, doporučí,
(3) doporučoval, doporučuje, bude doporučovat,
(4) koupal se, koupe se, bude se koupat,
(5) nesl, nese, bude nést,
(6) plánoval, plánuje, bude plánovat,
(7) pronajal, X, pronajme,

1. LEKCE

5

2. LEKCE
7

TEXTOVÁ CVIČENÍ
1

(1) Olomouci, (2) školy, (3) počítače, (4) problému,
(5) obchodě, (6) Olomouci, (7) Česku
2

(1) v e-shopu, (2) po hodině, (3) na internetu,
(4) v každém případě, (5) v příloze
3

(1) v autě, (2) v kufru, (3) v obchodě (v textu 2),
(4) na parkovišti (v textu B), (5) ve zprávě

GRAMATIKA
1

(1) batohu, (2) obchodě, (3) pokoji, (4) internetu,
(5) hotelu, (6) domě, (7) plánu, (8) stole, (9) počítači,
(10) kufru
2

(1) autě, (2) přízemí, (3) Česku, (4) září, (5) kině,
(6) letišti, (7) mestě, (8) centru, (9) elektru,
(10) nástupišti
3

(1) akci, (2) koleji, (3) bance, (4) Praze, (5) knihovně,
(6) polévce, (7) kuchyni, (8) chatě, (9) terase, (10) televizi
4

(1) ve, (2) Na, (3) Na, (4) v, (5) na, (6) na, (7) v, (8) na, (9) V,
(10) na
5

(1) létě, (2) víkendu, (3) červenci, (4) lednu, (5) jaře,
(6) týdnu, (7) roce, (8) podzim, (9) zimě, (10) březnu
6

(1) té drogerii, (2) tom domě, (3) tom elektru, (4) té
fotce, (5) tom balíku, (6) tom letišti, (7) té budově,
(8) tom
e-mailu, (9) tom městě, (10) té škole

6

(1) jednom filmu, (2) jedné firmě, (3) jednom muzeu,
(4) jednom festivalu, (5) jedné pizze, (6) jednom tričku,
(7) jednom autě, (8) jedné vesnici, (9) jednom obchodě,
(10) jedné knize
8

(1) levném hotelu, (2) které knize, (3) nějakém
koupališti, (4) první chvíli, (5) takovém počasí,
(6) Bílém domě, (7) kterém patře, (8) české restauraci,
(9) nákupním centru, (10) druhém mobilu
9

(1) a), (2) c), (3) c), (4) b), (5) a), (6) b), (7) c)

SLOVNÍ ZÁSOBA
1

(1) Nepamatuje, (2) Nechybí, (3) vybral, (4) ušetřit,
(5) odnést, (6) odpočinout, (7) těšíme, (8) odhlásit
2

(1) lesní, (2) podobný, (3) maximálně, (4) možné,
(5) jinam, (6) všude, (7) veganská, (8) kdykoli
3

(1) škola, (2) chleba, (3) zelí, (4) salámový, (5) koupaliště,
(6) palačinka, (7) doprava, (8) pocit
4

(1) rychlý, (2) zubní, (3) drahá, (4) sprchový, (5) malá,
(6) levná, (7) dlouhý, (8) toaletní
5

akce (F) ananas (M) baterka (F) dáma (F) doprava
(F) drogerie (F) dvojka (F) džem (M) elektro
(N) formulář (M) heslo (N) jednička (F) kategorie
(F) kolej (F) košík (M) koupaliště (N) nákup
(M) notebook (M) oprava (F) palačinka (F) pasta
(F) peněženka (F) pocit (M) příležitost (F) případ
(M) salám (M) seznam (M) stránka (F) šampon
(M) šlehačka (F) trojka (F) účet (M) velikost (F) značka
(F) žárovka (F) župan (M)

2.
1.1. LEKCE
LEKCE

6

(1) ananas, (2) dvojku, (3) džem, (4) jedničku,
(5) nákup, (6) pastu, (7) peněženku, (8) pocit, (9) salám,
(10) šampon, (11) trojku, (12) žárovku, (13) baterky,
(14) dopravy, (15) formuláře, (16) hesla, (17) notebooku,
(18) seznamu, (19) šlehačky, (20) akci, (21) drogerii,
(22) elektru, (23) kategorii, (24) koleji, (25) košíku,
(26) koupališti, (27) opravě, (28) případě, (29) stránce,
(30) velikosti, (31) dámy, (32) palačinky, (33) příležitosti,
(34) účty, (35) značky, (36) župany
7

(1) chyběl, chybí, bude chybět,
(2) odhlásil, X, odhlásí,
(3) odpočinul si, X, odpočine si,
(4) pamatoval si, pamatuje si, bude si pamatovat,
(5) platil, platí, bude platit,
(6) prodával, prodává, bude prodávat,
(7) přihlásil, X, přihlásí,
(8) těšil se, těší se, bude se těšit,
(9) uklidil, X, uklidí,
(10) ušetřil, X, ušetří,
(11) vybral, X, vybere

1. LEKCE
2.
LEKCE

7

3. LEKCE
7

TEXTOVÁ CVIČENÍ
1

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

naší firmě
práci
mně
tom
našem řediteli
měsíci
svém bytě
práci

2

(1) o, (2) V, (3) ve, (4) na, (5) v, (6) v, (7) V

GRAMATIKA

(1) Mohla byste,
(2) Dal bych si,
(3) bychom chtěli,
(4) Řekl by,
(5) Přišla bych,
(6) Zlobila by se,
(7) Stavil by ses,
(8) Přihlásil byste se,
(9) by přišly,
(10) Zavolala bys
8

(1) Měl bys tam jít.
(2) Chtěl by zůstat doma.
(3) Ten byt by prodali.
(4) Dala by ti vědět.
(5) Víš, že bych to neudělal.
(6) Ty šaty by ti slušely.
(7) Mohla byste mi to poslat hned?
(8) První den bychom mohli večer grilovat.
9

1

(1) Kláře, (2) Markovi, (3) Lucii, (4) Martě, (5) Milošovi,
(6) Matějovi, (7) Patricii, (8) Katce
2

