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Čeká Vás maturita nebo zkouška a potřebujete si procvičit co 
nejrychleji a nejefektivněji angličtinu? Dlouho jste nic 
nepřekládali a nevíte, zda si pamatujete, jak se tvoří jednotlivé 
časy? Nebo je Váš důvod jiný? Ať je to, jak chce, právě v rukou 
držíte Vašeho nového pomocníka na cestě za zlepšením svých 
jazykových schopností! 

V této knížce je sesbíráno celkem 500 náhodných českých vět 
(spolu s anglickým překladem). Jsou zde využity všemožné časy 
i slovíčka právě tak, abyste si toho procvičili co nejvíce. 
Doporučená úroveň angličtiny je v tomto případě B1-B2, jelikož 
je tu spousta věcí, ke kterým se začátečníci a pokročilí začátečníci 
ještě nedostali, samozřejmě že je to ale všechno individuální — 
častým opakováním překladu si můžete osvojit a procvičit i nové 
časy a slovíčka. 

Přeji Vám hodně štěstí v učení a doufám, že bude mít tato útlá 
(leč užitečná) knížečka úspěch, který zajistí její pokračování.  

 

Zuzana Hadrová, autorka  



ČEŠTINA 
 

1. Co děláš dnes večer? 

2. Kolik je hodin? 

3. Rád chodím do divadla. 

4. K Vánocům jsem od něj dostal pěkný dárek.  

5. Nejsem silná. 

6. Bez brýlí nic nevidím. 

7. Jak dlouho to zabere? 

8. Jsi v pořádku? 

9. Tady bydlím. 

10. Jsem slabá. 

11. Za deset minut jsem zpátky. 

12. Jděte rovně. 

13. Je tak rychlý jako moje sestra.  

14. To zní skvěle. 



15. Za moment budu u vás. 

16. Říkal jsem ti, že se to stane.  

17. Skotsko je nádherná země. 

18. Dneska je venku zima. 

19. Už jsi viděl ten nový film s Emmou Roberts? 

20. Neřekla mi, že jste kamarádi. 

21. Uvidíme se zítra. 

22. Tři roky pracovala jako kadeřnice. 

23. Můj táta je zubař. 

24. Bojím se, že si na to nikdy nezvyknu. 

25. Chtěl bych ti něco ukázat. 

26. Vystup z mého auta. 

27. Jeho babička je zlá a protivná. 

28. Řekni mi pohádku. 

29. Nemohl bych přeložit schůzku na příští týden? 

30. Zapomněl jsem koupit rýži a brambory. 

31. Přestaň mluvit! 



32. Samozřejmě, že mám platnou kreditní kartu. 

33. Co jste dělal v době vraždy? 

34. Myslela jsi to vážně? 

35. Země je součástí Mléčné dráhy. 

36. Rád bych vás tady nechal přes noc na pozorování. 

37. Kolikrát ti to mám říkat? 

38. Víš, kdo objevil Ameriku? 

39. Koho jsi viděla? 

40. Kde je nejbližší nemocnice?  

41. Bolí mě v krku. 

42. Jak se jmenuješ? 

43. Co pro tebe můžu udělat? 

44. Napíšeme si později, dobře? 

45. Ztratila jsem se.  

46. Sladíš si kafe? 

47. Kdo z vaší rodiny nemá rád víno? 

48. Tohle je moc drahé. 


