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JAK CVIČEBNICI 
POUŽÍVAT?

1 .  Otevřete si cvičebnici v PDF a vytiskněte stránku s 10 větami k překladu. (Pokud nechcete 
tisknout, můžete s cvičebnicí pracovat a překládat přímo v počítači – nezapomeňte 
pak ale změny v PDF uložit, ať o své překlady nepřijdete.)

2 .  Přeložíte příslušných 10 vět do angličtiny (buď na vytištěný papír, nebo v počítači do 
interaktivních polí).

3 .  Podíváte se na správné odpovědi:

Máte to správně? Super! Jste jedničky.

Máte jinou odpověď, ale při kontrole jste si chybu uvědomili? V tom případě se můžete 
radovat. Příště už stejnou chybu jistě neuděláte.

Máte jinou odpověď, ale nevíte, proč je špatně nebo jestli vlastně není správná? Pak se 
můžete zkusit znovu podívat na videa z dané lekce, případně pod příslušné video položit 
otázku. Slibuji, že se na ni pokusím co nejdříve odpovědět.

4 . Pokud se cvičebnicí pracujete v rámci Novoroční výzvy, během které máme ke každé 
ze šesti sekcí speciální online setkání, tak bude skvělé si průběžně zapisovat otázky 
a během živého vysílání je Broňovi položit.

Good luck (not only) with your English grammar! smile-beam
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1. Kde jsi byl? Čekám na tebe dvacet minut.

2. Tereza se učí francouzsky od doby, co jí bylo 25. 

3. Tvoje oči jsou tak červené. Plakala jsi? 
 - Ne, neplakala jsem. Krájím dlouho cibuli.

4. Jak dlouho tam John pracuje? 

5. Jak dlouho znáš Paulu?  

6. Jsi vdaná? - Ano, jsem. Jsem vdaná 5 let.

7. Máš auto? - Ano, mám ho 2 roky.

8. Jak dlouho spolu rick a Lucy chodí? - Chodí spolu od Vánoc.

9. Julie upekla tyto sušenky. Dáš si? Jsou ještě teplé. 

10. Tom už odešel, ale Anna ještě neodešla. 

brona.cz



 1—10 
VŠE,  CO JSTE KDY CHTĚLI VĚDĚT O ANGLICKÝCH ČASECH, A BÁLI JSTE SE ZEPTAT 2 TO TrANSL ATE 

brona.cz

1. Kde jsi byl? Čekám na tebe dvacet minut.
 Where have you been? I’ve been waiting for you for twenty minutes. 

2. Tereza se učí francouzsky od doby, co jí bylo 25.
 Tereza has been studying/learning French since she was 25. 

3. Tvoje oči jsou tak červené. Plakala jsi? 
 - Ne, neplakala jsem. Krájím dlouho cibuli.
 Your eyes are really red. Have you been crying? - No, I haven’t been crying. I’ve been cutting onions for a long time.

4. Jak dlouho tam John pracuje? 
 How long has John been working there?

5. Jak dlouho znáš Paulu? 
 How long have you known Paula? 

6. Jsi vdaná? - Ano, jsem. Jsem vdaná 5 let. 
 Are you married? - Yes, I am. I’ve been married for 5 years. 

7. Máš auto? - Ano, mám ho 2 roky.
 Do you have a car? - Yes, I’ve had it for 2 years. 

8. Jak dlouho spolu rick a Lucy chodí? - Chodí spolu od Vánoc.
 How long have Rick and Lucy been dating? - They’ve been dating since Christmas.  

9. Julie upekla tyto sušenky. Dáš si? Jsou ještě teplé. 
 Julies has baked these biscuits/cookies. Would you like some? They are still warm. 

10. Tom už odešel, ale Anna ještě neodešla. 
 Tom has already left/gone but Anna hasn’t left/gone yet. 
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11. Byli jste někdy v nějaké části Asie?