(1) synovi, (2) dítěti, (3) tátovi, (4) sousedovi, (5) učiteli,
(6) přítelkyni, (7) kamarádce, (8) dědečkovi
3

(1) tom festivalu, (2) jednom filmu, (3) nové práci,
(4) tom spolužákovi, (5) jedné kolegyni, (6) nové
ředitelce, (7) tom městě, (8) jednom videu
4

(1) vašem synovi, (2) mé práci, (3) našem plánu, (4) tvé
rodině, (5) jeho autě, (6) vaší cestě, (7) našem domě,
(8) jejich firmě
5

(1) tobě, (2) nich, (3) nás, (4) mně, (5) něm, (6) vás, (7) ní,
(8) nich, (9) mně
6

(1) xxx, (2) svou, (3) svého, (4) xxx, (5) své, (6) xxx,
(7) svého, (8) svou, (9) xxx, (10) xxx

8

(1) Mohl byste nám něco doporučit?
(2) Chtěli bychom si koupit dům.
(3) Dali byste si polévku?
(4) Chtěla bych jet na výlet do Prahy.
(5) Mohly bychom to nechat na zítra?
(6) Dal by sis něco k pití?
(7) Mohli bychom si půjčit peníze od tvé mámy.
(8) Chtěly by přijít na návštěvu.
(9) Dal bych si nějaký dezert.
(10) Mohla bys to udělat ještě dnes?

SLOVNÍ ZÁSOBA
1

(1) stavím, (2) Zkontroloval, (3) dodělat, (4) dopadlo,
(5) najíme, (6) překvapilo, (7) bavili, (8) sluší
2

(1) zavolat, (2) vypnout, (3) Zahrajeme, (4) zlobí,
(5) kontroluje, (6) mění, (7) Doufám, (8) umřel
3

(1) dospělá, (2) nepořádný, (3) občas, (4) pracovní,
(5) dokonalé, (6) volno, (7) Tehdy, (8) skvěle

3.
1.1. LEKCE
LEKCE

4

(1) nádobí, (2) napít se, (3) kukuřice, (4) dnešní, (5) svět,
(6) prášky, (7) koníček, (8) rovnou
5

(1) jahodový, (2) špinavé, (3) dlouhá, (4) vysoký,
(5) velká, (6) staré, (7) malé, (8) čerstvé
6

Facebook (M) Instagram (M) jahoda (F) knížka
(F) koláč (M) komunikace (F) koníček (M) křeslo
(N) kuchařka (F) květina (F) nádobí (N) návštěva
(F) pohovka (F) prášek (M) přestávka (F) Silvestr
(M) skupina (F) strom (M) svět (M) volno (N) YouTube
(M) změna (F) život (M)
7

(1) knížku, (2) nádobí, (3) návštěvu, (4) volno,
(5) změnu, (6) kuchařky, (7) Facebooku, (8) Instagramu,
(9) komunikaci, (10) křesle, (11) pohovce, (12) přestávce,
(13) Silvestra, (14) skupině, (15) světě, (16) YouTube
/ YouTubu, (17) životě, (18) jahody, (19) koláče,
(20) koníčky, (21) květiny, (22) prášky, (23) stromy
8

(1) bavil se, baví se, bude se bavit,
(2) dodělal, X, dodělá,
(3) dohrál, X, dohraje,
(4) dopadl, X, dopadne,
(5) kontroloval, kontroluje, bude kontrolovat,
(6) měnil, mění, bude měnit,
(7) najedl se, X, nají se,
(8) naobědval se, X, naobědvá se,
(9) překvapil, X, překvapí,
(10) slušel, sluší, bude slušet,
(11) stavil se, X, staví se,
(12) umřel, X, umře,
(13) volal, volá, bude volat,
(14) vypnul, X, vypne,
(15) zahrál si, X, zahraje si,
(16) zavolal, X, zavolá,
(17) zkontroloval, X, zkontroluje,
(18) zlobil se, zlobí se, bude se zlobit

1. LEKCE
3.
LEKCE

9

4. LEKCE
6

TEXTOVÁ CVIČENÍ

(1) těch otázek, (2) těch lidí, (3) těch jednohubek,
(4) těch měst, (5) těch léků, (6) těch klíčů, (7) těch
rajčat, (8) těch věcí
7

1

(1) řepy, (2) čočky, (3) banánů a broskví, (4) řepy,
(5) čočky, (6) banánů
2

(1) Možná si myslíte, že vařit zdravě stojí hodně času
a peněz a že je na to potřeba spousta speciálních
potravin, ale není to pravda.
(2) Je v nich spousta vitamínů, ale nejen jich.
(3) Jde z ní udělat spousta jídel.
3

(1) vejce, vejce, pár vajec,
(2) rajče, rajčata, pár rajčat,
(3) obchod, obchody, pár obchodů,
(4) banán, banány, pár banánů,
(5) broskev, broskve, pár broskví

GRAMATIKA
1

(1) aut, (2) pomerančů, (3) kuřat, (4) Čechů, (5) knih,
(6) zelí, (7) filmů, (8) restaurací
2

(1) lístků, (2) spolužaček, (3) cizinců, (4) broskví,
(5) košil, (6) parkovišť, (7) stupňů, (8) triček
3

(1) šatů, (2) prázdnin, (3) brýlí, (4) kukuřic, (5) dveří,
(6) plavek, (7) učebnic, (8) košil
4

(1) přátel, (2) peněz, (3) dní/dnů, (4) dětí, (5) tisíc,
(6) vajec, (7) lidí, (8) Vánoc
5

(1) obyčejných rohlíků, (2) malých křesel, (3) nových
kolegů, (4) letních prázdnin, (5) dobrých aplikací,
(6) nějakých cizinců, (7) telefonních čísel, (8) starších
sester
8

(1) jeho spolužaček, (2) mých studentů, (3) našich
kolejí, (4) mých kamarádů, (5) jejích kolegyní, (6) mých
kamarádek, (7) jejich oken, (8) našich učitelek
9

(1) jahodových jogurtů, (2) těch holek, (3) mých hesel,
(4) žlutých rajčat, (5) těch chlebíčků, (6) dalších
možností, (7) vašich dveří, (8) nových počítačů

