The Definite Article
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Člen určitý

Rozhodněte, zda musí být v následujících větách použit člen určitý:
a. You can see ................ Alps from Munich.
b. We used to live in ................ Switzerland.
c. Scotland’s most famous lake is ................ Loch Ness.
d. Please come home straight after ................ school.
e. Sam studies French at ................ University of Leeds.
f. We will meet at 10:30 in front of ................ school.
g. He was taken to ................ court for fraud.

a. the b. – c. – d. – e. the f. the g. –
Abstraktní pojmy se používají se členem určitým pouze, když jsou použity v konkrétních souvislostech. Názvy budov bývají bez členu. Pokud se jedná o určitou
konkrétní budovu, pak je třeba člen určitý použít. Názvy států, jezer atd. se používají
bez členu, se členem se pak pojí pohoří a názvy států v množném čísle.
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The Indefinite Article
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Člen neurčitý

Rozhodněte, zda má být použito a nebo an.
a. Would you fetch ................ cup from the cupboard, please?
b. There was ................ misunderstanding.
c. What ................ ugly dog!
d. I’ll meet you at Paddington station in ................ hour.
e. Can you give me ................ lift home, please?
f. They’re building ................ huge hotel by the river.
g. He has the reputation of being ................ honourable man.
h. As ................ young boy he used to help the milkman in order to earn some
pocket money.

a. a b. a c. an d. an e. a f. a g. an h. a
Pokud začíná výslovnost slova následujícího po členu neurčitém souhláskou,
používá se a, před slovem, jehož výslovnost začíná samohláskou, stojí an. Člen
neurčitý se používá u údajů označujících povolání, národnosti, náboženskou nebo
stranickou příslušnost, resp. u údajů vyjadřujících čas a míru.
© 2016 Langenscheidt GmbH & Co. KG, München / Kurzgrammatik Englisch

The Noun

3

Podstatné jméno

Rozhodněte, zda má být v následujících větách použita koncovka množného
čísla -s nebo -es:
a. I haven’t seen Cathy for day................ .
b. I will be home late. Could you do the dish................?
c. Two new restaurant................ have opened recently.
d. Visitor................ are asked to move about quietly.
e. More and more fox................ can be seen in towns.
f. Our new collection of dress................ will arrive soon.
g. There are some ticket................ left for the premiere.

a. s b. es c. s d. s e. es f. es g. s
U podstatných jmen končících souhláskami -s, -x, -z, -ch nebo -sh se přidává
v množném čísle koncovka -es, u ostatních podstatných jmen -s. Mnoho abstraktních,
látkových a hromadných podstatných jmen a slov končících na -s se používá v jednotném čísle. Naopak věci, které se skládají ze dvou stejných částí, mají vždy tvar
množného čísla.
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The Adjective
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Přídavné jméno

Rozhodněte, zda se 2. a 3. stupeň přídavných jmen tvoří pomocí koncovek
-er/-est nebo pomocí more a most.
a. We have got a ................ (big) house now, but the garden is ................ (small).
b. That was the ................ (boring) book I’ve ever read.
c. The last exam was the ................ (hard).
d. Travelling by train has become ................ (expensive).
e. Tom came up with the ................ (convincing) argument.
f. He is the ................ (modest) person I know.
g. This exercise looks ................ (easy) than it is.

a. bigger, smaller b. most boring c. hardest d. more expensive
e. most convincing f. most modest g. easier
Všechna jednoslabičná a dvojslabičná přídavná jména končící na -y, -er, -le, nebo
-ow tvoří 2.stupeň pomocí -er a 3. stupeň pomocí -est. Všechna ostatní přídavná
jména se stupňují pomocí more a most.
© 2016 Langenscheidt GmbH & Co. KG, München / Kurzgrammatik Englisch

The Adverb
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Příslovce

Rozhodněte, zda má být v následujících větách použito
přídavné jméno nebo příslovce:
quiet(ly)

terrible (terribly)

slow(ly)

a. Pete has always been a very ................ person.
b. Shut the door ................, the baby is asleep.
c. There was a ................ accident on the motorway.
d. Joe was ................ nervous before he took the exam.
e. In this heavy rain you have to drive more ................ .

