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1. Chceš, abych přešel most? 2. Pomůžeš Pepovi najít kluziště? 3. Očekával jsi, že zatočím vlevo? 4. Chtěl 

by ses mi omluvit? 5. Užíváš si plavání? 6. Bude ti chybět běhání v parku blízko kruháče? 7. Doporučil bys 

Pepovi navštívit hřbitov?  8. Co jsi mu navrhnul?  9. Připustíš, že se spletl?  10. Měl bych se vyvarovat pití 

příliš  studeného  piva?  11. Zamítnul  nákup  té  ponorky?  12. Mohli  bychom  odložit  návštěvu  Prahy? 

13. Přestala pracovat v pivovaru? 14. Řekl ti, abys prošla kolem nemocnice? 15. Mohl bys ho požádat, aby 

to přinesl? 16. Připomeneš mi, abych posekal trávu? 17. Mohl bys mě naučit lyžovat? 18. Varovali tě, abys 

tam nechodil? 19. Kdo tě pozval na tu oslavu? 20. Přesvědčil bys někoho, aby si koupil velrybu? 21. Hádali 

se ohledně žehlení? 22. Měl bych si stěžovat ohledně návštěvy korálového útesu? 23. Za co bych se ti měl 

omluvit?  24. Byla zodpovědná za přípravu té oslavy?  25. Zajímáš se o velrybáře?  26. Nebyla bys z toho 

unavená? 27. Koho se bojí tvoje manželka? 28. Kdo se postaral o opravu těch bot? 29. Těšíš se na další 

zábavné věty?  30. Chodíval  jsi  na celní úřad?  31. Kupovával sis belgické ponožky a kanadské čepice? 

33. Platíval jsi svému sluhovi hodně peněz? 34. Hrával jsi tenis na tenisových kurtech? 35. Běhávaly tvoje 

děti na atletickém stadionu?      

ŘEŠENÍ

1. Do you want me to go over the bridge? 2. Will you help Pepa to find an/the ice rink? 3. Did you expect me 

to turn left? 4. Would like to apologize to me? 5. Do you enjoy swimming? 6. Will you miss running in the 

park near the roundabout?  7. Would you recommend Pepa to visit a cemetery? / Would you recommend 

visiting a cemetery to Pepa? / Would you recommend Pepa visiting a cemetery? 8. What did you suggest to 

him? 9. Will you admit that he was wrong? 10. Should I avoid drinking too cold beer? 11. Did he deny buying 

the submarine? 12. Could we postpone the visit of / visiting Prague? 13. Did she quit working in the brewery? 

14. Did he tell you to go past the hospital? 15. Could you ask him to bring it? 16. Will you remind me to cut 

the grass? 17. Could you teach me (how) to ski? 18. Did they warn you not to go there? 19. Who invited you 

to (come to) the party? 20. Would you persuade anybody to buy a whale? 21. Did they argue / Were they 

arguing about ironing? 22. Should I complain about visiting / the visit of the coral reef?  23. What should I 

apologize to you for? 24. Was she responsible for preparing the party? 25. Are you interested in whalers? 

26. Wouldn't you be tired of it?  27. Who is your wife afraid of?  28.  Who took care of fixing / repairing the 

shoes? 29. Are you looking forward to other funny sentences? 30. Did you use to go to the customs office? 

31. Did you use to buy Belgian socks and Canadian caps? 33. Did you use to pay a lot of money to your 

servant?  34. Did you use to play tennis on the tennis courts?  35. Did your kids use to run at the athletic 

stadium?       
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