SLOVNÍ ZÁSOBA
1

(1) děje, (2) přidat, (3) poradit, (4) dává, (5) nepečeme,
(6) slavíte, (7) Uvařím, (8) ochutnat
2

(1) Zamíchám, (2) řídit, (3) napít, (4) podívám, (5) upeču,
(6) vzpomenout, (7) nakrájet, (8) napsat
3

(1) celkem, (2) divně, (3) vanilkovou, (4) vánoční,
(5) Jasně, (6) omylem, (7) hladkou, (8) obyčejné
4

(1) trouba, (2) džus, (3) tvaroh, (4) slavit, (5) mísa,
(6) těsto, (7) hladký, (8) pečivo
5

(1) rohlíky, (2) koláč, (3) mléko, (4) cukr, (5) cukroví,
(6) polévka, (7) mouka, (8) dort

(1) masa, (2) vajíček, (3) polévky, (4) cukru, (5) jahod,
(6) zeleniny, (7) mouky, (8) pizz

10

4.
1.1. LEKCE
LEKCE

6

cukroví (N) čočka (F) dekagram (M) druh (M) gram
(M) hrášek (M) chlebíček (M) chvilka (F) jednohubka
(F) kapr (M) kilogram (M) kost (F) kousek (M) láhev
(F) losos (M) majonéza (F) mandle (F) mísa (F) mouka
(F) mrkev (F) občerstvení (N) ořech (M) pečivo
(N) pepř (M) půlka (F) recept (M) rohlíček (M) sáček
(M) sklenička (F) spousta (F) sůl (F) symbol (M) šampus
(M) těsto (N) trocha (F) trouba (F) tvaroh (M) vajíčko
(N) vegan (M)
7

(1) cukroví, (2) čočku, (3) hrášek, (4) chvilku, (5) kapra,
(6) lososa, (7) občerstvení, (8) pečivo, (9) půlku,
(10) spoustu, (11) šampus, (12) těsto, (13) trochu,
(14) majonézy, (15) mísy, (16) mouky, (17) mrkve,
(18) pepře, (19) soli, (20) tvarohu, (21) receptu,
(22) sáčku, (23) skleničce, (24) troubě, (25) druhy,
(26) chlebíčky, (27) jednohubky, (28) kousky, (29) láhve,
(30) rohlíčky, (31) symboly, (32) vajíčka, (33) dekagramů,
(34) gramů, (35) kilogramů, (36) kostí, (37) mandlí,
(38) ořechů, (39) veganů
8

(1) dával, dává, bude dávat,
(2) krájel, krájí, bude krájet,
(3) míchal, míchá, bude míchat,
(4) nakrájel, X, nakrájí,
(5) napil se, X, napije se,
(6) nastrouhal, X, nastrouhá,
(7) ochutnal, X, ochutná,
(8) pekl, peče, bude péct,
(9) poradil, X, poradí,
(10) přidal, X, přidá,
(11) přidával, přidává, bude přidávat,
(12) připravoval, připravuje, bude připravovat,
(13) řídil, řídí, bude řídit,
(14) slavil, slaví, bude slavit,
(15) strouhal, strouhá, bude strouhat,
(16) upekl, X, upeče,
(17) uvařil, X, uvaří,
(18) vzpomněl si, X, vzpomene si,
(19) zamíchal, X, zamíchá

1. LEKCE
4.
LEKCE

11

5. LEKCE
10

TEXTOVÁ CVIČENÍ
1

(1) udělej to prosím, (2) řekni jí prosím, (3) neměj
strach, (4) buď, (5) Vezmi si prosím, (6) Napiš mi
prosím, (7) jeď

GRAMATIKA
1

(1) Posaď se, (2) Promiň, (3) Nezapomeň, (4) Zůstaň,
(5) Zaplať
2

(1) Neboj se, (2) Přines, (3) nekupuj, (4) Odnes, (5) stav
se
3

(1) Pozvi, (2) vezmi, (3) Řekni, (4) Najdi, (5) Přečti
4

(1) Zavři, (2) Pošli, (3) Kašli, (4) Otevři, (5) Zavři
5

(1) Dej, (2) Zavolej, (3) Počkej, (4) Zeptej se, (5) Udělej
6

(1) Jeď, (2) Jdi/Běž, (3) Přijeď, (4) Přijď, (5) nejezdi
7

(1) zůstaňte, (2) se posaďte, (3) Nezapomeňte,
(4) Promiňte, (5) Zaplaťte
8

(1) Přineste, (2) Berte, (3) Nezlobte se, (4) Odneste,
(5) Nebojte se
9

(1) Najděte, (2) řekněte, (3) Přečtěte, (4) pozvěte,
(5) vezměte

(1) Kašlete, (2) Zavřete, (3) Otevřete, (4) Pošlete,
(5) Zavřete
11

(1) odpočívejte, (2) nevolejte, (3) Nečekejte, (4) Ochut
nejte, (5) Zeptejte se
12

(1) přijeďte, (2) Jděte/Běžte, (3) nechoďte, (4) Jeďte,
(5) Přijďte
13

(1) Zavolejte, (2) Přines, (3) Udělejte, (4) Řekněte,
(5) Objednej se, (6) Pošlete, (7) Promiňte, (8) vstaň,
(9) ležte, (10) Nesměj se
14

(1) Ukažte, (2) Nejez, (3) Buďte, (4) Odpovězte,
(5) se měj, (6) Napište, (7) Vrať, (8) Vyplň, (9) Kup,
(10) Podepište se
15

(1) blíž/blíže, (2) méně, (3) lépe, (4) zdravěji,
(5) pomaleji, (6) častěji, (7) víc/více, (8) tepleji,
(9) později, (10) rychleji
16

(1) nejčastěji, (2) Nejvíc/Nejvíce, (3) Nejdéle,
(4) nejméně, (5) Nejhůř/Nejhůře, (6) nejpozději,
(7) nejlépe, (8) Nejraději, (9) nejblíže/nejblíž,
(10) Nejdřív/Nejdříve
17

