Homework by J. Brychta
SP, 4/18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přeložte do angličtiny:
1/ Mohl jsi mi zavolat. - Proč jsi mi nezavolal?
2/ Neměl ses ženit. - Proč ses ženil?
3/ Neměli tam chodit. - Proč tam šli?
4/ Měl jsi mi dát vědět. - Proč jsi mi nedal vědět? (let sb know)
5/ Dal bych ti vědět, ale nebyl jsi tam.
6/ Měl jsi ji pozvat. - Proč jsi ji nepozval?
7/ Neměl jsi to vyhodit. - Proč jsi to vyhodil? (throw sth away)
8/ Oni mě často zvou. - Často jsem zván.
9/ Oni o mně často mluví. - Často se o mně mluví.
10/ Právě o mně mluví. - O mně se právě mluví.
11/ Dali mi to číslo před hodinou. - Před hodinou mi bylo dáno to číslo.
12/ Kolik aut se vyrobí každý rok? - Kolik aut už se letos vyrobilo?
13/ Kolik domů se postavilo loni? - Kolik domů se už postavilo tento rok?
14/ Jejich dům se právě staví. - Co se právě staví?
15/ Co právě kontroluješ? - Co se právě kontroluje? (check)
16/ Policie nás zastavila. - Byli jsme zastaveni policií. (tehdy)
17/ Řekla mi, abych za to zaplatil. - Bylo mi řečeno, abych za to zaplatil. (tehdy)
18/ Měl bys jí říct, aby přišla. - Mělo by se jí říct, aby přišla.
19/ Musel bych to udělat znovu. - Muselo by se to udělat znovu.
20/ Musím to vysvětlovat? - Musí se to vysvětlovat? (přeložte opisem)
21/ Dalo by se to použít? - Mělo by se to používat?
22/ Mají to dokončit do zítřka. - Do zítřka se to má dokončit.
23/ Za tuto službu nemusíte platit. - Za tuto službu se nemusí platit.
Translate into Czech:
24/ It's being talked about. - It's been talked about.
25/ She's treated me unfairly many times. - She's being treated unfairly.
26/ It’s to be removed. - It’s got to be removed.
27/ We were told not to leave. - I've just been told not to leave.
28/ You should have gottenAmE (gotBrE) used to them a long time ago.
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Přeložte do angličtiny:
DOPORUČENÝ PŘEKLAD
1/ Mohl jsi mi zavolat. - Proč jsi mi nezavolal?
You could have called me. (You could've called me.) - Why didn't you call me?
2/ Neměl ses ženit. - Proč ses ženil?
You shouldn't have gottenAmE (gotBrE) married. - Why did you get married?
3/ Neměli tam chodit. - Proč tam šli?
They shouldn't have gone there. - Why did they go there?
4/ Měl jsi mi dát vědět. - Proč jsi mi nedal vědět?
You should have let me know. (You should've let me know.) - Why didn't you let me know?
5/ Dal bych ti vědět, ale nebyl jsi tam.
I would have let you know, but you weren't there. (I would've let you... I'd have let you...)
6/ Měl jsi ji pozvat. - Proč jsi ji nepozval?
You should have invited her. (You should've invited her.) - Why didn't you invite her?
7/ Neměl jsi to vyhodit. - Proč jsi to vyhodil?
You shouldn't have thrown it away. - Why did you throw it away?
8/ Oni mě často zvou. - Často jsem zván.
They often invite me. - I'm often invited.
9/ Oni o mně často mluví. - Často se o mně mluví.
They often speak (talk) about me. - I'm often spoken (talked) about.
10/ Právě o mně mluví. - O mně se právě mluví.
They're speaking (talking) about me. - I'm being spoken (talked) about.
11/ Dali mi to číslo před hodinou. - Před hodinou mi bylo dáno to číslo.
They gave me the number an hour ago. - I was given the number an hour ago.
12/ Kolik aut se vyrobí každý rok? - Kolik aut už se letos vyrobilo?
How many cars are made every year? - How many cars have been made this year?
13/ Kolik domů se postavilo loni? - Kolik domů se už postavilo tento rok?
How many houses were built last year? - How many houses have been built this year?
14/ Jejich dům se právě staví. - Co se právě staví?
Their house is being built. - What's being built?
15/ Co právě kontroluješ? - Co se právě kontroluje?
What are (What're) you checking? - What's being checked?
16/ Policie nás zastavila. - Byli jsme zastaveni policií.
The police stopped us. - We were stopped by the police.
17/ Řekla mi, abych za to zaplatil. - Bylo mi řečeno, abych za to zaplatil.
She told me to pay for it. - I was told to pay for it.
18/ Měl bys jí říct, aby přišla. - Mělo by se jí říct, aby přišla.
You should tell her to come. - She should be told to come.
19/ Musel bych to udělat znovu. - Muselo by se to udělat znovu.
I would (I'd) have to do it again. - It would (It'd) have to be done again.
20/ Musím to vysvětlovat? - Musí se to vysvětlovat?
Do I have to explain it? - Does it have to be explained?
21/ Dalo by se to použít? - Mělo by se to používat?
Could it be used? - Should it be used?
22/ Mají to dokončit do zítřka. - Do zítřka se to má dokončit.
They're (supposed) to finish it by tomorrow. - It's (supposed) to be finished by tomorrow.
23/ Za tuto službu nemusíte platit. - Za tuto službu se nemusí platit.
You don't have to pay for this service. - This service doesn't have to be paid for.
Translate into Czech:
24/ It's being talked about. - It's been talked about.
Právě se o tom mluví. - Už se o tom mluvilo.
25/ She's treated me unfairly many times. - She's being treated unfairly.
Už mnohokrát se ke mně nechovala férově. - Nezachází (Nejedná) se s ní férově. (právě teď)
26/ It’s to be removed. - It’s got to be removed.
Má se to odstranit. - Musí se to odstranit.
27/ We were told not to leave. - I've just been told not to leave.
Bylo nám řečeno, abychom neodcházeli. - Právě mi bylo řečeno, abych neodcházel.
28/ You should have gottenAmE (gotBrE) used to them a long time ago.
Už dávno sis na ně měl zvyknout.