a. quiet b. quietly c. terrible d. terribly e. slowly
Příslovce se často vztahují ke slovesům a vyjadřují, jak určitá činnost probíhá.
Příslovce se většinou tvoří pomocí koncovky -ly. Existuje několik příslovcí, které mají
dva tvary lišící se významem (hard = tvrdě, obtížně / hardly stěží; late = pozdě /
lately = v poslední době).
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The Personal Pronoun
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Osobní zájmeno

Utvořte vhodné odpovědi a podstatné jméno nahraďte osobním zájmenem.
a. Where did you buy this beautiful coat?
I bought ................ in Oxford Street.
b. When did you meet your husband?
 I met ................ 5 years ago on holiday.
c. Why did the Bransons move to the other side of town?
 ................ wanted to live closer to the school.
d. Who is that woman you just waved at?
 ................ used to work at my ofﬁce.
e. The door bell rang. Could that be Nick?
That must be ................ .

a. it b. him c. They d. She e. him
It odkazuje na věci, he a she na osoby. V angličtině se všeobecný podmět
(typu člověk) vyjadřuje pomocí you, they nebo one. Pomocí they se označují lidé,
you a one (formálnější) je někdy možné zaměnit.
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The Possessive Pronoun
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Přivlastňovací zájmeno

Doplňte rozhovor.
of mine

your (2x)

my

of yours

our

of our own

●

Hallo Sue! I’d like to invite you to (a.) ................ birthday party on Saturday.

■

I didn’t know it was (b.) ................ birthday. Where is it?

●

It’s a garden party. But we don’t have a big enough garden (c.) ................ .
We’ll be at Rita’s. She’s a colleague (d.) ................ .

■

I met her at (e.) ................ house-warming party last year. Where does she live?

●

She lives in (f.) ................ street. Shall we meet at my house at 8? You can bring a
few friends (g.) ................ . I

■ Fine. See

you on Saturday.

a. my b. your c. of our own d. of mine e. your f. my/our g. of yours
Přivlastňovací zájmena stojící před podstatnými jmény vyjadřují příslušnost:
my mother moje matka.
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The Demonstrative Pronoun

8

Ukazovací zájmeno

Doplňte do vět this nebo these.
a. ................ couple on the photo are my grandparents.
b. ................ pair of shoes was a bargain.
c. Whose scissors are ................?
d. ................ chairs are very comfortable.
e. Is ................ what you wanted me to buy?
f. ................ dry weather is a big problem for farmers.

a. This b. This c. these d. These e. this f. This
Pomocí ukazovacích zájmen this (j.č.) a these (mn.č.) se ukazuje na něco, co se
nachází blízko, pomocí that (j.č.) a those (mn.č.) se ukazuje na něco, co je vzdálenější.
Tyto souvislosti je možné aplikovat i na časové souvislosti.
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The Relative Pronoun
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Vztažné zájmeno

Rozhodněte, zda se jedná o určující (u) nebo neurčující (n)
vedlejší věty vztažné.
a. She is the lady whose dog we used to take for a walk as children.
b. Our next door neighbour, who is in hospital right now, often helps us
repairing our car.
c. Is the book that is lying over there yours or did you get it from the library?
d. The Natural History Museum, which was completed in 1880, contains
a variety of exhibitions.
e. Our friend, whom we met a few years ago during a holiday, will stay with
us this weekend.

a. u b. n c. u d. n e. n
Určující vedlejší věty vztažné jsou nezbytné pro pochopení významu celé věty,
neurčující vedlejší věty vztažné nejsou nezbytně nutné. Vztažná zájmena, která se
stávají v určujících vztažných větách předmětem, se v hovorovém jazyce vynechávají.
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The Indefinite Pronoun
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Neurčité zájmeno