(1) nejvíc/nejvíce, (2) častěji, (3) blíž/blíže, (4) nejraději,
(5) spokojeněji, (6) déle, (7) Nejtepleji, (8) Nejdřív/
Nejdříve, (9) nejzajímavěji, (10) raději

SLOVNÍ ZÁSOBA
1

(1) Neposadíme, (2) objednat, (3) snědl, (4) Nechápu,
(5) Štve, (6) leží, (7) vstát, (8) podepsat
2

(1) vypnu, (2) vzbudil, (3) vypil, (4) Vzpomněl,
(5) nezvládnu, (6) koupat, (7) Rozhodli, (8) těším

12

5.
1.1. LEKCE
LEKCE

3

(1) Předevčírem, (2) Ihned, (3) líto, (4) mnohem,
(5) teprve, (6) vážnou, (7) pravá, (8) ordinační
4

(1) levé, (2) dopoledne, (3) včas, (4) nervózní, (5) jistě,
(6) Poprvé, (7) spíš, (8) Podobný
5

(1) klid, (2) přednáška, (3) vyšetření, (4) noha, (5) složka,
(6) spolužačka, (7) pozítří, (8) žaludek
6

(1) velká, (2) pravé, (3) zajímavá, (4) malá, (5) zelená,
(6) vysoká, (7) zdravotní, (8) nová
7

alergie (F) bolest (F) horečka (F) injekce (F) klid
(M) komplikace (F) kontrola (F) krabička (F) lékárna
(F) maminka (F) nemocnice (F) oddělení (N) oko
(N) operace (F) pohoda (F) pořádek (M) poznámka
(F) přednáška (F) pusa (F) recept (M) rentgen (M) rýma
(F) řada (F) složka (F) specialista (M) tableta (F) třída
(F) ucho (N) vchod (M) vyšetření (N) zub (M) zubař
(M) žaludek (M)
8

(1) alergii, (2) horečku, (3) kontrolu, (4) maminku,
(5) operaci, (6) přednášku, (7) pusu, (8) recept,
(9) rentgen, (10) rýmu, (11) složku, (12) specialistu,
(13) vyšetření, (14) nemocnice, (15) ucha, (16) vchodu,
(17) zubaře, (18) žaludku, (19) klidu, (20) krabičce,
(21) lékárně, (22) oddělení, (23) oku, (24) pohodě,
(25) pořádku, (26) řadě, (27) třídě, (28) bolesti,
(29) komplikace, (30) poznámky, (31) tablety, (32) zuby,
(33) injekcí
9

(1) chápal, chápe, bude chápat,
(2) ležel, leží, bude ležet,
(3) objednal se, X, objedná se,
(4) podepsal se, X, podepíše se,
(5) posadil se, X, posadí se,
(6) snědl, X, sní,
(7) štval, štve, bude štvát,
(8) vstal, X, vstane,
(9) vypil, X, vypije,
(10) vzbudil se, X, vzbudí se,
(11) zvládl, X, zvládne

1. LEKCE
5.
LEKCE

13

6. LEKCE
8

TEXTOVÁ CVIČENÍ

(1) další učitele, (2) hodné spolužáky, (3) bývalé
zaměstnance, (4) nové kamarády, (5) bílé psy, (6) české
herce, (7) zahraniční studenty, (8) bohaté rodiče
9

1

(1) nominativ: lidé, herci, moji kamarádi, různí lidé,
(2) akuzativ: lidi, rodiče, kolegy
2

(1) Které studenty, (2) ty vegetariány, (3) ty psy, (4) ty
sousedy, (5) ty kluky, (6) nové učitele, (7) ty zákazníky,
(8) starší lidi
10

(1) herci, (2) rodiče, (3) kolegové, (4) hezké, inteligentní
a docela bohaté, (5) zákazníci

(1) jeho kamarády, (2) moje bratry, (3) tvoje bratrance,
(4) tvoje rodiče, (5) jejich učitele, (6) jeho dědečky,
(7) moje kolegy, (8) naše zaměstnance

GRAMATIKA

11

1

(1) Policisté, (2) kolegové, (3) ředitelé, (4) Turisté,
(5) Řidiči, (6) učitelé, (7) kuchaři, (8) vegetariáni
2

(1) Kluci, (2) Rodiče, (3) Češi, (4) Sousedé,
(5) začátečníci, (6) Doktoři, (7) synové, (8) Přátelé
3

(1) vysocí, (2) Kteří, (3) sympatičtí, (4) hodní, (5) dobří,
(6) spokojení, (7) poslední, (8) druzí

(1) výborné doktory, (2) ty učitele, (3) Kteří sousedé,
(4) ti studenti, (5) nové zaměstnance, (6) ti kolegové,
(7) starší bratry, (8) mladí lékaři
12

(1) Byla, (2) byly, (3) bylo, (4) byli, (5) bylo, (6) bylo,
(7) Byly, (8) Bylo
13

(1) Přišly, (2) leželo, (3) byla, (4) stál, (5) Pomohly,
(6) Ptali se, (7) mělo, (8) půjčila

SLOVNÍ ZÁSOBA

4

(1) Kteří učitelé, (2) noví zaměstnanci, (3) skvělí rodiče,
(4) starší spolužáci, (5) bývalí kolegové, (6) čeští herci,
(7) staří lidé, (8) další studenti
5

(1) ti muži, (2) Čeští podnikatelé, (3) ti kolegové,
(4) milí lidé, (5) ti turisté, (6) bohatí cizinci, (7) ti kluci,
(8) ti spolužáci
6

(1) její bratři, (2) jejich učitelé, (3) tvoji zaměstnanci,
(4) Moji kamarádi, (5) Naši synové, (6) vaši spolužáci,
(7) jeho bratranci, (8) Moji sousedé
7

(1) vegany, (2) bratry, (3) kolegy, (4) učitele, (5) cizince,
(6) psy, (7) rodiče, (8) lidi

14

1

(1) Řešíme, (2) posílá, (3) Dozvěděl, (4) stěžovali,
(5) poprosíme, (6) překládám, (7) gratuluju, (8) Nabídl
2