12. Sarah nikdy neletěla letadlem. 

13. Naše babička, která loni zemřela, nikdy neletěla letadlem. 

14. Kdy se to chystáš poslat? - Právě jsem to odeslal. 

15. Už jsi zalil rostliny? - Ne, ještě jsem je nezalil. Udělám to za minutku. 

16. Jedla jsi něco ráno? (Je 9 hodin ráno.)

17. Jedl jsi něco ráno? (Je 5 hodin odpoledne)

18. Ještě jsme nedokončili všechny věty. 

19. Jak ses měl? Neviděl jsem tě týdny. 

20. On mi nikdy nezalhal. 
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11. Byli jste někdy v nějaké části Asie?
 Have you ever been to any part of Asia?

12. Sarah nikdy neletěla letadlem. 
	 Sarah	has	never	flown	by	plane.	

13. Naše babička, která loni zemřela, nikdy neletěla letadlem. 
 Our	grandmother	who	died	/	passed	away	last	year	never	flew/went	by	plane.	

14. Kdy se to chystáš poslat? - Právě jsem to odeslal. 
 When are you going to send it? - I have just sent it. 

15. Už jsi zalil rostliny? - Ne, ještě jsem je nezalil. Udělám to za minutku. 

 Have you watered the plants yet? - No, I haven’t watered them yet. I’ll do it in a minute. 

16. Jedla jsi něco ráno? (Je 9 hodin ráno.)
 Have you eaten anything in the morning? (It’s 9 o’clock in the morning)

17. Jedl jsi něco ráno? (Je 5 hodin odpoledne)
 Did you eat anything in the morning? (It’s 5 o’clock in the afternoon)

18. Ještě jsme nedokončili všechny věty. 
	 We	haven’t	finished	all	the	sentences	yet.	

19. Jak ses měl? Neviděl jsem tě týdny. 
 How have you been? I haven’t seen you for weeks.

20. On mi nikdy nezalhal. 
 He has never lied to me.
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 21—30 
21. Když jsme dorazili do kina, film už začal. 

22. Než se odstěhoval do Londýna, bydlel David v Brně. 

23. Lili neuspěla u testu, ale řekla mi, že se hodně učila. 

24. James řekl, že předtím nenavštívil Irsko.

25. Maya a Tony se včera potkali na párty a říkali, že se předtím nikdy neviděli. 

26. Než jsi začal chodit s Amy, s kým jsi chodil? 

27. Znal jsi už Lolu, když tu začala pracovat? 

28. Kolik šálků kávy jsi měl před raním pohovorem? - Měl jsem jenom 3. 

29. Když jsem se dostal na letiště, objevil jsem, že jsem si zapomněl pas. 

30. Jenny spala 10 hodin, když jsem ji vzbudil.
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21. Když jsme dorazili do kina, film už začal. 
	 When	we	arrived	at	the	cinema,	the	film	had	already	started.	

22. Než se odstěhoval do Londýna, bydlel David v Brně. 
 Before he moved to London, David had lived in Brno.

23. Lili neuspěla u testu, ale řekla mi, že se hodně učila. 
 Lili failed / didn’t pass the test but she told me (that) she had studied a lot. 

24. James řekl, že předtím nenavštívil Irsko. 
 James said (that) he hadn’t visited Ireland before. 

25. Maya a Tony se včera potkali na párty a říkali, že se předtím nikdy neviděli.

 Maya and Tony met at the party yesterday and they said (that) they had never seen each other / one another before.

26. Než jsi začal chodit s Amy, s kým jsi chodil?
 Before you started dating Amy, who had you been dating?

27. Znal jsi už Lolu, když tu začala pracovat? 
 Had you known Lola yet when she started working here?

28. Kolik šálků kávy jsi měl před raním pohovorem? - Měl jsem jenom 3. 

 How	many	cups	of	coffee	had	you	had	before	the	morning	interview?	-	I’d/had	had	only	3.	

29. Když jsem se dostal na letiště, objevil jsem, že jsem si zapomněl pas.  

 When I got to the airport I discovered (that) I had forgotten my passport. 