Rozhodněte, zda má být v následujících větách použito
zájmeno some nebo any.
a. I haven’t got ................ time now. We’ll talk later.
b. We need ................ petrol before we go to London.
c. You can use this day ticket on ................ local train.
d. We don’t get paid ................ overtime.
e. I must get ................ more bread.
f. The teacher didn’t ﬁnd ................ mistakes in Sam’s test.
g. There are ................ beautiful little beaches near here.
h. I’ll take ................ drink as long as it’s cold.
i. Pete can help you. He hasn’t got ................ work to do at the moment.

a. any b. some c. any d. any e. some f. any g. some h. any i. any
Some se zpravidla používá v kladných výpovědích a v otázkách vyjadřujících
prosbu. Any se používá v záporných výpovědích a také v otázkách, jejichž
odpovědí si nejsme jisti. Stejná pravidla platí pro složené tvary se some a any.
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The Infinitive
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Infinitiv

Do rozhovoru doplňte vhodné infinitivy.
go and see

queue up

watch

go

buy

●

Hi Helen! What are you doing on Saturday night?

■

I haven’t thought about it yet. Why not (a.) ................ to the cinema?

●

Great idea. I’ve heard there is a new comedy on.

■

I’d rather (b.) ................ something else. I love historical dramas and I saw a trailer
about a famous Dutch artist. Why not (c.) ................ that ﬁlm?

●

Sounds good. We’d better (d.) ................ some tickets soon rather than (e.)
................ on Saturday night.

a. go b. watch c. go and see d. buy e. queue up
Inﬁnitiv bez to se používá v otázkách s why not, I’d rather, I’d better, rather than,
resp. s obraty make/let sb. do sth. Po slovesech smyslového vnímání nevyjadřuje
inﬁnitiv ve srovnání s průběhovým tvarem (s příponou -ing) průběh děje, ale jen
slovesný vid.
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The Present Tense
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Přítomný čas

Doplňte do vět vhodná slovesa v přítomném času průběhovém
Present progressive.
drive

enjoy

get

rain

ring

play

cook

a. I cannot come to the door at the moment. I ................ .
b. Take your umbrella. It ................ .
c. It ................ dark outside.
d. ................ you ................ your holiday?
e. The phone ................ . Can you answer it, please?
f. Come in. The others ................ cards in the front room.
g. They ................ to the airport right now.

a. am/’m cooking b. is/’s raining c. is/’s getting d. Are, enjoying
e. is/’s ringing f. are/’re playing g. are/’re driving
Pro popis všeobecně platných a pravidelných dějů nebo pevně daných dohod
se používá přítomný čas prostý Present simple. Přítomný čas průběhový Present
progressive se používá, když děj probíhá v okamžiku promluvy.
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The Past Tense
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Minulost

Do otázek doplňte tvary minulého času prostého Past simple.
a. When did you ﬁnish school?
I ................ school in 1998.
b. When did you write the letter to John?
I ................ it on Tuesday.
c. Did you help Fiona to clean the ﬂat?
Yes, I ................ her until I had to leave.
d. Where did you go after the cinema?
We ................ for a curry.
e. When did you have your hair cut?
 I ................ my hair cut last week.

a. ﬁnished b. wrote c. helped d. went e. had
Pokud je děj probíhající v minulosti, který je popsán minulým časem průběhovým
Past progressive, přerušen začátkem nového děje, pak je tato nová událost popsána
minulým časem prostým Past simple.
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The Future Tense
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Budoucnost

Doplňte do vět vhodná slovesa v budoucím čase vyjádřeném pomocí going to.
a. I cannot come to the door at the moment. I ................ .
b. Take your umbrella. It ................ .
c. It ................ dark outside.
d. ................ you ................ your holiday?
e. The phone ................ . Can you answer it, please?
f. Come in. The others ................ cards in the front room.
g. They ................ to the airport right now.

a. am/’m going to go b. am/’m going to take/have
c. is/’s going to collapse d. is/’s going to repair
Přítomný čas průběhový Present progressive  pro pevně naplánované děje.
Budoucí čas pomocí going to:  pro plány, úmysly nebo vyjádření jistoty, že k nějakému ději dojde. Budoucí čas pomocí will:  pro spontánní rozhodnutí nebo sliby.
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The Question Form
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Otázka