(1) Pochybuju, (2) trvat, (3) snědl, (4) Přemýšlím,
(5) Vítáme, (6) Vyhovuje, (7) zapnout, (8) zrušit
3

(1) Zrovna, (2) Klidně, (3) jazykový, (4) lehký, (5) mnoho,
(6) bohatý, (7) bývalý, (8) týmové
4

(1) zákazník, (2) policista, (3) začátečník, (4) málo,
(5) šampus, (6) rodiče, (7) plakát, (8) sestřenice

6.
1.1. LEKCE
LEKCE

5

(1) sport, (2) židle, (3) kurz, (4) taška, (5) prázdniny,
(6) přítel, (7) podnikatel, (8) zákazník
6

angličtina (F) bratranec (M) herec (M) herečka
(F) inzerát (M) kolegyně (F) lekce (F) minerálka
(F) náhoda (F) plakát (M) podnikatel (M) podvod
(M) povolání (N) pozice (F) prezentace (F) reklama
(F) rodič (M) řidič (M) sekretářka (F) sen
(M) sestřenice (F) svatba (F) text (M) tým (M) většina
(F) vizitka (F) zájem (M) zákazník (M) zaměstnanec
(M) zaměstnankyně (F) životopis (M)
7

(1) angličtinu, (2) minerálku, (3) prezentaci,
(4) svatbu, (5) většinu, (6) vizitku, (7) kolegyně,
(8) sekretářky, (9) inzerátu, (10) lekci, (11) plakátu,
(12) pozici, (13) reklamě, (14) snu, (15) textu, (16) týmu,
(17) životopise, (18) bratranci, (19) herci, (20) herečky,
(21) náhody, (22) podnikatelé, (23) podvody,
(24) povolání, (25) rodiče, (26) sestřenice, (27) zájmy,
(28) zákazníci, (29) zaměstnanci, (30) zaměstnankyně
8

(1) dozvěděl se, X, dozví se,
(2) gratuloval, gratuluje, bude gratulovat,
(3) nabídl, X, nabídne,
(4) pochyboval, pochybuje, bude pochybovat,
(5) poprosil, X, poprosí,
(6) posílal, posílá, bude posílat,
(7) překládal, překládá, bude překládat,
(8) přemýšlet, přemýšlí, bude přemýšlet,
(9) řešil, řeší, bude řešit,
(10) stěžoval si, stěžuje si, bude si stěžovat,
(11) vítal, vítá, bude vítat,
(12) vyhovoval, vyhovuje, bude vyhovovat,
(13) zapnul, X, zapne, (14) zrušil, X, zruší

1. LEKCE
6.
LEKCE

15

7. LEKCE
8

TEXTOVÁ CVIČENÍ
1

menší (malý), nejlepší (dobrý), pomalejší (pomalý),
nejrychlejší (rychlý), světlejší (světlý),
2

zápas, na který; všechno, co jsme mohli; hudbu,
u které; to, co se právě hraje v rádiu; z filmů, které se
mi líbí; to, co se ti líbí nejvíc; něco, co mi udělá radost
3

(1) ✗, (2) ✓, (3) ✗, (4) ✗

(1) která, (2) které, (3) kterém, (4) která, (5) které,
(6) kterých, (7) která, (8) kterého
9

(1) Budu spát u těch kamarádů, u kterých jsem spal
i minule.
(2) Přijedou kolegyně, které tady byly i minulý týden.
(3) Viděli jsme tam jednoho učitele, kterého nemáme
moc rádi.
(4) Přihlásil jsem se na jeden závod, který bude
v dubnu.
(5) Přišli tam i cizinci, kteří žijí v Olomouci.
(6) Dej do toho salátu i to rajče, které je tamhle v míse.
(7) Chci jít do toho elektra, ve kterém mám slevovou
kartu.
(8) Často nosím šálu, kterou jsem dostala od maminky.
10

GRAMATIKA

(1) co, (2) co, (3) kdo, (4) co, (5) kdo
11

1

(1) kteří, (2) kterého, (3) které, (4) kterého, (5) kterých,
(6) který, (7) kteří, (8) kterých
2

(1) kterého, (2) které, (3) kterém, (4) kterých, (5) kteří,
(6) který, (7) kterého, (8) které
3

(1) které, (2) kterého, (3) který, (4) které, (5) který,
(6) který, (7) kterých, (8) které
4

(1) kterých, (2) kterého, (3) které, (4) kterém, (5) které,
(6) který, (7) kterém, (8) který
5

(1) kterých, (2) kterou, (3) která, (4) které, (5) které,
(6) které, (7) které, (8) které

(1) kdy, (2) kdo, (3) co, (4) kde, (5) kam
12

(1) kdo, (2) čeho, (3) čem, (4) kdo, (5) co, (6) koho,
(7) kom, (8) koho
13

(1) čeho, (2) kterou, (3) kdo, (4) kam, (5) kdy, (6) co,
(7) který, (8) kdo
14

(1) nejoblíbenější, (2) nejdůležitější, (3) nejhodnější,
(4) štíhlejší, (5) světlejší, (6) jasnější, (7) čistější,
(8) nejlevnější
15

(1) lehčí, (2) větší, (3) nejhezčí, (4) Nejtěžší, (5) Nejhorší,
(6) starší, (7) nejvyšší, (8) delší

6

(1) které, (2) které, (3) kterých, (4) které, (5) které,
(6) které, (7) která, (8) které
7

(1) kterém, (2) které, (3) která, (4) která, (5) kterého,
(6) které, (7) které, (8) kterého

16

7.
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LEKCE

16

(1) vyššího, (2) mladšího, (3) nejluxusnějším,
(4) levnějšího, (5) nejhorším, (6) nejdražších, (7) větším,
(8) lepšího

(8) vyhrál, X, vyhraje,
(9) vzpomínal, vzpomíná, bude vzpomínat,
(10) zbýval, zbývá, bude zbývat

SLOVNÍ ZÁSOBA
1

(1) prohrál, (2) nepoděkoval, (3) vracím, (4) Snažím,
(5) nutit, (6) trénujeme, (7) sehnat, (8) Nevzpomínám
2