30. Jenny spala 10 hodin, když jsem ji vzbudil. 
 Jenny had been sleeping for 10 hours when I woke her (up). 
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31. Byl rudý v tváři, protože běhal.

32. Děti byly velmi unavené, protože se dlouho učily.  

33. Týden sněžilo, když jsem přijeli na hory.

34. Nepracovala tam dlouho, když odešla. 

35. Jeho matka vypadala unavená ale předtím nepracovala.  

36. Jak dlouho pracoval v Londýně, než si našel lepší práci?

37. Ta zkouška byla snadná. Proč ses tak tvrdě učil?

38. Proč byl její pokoj tak neuklizený? Co tam dělala? 

39. Dnes večer v 8 hodin budu mít hotovou tu zprávu. 

40. Koncem léta budu mít přečtených 10 knih. 
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31. Byl rudý v tváři, protože běhal.
 He was red in the face because he had been running. 

32. Děti byly velmi unavené, protože se dlouho učily. 
 The children were very tired because they had been studying/learning for a long time. 

33. Týden sněžilo, když jsem přijeli na hory. 
 It had been snowing for a week when we came to the mountains. 

34. Nepracovala tam dlouho, když odešla. 
 She hadn’t been working there long/for a long time when she left/quit.

35. Jeho matka vypadala unavená ale předtím nepracovala.
 His mother looked tired but she hadn’t been working before.

36. Jak dlouho pracoval v Londýně, než si našel lepší práci?
 How long had he been working in London before he found a better job?

37. Ta zkouška byla snadná. Proč ses tak tvrdě učil?
 The exam was easy. Why had you been studying so hard? 

38. Proč byl její pokoj tak neuklizený? Co tam dělala? 
 Why was her room so untidy? What had she been doing there? 

39. Dnes večer v 8 hodin budu mít hotovou tu zprávu.
	 By	8	pm	tonight,	I	will	have	finished	the	report.

40. Koncem léta budu mít přečtených 10 knih. 
 By the end of the summer I will have read 10 books. 
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 41—50 
41. To dobou, až dorazíte, to bude pryč.

42. Zítra to budu mít hotové. 

43. Omlouvám se, ale příští týden ještě nebudeme 
 mít dočtené všechny dokumenty.

44. Kolem oběda to nebudu mít napsané.

45. Budeš v šest hodin najedený?

46. Přestane pršet do zítřejšího rána?

47. Kdy to budeš mít hotové/dokončeno?

48. Tou dobou, co přijede vlak, tam budu čekat dvě hodiny.

49. Touto dobou příští rok budu učit angličtinu 10 let. 

50. V září tady bude Martin pracovat pět let.
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41. To dobou, až dorazíte, to bude pryč. 
 By the time you arrive it will have been gone/away. 

42. Zítra to budu mít hotové. 
	 I’ll	have	done/finished	it	by	tomorrow.	

43. Omlouvám se, ale příští týden ještě nebudeme 
 mít dočtené všechny dokumenty.
 We are sorry but by next week we won’t have read all the documents yet.

44. Kolem oběda to nebudu mít napsané.
 By lunch(time) I won’t (will not) have written it. 

45. Budeš v šest hodin najedený?
 Will you have eaten by 6 o’clock?

46. Přestane pršet do zítřejšího rána?
 Will it have stopped raining by tomorrow morning?

47. Kdy to budeš mít hotové/dokončeno?
	 When	will	you	have	done/finished	it?	

48. Tou dobou, co přijede vlak, tam budu čekat dvě hodiny. 
 By the time the train arrives I will have been waiting there for two hours. 

49. Touto dobou příští rok budu učit angličtinu 10 let. 
 This time next year I will have been teaching English for 10 years. 

50. V září tady bude Martin pracovat pět let.
	 By	September	Marting	will	have	been	working	here	for	five	years.	



připravil Bronislav Sobotka — brona.cz 
GrAfICKÝ DESIGN: MArTINA ŠVIrÁKOVÁ, YELLOwPIN.CZ
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