Do následujících otázek na podmět doplňte slovesa v minulém čase.
a. Who ................ (live) in this house before you?
b. What ................ (be) in the parcel?
c. Who ................ (call) you on the phone?
d. Which of the cars ................ (be) the fastest?
e. What ................ (start) the ﬁght?
f. Who ................ (tell) you about the decision?

a. lived b. was c. called d. was e. started f. told
V otázkách na podmět začínajících tázacími slovy who, what nebo which po nich
bezprostředně následuje významové sloveso. Pokud se neptáme na podmět,
následuje po tázacím slovu pomocné sloveso, resp. do. Na začátku zjišťovací otázky
nestojí tázací slovo, ale pomocné sloveso, resp. do.
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The Negative
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Zápor

Utvořte zápor následujících vět pomocí vhodného tvaru slovesa do:
a. Anne likes oranges.
 She ................ like apples.
b. On Sundays we have breakfast very late.
 We ................ get up early.
c. Kathy loves to go and watch football matches in the stadium.
 She ................ watch football on TV.
d. Dave won the chess match.
 Frank ................ win.
e. Susan and Ken love to go to the opera.
 They ................ listen to pop music.e.

a. does not/doesn’t b. do not/don’t c. does not/doesn’t
d. did not/didn’t e. do not/don’t
Zápor ve větách oznamovacích se tvoří pomocí připojení n’t k pomocnému
či způsobovému slovesu nebo pomocí don’t, doesn’t, resp. didn’t.
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The Auxiliary Verb
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Pomocné sloveso

Rozhodněte, zda je sloveso be v následujících větách pomocné (P)
nebo významové (V):
a. Are you going out tonight?
b. Is he a friendly person?
c. It’s chaos at home. We are painting our kitchen.
d. Why were you so nervous?
e. Our town was founded 800 years ago.
f. When I came home, I realized that the cat and the dog had been ﬁghting.
g. The book was published two years ago.
h. I’m not a great sportsman.
i. The book was published two years ago.

a. P b. V c. P d. V e. P f. P g. P h. V i. P
Sloveso be vystupuje jako pomocné při tvorbě průběhových tvarů a tvarů trpného
rodu. Pomocí slovesa do se tvoří otázky, tázací dovětky, krátké odpovědi a větný
zápor. Pomocí slovesa have se tvoří tvary přítomného a předminulého času.
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The Modal Auxiliary
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Způsobové sloveso

Do následujících vět doplňte can, cannot nebo opisný tvar be able to:
a. ................ you get us some milk on the way home?
b. She doesn’t seem to ................ to give up smoking.
c. We ................ ring your brother and ask him to help.
d. I was so glad you ................ do the presentation.
e. ................ I open the window, please?

a. Can b. be able to c. can d. were able to e. Can
Can vyjadřuje schopnost, prosbu, resp. dovolení. My a might slouží k vyjádření
prosby, resp. dovolení nebo pravděpodobnosti určitého děje. Will často vyjadřuje
spontánní rozhodnutí, would se používá při tvoření podmínkových vět.
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The Participle
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Příčestí

Do následujících vět doplňte tvar příčestí přítomného Present participle (-ing):
a. We found the dog ................ (sit) in a corner and ................ (eat) our Sunday lunch.
b. Anne watched Sue ................ (run) for the bus.
c. Yesterday I saw Claire ................ (jog) in the park.
d. Last night I heard a terrible storm ................ (howl) outside.
e. I love to sit and listen to the waves ................ (break) on the beach.

a. sitting, eating b. running c. jogging d. howling e. breaking
Po slovesech smyslového vnímání vyjadřuje příčestí přítomné Present participle
(-ing) průběh děje. Have + Past participle tvoří Present perfect simple.
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The Gerund
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Gerundium