(1) krásně, (2) Nejprve, (3) typické, (4) hotové,
(5) střední, (6) volejbalový, (7) silné, (8) lehký
3

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

(1) škola, (2) Čech, (3) menza, (4) voda, (5) zápas,
(6) hřiště, (7) prášky, (8) plán
5

basketbal (M) cena (F) článek (M) hřiště (N) jezero
(N) kalendář (M) klid (M) masáž (F) menza (F) název
(M) optimista (M) příklad (M) sauna (F) soutěž
(F) spolubydlící (M/F) šance (F) talent (M) tělocvična
(F) trasa (F) volejbal (M) výběr (M) zápas (M) závod
(M) zbytek (M) značka (F)
6

(1) basketbal, (2) cenu, (3) masáž, (4) název, (5) příklad,
(6) šanci, (7) talent, (8) trasu, (9) volejbal, (10) výběr,
(11) zápas, (12) značku, (13) jezera, (14) sauny,
(15) soutěže, (16) tělocvičny, (17) článku, (18) hřišti,
(19) kalendáři, (20) klidu, (21) menze, (22) optimisté,
(23) spolubydlící, (24) závody, (25) zbytky
7

(1) nutil, nutí, bude nutit,
(2) poděkoval, X, poděkuje,
(3) prohrál, X, prohraje,
(4) sehnal, X, sežene,
(5) snažil se, snaží se, bude se snažit,
(6) trénoval, trénuje, bude trénovat,
(7) vracel se, vrací se, bude se vracet,

1. LEKCE
7.
LEKCE
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8. LEKCE
3

TEXTOVÁ CVIČENÍ
1

Viktor by bez svých kamarádů nemohl žít. Tráví
s nimi skoro každou minutu, kdy není v práci.
Někdy spolu jezdí na výlety. Třeba před týdnem
jeli autobusem na jeden hrad kousek za Olomoucí
a pak si v restauraci pod hradem dali oběd.
Jindy se u některého z nich dívají na filmy, seriály
nebo hrají hry. Někdy se domluví a jdou všichni
spolu na exit game. Večer ho často kamarádi
zvou do hospody. Jde vždycky – svoje kamarády
nemůže odmítnout.
2

(1) Zuzana s ní často chodí do kavárny (...), (2) Milena
s tím nesouhlasí (...), (3) (...) často jezdil se svou
maminkou za strýcem (...)
3

(1) restaurace, před restaurací,
(2) hospoda, před hospodou,
(3) knihkupectví, před knihkupectvím,
(4) kavárna, před kavárnou,
(5) muzeum, před muzeem,
(6) galerie, před galerií,
(7) opravna, před opravnou
4

(1) Jakub, (2) Milena, (3) Viktor, (4) Zuzana

GRAMATIKA
1

(1) čajem, (2) kolegou, (3) ředitelem, (4) výhledem,
(5) zákazníkem, (6) košem, (7) Silvestrem, (8) tátou
2

(1) tužkou, (2) kanceláří, (3) nemocnicí, (4) tramvají,
(5) radostí, (6) lékárnou, (7) drogerií, (8) kolejí
4

(1) maminkou, (2) kuřetem, (3) výběrem, (4) tužkou,
(5) psem, (6) kolejí, (7) měsícem, (8) tátou
5

(1) tím textem, (2) tím kolegou, (3) tou kolegyní, (4) tím
učitelem, (5) tím cvičením, (6) tou sekretářkou, (7) tím
kamarádem, (8) tím heslem
6

(1) jednou sestřenicí, (2) jedním autem, (3) jednou
zaměstnankyní, (4) jedním problémem, (5) jednou
spolužačkou, (6) jedním videem, (7) jedním cizincem,
(8) jednou postelí
7

(1) nejlepší kamarádkou, (2) starším bratrem,
(3) hlavním nádražím, (4) velkým bazénem, (5) levou
rukou, (6) kterým parkem, (7) lesním ovocem,
(8) nějakým mužem
8

(1) rybí pomazánkou, (2) tím stromem, (3) cizím
člověkem, (4) jedním oknem, (5) tou učitelkou,
(6) nějakou holkou, (7) dalším metrem, (8) univerzitní
knihovnou
9

(1) nimi, (2) námi, (3) tebou, (4) ní, (5) ním, (6) mnou,
(7) nimi, (8) vámi
10

(1) tvou, (2) mou, (3) mým, (4) jejich, (5) její, (6) vaším,
(7) jejím, (8) naším, (9) jeho, (10) tvým
11

(1) jeho chatou, (2) naším domem, (3) mým tátou,
(4) její tetou, (5) jejich oknem, (6) mou sestřenicí,
(7) naší zahradou, (8) tvým bratrem

(1) rajčetem, (2) letištěm, (3) vajíčkem, (4) nádražím,
(5) autem, (6) muzeem, (7) ovocem, (8) křeslem

18

8.
1.1. LEKCE
LEKCE

SLOVNÍ ZÁSOBA
1

(1) stihneme, (2) radit, (3) diskutovali, (4) přijali,
(5) odmítl, (6) Domluvili, (7) lehnout, (8) počítáš
2

(1) jindy, (2) náročný, (3) ročně, (4) dárkovou, (5) blízký,
(6) historické, (7) tudy, (8) vážnou
3

(1) Divně, (2) předem, (3) stylová, (4) Kudy, (5) Zrovna,
(6) původní, (7) hotové, (8) poměrně
4

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

(1) úžasná, (2) důležitá, (3) krásný, (4) dobrý, (5) vysoké,
(6) velký, (7) slevová, (8) letní
6

atmosféra (F) fontána (F) galerie (F) kapsa (F) kašna
(F) katedrála (F) lavička (F) menu (N) móda
(F) nevýhoda (F) památka (F) pobyt (M) poukázka
(F) sloup (M) strýc (M) tip (M) výhled (M) výhoda
(F) zahrádka (F) zákusek (M) zážitek (M)
7

(1) atmosféru, (2) poukázku, (3) fontány, (4) katedrály,
(5) sloupu, (6) galerii, (7) kapse, (8) lavičce, (9) menu,
(10) pobytu, (11) zahrádce, (12) strýcem, (13) výhledem,
(14) zákuskem, (15) kašny, (16) nevýhody, (17) památky,
(18) tipy, (19) výhody, (20) zážitky
8

(1) diskutoval, diskutuje, bude diskutovat, (2) domluvil
se, X, domluví se, (3) lehl si, X, lehne si, (4) odmítl, X,
odmítne, (5) počítal, počítá, bude počítat, (6) přijal, X,
přijme, (7) radil, radí, bude radit, (8) stihl, X, stihne,
(9) všiml si, X, všimne si
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9. LEKCE
kolegovi, (6) jednomu jezeru, (7) jedné agentuře,
(8) jedné zákaznici

TEXTOVÁ CVIČENÍ
1

(1) tatínkovi, (2) jezeru, (3) nim, (4) řece, (5) našemu
domu, (6) jednomu jeho strýci, (7) manželovi, (8) válce,
(9) období
2

(1) Šla naproti svému tatínkovi.
(2) V zimě k nim večer často chodili sousedé.
(3) Protože ji učení moc nebavilo.
(4) Potkala tam jednoho mladého doktora.
(5) Pracovala jako zdravotní sestra.
(6) Vzala si za manžela toho doktora, se kterým
pracovala.

GRAMATIKA

7

(1) bývalému manželovi, (2) jahodovému koláči,
(3) dárkové tašce, (4) nové aplikaci, (5) sójovému
masu, (6) bílé košili, (7) pečenému kuřeti, (8) velkému
obchodu
8

(1) staršímu bratrovi, (2) mladšímu kolegovi,
(3) základní škole, (4) sportovnímu tričku,
(5) pracovnímu stolu, (6) hovězímu guláši, (7) rybí
pomazánce, (8) hlavnímu nádraží
9

(1) němu, (2) mně, (3) nám, (4) ní, (5) němu, (6) tobě,
(7) vám, (8) nim
10

(1) Jí, (2) Vám, (3) Jí, (4) Nám, (5) Jemu, (6) Mně, (7) Jim,
(8) Tobě
11

1

(1) tátovi, (2) učiteli, (3) koši, (4) domu, (5) synovi,
(6) doktorovi, (7) dědovi, (8) Matějovi
2

(1) oknu, (2) kuřeti, (3) muzeu, (4) pivu, (5) moři, (6) zelí,
(7) pití, (8) letišti

(1) naší, (2) jejímu, (3) tvé, (4) jeho, (5) jejich,
(6) našemu, (7) tvému, (8) její, (9) vaší, (10) Mému
12

(1) mému textu, (2) naší chybě, (3) tvé sestře, (4) našemu
hotelu, (5) mé učitelce, (6) jeho dědovi, (7) vaší babičce,
(8) tvému oblečení, (9) jejímu bytu, (10) Jejich názoru

3

(1) pizzerii, (2) menze, (3) troše, (4) manželce, (5) kávě,
(6) sestře, (7) průvodkyni, (8) mrkvi
4

(1) řediteli, (2) sestřenici, (3) nákupu, (4) počítači,
(5) sousedce, (6) masu, (7) elektru, (8) bratrovi
5

(1) tomu baru, (2) té skříni, (3) tomu spolužákovi,
(4) té cibuli, (5) tomu křeslu, (6) tomu cizinci, (7) té
kamarádce, (8) tomu čaji
6

(1) jedné kamarádce, (2) jednomu dítěti, (3) Jednomu
cvičení, (4) jednomu zákazníkovi, (5) jednomu

20

SLOVNÍ ZÁSOBA
1

(1) přestěhoval, (2) Narodil, (3) trávím, (4) Povídali,
(5) pochopil, (6) Vydělávám, (7) Patří, (8) podnikat
2

(1) zapnout, (2) objevil, (3) Všiml, (4) vyhráli, (5) hrají,
(6) přidat, (7) vyfotit, (8) přát
3

(1) Naopak, (2) postupně, (3) úspěšný, (4) Osobně,
(5) dospělý, (6) obyčejné, (7) pohodlná, (8) základní

9.
1.1. LEKCE
LEKCE

4

(1) zvláštní, (2) úspěšný, (3) česká, (4) důležité,
(5) smutný, (6) náročný, (7) světová, (8) hrozná
5

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

agentura (F) budoucno (N) děda (M) fyzika (F) host
(M) chemie (F) kontakt (M) matematika (F) názor
(M) období (N) obor (M) okolí (N) písnička (F) plat
(M) politika (F) průvodce (M) průvodkyně (F) příběh
(M) rozhodnutí (N) situace (F) studium (N) učení
(N) válka (F) vědec (M) vědkyně (F) vězení (N) výsledek
(M) výzkum (M) zahraničí (N) zpěvačka (F)
7

(1) fyziku, (2) hosta, (3) chemii, (4) kontakt,
(5) matematiku, (6) názor, (7) plat, (8) politiku,
(9) rozhodnutí, (10) obor, (11) učení, (12) války,
(13) vězení, (14) zahraničí, (15) agentuře, (16) budoucnu,
(17) období, (18) okolí, (19) příběhu, (20) situaci,
(21) studiu, (22) průvodcem, (23) průvodkyní,
(24) dědovi, (25) písničky, (26) vědci, (27) vědkyně,
(28) výsledky, (29) výzkumy, (30) zpěvačky
8

(1) hrál si, hraje si, bude si hrát,
(2) narodil se, X, narodí se,
(3) objevil se, X, objeví se,
(4) patřil, patří, bude patřit,
(5) podnikal, podniká, bude podnikat,
(6) pochopil, X, pochopí,
(7) povídal si, povídá si, bude si povídat,
(8) přál si, přeje si, bude si přát,
(9) přestěhoval se, X, přestěhuje se,
(10) trávil, tráví, bude trávit,
(11) vydělával, vydělává, bude vydělávat,
(12) vyfotil, X, vyfotí
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10. LEKCE
11

OPAKOVÁNÍ –
GRAMATICKÁ CVIČENÍ
1

(1) vajíčka, (2) Galerie, (3) koníčky, (4) rajčata, (5) klíče,
(6) cvičení, (7) nemocnice, (8) kanceláře
2