Do vět doplňte sloveso z předchozí věty. Použijte gerundium.
a. Kate: I haven’t smoked since last Saturday.
 Kate stopped ................ last Saturday.
b. Sophie: It’s nice to listen to music after work.
 Sophie enjoys ................ to music after work.
c. David: It’s a pity I don’t see my friends anymore.
 David misses ................ his friends.
d. Sarah: Lunch is ready. I have cooked a roast for you.
 Sarah has finished ................ a roast.

a. smoking b. listening c. seeing d. cooking
Gerundium se tvoří pomocí (-ing). Následuje po slovesech například stop, start,
ﬁnish, prefer a předložkách. U sloves, jako jsou remember nebo forget se gerundium
vztahuje k činnosti, která proběhla před vzpomínáním, resp. zapomínáním, inﬁnitiv se
pak vztahuje k ději, který bude následovat.
© 2016 Langenscheidt GmbH & Co. KG, München / Kurzgrammatik Englisch

The Passive
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Trpný rod

Pomocí sloves v závorkách vytvořte věty v trpném rodě a použijte přítomný
čas prostý Present simple.
a. Patients ................ (ask) to wait in the room over there.
b. At the airport everybody’s passport ................ (check) at the security desk.
c. Our rabbits ................ (feed) in the morning and in the evening.
d. You ................ (invite), too.
e. At the end of each day the money in the supermarket ................ (count) carefully.
f. In winter the snow ................ (clear) off the road.

a. are asked b. is checked c. are fed d. are invited e. is counted f. is cleared
Prosté časy se u trpného rodu tvoří příslušným tvarem slovesa be a 3. tvarem
Past participle.
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Reported Speech
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Nepřímá řeč

Věty, které říká Theresa své kamarádce do telefonu, převeďte do nepřímé řeči.
a. Theresa says: “I have got a cat now.”
 Theresa said that she ................ a cat now.
b. Theresa says: “She’s sitting on my window ledge at the moment.”
 Theresa said that she ................ on her window ledge at that moment.
c. Theresa says: “I’ve had her for six months.”
 Theresa said that she ................ her for six months.
d. Theresa says: “I’ll show you a photo of the cat next time I see you.”
 Theresa said that she ................ me a photo of the cat next time she ................ me.

a. had (got) b. was sitting c. had had d. would show, saw
Pokud je sloveso v úvodní hlavní větě v minulém čase, potom se gramatický čas
slovesa v nepřímé řeči zpravidla posouvá do minulosti. Výjimku tvoří obecně platné
výpovědi.
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The Conditional Sentence
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Podmínková věta

K vedlejším větám přiřaďte vhodné věty hlavní.
1. ... I’ll invite her for Sunday.
2. ... we’ll have to drink tea.
3. ... we’ll go for a walk.
4. ... you’ll have to go and see a doctor.
5. ... we’ll have to take a taxi.

a. If it stops raining soon, ...
b. If I see Susan, ...
c. If we miss the bus, ...
d. If you don’t feel better tomorrow, ...
e. If we haven’t got any coffee left, ...

a. 3 b. 1 c. 5 d. 4 e. 2
I. typ – if + přítomný čas Present tense ve vedlejší větě, budoucí čas s will v hlavní
větě; II. typ – if + minulý čas Past tense ve vedlejší větě, would + inﬁnitiv v hlavní
větě; III. typ – if + předminulý čas Past perfect ve vedlejší větě, would + have + 3. tvar
Past participle v hlavní větě.
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Prepositions
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Předložky

Která odpověď se hodí ke které otázce?
1. I stayed at home and read a book.
2. That’s me at the front.
3. He is still at university.
4. I wrote it on a piece of paper.
5. She is still in hospital because she broke her leg.

a. What does your brother do?
b. What did you do on Sunday?
c. What happened to Jill after she fell off the ladder?
d. Where are you in the photo?
e. Where did you put his telephone number?

a. 3 b. 1 c. 5 d. 2 e. 4
Předložka at se často používá před místními údaji, které označují veřejné budovy
nebo obchody. Předložka in se vztahuje mimo jiné na vnitřek budov nebo věcí.
Předložka on se často používá ve smyslu na a předložka to udává směr.
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