(1) kolegy, (2) Kluci, (3) Lidé, (4) Cizinci, (5) Turisté,
(6) doktoři, (7) sousedy, (8) bratry
3

(1) nádraží, (2) pokoji, (3) lese, (4) chalupě, (5) skříni,
(6) Lukášovi, (7) drogerii, (8) patře
4

(1) zvířat, (2) pokojů, (3) možností, (4) tisíc, (5) koníčků,
(6) policistů, (7) aut, (8) knížek
5

(1) lavičkou, (2) ovocem, (3) stromem, (4) měsícem,
(5) kuřetem, (6) kanceláří, (7) nemocnicí, (8) dědou
6

(1) dědovi, (2) domu, (3) řediteli, (4) Tomášovi,
(5) kuřeti, (6) Lucii, (7) moři, (8) babičce
7

(1) Ředitelé, (2) oleje, (3) psů, (4) památek, (5) Spolužáci,
(6) Čechů, (7) rajčata, (8) sestřenice, (9) Vajíčka,
(10) odpovědi
8

(1) té, (2) tím, (3) tom, (4) tomu, (5) tou, (6) tomu, (7) té,
(8) tom
9

(1) těch, (2) ty, (3) ty, (4) ta, (5) ty, (6) těch, (7) ty, (8) ti
10

(1) jednom, (2) jedné, (3) jedné, (4) jednomu, (5) jedním,
(6) jednom, (7) jedním, (8) jedním

(1) vepřovou, (2) velkém, (3) jazykové, (4) starému,
(5) bývalému, (6) levým, (7) nové, (8) kterém
12

(1) Nejmladšímu, (2) lesním, (3) kuřecímu,
(4) nejhezčím, (5) starším, (6) střední, (7) nejkrásnějším,
(8) mladším
13

(1) úspěšní, (2) hodné, (3) dlouhé, (4) nové, (5) chytří,
(6) Některé, (7) zajímavých, (8) vysoké
14

(1) cizí, (2) nervózní, (3) menší, (4) luxusní, (5) lesní,
(6) zahraničních, (7) větších, (8) vlastních
15

(1) vaším, (2) mé, (3) jejím, (4) našem, (5) mém,
(6) vaším, (7) jeho, (8) tvým
16

(1) moje, (2) tvoje, (3) Jejich, (4) našich, (5) tvoje, (6) Její,
(7) vaše, (8) moje
17

(1) svým, (2) své, (3) své, (4) svému, (5) svém, (6) svým,
(7) svému, (8) svém
18

(1) svých, (2) svoje, (3) svých, (4) svoje, (5) svých,
(6) svoje, (7) svých, (8) svoje
19

(1) ní, (2) mně, (3) nimi, (4) tobě, (5) ní, (6) vám, (7) ním,
(8) námi
20

(1) vás, (2) nás, (3) vám, (4) mě, (5) ho, (6) jim, (7) tě,
(8) mu
21

(1) nejoblíbenější, (2) Nejdůležitější, (3) těžší,
(4) silnější, (5) nejchytřejší, (6) dražší, (7) větší,
(8) pohodlnější
22

(1) většího, (2) mladšího, (3) větší, (4) dražší,
(5) nejklidnější, (6) starší, (7) menšího, (8) nejhorším
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23

(1) tepleji, (2) raději, (3) nejméně, (4) zdravěji,
(5) Nejdéle, (6) častěji, (7) Nejchladněji, (8) nejvíc/
nejvíce
24

8

(1) možný, (2) všude, (3) ani, (4) moc, (5) často,
(6) potom, (7) pohodlný, (8) obyčejný, (9) reklama,
(10) tehdy
9

(1) zaplať, (2) zavolej, (3) jdi/bež, (4) Odnes, (5) Pošli,
(6) Dej, (7) Řekni, (8) Přečti

(1) bohatý, (2) kapra, (3) kuchařka, (4) nepořádný,
(5) podnikatel, (6) horečku, (7) pohodlné, (8) příbuzní

25

10

(1) Počkejte, (2) zůstaňte, (3) nejezděte, (4) Pozvěte,
(5) buďte, (6) Posaďte se, (7) Otevřete, (8) Neříkejte

(1) zemřít/umřít, (2) ošklivý/škaredý, (3) vypnout,
(4) pravý, (5) odhlásit se, (6) těžký, (7) maximálně,
(8) teplo/horko

OPAKOVÁNÍ –
LEXIKÁLNÍ CVIČENÍ

11

1

(1) přestěhovat, (2) štve, (3) Slavíte, (4) zavolat, (5) těším,
(6) radí, (7) nevyhovoval, (8) sehnat
2

(1) doporučit, (2) peče, (3) Snažil, (4) Nepamatuješ,
(5) objednat, (6) překvapilo, (7) stěžovala, (8) lehnout

(1) sestřenice, (2) herec, (3) kolegyně, (4) průvodce,
(5) příbuzná, (6) spolubydlící, (7) vědkyně, (8) zákazník,
(9) zaměstnankyně, (10) zpěvák
12

(1) dát, (2) děkovat, (3) doporučit, (4) kontrolovat,
(5) změnit, (6) odpočívat, (7) upéct, (8) platit,
(9) prodat, (10) prosit, (11) přestoupit, (12) připravovat,
(13) poradit, (14) uklízet, (15) uvařit

3

(1) Přemýšlela, (2) Povídali, (3) ochutnat,
(4) nestihneme, (5) Dopadlo, (6) posadit, (7) nutit,
(8) Sejdeme
4

(1) zvládneš, (2) vzpomenout, (3) Vyfotíme, (4) prohráli,
(5) Dozvěděli, (6) vypněte, (7) Počítáš, (8) Přihlásil
5

(1) omylem, (2) spíš, (3) Zrovna, (4) líto, (5) tudy,
(6) předem, (7) jinde, (8) chladno
6

(1) možné, (2) základní, (3) hotové, (4) obyčejné,
(5) nepořádný, (6) lehká, (7) pravá, (8) náročné
7

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